
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) (كتاب وقوت الصالة) الموطأ

 الكالم على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات... 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 آله وصحبه أجمعين،  بينا محمد وعلىن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين 
 أما بعد:

، ولسنا بصدد -صلى هللا عليه وسلم- أهمية ومنزلة سنة رسول هللا فال يخفى على أحد ممن ينتسب لهذا الدين
لسنا بحاجة إلى الحديث عن مؤلف الكتاب الذي نحن  االحديث عنها، وعن حجيتها والتدوين فيها، كما أننا أيض  

 .-إن شاء هللا تعالى-بصدد شرحه 
 ،لسنن كما قال الشافعي وغيرهواإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي إمام دار الهجرة، نجم ا

من األئمة المعروفين المتبوعين عين، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة، المدينة سنة ثالثة وتسب -رحمه هللا-ولد 
في وجود  افي بالد المغرب واألندلس، وله أيض   أصحاب المذاهب الباقية إلى يومنا هذا، لمذهبه انتشار واسع

 وغيرهما،  وفي مصر العراق
في ذلك وما قيل  ،ولسنا بحاجة إلى الكالم عن موطئه الذي اشتهر، وطبقت شهرته اآلفاق، وعن سبب تأليفه

ره  ،لموذكره بالع ،-رحمه هللا تعالى-قال لإلمام مالك  -أبا جعفر-أن المنصور  مما ذكره ابن خلدون وغيره وذكَّ
ويمهده ويسهله، وذكر أنه  لعلم يوطئه للناسفي ا ابما عليه من تبعه، وقال له: إنه يطلب منه أن يؤلف كتاب  

 :حتى قيل ،، وشواذ ابن مسعودتساهل ابن عباس، وتشديدات ابن عمر -على ما ذكر–ينبغي أن يجتنب فيه 
 إن اإلمام مالك قال: إنه علمني كيفية التأليف.

حال هذا الكتاب ثابت النسبة، مستفيض مشهور إلى مؤلفه، روي بروايات متعددة، تحمله عن اإلمام على كل 
مالك جمع غفير، قرأه عليه العدد الكثير الجم، حفظت بعض الروايات عن اإلمام مالك، وبقي كثير منها إلى 

 يومنا هذا منها: 
عتماد أهل العلم عليها في الغالب، ومنها رواية التي عليها أكثر الشراح، وا  رواية يحيى بن يحيى المصمودي

 محمد بن الحسن الشيباني، وقد انفردت ببعض الزيادات على رواية يحيي.
طة ست ذكر منها صاحب الح   روايات كثيرة زيادات، ومنها..، ا، وفيها أيض  الزهري  ومنها: رواية أبي مصعب

عض، وعني أهل العلم بالموطأ وشرحوه، حتى ذكر ب عشرة رواية، وأثبت بعض الزيادات التي في بعضها على
ه أكثر من مائة شرح مما هو موجود اآلن في خزائن الكتب، وطبع كثير منها، لكن طالب العلم وهو من شروح

في غمار هذه األعداد الهائلة من المؤلفات من كتب السنة وشروحها، ال يمكنه اإلحاطة بجميع ما كتب حول 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني )ن إذا اقتصر طالب العلم على شرحي ابن عبد البر لك ،هذا الكتاب أو غيره

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد  م من أئمة المسلمين، حافظ المغربوهذا كتاب عظيم، ومؤلفه إما (واألسانيد



و يحرره وينقحه، خرج الكتاب وه اتأليفه ثالثين عام  في البر النمري، المتوفى سنة ثالث وستين وأربعمائة، مكث 
مثله، وال  انه ال يعرف في الكالم على فقه الحديث كتاب  "إحتى قال ابن حزم وغيره:  امتقن   امضبوط   امنقح   امحرر  

 ."ما يقاربه وال يدانيه
ه لكتاب مرتب على شيوخ مالك، وأسماؤ على كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، وا

هجي عند المغاربة، وهي تختلف عن ترتيب المشارقة، وكانت األمنية أن يرتب الكتاب رتبة على حروف التم
 .اعلى ترتيب الكتاب األصلي على األبواب، ثم حصلت هذه األمنية آخر  

للباجي،  (المنتقى) :البن عبد البر المذكور، ومنها (االستذكار) حه التي ال يستغني عنها طالب علممن شرو 
للباجي كتاب نفيس ونافع، وهو مطبوع في سبعة  (المنتقى)و (االستيفاء) :هو مختصر من كتاب له كبير اسمهو 

 مجلدات كبار.
وله شروح أخرى على ( قبس شرح موطأ اإلمام مالك بن أنسال)بكر بن العربي  أبيمن شروحه: شرح القاضي 

 الموطأ.
اهناك شرح مختصر حه: شرح للزرقاني، شرح متوسط مفيد نافع، و و ر من ش  (تنوير الحوالك) :للسيوطي اسمه جدًّ

 ا ذكر منها أكثر من مائة شرح.والشروح مثلما ذكرن
، وهو اطبع في خمسة عشر مجلد   اللكندهلوي في خمسة عشر جزء   (أوجز المسالك)وهناك شرح مطول اسمه: 

أن المذاهب فيها روايات،  عرفون بنقول المذاهب من كتب أصحابها؛ ألنكم ت تهكتاب طيب نافع، يمتاز بعناي
عن قوله في وقت  في هذا الوقت وفيها أقوال، ولكل إمام في كثير من المسائل أكثر من قول، يختلف قوله

 وهكذا؛ ألن االجتهاد يتجدد. قوله في بلد عن قوله في بلد آخر الحق، كما يختلف
ولذا تالحظون في نقول الشراح عن  ؛ة عندهمميزة هذا الكتاب أنه نقل هذه المذاهب من كتب أربابها المعتمد

األئمة ينقل عنهم أقوال تستغربونها، ينقل عن اإلمام أحمد أقوال في فتح الباري وفي عمدة القاري وفي غيرها من 
فينبغي أن يعنى بهذا  ،ابلةالشروح تستغرب لماذا؟ ألنها ليست الرواية المشهورة التي عليها العمل عند الحن

من قوله بل هو مخرج على أقواله، وقد يشهر عن اإلمام ما لم يشتهر  ،ينسب إلى اإلمام ما لم يقله لئال الجانب؛
اهذه مهمة بهذا السبب،   طالب العلم بالرجوع إلى كتب المذاهب بنفسه كان هو األحرى واألليق.ولو تثبت ، جدًّ

اهناك شرح للدهلوي شرح مختصر  ب الكتاب، رتبه على الطريقة المعتادة وهو ماتع ونفيس، لكنه أخل بترتي ،جدًّ
عند أهل العلم في تقديم الطهارة على ما قدمه اإلمام مالك من الوقوت على ما سيأتي؛ لكنه كتاب طيب وفيه 

الكتاب في مذهب مالك، وأضاف الشارح الدهلوي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، وأهمل  أن نفع، األصل
به ويضاف إليه مذهب اإلمام أحمد، وكتاب فيه نكات ولطائف وفوائد على مذهب اإلمام أحمد، أقول: يعنى 

 اختصاره، وهو مطبوع في مجلدين صغيرين.
ألهمية هذا الكتاب، فهو سادس الكتب عند جمع من أهل  اتبع   ن اإلحاطة بها، وال بيان مناهجهاالشروح ال يمك

ن كان متقدم   ه ومكانته، لكنه في الترتيب عند أهل العلم ثالث الكتب عليها في الزمان، وفي إمامة مؤلف االعلم، وا 
كثير، فتأخرت رتبته عن  لما فيه من البالغات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات والمقاطيع فيه شيء

والسنن، على خالف بين أهل العلم في السادس، وقد جعله بعضهم هو السادس كما فعل ابن األثير  الصحيحين



رزين العبدري في تجريد األصول، وبعضهم جعل السادس الدارمي، ومنهم من جعل في جامع األصول، و 
ي أطرافه، السادس ابن ماجه، وأول من أضافه إلى الخمسة ابن طاهر، الفضل بن طاهر في شروط األئمة، وف

 كثرة زوائده من األحاديث المرفوعة.ثم جرى العمل على ذلك ل
وعليها أكثر الشراح، عليها أكثر  ،يحيى بن يحيىروايات الكثيرة هي رواية ذكرنا أن الرواية التي تشرح من بين ال

كان من منهجه أال يقرأ على  -رحمه هللا تعالى-الشراح، وقد سمعه أو قرأه على اإلمام مالك؛ ألن اإلمام مالك 
فجميع من أ، ه، بل يسمع اإلمام مالك ممن يقر ، بل ينكر على من طلب منه أن يقرأ علياأحد، وال يحدث أحد  

روى الكتاب عن اإلمام مالك فبطريق العرض، بعضهم يأتي ممن ال يرى العرض من أهل العراق إلى اإلمام 
وال يكفيك  ، ويقول: "العرض يكفيك في القرآن-رحمه هللا تعالى-مالك ليسمع من اإلمام مالك فيزجره اإلمام مالك 

وعلى كل حال العرض طريق معتبر من طرق السماع عند معلوم أن القرآن يقرأ على المقرئ، و " !في الحديث؟
ن كان األصل في الرواية السماع.أهل العلم، وحصل اإلجماع على صحة ما نقل بواسطته  ، وا 

 سم.
 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 . أجمعين
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 وصلى هللا على سيدنا محمد على آله وصحبه. ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 ، باب وقوت الصالة:الصالة أنس: كتاب وقوتقال اإلمام يحيى بن يحيى الليثي: عن مالك بن 

 بن عروة عليه فدخل ،ام  يو  الصالة أخر العزيز عبد بن عمر أن شهاب ابن عن أنس بن مالك عنقال: 
 ما :فقال األنصاري  مسعود أبو عليه فدخل ،بالكوفة وهو ايوم   الصالة أخر شعبة بن المغيرة أن فأخبره الزبير
 صلى ثم ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فصلى ،فصلى نزل جبريل أن علمت قد أليس مغيرة يا هذا

 صلى ثم ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فصلى صلى ثم ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فصلى
 :قال ثم ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فصلى صلى ثم ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فصلى

 هللا لرسول امقأ الذي هو جبريل إن أو ،عروة يا به تحدث ما اعلم" :العزيز عبد بن عمر فقال ((أمرت بهذا))
 عن يحدث األنصاري  مسعود أبي بن بشير كان كذلك" :عروة قال ؟الصالة قتو  -صلى هللا عليه وسلم-

 ."أبيه
كما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بدأ بوقوت الصالة. -رحمه هللا تعالى-سمعتم اإلمام 
أما العبادات فأعظمها "فصل:  :عده التي تسمى النورانية في أول الكتابفي قوا  -رحمه هللا-يقول شيخ اإلسالم 

- لقوله، يعني بكتاب الطهارة، بالطهور مسائلها يبتدئواإما أن ، "بالطهور مسائلها يبتدئواالصالة، والناس إما أن 
ماوهذا عليه األكثر،  ((الطهور الصالة مفتاح)): -عليه الصالة والسالم  كما الصالة بها تجب التي بالمواقيت وا 

 .مالك فعله



الشرط ال بد أن يتقدم ات، كل منهما شرط لصحة الصالة، و واألوق كل من الطهارة والوقت وعلى كل حال
، وال شك أن التقديم في الذكر له من المقصد وهو الصالةله  تالمشروط، فتقدم هذه الشروط على ما اشترط

معنى هذا  ما، األولية لها دخل في األولويةلها دخل في األولوية، : -كما يقولون -نصيب من الترجيح فاألولية 
على الوقت أولى  ةلما قدم الوقوت على الطهارة يفهم منه أن المحافظ -رحمه هللا تعالى-الكالم؟ اإلمام مالك 

ن على العكس، إذا ضاق الوقت وصار المرء بي -الجمهور-من المحافظة على الطهارة عند التزاحم، واألكثر 
هذا  و بطهارة ناقصةأو يصلي في الوقت ولو من غير كمال الطهارة، ول : إما أن يتطهر ولو خرج الوقتأمرين

 .كثر على خالفهفيفهم من صنيع اإلمام مالك أنه يقدم الوقت، واأل ،عند التزاحم
ركعتين ستيقظ من النوم وقد بقي على طلوع الشمس خمس دقائق، وهي كافية ألداء ا اافترضنا أن شخص  

للوقت، أو يتطهر طهارة كاملة ولو خرج الوقت؟ صنيع اإلمام مالك في تقديمه  اوحينئذ يكون مدرك   بالتيمم،
لصالة، وصنيع صحة ا منهما شرط في لكيعنى بالوقت أكثر من الطهارة، و  الوقت على الطهارة يدل على أنه

، وهل تصح بعد خروج اقبل وقتها اتفاق   صحوال يقللون من شأن الوقت، فالصالة ال ت ،األكثر على عكس ذلك
وقتها فتقضى؟ والمسألة مفترضة في غير عذر، لو فرط وأخر الصالة عن وقتها، جمع من أهل العلم، بل نقل 

م االتفاق على خالفه، قالوا: يجب ونقل بعضهولذا يقول: ال تقضى،  ؛نها ال تجزئ عليه ابن حزم االتفاق أ
كما أن تقديم الوقت عند اإلمام مالك ال يعني  ،يعني االستخفاف بالوقتطهارة ال القضاء مع اإلثم، فتقديم ال

 بشأن الطهارة، فكل منهما شرط، لكن عند التزاحم ويفترض هذا في المسألة التي ذكرناها.االستخفاف 
جمع  المواقيتكما أن الوقت يجمع على أوقات، والوقت واألوقات والمواقيت بمعنى  واحد،  جمع وقت :وقوت

جمع وقت، إال أن ميقات تطلق على الزمانية والمكانية، كما هو معروف من مواقيت الحج، والوقوت واألوقات 
أفعال جموع قلة، نعم، األوقات  ثمةقليلة؟  أمالصلوات كثيرة  وأوقاتالوقوت جمع كثرة، واألوقات جمع قلة، 

ن كان أكثر رواة  الخمسة قليلة، فعلى هذا الجمع بأوقات أولى من الجمع بوقوت مالك قالوا: وقوت، عن هنا، وا 
في رواية ابن بكير قال: أوقات الصالة، جمع قلة، وأكثر الروايات على جمع الكثرة وقوت، تكلم أهل العلم في 

ومنهم من يقول: باعتبار  ،إيثار جمع الكثرة على جمع القلة هنا، فقال بعضهم: إنه ينوب كل منهما عن اآلخر
ن كانت في األصل قليلة، كثرةإلى تعدد هذه األيام جمعت جمع  افنظر   ،الخمسة تتكرر كل يومهذه األوقات  ، وا 
باعتبار ومنهم من قال: جمعت جمع كثرة جمع الكثرة عن جمع القلة والعكس،  ، ينوببالتناوبمنهم من قال 

لكن باعتبارها تتكرر  حدةقمر واحد وشمس واتكررها في األيام، كما يقال: شموس وأقمار، شموس وأقمار، هي 
 جمعت.

، ونستغني عنه في فيشرح في هذا الموضع اوكتابة، وهذا يتكرر علينا كثير   اوالكتاب: مصدر كتب يكتب كتاب  
وأصل الكتب المادة يراد بها الجمع، كما يقال:  ،اوكتابة وكتب   االكتاب مصدر كتب يكتب كتاب  المواضع الالحقة، 

 والحريري يقول: يل كتيبة، كتب بنو فالن، جماعة الخت
  اوكااااااتبين وماااااا خطااااات أنااااااملهم حرف ااااا

 

 وال قاااااااااارءوا مااااااااااا خااااااااااط فااااااااااي الكتااااااااااب   
 

 ، يعني يجمعونها بالخياطة والخرز. يكتبونهافيقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود 
 باب وقوت الصالة:



، والفصول تجمع مسائل، هذا ب تجمع فصوال  واألبوا ،األصل الكتاب، والكتاب يراد به المكتوب الجامع ألبواب
الترتيب العرفي عند أهل العلم، لكن قد يوجد كتب دون أبواب، وقد توجد أبواب دون كتب، وقد توجد أبواب دون 

 ولذا فرع على ذلك بقوله: باب وقوت الصالة. ؛ة اصطالح، وال مشاحة في االصطالحفصول، وهكذا، والمسأل
وما يخرج منه، وفي االستعمال العرفي في االصطالح الخاص عند أهل العلم ما  ما يدخل :الباب في األصل

، فاستعماله عند أهل العلم من باب استعمال الحقيقية العرفية، ومن يقول مجاز اغالب   يضم مسائل علمية وفصوال  
 واصطالح خاص. يقول: استعماله في المحسوسات حقيقة، واستعماله في المعنويات مجاز، لكنها حقيقة عرفية،

ل بعد من القائل هنا؟ القائل هو الراوي عن يحيى، ثم قا (قال)، "قال: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك"
، قد يقول قائل: من المؤلف؟ مؤلف الكتاب؟ مؤلف "يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس حدثني"ذلك: 

، هل ي أبينأحمد، في المسند حدثنا عبد هللا قال: حدثالموطأ من هو؟ اإلمام مالك، مؤلف المسند من؟ اإلمام 
يتصور أن اإلمام أحمد يقول: حدثنا عبد هللا قال: حدثني أبي؟ أو هنا اإلمام مالك يقول: حدثنا يحيى بن يحيى 

 كيف؟ اعن مالك؟ نعم، إذ  
 .......:طالب

لها، الراوي للكتاب يثبت اسمه في قال الربيع: أخبرنا الشافعي، وهكذا في كتب المتقدمين كفي كتب الشافعي 
الكتاب، وعلى هذا حذف الراوي تصرف ال يليق بأهل التحري والتحقيق، كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسند، 

، نعم قد حذف اإلمام أحمد ومن روى عن اإلمام أحمد، سواء  كان من رواية عبد هللا أو من الزوائد، هذا تصرف
فيتكلم ويشكك في نسبة الكتب وهذا جهل، شخص ال يعرف طرائقهم في التصنيف  يتطاول على المتقدمين من ال

ت إلى العلم بصلة، يكتب مؤلف ، وال يمالى طريق االستقامة أيض  ليست حياته عة له بالعلم الشرعي، و عالق
 ايعرف، إذ   ألنه ما يفهم، ما (األم ليست لإلمام الشافعي ،اإلسالميالتشريع تاريخ )إصالح أشنع خطأ في اسمه: 

 نطرد هذا الكالم.الموطأ ليس لإلمام مالك، والمسند ليس لإلمام أحمد وهكذا، إذا أردنا أن 
، ويذهب إلى أن بعض الغي رشد، مثل هذا ايعني شخص يقول: إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى  خالص  

)إصالح أشنع خطأ في أبيه، الرجل إلى يتكلم في كتب العلم؟ وينفي ما نسبته إلى مؤلفه أشهر من نسبة هذا 
الموطأ ليس لإلمام مالك، والمسند ليس لإلمام أحمد  اإذ   (األم ليست لإلمام الشافعي التشريع اإلسالمي، تاريخ
 وهكذا.

أسمائهم في كل حديث وفي كل خبر في الكتاب، إال ما كان من إثبات  -أعني رواة الكتب–نعم جرت عادتهم 
ان في الكتاب ما هو من غير طريق صاحب الرواية يحذف، من له عناية بالمسند يعرف هذا غير طريقهم، إذا ك

 األمر.
، وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي أكثر اإلمام مسلم من الرواية عنه، "حدثنا يحيى بن يحيى الليثي"

ك، ليست له رواية عن ذاهذاك من رجال الكتب الستة، وهذا ذكره في كتب رجال الكتب الستة من أجل تمييزه 
اإلمام  ب الزهري محمد بن مسلم بن شها "عن ابن شهاب" اإلمام المؤلف "عن مالك بن أنس" في الكتب الستة

أخرها مرة، مرة واحدة كما  يعني صالة العصر "اأخر الصالة يوم  "الخليفة الراشد  "أن عمر بن عبد العزيز" العلم
ن عرف ذلك في بني اة له، وليس ديدن  في بعض روايات البخاري، وليس هذا عاد الصلوات، أمية، يؤخرون  له وا 



، أخرها حتى خرج وأخر الصالة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن الوقت األفضل، ولم يخرجها عن وقتها
فدخل عليه  اأخر الصالة يوم  "ية، إنما آخرها عن الوقت المستحب، خرج الوقت بالكلالوقت، لم يؤخرها حتى 

وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو  افأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصالة يوم  "بن العوام  "عروة بن الزبير
أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصالة "أنكر عليه بالنقل، ولم ينكر عليه بالرأي، أنكر عليه بالدليل،  "مسعود
 -رضي هللا عنه-عليها من قبل معاوية  اأمير   وهو بالكوفةكما في بعض الروايات،  اصالة العصر أيض   "ايوم  

فنسب إليها، ولم يشهد الوقعة عند جمهور  افدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري األنصاري، نزل بدر  
ن أثبته البخاري فيمن شهدهاالعلماء، إنما نزلها فنسب إليها  دخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال: ما هذا" ، وا 

يقول الحافظ  "أليس" :وهكذا جاءت الرواية "أليس"ما هذا التأخير يا مغيرة؟  :يعني ؟، ما هذا"مغيرة يا -التأخير-
ن كان األكثر في مخاطبة الحاضر "ابن حجر:   (أليس)وفي مخاطبة الغائب  (ألست)وهو استعمال صحيح، وا 

الصالة  "ريل نزل فصلىأليس قد علمت أن جب"وهنا حاضر خاطبه بما يليق بالغائب وهو استعمال صحيح، 
فصلى "الظهر، هي الصالة األولى، فصلى يعني جبريل، ؟  هيما و  ،-عليه الصالة والسالم-األولى بالنبي 
صلى هللا عليه -فصلى رسول هللا "يعني العصر  "ثم صلى -بصالته -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 -العشاء- ثم صلىبصالته،  - عليه وسلمصلى هللا-فصلى رسول هللا  -المغرب- ثم صلى -بصالته -وسلم
صلى هللا عليه -فصلى رسول هللا  -الخامسة الفجر- ثم صلى ،-صلى هللا عليه وسلم-فصلى رسول هللا 

واآلمر على الحالتين هو  ))بهذا أمرَت((في بعض الروايات:  بهذا أمرت(()) "(())بهذا أمرتثم قال: ، -وسلم
أن تصلي  أمرت  أن أبين لك بالفعل بهذا، أو أمرَت يا محمد ن القائل جبريلإن كا "أمرت  "، -جل وعال-هللا 

  .الصلوات في هذه األوقات
صالة -الصالة األولى  -عليه الصالة والسالم-وأنه صلى بالنبي  ،في السنن اجاء حديث إمامة جبريل مفسر  

يء مثله في اليوم األول، ثم حين زالت الشمس في اليوم األول، وصلى العصر حينما صار ظل الش -الظهر
ثم صلى العشاء لما غاب الشفق، ثم صلى الصبح بطلوع  ،-غابت–صلى المغرب بعد أن وجبت الشمس 

، في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، فصلى الظهر حينما صار ظل الشيء مثلهو الفجر، 
باألمس، ثم صلى في الوقت الذي صالها فيه  ه، ثم صلى المغربيوصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثل

فأول الوقت على إمامة جبريل بالنسبة للظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، العشاء ثلث الليل، 
معارضة لهذا  إلى مصير ظل الشيء مثليه، هناك أحاديث ت صالة العصر مصير ظل الشيء مثلهوأول وق

أن صالة الظهر من الزوال إلى مصير " :-وهو في الصحيح- وهللا بن عمر  في حديث عبدتجدر اإلشارة إليها، 
 -عليه الصالة والسالم-صلى بالنبي " :في حديث إمامة جبريل"، ظل الشيء مثله، ما لم تحضر صالة العصر

الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم األول حينما صار ظل الشيء 
وقت العصر" في حديث إمامة  -أو ما لم يحضر- ما لم تحضر"وفي حديث عبد هللا بن عمرو قال:  "لهمث

صلح أن تؤدى به صالة الظهر مشترك ي ،وقت صالة الظهرن هناك قدر مشترك في آخر أجبريل يدل على 
الشيء مثله، وصلى بنفس الوقت؛ ألنه صلى الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل  أداء  وصالة العصر أداء  

يعني  ،أنه وقت واحد، يصلح لصالة الظهر به العصر في اليوم األول حينما صار ظل الشيء مثله، دل على



وهناك قدر مشترك  ،ل المالكية، وبهذا يقو ولصالة العصر أداء   بع ركعات يصلح لصالة الظهر أداء  مقدار أر 
فدل على أنه ال اشتراك  "لم يحضر وقت صالة العصرما "لصالتين، لكن حديث عبد هللا بن عمرو فيه: يصلح 

في الوقتين ما لم يحضر وقت صالة العصر، وعلى هذا يكون معنى حديث إمامة جبريل أنه فرغ من صالة 
وشرع في صالة العصر حينما صار ظل الشيء مثله،  ،الظهر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني

وهو  ،ذا الحد هو نهاية وقت صالة الظهرهناك حد فاصل رقيق دقيق يكون هال يكون هناك اشتراك،  وحينئذ  
صالة العصر يستمر إلى غروب في الوقت نفسه هو بداية وقت صالة العصر في االشتراك، ثم وقت  اأيض  

ن دل حديث إمامة جبريل إلى أنه ينتهي قبل ذلك،  الشمس ولذا جاء في الحديث  ؛لكنه في أول األمروا 
فدل  )ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من آخر الصالة حتى يدخل وقت الصالة األخرى(()الصحيح: 

أو من -))من صلى : على أن وقت صالة العصر يستمر إلى غروب الشمس، وأصرح من هذا الحديث اآلتي
ل أن الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صالة العصر قب -أدرك من

؟ إلى غروب الشمس، ووقت متى فدل على أن وقت صالة العصر يستمر إلى أدرك العصر(( تغرب الشمس فقد
إمامة  اصالة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، كما في حديث عبد هللا بن عمرو، وفي حديث أيض  

ن كان الحنفية يرون أن وقت صالة العصر يبدأ من  مصير ظل الشيء مثليه، من جبريل واالختالف بينهما، وا 
يقول: إن العصر  -يعني في روايته لموطأ اإلمام مالك- موطئهمصير ظل الشيء مثليه، ومحمد بن الحسن في 

ألنها تعتصر فيضيق عليها، وال يمكن تعتصر إال إذا قلنا: إن وقتها يبدأ من مصير ظل الشيء  ا؛سميت عصر  
شيء مثله ما اعتصرت وال ضيق عليها، لكن هل مثل هذا الكالم إذا بدأ وقتها من مصير ظل ال امثليه؛ ألنه

تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة؟ يستدل الحنفية بدليل فيه إغراق في العموم والبعد على أن وقت 
 -عليه الصالة والسالم-صالة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يعني هو نظر من استدل بقوله 

من استدل بهذا على أن الحائض تقرأ القرآن؛ ألن الحاج يقرأ القرآن، إغراق،  فعل الحاج(())افعلي ما يلعائشة: 
 البعد عن المراد.

ر يضيق عليها وتؤخر إلى مصير ظل الشيء مثليه بمثل هذه األمة دل الحنفية على أن وقت صالة العصاست
إلى منتصف النهار بدينار،  استأجر أجير  ))إنما مثلكم ومثل من قبلكم من األمم كمثل رجل ا ابقة:مع األمم الس

فاألجير  آخر إلى وقت صالة العصر بدينار، ثم استأجر آخر إلى غروب الشمس بدينارين(( اثم استأجر أجير  
ثل الذي عمل إلى منتصف النهار هذا مثل اليهود، واألجير الثاني الذي عمل إلى وقت صالة العصر هذا م

نحن أكثر ": وابدينارين، فاحتج اليهود والنصارى فقاللشمس هم المسلمون لنصارى، والذي عمل إلى غروب ال
ن العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، : إإال إذا قلنا وال يكون النصارى أكثر عمال   "اوأقل أجر   عمال  

يستدلون بمثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة الصريحة، يعني هل في الحديث ما يدل على أن وقت صالة 
حتى على القول بأن  ؟الظهر ال يكون أطول من وقت صالة العصر إال إذا امتد إلى مصير ظل الشيء مثليه

صالة العصر في كل عصر وفي وقت وقت صالة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، نعم هو أطول من 
كم  اليوم مثال   يعني لو نظرنا إلى، فليس للحنفية في هذا أي مستمسك، ورمهكل مصر، حتى على قول الج

يستغرق وقت صالة الظهر من الوقت؟ من اثنا عشر إال ربع إلى ثالث إال ربع، طيب كم ساعة؟ ثالث 



ساعتين وثلث، والتقويم ماشي على القول بأن وقت  ،إلى خمس وخمسساعات، والعصر من ثالث إال ربع 
يقول: حتى على القول بأن و  ،يهم بقوةابن حزم يرد عللذا  ؛وهكذا لعصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثلهصالة ا

قت صالة الظهر وقت صالة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ففي كل عصر وفي كل مصر يكون و 
نجاعهم في الدليل واالستداللأطول،    .االستدالل بهذا اإال أنه ال يتم لهم أيض   ،يعني مع إبعادهم وا 

ووقت اضطرار، وقت  أوقات عند أهل العلم وقت اختيارلشمس، وهناك يستمر وقت صالة العصر إلى غروب ا
غير متسع ألكثر من أداء الصالة والتهيؤ لها،  أنه واحد، وقت واحد -إمامة جبريل-حديث ال صالة المغرب دل

عليه الصالة -يعني بعد غروب الشمس بمقدار ربع ساعة خالص ينتهي وقت المغرب؛ ألنه صلى بالنبي 
ني صالة المغرب بنفس الوقت الذي صلى به في اليوم األول، ولو كان لها متسع لصالها في اليوم الثا -والسالم

في أول الوقت وفي آخره في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات، بهذا يقول الشافعية، والجمهور على أن لها 
يث عبد هللا بن أول وآخر، يستمر الوقت من غروب الشمس إلى مغيب الشفق األحمر كما في حد ،وقتين كغيرها

 عمرو.
الجمهور على أنه  ف في الشفق معروف عند أهل العلموالخال ،ووقت صالة العشاء يبدأ من مغيب الشفق

األحمر، وقال الحنفية: األبيض، ولو ذهبنا نستفصل في مثل هذه األمور ونستطرد ونذكر المذاهب واألدلة 
 والعلل أظن ما يكفينا شيء.
ل على ما في إمامة حديث جبريل، وفي حديث عبد هللا بن عمرو إلى نصف الليل يستمر الوقت إلى ثلث اللي
متأخر عن حديث إمامة  اهو أرجح، وهو أيض   بن عمرو ال شك أنه في الصحيح فاألوسط، حديث عبد هللا

ى أن وقت صالة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، ويستدلون بالحديث العام: جبريل، ومن أهل العلم من ير 
هذا من العام  يس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصالة حتى يجيء وقت الصالة األخرى(())ل

المخصوص، مخصوص باإلجماع في صالة الصبح، فإنه ال يستمر وقتها إلى وقت الظهر، ومخصوص 
تهي وقتها بنصف بحديث عبد هللا بن عمرو إلى منتصف الليل األوسط، فالقول المرجح في صالة العشاء أنه ين

النصف وقع في وسط  أوسط إال إذا كان للشيء طرفان ووسط، لكن باعتبار :الليل، وقوله: أوسط؛ ألنه ال يقال
ال هذاله: أوسط، قيل  الليل نعم، زيد وعمرو أمامك فيقول  ؟..يعني لو قدامك اثنين تقدر تقول: هذا األوسط وا 

فكيف يقال:  الليل مكون من نصفين اثالثة، إذ   إذا كانواإال  تقبلا ؟ مأتقبللك واحد: أيهما زيد؟ تقول: األوسط، 
 أوسط. :ثلث أوسط، لكن لوقوع هذا النصف في وسط الليل قيل هنصف الليل األوسط؟ نعم الثلث األوسط في

أوله  وقت صالة الفجر من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى طلوع الشمس، وفي حديث عبد هللا بن عمرو ذكر
  .ن أتينا على األوقات كلهان طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وبهذا نكو موهو 

أو "تثبت من كالمك  :يعني "اعلم ما تحدث به يا عروة"ثم قال عمر بن عبد العزيز:  ((بهذا أمرت))ثم قال: "
الوحي، ينزل ب ؟المانع مانعم،  "!وقت الصالة؟ -صلى هللا عليه وسلم-أن جبريل هو الذي أقام لرسول هللا 
 ن له األوقات بالفعل.في يومين، وبي   -عليه الصالة والسالم-النبي  مَّ أَ وهو مؤتمن على ما هو أهم من ذلك، فَ 

، أسند الخبر إلى من "يحدث عن أبيه -ابن الراوي - بشير بن أبي مسعود األنصاري قال عروة: كذلك كان "
يحين، أخرجه اإلمام البخاري من طريق عبد هللا والحديث مخرج في الصحقاله، من أسند فقد برئ من العهدة، 



وله رواية  ،خرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيدو بن مسلمة القعنبي أحد الرواة عن مالك، عن مالك به، 
 للموطأ.عن مالك  اومن طريق يحيى بن يحيى التميمي، وله رواية أيض   ،لموطأل

 سم.
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -هللا عليه وسلمصلى - النبي زوج عائشة حدثتني ولقد" :عروة قال
 ".تظهر أن قبل حجرتها في والشمس العصر يصلي كان

صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة حدثتني ولقد :عروة قال"أردف الحديث السابق بقوله:  في البخاري  نعم كذا
علق تعليق من البخاري، أو من مقول ابن وتردد الكرماني الشارح كعادته في مثل هذا أنه هل هذا م "..-وسلم

أو  يقول: إما مقول ابن شهاب ؟الفرق بينهما ماشهاب؟ هل هو من مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري؟ 
بالسند  ؟اب؟ معنى هذا أنه بالسند السابق؟ نعمتعليق من البخاري؟ اإلمام البخاري كيف يصل إلى مقول ابن شه

ذا كان معلق  السابق، إذا كان من مقول ا يعني هل عادة البخاري إذا أراد  ابن شهاب فهو باإلسناد السابق، وا 
إذا جاء بالخبر أصل موصول ثم  دة عادة عند البخاري منهجالتعليق أن يثبت الواو أو يحذف الواو؟ نعم، العا

ذا  نعم ،" حيث يريد التعليقوقال عروة"هل يختلف هذا عما لو قال:  "قال عروة" :أردفه بمثل هذا يأتي بالواو، وا 
 حذف الواو فهو باإلسناد السابق.

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة حدثتني ولقد" :عروة قال"
عن إبراهيم بن  هذا الخبر أخرجه البخاري متصال   "تظهر أن قبل حجرتها في والشمس العصر يصلي كان

 اأخرجه أيض  و إلى آخره،  يه عن عائشة أنها قالت..عن أب بن عياض عن هشام بن عروةأنس المنذر قال: حدثنا 
 عن قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهو صحيح ال تردد في صحته.

 وهذا يقول: هل ستنهون الموطأ في الوقت المعلن؟
ائدة، وهذا الشرح الذي سمعتموه للحديث األول على طريق ، والمقصود الفامقصد  وليست  اأما النهاية ليست غرض  

من اإلخوان  اأعرف أن كثير  و  ،شرح متوسطهذا و التوسط في الشرح، ما هو على طريق التطويل وال االختصار، 
أي وجه، لكن أنا ودهم أن الكتب تنتهي على  ،هذا طلب في الدروس كلها أن نمشي على أي حال كانت، ودهم

من  -إن شاء هللا-وهذه االستطرادات التي ينتفع بها  ض اإلخوان يحب مثل هذه التفصيالتعأنظر إلى أن ب
إن شاء هللا -بداية قوية ومشجعة على النهاية  انقول: بداية، وهي أيض   نحن ،ه في الوقت المعلنإنهاؤ ينتفع، أما 

يمكن، هم يقولون: األحاديث  ال، ا، ما يلزم أن ينتهي في الوقت المعلن والمحدد في أربعين درس  -تعالى
الموصولة المرفوعة ستمائة، والبالغات والمقاطيع مثلها، وأقوال اإلمام مالك ومن قبله من شيوخه مثلها، فهو 

وهذا ال  ا،صير كل يوم خمسين خبر  ييعني  ا،درس   يقرب من األلفين من األخبار، فلو قسمنا األلفين على أربعين
 .ذاهذا على أنه ما هو بشرح على ما سيأتي، ومثلما سمعنا  كامال   ادرس   يمكن، وفي األخبار ما يستوعب

))من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة من صالة العصر قبل أن  :الحديث اآلتي هذا
خمس محاضرات، فالشروح في دقيقة، وفي الجامعة شرحته في أنا سمعت شخص شرحه  تغرب الشمس((
معها وعندها، يحتاجها طالب بد من الوقوف  يء له ضريبة، كل شيء له ضريبة، هناك فوائد التتفاوت، كل ش

ال المسألة سهل العلم ، يعني تعليقات فؤاد عبد الباقي على الكتاب يعني لو الواحد يقتصر عليها ما كفاه شهر، ةوا 



يعرف طريقة أن أقل األحوال أن يستفيد طالب العلم، و  على نحرص نحنحينئذ الحضور ما يصير له قيمة، و و 
ثم تستقر أنت  وعند فالن من طريقته ومنهجه، تجلس عند فالن؛ ألن كل شيخ من الشيوخ مدرسة يفاد اومنهج  

بمقصد وال غاية، هو مشجع لكنه ليس بغاية،  ليسهذا فالكتب  ءعلى ما تختاره لنفسك، وهللا المستعان، أما إنها
ها ينبغي تخفيفها بعد االستطرادات التي تمل السامع وتقل فائدت ا، وأيض  بصحيح ليسينهى الكتاب على أي حال 

لك وسط لعلنا نأخذ أكبر قدر مس -إن شاء هللا-، ونسلك -إن شاء هللا تعالى-وهذا ما يحصل  ،بقدر اإلمكان
 بعضهم يقول: ننهي الكتاب، وبعضهم يقول: نختصر في الشرح، وبعضهم يقول: ؛أما الطلبات كثيرةممكن، 

تأتي  ي الدروس األخرى، الدروس الثابتة، ولن يتفق اإلخوان على شيء، جربناه ف..نستطرد ونستفيد، وبعضهم
 هذهوبعض اإلخوان يقول: ميزة الدرس ب ؟المالحظات كثيرة، ما من يوم إال ويقول بعض الطالب: إلى متى

ة إلى أن بحاج اليسو  -ما أعرف عنهمفي-مبذولة وهلل الحمد، وأكثر الحاضرين  الشروح موجودةو االستطرادات، 
 ال يوجد في الشروح، وهللا المستعان. ئ اهذه الشروح واضحة، لكن هم يريدون شي ،توضح لهم

كان يصلي العصر والشمس في  -صلى هللا عليه وسلم-نأتي إلى حديث عروة عن خالته عائشة: أن رسول هللا 
}َفَما اْسَطاُعوا : -جل وعال-ظهر الحجرة، كما في قوله حجرتها قبل أن تظهر، يعني تظهر تعلو، وتصير على 

فهو حجرة  فوقه، الحجرة: كل ما أحاط به حائط واحتجر ن ويصعدو  ن يعني يعلو  [( سورة الكهف79)] َأن َيْظَهُروُه{
 من لالتقلوالمساحة صغيرة، على عادتهم في  : الجدار بقدر القامةأوال   -اضي هللا عنهر -وحجيرة، حجرة عائشة 

ونحن في واد، إلى وقت قريب  عرف أنه في واد   -عليه الصالة والسالم-الدنيا، يعني من تأمل عيش النبي 
والناس لم تكن الدنيا عندهم مقصد وال هدف، بل هي ممر، ومثل المسلم فيها كمثل قائل قال تحت ظل شجرة، 

يقول: "إذا أصبحت فال تنتظر  -هرضي هللا عن-كان ابن عمر  ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل((
ذا أمسيت فال تنتظر الصباح"، المسا وال أضر على المسلم من طول األمل والتسويف الذي يعوقه عن ء، وا 

لكن لو صار اإلنسان كأنه غريب تقلل من الدنيا بقدر اإلمكان، وشمر لآلخرة،  ،المبادرة والمسارعة والمسابقة
السقف بقدر  -ا سمعتمكم-ذا واقعهم، هذا عيشهم، بالنسبة للمسكن ، ه-جل وعال-وسعى فيما يرضي هللا 

يرة عائلة كب -أدركناهم حتى في الرياض-كانت العوائل  إذا نام،لعرض بقدر ما يمد اإلنسان رجليه االقامة، و 
 هذه البيوت قائمة اآلن، بسطت الدنيا فتوسع الناس وخرجوا إلى زالت وما اتسكن في بيت مساحته ستين متر  

، ثم بعد ذلك زاد الشره واالستشراف للدنيا، كان صاحب ا، خمسمائة متر  االقصور وصاروا يعمرون أربعمائة متر  
الخمسمائة والستمائة يقول: هذا قبر، أنا أعرف أسرة تسكن في بيت واحد لما توفي والده خرجوا إلى ثالثة 

جل -نيا نعمة، لكن إن استغلت فيما يرضي هللا كانوا يسكنون في بيت واحد، ال شك أن أمور الد، اوعشرين بيت  
ال جاء في الصحيح في بيان عيشه  -وعال ثم  أنه يرى الهالل ثم الهالل -عليه الصالة والسالم-فهذا شكرها، وا 

كان ابن عمر يقول: "إذا أصبحت فال تنتظر  ولذا ؛نار -عليه الصالة والسالم-الهالل وما أوقد في بيوته 
ذا أمسي  لَ ك  أَ  ل  ت فال تنتظر الصباح" فلسان حالنا ماذا يقول؟ نعم، إذا تغديت ال تنتظر العشاء، ك  المساء، وا 

ذا تعششخص ما هو بمدرك ع  وهكذا، همنا في األكل، وهللا المستعان. ت ال تنتظر الفطوريشاء، وا 
صر يصلي الع كان -عليه الصالة والسالم-فمقتضى كالمها أن النبي  -على ما ذكر-إذا تصورنا بيت عائشة 

 ه، فإذا كانت في حجرتها في األرضن الجدار طول قامة، والمساحة قريبة من: إإذا قلناالشمس في حجرتها، و 



، فكان يصلي على هذا الصالة في أول وقتها، صالة ، أطول منه قليال  بمعنى أن ظل الشيء مثله، أو بعده قليال  
 العصر.

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى رجل جاء" :قال أنه ريسا بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عنو "
 الغد من كان إذا حتى ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عنه فسكت :قال ،الصبح صالة وقت عن فسأله
 وقت عن السائل أين)) :قال ثم ،أسفر أن بعد الغد من الصبح صلى ثم ،الفجر طلع حين الصبح صلى

 ."((وقت هذين بين ما)) :فقال ،هللا رسول اي اهاأنذ :قال ؟((الصالة
إال أنه لم يدرك النبي  اثقة أيض   ، وهو ثقة عالم، عن عطاء بن يسارحديث يرويه اإلمام مالك عن زيد بن أسلمال
 فالخبر مرسل. -عليه الصالة والسالم-
 "صالة الصبح فسأله عن وقت -صلى هللا عليه وسلم-عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول هللا "

يقول الحافظ عند اإلمام مالك، وكذا أبو حنيفة، ، حجة -رحمه هللا-والمرسل يحتج به اإلمام مالك  ،الخبر مرسل
 :-رحمه هللا تعالى-العراقي 

 واحاااااااااااااااتج مالاااااااااااااااك كاااااااااااااااذا النعماااااااااااااااان  
 

 بااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهمااااااااااااااااااااااااااااا ودانااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 .يحتجون بالمرسل، لكن الجمهور على رد المراسيل
 ورده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

 

 للجهااااااااااااال بالسااااااااااااااقط فاااااااااااااي اإلساااااااااااااناد   
 

خبر إذا على كل حال الحديث مروي موصول عن أنس عند النسائي وغيره، بإسناد صحيح، فالخبر صحيح، وال 
وهل يعل الموصول بالمرسل أو يعضد  ،فيه ما يسمى بتعارض الوصل مع اإلرسال وروي موصوال   روي مرسال  

 نعم. ومنه ما يعضد به، ،ل بهل منه ما يعبه؟ نعم، أو ال يحكم بحكم عام؟ ب
يعني بداية ونهاية، قال:  "فسأله عن وقت صالة الصبح -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إلى رسول هللا "
، -عليه الصالة والسالم-يعني ما أخبره، ما أجابه بالقول  "-صلى هللا عليه وسلم-فسكت عنه رسول هللا "

نما أجابه بالفعل، حتى إذا كان من الغد صلى  -صلى هللا عليه وسلم-عنه رسول هللا فسكت "والفعل أبلغ،  وا 
))أين السائل أسفر، ثم قال:  ثم صلى الصبح من الغد بعد أن"، يعني في أول وقتها "الصبح حين طلع الفجر

الحديث يدل على أن أول وقت  "))ما بين هذين وقت((يا رسول هللا، قال:  اهاأنذقال:  عن وقت الصالة؟((
لصادق، المنتشر في األفق إلى اإلسفار، هذا ما يدل عليه لفجر، والمراد به الفجر الثاني، الصبح طلوع اصالة ا

يدل على أنه يستمر إلى أن تطلع الشمس، نعم هذا  لم تطلع الشمسالحديث، وحديث عبد هللا بن عمرو ما 
ن كان الوقت المفضل عند المذكور في الحديث وهو وقت االختيار، أما وقت االضطرار إلى طلوع الشمس ، وا 

 ، والجمهور وقتها المفضل التغليس على ما سيأتي.الحنفية هو اإلسفار
 ))من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح((: -إن شاء هللا تعالى-في الحديث اآلتي 

ركعة واحدة وأضاف إليها دليل على أن وقت صالة الصبح يستمر إلى أن تطلع الشمس، وأن صالة من أدرك 
ن كان هذا وقت وقت اضطرار، لكنه وقتها، نعم ال ينبغي  أخرى ولو بعد طلوع الشمس تكون في وقتها وأداء ، وا 

عليه الصالة -عليه أن يقتدي به  ،منها إال جزءللمسلم أن يتعمد أن يؤخر الصالة إلى هذا الحد بحيث ال يدرك 
 سيأتي.على ما  ، يصلي الصبح بغلس-والسالم



هذا وقت االختيار، واالستمرار إلى طلوع الشمس هذا  لحديث من طلوع الصبح إلى اإلسفارفي افالوقت المذكور 
  .أداء الصبح إلى طلوع الشمس كله طلوعوقت االضطرار، وكله وقت، وما فعل بين 

 نعم نعود إلى شرح أحاديث الكتاب.
 سم.
صلى هللا - النبي زوج عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عنقال اإلمام يحيى "

 متلفعات النساء فينصرف الصبح ليصلي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان إن: "قالت أنها -عليه وسلم
 ".الغلس من يعرفن ما بمروطهن

 النبي زوج ئشةعا عن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن": -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام مالك 
 فينصرف الصبح ليصلي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان إن: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم-

 كذا في الطبعة الموجودة، كذا عندك؟  "متلفعات -لصالةممن حضر ا- النساء
 طالب: نعم. 

 بالعين؟ 
  .طالب: نعم

 :نعتمد على رواية يحيى، فالرواية نحنو بفائين،  ""متلففاترواية يحيى كما في االستذكار البن عبد البر: 
بما في الرواية الموافقة للمشروح؛ ألن بالعين، والمعنى واحد، لكن العبرة  "متلفعات" :، ورواية غير يحيى"متلففات"

أهل العلم يؤكدون على اعتماد رواية يعتمدها اإلنسان لنفسه ويرجع إلى ما عداها، ما يترجح له من الروايات 
معنى الروايات؟  ماخرى ليأخذ ما فيها من زيادات، األ الرواياتإلى ما عدا هذه الراوية من عتمد عليه، ويرجع ي

، الروايات "متلففات" : رواية يحيى التي بأيدينا، ولفظها:الموطأ له روايات، منهاروايات الكتب، مثلما أشرنا أن 
 معنى واحد.والمعنى واحد، التلفع والتلفف ب "متلفعات" :األخرى 

 مع أنه اعتمد على مخطوطات؟ ،ين جاء اإلشكال على صاحب النسخةأطالب: من 
د العهد واحدة، األمر يسير؛ ألن عندهم النقط ما يعتنون به، العناية ع  مع ب  الصورة واحدة، الصورة قريبة، الصورة 

 بالنقط متأخر.
لمراد يتلففن بذلك، بهذه المروط، بهذه صوف أو من خز، معروفة عندهم، واأكسية من  ،المروط: جمع مرط

األكسية، وهي قريبة مما يستعمل في العصور المتأخرة من العباءات التي تحيط بالبدن كله، المراد بالعباءة التي 
يتلفعن بمروطهن، يعني من تمام االحتجاب، وال أعني و هذا هو المطلوب، وهناك: يتلففن  تغطي البدن كله،

فتنة، هذه خطوة من مما يثير ال النساء مما عدمها خير من وجودها ة التي يلبسها بعضبالعباءات هذه العباء
ن قبل على أمره م اة في الدين، أو لكونه مغلوب  إما لتساهل ورق ،تي يتبعها بعض الناسال خطوات الشيطان

فته سلخ الناس من مثل هذا الفعل ومن هذا األمر ممن وظي لكن قد يوجد من يقصرالنساء، أو من باب التقليد، 
أديانهم، وما يحمي هذه األديان، فهذه العباءات التي يلبسها بعض النساء الرقيقة التي تبين وتوضح ما تحتها من 

وهذه –بما تشتمل عليه من أحزمة، وما أشبه ذلك، ليأتي من يأتي من المنافقين  االثياب، وحجم البدن أيض  



من خطوات  اهذه ال فرق بينها وبين الثوب، وهذه خطوة أيض   ،من يقول: ال داعي لهذه العباءة -وظيفتهم
 الشيطان.

ذا تأملنا ما جاء في آخر سورة األحزاب أدركنا يقين   عليه الصالة -أن المنافقين هذا عملهم، من عهد النبي  اوا 
َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنسَ  ،إلى قيام الساعة -والسالم اء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِِ

ِحيم ا  [( سورة األحزاب06- 97)] َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَناِفُقوَن{*  َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن َّللاَُّ َغُفور ا رَّ
كما هو عمل سلفهم في المعصية األولى،  وهذا عمله ، هذه وظيفتهاما جاءت الثانية عبث  التعقيب له فائدة، 

وهؤالء المنافقون  [( سورة األعراف06)] {}ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَماإبليس، ماذا قال بالنسبة 
ح ينساق يتبعون خطوات الشيطان، وبعض المغفلين من المسلمين، بل بعض من تظهر عليه آثار الخير والصال

متلففات بالمروط، والنبي هن متلفعات  يشعر، ونساء الصحابة ما يعرفن،........ وراء هذه األمور من حيث ال
هو اختالط النور بالظالم بحيث  :والغلس والدلسيصلي بغلس، فال يعرفن من الغلس،  -عليه الصالة والسالم-

 -عليه الصالة والسالم-يبادر بها  ،صالة الصبحيعني بالنسبة ل بحيث ال يتميز المرئي، ال يتميز المرئي
))أسفروا والحديث قابل للتحسين:  ، وجاء األمر باإلسفار،-عليه الصالة والسالم-فيصليها بغلس، هذا ديدنه 

ن تم-والمراد باإلسفار هنا  فإنه أعظم ألجوركم(()) أو ((لصبح تؤجروابا تأخير صالة الحنفية في  سك بهوا 
لئال  ؛عند األكثر، المراد باإلسفار هنا التأكد من طلوع الصبح مراد به التأكد من طلوع الفجرال نأإال  -الصبح

والكالم حول صالة الصبح بادرة حتى يصلي الصالة قبل وقتها، ويبالغ في الميصلون بغلس فيبادر يفهم أنهم 
م يذكر أنه رقب طلوع الصبح وجد ه، وبعضاوحول ما في التقويم من مطابقة للواقع وعدم المطابقة سمعتموه كثير  

عشر دقائق  ،ربع ساعة ،ثلث ساعة :التقويم يتقدم عليه بمدد متفاوتة حسب تفاوت فصول السنة، وأكثر ما قيل
 يقرب من الموافقة.إلى أن 

كلف لجنة ورقبت األمر، وكتب في الصحف  -رحمه هللا-والشيخ ابن باز  ،المقصود أن هذا كالم دار من سنين
من يرى أنه متقدم حتى اآلن، بعد اللجنة التي ، حتى من طلبة العلم اويم مطابق، ومازال التشكيك موجود  أن التق

ن الوزارة أكفعلى هذا لو أخرت اإلقامة لصالة الصبح عن التقويم نصف ساعة أحوط،  ،كونها الشيخ، ورقبت
ال األمر منوط بجهة، يعني تبرأ كمل النصف أحوط، وعلى كل حأوعشرين دقيقة، يعني لو  اأظن خمس   ،معممة
من أهل العلم الكبار، واألمر معروض بين يديهم، ولو كان فيه ما فيه ما عرضوا بتقليدها  -وهلل الحمد-الذمة 

، وأن يوفقهم للعمل به واألمر بين أيدهم ،أن يدلهم على الصواب -جل وعال-أل هللا عبادات الناس للخطر، نس
 نعم.وهللا المستعان، 

 
 :هللا إليك أحسن

 أبي عن يحدثونه كلهم األعرج وعن سعيد بن بسر وعن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن"
 أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل الصبح من ركعة أدرك من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة
 ((.رالعص أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ومن ،الصبح



عن بسر بن سعيد  ايروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ويروي أيض   -رحمه هللا-يقول اإلمام مالك 
وعن األعرج، الثالثة كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، واإلمام البخاري يروي الخبر من طريق عبد هللا بن مسلمة 

بن سعيد وعن األعرج، كلهم عن أبي القعنبي عن مالك عن هؤالء الثالثة، عن عطاء بن يسار وعن بسر 
 فقد الشمس تطلع أن قبل الصبح من ركعة أدرك من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن ،هريرة
 ((.العصر أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ومن ،الصبح أدرك
طلوع الشمس أدرك صالة يها أخرى بعد يعني تمكن من فعل هذه الركعة قبل طلوع الشمس، وأضاف إل ((أدرك))

قوالن ألهل العلم،  وما بعد الوقت قضاء؟ ،ما في الوقت أداءأو يكون  بح في وقتها، وهل تكون كلها أداءالص
غروب منها في الوقت فهي أداء، ومثلها العصر إذا أدرك ركعة قبل  اأدرك جزء  والمرجح أنها أداء، مادام 

للعصر، وهذا ما يدل عليه الحديث، وهذا من  ات بعد الغروب، يكون مدرك  الشمس وأضاف إليها ثالث ركعا
ال القياس-جل وعال-فضل هللا  وما أدركه بعد  أن يكون ما أدركه في الوقت أداء ، وسعة فضله ورحمته، وا 

رأ أو ق حرام وقرأ الفاتحة ثم طلعت الشمسكبر لإل ،الوقت قضاء، والحديث يدل على أن من أدرك أقل من ركعة
 ،الكاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، فإذا أدرك الركعة كاملة أدرك الوقتوالمراد بالركعة هنا الفاتحة وما بعدها، 

بدل ركعة،  (())من أدرك سجدةوهو ما يدل عليه الحديث، جاء في الصحيح:  ،وبهذا قال جمع من أهل العلم
ن الصالة، وهذا نسبه النووي للجمهور، يعني لو كبر نه يدرك الوقت بإدراك أي جزء م: إوبهذا يستدل من يقول

ومثله بالنسبة لصالة العصر،  -لصبحهذا بالنسبة ل- ، ومثلهاثم طلعت الشمس يكون مدرك   قبل طلوع الشمس
جاء بعده عن  من أدرك سجدة(()) :والحديث الذي معنا نص في الركعة، وبعد الحديث الذي ذكرناه في الصحيح

 ،طلق على الركوعمعلوم أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة، والسجود يو  "إنما هي الركعةوالسجدة "راوي: ال
ا}اْدُخُلوْا اْلَباَب سُ  ؟ والعكس تطلق الركعة اركوع   أم ايعني هل يتصور أن يدخلونه سجد   [( سورة النساء491)] {جدًّ
، والحديث صريح في الداللة على أنه ال يدرك ااجد  يعني س [01ص:سورة ] َوَأَناَب{ اَوَخرَّ َراِكع  }ويراد بها السجدة 

ن نسب النووي للجمهور أنه يدرك الوقت بإدراك أي جزء من الصالة،  فإذا الوقت إال إذا أدرك ركعة كاملة، وا 
للوقت، وعرفنا أن  اولو بعد طلوع الشمس يكون مدرك  ثم أضاف إليها األخرى  صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس

ال ينبغي للمسلم اعتماده، أن يعتمد مثل هذا ويؤخر الصالة حتى ال يبقى من وقتها إال دقيقة أو مثل هذا العمل 
حيث ينادى  ،-عليه الصالة والسالم-بالنبي  اوقتها، مقتدي  ة لإنما يصلي الصالدقيقتين ثم بعد ذلك يصلي، ال، 

ر ال يستطيع تركه، وفي تركه حرج مأأو انشغل ب من غلبته عيناه هذا األصل، لكن ،جماعة المسلمين بها مع
نام عن صالة الصبح ولم يوقظه  -عليه الصالة والسالم-األمر فيه سعة وهلل الحمد، والنبي  ومشقة، مثل هذا
ال لو تصورنا مثال   -جل وعال-من رحمة هللا  ا، وهذا أيض  إال حر الشمس عليه الصالة -أن النبي  بعباده، وا 

في كل يوم ما فاتته صالة قط، كيف يهنأ للمسلم عيش وهو يفوته ما يفوته  ،فما حصل له هذا الموق -والسالم
 -جل وعال-والناس يتفاوتون في حرصهم على الخير، لكن من رحمة هللا  ؟أو في كل أسبوع أو في كل شهر

لمن  فيه تسلية -عليه الصالة والسالم-عن هذه الصالة، فنومه  -عليه الصالة والسالم-بعباده أن نام النبي 
ال كثير من الناس ما يحتمل مثل هذا الحدث لحرصهم على الخير، ولذا ال ينبغي  ؛يحصل له مثل هذا، وا 

للمسلم أن يؤخر الصالة إلى آخر وقتها، ويجعل صالته على خطر، ولو أدرك الوقت بإدراك ركعة، ال يعرض 



صل أن فسحة وهلل الحمد، واأل صالته للخطر، لكن لو حصل له ما يمنعه مما ال يستطيع دفعه فالدين فيه
في حال الحر الشديد، وصالة العشاء األفضل إال ما استثني من صالة الظهر  الصالة تصلى في أول وقتها

 تأخيرها ما لم يشق على المأمومين وهكذا.
دراك  اإلدراك: درك ناه، وتركعة، يدرك الوقت بإدراك ركعة على الخالف الذي ذكر عندنا إدراك وقت كما هنا، وا 

، لكن وقال به بعض العلماء قول أبي هريرة ،لمن ال يسقط الفاتحة عن المسبوق  اخالف   الركعة بإدراك الركوع
دراك إدراك ركوع، والمسبوق تسقط عنه الفاتحة، عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بال تكبيرة اإلحرام وا 

إدراك تكبيرة اإلحرام بأي شيء؟ إدراك الركوع، بركعة اإلدراكات: إدراك الوقت كما هنا، إدراك ال انالجماعة، عند
 ؟ أي شيءنعم؟ قبل 

 .:.....طالب
 ؛وهو الفاتحة فوت التكبيرة بفوات الركن الثانيهم من يقول: توهو القراءة، ومن ، قبل أن يشرع بالركن الذي يليهاال

ر قبل أن يشرع ان أن يحرص أن يكبلعل اإلنس هالمقصود أن، "ال تسبقوني بآمين"ولذا جاء عن بالل أنه يقول: 
 ليدرك تكبيرة اإلحرام. اإلمام في القراءة
ولذا  ؛ذا قول األكثروه ،دركها إذا أدرك أي جزء من الصالةمنهم من يقول: ي ماعةإدراك الج إدراك الجماعة:

ل التحقيق يرون من كبر قبل سالم إمامه التسليمة األولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، وجمع من أه عند الفقهاء
، -إن شاء هللا تعالى-الركعة ال يسمى صالة، وهذا يأتي  أنه ال يدرك الجماعة إال إذا أدرك ركعة؛ ألن ما دون 

 لكن استطراد بمناسبة اإلدراك، نعم.
مذهب الحنفية له ارتباط في هذا الحديث، عند الحنفية أنه إذا كبر لصالة الصبح ثم طلعت عليه  :هنا مالحظة

عندهم، إذا طلعت عليه الشمس تبطل صالته، بينما الشق الثاني تبطل الصالة  ؟ما الحكم عندهم؟ هاالشمس 
ما الفرق بين المسألتين؟ نعم ما تبطل صالته، من الحديث لو كبر قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس 

ولذا ال يصححون  ؛ظاهرفي صالة الصبح دخل وقت النهي، وفي صالة العصر خرج وقت النهي والفرق هو 
لما انتبه وقد  -عليه الصالة والسالم-هو المضيق، ويستدلون بكونه  الذيحتى الفريضة عندهم في وقت النهي 

لكي يخرج وقت النهي وترتفع الشمس، طلعت عليه الشمس أخر الصالة حتى انتقل إلى مكان آخر، هم يقولون: 
إال حر الشمس يكون حينئذ وقت النهي قد خرج بال شك،  -عليه الصالة والسالم-لكن إذا عرفنا أنه لم يوقظه 

إلى مكان آخر ، كونه انتقل من المكان األن قضاء الفوائت يجب فور   ؛انتقل -عليه الصالة والسالم-وكونه 
 -نام عن صالة-على هذا من فاتته الصالة في مكان و  "ألنه مكان حضر فيه الشيطان"بينت العلة في النص 

عليه الصالة -ن النبي : إأو نقول يه الشيطان؟ هل يشرع له أن ينتقلحضر فألنه مكان  ؛يرههل ينتقل إلى غ
ينتقل؟ يصلي  أين ،ما عنده إال غرفة واحدة انعم، أنت افترض أن شخص   ؟عرف أنه حضر الشيطان -والسالم

ذا تصورنا أن مع األسف الشديد بيوت كثير من المأم إلى أين يذهبفي الشارع  تفارقها  سلمين ال؟ نعم، وا 
ذا كان المكان يخلو من  البيت الذي فيه كلب أو صورة هذا يصلي هذا؟ أينالشياطين،  ال تدخله المالئكة، وا 

المالئكة من يخلفه، البيت الذي تستعمل فيه المنكرات من معازف ومزامير ورقية الشيطان، يعني المسألة تحتاج 
وبين غيره، في حياته بينه  ا، وال تجد فرق  سامح إلى حد غير مرض  إلى إعادة نظر، كثير من المسلمين تساهل، ت



، وعللوا ألنفسهم، غير مرض   امع األسف أنه يوجد عند بعض طالب العلم مثل هذه األشياء، توسعوا توسع  
ثم المحرمات، وهللا المستعان، فعلينا أن نحرص  حتى وقعوا في الشبهات واسترسلوا في استعمال المباحات

 الطاردة للمالئكة، وهللا المستعان، نعم. ،الشديد أن نطهر بيوتنا من هذه اآلالت الجالبة للشياطينالحرص 
 

 أحسن هللا إليك:
 عندي أمركم أهم إن" :عماله إلى كتب الخطاب بن عمر أن عمر بن هللا عبد مولى نافع عن مالك عن"

 إذا الظهر صلوا أن كتب ثم ،أضيع سواها لما فهو ضيعها ومن ،دينه حفظ عليها وحافظ حفظها فمن الصالة
 الراكب يسير ما قدر نقية بيضاء مرتفعة والشمس والعصر ،مثله أحدكم ظل يكون  أن إلى اذراع   الفيء كان

 ،الليل ثلث إلى الشفق غاب إذا والعشاء ،الشمس غربت إذا والمغرب ،الشمس غروب قبل ثالثة أو فرسخين
 ".مشتبكة بادية والنجوم والصبح ،عينه نامت فال نام فمن ،عينه نامت فال نام فمن ،عينه نامت فال نام فمن
 إلى كتب -الخليفة الراشد- الخطاب بن عمر أن عمر بنا مولى نافع عنعن مالك ": -رحمه هللا تعالى-يقول 
هم فأ ،: ال إله إال هللاوهي كذلك في الشرع؛ ألنه يخاطب من يقول "الصالة عندي أمركم أهم إن" :عماله

 حفظها فمن الصالة عندي أمركم أهم إن" لركن الثاني،ال إله إال هللا، بعد الشهادتين الصالة، ا األركان بعد
 -عليه الصالة والسالم-نه رسوله يَّ على ما بَ  -عز وجل-، حفظها وأتقنها، وجاء بها على مراد هللا "عليها وحافظ

وجاء في الحديث أن المقياس الصالة في الحساب، فإذا  ،"دينه حفظ" حافظ عليها، سارع إلى فعلها في وقتها،
 ضيعها ومنفمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، "ئر عمله، و إذا ردت رد سائر عمله، قبلت صالته قبل سا

اإلسالم األعظم بعد الشهادتين،  ، نعم الصالة ركن"، وآخر ما تفقدون من دينكم الصالةأضيع سواها لما فهو
يكون فيه شيء؟ ما يكون فيه شيء، ويوجد أد آخره يفقد كله، إذا شربت آخر دفعة في اإلناء، فالشيء الذي يفق

في بيوت المسلمين من يضيع الصالة عن وقتها، ويجمع الصلوات من غير عذر، بل وجد من ال يصلي 
ص أنه يكفر، والذي تدل عليه النصو  كم تارك الصالة، القول المفتى بهبالكلية، مع األسف الشديد، ومعروف ح

أن الخالف في حكم تارك الصالة كالم نظري، كالم نظري يمرن بعض علماء المغرب في القرن السابع يقرر 
ب الفرائض: توفي شخص عن ال، يعني كما تقرءون في كت ؟عليه الطالب، ما هو بكالم عملي، يتصور أن يقع

يعني ال يتصور أن مسلم يترك الصالة،  كالم نظري ما يمكن يقع، لكن يمرن عليه الطالب فقط، ،مائة جدة
في  ة الحالأما في وقت استقام ،يمكن، شرار الناس في آخر الزمان بعد الدجال يقول: نعم، إن وجد في عند

 وهللا المستعان. ما يتصور هذا،  دولة مسلمة تأطر الناس على الحق ظل
 "صلواالمواقيت  -وأرضاه رضي هللا عنه-يبين  "الظهر صلوا أن كتب ثم ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع،"

بين وقت الظهر  ،مثله أحدكم ظل يكون  أن إلى عني بعد الزوال، وبعد فيء الزوالي "اذراع   الفيء كان إذاالظهر 
 الراكب يسير ما قدر" ، يعني قبل أن تصفر الشمس"نقية بيضاء مرتفعة والشمس والعصر"بداية ونهاية، 

 الفرسخ كم كيلو؟  "لشمسا غروب قبل ثالثة أو فرسخين
 ......:طالب



فرسخين أو ثالثة؟  :كم كيلو ييعن "سير الراكب فرسخين أو ثالثةقدر ما ي"، مسة كيلوقريب من الخمسة، خ
ائق، لكن عشر دقكم؟ الكيلو في المشي المتوسط ب خمسة عشر كيلو تمشي على األقدام خمسة عشر كيلو،

عرفنا أن الصالة تصلى  إلى هذه المسافة إلى غروب الشمس إذا نظرنا انالمقصود أنالراكب يقطعها بمدة أقل، 
وصلوا المغرب إذا غربت الشمس، ال بد من  :يعني "والمغرب"والشمس بيضاء نقية، لم تصفر في أول وقت، 

في  -عليه الصالة والسالم-كما صلى جبريل بالنبي  "إلى ثلث الليل والعشاء إذا غاب الشفق"تحقق الغروب، 
ويبقى أن الوقت يمتد إلى نصفه على ما جاء في حديث عبد هللا بن عمرو، وفيما  ،ليلوم الثاني إلى ثلث الالي

متى؟ نعم، نام  نام من نام؟ :معنى ما ،اثالث   "عينه نامت فال نام فمن ،عينه نامت فال نام فمن"، اقررناه سابق  
يكره  -عليه الصالة والسالم-لنوم قبلها، كما أنه يكره ا -عليه الصالة والسالم-كان النبي عن صالة العشاء، 

فمن نام فال نامت "يدعو عليه أال ينام، أن يصاب باألرق،  يعني قبل صالة العشاء "من نام"الحديث بعدها، 
 -عليه الصالة والسالم-أو ولده، يدعى عليه؛ ألن النبي  يشغله عن النوم في بدنه أو ماله أو يبتلى بأمر "عينه

 وم قبلها.يكره الن
اإلسفار الذي تختفي بسببه يعني في الظالم، قبل  "مشتبكة بادية والنجوم -وصلوا الصبح :يعني– والصبح"

 ، نعم.-عليه الصالة والسالم-من فعله  الصبح في أول وقتها على ما تقدم ومفاده أن تصلىالنجوم، 
 

 أحسن هللا إليك:
 زاغت إذا الظهر صلِِ  أن" :موسى أبي إلى كتب لخطابا بن عمر أن أبيه عن سهيل أبي عمه عن مالك عن"

 ما العشاء وأخر ،الشمس غربت إذا والمغرب ،صفرة يدخلها أن قبل ،نقية بيضاء والشمس والعصر ،الشمس
 ."المفصل من طويلتين بسورتين فيها واقرأ ،مشتبكة بادية والنجوم الصبح وصلِ  ،تنم لم

مالك بن أبي  "أبيه عن"نافع، نعم، اسمه  عمه أبي سهيل بن مالكعن  "سهيل أبي عمه عن مالك عنو "يقول: 
يعني إذا مالت  "الشمس زاغت إذا الظهر صلِِ  أن األشعري: موسى أبي إلى كتب الخطاب بن عمر أن" عامر

 على ما تقدم، "صفرة يدخلها أن قبل" ، يعني في أول وقتيهما"نقية بيضاء والشمس والعصر" إلى جهة المغرب،
ألن  ؛المغرب وال تؤخرها عن ذلك ومغيبها صل    تأكدت من سقوط الشمسإذا  "الشمس غربت إذا ربوالمغ"

يعني ال تعرض صالتك للخطر، من السنة في صالة العشاء  "تنم لم ماوأما العشاء فأخرها "تعجيلها أفضل، 
لئال يشق  لمشقة فيبادر بها؛لكن إذا وجدت ا لوال أن أشق عليكم(()) يعني ثلث الليل (())إنه لوقتهاأن تؤخر، 

 لث الليل أفضل بال شك، أما إذاعلى الناس، لكن لو اجتمع مجموعة واتفقوا على أن يخروا صالة العشاء إلى ث
ألنه إذا غالبه  "وأخر العشاء ما لم تنم"ولذا قال:  ؛وجد من يشق عليه التأخير فصالتها في أول الوقت أفضل

شق عليهم، األفضل فعل األرفق  رتبط بجماعة واضطرهم إلى التأخيرلو ا كما أنه النوم شق عليه التأخير،
 بالمأمومين.

يعني في صالة – فيها واقرأ"يعني قبل اإلسفار الذي تذهب بسببه النجوم،  "مشتبكة بادية والنجوم الصبح وصلِِ "
هم من يقول: من من المفصل: والمفصل من ق إلى آخر القرآن، ومن "المفصل من طويلتين بسورتين -الصبح

مفصل من ق؛ ألنهم يجعلون الالحجرات إلى آخر القرآن، لكن التحزيب المعروف عن الصحابة يدل على أن 



حدى عشرة، وثالثة عشرة، ثم المفصل، ثالث سور ،وخمس ،القرآن سبعة أحزاب، ثالث التي  ،وسبع، وتسع، وا 
األعراف واألنفال والتوبة، ثم سبع: يونس وهود لنساء، ثم خمس: المائدة واألنعام و لبقرة وآل عمران وااهي 

إبراهيم، الحجر، النحل، ثم تسع: من اإلسراء إلى الشعراء، ثم إحدى عشرة: من الشعراء إلى  ويوسف والرعد،
المفصل يبدأ من ق إلى آخر جرات، ثم المفصل من ق، دل على أن حيس، ثم ثالثة عشرة من يس إلى ال

 ح من طواله، نعم.ويقرأ في صالة الصبالقرآن، 
ئشة: ففي حديث عا ،فمن طوال المفصل هذه السنة في صالة الصبح، وجاء في وصفها أنها تطول فيها القراءة

وزيد في الحضر، إال المغرب فإنها وتر  ،وزيد في الحضر "أول ما فرضت الصالة ركعتين فأقرت صالة السفر
ال تطويل  -عليه الصالة والسالم-فيها القراءة، وحفظ عنه تطول  الصبح فإنها تطول فيها القراءة" النهار، وا 

يا  ))أفتان   فإذا شق عليهم كره التطويلبما ال يشق على المأمومين،  صالة الصبح، وتطويل صالة الظهر
في صالة الصبح تطول القراءة من طوال المفصل، وفي المغرب من  امطرد   ئ اوأهل العلم يقررون شي ((؟معاذ

قرأ في  -عليه الصالة والسالم-بدليل أن النبي  وليس بكلي   أوساطه، لكن هذا أغلبي  ذلك من  ، وما عداقصاره
ر، وصفة صالة الصبح هذه صفة صالة المغرب القصالمغرب بالطور، وقرأ فيها األعراف، لكن الغالب أن 

 م.، نعال كلي   الطول، قرأ في صالة الصبح الزلزلة، فدل على أن التطويل والتقصير أغلبي  
 

 أحسن هللا إليك:
 العصر صلِِ  أن" :األشعري  موسى أبي إلى كتب الخطاب بن عمر أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك نع"

 أخرت فإن ،الليل ثلث وبين بينك ما العشاء صلِِ  وأن ،فراسخ ثالثة الراكب يسير ما قدر نقية بيضاء والشمس
 ".الغافلين من تكن وال ،الليل شطر فإلى

عامله على  "موسى أبي إلى كتب الخطاب بن عمر أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك نحدثني عو "يقول: 
خمسة عشر كيلو  "فراسخ ثالثة الراكب يسير ما قدر -كما تقدم– نقية بيضاء والشمس العصر صلِِ  أن" الكوفة

لشفق إلى ثلث الليل، يعني من بين مغيب ا ،"الليل ثلث وبين بينك ما العشاء صلِِ  وأن"قبل غروب الشمس، 
 "ما لم تنم"ولذلك قال في الرواية السابقة:  ؛واألصل التأخير، إال إذا اعترى هذا األصل ما يعارضه من مشقة

فإن أخرت فإلى شطر "فدل على أن وقت صالة العشاء ينتهي بمنتصف الليل،  "الليل شطر فإلى أخرت فإن"
إن أخرتها عن هذه  :يعني وال تكن من الغافلين""، ااه آنف  كرنالذي ذيشهد له حديث عبد هللا بن عمرو  "الليل

}َفَوْيٌل  ،عنها ذي يؤخر الصالة عن وقتها ساه  فأنت من الغافلين، والغفلة والسهو بمعنى واحد، فال األوقات
هم  ن َصاَلِتِهْم َساُهوَن{الَِّذيَن ُهْم عَ } [( سورة الماعون 9-1)] {الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهونَ * لِِْلُمَصلِِينَ 

في جهنم،  ، نسأل هللا العافية، أو واد  الغافلون، الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، هؤالء لهم ويل، كلمة عذاب
ن يخرج للدوام، الدوام يبدأ سبع األمر ليس بالسهل، ليس بالهين، بعض الناس ديدنه تأخير صالة الصبح إلى أ

إذا  أهل العلم يقولون: ال يصلي، خالصبركعتين ويخرج للدوام، هذا جمع من  يركب الساعة ست ونصف ويأتي
نقل اإلجماع على أنه ال يصلي،  -اكما ذكرنا آنف  -ال يصلي، وابن حزم  ى يخرج وقتهاتعمد تأخير الصالة حت



ن  من كبائر  القضاء، وعليه اإلثم الشديد، ارتكب كبيرة خر أنه يلزمهكان عدا اإلجماع نقل عن الطرف اآلوا 
 الذنوب، نسأل هللا العافية، نعم.

 أحسن هللا إليك: 
 سأل أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم مولى رافع بن هللا عبد عن زياد بن يزيد عن مالك عن"
 ظلك كان إذا والعصر ،مثلك ظلك كان إذا الظهر صلِِ  أخبرك أنا" :هريرة أبو فقال الصالة وقت عن هريرة أبا
 ".الغلس يعني ،بغبش الصبح وصلِِ  ،الليل ثلث وبين بينك ما والعشاء ،الشمس غربت إذا والمغرب ،ثليكم

 رافع بن هللا عبد عن" أو ابن أبي زياد؟ غير يزيد بن أبي زياد، "زياد بن يزيد عن مالك عنوحدثني "يقول: 
 هريرة أبا سأل" رافع مولى أم سلمة عبد هللا بن "سأل أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم مولى
 ،مثليك ظلك كان إذا والعصر ،مثلك ظلك كان إذا الظهر صلِِ  ،أخبرك أنا :هريرة أبو فقال ،الصالة وقت عن

مقبول؟ أو مراده إلى أن يصير؟  ؟كالم صحيح ،مثلك ظلك كان إذا الظهر صل    "الشمس غربت إذا والمغرب
ي ال تؤخرها عن هذا الحد، يفترض أن الرجل يريد أن يؤخر الصالة، يعن يعني ال تؤخرها عن هذا؟ يعني كأنه

فهذه نهاية وقت صالة الظهر، ال أنه يأمره ابتداء  أن يصلي أو يؤخر الصالة إلى هذا الحد، كأنه عرف من 
ية هاحاله أنه ال يتمكن من الصالة في أول وقتها، فيقول: أقل األحوال أن تصلي إذا صار ظلك مثلك، وهو ن

ال في حال السعة ووقت االختيار ال، ال يرقب اإلنسان آخر الوقت وقت صالة الظهر بل عليه أن يبادر، أو  ،وا 
يكون الوقت والظرف الذي يعيشه وقت السؤال وقت حر شديد، وحينئذ يأمره بأن يصلي صالة الظهر في آخر 

مثليك، وعرفنا أن الحنفية يقولون:  "كيك مثلإذا كان ظل"العصر  : وصل   يعني "والعصر"وقتها، لألمر باإلبراد، 
يبدأ وقت صالة العصر إذا صار ظل الشيء مثليه، والجمهور على أنه يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله، وعلى 

يعني:  "المغربو "في الوقت ولم تصفر الشمس بعد،  كان ظله مثليه يكون انتصف الوقت، وهوكل حال إذا 
في موطأ محمد زيادة في وهذا كله تقدم،  "الليل ثلث وبين بينك ما والعشاء ،إذا غربت الشمس"المغرب  وصل   

كما هو في رواية ، "الغلس يعني ،بغبش الصبح وصلِِ " "نمت إلى نصف الليل فال نامت عينك"فإن  :هذا الخبر
ني الغلس، ، يعهو الغلس كما جاء تفسيره في الخبر :والغبش "بغبش" :وهنا "الصبح بغلس وصل   "محمد، يقول: 

ن قال الخطابي:  غلس وغبش وغبس، مرتبة، الغبش قبل الغبس، والغبس  "وبعده الغلس "الغبش قبل الغبسوا 
 صبح، نعم، والجمهور على تقويته.أول وقت صالة القبل الغلس، وهي متقاربة، كلها في 

 
 أحسن هللا إليك:

 يخرج ثم العصر نصلي كنا: "قال هأن مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحق عن مالك عن"
  ."العصر يصلون  فيجدهم عوف بن عمرو بني إلى اإلنسان
ث معين، خالف معين، على حدييحتمل أنه على حديث  "ما دام الجمهور على توثيقه ديثهال يتابع على ح"قوله: 

 طلحة أبي بن هللا عبد نب إسحق عن مالك عنوحدثني ": اوهنا يقول أيض  فيه غيره من الثقات فال يتابع عليه، 
 يصلون  فيجدهم عوف بن عمرو بني إلى اإلنسان يخرج ثم ،العصر نصلي كنا: "قال أنه مالك بن أنس عن

عليه -وهذا من باب قول الصحابي: كنا نفعل، كنا نفعل، فإن أضافه إلى عهد النبي  "كنا نصلي""، العصر



كنا نصلي"؟ فالخالف بين أهل العلم لم يضفه كما هنا " ، لكن إنامرفوع  فال إشكال في كونه  -الصالة والسالم
عليه الصالة -معروف، لكن ظاهر من قوله أو من السياق أنه في عهد النبي  اأو موقوف   افي كونه مرفوع  

كانت  ثم يخرج اإلنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر" ،"كنا نصلي العصر، -والسالم
هم يؤخرون الصالة عن أول وقتها وال يخرجونها عن الوقت المختار، يعني إلى منتصف منازلهم خارج المدينة، و 

يبادر بصالة العصر، فيخرج الخارج إلى مسافة ميلين  -عليه الصالة والسالم-الوقت، فهذا يدل على أن النبي 
السنة المبادرة  من المدينة إلى منازل بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون، وهم يصلون في الوقت، فدل على أن

وعدم تأخيرها، والحديث مخرج في البخاري من طريق عبد هللا بن مسلمة القعنبي عن مالك عن  ،بصالة العصر
 إسحاق عن أنس، ففيه دليل على مشروعية المبادرة بصالة العصر، نعم.

 
 أحسن هللا إليك: 

 فيأتيهم قباء إلى الذاهب يذهب ثم العصر نصلي كنا: "قال أنه مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن"
 ."مرتفعة والشمس

ما زالت بيضاء ، "مرتفعة والشمس فيأتيهم قباء إلى الذاهب يذهب ثم ،العصر نصلي كنا"وهذا مثله يقول:  
إلى قباء على ثالثة أميال، من بعيد وال  -عليه الصالة والسالم-مرتفعة لم تصفر، بعد هذه المسافة من مسجده 

ى هذه الوسائل التي تقطع المسافات بالسرعة، ال، يعني إما على األقدام أو على الدواب، وكلها يتصور أنهم عل
 ، قريب من الساعة، نعم.يعني ساعة إال عشربطيئة السير، ثالثة األميال تحتاج إلى ثالث كيلو 

لك عن ابن عن ما يوسف التنيسي، وله رواية عن مالك،الحديث مخرج في البخاري من طريق عبد هللا بن 
 شهاب به، نعم.

 
 أحسن هللا إليك: 

 يصلون  وهم إال الناس أدركت ما: "قال أنه محمد بن القاسم عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك نع"
 ."بعشي الظهر

أحد الفقهاء  "محمد بن القاسم عن الرحمن عبد أبي بن -الرأي- ربيعة عن مالك نع" يقول: حدثنيعن مالك، 
  :السبعة

 هم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااامفخااااااااااااذ
 سااااااااعيد أبااااااااو بكاااااااار سااااااااليمان خارجااااااااة             ج

  ج
 

ما أدركت "قال:  -عني من التابعين، هو من التابعيني- الناس أدركت ما": قال أنه ةفالقاسم أحد الفقهاء السبع
يعني بعد : بعشي   "بعشيِ  الظهر يصلون  وهم إال -وهم خيار األمةالصحابة وكبار التابعين،  يعني– الناس

إلى الغروب، فمراده أنهم ال يصلون حتى يتأكدون من دخول الوقت، وقد  كن الوقت، والعشي يبدأ من الزوالتم
وكأنه يلمح بذلك إلى اإلبراد في الصالة في وقت  ،يفهم منه أنهم يؤخرون الظهر حتى يتمكن العشي من الدخول

 الحر، نعم.
  .وهللا أعلم



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،بده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) (شرح كتاب وقوت الصالةالموطأ )

  الليل وغسق الشمس دلوك في جاء ما :باب، و الصالة من ركعة أدرك من :بابشرح: باب: وقت الجمعة و 
 الصالة" وباب: جامع الوقوت، وباب: النوم عن

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 سم.
مددد وعلددى آلدده وصددحبه نبينددا مح ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 باب وقت الجمعة:
 أبي بن لعقيل طنفسة أرى  كنت: "قال أنه أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن باب وقت الجمعة:"

 بددن عمددر خددرج الجدددار ظددل كلهددا الطنفسددة غشددي فددإذا ،الغربددي المسددجد جدددار إلددى تطددرح الجمعددة يددوم طالددب
 ".اءالضح قائلة فنقيل الجمعة صالة بعد نرجع ثم :-والد أبي سهيل- مالك قال، الجمعة وصلى الخطاب

نعم، وقت الجمعة: يروي اإلمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عان أبياه مالاك بان أباي عاامر أناه قاال: 
 -مطاالع األناوار البان قرقاول- طاالعفاي المطنفسة بكسار الطااء والفااء علاى ماا فاي النهاياة، و  "كنت أرى طنفسة"

نفَ يقول: ا خمال رقياق،  :ساة، ويجاوز ضامها وكسارها، وهاي بسااط يبساط يقاال لاهألفصح كسر الطاء وفتح الفااء ط 
فااي المسااجد، وهااو أخ لعلااي باان أبااي طالااب، وجعفاار باان أبااي طالااب، أكباار  "لعقيددل بددن أبددي طالددب"بساااط يبسااط 

 الغربدي" -النباوي -"إلدى جددار المسدجد هاذه الطنفساة  "يدوم الجمعدة تطدرح" فاي ،تأخرت وفاته إلى الستين ،منهما
، "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجددار خدرج عمدر بدن الخطداب وصدلى الجمعدة"يعني الواقع في الجهة الغربياة، 

قباال الاازوال أو بعااده؟ األكثاار والجمهااور  -صااالة الجمعااة- تصاالى هاال فااي هااذا الحااديث مااا ياادل علااى أن الصااالة
والحنابلااة ، أن صااالة الجمعااة وقتهااا وقات صااالة الظهاار، تباادأ مان بعااد الاازوال إلااى نهاياة وقاات صااالة الظهاار علاى

عنااادهم يجاااوز فعلهاااا قبااال الااازوال، فاااأول وقتهاااا عنااادهم أول وقااات صاااالة العياااد، وآخاااره آخااار وقااات صاااالة الظهااار، 
أناه يخارج قبال  هم العكاسبعد زوال الشامس، وفهام بعضافالحديث ظاهر كما قال ابن حجر: بأن عمر كان يخرج 

هاال معنااى هااذا أنهااا خااارج المسااجد أو  ؟إلااى جاادار المسااجد الغرباايتطاارح  زوال الشاامس، لكاان هاال هااذه الطنفسااة
داخاال المسااجد؟ هاال يمكاان أن يقااول ماان يسااتدل بهااذا الحااديث علااى أن صااالة الجمعااة تصاالى قباال الاازوال يكااون 

الجدار الغربي إذا كان له  :رج المسجد؛ ألنه إذا قلناتكون خاأن الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كالمه ال بد 
اا بعااد الاازوال، إذا كااان لااه ظاال خااارج المسااجد فااالمقطوع بااه أنااه قباال الاازوال، متصااور يااا  اظاال داخاال المسااجد فقطع 
يغشاها الظل  :يقول -يعني أغبياء-أن األئمة  -يا إخوان-ا أنه و مسقوف؟ ال تتصور  أمإخوان؟ المسجد مكشوف 



أن عمر دخل قبل الزوال، نعام، اآلن هاذا جادار المساجد الغرباي، إن كانات  ،نعم، ويقول: ال ،لمسجدوهي داخل ا
داخاال المسااجد فلاان يغشاااها ظاال الجاادار إال بعااد الاازوال، إذا كاناات خااارج المسااجد فيكااون غشاايان الظاال لهااا قباال 

س، وفهم بعضهم العكس، الزوال، ابن حجر يقول: النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشم
ذا نظرناا إلاى يعناي  أن المساجد مكشاوف أو ماا هاو مكشاوف، يعني بناء  علاى أن هاذه الطنفساة خاارج المساجد، وا 

مساجد، أو فاي رحبااة المساجد وسااحاته، وفهام بعضااهم كياف يغشااها الظاال؟ إال أن تكاون خاارج ال اإذا كاان مساقوف  
وهو بعيد، والاذي يظهار أنهاا تفارش لاه  ت تفرش خارج المسجدن الطنفسة كانوال يتجه إال إن حمل على أ العكس

 بعد الزوال. يتأخر قليال   -رضي هللا عنه-داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر 
: كونهااا تفاارش داخاال المسااجد أو خااارج المسااجد، داللااة الاانص عليهمااا علااى حااد سااواء، نعاام، هااي تبسااط إلااى أوال  

 . و خارجالجدار الغربي، ال أكثر وال أقل، داخل أ
، فإذا غشاي الطنفساة كلهاا ظال الجادار فهمناا ينعلى كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على االحتمال

يقول الشيخ: إذا كانت خارج المسجد هاي ماا تازال فاي ظال، ولاو أراد أن يتحادث عان هاذه الطنفساة وعالقتهاا  كما
ال اكاالم البالظل نعم إذا انكشف عنها الظل يحتااج إلاى  لكاالم صاحيح، لكان إذا أراد أن فاي ظال، ا ألصال فهايوا 

أن عماار ياادخل إذا كااان ظاال الجاادار بقاادر هااذه الطنفسااة، يعنااي تقلااص الظاال حتااى صااار بقاادرها، احتمااال،  يقاارر
 نعم.

أن  -رضااي هللا عنااه-فااي البخاااري عاان أنااس  -عليااه الصااالة والسااالم-علااى كاال حااال الاانص المرفااوع إلااى النبااي 
وتميال يعناي  ،ساتمراراالعلاى  تميال الشامس، )كاان( تادلكان يصلي الجمعة حين  -سلمصلى هللا عليه و -النبي 

تزول، ولذا القول المرجح قول األكثر وأن وقت صالة الجمعة هو وقت صالة الظهر، وأنها ال تصح قبل الزوال، 
جوب، ويذكرون والحنابلة يجوزون صالة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت و 

، ويجاوز بعاد اسبب وجوب ووقت وجوب، عندهم ال يجوز الفعل قبل السبب اتفاق ا :هذه المسألة تحت هذه القاعدة
هاذا سابب  ،والخالف فيما بينهما، فعندنا سبب وجوب لصالة الجمعة وهاو طلاوع الشامس مان يومهاا ا،الوقت اتفاق  

، والخاالف فيماا ا، وتجاوز بعاد الازوال اتفاق ااالشامس اتفاق ا الوجوب، ووقت الوجوب من الزوال، ال تجوز قبل طلاوع
 فنا أن مذهب الجمهور أنها ال تصح. بين طلوع الشمس إلى زوالها، وعر 

ماان أمثلااة هااذه القاعاادة: التكفياار لليمااين، انعقاااد الساابب، ساابب الكفااارة اليمااين، ووقاات وجوبهااا ولزومهااا الحنااث، ال 
إذا حنااث، لكاان بينهمااا  اان قباال أن يعقااد اليمااين، ويجاازئ أن يكفاار اتفاق اايجااوز أن يكفاار وال يجاازئ أن يكفاار اإلنساا

بعااض الروايااات العكااس،  ))إال كفاارت عاان يمينااي ثاام أتياات الااذي هااو خياار((يجااوز؟ يكفاار ثاام يحنااث،  ال أميجااوز 
 وهذا مستمسك من يقول: يجوز أن يكفر قبل أن يحنث.

ل، لكناه معاارض بماا جااء عم ان الجمعة قبل الازوانأتي إلى مسألتنا، على كل حال جاء عن بعض السلف صالة 
أناه  -مان الكباار-منهم م يصلوها قبل الزوال، صلوها بعده ولم يثبت عن أحد أنهم صلوها ول هو أكثر وأجل منه

 اأن هاذا ياوم جعلاه هللا عياد  " :صالها قبل الزوال، نعم ذكر عن بعضهم أنه صالها قبل الزوال، جاء في الحاديث
ا للمسلمين، قالوا: ما دام عيدجعله هللا عي -ةالجمع-يوم هذا  "للمسلمين وصالة الجمعة صالة عيد يكون وقتهاا  د 

يصلي الجمعاة حاين  -صلى هللا عليه وسلم-وقت صالة العيد، لكن هل يعارض هذا مثل قول أنس: "كان النبي 



 ؟قتضاي المشاابهة مان كال وجاهتشابيه، تشابيه هاذا الياوم الاذي هاو ياوم الجمعاة بالعياد هال يالتميل الشامس" يعناي 
ايعني هال لاو قلناا ماثال   يمكان أن يقاال هاذا؟ ال  بعاده مثال الجمعاة، وأقبلاه  ا: يجاوز صاوم ياوم العياد إذا صاام يوم 

يمكن، والتشبيه من وجه ال يقتضي التشبيه من جميع الوجاوه، فكاون ياوم الجمعاة ياوم عياد للمسالمين ال يعناي أن 
د، فاالمرجح فاي هاذه المساألة هاو قاول الجمهاور، وهاو أن صاالة الجمعاة ال صالة الجمعة تصلى مثال صاالة العيا

 تصح إال بعد الزوال.
والاد أباي ساهيل  قدال مالدك" ،"فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصدلى الجمعدةيقول: 

القائلاة، نساتريح الراحاة،  يعني نقيل الضحاء: "ثم نرجع بعد صالة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء" :جد اإلمام مالك
كنون من القيلولة؟ هم بصدد االستعداد متال ينرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى؛ ألنه في يوم الجمعة 

وهام ماأمورون باالتبكير لصاالة الجمعاة، فيقيلاون القائلاة التاي كاانوا يقيلونهاا فاي الضاحاء يقيلونهاا  ،لصالة الجمعاة
 ال يتمكنون من القيلولة قبل صالة الجمعة، نعم الحديث الذي يليه.م هبعد صالة الجمعة؛ ألن

 
 أحسن هللا إليك: 

، بالمدينددة الجمعددة صددلى عفددان بددن عثمددان أن سددلي  أبددي ابددن عددن المددازني يحيددى بددن عمددرو عددن مالددك ن"عدد
 ".السير وسرعة للتهجير وذلك" :مالك قال، بملل العصر صلىو 

لى الجمعة بالمدينة، يعناي يساتدل الحنابلاة بفعال عمار وعثماان، يعناي ص -رضي هللا عنه-نعم عثمان بن عفان 
الالحاق أن  في الحديث السابق على القول بأن الطنفسة خارج المسجد في مستمساك للحنابلاة، نعام، وفاي الحاديث

عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصار بملال، وهاو موضاع باين مكاة والمديناة علاى سابعة عشار 
" وذلاك للتهجيار أو أكثر مان ذلاك، "صالى العصار بملالمن المدينة، خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين كيلو  ميال  

طويلاة فاي الوقات الاذي باين المفاازة الوسارعة الساير، يعناي تقطاع هاذه المرحلاة وهاي  يعني للتبكير بصالة الجمعاة
فة إال إذا صااالى الجمعاااة قبااال صاااالة الجمعاااة وصاااالة العصااار، الحنابلاااة يقولاااون: ماااا يمكااان أن تقطاااع هاااذه المساااا

اا ساار، الاانص لاايس بمفساار، الاانص مجماالالاازوال، لكنااه لاايس بمف  ايعتريااه مااا يعتريااه ماان االحتماااالت، وهناااك أيض 
علياه الصاالة -فيه ماا فياه مان االحتماال، والانص الصاحيح الصاريح المرفاوع أن النباي  ااستدالل بخبر عمر أيض  

 كان يصليها بعد أن تميل الشمس. -والسالم
 سم.
 

 أحسن هللا إليك: 
 : الصالة من ركعة أدرك من باب
صددلى هللا عليدده - هللا رسددول أن هريددرة أبددي عددن الددرحمن عبددد بددن سددلمة أبددي عددن شددهاب ابددن عددن مالددك عددن
 .((الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من)) :قال -وسلم

فاء  بما فاي اكت -جواب الشرط-ب االجو  ترك "باب من أدرك ركعة من الصالة": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
بااب "، لاو قاال: ألناه لاو أتاى باه كاامال   ((الصاالة أدرك فقاد الصاالة مان ركعاة أدرك مان)) الحديث المتارجم علياه،



هذا مستساغ في التأليف؟ يعني في التصنيف يأتي بترجمة مطابقة  "من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة
، ياأتي بالترجمااة وياأتي هاذا كثياار فاي البخاااري  ؟مااا فائادة االسااتنباط االمتارجم باه؟ إذ   مان كال وجااه بحروفهاا للاانص

الب، طيب مان أدرك ركعاة مان لكي يشحذ ذهن الط ؛أو االستفهام، أو يأتي بالشرط دون جوابه على سبيل التردد
 الجواب.ألن بعض الناس قد يكتفي بالترجمة، ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد  ؟وبعدين الصالة
- هللا رسدول أن هريدرة أبدي عدن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن"حدثنا يحيى يقاول: 

 ؛والحاديث مخارج فاي الصاحيحين (("الصدالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
مان في مسلم من طريق يحيى بن يحياى، و و  ،د رواة الموطأطريق عبد هللا بن يوسف التنيسي أحفي البخاري من 

))مان أدرك مان  :سابق حاديث ))من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصدالة((طريق حرملة بن يحيى التجيبي، 
الصاابح ركعااة قباال أن تطلااع الشاامس فقااد أدرك الصاابح، وماان أدرك ماان العصاار ركعااة قباال أن تغاارب الشاامس فقااد 

ر؟ فااذاك فااي أو أن هااذا محمااول علااى أماار آخاا سااابقاد الحااديث الفهاال مفاااد هااذا الحااديث هااو مفاا أدرك العصاار((
هل المراد من وقتها أو ماع اإلماام فيادرك فضال الجماعاة؟ المقصاود  ))من أدرك ركعة من الصالة(( إدراك الوقت

ظاااهر الحااديث دونهااا  نفااي النسااائي زيااادة ال بااد منهااا؛ أل ))فقااد أدرك الصااالة((أن المسااألة محتملااة، ففااي قولااه: 
يعناي  فقاد أدرك الصابح(( تطلع الشامس))من أدرك ركعة من الصبح قبل أن ك باالتفاق، كالحديث السابق: مترو 

ذه أدرك الوقاات، وهاال يكتفااي بهااذه الركعااة أو ال بااد ماان إضااافة ركعااة أخاارى؟ ال بااد ماان إضااافة ركعااة أخاارى، وهاا
ة فقاد أدرك الصاالة كلهاا إال أناه ))مان أدرك ركعاة مان الصاالوهناا زاد النساائي: جاءت مبينة عند البيهقي وغيره، 

هذه الزيادة ال بد منها؛ ألن الحاديث ظااهره يادل علاى أناه يكتفاي بهاذه الركعاة، جااء واإلماام فاي  يقضي ما فاته((
كاالم، لكناه غيار الانتهاى، قاد يقاول قائال هاذا  بح صالى يسالم معاه فقاد أدرك الصاالةالركعة الثانية من صالة الص

 يضيف إليها أخرى. مراد باإلجماع، ال بد أن
دراك الوقت، ويدخل في ذلك صالة الجمعة؛ ألنهاا  ،اإلدراك هنا، إدراك الفضل، فضل الصالة دراك الجماعة، وا  وا 

تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له األجر المرتاب علاى حضاور  ة، فتدرك صالة الجمعة بإدراك ركعة،صال
أو بخماس وعشارين درجاة، إال أن هاذه الادرجات متفاوتاة،  ةالجماعة، وهي تفضل صالة الفذ بسابع وعشارين درجا
ولااذا قااال بعضااهم للتوفيااق بااين الروايااات الساابع والعشاارين  ؛فماادرك الصااالة كلهااا يختلااف أجااره عاان ماادرك بعضااها

والخمس والعشرين: أن السبع والعشرين لمدرك الجماعة كلها، الصالة كلها مع اإلمام، والخماس والعشارين لمادرك 
 .-إن شاء هللا تعالى-ك أجوبة أخرى تأتي في محلها البعض، وهنا

، فقااد أدرك الصااالة، أدرك فضاالها المقصااود أن الحااديث يشاامل مااا يحتملااه لفااظ اإلدراك ماان معنااى، أو ماان معااان  
أدرك وقتها، أدرك الجماعاة، أدرك الجمعاة ألنهاا صاالة، فاي صاحيح مسالم مان حاديث أباي سالمة عان أباي هريارة 

دراك  ن أدرك ركعة من الصالة مع اإلماام(())مزيادة مع اإلمام:  وهاذه الرواياة تارجح أن الماراد إدراك الجماعاة، وا 
الجماعااة محاال خااالف بااين أهاال العلاام، واألكثاار علااى أنهااا تاادرك بااإدراك أي جاازء منهااا، وأشاارنا إلااى ذلااك باااألمس، 

ألناه أدرك جماعاة ولاو لام يجلاس؛ أدرك ال األولاى حتى قالوا: إن من كبر تكبيرة اإلحرام قبل سالم اإلمام التساليمة
ا منهاااا، لكااان هاااذا ا لحاااديث صاااريح فاااي أن الجماعاااة ال تااادرك إال باااإدراك ركعاااة، والركعاااة ال تااادرك إال باااإدراك جااازء 

ود فاااي الركعاااة أو فاااي الساااج ت واإلماااام جاااالس فاااي التشاااهد األخيااارالركاااوع قاااد يقاااول قائااال: إذا فاتااات الجماعاااة جئااا



ال تاادرك الجماعااة إال بااإدراك ركعااة؛ ألن الركعااة أقاال مااا يطلااق عليااه صااالة، الجماعااة، نقااول:  األخياارة، إذ ا فاتاات
  .، والسجدة إنما هي الركعة كما أشرنا باألمس"سجدة" :وجاء في صحيح مسلم ))من أدرك ركعة(( :وهنا

يقاال  أو أنتظر لعل هللا أن يأتي بجماعة ألدرك الجماعاة بيقاين؟ فمااذا اأدخل مع الجماعة أو أصلي منفرد   يقول:
 ؟وماا فااتكم فااأتموا(( ،ماا أدركاتم فصاالواو ))ك الجماعااة بيقاين أو يصالي مااا أدرك ويقضاي ماا فاتااه يادر لاه؟ ينتظار ل
ن غلااب علااى ظنااه أنااه ال يوجااد جماعااة أخاارى ياادخل مااع  ،يغلااب علااى ظنااهنعاام يعنااي  لياادرك الجماعااة بيقااين، وا 

 اإلمام.
ا، نع اإلماام(())إذا جاء أحدكم واإلمام على حال فليصنع كما يصاحديث:  وماا فااتكم  ،))ماا أدركاتم فصالوا: اوأيض 
ام يغلااب ياادل علااى أنااه ياادخل مااع الجماعااة األولااى علااى أي حااال، وقااد يسااتروح بعضااهم أنااه ينتظاار مااا د فااأتموا((

علاام يقولااون: ظاااهره متااروك فأهاال اللجماعااة بيقااينل والمسااألة اجتهاديااة، لياادرك ا علااى ظنااه وجااود جماعااة أخاارى 
 سم. باإلجماع،

 
 حسن هللا إليك:أ
 ".السجدة فاتتك فقد الركعة فاتتك إذا: "يقول كان الخطاب بن عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"

فائاادة هااذا  ماااألنااه قااد يقااول قائاال:  "إذا فاتتددك الركعددة فقددد فاتتددك السددجدة": -مااارضااي هللا عنه-يقااول اباان عماار 
الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحاد بال يفهام مان قولاه هل لهذا الكالم فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك  ؟الكالم

أناااه إذا أدرك ساااجدة ماااع اإلماااام لمااااذا ياااأتي  وماااا فااااتكم فاااأتموا(( ،))ماااا أدركاااتم فصااالوا: -علياااه الصاااالة والساااالم-
؟ أدرك ساجدة مان هاذه الركعاة، لمااذا تاؤمر بإعاادة هاذا بالركعة كاملة، ياأتي باالركوع، ويساجد ساجدة ويكفاي؛ ألناه

ا الفهام الاذي قاد يفهماه بعاض لهاذ انفي ا "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السدجدة": -مارضي هللا عنه-يقول ابن عمر 
ن كان بعيد   الناس ا لشايء مان الركعاة ال ركعاة كاملاة، فال يكاون باإدر اوا  ذا  اك الساجدة مادرك  وال جازء مان ركعاة، وا 

اااضاااممنا هاااذا الكاااالم للحاااديث الساااابق أناااك إذا فاتتاااك الرك  الاااذلك الساااجدة أناااك ال تكاااون بهاااذا مااادرك   اعاااة وفاتاااك تبع 
للصااالة، يعنااي مااع اإلمااام كمااا فااي الحااديث السااابق، إذا فاتااك الركااوع فاتتااك الركعااة، وهااذا هااو الااذي اسااتقر عليااه 

من المصلين وهو  ااالتفاق، يوجد خالف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع اإلمام ووافقت أحد  
م راكاع ولاو لام تركاع أدركات يعناي كبارت واإلماا عضهم يقاول: إذا كبارت ولاو لام تركاعللركعة، وب اكون مدرك  راكع ت

للركعاة حتاى  اوالذي استقر عليه االتفااق أناك ال تكاون مادرك   ،المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورةالركعة، 
ااا قباال أن يرفااع، توافااق اإلمااام فيمااا إذا زاد اإلمااام عاان القاادر الواجااب ماان  وهنااا مسااألة وهااي:، تركااع وتطماائن راكع 

، إذا قاال: سابحان ربااي الركاوع هال تادرك معاه الركاوع أو ال تدركاه؟ القادر الواجااب مان الركاوع معلاوم، لكان إذا زاد
 اهال تكاون ماادرك   ثام أدركتاه فاي التسابيحات األخيارة سابع، ،خماس ،انتهاى الواجاب، لكان إذا زاد ثاالث العظايم مارة

وهااو فااي هااذا القاادر الزائااد علااى  علااى القاادر الواجااب، ومااا عاادا ذلااك زيااادة ار أن الواجااب انتهااىكااوع معااه باعتبااللر 
فهل يرد مثل هذا على من ال يجيز إماماة المتنفال باالمفترض؟ هام يقولاون: القادر  ؟الواجب متنفل وليس بمفترض

أنت مأمور بزكاة الفطار تخارج عن الواجب أو غير متميز، يعني  االزائد على الواجب ال يخلو إما أن يكون متميز  
نقاول: هاذا كلاه واجاب؟ أو  كيس، ثم جئات بصااع آخار بكايس مساتقله في توربط الت صاع  نفسك، ك  عن  اصاع  



األصااال أن اإلماااام صاااوته إذا لااام تتمياااز قااالوا: الحكااام واحاااد،  نقااول: هاااذه متميااازة هاااذا واجاااب وهااذا مساااتحب؟ لكااان
، يرفاع صال، لكان بعاض األئماة أو كثيار مان األئماة ماا يراعاي هاذالالنتقال فيكون معه من أوله إلاى آخاره هاذا األ

 ويوقع الناس في حرج. قبل أو يكبر قبل
 

 أحسن هللا إليك: 
نعام "، السدجدة أدرك فقدد الركعدة أدرك مدن" :يقوالن كانا ثابت بن وزيد عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن"

رضاي -االنقطاع ظاهر، مالك لم يدرك ابان عمار  ه"غأنه بل "عن مالكبالغات اإلمام مالك،  ،هذا من البالغات
فااال بااد ماان واسااطة، وهااذه البالغااات كلهااا موصااولة، وصاالها اإلمااام الحااافظ أبااو عماار باان عبااد الباار  ،-ماااهللا عنه

، ووصلها الغالب أنه من طريق اسوى أربعة، وهذه األربعة وصلها ابن الصالح في جزء مستقل وهو مطبوع أيض  
وصاال بعضااها ماان غياار طريقااه، اسااتغلق األماار علااى اباان عبااد الباار فوصاالها ماان غياار طريااق اإلمااام مالااك، وقااد 

  .مالك، على طريقة االستخراج
فاي  "وزيد بن ثابدت كاندا يقدوالن: "مدن أدرك الركعدة"ناافع،  -نعم–والغالب أن المبلغ  "بلغه أن عبد هللا بن عمر"

دون  "، هل يتصور إدراك ركوعفع اإلمام رأسه فقد أدرك السجدة"من أدرك الركعة قبل أن ير  :أكثر روايات الموطأ
هاال يتصااور إدراك ركااوع باادون إدراك سااجود؟ لااو أخااذنا الكااالم  بالحاضاار؟ إدراك سااجود؟ ونااربط الكااالم الماضااي

))ماان أدرك ركعااة ماان صااالة واستحضاارنا الحااديث السااابق:  ،"ةعلااى عمااوم: "ماان أدرك الركعااة فقااد أدرك السااجد
يركااع فااإذا رفااع ماان  ،هنااا يمكاان ياادرك ركعااة وال ياادرك سااجدة تطلااع الشاامس فقااد أدرك الصاابح((الصاابح قباال أن 

ال ماا أدرك هنااك؟  الركوع طلعت الشامس، يرفاع مان الركاوع ثام غربات الشامس فاي صاالة العصار، أدرك ساجدة وا 
ه السااجود، ذكرنااا باااألمس أنااه يطلااق الركااوع ويااراد باانحاان مااا معااروف هااذا موجااود فااي الصااحيح ماان كااالم الااراوي، 

د  ساجد، ، هذا [01]ص:َوَأَناَب{ ا}َخرَّ َراِكع  ويطلق السجود ويراد به الركوع،   [( ساورة البقارة95)] {ا}اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسدجَّ
 ركوع؟ ركوع. أمسجود 

لكان هناا مان أدرك الركعاة فقاد أدرك الساجدة، لاو  "والسجدة إنما هي الركعةوفي الصحيح يعني من كالم الراوي: "
هااذا  ))مان أدرك مان صاالة الصابح أدرك الصابح((ذنا بهاذا الكاالم علاى إطالقاه واستحضارنا الحاديث الساابق: أخا

اعاة ال يارد مثال لكن هل يعني هذا أنه بالفعل يدرك سجدة؟ قد ال يادرك ساجدة، لكان فاي مساألة الجم ،أدرك ركعة
ا........  إذا أدرك الركعاة م(())من أدرك الركعاة قبال أن يرفاع اإلماا :أكثر الرواياتهذا الكالم، وفي  ساوف  اقطع 

ي إذا قلاات: فااالن بلااغ ساان يعناا ياادرك السااجدة، قااد يقااول قائاال: مااا فائاادة هااذا الكااالم؟ لماااذا يااورد مثاال هااذا الكااالم؟
هل يعني هذا أنه تجااوز مرحلاة الشاباب ماا مار بهاا؟ يمكان؟ ماا يمكان، ال يمكان أن يصال إلاى مرحلاة  الشيخوخة

المراحاال السااابقة، وهنااا ال يمكاان أن ياادرك الركااوع مااع اإلمااام إال وياادرك السااجود، لكاان قااد الشاايخوخة إال وقااد ماار ب
على أال يتكلم، نقول: هاذا ماأموم  في صالته يتوضأ ويبني على ما مضىيقول قائل: على القول بأن من أحدث 

لكاان  درك الركااوع،ا تكلاام وجااد اإلمااام رفااع ماان السااجود هااذا ألمااا رفااع اإلمااام ماان الركااوع أحاادث وذهااب وتوضااأ وماا
ال فاالخبر ضاعيف، وعلاى هاذا لاو فا لتساليم بصاحة الخبارأدرك السجود؟ هاذا علاى ا تات الساجدة والقاول بمفااده، وا 

 يعني يعفى عن السجود. على القول بمفاد الخبر



فهاماه، يعناي يا  إخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب الزياادة فاي فهام الخبار وا 
فهامه ال بد أن نتعرض لمثل هذه المسائلاإل الخبار ماا فاي  على كل حالن، وهللا المستعا ،معان في فهم الخبر وا 

أن ماان أدرك الركاااوع مااع اإلمااام ال بااد أن ياادرك الساااجود، لكاان ال يعنااي هااذا أنااه يكتفاااى شااك أنااه علااى ظاااهره، و 
 " لمااذامان أدرك الركاوع أدرك الساجود"لوا: ما دام اثناان مان جلاة الصاحابة قاا :بالركوع عن السجود، يعني لو قال

أسجد؟ نقول: هذه األمور مرتب بعضها على بعض فإذا أدركت األول  لماذا أسجد؟ أنا ركعت إذ ا أدركت الركعة،
 أدركت اآلخر من باب أولى، نعم.

 
 

 أحسن هللا إليك:
 فقدد القرآن أم قراءة فاته ومن ،جدةالس أدرك فقد الركعة أدرك من" :يقول كان هريرة أبا أن بلغه أنه مالك عن"

 ".كثير خير فاته
" مثلماا قاال الساجدة أدرك فقاد الركعاة أدرك مان" :يقاول كاان هريارة أباا أن بلغاهباالغ  انعم هذا أبو هريرة وهو أيض  
كااانوا  باان عمار وزيااد باان ثابات وأبااا هرياارة ن عبااد هللافقااد أدرك الساجدة، لماااذا لاام يقال: إابان عماار وزيااد بان ثاباات، 

 "،كثيار خيار فاتاه فقاد القارآن أم قاراءة فاته ومن" درك السجدة" أفرده عنهما للزيادة:من أدرك الركعة فقد أ"يقولون: 
وقد يكون الواسطة بيناه وباين أباي هريارة غيار الواساطة بيناه وباين ابان عمار، فاإذا جماع الثالثاة اقتضاى أن يكاون 

، هال يفهام "مان أدرك الركعاة فقاد أدرك الساجدة"، "درك الساجدةفقاد أ"، فأفرده عنهما لهاذين األمارين، االطريق واحد  
من هذا أن أبا هريرة يرى أن الركعة تدرك بالركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومان فاتاه قاراءة أم القارآن 

أمينااه إذا وافااق ت"فقااد فاتااه خياار كثياار، لمااا يتبعهااا ماان التااأمين، ومااا يترتااب عليااه ماان غفااران مااا تقاادم ماان الااذنوب، 
يعناي مان بااب أولاى، لكان  ألناه فاتاه قبلهاا تكبيارة اإلحارام خير كثير بفوات الفاتحاة؛ ا، يفوته أيض  "تأمين المالئكة

 ن أدرك الركعاة فقاد أدرك الساجدة،ما ؟يفياد أن الركعاة تادرك باإدراك الركاوع -رضي هللا عناه-هل كالم أبي هريرة 
لبخاري والشوكاني وجمع مان أهال العلام، لكان عاماة أهال العلام المرجح عند االفاتحة ال تسقط عن المسبوق، وهو 

يفهام مناه أن  "-رضاي هللا عناه-عن أبي هريرة "فهل مثل هذا الكالم المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة،  على أن
فمان أدرك الركعاة فقاد "اتحاة؟ هاذا ظااهر، هاو رتاب الجازاء علاى الشارط، درك باالركوع ولاو فاتتاه قاراءة الفالركعة تا

الظاهر في أنه يقاول بهاذا، والمعاروف عناه أن الركعاة ال تادرك باالركوع إنماا ال باد مان إدراك وقات  "أدرك السجدة
 .هذا حديث أبي بكرة ظاهر فيو كاف لقراءة الفاتحة، وعرفنا أن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، 

القارآن فاتاه خيار كثيار" كماا أن إدراك تكبيارة اإلحارام  على كل حال األمر كما قاال أباو هريارة: "مان فاتتاه قاراءة أم
لاو اإلنساان ينظار فاي حاال النااس بماا فايهم مان ينتساب إلاى العلام يعناي خير من الادنيا وماا فيهاا، هللا المساتعان، 

لاك سانة يثااب وهاذا هاو القادر الواجاب وماا عادا ذ ،وطلبه وجد التفريط في هذا الباب، ونعم الجماعاة تادرك بركعاة
ويعلاال لنفسااه بأنااه مشااغول بتحصاايل علاام أو تعليمااه ويفاارط فااي هااذا الخياار  ،ين علااى خياارقااحوال يعاقااب، والعليااه 

 الكثير، وهللا المستعان نعم.
 



 أحسن هللا إليك:
 : الليل وغسق الشمس دلوك في جاء ما باب"

 ".ميلها الشمس دلوك: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
يعنااي ماا جاااء فااي تفسااير دلاوك الشاامس وغسااق اللياال الماذكور فااي قولااه تعااالى:  "لااوك الشاامسبااب مااا جاااء فاي د"

ْمِس ِإَلى َغَسدِق اللَّْيدِل{ اَلَة ِلُدُلوِك الشَّ دْمسِ  [( ساورة اإلساراء95)] }َأِقِم الصَّ داَلَة ِلدُدُلوِك الشَّ الاالم هاذه نعام،  {}َأِقدِم الصَّ
{الالم  ِتِهنَّ داَلَة هاذه اآلياة لثالث خلون، يقولون: هذه للتوقيات، جاء زيد  [( سورة الطالق4)] }َفَطلُِِقوُهنَّ ِلِعدَّ }َأِقدِم الصَّ

ْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل{ يقولاون: هاذه اآلياة إحادى  [( ساورة اإلساراء95)] {}َوُقْرآَن اْلَفْجدرِ  إيش؟ ثم بعد ذلك ِلُدُلوِك الشَّ
الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صالتي العشاي، اآليات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى 

}َفُسدددْبَحاَن َّللاَِّ ِحددديَن ُتْمُسدددوَن َوِحددديَن  :وغساااق الليااال إلاااى العشااااءين، وقااارآن الفجااار إلاااى صاااالة الفجااار، ومثلهاااا
 . [( سورة الروم45)] َوَعِشيًّا{.. }َوَلُه اْلَحْمُد. [( سورة الروم49)] ُتْصِبُحوَن{

يعنااي إلااى جهااة المغاارب، ويااراد بااه  "ميلهددا الشددمس دلددوك: "يقددول كددان عمددر بددن هللا عبددد أن نددافع عددن"يقااول: 
وخلاق مان التاابعين، فساروا الادلوك باالزوال، وروى  عباس وأباي بارزةعن أبي هريرة وابن  االزوال، هذا مروي أيض  

غياره أن الادلوك والاذي فاي كتاب اللغاة كاألسااس للزمخشاري و اتم عان علاي أن دلاوك الشامس غروبهاا، ابن أبي حا
هو الزوال، سمي بذلك لماذا؟ ألن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه بسبب النظر إليها فيضطر إلى 

 دلكها، فيضطر إلى دلك عينه، نعم.
 
 
 فداء إذا الشدمس دلدوك: "يقدول كان عباس بن هللا عبد أن مخبر أخبرني :قال الحصين بن داود عن مالك نع"

 ".وظلمته الليل اجتماع ليلال وغسق ،الفيء
والطارق كلهاا تادل علاى أناه  "عدن داود بدن الحصدين قدال: أخبرندي مخبدر" :-رحمه هللا تعاالى-يقول اإلمام مالك 

عكرمة مولى ابن عباس، أبهمه اإلمام مالك لما نسب إليه من القول برأي الخوارج، ومعلوم أنه مجارد نسابة، نفااه 
هاذا هاو شابهة، وهاذه التهماة التاي ألصاقت باه، وأفاضاوا فاي تفنياد هاذه ال ،جارجمع من أهل العلم كالذهبي وابن ح
عارف مان منهجاه أناه ال ياروي عان مبتادع، وأبهماه هناا  -رحماه هللا تعاالى-السبب في إبهاماه؛ ألن اإلماام مالاك 

ال الجااادة عنااده أنااه ال يااروي عاان مبتاادع، ثاام تبااين لااه بعااد ذلااك بااراءة عكرمااة ماان هااذه  لشااكه فيمااا نسااب إليااه، وا 
التهماة، فصارح باسامه فااي كتااب الحاج، وقاادم روايتاه علاى غياره، يعنااي فاي نفاس الجاازء ثالثمائاة وأربعاة وثمااانين، 

قاال: ال أظناه إال  ،عن عكرماة ماولى ابان عبااس عن ثور بن زيد الديليهنا يقول: وحدثني عن مالك  ،روى عنه
ال لاو ..عان عباد هللا بان عبااس ثبات عناد اإلماام مالاك ماا نساب إلياه لمااا روى  إلاى آخاره، فهناا هاي مجارد تهماة وا 

براءتاه مان هاذه لماا تارجح عناده  ذلك، أبهمه ثم بعد ذلك صرح باسامهوشدة تحريه في  ؛ لما عرف من مذهبهعنه
 لذا يقول الحافظ العراقي: ؛حتج بهالتهمة، والبخاري ا

اااااااااا عكرماااااااااة  وفاااااااااي البخااااااااااري احتجاج 
 

 مااااااااع اباااااااان ماااااااارزوق وغياااااااار ترجمااااااااة 
 ج

 . -إن شاء هللا تعالى-كرمة ثقة ال إشكال فيه المقصود أن ع



هذه طريقة ومنهج عند أهل العلم في اإلبهام، إذا وجدت الفائدة عند شخص يالحظ عليه ما  "أخبرني مخبر"قال: 
يالحظ إما في اعتقاد أو في عمل فال تضيع الفائدة وال تهدر الفائدة وال يصرح باسمه؛ لئال تظان الموافقاة، اإلماام 

روى عان عمارو بان عبياد وأبهماه، وروى عان الاذهلي وأهملاه، أهمال اسامه ماا صارح  -رحماه هللا تعاالى-ي البخار 
 باسمه لما بينهم من االختالف في مسألة اللفظ.

وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها، ثم إذا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه 
ساامه، وجاادت فائاادة فااي كتاااب تقااول: وجاادت فااي كتاااب كااذا، لكاان إذا كااان هااذا مماان ال مالحظااة عليااه يصاارح با

الكتاب يخشى من إشهاره بين طالب العلم أن يتأثر الطالب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقول: قاال بعضاهم، 
اا  عليااه مااا يالحااظ ياابهم، كاام ماان الفوائااد التااي توجااد فااي كتااب بعااض ماان تلاابس اقااال بعضااهم، إذا كااان القائاال أيض 

ببدعة مثل هذه الفوائد تستفاد، والحكمة ضاالة الماؤمن، لكان ال يصارح باسامه لائال يفتاتن باه مان ال يمياز، مان ال 
يميز بين الغث والسمين، هذا مسلك، واإلبهام مفيد في مثل هذه الصورة، قاد يابهم القائال للتارويج، تارويج الكاالم، 

ابن تيمية وابن القيم ولم يصرح بهما ال يقال: إن هذا خلال  ابن أبي العز لما نقل النقول الكثيرة عن شيخ اإلسالم
يأتي به بما يميزه، لكن السبب  ايبهم، وأحيان   ا؛ ألنه ما نسب الكالم لنفسه، أحيان  اال أبد   ،في التصنيف وهذه سرقة

م وهااذا العلاام فااي ذلااك ليااروج الكتاااب، والمسااألة مسااألة موازنااة بااين المصااالح والمفاسااد، فااإذا أريااد تاارويج هااذا الكااال
 النافع ولو ترتب عليه مثل هذه األمور التي األصل فيها العدم.

فااء رجاع، رجاع إلاى يعناي  "أخبرني مخبر أن عبد هللا بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء"قال: 
فايء ورجاع جهة المشارق، كاان الفايء مان طلاوع الشامس إلاى أن يقاوم قاائم الظهيارة فاي جهاة المغارب، فاإذا فااء ال

 ؟ماا معناى اجتمااع الليالاجتمااع الليال وظلمتاه، إلى جهة المشرق هذا هو الدلوك الذي هاو الازوال، وغساق الليال 
، قااالوا: دلااوك الشاامس وقاات للظهاار إن اآليااة تشااير إلااى األوقااات الخمسااة :اجتماااع اللياال و ظلمتااه؟ هاام لمااا قااالوا

يل باستمراره مان الازوال إلاى الغاروب، وغساق الليال إذا أو ق العشي، يعني إذا كانتا مجموعتين العصر، لصالتيو 
يقااول: غسااق اللياال اجتماااع وقاات لصااالتي اللياال المغاارب والعشاااء، نااه ماان الغااروب إلااى طلااوع الصاابح فهااو : إقلنااا

دْمِس ِإَلدى َغَسدِق اللَّْيدِل{الليل وظلمته، يقول: غسق الليل اجتماعه، وظلمتاه،  داَلَة ِلدُدُلوِك الشَّ ( ساورة 95)] }َأِقدِم الصَّ
أقم الصالة في هذه األوقات، فالمراد بالظلمة هنا التأكد من غروب الشمس، وبهذا يدخل الليل، ثام  :يعني [اإلسراء

 قرأ.ايأخذ في صفته التي هي الظالم، نعم 
 شرح: باب: جامع الوقوت:

 أحسن هللا إليك:
 باب جامع الوقوت:"

 صدالة تفوتده الدذي)) :قدال -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عدن ندافع عن مالك عن
 . ((وماله أهله وتر كأنما العصر
وهذا أصح األسانيد عند اإلمام البخاري مالك عن نافع عن  "عن نافع عن عبد هللا بن عمر": -رحمه هللا-يقول 

صدلى هللا عليده - هللا رسول أن"، -رحمه هللا تعالى-ابن عمر، فالحديث مروي بأصح األسانيد على رأي اإلمام 
تفوتاه صاالة العصار: الفاوات هاذا هال الماراد  (("ومالده أهلده وتدر كأنما العصر صالة تفوته الذي)) :قال -وسلم



))كأنماا وتار ، ))فقاد حابط عملاه(( :ألن فوات الوقت أعظام مان ذلاك ؛به فوات الجماعة أو فوات الوقت؟ الجماعة
فااي وجوبهااا واسااتحبابها، هاال  ،عااة علااى خااالف بااين أهاال العلاام فيهاااقااد يكااون لكاال إنسااان يعنااي جما أهلااه ومالااه((

بالنسابة  اتصل إلاى حاد وتار أهلاه ومالاه؟ نقاول: نعام، أهلاه ومالاه شايء مان هاذه الادنيا، والادنيا كلهاا ال تعادل شايئ  
))ركعتااا  األهاال والماال جاازء ماان هااذه الاادنيا، ومعلااوم أناإلحاارام خياار مان الاادنيا ومااا فيهااا،  لآلخارة وأمورهااا، تكبياارة

األهال الذي تفوته صالة العصر كأنماا وتار أهلاه ومالاه، بنصاب ، خير من الدنيا وما فيها(( -وهما سنة– الصبح
ا، و  ناه هاو الصاحيح، وهاو قاال جماع مان أهال العلام: إالنصب هو المارجح عناد األكثار، بال والمال، وبرفعهما أيض 

 الذي عليه الجمهور.
وتر هو، الذي هو فاي األصال  ني للمجهول، وتر أهله، نائب الفاعل هو،وتر فعل ماض مب ))وتر أهله وماله((

َوَلدن َيِتدَرُكْم }؟ المفعول األول، وأهله وماله المفعول الثاني، فالفعال يتعادى إلاى مفعاولين كماا فاي قولاه تعاالى: ماذا
الفاعال والماال معطاوف علياه، " علاى أسااس أن األهال نائاب وتار أهل اه ومال اه"والرفاع:  [( سورة محمد59)] َأْعَماَلُكْم{

لن ينقصاكم، وتار نقاص أهلاه ومالاه، سالب  َلن َيِتَرُكْم{}يميل إلى التفسير الثاني،  -رحمه هللا تعالى-اإلمام مالك 
أهلااه، ساالب األهاال والمااال، كأنمااا ساالب األهاال والمااال، فنقااول: كأنااه ساالب أهَلااه وماَلااه، فيكااون المساالوب األهاال 

 لعصر، فكأنه بقي بال أهل وال مال. ، والمسلوب هو الذي فاتته صالة ا-جل وعال-والمال، والسالب هو هللا 
علااى روايااة الرفااع ساالب أهل ااه ومال ااه، يعنااي أخااذ منااه أهلااه ومالااه، هاال يختلااف المعنااى؟ هاال يختلااف المعنااى أو ال 

ا اأعطيات زياد   يختلف؟ إذا قلات: اادرهم  كلهاا مفاعيال،  ؟ هاو مفعاول،ازياد   ا، هال هاذا أصاح أو تقاول: أعطيات درهم 
نفترض المسألة فاي زياد فاتتاه  "وتر زيد"زيد؛ ألنه فاعل في المعنى؛ ألنه آخذ والدرهم مأخوذ، نأتي إلى ما عندنا 

آخذ لي غفاوة  يقول: بسصالة العصر، وما أكثر من مثل زيد، يأتي من الدوام وقد بقي على األذان ربع ساعة، 
ا أكثر هذا النوع، ومعلوم ما جاء في المحافظاة علاى صاالة العصار ماع وأقوم للصالة، ثم ال ينتبه إال المغرب، م

كأنما وتر ث الصحيح، فالمسألة ليست بالسهلة، "الحدي ،في اآلخرة -جل وعال-الفجر، واقتران ذلك برؤية الباري 
هاال والمااال، األ مسالوب، هاال المساالوب الموتاور زيااد أمأهلااه ومالااه، يعناي عناادنا موتااور،  ايعنااي وتاار هللا زياد   "أهلاه

ال بقاي زياد بادون أهال وال ماال؟ أو بقاي األهال والماال  و ماتوا وانتهوا، زياد وأهلاه ومالاه،يعني كلهم كأنهم قتلوا أ وا 
 وبقي األهل والمال، وعلى رواية النصب العكس. ،بدون زيد؟ على رواية الرفع المسلوب زيد نفسه

"معنااه عناد أهال اللغاة: الاذي يصااب بأهلاه ومالاه إصاابة فاي االساتذكار:  -رحماه هللا تعاالى-يقول ابن عبد البار 
خرج  اله، وغم ما يقاسي من طلب القهر"، شخص له ولدغم ذهاب أهله وم ؛، فيجتمع عليه غمانايطلب فيها ثأر  

مع الباب فقتله مكلف، أو خرج ماع البااب فأكلاه سابع، أيهماا أساهل علاى اإلنساان؟ السابع أهاون، خاالص انتهاى، 
بة يطلااب يقاول ابان عباد الباار فاي االساتذكار: "معنااه عناد أهال اللغااة: الاذي يصااب بأهلاه ومالاه إصااارتااح، وهناا 

يعناي الاذي سالبه إيااهم مكلاف، يبحاث عناه يحتااج إلاى مادة للبحاث عناه، ثام بعاد هاذه المادة يحتااج إلاى  فيها ثأر ا"
ااا باااةمقاضااااة ومطال ااا اوخصاااومات، المساااألة تختلاااف، ويااازداد األمااار غمًّ لااام يعلااام بالوفااااة، خااارج ماااع البااااب إذا  اوهمًّ

 نعم، فيتعب وراءه أكثر، نعم. ؟على أغمام اوال عثر له على أثر، أال يزداد األمر غمًّ  وخالص
 
 



 أحسن هللا إليك:
 العصدر يشدهد لدم رجدال   فلقدي العصدر صدالة مدن انصدرف الخطداب بدن عمدر أن سدعيد بن يحيى عن مالك عن"

 :مالدك قدال :يحيدى قدال"، طففدت" :عمدر فقدال اعدذر   الرجدل لده فدذكر ؟"العصدر صالة عن حبسك ما" :عمر فقال
 ".وتطفيف وفاء شيء لكل ويقال"

، مفااوز باين يحياى مفااوز "عن يحيى بن سعيد األنصاري أن عمر بن الخطاب": -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
حكي قصة لم يشاهدها، فاالخبر ، فيحيى ي-رضي هللا عنه-وبين عمر  بن سعيد المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة

منقطع؟ منقطع، وهل مرد هاذا إلاى الصايغة؟ ألن بعضاهم يارد هاذا إلاى الصايغة، ويقاول: إن ماا جاءناا  أممتصل 
خاتالف ، بخالف ما جاء بصيغة )عن( هل مرد هذا إلى هذه الصايغة، والابصيغة )أن( يحكم له باالنقطاع مطلق  

أو كاااذب، د قااال: عاان عماار باان الخطاااب، إمااا أنااه ساايكون ماادلس الصاايغة؟ يعنااي لااو افترضاانا أن يحيااى باان سااعي
طااع ظااهر؟ انقطااع ظااهر انق :هذا تدليس؟ أو نقاول :ال بد من التدليس، وهل نقول اإذ   المسألة مفترضة في ثقة

عان عماار بان ياسار  عان محماد بان الحنفياة هنا الصيغة أن عمر بن الخطاب، ناأتي بمثاال قرياب:وليس بخفي، 
-عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي  :رواية أخرى  ،مر به -ليه الصالة والسالمع-أن النبي 

هااذا متصاال، ونقاال اباان  "عاان عمااار"هااذا منقطااع، و ا"أن عمااار  ، قااالوا: الصاايغة منقطعااة "-عليااه الصااالة والسااالم
ن هااذا جاااء بصاايغة الصااالح عاان اإلمااام أحمااد وعاان يعقااوب باان شاايبة أن الساابب فااي ذلااك اخااتالف الصاايغة؛ أل

فهااو متصاال، لكاان  (عاان)فهااو منقطااع، ومااا جااء بصاايغة  (أن)، ومااا جااء بصاايغة (عاان)، وهاذا جاااء بصاايغة (أن)
 كما قال الحافظ العراقي:

................................... 
 

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
  جج
 

مد الحنفية عن عمار أن محمد بن الحنفية ليس األمر في ذلك اختالف الصيغة، ال، سببه الرواية األولى عن مح
كاي قصاة لام يشاهدها، كماا يروي قصة عن صااحبها، صااحب الشاأن، وفاي الصايغة الثانياة محماد بان الحنفياة يح

ال يكون مرد ذلك االنقطاع  وحينئذ   ،بن سعيد األنصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهدهاهنا يحيى 
علياه -ن عمار بن ياسر قاال: مار باي النباي و أن محمد بن الحنفية قال: إعني لي إلى الصيغة، في حديث عمار

 (.عن)و (أن)اتصلت القصة، وال صار هناك فرق بين  ..............، -الصالة والسالم
.................................... 

 

 ساااااااااااااووا وللقطاااااااااااااع نحاااااااااااااا البرديجاااااااااااااي
 

 .............................فالجااااااال   
 

 وصااااااال فاااااااي التخاااااااريج  حتاااااااى يباااااااين ال
 ج

 المقصود أن القصة هنا منقطعة. 
إناه  الرجال الماذكور قاال بعضاهم: لدم يشدهد العصدر" "أن عمر بن الخطاب انصرف من صالة العصر فلقي رجال  

-عثمااان وعماار  حينمااا دخاال ساات عليااه هااذه القصااة بالقصااة األخاارى لكنااه لاايس بصااحيح؛ ألن القائاال التب عثمااان
اغتسل، ثم قال له: والوضاوء بين له أنه حتى الغسل ما لجمعة، جاء متأخر ا إلى أن ايخطب في  -رضي هللا عنه

ا هذه قصة أخرى،   كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. أنه رجل من األنصار من بني حديدة،الصواب أيض 
ة لم يشهد العصر، فقال عمر: "ما حبسك عن صدال "أن عمر بن الخطاب انصرف من صالة العصر فلقي رجال  

، هال هاذا العاذر مقباول أو لايس بمقباول؟ طففات، اذكر له عاذر   ، فقال عمر: طففت"االعصر؟ فذكر له الرجل عذر  



يعني نقصت نفسك وبخستها حظها ونصيبها من األجر العظيم بتأخرك عان هاذه الصاالة، طففات، نعام، كأناه ماا 
وماان باااب الحااث علااى  ،لكاان ماان باااب التشااديد ،، وقااد يكااون العااذر مقبااوال  مقبااوال   اقباال عااذره، كأنااه لاام يااذكر عااذر  

  .االهتمام بهذه الصالة
والتطفيف قالوا: هو الزيادة علاى العادل والنقصاان مناه،  وفاء وتطفيف" :"قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء

اا اا ا؟الزيااادة علااى العاادل والنقصااان منااه، متااى تكااون الزيااادة تطفيف  د لنفسااه ؟ نعاام، إذا زااومتااى يكااون النقصااان تطفيف 
 ِإَذا الَّددِذينَ  * ِلْلُمَطفِِِفددينَ  َوْيددلٌ }طفااف، إذا زاد لغيااره مااا طفااف، إذا نقااص لنفسااه مااا طفااف، إذا نقااص لغيااره طفااف، 

َذا * َيْسَتْوُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتاُلوا هال نقاول لشاخص إذا  ( ساورة المطففاين[5 -4]) {ُيْخِسدُرونَ  َوَزُنوُهمْ  َأوْ  َكاُلوُهمْ  َواِ 
خص قاااال: أرياااد كيلاااو مااان هاااذه البضااااعة فأعطااااه كيلاااو وزاده، نقاااول: هاااذا مطفاااف؟ هاااذا فضااال ولااايس وزن لشااا

: -جاال وعااال-هااذا كلااه تطفيااف، كمااا فااي قولااه  ،بااالتطفيف، إنمااا الزيااادة إذا كاناات لنفسااه، والاانقص إذا كااان لغيااره
المقصاود أن التطفياف د فاي جهانم، ماذي عان أباي ساعيد أناه واوجااء فاي التر  ،وويل كلمة عاذاب {ِلْلُمَطفِِِفينَ  َوْيلٌ }

ذا كااان هااذا الوعيااد فااي الكياال والااوزن فااي األمااور التااي هااي فااي  ثباات فيااه هااذا الوعيااد الشااديد فهااو ماان الكبااائر، وا 
أجلاه  حقيقتها يسيرة لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل في هذا الوعيد، فكيف بمن طفف فيما خلاق مان

ن كانت القاعدة أن حقوق  ،سل عن أدائها مع جماعة المسلمينإذا تكا ،إذا نقر صالته ؟في العبادة األمر أشد، وا 
مبنياة علاى التساامح والتسااهل، وال  -جال وعاال-، حقوق هللا -جل وعال-وحقوق هللا  ،العباد مبنية على المشاحة

تارأ علاى ، لكناه قارن ذلاك بالعقااب الشاديد لمان خاالف وانتهاك، واج-جال وعاال-يخفى ما جاء في ساعة رحماة هللا 
حااادود هللا ومحارماااه، فعلاااى اإلنساااان أن يحتااااط لنفساااه فاااي حقاااوق هللا وحقاااوق العبااااد، يحااارص علاااى إباااراء ذمتاااه، 

ودياان هللا أحااق أن يقضااى، أو  -جاال وعااال-والخااروج ماان عهاادة الواجبااات بيقااين، سااواء  كاناات هااذه الواجبااات هلل 
 ، وهللا المستعان.كانت لعباده وفيها المقاصة من الحسنات والسيئات يوم القيامة

 
 أحسن هللا إليك:

  .بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه  ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

 أجمعين.
 ومدا الصدالة ليصدلي المصدلي إن: "يقدول كدان أنده سدعيد بدن يحيدى عدن مالدك عدناإلمام يحيى بن يحيى: قال 
 سدفر فدي وهدو الوقدت أدرك مدن" :مالدك القد"، وماله أهله من أفضل أو أعظم وقتها من فاته ولما ،وقتها هفات

 صدالة فليصدلِ  الوقدت فدي وهدو أهلده علدى قددم كدان إن أنده أهلده علدى قددم حتدى اناسي   أو اساهي   الصالة فأخر
ن ،المقيم  قدال "عليده كدان الدذي مثدل قضديي إنمدا ألنده ؛المسدافر صدالة فليصل الوقت ذهب وقد قدم قد كان وا 
 فددي التددي الحمددرة :الشددفق" :مالددك وقددال"، ببلدددنا العلددم وأهددل الندداس عليدده أدركددت الددذي هددو األمددر وهددذا" :مالددك

 ".المغرب وقت من وخرجت العشاء صالة وجبت فقد الحمرة ذهبت فإذا ،المغرب
 كدان أنده سدعيد بدن يحيدى عدن مالدك "يقول اإلمام يحيدى بدن يحيدى: وحددثني: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

مااازال فااي  "وقتهددا فاتدده ومددا الصددالة ليصددلي المصددلي إنأندده كددان يقددول: " -يحيااى باان سااعيد األنصاااري – يقددول



، وال شاك أعظام ولاه أو أوساطه وأثنائاهمن أ" وقتها من فاته ولما" ها أداء  في وقتها، يعني في آخره،الوقت، يصلي
نعاام الوقاات ضاال، وأفضاال األعمااال الصااالة لوقتهااا، صااالة فااي أول الوقاات أفأن الصااالة فااي أول الوقاات أفضاال، ال

 -أفضل-"ولما فاته من وقتها  ا يقول:ولذ ؛وآخره، لكن األول أفضل لصالة فيه في أوله وأوسطهالموسع تجوز ا
هاا ليسات لماذا؟ ألن األهل والمال من متاع الادنيا، والادنيا كل، "وماله أهله من أفضل" وهذا شكأعظم أو أفضل" 

بشيء بالنسابة لماا يتعلاق بااآلخرة، موضاع ساوط مان الجناة خيار مان الادنيا وماا فيهاا، الادنيا كلهاا ال تازن عناد هللا 
جناح بعوضة، ال تزن عناد هللا جنااح بعوضاة، هاذه الادنيا التاي يؤثرهاا كثيار مان النااس، بال ياؤثرون ماا قال منهاا 

ما ال عين رأت وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر،  فيهاا جاء فيها وما بين بالنصوص، و على اآلخرة، وم
، همه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلى شيء ال يخطر على البال، ومع ذلكم كثير من الناس ال يلقي لها باال  

؟ ال ياذكر وكام بقاي ؟وكام صالى ؟الشيء اليسير، إن جااء إلاى الصاالة فبادون قلاب، ولاذا ال يادري مااذا قارأ اإلماام
ولذا يقول: "ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله" يقاول قائال: المساألة فيهاا  ؛، وهللا المستعانصالته شيئ امن 

ال شاايء  تحويااه ماان متااعماااذا تعاادل؟ يعنااي الاادنيا بمتعهااا بجميااع مااا  ؟لكاان الاادنيا إيااش سااعة، يقااول: فيهااا سااعة،
نفاس هللا عناه كرباة مان كارب  ة مان كارب الادنيانفاس عان مسالم كربا ))منولذا جاء في الحديث:  ؛بالنسبة لآلخرة
))نفاس هللا عناه كرباة مان والتنفايس  ))ساتر هللا علياه فاي الادنيا واآلخارة((يعناي فاي الجمال  هنا نكتاة يوم القيامة((

ألن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة ال شيء، الدنيا كلها ال تسوى من يعاد بهاا، ويجعلهاا  كرب يوم القيامة((
األهال عناده شايء  ((كأناه وتار أهلاه ومالاه))ألدناى جازء مان اآلخارة؛ ألن بعاض النااس قاد يساتعظم ماا تقادم  اب  ثوا

ا الزوجة بأدنى شيء مع تقلبات الجوعظيم، إذا أصيب الولد أو  ا اتجد اإلنسان يهاتم لاذلك اهتمام  ا ماا ، وأمااعظيم 
 فها من كان باهلل أعرف، ومن تبعهم بإحسان. لدنيا؟ يعر من يعرف حقيقة هذه ايتعلق بآخرته كأنه ال يعنيه، 

ماان قباال اباان الخليفااة، والساافير يقااول: جاءتااك الاادنيا  -سااعيد ساايد التااابعين-سااعيد باان المساايب لمااا خطباات ابنتااه 
دنيا ال تاازن عنااد هللا جناااح إذا كاناات الاا :-رحمااه هللا-كااان الجااواب؟ الجااواب يقااول اإلمااام سااعيد  ماااذابحااذافيرها، 

كفااار " يعنااي إذا كاناات الاادنيا كلهااا التااي بأياادي المساالمين وأياادي ال؟يقااص لااي ماان هااذا الجناااحفمااا الااذي  بعوضااة
، ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي جاءتاه بحاذافيرها، ثام بعاد ذلاك يزوجهاا وأيدي الناس كلهم ال تزن 

 -علياه الصاالة والساالم-فاي حالاه  مان تأمالؤالء هم الذين يعرفون قدر الدنيا، ، هاطالب فقير معدم ال يملك شيئ  
 ، وهللا المستعان. وفي عيشه عرف حقيقة هذه الدنيا

ااا، مقطااوع أم منقطااع؟ نعاام، مقطااوع،و معااروف أنااه فااي االصااطالح يساامى مقط والخباار الفاارق بااين المقطااوع  ومااا ع 
  نعم. والمنقطع؟

 ........:طالب
اما جاء عن التاابعين فمان دونف، عنهطيب، من أقسام المنقول  ، صاحيح، كالماك صاحيح، هاذا اهام يسامى مقطوع 

لمااذا؟ ألناه ال يقاال  ،مقطوع، لكن أهل العلام يقولاون: لاه حكام الرفاع، ابان عباد البار وغياره يقولاون: لاه حكام الرفاع
ماا ثبات مان حقاارة الادنيا كلهاا؟ إلاى  امن قبل الرأي، لكن ما المانع أن يقال مثل هذا الكالم مان قبال الارأي اساتناد  

 ه من وجوه ضعيفة، ضعيفة األسانيد. وى مرفوع لكننعم، ير 



مااا الفاارق بااين السااهو  "اناسددي   أو اسدداهي   الصددالة فددأخر سددفر فددي وهددو الوقددت أدرك مددن" :مالددك ال"قددال يحيددى: قدد
 والنسيان؟

 ........:طالب 
أو  ا"سدداهي  ولااذا يقااول:  ؟فيهااا فااروق  أمكيااف؟ السااهو اآلن عناادنا ألفاااو: سااهو، وغفلااة، ونساايان، هاال هااذه مترادفااة 

يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لام يوجاد شااغل، الساهو يكاون بشااغل، بسابب، وأماا يعني يسهو بمشغل،  "اناسي  
 النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل، أو آفة تطرأ على اإلنسان.

بلاده، يعناي  يعناي قادم "أهلده علدى قدم حتى اناسي   أو اساهي   الصالة فأخر سفر في وهو الوقت أدرك من"يقول: 
 "المقديم صدالة فليصدل الوقدت فدي أهلده علدى قددم كدان"فدإن ولو لم يكن له أهل، لما قادم إلاى بلاده محال إقامتاه، 

وحينئاذ يصالي  لابس باه، والوصاف ارتفاع والوقات بااقلماذا؟ ألنه إنما يصلي صالة السافر بسابب الوصاف الاذي ت
بلاد فاي الأو أكثار، ووصال إلاى  يلاو، أو مائاة كيلاوالبلاد خمساين ك صاالة مقايم، أذن لصاالة الظهار وقاد بقاي علاى

الوقت، نعم، هذا يصلي صالة مقيم على كالم اإلمام مالك، لكن لاو أخار الظهار إلاى أن وصال إلاى بلاده بعاد أن 
ن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصِل صالة المسدافر" خرج وقتها؟ على كالم اإلمام مالك ألنهاا وجبات علياه  "وا 

ها بعد انقضاء وقتها قضاء، والقضاء على كالمه كما هو مقرر يحكي األداء، صالة مقصاورة في السفر، وصالت
وصااالة المسااافر أقاارت علااى التشااريع األول ركعتااين، يصااليها كمااا وجباات  لساافر، وجباات عليااه فااي اايصااليها قصاار  

المساألة ، -رحماه هللا-، وهو قاول أباي حنيفاة -رحمه هللا-عليه؛ ألن القضاء يحكي األداء، هذا رأي اإلمام مالك 
أو صاالة العصار، وصال البلاد بعاد أن خارج وقات الظهار، إذا  ، يعني شخص وجبات علياه صاالة الظهارمتصورة

ة، صالة مقيم، إذا وصل البلد بعد أن خرج تاميصلي الصالة  أن يخرج الوقت هذا ما فيه إشكال وصل البلد قبل
؛ ألنها إنما وجبت عليه في السافر، وهاي هناا فاي اليها قصر  وقتها على كالم اإلمام مالك وهو قول أبي حنيفة يص

 هذه الحالة قضاء والقضاء يحكي األداء، فيصليها ركعتين.
اا أربع ركعا لة أنه يصليها تامةمذهب الشافعية في هذه المسألة والحناب ات، ولاو خارج وقتهاا، لمااذا؟ لمااذا هام أيض 

ااأوال   األداء؟ القضاااء يحكاااي فااي بعااض المساااائل يقااررون هااذه القاعااادة الشااافعية والحنابلاااة يغلبااون جاناااب  ا: عموم 
، الرخصااة مرتبطااة األماار الثاااني: أن الرخصااة ارتبطااتن جهااة، الحضاار، يغلبااون جانااب الحضاار؛ ألنااه أحااوط ماا

لتخفيااف ماان أربااع ركعااات إلااى وقااد زال الوصااف، نعاام نرجااع إلااى العزيمااة، الرخصااة التااي هااي القصاار وا بوصااف
 هددو األمددر وهددذا"قااال مالاك: هاذا الوصااف إذ ا نرجااع إلاى األصاال،  الساافر، وقااد زال مربوطااة بوصااف وهاو ركعتاين
 يعناي مان التاابعينهو أدرك من؟ أدرك الصاحابة؟ أدرك التاابعين، أدركات علياه النااس  "الناس عليه أدركت الذي

يحاتج باه، ويارد  مالاكالمدينة له شاأن عناد اإلماام  والعمل عند أهل يعني المدينة، "ببلدنا من أتباعهم العلم وأهل"
 بعض النصوص التي تخالف عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة أصل عند المالكية.

 صدالة وجبدت فقدد الحمدرة ذهبدت فدإذا -يعناي فاي جهاة المغارب- المغدرب فدي التدي الحمدرة الشدفق" :مالك وقال
هاى، الحاد الفاصال باين يعناي انت "المغدرب وقت من -أيها المصلي- وخرجت -يعني دخل وقت وجوبها- العشاء

المغاارب والعشاااء هااو الشاافق األحماار، والمااراد بالشاافق الحماارة التااي فااي جهااة المغاارب ماان أثاار الشاامس، وهااذا قااول 
الجمهور، هذا قول الجمهور، وأن المراد بالشفق األحمر، وقال أبو حنيفة: المراد بالشفق البيااض، الاذي يلاي هاذه 



ولذا يقولون: ثاوب أحمار  ؛ال يعرف في لغة العرب أن الشفق إال الحمرةالحمرة، والمرجح هو قول الجمهور؛ ألنه 
رقبات البيااض الاذي يلاي هاذه الحمارة "والخليال بان أحماد يقاول:  ،-رضاي هللا عناه-كالشفق، وبذا فساره ابان عمار 
ن وقاات صااالة العشاااء ماان مغيااب : إإذا قلنااا" وقااال غيااره: يبقااى إلااى نصااف اللياال، فوجدتااه يبقااى إلااى ثلااث اللياال

معناه أن وقات صاالة العشااء ال يبادأ إال  يغيب إال ثلث الليل أو نصف الليلالشفق، والشفق الذي هو البياض ال 
فاالمرجح فاي هاذه المساألة هاو قاول  ،بعد نصف الليل، وهذا الكالم يمشي مع النصوص األخارى؟ ماا يمشاي، نعام

 الجمهور، نعم.
 

 حسن هللا إليك:
 فيمدا وذلدك" :مالدك قدال، الصدالة يقد  فلدم عقلده فدذهب عليده أغمي عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"

 ".يصلي فإنه الوقت في أفاق من فأما ذهب قد الوقت أن -أعلم وهللا- نرى 
مساائل قائماة وعملياة، والخاالف فيهاا و مساائل التخادير، و مااء، وهذه مسألة مهماة؛ ألن مساائل اإلغ المغمى عليه،

"إن عبدد هناا يقاول: ال يقضاى محال خاالف باين أهال العلام،  فاصل فيماا يقضاى ومااكبير بين أهل العلم، والحد ال
المسألة في اإلغماء وهو فارع يعني بعد اإلفاقة، وحرف  هللا بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يق  الصالة"

 باالمجنون؟هماا منااط للتكلياف، باين الناوم والجناون، هال المغماى علياه ملحاق بالناائم أو ملحاق  متردد بين أصلين
: هذا ارتفاع يعني إذا استيقظ يصلي، يلزمه القضاء، هل نقول ))من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها((

 والنائم منهم، هل معنى هذا أنه ال ))رفع القلم عن ثالثة(( ؟نام خمسة أوقات نقول: ال يقضي النائم عنه التكليف
ماا وجاه التفرياق باين المجناون القضااء؟ نعام، ال ياؤمر بالقضااء، ر بهال ياؤم يقضي ما فاته؟ المجنون حتاى يفياق

الناائم ياؤمر  ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحد؟ارتفع عنه التكليف، ال يؤمر بالقضاء المجنون،  والنائم؟
  .نعم بالقضاء، لو نام ثالثة أيام يقضي، المجنون ال يؤمر بالقضاء،

 ........:طالب 
ة، نعاام، هااذا ماان جهااة، وماان جهااة أخاارى النااائم عاقاال، هاال هااو عاقاال بالفعاال أو بااالقوة القريبااة ماان نعاام، وهااذا آفاا

ال يلياق باالعقالء، لكناه عاقال  اقاد يتصارف تصارف  نعام يعني النائم قد يتصرف تصرفات ال تلياق باالعقالء،  ؟الفعل
ن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل، نعرف الفرق  أم غيار  ما نعرف؟ نعم، فارق ظااهر وأوا 

المسااائل  الفعاالفاارق، فقيااه ب ه؟ نعاام فيااال أمفاارق  هظاااهر؟ اآلن إذا قلنااا: فااالن فقيااه بالفعاال، وفااالن فقيااه بااالقوة، فياا
المساائل ليسات حاضارة فاي ذهناه، لكناه مجارد ماا  تها، بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضرة، لكن فقياه باالقوةبأدل

ن لم يكن بالفعالإليها في أقرب وقت ويعرف ويحرر ويوازن، وأهل لهذه المسا يحتاج المسألة يرجع  ئل هذا فقيه وا 
 من الفعل. القريبةفهو بالقوة 
ن تصرف تفي وهو  عاقلهذا النائم  واإلتالف لايس  صرفات حال نومه ال تليق بالعقالء قد يتلفعداد العقالء، وا 

 شعر، كم مان طفال ذهاب ضاحية ناوم أماهوهو ال ي ايقتل نفس   وأمن شأن العقالء، يمد يده يكسر له شيء ثمين، 
إلثم مرتفع؛ ألنه رفع القلم ، لكن اذةواستغراقها في النوم، هل نقول: إنها مجنونة ما عليها تكليف؟ نعم مكلفة مؤاخ

كمهاام ح ))رفااع القلاام عاان ثالثااة((لاائال يقااول قائاال: السااياق واحااد،  اقلااة، هنااا فاارق بااين الجنااون والنااوموهااي ع عنهااا



مااء، وهاذا األصل عندنا، الفرع عندنا اإلغالمجنون ال يقضي؟ من هذه الحيثية، نقول: النائم يقضي و  ماذاواحد، ل
 هاو ارتفاع عقلاه بالكلياة كاالمجنون  وبين الجنون، بجامع ارتفاع العقل، لكن هال الفرع متردد بين أصلين بين النوم

ااا وهاااذا يسااامى قيااااس الشااابه، فيلحاااق الفااارع باااأقرب  ،باااين أصااالين كالناااائم، فعنااادنا فااارع متاااردد اأو ارتفاااع عقلاااه حكم 
ابان عمار لام  الناائم أو المجناون؟ عنادنا :األصلين وأقوى الشبه بأحدهما يلحق به، فأيهما أقرب إلاى المغماى علياه

إلغماااء بااالجنون، الصااالة حينمااا أفاااق؛ ألن العقاال مناااط للتكليااف، العقاال مناااط للتكليااف، فهااو بهااذا ألحااق ا يقااض  
اإلغماااء ال ياادرى، حاجااة اإلغماااء، النااوم والجنااون مااا نحاان بحاجتهااا، معااروف حكمهااا، نعاام ب ، واإلغماااء نحااننعاام

يقول الطبيب: خالص خدروه مدة العملية مدة سااعة سااعتين، ويغلاب  ؟بالتخدير وماذا تفعللكن عندنا التخدير، 
لساكران هال هاو تكلياف أصالي بمعناى يعناي تكلياف ا ؟هال هاو ناائم ؟يحاس وهاعلى الظن أنه يفيق، يرتفع العقال 

نعاام، يعنااي لااو طلااق السااكران يقااع  ؟ألنااه هااو الااذي تساابب الرتفاااع عقلااه اخااذ مؤاخااذة العقااالء أو معاملااة لااهأنااه مؤ 
يقع؟ المقصود أن هذه المسألة أنا أقول: اإلغماء يرتفع فيه العقل واإلحساس، وهاو متاردد باين هاذين  أم الطالقه 

لام  -رضاي هللا عناه-ما يادور حولاه، والمجناون يتصارف تصارفات ال يعيهاا، ابان عمار األصلين، النائم ال يدري 
رى كمااا ضاابطه فيمااا َناا ،أي نظاان "رى "وذلددك فيمددا ُنددقااال مالااك: ن مناااط التكليااف العقاال وقااد زال، باعتبااار أ يقااض  

رى أو ن ا  أعلام تاأتيبمااذا؟ وهللااآلن عنادكم مضابوطة  ؟رى وهللا أعلمفيما نَ  تأتي:، "وهللا أعلم"أي نعلم،  ،بعضهم
رى، يعناي نظان، نظان وهللا ؟ التاردد، والالئاق بهاذا الساياق أن يقاول: ن امااذادليال علاى  قوله: وهللا أعلم ؟وهللا أعلم

هال .......... أعلم، ولذا لم يجزم بذلك؛ ألنه لم يعلم حقيقة مذهب ابان عمار، ابان عمار ماا قضاى لكان ماا يادري 
فلاام  وصااورة يمكاان أن يحتااف بهااا مااا احتااف حالااةال يقضااي، أو أن هااذه  أغمااي عليااه هااو يطاارد هااذا فااي كاال ماان

 ."وهللا أعلم"، ولذلك جاء بقوله: يقض  
أن الوقت قد ذهب،  ألنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر ولم يجزم بذلك؛ وهللا أعلم" -أي نظن- "وذلك فيما نرى 

الف قاال مالاك والشاافعي، وخا -بعدم القضاء يعني-فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوب ا، وبقول ابن عمر 
فعماار أغماي علياه ياوم وليلاة فقضاى، ومثلاه عان عماران بان حصاين، وقاال  ابن عمر عمار وعمران بن حصاين،

إلمااام أحمااد: المغمااى عليااه كالنااائم وقاال اوليلاة قضااى وال يقضااي أكثاار ماان ذلااك،  أباو حنيفااة: إن أغمااي عليااه يااوم
مان أهال العلام مان يقاول: يقضاي، وباه قاال  إلى المسألة، عرفنا اآلن الماذاهبيقضي كل صالة في إغمائه، نعود 

يفاارق  أباو حنيفاةعي قاالوا بقاول ابان عمار: ال يقضاي، مالاك والشااافلصاحابة، ومانهم مان قاال: ماا يقضاي، بعاض ا
ولاو  لناائم يقضاي، ومقتضاى كالماه مطلق ااوعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليه كا بين طول المدة وقصرها

الفاصاال  وبعااض أهاال العلاام، المسااألة اجتهاديااة، بعااض أهاال العلاام وهااو اسااترواح يمياال إلااى أن الحاادطالاات الماادة، 
أقال مان ثالثاة  ،الثالث، فمن أغمي عليه ثالثاة أياام ال يقضاي، ثالثاة أياام فاأكثر ال يقضاي، وثالثاة أياام فماا دون 

يام، فكيف نلحاق المغماى علياه بالناائم والناائم ال يتصاور أيام يقضي؛ ألن النائم ال يمكن أن ينام أكثر من ثالثة أ
أما إذا أغمي عليه أكثر من ثالثة أيام ارتفع عقله، وتكليفاه ماا هاو باوارد، هال يتصاور أن شاخص يناام  ؟منه ذلك

، وهللا أعلام بحقاائق األماور، ..وجاد فاي بلاد كاذا مان ناام هأنا اأكثر من ثالثة أيام؟ يذكر في بعض الصحف أحيان ا
 وم النااسفي بعض الصحف شيء من الغرائاب، كال الكاالم علاى عما ايرد أحيان   أو أم ...؟ أم إغماء هو نومهل 



وعرفناا أنهاا مان بااب قيااس الشابه،  من ينام هاذه المادة؟ ال، المساألة لايس فيهاا شايء مرفاوع، ميعني هل يكثر فيه
 .اوهذا الفرع متردد بين األصلين الذين ذكرناهم

لمات المادة؟ الصالة، لكن هل ع   وثبت عنه أنه أغمي عليه فلم يقض   ،مؤتس   ،جليل مقتد   ابن عمر صحابي وهذا
 لمت؟ مدة اإلغماء ع  
 طالب:.......

اباان عماار مااا قضااى، لكاان  ؟الحااد الااذي نقااول بااهمااا هااو كيااف؟ مسااألة ساااعتين ثالثااة، نصااف يااوم، أكثاار؟ يعنااي 
فااال يكفااي مثاال هااذا الفعاال لطاارد جميااع ؟ أو أكثاار، ه أساابوع، مااا هااو باحتماااليعتريااه مااا يعتريااه، يمكاان أغمااي علياا

لحاقهااا بااالجنون، حتااى نعلاام الماادة، عمااار أغمااي عليااه يااوم ول يلااة فقضااى، مثلااه عاان عمااران باان صااور اإلغماااء وا 
ماااء الااذي ال يوجااد نظيااره فااي نقااول: اإلغماااء اليسااير يشاابه النااوم، واإلغماااء الكثياار يلحااق بااالجنون، اإلغحصااين، 

ذا تتبعنواإلغماء الذي يوجد نظيره  يلحق بالجنون، النوم ا أو أردنا أن نتتبع أحوال الناس في النوم يلحق بالنوم، وا 
اا جااء للمراجعاة موجاود، وم نجد من ينام يومين، هذا كثير،في الن عناده مراجعاة،  ،ليلاة األربعااء أناا أعارف شخص 

 هللا المستعان........، واالمستشفى قالثالثة أيام، ذهب ونام ليلة األربعاء ما فاق إال السبت، 
ن كان قليال هاا نظيار فاي المساائل الشارعية، نعام، لكنه موجود، والاثالث يوجاد ل فالنوم يوجد يعني يومين ثالث، وا 

 نعم. غيرها؟ ، نعم، أحد يذكرنا بمسائل أخرى امتى تكون المرأة معتادة عند أهل العلم؟ إن تكرر ثالث   الحيض مثال  
 .......:طالب

 ، غيره؟اث  الطالق ثال
 .......:طالب

، المطاابق لماا نحان فياه تكارر ا، ومساح المساافر ثالث ااالعادة ما فيها شك أنها نظير مسألتنا، نعام، االساتئذان ثالث ا
 ، في العادة هذه مطابقة، نعم.اثالث  

ا يعتبار يستروح بعضهم إلاى أن يجعال الاثالث هاي الحاد الفاصال فماا دونهاا يعتبار ملحاق باالنوم، وماا فوقها أقول:
ملحق بالجنون؛ ألناه ال يمكان أن يوجاد مان يناام أكثار مان ثالثاة أياام، علاى كال حاال المساألة اجتهادياة، المساألة 

 اجتهادية، نعم.
ا هم يفرقاون مان جهاة مان وجاوه، نعام،  اباين المغماى علياه وباين الناائم مان وجاوه، ويفارق بيناه وباين المجناون أيض 

 .: إنه من باب قياس الشبهذلك قلناهناك نقاط يلتقي فيها هذا مع هذا، ول
 

، ليس مغمى ثم يصحى الذي يصاب بجلطة -أل هللا العافيةنس-المري  الذي يصاب  طالب: أحسن هللا إليك:
 يخاف من حركته ويخاف من أمر قلبه ما استقر؟ألنه  ؛أسبوعين وأ افيخدره الطبيب أسبوع   عليه

 المقصود أنه ارتفع عقله.
ددلطددة مددثال  الج، أفدداق...... الطبيددب، هددو ارتفددع عقلددهطالددب: إيدده لكددن غيبدده  يددب ب، ثددم أفدداق، ثددم الطاغدداب يوم 

 كل غرف اإلنعاش مثله. عليه من الحركة، وهذا كثير، اآلن استمر في تخديره يقول: أخاف
  يه هذا ما يمنع أنه مغم ى عليه.إ



 طالب: مغمى عليه؟
 .، نعممغمى عليه

 طالب: ولو كان بسبب؟
 ، نعم.همغمى عليولو كان، هذا 

 
 شرح: باب: النوم عن الصالة: 

 أحسن هللا إليك:
  :باب النوم عن الصالة"

 خيبدر مدن قفدل حدين -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن المسديب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن
ى هللا عليده صدل- هللا رسدول وندام ((الصدبح لندا اكدأ)) :لدبالل وقدال ،عدرس الليدل آخر من كان إذا حتى أسرى 
 يسدتيقظ فلدم ،عينداه فغلبتده الفجدر مقابدل وهدو راحلتده إلدى اسدتند ثدم ،لده قددر مدا بالل وكأ ،وأصحابه -وسلم
صدلى - هللا رسول ففزع ،الشمس ضربتهم حتى الركب من أحد وال بالل وال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

صدلى هللا عليده - هللا رسدول فقدال ،بنفسدك أخدذ لدذيا بنفسدي أخدذ هللا رسدول يدا :بدالل فقال ،-هللا عليه وسلم
 فأقددام بددالال   -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول أمددر ثددم ،اشدديئ   واقتددادوا ،رواحلهددم فبعثددوا ((اقتددادوا)) :-وسددلم
 الصدالة نسي من)) :الصالة قضى حين قال ثم ،الصبح -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بهم فصلى الصالة
اَلَة ِلِذْكِري{ :كتابه في يقول -تبارك وتعالى- هللا فإن ،اذكره إذا فليصلها  .(([( سورة طاه41)] }َأِقِم الصَّ

هال هاو  ؟ماا حكام الناوم عان الصاالة ؟أي ماا حكماه "بداب الندوم عدن الصدالة": -رحماه هللا تعاالى-يقول المؤلف 
 بخالف المسألة السابقة.مثل اإلغماء الذي سبق ذكره أو يقضي؟ هذه مسألة محسومة، نعم محسومة بالنص 

 "-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 
ألنهااا وجاادت  حتااى جمااع مراساال سااعيد؛مراساايل سااعيد، وهااو حجااة عنااد الشااافعية،  هااذا مرساال، وأصااح المراساايل

صدلى هللا -"أن رسول هللا صول في صحيح مسلم مراسيل، لكنه مو موصولة، ومن باب أولى من يحتج بمطلق ال
ولعلهاا مصاحفة، خيبار  "مان حناين" :وجااء فاي بعاض الرواياات "خيبدر مدن -يعني رجاع– قفل حين -عليه وسلم

أسارى  "أسدرى  حين قفل من خيبدر -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا أصح، وخيبر في الصورة مثل حنين، 
 الليدل آخدر من كان إذا حتى"ون: عند الصباح يحمد القوم السرى، ولذا يقول ؛يعني سار ليال   ،وسرى بمعنى واحد

يعناي احفاظ لناا  (("الصدبح لندا اكدأ)) :لدبالل وقدال" ،اأو فاي الليال مطلق ا ،الناوم فاي آخار الليال :والتعاريس "عرس
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو ونام" يحفظكام، :يعني [( سورة األنبياء10)] }ُقْل َمن َيْكَلُؤُكم{ ،فال يفوتنا الوقت

الذي  ،مدة -رضي هللا عنه-، يعني ما استطاع، يعني قاوم بالل "له قدر ما بالل -يعني حفظ– وكأ ،وأصحابه
، فاي روايااة "وكدأ بدالل مدا قددر لده"، ... فغلبتدده عينداه"راحلتده إلدى اسدتند" اساتطاع مقاومتاه مان الليال، ثام عجاز

العباااادة، وأثقااال ماااا يمااار علاااى  :ساااتغالل للوقااات، وخيااار ماااا يساااتغل باااه الوقاااتا "،فصااالى باااالل ماااا قااادر لاااه" :مسااالم
، والسااعة عان ياوم، والسابب فاي فاي االنتظاار ساعة االنتظار، إذا كان ينتظار، الدقيقاة أشاق مان سااعة :اإلنسان

ال ساااعة هااذه االنتظااار بعااض-عااز وجاال-أننااا مااا عودنااا أنفساانا علااى عمااارة هااذه األوقااات بطاعااة هللا  ذلااك  ، وا 



أفضاال ماان مجاايء هااذا  يتلااذذ بااه -عااز وجاال-الناااس يتمنااى أن تكااون ساااعتين، وهااو بصاادد عماال يقربااه ماان هللا 
صاالة العصار، تاأخر سااعة، نصاف  من الناس، قال: أمر عليك بعد ار، إنسان جالس في بيته ينتظر زيد  المنتظَ 
ح ساب  يقاول: بادل ماا أنتظار ي   ود نفساهر ا لهذا الشخص، لكن لو عانتظا اتجده يخرج إلى الشارع ويرجع مرار   ساعة،

كل حرف عشر حسنات، اإلشكال أنناا ماا  أو بيده المصحف؛ ، سبحان العظيم،هويهلل ويكبر، سبحان هللا وبحمد
ما أثر عليه هذا التأخير،  -عز وجل-عمارة الوقت بما يرضي هللا  نا على هذا، لكن لو تعود اإلنسانعودنا أنفس

ا، لكان يتمناى أناه ماا ياأتي؛و  لظروف يصير عنده موعداألوقات وا ولذلكم في بعض ألناه مشاغول بماا  ينتظر أحاد 
ترضايه عناا وثياق مثال و  -عاز وجال-هو أهم من أمور الدنيا، لكن لو كاان ارتباطناا بااألمور التاي تقربناا إلاى هللا 

هااذا  ط أن يارتبط،مان وعااد أن يفاي، ومان ربااارتباطناا بابعض أمااور الادنيا ماا تأثرنااا مان تااأخر المتاأخر، نعام علااى 
ا بالتاأخير؟ مثلماا ذكارت، يعناي لاو قاال: تاأخر عشار دقاائق يقاول: ال إلاه  ااألصل، لكن مع ذلك لمااذا نضايق ذرع 

الدنيا كلها، وال حزن على خير، في عشار دقاائق يقاول: ال إلاه إال هللا وحاده ال شاريك لاه،  ي و اإال هللا مائة مرة تس
سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظيم من مرة فيما لو تأخر عليه ربع  :ليقو  يستطيع أنله الملك، مائة مرة، كم 

مان  اسبحان هللا وبحمده تقال مائة مرة بدقيقة واحدة، يساتغفر مائاة مارة، مائاة مارة بدقيقاة واحادة، يقارأ جازء   ؟ساعة
 بالوقت. اما يحسب لهذه األمور وينتظر هذا الموعد يضيق ذرع   الذيالقرآن بربع ساعة، لكن اإلنسان 

فاي  "وكاأل" ه عندنا في الكتااب:للوقت؛ ألن اصلى ما كتب له كما في رواية مسلم، انتظار   -رضي هللا عنه-بالل 
"وهددو  ،انتهااى، كاال شاايء لااه حاد، المقاومااة لهااا حااد "ثام اسااتند إلااى راحلتااه "وصاالى بااالل مااا قاادر لااه،رواياة مساالم: 
والنوم ليس فيه تفريط، النوم القسري القاهر لايس  "عيناه لبتهفغ -أي الجهة التي يطلع منها الفجر- مقابل الفجر

والناوم لايس  ثام إذا أذن قاال: أناا وهللا تعباان "الناوم لايس فياه تفاريط"فيه تفريط، ليس معنى هذا أن اإلنسان يسامع 
وليس  انة وينام، والنوم سلطتجده في الدوام يضع رأسه على الماسقال..، فيه تفريط، أو إذا كلف بعمل أو شيء 

في النوم تفريط، نقول: ال يا أخي، ليس هذا بصحيح، ال يتذرع بهاذا إلاى تارك الواجباات، نعام إذا عجازت حاولات 
اا "أخددذ بنفسددي الددذي أخددذ ولااذا قااال بااالل علااى مااا ساايأتي:  ؛إال وسااعها اوقاوماات وعجاازت نعاام، ال يكلااف هللا نفس 

 وال -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول يسدتيقظ مفلد -يعناي ناام– "فغلبتده عينداهشيء ال يملكه باالل،  بنفسك"
أيقظهام حار " :يعناي "الشدمس ضدربتهم حتدى -علياه الصاالة والساالم-الذين مع النباي - الركب من أحد وال بالل

 الااذين قااالوا: إن ساابب االنتقااال ليخاارج وقاات النهااي، ى الحنفيااةكمااا فااي الروايااات األخاارى، وبهااذا ياارد علاا "الشاامس
اا -عليااه الصااالة والسااالم-انتبااه  "-لى هللا عليدده وسددلمصدد- هللا رسددول ففددزع" علااى مااا فاتااه ماان وقاات  ا، أسااف  افزع 

 .-جل وعال-وهو هللا  "بنفسك أخذ الذي بنفسي أخذ هللا رسول يا :بالل فقال" الصالة،
-النبي  إن :، تنام عيناه وال ينام قلبه، في هذه الحالة هل نقول..أنه كان ينام -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه 

ماا ناام؟  أوفوت الصاالة؟ مااذا نقاول؟ لكان هال ناام قلباه  ماذاما نام قلبه في هذه الحالة؟ ل -عليه الصالة والسالم
  ،ليسان ألمتاه" -علياه الصاالة والساالم-: "خارق نوماه عادتاه -رحماه هللا-يقاول ابان عباد البار ، نام قلباه، نام قلبه

عليااه -الصاابح، الااذي فيااه إحساااس، ويهااتم لألمااور، والنبااي  ا ياارى نقااول: وهللا ماا افتاارض أن إنسااان ا مغمااض عينيااه
؟ نعم ما يقظكيف ينام ويؤخر الصالة وقلبه  ايهتم لصالته، إذ   ! نعمقرة عينه؟ ال يهتم لصالته، -الصالة والسالم

ن كاان فاي العاادة المطاردة أناه ال يناام قلباه لمصالحة ع ،-علياه الصاالة والساالم-يمكن، فهاذه المارة ناام  ظيماة، وا 



عليااه -ليساان ألمتااه أن ماان نااام بعااد أن احتاااط لعبادتااه ولدينااه أنااه ال شاايء عليااه، وأنااه يصاانع كمااا صاانع النبااي 
يكل أمر اإليقاو إلى من يثق به، ويعمل كافة االحتياطات، ويدفع الموانع، بعض الناس يوجد  ،-الصالة والسالم

لقيااام، ويقااول: لاايس فااي النااوم تفااريط، نقااول: ال، هااذا موانااع تمنعااه ماان القيااام، وال يبااذل األسااباب المعينااة علااى ا
 أمجاوال أيادري رن الجاوال، ال وموقتاه،  بقية ساعة، ثم نام مركب ا الجوالفي ليلة الصيف، و  تفريط، إذا سهر مثال  

التاي تمنعاه  األساباب وأن ينفاي جمياع المواناعن نومه ثقيل، نقول: هذا عليه أن يباذل ال يحس، ال سيما مَ  ؟ساعة
نقاول: الساهر بالنسابة لاه حارام، إذا  لساهر يعوقاه ويمنعاه مان صاالة الصابحأداء الصالة في وقتها، فإذا كان ا من

فاي مثال هاذا الحاديث فياه تسالية لألماة؛  ،كان الساهر يعوقاه عان قياام الليال قلناا: الساهر مكاروه، قلناا: إن فاي هاذا
ام وعجاز ضاع كافاة االحتياطاات ثام نالاو و  لى أمور دينهم، ولو لم يفارط،ألن بعض الناس عندهم حرص شديد ع

فضال فأ -وهلل الحماد- ر تسالية، لكن بمثل وجود هذا الخباوحزن   ىتجده يتقطع قلبه أس   عن أداء الصالة في وقتها
  .فاتته الصالة، الحمد هلل الخلق وأحرص الناس على الخير وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم

 قد يقول قائل: إن مثل هذا التعبير من "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، 
أخاذ بنفساي " ؟ قاال لاه مثال هاذا الكاالمقاال لاه أباوه: لمااذا نمات عان الصاالة بالل هل يحسن أن يقولاه ولاد ألبياه؛

ي يعناا ؟هاال فااي مثاال هااذا حجااةالااذي يتااولى نومنااا،  قااال: أخااذ بنفسااي هللا، هللا " أو مااا قااال هااذاالااذي أخااذ بنفسااك
ا وال يقبال فااي حاال، لاو قاادر  فعال؛ ألن الكااالم قاد يقبال فااي حاال مااا يادرى ماا يعتريااه مان ااألسالوب، وأسالوب أيض 

ياا بماا ارتكاب، قاال:  اأن األب قال البنه: أنت نمت عن الصالة، لماذا نمت عان الصاالة؟ فجااء إلياه معترف ا مثال  
أخااذ  ، يختلااف عمااا لااو قااال:-جاال وعااال-سااي هللا وركباات الساااعة، وأخااذ بنف والاادي بااذلت األسااباب ونماات مبكاار ا،

يعنااي هاال االسااتدالل بمثاال هااذا ماان بااالل  ،يعنااي الحااال يقباال فيهااا كااالم قااد ال يقباالبنفسااي هللا، وانتهااى اإلشااكال، 
، اقام فزع   ،فزع -عليه الصالة والسالم-والنبي  بمثل هذا الكالم -عليه الصالة والسالم-وهو رد على النبي  مثال  

وبحال يباين منهاا أناه ماا فارط،  ين كذا يا بالل؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأسلوبأ ؟أين الحفظ فقال له:
 لكن ما يقبل هذا األسلوب على إطالقه، إال إذا اقترن بحاله ما يدل عليه.

ارتفعاوا عان هاذا يعناي اقتاادوا رواحلكام، و  ))اقتادوا(( َقب ل، (("اقتادوا)): -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 
 أمددر ثددم"يعنااي انتقلااوا ماان الااوادي إلااى مكااان مجاااور لااه،  "اشدديئ   واقتددادوا رواحلهددم فبعثددوا" المكااان، وارتحلااوا عنااه،

فاأذن أو " :وهكاذا فاي أكثار رواياات الموطاأ، فاي بعضاها "الصدالة فأقدام بدالال   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
وهااو  ،الدركعتين قبدل الصدبح" -عليدده الصدالة والسدالم-وصدلى النبدي "مان غيار شاك،  "أذن" :وفاي المساند "،أقاام

لحالاة تجاده إذا انتباه فاي هاذه ا يلمساه كال إنساان مان نفساه وهاذا ثم أمره فأقاام الصاالة، بعاض النااسغير عجل، 
ما يخل بصالته من عجلة، وهذا قد يكون الباعث عليه الفزع، والفازع يبعاث علاى  اأحيان   يضيف إلى هذا التأخير
، حتى في الظروف التي -عليه الصالة والسالم- هفي أمور  متأن   -عليه الصالة والسالم-مثل هذا، لكن الرسول 

يعنااي فااي حااال  علااى رساالك(( ))امااض  يااوم خيباار:  -رضااي هللا عنااه-مثاال هااذا، ومثاال قولااه لعلااي  ضااي الفاازعتقت
وب، والعجلااااااة ماااااان وال شااااااك أن التااااااأني هااااااو المطلاااااا علااااااى رساااااالك(( ))امااااااض  عجلااااااة والحاااااارب تقتضااااااي حاااااارب، 
فااأذن، ثاام أمااره باااألذان  -عليااه الصااالة والسااالم-فااالنبي ا ال يااتم الواجااب إال بااه فهااو واجااب، ، ماا......الشاايطان

هااذا ياادل علااى أن الرواتااب القبليااة تصاالى قباال الفائتااة، ثاام يصاالى بعاادها البعديااة، لكاان لااو ضاااق  صاالى الااركعتين،



يعني من الطرائف إنه وأنا داخل بعد  .ثم تقضى الرواتب القبليةالوقت عن الفريضة تقدم الفريضة إلدراك الوقت، 
الب الاذين يحضارون: ماا صالة المغرب للادرس واحاد يساأل يقاول: فاتتناا الصاالة فأقمات، فقاال لاي واحاد مان الطا

م فأقدا بدالال   -صلى هللا عليده وسدلم-"ثم أمر رسول هللا وهنا يقول: عامي يسأل، قابلني في الباب،  علينا إقامة،
 نسددي مددن)) :الصددالة قضددى حددين قددال ثددم ،الصددبح -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول بهددم فصددلى الصددالة،
))من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة لها وفي الرواية األخرى:  ((ذكرها إذا فليصلها الصالة

دد:كتابدده فددي يقددول -تبددارك وتعددالى- هللا فددإن))إال ذلااك((  وهااذا أماار لماان؟  [( سااورة طاااه41)] اَلَة ِلددِذْكِري{}َأِقِم الصَّ
أو  يعنااي لااذكرك إياااي ِلددِذْكِري{}شاارع لنااا مااا لاام يااأت  شاارعنا بخالفااه،  ، وشاارع ماان قبلنااا-عليااه والسااالم-لموسااى 

ذكر الصالة؟ أو لذكرك إياي  ،لذكرك إياها ؟هل المقصود لذكري  أيهما المناسب؟ والياء هذه لذكري لذكرك إياها؟ 
كرتنااي ذكاارت مااا أوجباات عليااك؟ يعنااي الااذكر مصاادر، والمصاادر مضاااف إلااى ياااء المااتكلم، لااذكري يعنااي فااإذا ذ

إذا ذكاار،  هااذا الناسااي يصااليت عليااك، وقااال بعضااهم: لااذكرك إياهااا، لااذكرك إياااي، فااإذا ذكرتنااي ذكاارت مااا أوجباا
ا، الجمهاور علاى أناه يقضايترك الصالة حتى خرج وقتها والنائم كذلك، والعامد ع اإلثام، وقاال بعضاهم: ما ا متعماد 

 بعدم القضاء، وابن حزم نقل االتفاق عليه، لكن نقل االتفاق على ضده كما ذكرنا باألمس.
فااي االسااتذكار: "العامااد والناسااي فااي القضاااء والصااالة والصاايام سااواء ،  -رحمااه هللا تعااالى-يقااول اباان عبااد الباار 

ن "ذا لم يعذر الناسي فالعامد مان بااب أولاى، يقاول: يعني إ ،العامد والناسي في القضاء والصالة والصيام سواء   وا 
ن وجب عليه القضااء،  مرتفع [( سورة البقرة050)] }َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا{الناسي،  "اختلفا في اإلثم عنه اإلثم وا 
ااو ثاام، تااأخير الصااالة عاان وقتهااا موبقااة،عليااه اإل بخااالف العامااد غياار عااذر لاام  ماان رمضااان ماان ا))ماان أفطاار يوم 

ن صاامه(( ن اختلفااا فايه يلزمااه القضااء، والمعتماد عنااد عاماة أهاال العلام أنا يقضاه صايام الاادهر وا  اإلثاام  يقاول: "وا 
ن خرج الوقت، وقد شذ بعاض أهال الظااهر وأقادم علاى خاالف جمهاور العلمااء،  فهما َدي ن ثابت، وفرض واجب وا 

وقتها؛ ألنه غيار ناائم وال  في وقتها أن يأتي بها في غيروسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصالة 
الجمهاااور  ))مااان ناااام عااان صاااالة أو نسااايها فليصاااليها إذا ذكرهاااا((يعناااي الحاااديث خااااص بالناااائم والناساااي ناساااي" 
 الاذي هاو القيااس الجلاي، إذا قيال اس الجلي، من باب مفهاوم الموافقاةهذا من باب قياس األولى، القيإن يقولون: 
 نعم.ناسي والنائم مع العذر فمع عدم العذر من باب أولى، نأخذ الحديث الذي يليه، هذا في ال

 .......:طالب
 ،وبآياة ه،أو من أبي هريرة استدالل في محل -عليه الصالة والسالم-من؟ المقصود أن االستدالل سواء  كان منه 

 نعم.مر ما فيه إشكال، ة أو نسيها، األ، من نسي الصالة، من نام عن صالفي القضاءوالنص صريح 
 ......:.طالب
اإلثم يختلف، إثام تارك  لكنعلى ما سيأتي،  ألنه ترك واجب   م، لكن إذا فوت صالة الجماعة أثم؛ما عليه إث نعم،

  .الجماعة ما هو مثل إثم خروج الوقت
 ......طالب:



للصاالة، فعلاى هاذا ياؤذن فاي  ، الخالف بين أهل العلم هل هو للصالة أو لوقتها؟ حديث البااب يادل علاى أناهنعم
نعااام،  ؟مااان أجااال إعالمهااام واجتمااااعهم ؟للمنفااارد أو للجماعاااة فقاااط ؟أي وقااات، وهااال هاااو للجماعاااة أو للمنفااارد فقاااط

 نعم.، هو أوسع من ذلك، المنفرد ال يؤذن، ال ،األصل أنه للجماعة
 ألنه مكان حضر فيه الشيطان.

 .......:طالب
  .بال شكف عاقل فاهم ذاكر، فالعلة زائدة ن في ذمته وهو مكلمن باب أولى، العلة أن الصالة دي نعم

 ......طالب:
  .وهللا أعلما، وارتفاع اإلثم ألنه نائم، نعم، العلة أنه مدين بهذه الصالة فخرج وقته ،ال

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الرحمن الرحيمبسم هللا

 (3شرح كتاب وقوت الصالة )
 الفم وتغطية الثوم بريح المسجد دخول عن النهي بابو باب: النهي عن الصالة في الهاجرة، شرح 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،هوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
عليه -قال عن صالة الصبح،  -عليه الصالة والسالم-حديث الوارد في قصة نومه الفي الحديث السابق 

خرج  ديهم، وما خرج عن اليد واالختيار؛ ألن هذا األمر ليس في أياومؤنس   في آخره مسلي ا لهم -الصالة والسالم
يعني قبل - ههذ غير حين   في إلينا لردها شاء ولو رواحنا))يا أيها الناس إن هللا قبض أفقال:  ،عن دائرة التكليف

يعني قام إليها، وهذا هو األصل أن يقوم إليها فزع ا  ((إليها فزع ثم نسيها أو الصالة عن أحدكم رقد فإذا -ذلك
ن لم يكن األمر بيده، كما فعل النبي  مذعور ا  يصليها كان كما فليصلها)) ،-صالة والسالمعليه ال-لما فاته وا 

ا كاملة تامة، من قيامها ، كما لو أداها في أول وقتها كالمعتاد، فيأتي بهوقتها في يصليها كان كما ((وقتها في
إلى  -حتى لو خرج وقتها- ه التأخر عن أدائها في أول وقتهاوغير ذلك، وال يحمل وركوعها وسجودها وأذكارها

 أتى الشيطان إن)) :فقال بكر أبي إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول التفت ثم" أركانها، أن يخل بشيء من
يحرص الشيطان على مثل هذا، يحرص على أن يصرف المسلم عن صالته  "((فأضجعه يصلي قائم وهو بالال  
ال شغله عنها، أو شغله فيهابالكل يشغله عنها، فأتى إلى  إن لم يستطع أن ية، فإن تيسر له ذلك فهو المطلوب وا 

عليه -السبب الذي جعله النبي ، و -عليه الصالة والسالم-فنام  ،-جل وعال-لتحقق أمر يريده هللا  ..،بالل ألمر
؛ -الصالة والسالم ا تخلف أثره ليقضي هللا أمر ا كان مفعوال  الناس الحكم في مثل هذه  مليعل لالستيقاو أيض 

يعني كطريقة األمهات في تهدئة  ((يهدئه يزل فلموهو قائم يصلي فأضجعه  ))إن الشيطان أتى بالال  الحالة، 
ن كان األصل من الهدوء والتهدئةو  "يهديه" :همزال الصبيان من أجل النوم، وأهل الحديث يروونه ب فهو  ا 

حتى ينام،  يعني حتى ينام، ومعروف أن الصبي يضرب على ظهره برفق ((نام حتى الصبي يهدأ كما))مهموز، 
ن قال بعضهم  وهذا أمر مأثور معروف بعض المعاصرين والمتأخرين ممن يزعم أنه -متوارث وال ضرر فيه، وا 

الطفل يتعب من هذه التهدئة : إن النوم سببه التعب الحاصل من هذه التهدئة، يقول: إن -يتصدى للتربية يقول
صلى هللا - هللا رسول بالل فأخبر الال  ب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول دعا ثمفينام، وهذا ليس بصحيح، "

ر أبو بكر بما حصل لبالل قبل أن أخب -عليه الصالة والسالم-الرسول  "،بكر أبا أخبر الذي مثل -عليه وسلم
 رسول أنك أشهد" :بكر أبو فقال حيث أطلعه هللا على ذلك، -عليه الصالة والسالم-خبره بالل، وهذه معجزة له ي

ظهار   سلم قبل ذلك،ممع أنه مؤمن "، هللا رضي -لما تجدد في نفسه مما يزيد في إيمانه  الكن استدامة إليمانه وا 
  .-وأرضاه هللا عنه

 طالب:.......



 وال يوجد في الصحيحين، نعم، ال بأس. ،يبقى على إرساله، مرسل باتفاق الرواة
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،ى أشرف األنبياء والمرسلينوالصالة والسالم عل ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
 شرح باب: النهي عن الصالة في الهاجرة:

 قال اإلمام يحيى: باب النهي عن الصالة في الهاجرة:
 الحر شدة إن)) :قال -سلمصلى هللا عليه و - هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن
 بعضي أكل رب يا :فقالت ربها إلى النار اشتكت :وقال ،الصالة عن فأبردوا الحر اشتد فإذا جهنم فيح من
 ((.الصيف في ونفس الشتاء في نفس ،عام كل في بنفسين لها فأذن ابعض  
 بن محمد وعن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن -سفيان بن األسود مولى- يزيد بن هللا عبد عنحدثنا مالك و 

 عن فأبردوا الحر اشتد إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد
 نفس ؛بنفسين عام كل في لها فأذن ربها إلى اشتكت النار أن وذكر ،جهنم فيح من الحر شدة فإن الصالة

 ((.الصيف في ونفس الشتاء في
 اشتد إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن زنادال أبي عن مالك عن
 ((.جهنم فيح من الحر شدة فإن الصالة عن فأبردوا الحر

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
هكذا باب النهي عن الصالة بالهاجرة،  "باب النهي عن الصالة بالهاجرة": -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 

النهي عن الشيء أمر بضده،  اشتد الحر فأبردوا((إذا ))والنهي مأخوذ من ضد األمر باإلبراد،  ،جاءت الترجمة
الكراهة، وعند  واألمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا باإلبراد نهينا عن الصالة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به

 عند اشتداد الحر. والهاجرة المراد بها نصف النهار لالستحباب، (أبردواا)أن األمر كجمهور أهل العلم 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 

يح المراد به الواسع، ففيح جهنم سعة انتشارها ومنه المكان األف :فيح "((جهنم فيح من الحر شدة إن)) :قال
يعني أخروها عن أول  ((الصالة عن فأبردوا)) في أيام الصيف، ((الحر اشتد فإذا))وتنفسها في ذلك الوقت، 

 وأتهم أي ادخلوا في الوقت البارد، كما يقال: أنجد ))أبردوا((حتى يبرد الجو،  وقتها الذي كنتم تفعلونها فيه
وأبرد فالن يعني دخل في الوقت البارد،  ))أبردوا((جد، ودخل تهامة، ودخل في الظالم، وهنا وأظلم، دخل ن

ذا اقتضى األمر أن تؤخر إلى آخر وقتها فال  :فأبردوا عن الصالة المراد تأخير صالة الظهر إلى أثناء وقتها، وا 
ياب   ةيكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهاب ا إلى الصال بأس للحاجة، من أجل أن ال لو فعلت في  اوا  منها، وا 

استظل الناس بالحيطان،  ذا أخرت عن أول الوقتأول وقتها ما صار للحيطان ظل كاف يستظل به الناس، فإ
إلى  لكي يقرب من ذلك وقت العصر فيخرج الناسخيرها المأمور به إلى آخر وقتها ومنهم من يقول: تأ



والعصر في أول وقتها،  ي، تصلى صالة الظهر في آخر وقتهاور الصالتين مرة واحدة، بهذا يكون كالجمع الص
ا كان للحيطان ظل وفي هذا تيسير على الناس بال شك، لكن األمر باإلبراد ال يصل إلى حد آخر الوقت، بل إذ

 :وقال لهذا األمر، امتثاال   ، والحر الشديد الذي يؤذيهم يكفيويقيهم شر الشمس وضربتها يستظل به الناس
 ))اشتكت النار إلى ربها باإلسناد السابق -عليه الصالة والسالم-وقال: يعني النبي  ((إلى ربها النار تاشتك))

قد يقول قائل: هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم، الذي يثبت المجاز يقول:  "فقالت" ((ابعض   بعضي أكل رب   يافقالت: 
وليس بلسان الحال، والقدرة  تكلم حقيقة بلسان المقالب أنها ت؛ ألن الجمادات ال تتكلم حقيقة، والصوااقالت مجاز  

}َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل  [( سورة فصلت44)] }َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن{كما في قوله تعالى:  ،ذلكلاإللهية صالحة 
م في نصوص كثيرة، الكال نعم تتكلم، المقصود أنه نسب إليها [( سورة ق56)] َهْل ِمن مَِّزيٍد{}؟ ماذا {اْمَتَأْتِ 

 ،افيأكل بعضها بعض   ،وذلك لشدة حرها ولعدم وجود ما تأكله فيعود بعضها على بعض ((ا))أكل بعضي بعض  
، النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم وال شك أن(( الصيف في ونفس الشتاء في نفس ،بنفسين ...لهاهللا  فأذن))

ديد من نفس الصيف، والبرد الشديد من نفس الشتاء من باب وهذا أمر محسوس، فيخرج منها هذا الحر الش
ا بنفسين في كل ))فأذن لها ألنها تخفف،  سان، ومنه تنفيس الكرب، ومنه نفس اإلنالتنفيس عليها، فيكون نفس 

 يزيد بن هللا عبد عن"وحدثنا مالك يقول: ويبينه الحديث الذي يليه،  ونفس في الصيف(( عام، نفس في الشتاء
 أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد وعن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن -سفيان بن األسود مولى-

 من الحر شدة فإن ،الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة
أنه في وقت صالة در واألمر باإلبراد خاص بصالة الظهر التي هي في شدة الحر، يعني لو ق "((جهنم فيح

إن المغرب مثل  :هل نقول ه اإلنسانالنفس يا هللا يدرك ا يوجد أحيان ا،هذو  ا،صار الجو مكتوم   المغرب مثال  
، تكون األرض والحيطان قد تشربت هذه اشديد   االعصر يكون حرًّ  اقد يقول قائل: أحيان  و ؟ أو العشاء مثال   الظهر

ربت الحرارة، تش جد في البلد مواد ليست من طبيعتهمن طبيعة البلد، إذا و  الحرارة، ال سيما بعد وجود مواد ليست
ي البلدان الحارة يناسبها الطين أكثر مما يناسبها اإلسمنت والحديد، الناس الذين أدركوا العمارة القديمة يعني ف

اد تمتص الحرارة، ما يحسون بمثل هذه الحرارة التي توجد اآلن، مع ما كسيت به األرض من مو  بالطين واللبن
فال شك أن العصر في شدة الصيف حار، لكن هل معنى هذا أننا نؤخر العصر؟ هذا األمر خاص بصالة 
الظهر، األمر خاص بصالة الظهر، وال يصل التأخير لصالة الظهر المأمور به إلى أن يخرج وقتها؛ ألنه قد 

ايق ، في بعض البلدان ال سيما قد يوجد كتمة مثال  المغرب  ؟لماذا ال نؤخر ول قائل: إن العصر حر شديد أيض 
الساحلية في شدة الحر المغرب والعشاء أشد من النهار، هل معنى هذا أننا نؤخر؟ ال، ال نؤخر، هذا األمر 

  .خاص بصالة الظهر، نعم
نعم جاء في بعض الروايات، المقصود به شدة الحر، وهو  ))فأبردوا عن الظهر(( :جاء ما يخصصه، جاء

 راد.الم
باإلسناد المذكور، وما جاء باألمر في اإلبراد مخصص لما جاء من  -عليه الصالة والسالم-أي النبي – وذكر

نصوص المبادرة والمسارعة، وبيان أن أفضل األوقات أولها، أوائل األوقات أفضل، الصالة على أول وقتها، 
عليه -يعني النبي -عشاء، وذكر بصالة ال الما جاء، مع أنه مخصوص أيض   افيكون هذا النص مخصص  



 الشتاء في نفس ؛بنفسين عام كل في لها فأذن ربها إلى اشتكت النار أن)) :-باإلسناد السابق -الصالة والسالم
 ((.الصيف في ونفس

صلى هللا عليه - هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن"وحدثني ثم بعد ذلك قال: 
 .(("جهنم فيح من الحر شدة فإن ،الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا)) :قال -وسلم

 
 هذا يقول: إذا استيقظ للصالة في وقت طلوع الشمس فماذا يفعل؟

 ، والفرائض ال تدخل في النهي، نعم.ا، يجب قضاء الفوائت فور  ا، الفوائت تقضى فور  ايصلي فور  
 سم.
 

 :الفم وتغطية الثوم بريح المسجد دخول عن النهي بابشرح: 
 أحسن هللا إليك:

 :الفم وتغطية الثوم بريح المسجد دخول عن النهي :باب
 من أكل من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن
 ((.الثوم بريح يؤذينا مسجدنا يقرب فال الشجرة هذه
 يصلي وهو فاه يغطي اإلنسان رأى إذا هللا عبد بن سالم يرى  كان أنه المجبر بن الرحمن عبد عن مالك عن
 .فيه عن ينزعه حتى اشديد   اجبذ   فيه عن الثوب جبذ

ثم ذكر حديث سعيد بن  "الفم وتغطية الثوم بريح المسجد دخول عن النهي باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 
ال هو موصول في صحيح مسلم عن أبي هريرة   :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو  أنالمسيب أرسله وا 

طالق الشجرة على مثل الثوميعني شجرة الث ((الشجرة هذه من أكل من)) }َوالنَّْجُم  ؟شجرة :هل يقال لها وم، وا 
َجُر َيْسُجَداِن{ ابن عباس فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما ال ساق له، فالثوم له ساق؟  [( سورة الرحمن0)] َوالشَّ

هو و ، -عليه الصالة والسالم-الرسول  ))من أكل من هذه الشجرة؟(( ومن الذي قال هذا الكالمساق له، ال 
فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما ال ساق له، وال  -رضي هللا عنه-عربي، يتكلم بلسان العرب، فابن عباس 

ذا أفرد أحدهما عن اآلخر جاز إطالق االسمين  يمنع أن يكون إذا ذكر االثنان اختص كل واحد بتعريف، وا 
عليه، فيطلق النجم على ما ساق له، والشجر على ما ال ساق له، هذا إذا أفردا، أما إذا اجتمعا فلكل واحد منهما 

 والفقير والمسكين وما أشبه ذلك. ،تعريفه، كاإلسالم واإليمان
أو إلى حاضر في  "لشجرةمن هذه ا"اإلشارة إلى حاضر في األعيان، ويشير إليها  ))من أكل من هذه الشجرة((

هل حضور المشار إليه حضور عيني  ))من أكل من هذه الشجرة((األذهان؟ نعم، اآلن هل أمامه مزرعة ثوم؟ 
" هذا كتاب"أو نبين فيه كذا،  : فهذا كتاب نشرح فيهيقول: أما بعد اأو حضور ذهني؟ يعني افترضنا أن مؤلف  

في ذهنه؟ هذا إن كانت المقدمة قبل التأليف فيشير إلى ما في أو الموجود  يشير إلى الكتاب الموجود أمامه
ن كانت المقدمة بعد التأليف فيشير إلى شيء حاضر   -عليه الصالة والسالم-األعيان، هنا الرسول في ذهنه، وا 



))من أكل من يشير إلى حاضر في األعيان إذا كان في مزرعة ثوم، يقول:  ))من أكل من هذه الشجرة((يقول: 
  كن، لكنه يشير على حاضر في الذهن.مم الشجرة((هذه 

ما في ما يمنع أن  ((الثوم بريح يؤذينا))والعلة:  ))مسجدنا(( :في رواية ((جدناامس يقرب فال))أو  ))فال يقربن((
سياق - من السياق -وهللا أعلم-يظهر  الذيمن الثوم أو شيء من هذا مع أحد، ما يمنع، لكن  ايكون يوجد فصًّ 

أنه لما تأذى برائحة الثوم قال هذا الكالم، فتكون اإلشارة إلى حاضر في الذهن يقربه ويحدده  -ات كلهاالرواي
))فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان(( ))المالئكة تتأذى مما يتأذى  :الرائحة التي تأذوا بها، وفي رواية

يقول: ما في  ؟خال ؟أن يدخل المسجد وما فيه أحدقد يقول قائل: هل لمن أكل من هذه الشجرة  منه اإلنسان((
صليت،  ذهبتقد يقول قائل: إذا خرج الناس من الصالة أقول: إنسان يتأذى؟ النهي عن قربان المسجد، نعم، 

أو جميع جماعة  ة من الناسلكن لو اتفق مجموع ا كان الناس يتأذون برائحة الثومقد يوجد إنسان إذنعم، 
ارتفعت العلة، هل معنى هذا أنه يسوغ لهم أن يدخلوا المسجد؟ أو تبقى العلة  ينئذ ال يتأذون سجد وأكلوا ثوم، حالم

فعلى هذا ال يقرب المسجد ولو لم يكن فيه أحد، ولو  ؟))فإن المالئكة تتأذى(( :المنصوصة في بعض الروايات
  .أكلوا كلهم الثوم

، أو شخص من باب أولى المحرم كالدخان مثال  الكراث، و و ويلتحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة كالبصل، 
 . مثل هذا ال يؤذي الناس روائح كريهة من بخر، أو ما أشبهه،تنبعث منه 

 طالب:........
باب؟ عظم، عظم يعظم، نعم،  أي من د، ما هو بمسجد، من باب: نصر، قربما هو بمسجأمره سهل  ال البرا

إال إذا خفف ذلك بزيادة في  بفعل اإلنسان، أو خارجة عن فعله أقول: يلتحق به كل ما له رائحة، سواء  كانت
 تكسر هذه الرائحة الخبيثة التي تنبعث منه. ظيف، أو روائح طيبة من طيب وشبههالتن

ائح الكريهة إرسالها كالفساء والضراط إرسال الروائح الكريهة في المسجد، الرو  -على ذلك اقياس  -يمنع  اوأيض  
 أومن ذلك، نعم، يجوز  اشخص جالس في المسجد احتاج إلى أن يرسل شيئ   ،جوز؟ نعمما ي أويجوز  والجشاء

جلس في المسجد أقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا أما يجوز؟ ما لم يحدث، ما لم يحدث أو يؤذي، هو يقول: أنا 
شرح الترمذي على  في عربيالأما مع الحاجة فقد قال أبو بكر بن واحتاج إلى أن يرسل شيئ ا من ذلك،  ال يؤثر،
قال: فيه جواز إرسال ذلك للحاجة، ومعلوم أن بقاء  ((اأو يجد ريح   ا))فال ينصرف حتى يسمع صوت  حديث: 

 هذا هو األكمل. ا في المسجد ذاكر ا تالي ا مصلي ااإلنسان طاهر  
، ويمنع من المسجدإذا كان أكل هذه األشياء ذوات الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول 

فما حكمه؟ حضور الجماعة واجب، وصالة الجماعة واجبة، فهل نقول: إن ما يمنع منها  حضور الجماعة
مع الجماعة،  هو ما قصد األكل من أجل أال يصلي ليترخص بذلك، لكن أكل لحاجةحرام؟ نعم، إن تعمد األكل 

قول: هذه الحاجة قد يكون يأكله يقاوم الواجب، أ جة ال تصل إلى حدذلك، لكن الحاجة، الحالم يقصد التحايل ب
، جاء وصفها بأنها خبيثةتلذذ   وجاء  ( سورة األعراف[499]) {اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرِِمُ } :-جل وعال-في قوله  ا مثال 

في  يردبأن األكل منهما حرام ولو لم يقول أهل الظاهر: ))من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين(( وصفها: 
فهما  ))أنا ال أحرم ما أحل هللا((سئل عنهما أحرام هما؟ قال:  -عليه الصالة والسالم-صحيح مسلم أن النبي 



حكمه يعني ال لذاته، ال يحرم لذاته، إنما لما  لكن الحالل الذي يمنع من الواجب ألهل الظاهر، احالل خالف  
ا  قاط الواجب، أما من أكلهإلس يؤدي إليه، وعلى هذا يحمل حال من يأكله تحايال   لحاجة فال، بأن يوصف عالج 

تذكر في كتب الطب، ال سيما و  وفيه منافع كبرى يذكرها األطباء أو..، عالج ثوم مثال  إذا قيل: ينفع لك مثال  
منافع عظيمة فيها، لكن مع ذلك تحصيل  في كثير من خصائصه، يذكرون أشياء،ويقرب منه البصل  مالثو 

 -الحمد هلل-لمرض موجود فاألمر  ا يعني أنه تهدر بسببها أمور اآلخرة، نعم إذا وصف عالج  أمور الدنيا ال
 الدين في سعة لمثل هذا.

 يأكله لحاجة المقصود أنه للحاجة ال بأس به، إذا أكله تحايل من أجل إسقاط الجماعة، لكن بعض الناس
ف ذلك، إذا انتفت العلة وتطيب وخفت هذه ويصعب عليه أن يتخلف عن شهود الجماعة، نعم، بال شك إذا خف

 ة، فإذا ارتفعت ارتفع معها حكمها.الرائحة، فالعلة معقول
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن المجبر سقط  "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر"يقول: 

 -جل وعال-فقيل: لعل هللا  نه مات أبوه وهو في بطن أمه حمل،: مجبر، ومنهم من يقول: إتكسر فجبر قيل له
نه كان يرى سالم بن إ"أن يجبره ويعوضه عن أبيه فسمي مجبر، كل من رآه قال: هللا يجبره، نعم، هذا قول، 

"، فيه عن الثوب جبذ يصلي وهو"إذا رأى اإلنسان يغطي فاه  التابعي الجليل الفقيه أحد الفقهاء السبعةعبد هللا" 
غ في التعليم، وفي اإلنكار ، نعم أبل"اشديد   اجبذ   فيه عن الثوب جبذ يصلي ووهإذا رأى اإلنسان يغطي فاه "

 والسبب في ذلك أمور:، "فيه عن ينزعه حتى" مع االستطاعة، باليد
 منها: أن يباشر األرض بأنفه كجبهته.

قد يظن بعض  :ا: ما قاله بعض أهل العلم أن التلثم ينافي الخشوع، يقول: لما فيه من الكبر، وأيض  امنها أيض  
لئال يشم رائحته أو يستنكف أن يشم رائحة  أنفه يظن بعض الناس أنه من أجله؛ الناس  أن هذا الذي تلثم وغطى
تغطية الفم واألنف في الصالة "وفي االستذكار يقول: فيقع في نفسه ما يقع،  في المسجد أو من أحد المصلين

طية الفم واألنف في تغ"يقول: داف حديث الثوم بالتلثم، نعم، إر  ه لمن أكل ثوم ا"، وبهذا نعلم الفائدة منمكرو 
لون على تلك الحال فنهوا عن ذلك" يعني ألنهم كانوا يتلثمون ويص هية، وأصل الكرا المن أكل ثوم   الصالة مكروه

  .في ذلكثم حضر المسجد تلثم، نعم قد ال تشم منه الرائحة، لكنه ال يك أو بصال   اإذا أكل ثوم   ما يكفي أن يتلثم
 طالب:.......

هو إذا وجد الطيب الذي له رائحة قوية بحيث تقاوم رائحة الثوم فالعلة معقولة، يعني ارتفعت هذه نعم التطيب، 
 .الرائحة فال بأس حينئذ

 طالب:.......
 اأيض   ما هو ألمر واحد، ما هو من أجل الثوم فقط؛ ألنه ينافي الخشوع، وفيه كبر، وفيهيعني ال اللثام ألمور، 

 فيه أمور مجتمعة، نعم. ،يمنع من مباشرة األرض
 ..:....طالب

النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد  :مناسبة الباب في أكثر الموطئات بين هذا الباب وبين كتاب الوقوت، باب
النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر في أكثر الموطئات، لكن في موطأ يحيى تأخر هذا  :العصر، باب



وضعه في آخر كتاب الصالة، مع أن ابن عبد البر يقول: ليس له هناك مدخل، ولذا قدمه، ابن عبد البر  ،بابال
ما سجد بريح الثوم وتغطية الفم، نعم، في االستذكار قدم الباب إلى هنا، وضعه قبل النهي عن دخول الم

ناسبة؟ هذا إذا كان ينقطع، إذا كان م هوكتاب الوقوت؟ نعم، في بابمن يذكر المناسبة بين هذا ال ؟المناسبة
ينقطع قبل وقت الصالة، هو يحتمل أن النهي عن قربان المساجد يعني في أوقات الصالة، النهي عن قربان 

ركعتي الضحى في المسجد  المساجد في أوقات الصالة التي يوجد فيها من يتأذى، يعني لو جاء شخص يصلي
ما يمنع؟ ال يوجد من يتأذى،  أويمنع  منتصف الليل يوتر في المسجدفي  ا يمنع؟ أو جاءيمنع أو م وآكل ثوم

كالمك هذا يلزم منه أنه ال يؤكل  االمالئكة ال تتأذى، إذ   اإذ   يقال: ما في إنسان يتأذى، ))يؤذينا بريح الثوم((
 ؟ما يؤكل ير مزاولة صالةوفي غ ه باستمرار ويتأذى في غير وقت صالةمع من المالئكة القرين ؛ ألنامطلق  

المسجد مع األذى، العلة مركبة  ))يؤذينا((إذا قرنت بها  ، النهي عن قربان المساجدأنت إذا قرنت بين المساجد
 في األسواق أكل ثوم وكونه في المسجد، ولذا في مجامع الناس مثال   ما هي بمفردة، العلة مركبة من كونه أذى

نقول: العلة  وطلع السوق نقول: حرام عليك؟ ال ثوم  نعم، اآلن لو شخص أك ؟تؤذي الناس نقول: ال تذهب
-خر، يطلع، نعم، الذي يتأذى يؤ تأذى  الذيمن قربان المسجد واألذى؛ ألن غير المسجد  مركبة، العلة مركبة

ألنه محل  الناس كلهم هذا الذي ما يقدر يتركه اإلنسان؛األمر فيه سعة، لكن المسجد الذي هو مورد  -الحمد هلل
ومن األذى، فعلى هذا  اآلن في الحديث مركبة وليست مفردة من قربان المسجدلكن العلة المنصوصة العبادة، 

واألذى وحده هل يستقل بالتعليل؟ محل نظر، ما يمكن يسلم به،  ؟إذا مسألة قربان المسجد هل تستقل بالتعليل
قال: أنا أريد أصلي ركعتي  وعلى هذا إذا جاء في منتصف الضحىفالعلة مركبة، فإذا اجتمع األمران منع، 

 يوجد من يتأذى، وهذا كيف؟ ألنه ما يوجد من يتأذى، ال أحد، نقول: ال يقرب مسجدنا؟ والمسجد ما فيه الضحى
فعلى هذا من أراد أن  ،ال يستقل أحد األمرين بترتيب الحكم ن العلة إذا كانت مركبة من أمرينأل هو الظاهر

إذا لم يوجد من يتأذى؛ ألن العلة  انع أن يدخل المسجد ولو أكلأن يوتر ال ميصلي الضحى، من أراد 
 المنصوصة مركبة من أمرين.
يغطي فاه وهو يصلي، الحال أنه يصلي، تغطية الفم  ارأى إنسان   -في الخبر الثاني-هنا في مسألة في الحديث 

سية عند اإلنسان شديد، أو حسا خارج الصالة لغير حاجة، أما إذا وجدت حاجة برد مثال   ،أو التلثم خارج الصالة
يمشي بين الناس وهو متلثم، بعض أهل  ادائم   حاجة معروف حكمها، لكن بغير حاجةهذه ال يتأثر بأدنى شيء

، الناس ينفرون من مثل هذا االعلم يطلق الكراهة، يطلق الكراهة، لماذا؟ نعم، ال شك أنه يحدث ريبة ونفرة أيض  
  اعث له على ذلك.ا السبب البالمتلثم، ال سيما إذا لم يعرفو 

ن قا إنما هو  ،اآبادي أنكر أن يكون مقلوب  ل بعضهم: إنه مقلوب، لكن الفيروز جبذ الثوب وجذبه لغتان بمعنى، وا 
هذا هو  فليغيره بيده(( ا))من رأى منكم منكر  وهنا فيه اإلنكار باليد مع االستطاعة، لغة أصلية في جذب الثوب، 

ن لم يستطع فبقلبه، ،األصل، هذا إذا استطاع  وهللا المستعان. إن لم يستطع فبلسانه، وا 
  
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الطهارة - الموطأشرح: 

 باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصالة -باب العمل في الوضوء 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير 

 كتاب الطهارة:
 باب العمل في الوضوء:

بن يحيى  ووهو جد عمر ، حيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصمبن ي وعن مالك عن عمر 
- ، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم- وكان من أصحاب رسول هللا ،المازني

غسل يديه ه ففدعا بَوضوء فأفرغ على يد ،نعم :يتوضأ؟ فقال عبد هللا بن زيد بن عاصم -صلى هللا عليه وسلم
ثم  ،ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ا،ثم غسل وجهه ثالث   ا،ستنثر ثالث  امرتين مرتين ثم تمضم  و 

ثم ردهما حتى رجع إلى المكان  ،ثم ذهب بهما إلى قفاه ،بدأ بمقدم رأسه ،فأقبل بهما وأدبر ،مسح رأسه بيديه
 ثم غسل رجليه.  ،الذي بدأ منه

صلى هللا عليه - أن رسول هللا -رضي هللا تعالى عنه-د عن األعرج عن أبي هريرة عن مالك عن أبي الزنا
 . ومن استجمر فليوتر(( ،))إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثرقال:  -وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم- عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخوالني عن أبي هريرة أن رسول هللا
  ومن استجمر فليوتر((. ،فليستنثر ))من توضأقال: 

 يقول في الرجل يتمضم  ويستنثر من غرفة واحدة: إنه ال بأس بذلك.  اسمعت مالك   :قال يحيى قال
يوم  -صلى هللا عليه وسلم- عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي

ائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له ع
  .()ويل لأعقاب من النار()يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- هللا

عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحالء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن 
 الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. 

قبل أن يغسل وجهه  وجهه قبل أن يتمضم  أو غسل ذراعيهفغسل  سئل مالك عن رجل توضأ فنسي :قال
قبل  ذي غسل ذراعيهوال يعد غسل وجهه، وأما ال ،فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضم  فليمضم 

حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة  هوجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعي
 ذلك. 
ك عن رجل نسي أن يتمضم  ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صالته وسئل مال :قال

 إن كان يريد أن يصلي.  ،وليمضم  ويستنثر ما يستقبل
شرع في بيان شرط  ،وهو الوقت ،الكالم على شرط من شروط الصالة -تعالى رحمه هللا-بعد أن أنهى اإلمام 

 :فقال ،آخر وهو الطهارة
 كتاب الطهارة:



 ل في الوضوء: باب العم
 :يقول

 كتاب الطهارة:
))ال يقبل هللا صالة من أحدث و ،وهي مفتاح الصالة ،ون بكتاب الطهارة؛ ألهميتهاؤ عرفنا أن أكثر المصنفين يبد

 طهارة شرط باإلجماع. الالنصوص كثيرة في هذا،  ))ال تقبل صالة بغير طهور((و حتى يتوضأ((
 باب العمل في الوضوء:

المقصود أن الطهارة شرط في  ،أو أن تكون عن حدث أكبر أو أصغر ،أو ببدلهبالماء أن تكون الطهارة أعم من 
 صحة الصالة. 

 باب العمل في الوضوء:
هذا  "حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم" :يقول

 :عبد هللا بن زيد بن عاصم يقول ،عبد ربه راوي األذان غيره وهو غير عبد هللا بن زيد بن ،راوي صفة الوضوء
بن حجر: هذا فيه تجوز، لماذا؟ ألن عبد هللا بن زيد بن عاصم ايقول الحافظ  ،وهو جد عمرو بن يحيى المازني

 صلى هللا-"وكان من أصحاب رسول هللا في منزلة جده  ،لكونه في منزلته اوسماه جدًّ  ،له ادًّ وليس جَ  ،عم ألبيه
صلى هللا عليه -، قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول هللا -عليه وسلم

معنى  مالكن  ،نعم هو تطبيق عملي ؟ماذا يفهم من هذا األسلوب؟ هل تستطيع ؟هل تستطيع يتوضأ؟" -وسلم
فيه  :هم يقولون  ؟ نعم،تستطيعهل  ؟أرني كيف كان يتوضأ ،أو توضأ لي ،صف لي :هل تستطيع؟ يعني ما قال

ال  ،ن فيه شيء من التعجيز..؟ نعم كأفيه أملكن االستعمال اآلن لمثل هذا األسلوب فيه مالطفة  ،مالطفة وا 
وهذا عم أبيه  ،مع طول العهد ،وطول عهده ، ال سيما مع كبر سنه،فيه مالطفةهذا  :فالشروح كلهم يقولون 

أو اختلط عليك  ،من ذلك اطيع أن تصف كما رأيت أو نسيت شيئ  هل تست :يعني ؟بمنزلة جده، هل تستطيع
أعطني هذا فيه  :ال شك أن الطلب المقرون باالستطاعة فيه تخفيف للطلب، يعني كونك تقول لشخص ؟األمر
"هل ما يشق عليك، هذا فيه مالطفة ال شك ان كإن أو تستطيع  ،كنت تقدر يا أخي أعطني هذاإن لكن  ،مشقة

يتوضأ؟ فقال عبد هللا بن زيد بن عاصم: نعم،  -صلى هللا عليه وسلم-يني كيف كان رسول هللا تستطيع أن تر 
"فأفرغ على يده فغسل يديه  ،وبضمها الو ضوء الفعل ،الماء الذي يتوضأ به :الَوضوء بفتح الواو فدعا بَوضوء"

عليه الصالة -صفة وضوئه  ثبت في ، وغسل يديه مرتين"ا، وغسل وجهه ثالث  امرتين مرتين، واستنثر ثالث  
عليه الصالة -وثبت عنه  ،مرة مرة لكل عضو -عليه الصالة والسالم-أكثر من كيفية، فتوضأ  -والسالم
 :-يقول أهل العلم-وثبت عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ  ا،ثالث   اوثالث   ،أنه توضأ مرتين مرتين -والسالم

 كل هذا جائز.  ،وبعضها ثالث ،اء مرتينوبعض األعض ،، يعني بعض األعضاء مرةاملفق  
وليس المراد غسل  ،والمراد بغسل اليدين هنا غسل الكفين "فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين" :هنا يقول

غسل اليدين سنة  "ا"فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضم  واستنثر ثالث  اليدين الذي هو من فرائض الوضوء 
يستيقظ من النوم على خالف ذلك، أو يكون عليهما نجاسة  ،النوم على ما سيأتيما لم يكن الشخص قائم من 

بعض  "فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين"وما عدا ذلك غسلهما قبل الوضوء سنة  ،فال بد من غسلهما



 :وغيرهفي حديث عثمان  ا،فأفرغ على يديه من اإلناء ثالث  قال:  -عليه الصالة والسالم-من ذكر صفة وضوئه 
 ويأتي ما في المضمضة واالستنشاق من بيان للحكم.  ا،ثم تمضمض واستنثر ثالث  

خراج الماء من الفم من مسمى المضمضة أو قدر ، وهل المج و والمضمضة إدخال الماء في الفم مع التحريك ا 
عد ذلك هل هو بلكن مج الماء  ،إدخال الماء في الفم مع تحريكه هذه مضمضة ،ثم تمضمض :زائد عليها؟ يقول

بعض كتب : تمضمض أم ال؟ ال؟ بمعنى أنه لو أدخل الماء ثم حركه فابتلعه نقول من مسمى المضمضة أم
خراجه من الفم،  ،وعلى هذا ال تتم المضمضة إال بعد مج الماء ،اللغة يدخل المج في مسمى المضمضة وا 

المضمضة التي هي  ،الصيغةوالتحريك من مقتضى  ،ومنهم من يقتصر على إدخاله في الفم وتحريكه
 كالخضخضة تحريك. 

هذا االستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل األنف هذا  ،استنثر عندنا استنشاق واستنثار "ا"واستنثر ثالث  
 ،استنشاق واالستنثار إخراج الماء من األنف بالنفس، وعندنا في الحديث اقتصر على االستنثار من باب االكتفاء

ن قال بعضهم ،د أن يتقدمه استنشاقفاالستنثار ال ب من الزمه  :نقول : إن االستنثار هو االستنشاق، ال،وا 
، فيحمل ااستنثر ثالث  عض النصوص استنشق و بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص، في ب ،االستنشاق

 ألنف بالنفس. واالستنثار يحمل على إخراجه من ا ،األنف بالنفسداخل إلى  هالماء وجذب إدخالاالستنشاق على 
، ثم بعد ذلك غسل ثم المضمضة واالستنشاق ،فيه تقديم غسل الكفين قبل إدخالهما اإلناء "ا"ثم غسل وجهه ثالث  

: إنه يدل على العطف يقول أهل العلم ،عطف الوجه على المضمضة واالستنشاق "ثم غسل وجهه" الوجه ثالث ا
ويأتينا في بيان حكم المضمضة واالستنشاق أن الفم  ،ل الوجهاالستنشاق واالستنثار غير غس اعلى المغايرة، إذ  

، وعطف الوجه عليهما دال على -إن شاء هللا تعالى-كما سيأتي  ،واألنف داخالن في الوجه مع خالف في ذلك
 المغايرة. 

لى هنا غاية والغاية داخلة بدليل ما جاء في وص ، ثم غسل يديه إلى المرفقين"ا"ثم غسل وجهه ثالث   ف وا 
فدل على أن  ،وغسل يديه حتى أشرع في العضد ،أدار الماء على مرفقيه هأنو  -عليه الصالة والسالم-وضوئه 

ن كان دخول الغاية في  . اليس مطرد  المغيا  المرفقين داخالن، وا 
 ،مقدم رأسهبدأ ب ،أقبل وأدبر "فأقبل بهما وأدبر" ء الذي بيديه، المبلولتين بالماءيعني بالما "ثم مسح رأسه بيديه"

أقبل  ،ذكرت الثانية لتوضيح األولى ؟بينهما اختالف ، لكن هل بينهما اتفاق أمالثانية توضيحية لألولى ةالجمل
فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر  :نفهم من قوله ،رأسه ميعني لو لم يقل بدأ بمقد ،بدأ بمقدم رأسه ،بهما وأدبر

واإلقبال  ،مؤخر، أقبلالب البداءة : إنبيان الجملة األولى لقلنا، ليان الواقعب، بيان الحاللالثانية  ، لو لم تأت  رأسه
 ،ن الواو ال تقتضي الترتيب: إما أن نقولإلتوفيق بين الجملتين لو  ،واإلدبار إلى جهة القفا ،يكون إلى جهة الوجه

مع أن فيه تكلف لما قاله - أو نقول ،كما هو األصل فيها ،ال تقتضي الترتيب الواو ،األمر فيه سعةفيكون  ،نعم
 ،كذا قال ابن دقيق العيد ه،قفاإلى أقبل بهما  ،يعني عن القفا ،وأدبر بهما عنه ،أقبل بهما إلى قفاهف :-دقيق العيد
 شكال. اإلحل ي   اترتيب  لكن كون الواو ال تقتضي  وفيه تكلف،

لى المكان الذي بدأ منه، وهو مقدم "حتى رجع إ واضح "بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما"
وفيه غسل اليدين  ،-عليه الصالة والسالم-هكذا وصف عبد هللا بن زيد وضوء النبي  الرأس، ثم غسل رجليه"



ثم بعد ذلك مسح  ،ثم غسل اليدين إلى المرفقين ،ثم غسل الوجه ،ثم المضمضة واالستنشاق ،قبل الوضوء
 . صفة الوضوء إجماال   ههذ ،ثم بعد ذلك غسل الرجلين، الرأس

بمعنى أنه  ،كما هنا اوتوضأ ملفق   ا،ثالث   اوثالث   ،ومرتين مرتين ،وذكرنا في أول الكالم أن النبي توضأ مرة مرة
نه لم يذكر معه عدد، وسيأتي بيان ؛ ألوالمسح بالرأس مرة واحدة ا،وبعضها ثالث   ،غسل بعض األعضاء مرتين

 . -إن شان هللا تعالى-ذلك كله 
 -صلى هللا عليه وسلم-"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا  :وليق

 .))إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر(("قال: 
نه يعني كأأمر مضى،  ألنه ؛ومقتضى الفعل الماضي أن يكون بعد الفراغ ،توضأ فعل ماض :إذا توضأ أحدكم

ألن الماضي  ا؛ليس مراد   ؟لكن هل هذا الظاهر مراد ،يجعل في أنفه ماء: إذا توضأ وانتهى من الوضوء فلقال
ويطلق ويراد به الشروع في  ء،ويطلق ويراد به إرادة الشي ،كما هو األصل ءيطلق ويراد به الفراغ من الشي

هل  ،نعم ال يكفي ء؟ك إرادة زيد المجيلهل يكفي في ذ ء، يعني إذا قال شخص: إذا جاء زيد أكرمتك،الشي
خالص جاء  :نقول ،والمسافة تحتاج إلى أيام ،إذا ركب الدابة من بلده ء؟يكفي في ذلك شروع زيد في المجي

 :لكن ماذا عن مثل قوله تعالى ،هذا األصل ؟كامال   ءحصل المجيو أو إذا فرغ  ء؟يعني شرع في المجي ،زيد
ال  ،لك إذا أردتالمراد بذ [( سورة النحل75)] }َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباّلِلِ{ [( سورة المائدة0)] ِة{}ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

االستعاذة بعد الفراغ من  :وقالوا ،حملوه على أصله ،ألهل الظاهر اخالف   ،فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة
 .ةاءالقر 

ذا ركع فاركعوا(( :لكن ماذا عن قوله ،ررغ من التكبير كب   إذا ف :يعني ))إذا كبر فكبروا(( إذا فرغ من الركوع  ؟))وا 
 ))إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء((ال إذا شرع في الركوع نركع  ،إذا أراد الركوع نركع ،ال ؟نعم ؟نركع

هذا دليل على  ،م الم األمرال؛ الفليجعل ،هذا أمر ))ثم فلينثر((يجعل في أنفه ماء يعني: إذا شرع في الوضوء فل
والحاجة  ،والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة ا،هذا وغيره ،وجاءت فيه نصوص ،وجوب االستنشاق

يعني إذا  ،أم الفم األصل أنه مغلق ،نعم ،وهو مفتوح ،نعم ،إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم
فهذا  يجعل في أنفه ماء ثم لينثر((ل))فجاء في المضمضة  أكثر مما ولذا جاء في تنظيفه من النصوص ؛توضأ

 ((إذا توضأت فمضمض))وجوب المضمضة  على يدل ما اوجاء أيض   ،الحديث يدل على وجوب االستنشاق
ألن الذي ال يقول بالوجوب  ؛أن الفم واألنف داخالن في الوجه ،أو يستدل من قال بالوجوب ،ويستدل بالوجوب

ن إ يقول: من يقول بالواجب ،الواجب غسل الوجه ،نعم ،تنشاق لم تذكر في أية الوضوءالمضمضة واالس :يقول
 : إن الوجه ما تحصل به المواجهة،ومن يقول بعدم الوجوب يقول ،وداخالن فيه ،الفم واألنف من مسمى الوجه

-النبي ء وضو  لحكم في هذا النصوص جميع من وصفعلى كل حال ا ،تحصل بالفم وال باألنف ال ةوالمواجه
 ،بيان للواجب المأمور به -عليه الصالة والسالم-وفعله  ،ذكر أنه تمضمض واستنشق -عليه الصالة والسالم

 .وفيها األمر أوضح وأكثر ،إضافة إلى ما جاء من األوامر الخاصة بالمضمضة واالستنشاق
استعمل  :استجمر تجمر فليوتر(())ومن اسيخرج هذا الماء  ))ثم لينثر((يعني يستنشق  ))فليجعل في أنفه ماء((

وأقل المجزي  ،االستعمال على وتر ايقطع هذ ،استعمل الحجارة ))استجمر فليوتر((الحجارة إلزالة األثر الخارج 



وهذا هو التفسير  ا،لكن إن احتاج إلى رابع يستحب له أن يوتر فيزيد خامس   ،أحجار ةثالث -على ما سيأتي-
ن زعم بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة البخور الطيب ،كثرستجمار هنا عند األالمعتمد لال استجمر  ،وا 

لكن المعتمد  ،يقطعه على وتر ،لكما أشبه ذ وأ ا،أو سبع   اأو خمس   اثالث  مرة أو يتطيب  ،استعمل المجمرة :يعني
وهللا  ،السبيلين األثر الخارج منإزالة في تفسيره عند عامة أهل العلم أن المراد به استعمال الحجارة في 

  .المستعان
َس رسول هللا عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كل بالل ووُ  ،ليلة بطريق مكة -سلمصلى هللا عليه و -: َعرَّ

 ،القوم وقد فزعوا ظستيقاف ،حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ،فرقد بالل ورقدوا ،أن يوقظه للصالة
))إن هذا واٍد به  :أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال -مسلصلى هللا عليه و -فأمرهم رسول هللا 

وأن  ،أن ينزلوا -سلم عليه و صلى هللا-ثم أمرهم رسول هللا  ،لك الواديفركبوا حتى خرجوا من ذ شيطان((
ثم  ،بالناس -سلمصلى هللا عليه و -، فصلى رسول هللا مر بالل أن ينادي بالصالة أو يقيموأُ  أوا،يتوض

))يا أيها الناس إن هللا قب  أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين  :فقال ،وقد رأى من فزعهم ،ليهمانصرف إ
ثم التفت  ها كما كان يصليها في وقتها((ثم فزع إليها فليصل غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصالة أو نسيها،

وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم  تى بالال  ))إن الشيطان أ :إلى أبي بكر فقال -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا 
فأخبر بالل رسول  ،بالال   -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا  ثم دعايزل يهدئه كما يهِدأ الصبي حتى نام(( 

أشهد  :فقال أبو بكر ،أبا بكر -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا  رمثل الذي أخب -سلمصلى هللا عليه و -هللا 
 أنك رسول هللا. 

وعرفنا  "-صلى هللا عليه وسلم-س رسول هللا رَّ عَ  وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال:" :يقول
  ؟نعم ؟-عليه الصالة والسالم-سلم أدرك النبي ، وزيد بن أخر الليلالتعريس النوم في آ

  ...:.....طالب
صلى هللا -عرس رسول هللا  "أنه قال:بن عبد البر وغيره اكما قال  ،فالخبر مرسل في جميع روايات الموطأ ،ال

هناك قفل من  ؟نعم ؟القصة واحدة أو متعددة ،رجع من خيبر ،وهناك حين قفل ليلة بطريق مكة" -عليه وسلم
يعني تختلف  ،موقع المدينة ومكة في جهة ،ن المواقعو متصور  ، يعني نحننعم ،وهنا في طريق مكة ،خيبر

 ؟نعم ؟تختلف أم الالجهة 
 ......طالب:
 ؟قبل أمن اآل ،جميع
 ......طالب:
 .تعرف هذا الطريق أنه يؤدي إلى مكة وخيبر ؟تكلم بعلمت ،اآلن

 ......طالب:
 ؟غيره نعم،

 ......طالب:



بن عبد البر على ايقول  ،وهناك بطريقة مكة ،من خيبرقفل ما : حينلكن هناك قال ،القصة واحدة المعروف أن
نعم  ،ألن طريق مكة وطريق خيبر من المدينة واحد ؛قبلهفي الحديث الذي  ما فيخالال هذا  :هذا الحديث

،قاب: شخصلقال واحد  يعني لو ا،يلتقيان في نقطة ويصير الطريق واحد   ا وهو آت  من القصيم مثال  وقال  لت زيد 
 ،من القصيم آت  فأخبر عنه أحدهم أنه  ،بلوه في نقطة واحدةافي طريق واحد ق ،من مكة آت  قابلته وهو  :الثاني

من طريق مكة على  آت  كان  ، إذاصحيح ؟بصحيح أم غيركالم صحيح  ،من مكة آت  لثاني أخبر عنه أنه وا
 .وهنا تكون القصة واحدة ،ثم تتفرق  ،الطرق في نقاط معينة تلتقيف، وما المانع؟ المدينة على القصيم هذا ممكن

حتى استيقظوا وقد  ،فرقد بالل ورقدوا ،وكل بالل أن يوقظهم للصالةو " ،التشديدو بالتخفيف ضبط  "ووكل" :يقول
ن قال  ،األسف على فوات الوقت ؟هو السبب ومعروف ما القوم وقد فزعوا" ظفاستيق ،طلعت عليهم الشمس وا 

 ،يننمن ح :والرواية األخرى  ،ألنهم في قفولهم من خيبر ؛نهم فزعوا من أن يلحق بهم العدو: إبعض الشراح
-فأمرهم رسول هللا  ،على فوات الوقت اإنما كان فزعهم أسف   ،من النظر لكن هذا ال حظ له ،خافوا من العدو

هل نأخذ من  ))إن هذا واد  به شيطان(( :وقال ،أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي -صلى هللا عليه وسلم
ال ونام عن الصالة أنه بمثلما نقول في كل من فاتته الصالة  ؟نه كلما فاتت الصالة أن هنا شيطانهذا أ

 أنوال يلزم  ،الوادي فيه شيطان عرف أن هذا -عليه الصالة والسالم-إن النبي  :أو نقول ؟ذنيهأالشيطان في 
ولذا كثير من أهل العلم ال يستحبون أن  ؛الثاني ،نعم ؟شيطان هكل من فاتته الصالة بعذر أو بغير عذر أنه في

  ى.ما يدر  ألنه كونه في شيطان األمر مغيب ؛ينتقل اإلنسان من مكانه
"ثم أمرهم  ،ما أبعدوا ،يعني غير بعيد "فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي" ))إن هذا واد  فيه شيطان(( :قال

ولو خرج  ،هذا يدل على أن الوضوء ال بد منه وا"أأن ينزلوا، وأن يتوض -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
والفقهاء  ،ثم أقام ،أذن وصلى الركعتين :نا أنه في رواية أحمدوعرف أن ينادي بالصالة أو يقيم" "وأمر بالال  الوقت 

بناء  ،من فاتته الصالة أقام ولم يؤذن :فيقول مالك والشافعي واألوزاعيللفوائت،  يختلفون في األذان واإلقامة
 ،لخبرجاء في هذا ا بناء على ما ،يؤذن ويقيم :وقال أحمد ،والوقت انتهى ،على أن األذان إعالم بدخول الوقت

قامة ال سيما إذا كان  ،لقوم لالجتماع للصالةيكون لإلعالم بدخول الوقت يكون إلعالم ا واألذان كما ،أذان وا 
ولو فات وقتها  ،طالب قاموا برحلة من أجل أن يجتمعوا للصالة ،لو افترض أن مجموعة برحلة ،نعم ،فيهم كثرة

ال يعلم ، العلة مرتفعة أم ال؟شخص واحد يؤذن  ،دلكن لو واح ،-عليه الصالة والسالم-كما حصل له  ،يؤذن
 .لالجتماع للصالة اوال يعلم غيره أيض   ،بدخول الوقت
 طالب:.......

 ،يؤذن ويقيم لكل صالة :وقال أحمد ،به معقولة وللكن العلة عندهم من يق ،معروف هذا قول عند أهل العلم
 .ليس عليه في الفوات أذان وال إقامة :وقال الثوري 

بالناس، ثم انصرف إليهم،  -صلى هللا عليه وسلم-ر بالل أن ينادي للصالة أو يقيم، فصلى رسول هللا مِ "وأُ 
ألنه لم  ؛بأن هذا األمر ليس في أيديهم الهم ومؤنس   امسلي   "-عليه الصالة والسالم-وقد رأى من فزعهم، فقال 

))إن هللا  ة،النوم وفاف [( سورة الزمر10)] َتَوفَّى اأْلَنُفَس{}َّللاَُّ يَ  ))أيها الناس إن هللا قب  أرواحنا(( :قال ،يتعمدوه
بساعة، بحيث ندرك الوقت  يعني قبل هذا ،غير هذافي حين  قب  أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في غير هذا((



ال  ))فليصلها كما كان يصليها في وقتها((قام إليها  ))فإذا رقد أحدكم عن الصالة أو نسيها ثم فزع إليها((
عليه -ولذا  ))فليصلها كما كان يصليها في وقتها((يحكي األداء  القضاء ،ال ،اآلن خرج الوقت أخفف :يقول

صلى -"ثم التفت رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-ثم أقام ولم يعجل  ،أذن وصلى ركعتين -الصالة والسالم
وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما  ))إن الشيطان أتى بالال  إلى أبي بكر فقال:  -هللا عليه وسلم

هذه  ،حتى ينام اخفيف   االصبي تجعله أمه في حجرها وتضربه ضرب   ،مالحظ ءشي "يهدأ الصبي حتى نام((
  ؟نعم ؟الشيطان ماذا يستفيد ،فجاء الشيطان إلي بالل وفعل به هكذا حتى نام ،تهدئة
  ...:.....طالب
 ؟كيف ؟نعم

  ...:.....طالب
 .العبادة غوينهم، يريد الناس كلهم ينصرفون عن هذهنعم أل

مثل الذي  -صلى هللا عليه وسلم-فأخبر بالل رسول هللا  ،بالال   -صلى هللا عليه وسلم-"ثم دعا رسول هللا 
"فقال أبو  ،أبا بكر -عليه الصالة والسالم-كما أخبر النبي  ،الصبي يهدأه كما أ إنه أضجعه وهد :قال له أخبر"

 ."-عليه الصالة والسالم-نك رسول هللا إهد بكر: أش
 .وهللا المستعان اللهم صل عليه،

 .تقدم هذا بمعنى ما ))من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر((
ال بأس به  نه ال بأس به"إ :يقول في الرجل يتمضم  ويستنثر من غرفة واحدة ا: سمعت مالك  ى"قال يحي

يدل على  "ال بأس به" :وقوله ا،أو ثالث   ،أو مرتين ،ء كان مرة واحدةسوا ،يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة
أو كل منهم بكف  ،ألن المضمضة واالستنشاق إما أن يكون بكفة واحدة ؛لم يكن أرجحن وا   ،أنه جائز عنده

كل غرفة  ،إما أن يتمضمض ويستنشق بثالث غرفات :محتملة في المضمضة واالستنشاق ، فالصورمستقل
أو  ،ويستنشق ثالث مرات في غرفة واحدة ،أو يتمضمض بغرفة واحدة ثالث مرات ا،الستنشاق مع  للمضمضة وا

وأرجحها أن يتمضمض ويستنشق من غرفة  ،ست   يعني ب   ذلك،ويستنشق ك ،يتمضمض ثالث مرات بثالث غرفات
 .نه ال بأس به: إفيها اإلمام مالكها التي قال ألن ؛واحدة

وذكر حديث عبد هللا "  من مضمض واستنشق من غرفة واحدة :باب: "-تعالى هللارحمه -ترجم اإلمام البخاري 
ضمض واستنشق من كف واحدة، ثم غسل أو م" :وفيه ،-عليه الصالة والسالم-بن زيد في صفة وضوء النبي 

 .أرجح الصفات هوهذ ا"لك ثالث  فعل ذ
غه هذا موصول في صحيح مسلم من طرق بل "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر" :ثم قال
يوم مات سعد بن  -صلى هللا عليه وسلم-"أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي كثيرة 

هل لهذا الوضوء وهذا  ""فقالت له عائشة: يا عبد الرحمنيتوضأ به  يعني دعا بماء أبي وقاص فدعا بوضوء"
ال يلزم أن يكون هناك ارتباط بين  وحينئذ   ،عبد الرحمن احتاج الوضوءإما أن يكون بموت سعد؟  الدخول عالقة

ما أن يكون توضأ ليصلي ،وبين هذا الوضوء موت سعد بن أبي وقاص ليستعين بالصالة على هذه المصيبة  ،وا 
اَلِة{ ْبِر َوالصَّ هد له بالجنة الذي ش   الصحابي الجليل ال شك أن مثل موت هذا [( سورة البقرة19)] }َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ



، وعلى كل وال يبعد أن يكون هذا هو المراد ،-جل وعال-كما أمر هللا  ،مصيبة يستعان عليها بالصبر والصالة
وال  ،ما أمرت بغسلهغسل يعني بحيث ت ""فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءبوضوء  حال هو دعا
يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  ي"فإنللعضو مع إمرار ما يكفي من الماء  ئ اتترك منه شي

سباغ الوضوء، أسبغ الوضوء ))ويل لأعقاب من النار((" تمامه واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه إ :وا 
الويل جاء تفسيره  ))ويل لأعقاب من النار(("يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  ي"فإنبالماء 
كما روى  ،في جهنم وجاء أنه كلمة عذاب أو واد   ،ية البن األثيرفي النهالهالك أو الحزن والمشقة كما بأنه ا

عليه الصالة -النبي  جاء ،والحديث له سبب ،مؤخر القدم ،جمع عقب :واألعقاب ،الترمذي من حديث أبي سعيد
عليه -فجاء النبي  ،االختياري  يعني وقتها ،يعني ضاق وقتها ،هم صالة العصرتوالناس قد أرهق -والسالم

))ويل ال لهم: فق ،ال سيما في العقب ،الحظ عليهم عدم اإلسباغوكأنه  ،ن ئو ووجدهم يتوض -الصالة والسالم
))ويل  لألعقاب من العضو المفروض غسله  فال بد من إيصال الماء إلى جميع ا،ثالث   لألعقاب من النار((

وهل المتوعد العقب أو صاحبه الذي قصر  ،وهو مؤخر القدم ،من غسلهفهذا يدل على أن العقب ال بد  النار((
))ويل   ؟تصور هذاي ينيع ؟ويل للعقب نفسه أو ويل لصاحب هذا العقب لتقصيره في غسله :يعني ؟في غسله

ن هل المراد الجزء م ،اللة في النار، كل ضإذا قارناه بما تحت الكعبين من اإلزار في النار لألعقاب من النار((
صاحب  ؟صاحب الثوب أمهل المتوعد الثوب  ))ما أسفل من الكعبين ففي النار((الثوب الذي تحت الكعبين 

))ويل لألعقاب من وهنا  ؟ صاحبها،حبهااهل المراد الضاللة نفسها أو ص ))كل ضاللة في النار((الثوب 
 ؛نعم يختلف ؟مثلها أوابقين هل هذا يختلف عن النصين الس ؟عقب أو العقب نفسهالمتوعد صاحب ال النار((

ن : إوسواء قلنا ،بخالف الثوب إذا انفرد ،بخالف الضاللة إذا انفردت ،ألنه إذا عذب العقب تعذب صاحبه
تعذيب جزء من البدن ال  :نساناإلال يقول  ،المسألة واحدةفأو صاحبه يعذب في النار  ،العقب يعذب في النار

لكن المسلم يرجى له خير ال  ،معاصي والكبائر متوعد عليها في النارإن الذنوب وال :كما يقول بعضهم ،يؤثر
 مالكن  ،أبو طالب خفف عنه العذاب ؟يعني هل يطيق اإلنسان ويصبر على العذاب ولو لحظة ،يخلد في النار
األمر ليس  ))نعالن من نار يغلي منهما دماغه(( :وفي رواية ،هو في ضحضاح من نار ؟معنى التخفيف

يقول:  ما يتصوراإلزار ففي النار، بعض الناس  ما أسفل من الكعبين من :إذا قلت له ،يس بالسهلل ،بالهين
على  األجساد ال تقوى بالنار بالنار،  ،لكبالنص بعضهم قال ذ يقول ،يعذب الثوب بصره+، يحسب أن الذي

 .النار
 طالب:......

األمر  ،الل من الكعبين من اإلزار ففي النار(( ))من أسفه انجاء بي ،من اإلزار ،ال هو المعذب صاحبه بال شك
 هللا المستعان.  ،الجبال تذوب ،النار النار ال تطاق :ليس بالسهل بحيث يتساهل ويقول

التيمي  "عن عثمان بن عبد الرحمن"موالهم  يتميم "وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد طحالء" :يقول
"أنه سمع عمر ابن الزبير  حمن بن عثمان التيمي صحابي ق تل معلر عبد ا "عن أبيه أن أباه حدثه"المدني ثقة 

سمع عمر بن  :فال بد أن نقدر ،سمع عمر يتوضأ فالمسموع القول بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره"
توضأ  ا،هو كناية عن موضع االستنجاء تأدب   ،بالماء لما تحت إزاره ئيعني المتوض ،يتوضأ :الخطاب يقول



وهذا لبيان أن  ا،يعني الفرجين تأدب   ،ويستنجي بالماء لما تحت اإلزار ،توضأ يعني تتطهر ،ما تحت إزارهبالماء ل
لكن هل ظاهره يقتضي تفضيله  ؟توضأ بالماء لما تحت إزاره ماذا؟السياق يدل على  ؟مجزئ  أمالماء أفضل 

ن إن هذا بيان أل :الشراح يقولون  ،رهيتطهر بالماء لما تحت إزا ستجمار يجزئ؟ستجمار أو أنه مثل االعلى اال
ستجمار ا االمن، بيالماء يقطع األثر بالكلية ،ال تزيله الحجارة شك أن الماء يزيل ما ال ،الماء أفضل من الحجارة

واالستجمار أو االستنجاء  ،منه أال يبقى إال أثر ال يزيله إال الماء ئ ا، والقدر المجزئ بد أن يبقى شي بالحجارة ال
ن منع بعضهم االستنجاء بالماء ألنه  ،باالتفاق ئ مجز هو و  ،-عليه الصالة والسالم-ثبت من فعله  بالماء وا 
، قوله، ومن خالف انقرض مع لك، وثبت اإلجماع على ذ-عليه الصالة والسالم-لكن ثبت من فعله  ،مطعوم

وهل  وجود الماء يجزئ،ا حتى مع أيض   مجزئ وهو  ،-عليه الصالة والسالم-لك االستنجاء ثبت من فعله وكذ
 ؟هما أفضل وأكملني، أو الجمع ب-عليه الصالة والسالم-إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما ثبت من فعله 

ن كان فيها مقال- القصةفي  نعم هو ما  [( سورة التوبة465)] }ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّروْا{ قصة آل قباء -وا 
عليه -النبي  ،ما قيل فيها من كالم لكن في قصة قباء مع ،جمع بينهما - عليه وسلمصلى هللا-ثبت أن النبي 
أن  ،أزواجكن فإني أستحييهم ، وقالت عائشة: مرن فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء ، نعم،مدحهم الصالة والسالم

 :فهل نقول ،ط أو الحجارة فقطاستعمال الماء فق -عليه الصالة والسالم-لكن الثابت عنه  ،يتبعوا الحجارة الماء
 ؟-عليه الصالة والسالم-االقتصار على ما ثبت عنه األفضل  :أو نقول ؟ألنه أكمل ؛األفضل الجمع بينهما

خالص أنت استجمرت يكفيك أفضل  :ثم وجد الماء نقول ،ما بحضرته ماء ،استجمر وانتهى انفترض أن شخص  
مل مثل انه رافع مطهر تطهير كإ :أو نقول ،ستجمار حاجةاالإن  :اآلن هل نقول ،نعم ؟من أن تجمع بينهما

))فإذا وجد  :ألنه جاء في الحديث ا؛هو كالوضوء قطع   لكن ما ،ألن عندنا التيمم ثابت بالنص القطعي ؟الماء
نقول  فهل ،ما جاء فيه إال أنه ال يزيل األثر بالكلية تجمار مع ثبوته، ومعواالس هللا وليمسه بشرته(( الماء فليتق  

األفضل أن  :هل نقول -ستجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماءاالاقتصر على -لمن استجمر ثم وجد الماء 
 ؟تزيل األثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء

 طالب:......
نه ما : إأحد يقول في ما ،نعم ،ما يكفيله:  حد يقولا أم ،يكفي ،عندي ماء أستجمر ويكفي انأ :من قال ،ال

وأنا أريد أن  ،ستجمار ما يزيل األثر بالكلية: إن االأنتم تقولون  .األفضل لي :لكن هل يقول ،ال يكفي ،يكفي
 ؟ ينازع فييعني هل هو مثل الماء ؟نعم ؟ستجمار ما يزيل بالكليةاالن أن و نحن متفق ،ال :هل نقول ،أزيله بالكلية

وأنا استجمرت  ،ستجمار ما يزيل األثر بالكليةاالأن  اأبد   :أنتم تقولون  :ن قاللك ،في هذا أحد ؟ ما ينازعهذا أحد
ما  -صلى هللا عليه وسلم-ألن الرسول  ؛ال تجمع بينهما ،ال تزيله ،ال :هل نقول ،ووجدت ماء فأزيله بالكلية

 ؟نعم ؟جمع
 طالب:......
هذا أمر مفروغ منه أنه  ،يكفيني ما كفى الرسولأنا ال  :كونه يتعبد بهذا ويقول ،لكن يبقى أنه أثرمعفو  عنه، 

، ووجدت في في الفرض السابق استجمرت :أنا أقول ،فالتنظمن باب  :لكن يقول ،دخل في حيز البدعة
ما  ،ال :هل لو تق ،أنا ال أريد مثل هذا يتكرر ،نعم ،نتفق على أنه ال يزيل األثر بالكلية صفرة، نحن ثرالسراويل أ



: هذا األثر الباقي ال بد أن يقوللكن  : يجزئ يقول ،ستجمار ما يجزئ إن اال :ما يقول ،بهذا هو ال يتعبد ،يجوز
 ه.زيلأ

 طالب:......
ال يا أخي  :نقول: ما يجزئ أما إذا قال ،نعم، -عليه الصالة والسالم-ما فعله  على ازائد   اهو ما يعتقد قدر   ،ال

 .ثالوأحرص منك على االمت ،عور تقى منك وأأكفى من أهو 
 ..على محمد. لاللهم ص

ل عن شخص غسل يعني سئ ه قبل أن يتمضم "ه"قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وج
 ،ل مسألتينيعني: سئ "أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه" ،شكلتقسيم ال للوهذا ل "أو" ،وجهه ثم تمضمض

 ،ل ذراعيه قبل أن يغسل وجههخر غس، وسئل عن شخص آتمضمضقبل أن ي : شخص غسل وجههاألولى
"وال يعيد  ،فاه :يعني "أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضم  فليمضم " :-رحمه هللا-فقال  ؟لحكما يعني ما

 : أنا غسلت شقلو جاءك واحد وقال ،غسل الوجه في حكم العضو الواحد ألن المضمضة مع غسل وجهه"
ولذا  ؛ة واالستنشاق مع الوجه في حكم العضو الواحدفالمضمض ،ال ؟أعد :تقول ،األيسر قبل األيمنوجهي 
ما هو ألنه  ؛فعلى هذا ال يعيد ،في فرائض الوضوء ،ومنه المضمضة واالستنشاق ،غسل الوجه ىاألول :يقولون 

المضمضة عنده  اوأيض   "فليمضم  وال يعيد غسل وجه"قال: ولذا  ؛المضمضة واالستنشاق ،بفرض مستقل
 .ن أجل سنةوال يعاد الواجب م ،سنة

 "ه"ثم غسل وجه ،فرض الوضوء ،هو الفرض ه التيشخص غسل ذراعي "وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه"
ويأتي  ،وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب ثم ليعد غسل ذراعيه" ،"فليغسل وجهه :يقول ؟ماذا كان الجواب

عليه الصالة -وكما بينه رسوله  ،-جل وعال-يعني كما أمر هللا  "حتى يكون غسلهما بعد وجهه"ما فيه 
جفت أعضاؤه أعاد المنكس و "فإن بعد ني بقربه عي "إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك" :يقول ،-والسالم
فيغسل وجهه وال يعيد غسل ذراعيه  ،"أعاد المنكس وحدهنبغي أن يغسل بعده ييعني المغسول قبل الذي  وحده"

في  ،عنده تريب الفرائض صرحوا بأنه سنة ،ن ترتيب الفرائض عنده سنةأل سواء في ذلك العامد والساهي"
 مقتضى ،يعني عند مالك ،رةامقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطه :المنتقى للباجي يقول

 حتى يكون غسلهما ؟ "ثم ليعد غسل ذراعيه،من أين فهم هذا ،رةاليس بشرط لصحة الطهأن الترتيب المسألة  هذه
طيب إذا لم يكن في  "ه: إن مالك يوجب الترتيب "إذا كان ذلك في مكانقلنا يعني لو وقفنا على هذا ه"بعد وجه

أن  من هذا فهم الباجي في المنتقى مقتضى هذه المسألةولذا  ؛خالص انتهى ،مفهوم الكالم أنه ال يعيد ؟مكانه
وصرحوا بهذا أن الترتيب  ،لى وجه االستحبابويكون أمره لإلعادة ع ،الترتيب ليس بشرط لصحة الصالة عنده

 وبه قال الشافعي وأحمد.  ،وروي عن مالك أنه شرط ،وبه قال أبو حنيفة ،ليس بشرط لصحة الطهارة
}ِإَذا ُقْمُتْم  :-جل وعال-ترتيب الوضوء جاء في كتاب هللا  ؟هل هناك ما يدل على االشتراط أو عدم االشتراط

الِة فاْغِسُلو  سقت ن   ،ورتبت هذه األعضاء بعضها على بعض بالواو ،خره... إلى آ[( سورة المائدة0)] ْا{ِإَلى الصَّ
 ،وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب ،الواو ال تقتضي الترتيب ،والواو ال تقتضي الترتيب ،على بعض بالواو

ن نغسل هذه األعضاء فالمطلوب أ ،الترتيب، والواو ال تقتضي نسق بعضها على بعض بالواو: األعضاء يقول



يروى عن مالك وهو قول الشافعي  ،وبه يقول أبو حنيفة ،وعرفنا أن هذا مذهب اإلمام مالك ،كان على أي وجه  
 ،بأن غسل اليدين قبل الوجه -رم وأخ  د  قَ -فال يصح الوضوء إذا غسل  ،أن الترتيب شرط لصحة الوضوء :وأحمد

وهي ال تقتضي  ،األول أن العطف جاء بالواوالقول دليل نا أن ، وعرفوما أشبه ذلك ،أو الرجلين قبل اليدين
عليه -النبي وضوء  د ورواية عن مالك أن جميع من وصفحجة القول اآلخر قول الشافعي وأحمو  ،الترتيب

ولو لم يجب  ،وبيان الواجب واجب ،وفعله بيان للواجب المأمور به في اآلية ا،مرتب   وصفه -الصالة والسالم
أهل العلم يلحظون أن السياق في اآلية فيه ما يدل على وجوب  اأيض   ،-عليه الصالة والسالم-و مرة لو ألخل به 
دخال الممسوح بين  ،يره: في اآلية قطع النظير عن نظقالوا ،وهو إدخال الممسوح بين المغسوالت ،الترتيب وا 

لم يجب الترتيب لنسق  ني لويع ؛ ألن العرب ال تفعل ذلك إال لحكمة،المغسوالت يدل على وجوب الترتيب
ير عن نظيره وأدخل الممسوح بين المغسالت ، لكن قطع النظالممسوح والعكس، ثم أردف المغسوالت على بعض

لك توضأ مرتب ا، فعل ذ -عليه الصالة والسالم-وعلى كل حال النبي  ،فدل على أنه ال بد من مراعاة هذا الترتيب
 :وأهل العلم يقولون  ،لواجب، وفعله بيان لحابه أنه أخل بهذا الترتيبولم يعرف على أحد من أص ،ولم يخل به

 .بيان الواجب واجب
 

"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضم  ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد الصالة، 
فسئل " ي إذا كان يريد أن يصلي،نيع وليمضم  ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي"

هذا يدل على أن  عن رجل نسي أن تمضم  ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صالته"
وما  ))توضأ كما أمرك هللا((أنه قال:  -عليه الصالة والسالم-جاء عنه و  ،المضمضة واالستنشاق عنده سنة

عليه الصالة -منه لكن جاء األمر  ،في كتابه ليس فيه المضمضة واالستنشاق -جل وعال-هللا به  رمأ
جاء و  ))وبالغ في االستنشاق(( "ثم ليستنثر" :في الصحيحين وغيرهما ،وهذا كثير وصحيح ،باالستنشاق -والسالم
ال شك أن المنصوص  ،األوامر يستدل من يقول بالوجوب ، وبهذهالمضمضة جاء فيها لكن أقل ،بالمبالغة اأيض  

( سورة 6)] ْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{}فاْغِسُلوْا ُوُجوَهكُ عليه في آية المائدة 
والسنة  ،األمر بالمضمضة واالستنشاق ،هااوزيد عليها األوامر التي سمعن ،هذا المنصوص عليه في اآلية [المائدة

لمن يزعم أن الزيادة على النص  اخالف   ،جاء في الكتاب اعلى م اولو كان مزيد   ،وحي يجب العمل بما فيها
، قوجوب المضمضة واالستنشاب يستدل من يقول اوبه ،-عليه الصالة والسالم-فجاءت هذه األوامر منه  ،نسخ

 ،وهما داخالن في مسمى الوجه ،وجوب غسل الوجهعلى وجوب المضمضة واالستنشاق ب لكم يستدلون ومع ذ
ن نازعهم أصحاب ال بدليل  ،تحصل بالفم واألنف ال ةوالمواجه تحصل به المواجهة، قول األول بأن الوجه ماوا 

التنازع  دالمرد عن، وعلى كل حال الحكم في ذلك و أنه إذا استقبل أحد ال يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به
ن يكون في نفس يعني ما يلزم أ ،ء ثانو وليمضمض يعني في وض ،في المسألة وعرفنا ما ،إلى النصوص

ن كان بعضهم يقول ،يلزم ما ،الوضوء المضمضة حال وعلى كل  ،يصلي بهذا الوضوءريد أن إن كان ي :وا 
 .الصالةلى علهما ال أثر  ،واالستنشاق عنده سنة

 



 أحسن هللا إليك 
 وضوء النائم إذا قام إلى الصالة :باب

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  :-هرضي هللا عن-عن مالك عن أبي الزناد األعرج عن أبي هريرة 
فإن أحدكم ال يدري أين باتت  ،))إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه: قال

  .يده((
 ".فليتوضأ بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجع ا عن مالك عن زيد

الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم : يةعن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه اآل }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
تم من المضاجع ملك إذا قذأن  [( سورة المائدة6)] َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{

 .يعني النوم
وال يتوضأ إال من  ،ألمر عندنا أنه ال يتوضأ من رعاف وال من دم وال من قيح يسيل من الجسدا :قال مالك

  .حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم
ا ثم يصليأن وعن مالك عن نافع   .وال يتوضأ ابن عمر كان ينام جالس 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
 باب وضوء النائم إذا قام إلي الصالة:

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا  "حدثني يحيى عن
وجاء في بعض الروايات والحديث في  "))إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه((

))إذا استيقظ أحدكم  ده(())فإن أحدكم ال يدري أين باتت يلك والعلة في ذ ((ا))ثالث   :الصحيحين كما هو معلوم
ألنه  ؛وهو عند اإلمام أحمد للوجوب ،لندبلعند الجمهور هذا األمر  ،الالم هذه الم األمر من نومه فليغسل((

 .هو األصل في األمر
لكل غسل اليد يستحب : فقال ،ندبلأن الغسل لفي أصله عمومه، وهو على حمله الشافعي على  ))من نومه((

علة لك من ال، وانتزع ذبنوم الليلة -رحمه هللا-وخصه اإلمام أحمد  ،في ليل أو نهار مستيقظ من أي نوم كان
فعندنا النوم محمول على العموم عند  ،الليلوالبيتوتة ال تكون إال ب ))فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده((

والغسل  ،أين باتت يده ألنه ال يدري  ؛وعند اإلمام أحمد محمول على نوم الليل ،استحبه عقب كل نوم ،الشافعي
واألصل في األمر  ،ألن الالم الم األمر ؛وهو على أصله للوجوب عند اإلمام أحمد ،ندب عند الجمهورلل

 .الوجوب
النوم  يده قبل .ال يدري أين باتت يده ،ي هذا شكر كونه ال يد ،ال يدري  ))فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده((

 ؟ال يدري أين باتت يده ،حمد أو مطلق النوم عند غيرهلليل كما يقول اإلمام أواء كان بالما نام س ،طاهرة بيقين
هل وقعت  ؟يدري أين باتت يده ال ء،يدري عن شي لنائم ماا ،وشماال   االيد تطيش يمين   ؟هل باتت يده في فرجه

: أن الشك عندهم بل من القواعد ،والمقرر عند أهل العلم ،وهذا شك ،ال يدري  ،على نجاسة أو وقع عليها نجاسة
أن عليه يجب  ،انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجاسة أو ال ،فكونه ال يدري  ال يزيل باليقين،
البالد في ال سيما  ،الظن هذا محمول على غلبة بعض الشراح يستروح إلى أن ،لهذا األمر يغسل يده امتثاال  



 ،ستجماروالغالب اال ،الحجاز الثياب فيها شح وقلة وفي -عليه الصالة والسالم-وفي عصره  ،الحارة
فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع  ،والصيف يحصل معه العرق والرطوبات ،واالستجمار ال يزيل األثر كامال  

 ،ظن ، تصير المسألة غلبةوال تصير المسألة شك ،فالغسل لهذا األمر ،ولذا الحكم مبني على الغالبأين؟ يده 
بأن  ،نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين ؟تيقن أن يده طاهرة لكن ماذا عما لو ،عضهمهكذا قال ب

 ،إن العلة ارتفعت :هل نقول ،أو ربطها بحيث ال تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات ،وضعها في كيس
وضعها في كيس يعني لو  ،ومعلوم أن العلل المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم ،والعلة منصوصة

 .تعبدي إذا لم تعرف العلة :هم يقولون  ،أنها ما تأثرت اوربطها ويجزم جزم  
 ......طالب:
 ،ال يدري أين باتت يده :هم يقولون  ........هو ال يدري  ا،محكم   اربط  يدري أنه ربط يده لكن هذا  نعم،

 .نظافة كاملةوتنظف  ، وقبل أن ينام دخل الحمامواالحتمال أنها وصلت إلى مواضع نجاسة وكذا
 ......طالب:
 ماذا؟مثل 
 ......طالب:

جرائه على على كل حال الحديث يستشكله كثير من أهل العلم بالنسبة إل ،إن العلة ال يدري عنها أحد :قيل
ألن األصل أن  ؛لكن إذا تضاربت أو اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص ،قعدوهاالقواعد التي 

ا ال عبرة بهفإذا  ،نية على النصوصالقواعد مب  ،ال ،ونحكم القواعد على النصوصنجري القواعد  ال ،اخالفت نصًّ
 ه((ء))إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضو متحتم هو المرد والمرجع والمصير إليه النص 

 ،هو يدري أين باتت يده :يقول ،أدري  ،أنا أدري أين باتت يدي :قال -وهذا من شؤم مخالفة السنة-بعض الناس 
ذكر  ،نظائر وهذا له  في دبره،داخال وجد يده ؟ماذا حصل له ،يدري  ،فوضعها في كيس وربطها وأحكمها وأوثقها

ماذا  ،ستاك في دبرهان شخص : إرات وجمع من المؤرخين قالواذبن العماد في الشابن كثير وغيره االحافظ 
 ،هذه القصصثل منفي من يحكم على  ،نعم ،وجود مثل هذا القصص جد مع؟ مع األسف أنه قد يو حصل له

ستاك ا ماذا حدث؟ .. عالن ولو حكاه فالن أو ،بن كثيراولو حكاه  ل،حص ما ا،هو بمعقول أبد   ما :كل قولأ
في بطنه كالحمل ويزيد مع  ءنه أحس بشيأ لفالحاص ،يغار -سبحانه وتعالى-ما يدري أن هللا  ،في دبره
ت ابنته فجاء ،ويحدث منه صوت مزعج ،هو عبارة عن قطعة لحم ئ اوضع شي ،فلما مضى مدة أشهر ،الوقت

 :الشخص الذي سمع الحديث اأيض   ،يغار -سبحانه وتعالى-فاهلل  ،والقدرة اإللهية صالحة ،فرضتها بالحجر
ن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم(( قصص كثيرة  هفي ،هذاخسف به  ،جاء وضع المسامير في نعليه ))وا 

وال شك أن  ،من هذا االستخفاف ءوكثير من الناس يحصل منه شي ،ةبالسنوحوادث ووقائع سببها االستخفاف 
عليه الصالة -كما جاء عنه  ،عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة اآلخرة ،عقوبة الدنيا أهون من عقوبة اآلخرة

اثنان يمضيان إلى معصية  ،مما يكون في آخر الزمانيعني جاء في بعض األخبار أن اثنين يعني  ،-والسالم
لك ، وذهذا مسخ جسده ته،يستمر إلى معصي ؟والثاني ماذا يحصل له -نسأل هللا العافية- افيمسخ أحدهما خنزير  



مثل لكن  ،وأمره في اآلخرة إلى هللا ،نسأل هللا العافية هذه عقوبة دنيا ،مسخ القلب أشد ؟أيهما أشد ،ممسوخ القلب
 .نسأل هللا العافيةا هذ

وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في ، ))فليغسل يده((انتبه من نومه  :يعني ))إذا استيقظ أحدكم من نومه((
  ؟لحكمافما  ،لكن إذا أدخلها في اإلناء غمسها في اإلناء قبل غسلها ،وضوئه في الماء

 طالب:......
الغمس  اإذ   ،ندبلوالجمهور على أنه ل ،يده إذا غمس يحرم لفليغس :إذا قلنا ؟وما أثر هذا الغمس على الماء

ما يؤثر على  ،لندب ال أثر لهيقولون: ل نعند الجمهور الذي ؟وما أثر هذا الغمس على الماء ،مكروه عندهم
ء ال يتنجس الماه ألن ؛غير نجس اإلى كونه طاهر   امطهر   اوالمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور   ،الماء

ألنه ال يمنع من إدخالها في اإلناء  ؛ينجس: وقال إسحاق وداود ،طاهر ال يرفع الحدث ،وال يقين هنا ،إال بيقين
العقل البشري ال يدرك  ،وعلى كل حال هذا أمر ال يدركه عقل البشر ،وال أثر مؤثر إال النجاسة ،إال لوجود أثر

كما جاء في  ا،اإلناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثالث   ندخل اليد في ، ال يجوز لنا أنفنقف ،مثل هذه األمور
))إن  ،ألنه األصل ؛ويبقى الماء على طهوريته ،وأثم بذلك ،ورظارتكب المح فقد وأما إذا حصل ،الرواية األخرى 

 هذا. يبقى على( (الماء طهور ال ينجسه شيء
يعني  فليتوضأ" انام أحدكم مضطجع  "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا يقول: 
-النبي  ،وما جاء به من نصوص ،والخالف في النوم عند أهل العلم معروف ،نتقاض وضوئه بالنومال اوجوب  

والصحابة ينتظرون صالة العشاء حتى تخفق  ،ينتظرهاهو كان ينام قبل صالة الصبح و  -عليه الصالة والسالم
ال  ،هذا ال ينقض الوضوء ،حيث يحس ويشعر بما يدور حولهب ،فيه يستغرق صاحبه ال النوم الذي ،رؤوسهم

ولذا جاء  ؛االضطجاع مظنة لخروج ما ينقض الوضوء "ا"إذا نام أحدكم مضطجع   :وهنا يقول ،سيما من الجالس
 ،نعم" أمرنا أال ننزع خفافنا: "وحديث صفوان بن عسال فمن نام فليتوضأ(( ،))العين وكاء السه: في الحديث

وعليه يحمل مثل هذه  ،فالنوم المستغرق ينقض الوضوء ،فدل على أنه ناقض ،ف النوم على البول والغائطفعط
 ،وهو ال يشعر ءبحيث يخرج منه شي ،والذي ال يستغرق من المتمكن غير المضطجع وغير المستند ،النصوص

-النبي  ،الصحابة وعن -عليه الصالة والسالم-جاء عن النبي  وعليه يحمل ما ،مثل هذا ال ينقض الوضوء
 .وال يقاس عليه غيره ،يشعر به ءبحيث لو خرج منه شيقلبه نام عينه وال ينام ت -عليه الصالة والسالم

"أن تفسير هذه بتفسير القرآن  ،العدوي من أعرف الناس بالتفسير "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم"يقول: 
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإذَ  اآلية: ا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

إذا قمتم من النوم  :يعني "النوم :يعني ،أن ذلك إذا قمتم من المضاجع [( سورة المائدة0)] َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{
لك جمع من أهل ، يوافقه على ذوهذا التفسير موافق لقول بعض السلف ،م ناقضفدل على أن النو  ،غسلوااف

إذا  ،سواء كان بنوم أو بغير نوم، يعني إذا قمتم إلى الصالة محدثين ،إذا قمتم محدثين :وبعضهم قال ،العلم
سبيل  لكن المحدث على ،غسلوا على عمومه لكل من أراد الصالةااألمر ف :وبعضهم يقول ،قمت إلى الصالة

استعمال  ،لكن هذا يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه ،وغير المحدث على سبيل االستحباب ،الوجوب
استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آن  ،نعم ،عند األكثر ممنوع ،اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أهل العلم



اغسلوا محمول على  :كيف نقول ،لكيرهم يمنعون ذ، لكن عند غعند الشافعية يجوز ،في سياق واحد ،واحد
لو افترضنا أن أمامك  ،وهو لفظ واحد ،ومحمول على االستحباب بالنسبة آلخرين ،الوجوب بالنسبة لقوم

بينك و  ،بينك وبينه معاملة ،تريد أحدهما ،ال تريد الثاني ،منهم اأنت تريد واحد   ،شخصين كل منهما اسمه محمد
يعني في صورتنا التي  ؟هل هو مراد بلفظك يا محمد ،التفت الثاني الذي ال تريده ،يا محمد :فقلت ،وبينه ارتباط
مراد  ؟لك بمجرد قولك يا محمد اهل يكون الثاني مراد   ،لتفت هذا الثانياف ،يا محمد تريد ذاك :ذكرناها قلت
اغسلوا إما أن يحمل  ا،معهما مع  وليس  ،خر، هذا أمر آإذا كان اللفظ بعمومه يتناول أشياء ،واحد ءالمتكلم شي

ن أجازه الشافعي ،وال يحمل عليهما في آن واحد عند األكثر ،على الوجوب أو يحمل على االستحباب منهم  ة،وا 
 ،ولو كان على طهارة ،وال صالة إال بوضوء ،كل من قام إلى الصالة يتوضأ ،كان هذا في أول األمر :من يقول

ليبن لهم هذا  ؛صنع ذلك اوعمد   ،وضوء واحد الصلوات في -الصالة والسالم عليه-وفي عام الفتح جمع النبي 
إذا قمتم من  ،غسلوااإلى الصالة محدثين ف مإذا قمت ،التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولةحال على كل  ،الحكم

ذا قلنا ،كلها مقبولة ،غسلوااالنوم وأردتم الصالة ف  اإلى الصالة محدث   وأن كل من قام ،ن هذا في أول األمر: إوا 
)ال ) ،وأنه ال يلزم الوضوء إال من أحدث ،-عليه الصالة والسالم-فهو منسوخ بفعله  ،أو غير محدث يتوضأ

 .وهللا أعلمحدث فصالته مقبولة، ولو لم يتوضأ، لم ين مفهومه أن م ((من أحدث حتى يتوضأ يقبل هللا صالة
 .محمد وعلى آله وصحبه وسلمنبينا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الطهارة

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 مسجد أبا الخيل المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، احلمد هلل رب العاملني وصلى وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

قال حيىي قال مالك األمر يعين املعمول به عندان يعين ابملدينة أنه ال يتوضأ من رعاف وهو خروج الدم من 
البدن وال من قيح يسيل من اجلسد هذه ال يتوضأ منها ملاذا؟ ملاذا ال  األنف وال من دم يعين خيرج من

يتوضأ منها؟ لعدم الدليل لعدم الدليل الذي يدل على وجوب الوضوء من هذه األمور ال من الرعاف وال 
من الدم الذي خيرج من البدن وال من القيح الذي يسيل من اجلسد وال يتوضأ إال من حدث خيرج من 

ن الذكر بول أو مذي أو مين أو دبر غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك أو نوم ثقيل مستغرق على السبيلني م
ما تقدم وهذا رأي اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل أن اخلارج من اجلسد من غري السبيلني ال ينقض الوضوء 

الوضوء قياًسا  لعدم الدليل على ذلك واملعروف عند احلنابلة أن اخلارج الفاحش النجس من البدن ينقض
على البول والغائط وعنده أن هذه األمر جنسة فتنقض الوضوء قياًسا على البول والغائط يقول وحدثين عن 
مالك عن انفع أن ابن عمر كان ينام جالًسا مث يصلي وال يتوضأ ألن النوم بذاته ليس حبدث وإمنا هو مظنة 

الظن عدم خروج شيء منه ألنه لو خرج ألحس للحدث واجلالس غري املستغرق يف نومه الذي يغلب على 
 به.

بسم هللا الرمحن الرحيم  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء قال اإلمام حيىي بن حيىي ابب الطهور 

ن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بين األزرق عن املغرية بن أيب بردة وهو للوضوء عن مالك ع
فقال اي رسول  -صلى هللا عليه وسلم-من بين عبد الدار أنه مسع أاب هريرة يقول جاء رجل إىل رسول هللا 

صلى هللا -سول هللا هللا إان نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأان به عطشنا أفنتوضأ به فقال ر 
عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن محيدة  «هو الطهور ماؤه احللق ميتته» -عليه وسلم

بنت أيب عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة األنصاري أهنا 
لتشرب منه فأصغى هلا اإلانء حىت شربت  أخربهتا أن أاب قتادة دخل عليها فسكبت له وضوًءا فجاءت هرة

صلى هللا عليه -قالت كبشة فرآين أنظر إليه فقال أتعجبني اي ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول هللا 
قال مالك ال أبس به إال أن  «إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات»قال  -وسلم

حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن حيىي بن يرى على فمها جناسة عن مالك عن 
عبد الرمحن بن حاطب أن عمر بن اخلطاب خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حىت وردوا حوًضا فقال 
عمرو بن العاص لصاحب احلوض اي صاحب احلوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن اخلطاب اي 



د على السباع وترد علينا عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان يقول صاحب احلوض ال ختربان فإان نر 
 ليتوضؤون مجيًعا. -صلى هللا عليه وسلم-إن كان الرجال والنساء يف زمن رسول هللا 

 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني:
اشارا  طهارة ما   ابب الطههور للوضوء الطههور للوضوء يعين اشارا  طهارة ما يتوضأ بهقال رمحه هللا تعاىل

يتوضأ به قال حدثين حيىي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بين األزرق عن املغرية 
العلم كثري وله طرق بن أيب بردة وهو من بين عبد الدار أنه مسع أاب هريرة يقول احلديث الكالم فيه ألهل 

يشد بعضها بعًضا فهو صحيح سعيد بن سلمة جمهول عند أهل العلم لكنه متابع ومثل ما ذكرت الكالم 
يف احلديث كثري وله طرق وعلى كل حال احلديث متلقًى ابلقبول عند األئمة وصححه مجع من أهل العلم 

جمرد كثرة الطرق وهذا متلقى ابلقبول وهو  وابن حجر وغريه يقررون أن تلقي األمة للخرب ابلقبول أقوى من
مصحَّح مبجموع طرقه ونص على صحته مجع من أهل العلم مسع أاب هريرة يقول جاء رجل هذا الرجل من 
بين مدِلج اختلف يف امسه فقيل عبد هللا وقيل الفراسي وقيل العرَكي بلفظ النسبة والعركي املالح املالح قائد 

لم على كل حال هذا قائد السفينة حيتاج إىل ركوب البحر وحيتاج مع ذلك السفينة وهذا وصف وليس بع
فسأله قائالً إان نركب البحر وحنمل معنا القليل  -عليه الصالة والسالم-إىل ما يتوضأ به جاء هذا إىل النيب 

ضأ به يعين من املاء قليل من املاء الصاحل لالستعمال لألكل والشرب فإن توضأان به عطشنا ألنه قليل أفنتو 
مباء البحر هو املسؤول عنه وحيتمل أن يكون السؤال أفنتوضأ هبذا املاء القليل ولو عطشنا لكن جمموع 

الرواايت تدل على أن السؤال عن ماء البحر واجلواب أيًضا صريح يف الداللة عليه سبب االستشكال عنده 
بحر ماء متغري متغري الطعم متغري الريح ماء كثري حبر فكيف يسأل عن الوضوء فيه سبب االستشكال ماء ال

بسبب كثرة ما ميوت فيه مما يعيش فيه فهم يسألون يستشكلون وشفاء العي السؤال واملراد ابملاء الذي املراد 
السؤال عن  «هو الطهور ماؤه» -صلى هللا عليه وسلم-ابلبحر الذي يعود عليه الضمري هو قال رسول هللا 

إًذا البحر هو املاء الكثري  «هو الطهور ماؤه»يقول عن البحر  -ة والسالمعليه الصال-البحر فالنيب 
 املستكثر أو مكان املاء؟ مكانه ملاذا ال نقول هو املاء؟

 طالب: .....................
ال نستطيع أن نقول املاء هو الطهور ماؤه إمنا نقول املكان هذا املكان  «هو الطهور ماؤه»نعم ألنه قال 

لكبري الظرف هلذا املاء هو الطهور املاء املوجود فيه الطهور ماؤه الطهور صيغة مبالغة ختتلف عن الواسع ا
اسم الفاعل طاهر وتشتمل من املعىن قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل يعين إذا قلنا فالن صادق 

ذه املبالغة حتمل قدرًا هل هو مثل قولنا فالن صدوق؟ ال، صدوق أبلغ من صادق وطهور أبلغ من طاهر وه
زائًدا من الداللة فعند األكثر أن الطَّهور خيتلف عن الطاهر فالطهور طاهر يف نفسه مطهر لغريه خبالف 



الطاهر ولذا يقسِ مون املاء إىل ثالثة أقسام طهور وطاهر وجنس ومن أهل العلم من يرى أن الطهور والطاهر 
لكية وخيتاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وأما املعروف عند وال فرق وهو املعروف عند املا دعىن واحمب

الشافعية واحلنابلة وغريهم أن املاء أقسام الطاهر طاهر يف نفسه املاء املستعمل على ما سيأيت يف رفع حدث 
يف رفع حدث وهذه حنتاجها لبيان اللفظ الذي معنا ماء مستعمل يف رفع حدث طهور واال طاهر؟ طاهر 

ل مرة مرتني ثالث أربع مخس عشر طاهر يرفع حدث واال ما يرفع حدث ما يرفع عند قول على قول استعم
األكثر عند املالكية مادام ما تغري يرفع ما تغري بنجاسة يرفع حدث، البغوي يف شرح السنة يقرر أن صيغة 

داث فهو مطهر طهَّر أكثر املبالغة َطهور جتعل ما تكرر منه التطهري هو املستحق هلذه املبالغة هو رفع أح
من مرة فهو مستحق هلذه املبالغة يعين عكس ما يقوله إمامه الشافعي وما يقوله احلنابلة وغريهم كالمه وجيه 

واال ليس بوجيه؟ يعين إذا نظران إىل الصيغة وهي صيغة مبالغة وهذا املاء استعمل مرارًا وطهر املتوضئ 
المه واال ليس بوجيه؟ لكن إذا نظران إىل حقيقة احلال وجئنا احملدث طهر أكثر من حمدث وجيه؟ وجيه ك

إبانءين أحدمها مستعمل مرارًا والثاين ما استعمل أصالً أيهما أنظف هذا الذي استعمل مرارًا أو الذي مل 
 يستعمل أصاًل؟ إًذا كالم البغوي وجيه واال ليس بوجيه؟

 طالب: ...................
قول الطَّهور ما تكرر منه التطهري من أجل أن يستحق الصيغة من أجل أن دعنا من البحر اآلن هو ي

يستحق صيغة املبالغة ما تغري أصالً ما تغري ألبتة لكن جمرد  االستعمال أال يؤثر يف املاء؟ خلنا من مسألة  
لتطهري كونه يرفع واال ما يرفع هذه مسألة اثنية لكن هو يقول هو ابستحقاق الوصف أوىل الذي تكرر منه ا
اآلن عندان صدوق صدوق صيغة مبالغة أو صادق عندان الصيغة اجملردة اسم الفاعل ومن تكرر منه 

ه وهزله هذا يستحق الوصف أبنه لكن لو صدق مرة واحدة  صدوق التصديق يعين من الزم الصدق يف جدِ 
قلت عنه أنه صادق قلت إنه صادق إذا قال لك جاء زيد مث طابق خربه الواقع ولو كان من أكذب الناس 

يعين يف هذا اخلرب ألن الذي يسمع كالم البغوي مثالً أال يرجح قول مالك يف أن املاء املستعمل يرفع 
احلدث بل يزيد على ذلك فريى أن املاء املستعمل أقوى يف رفع احلدث من غري املستعمل ألنه ال يستحق 

بواضح؟ طيب لكن إذا نظران إىل املسألة جمردة هذه الصيغة إال إذا تكرر منه التطهري واضح واال ما هو 
دعوان من الصيغة جئنا إبانء مستعمل مرارًا وماء غري مستعمل ألبتة ِبِكر أي املاءين أنظف؟ الذي مل 

يستعمل ألبتة أنظف فهو ابستحقاق االسم أوىل إًذا كيف نقول كيف املاء غري املستعمل نقول َطهور واملاء 
ا ال فرق بني طاهر وَطهور، اآلن عندان ماء نظيف ما استعمل ألبتة وهذا كايف يف املستعمل نقول طاهر؟ إذً 

رفع احلدث وإزالة النجس وهو طهور وعندان ماء مساٍو له يف النظافة وأضفت عليه قدرا زائًدا من املنظفات  
قوى يف التطهري كالصابون وحنوه أيهما أوىل ابسم الطهور اللي ما أضيف إليه شيء ولو كان ما أضيف إليه أ



ولذا بعضهم يرى وهذا يؤيد مذهب احلنفية أن الوضوء ابلنبيذ أفضل من الوضوء ابملاء العادي ملاذا؟ ألن 
النبيذ فيه مواد كحولية مطهرة ال شك أن املاء الباقي على خلقته هو األصل يف الطهارة بشقيها يف رفع 

ال يبولن »زاع يف املاء املستعمل أييت يف شرح حديث احلدث وإزالة اخلبث الباقي على خلقته هو األفضل والن
والوضوء بفضل املرأة وغريها من األحاديث اليت هلا ارتبا  به على كل  «أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه

ر اثنًيا أن املاء غري املستعمل الباقي على خلقته أبوصافه أكمل يف التطهري من ونقر حال نعود إىل احلديث 
ل بال شك ألن االستعمال لن يزيده طهارة لن يزيده طهارة فالطهارة هل هي وصف ذايت ألن املستعم

الطهارة هل هي وصف ذايت أو وصف متعدي؟ يعين هل هي وصف ذات أو وصف فعل متعدي؟ ال، 
 وصف ذايت للماء أو متعدي مبعىن ما يتعدى أثره؟ ما فهمتوا قصدي أو أان ما استطعت أفهمكم؟

 ...........طالب: ......
هو »ال، أان أقصد هل الطهور ذات املاء أو املقصود ابلطهور تطهري املاء ما يطهره املاء أنت افهم كالمه 

هو »فاملقصود ابلطهور املاء نفسه ال تطهريه وتكرر التطهري منه فال يرد كالم البغوي  «الطهور ماؤه
فماء البحر ماؤه  «احلل ميتته»مله الصيغة نعم هو مبتدأ والطهور خربه وماؤه فاعل فاعل فاعل عا «الطهور

 فاعل عامله.
 طالب: ................

اي أخي ما هو اسم مفعول هذا عشان تقول انئب فاعل هذه مبالغة قائمة مقام اسم الفاعل لو قلت طاهر 
هو يسأل عن  «احلل ميتته»مفعول قلنا انئب فاعل ألنه مبنزلة املبين للمجهول  مماؤه ال، أما لو كان اس

املاء وهم يقررون انه من شر  اإلجابة الصحيحة مطابقة اجلواب للسؤال وهنا زاد على السؤال زاد هو 
يسأل عن املاء فزيد يف اجلواب احلل ميتته اشاراطهم من أجل أال ينقص يف اجلواب عن املطلوب وأما الزايدة 

سنة الذي استشكل الوضوء ابملاء مع أنه جملرد ال سيما إذا تبني من حال السائل أنه حباجة إليها فحسنة ح
اشتباه عنده ألن األصل يف املاء الباقي على خلقته مل يتغري لونه وال طعمه وال رائحته وهذا تغري طعمه 

ورائحته جمرد اشتباه إذا اشتبه وشك يف تطهري املاء ورفعه احلدث فألن يشك يف امليتة اليت جاءت النصوص 
 ال سيما مع قيام احلاجة الداعية إىل معرفة حكم ميتة البحر احلل ميتته وميتته إعراهبا بتحرميها من ابب أوىل

مثل ماؤه فاعل عامله املصدر عامله املصدر واملراد مبيتة البحر ما ال يعيش إال فيه ما ال يعيش إال يف البحر 
ر يعيش يف الرب يعين مقتضى لكن لو غرق إنسان يف البحر نقول هذا ميتة حبر؟ ال، لو مات حيوان يف البح

اإلضافة ميتة مفرد واال مجع مفرد مضاف واملفرد إذا أضيف اقتضى العموم صار من صيغ العموم فمقتضى 
الصيغة أن كل ما مات يف البحر حل حالل سواء كان يعيش فيه أو يعيش يف الرب لكن هذا العموم 

بحر تشمل ما مات فيه مما ال يعيش إال خمصوص واال أريد به اخلصوص؟ خمصوص خمصوص أيًضا ميتة ال



فيه ولو كان نظريه يف الرب حمرًما يعين إنسان البحر كلب البحر خنزير البحر لو وجدان خنزير البحر مثالً هل 
هذا احليوان املسمى ابخلنزير تشمله النصوص اليت جاءت يف حترمي حلم اخلنزير أو يشمله النص الذي معنا؟ 

ان حرام إمجاًعا لكن هل نقول إن اإلنسان إنسان البحر الذي ال يعيش إال فيه هل إنسان البحر أكل اإلنس
هو إنسان حقيقي أو لشبهه ابإلنسان مسي إنسان؟ نعم هو ليس إبنسان حقيقي طيب خنزير البحر هل 
رب هو خنزير حقيقي تتناوله النصوص اليت تدل على حترمي أكل حلم اخلنزير أو هو ميتة حبر يشمله عموم اخل
ولذا مجع من أهل العلم على أن كل ما ال يعيش إال يف البحر حالل ولو ُحرم نظريه يف البحر ومقتضى 

العموم يف احلديث يؤيد هذا على كل حال ماء البحر كان فيه خالف قدمي وانقرض وأمجعت األمة على أن 
لبحر دل احلديث على أن ما على أنه طاهر مطهر فهو َطهور على مقتضى النص الذي معنا وابلنسبة مليتة ا

ال يعيش إال يف البحر حالل وإن مات حتف أنفه لكن إذا أخرج من البحر حي وعاش فارة تكفي 
إلحضار ما يذكى به هل تلزم تذكيته أو يؤكل ولو مات حتف أنفه لو بعضكم شاهد الصيادين جيد أن 

اال ماتت يف الرب؟ مسكة حنا نقول السمكة أتخذ هلا وقت ما ماتت هل نستطيع أن نقول هذه ميتة حبر و 
مسكة استخرجت من البحر عاشت ربع ساعة حية اآلن هذا الصيد حالل وأدركت هذا الصيد حًيا الصيد 
املراد به املصيد ال نقصد به االصطياد إمنا طائر صدته آبلة أدركته حًيا تلزم ذكاة واال ما تلزم تلزم ذكاته اآلن 

لبحر غري السمك فأخرجناها من البحر وعاشت مدة متكن فيها الذكاة هل هذه ميتة البحر أخرجناها من ا
 «ذكاة اجلنني ذكاة أمه»نقول أنه ال بد من تذكيتها وقل مثل هذا يف اجلنني جنني املذكاة وجاء احلديق 

 عاش فارة حي تلزم ذكاته واال نقول ذكاة أمه تكفي؟ تلزم واال ما تلزم؟
 طالب: ................

يعين هي ذكاته لكن أنت الحظ أنه جنني لكن  «ذكاة اجلنني ذكاة أمه»ل اجلمهور وعلى الرواية هذا قو 
مادام خرج حًيا يسمى جنني يسمى جنني إًذا ال بد من ذكاة وهذا احليوان الذي أخرجناه من البحر وعاش 

ن هذه هذا احليوان مدة تكفي إلحضار اآللة وذحبه يسمى ميتة حبر ولذلك كثري من الصيادين جلهله يضربو 
إىل أن ميوت أما ابلنسبة للسمك أمره معروف ملا ورد فيه من نص خاص لكن ما عداه لو أخرجنا حيوان 
غري السمك من البحر وأمكنت تذكيته مادام أخرجناه حي حياة مستقرة فال بد من تذكيته تشمله عموم 

د ساعة نقول ميتة حبر هذا؟ األصل أن النصوص الكالم على هل نستيطع أن نسميه ميتة حبر يعين مات بع
ميتة البحر ما مات يف البحر ولذا خيتلفون يف الطايف الطايف الذي ميوت خارج البحر واجلمهور على حله 
األكثر على حله خالفًا للحنفية ابلنسبة ملا ال يعيش إال يف البحر إذا لفظه البحر فمات خارج البحر هذا 

فأكل املقصود أن األطعمة هلا  -عليه الصالة والسالم-روا منه للنيب حالل معروف أكله الصحابة وأحض
ابب مستقل وال نريد أن نسارسل أكثر من هذا احلديث الذي يليه يقول وحدثين عن مالك عن إسحاق 



بن عبد هللا بن أيب طلحة عن محيدة زوجته وهي اتبعية يقول ابن حجر مقبولة مُحيدة هكذا ُضبطت 
وهي كذلك عند عامة رواة املوطأ إال حيىي بن حيىي الذي أبيدينا فإنه قال هي بفتح احلاء  عندكم؟ بضم احلاء 

كما نبه على ذلك ابن عبد الرب رمحه هللا مَحيدة الرواية اليت أبيدينا بفتح احلاء وعامة وسائر رواة املوطأ على 
ن حديثها حتتاج إىل متابع فما أهنا ابلضم وهي اتبعية مقبولة بنت أيب عبيد مقتضى كوهنا مقبولة أن يكو 

ليس له من احلديث إال القليل ومل يثبت فيه ما يارك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإال فلني اإلشكال  
كبري يعين كون احلافظ ابن حجر أعطاها هذا الوصف هل معناه أهنا متابعة على رواية احلديث ملاذا مل يقل 

هذا الوصف بنت أيب عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب  لينة مقتضى هذا أهنا توبعت فاستحقت
بن مالك ابن حبان يقول هلا صحبة وكانت حتت عبد هللا بن أيب قتادة وهو اتبعي ثقة من األنصار أهنا 
أخربهتا كبشة أخربت مُحيدة أن أاب قتادة احلارث بن رِبعي دخل عليها فسكبت له َوضوًءا يعين صبت له 

فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى يعين أمال اإلانء حىت شربت قالت كبشة فرآين أنظر إليه  ماًءا يتوضأ به
طهر استعداد أفضل العبادات تنظر تعجب فقال أتعجبني اي ابنة أخي قالت فقلت نعم تعجب ألن الوضوء 

فقال للمثول بني يدي هللا جل وعال ينبغي أن يكون اإلنسان على أكمل حال فظنت أن شرب اهلرة يؤثر 
صلى هللا عليه -أتعجبني اي ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال ال تعجيب مث بني السبب فقال إن رسول هللا 

من الطوافني الذين يكثرون  «إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات»قال:  -وسلم
نويع ألن منها الذكور ومنها املخالطة فيشق عليكم التحرز منها أو الطوافات وهذا شك من الراوي أو ت

اإلانث فمن اتصف هبذا الوصف الطوافة واالختال  كثرة املخالطة حبيث يشق التحرز منه هذا التكليف 
مقتضى  «إهنا ليست بنجس»ابجتنابه فيه مشقة عظيمة فالعلة كوهنا من الطوافني مع مشقة التحرز منها 

 ٿ ٿ ٿ ژيقول قائل هللا جل وعال يقول:  ذلك أهنا لو كانت جنس لتنجس املاء بسببها طيب قد

إذا شربوا ماء تنجس املسألة خالفية املسألة خالفية بني أهل العلم كل على مذهبه املقصود أن   ٨٢التوبة:  ژ
العلة أهنا ليست بنجس والسبب يف ذلك إمنا هي من الطوافني فعلى هذا كل من اتصف هبذا الوصف وشق 

وسؤر اهلرة وما دوهنا يف  را يقول أهل العلم وسؤر اهلرة وما دوهنا يف اخللقة طاهالتحرز منه فإنه ال يؤثر ولذ
اخلقة طاهر ملاذا قالوا وما دوهنا يف اخللقة؟ مفهومه أن ما أكرب منها سؤره ليس بطاهر ألن ما أكرب من اهلرة 

؟ ال ميكن لكن ال يشق التحرز منه بينما ما دون اهلرة أنت تستطيع أن حتكم إغالق البيت عن الفأر
تستطيع أن تغلق البيت وحتكم إغالق البيت عن الكلب واحلمار وما كان فوق اهلرة هم نظروا إىل احلجم 
الصغري ما ميكن التحرز منه ولذا قالوا وسؤر اهلرة وما دوهنا يف اخللقة طاهر فمفهومه أن ما كان فوقها يف 

هل العلة األخرية كوهنا من الطوافني ومع شدة  «فاتإمنا هي من الطوافني عليكم والطوا»اخللقة سؤره جنس 
التحرز منها بسبب الطوافة هو املؤثر يف الطهارة أو هي يف األصل طاهرة وكوهنا من الطوافني قدر زائد على 



عدم التأثري يف املاء سببه كوهنا من الطوافني أو كوهنا ليست بنجس؟ لو وجد من الطوافني ممن ال يشق 
ه جنسة هل تكفي هذه العلة تستقل ابحلكم كونه من الطوافني؟ لو جاء حيوان ليس بنجس التحرز منه وعين

لكنه ليس من الطوافني يؤثر يف املاء واال ما يؤثر إًذا العلة املؤثرة كوهنا ليست بنجس فعلى هذا الذي مل 
لطوافني لو جاءت يتصف هبذا الوصف ال أثر له ولو مل يكن من الطوافني األرنب من الطوافني؟ ليست من ا

أرنب وشربت أقول إذا نظران أن هل العلة مركبة من األمرين أو العلة املؤثرة كوهنا ليست بنجس وهناك كوهنا 
من الطوافني جمرد وصف كاشف لبيان احلقيقة لكن أهل العلم ينظرون إىل كوهنا من الطوافني ولذلك قاسوا 

حلقيقية املؤثرة كوهنا طاهرة ليست بنجس وهل تستقل العلة عليها ما دوهنا يف اخللقة نعم اي إخوان العلة ا
الثانية ابحلكم لو جاءان حيوان جنس وهو من الطوافني على كل حال العلة املؤثرة كوهنا ليست بنجس قال 
حيىي قال مالك ال أبس به أي ال أبس ابلوضوء بسؤرها والسؤر البقية إال أن يرى على فمها جناسة إال أن 

ا جناسة هرة أكلت فأرة مثالً ووجد أثر هذه الفأرة يف فمها الدم واضح فجاءت شربت من يرى على فمه
املاء مفهوم كالمه أنه ال أبس به إال أن يرى على فمها جناسة أن هذه النجاسة مؤثرة يف املاء ال أن اهلرة هي 

ء صغري فيه ماء جاءت هرة يف املؤثرة وهل هذا التأثري مطلق واال مقيد ابلتغيري؟ عندان ماء قليل سطل أو إان
فمها جناسة فشربت من هذا املاء مفهوم كالم اإلمام مالك رمحه هللا أنه مؤثر وإذا أخذانه على ظاهره قلنا 
ولو مل يتغري املاء لكن املعروف أنه على مذهب اإلمام مالك أنه ال ينجس إال ابلتغري نعم الثالثة ينجس 

ش كالم اإلمام مالك قال مالك ال أبس به إال أن يرى على فمها جناسة عندهم ولو مل يتغري لكن اآلن نناق
مفهومه أنه إذا جمرد ما نرى على فمها جناسة أنه فيه أبس يعين ال يتطهر به ولو مل يتغري لكن املعروف من 
مذهبه أنه ال ينجس إال ابلتغري يقول وحدثين عمار عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث 

لتيمي عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن عمر بن اخلطاب خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حىت ا
وردوا حوًضا فقال عمرو بن العاص لصاحب احلوض من ابب التحري والتثبت اي صاحب احلوض هل ترد 
حوضك السباع تشرب منه فنمتنع عنه؟ مقتضى السياق فقال عمر بن اخلطاب اي صاحب احلوض ال 

ربان يعين اتركنا على األصل ألن األصل أن هذا احلوض ما فيه طاهر ولذا ال ينبغي لنإنسان أن يسأل عن خت
القرائن على خروجه عن األصل فيبقى األصل حىت يدل الدليل على ارتفاع هذا األصل ال  ىشيء ما مل تقو 

د السباع من أين تشرب هذه السباع ختربان فإان نرد على السباع وترد علينا أي أن هذا أمر منه ال بد أن تر 
قد يكون اإلنسان عطشان   ١٠١املائدة:  ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژفدعنا على األصل 

حمتاج إىل ماء مث إذا سأل احنرم من هذا املاء فتحرج أو شرب منه بعد السؤال واألمر أعظم دعه إال إذا 
ن استعماله مقتضى قول عمر رضي هللا عنه إان نرد قويت القرائن ودلت األدلة على أنه وقع فيه ما مينع م

هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما »على السباع وترد علينا أن السباع طاهرة وال تؤثر يف املاء جاء يف حديث 



فعلى هذا نستصحب  «إن املاء َطهور ال ينجسه شيء»وجاء يف حديث أيب سعيد  «بقي شراب وطهور
دليل على االستثناء اإلمجاع إال ما غلب على لونه أو طعمه أو رحيه على هذا األصل إال ما استثين وال

خالف بني أهل العلم يف املاء القليل إذا القى جناسة أو ال قته جناسة واإلمام مالك الذي حنن بصدد شرح  
صل هذا هو األ «إن املاء طهور ال ينجسه شيء»كتابه يرى أنه ال ينجس إال ابلتغري ال ينجس إال ابلتغري 

وال خيرجه عن هذا األصل إال التغري إال ما غلب على لونه أو طعمه أو رحيه بعد هذا حديث يقول وحدثين 
صلى هللا -عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء يف زمان رسول هللا 

ريق عبد هللا بن يوسف عن مالك يتوضؤون مجيًعا وهذا احلديث يف الصحيح يف البخاري من ط -عليه وسلم
صلى هللا -يف ابب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء املرأة إن كان الرجال والنساء يف زمان رسول هللا 

عليه الصالة -يستوعب ما بني بعثته  -عليه الصالة والسالم-يتوضؤون مجيًعا وزمان الرسول ل -عليه وسلم
كالم قبل احلجاب يتوضؤون مجيًعا قبل احلجاب وبعضهم يقول إىل وفاته بعضهم يقول أن هذا   -والسالم

الرجال يتوضؤون مجيًعا والنساء يتوضأن مجيًعا مكان خاص ابلنساب يتوضأن جمتمعات ومكان خاص 
يتوضأ فيه الرجال جمتمعون أو جمتمعني حال أي اجلوابني أقوى قبل احلجاب عرفنا أن قوله يف زمان رسول 

إذا قلنا أن  -عليه الصالة والسالم-يستوعب كل الفارة من بعثته إىل وفاته  -سلمصلى هللا عليه و -هللا 
الرجال هلم أماكن للوضوء خاصة هبم يتوضؤون مجيًعا والنساء يتوضأن مجيًعا هذا مما قيل يف احلديث الرجال 

ة مجع جبمع ماذا والنساء إن كان الرجال والنساء هذا مقابلة إيش؟ مجع إبيش؟ جبمع مقابلة مجع جبمع مقابل
تقتضي مقابلة اجلمع ابجلمع؟ القسمة آحاد القسمة آحاد إن كان الرجال والنساء يعين كل رجل مع امرأته 
يتوضؤون مجيًعا يعين هذا من ابب مقابلة اجلمع ابجلمع مجيع كل واحد مع امرته مجيع يتوضؤون هذا مل يقل 

ه هللا ابب وضوء الرجل مع امرأته اإلمام رمحه هللا تعاىل به أحد من الشراح لكن انتبه إىل ترمجة البخاري رمح
منتبه هلذا ابب وضوء الرجل مع امرأته كل رجل مع امرأته يتوضؤون مجيًعا وهذا مما يقتضيه مقابلة اجلمع 
ابجلمع إذا قلت ركب القوم دواهبم وش معىن هذا؟ أن كل واحد دابته من مقابلة اجلمع ابجلمع من متام 

البخاري وفضل وضوء املرأة يعين فضل املاء الذي توضأت به ويستدل هبذا احلديث على أنه ال  الارمجة عند
أبس أبن يتوضأ الرجل بفضل الَوضوء املاء الذي خلت به املرأة والعكس كأنه مل يثبت عنده احلديث الذي 

هذا حديث  «ممن الطوافني عليك»فيه النهي عن الوضوء وضوء الرجل بفضل املرأة والعكس أما حديث 
مصحح عند أهل العلم وحديث قصة عمر صحيحة أيًضا صحيحة وإن كانت موقوفة والقواعد العامة تدل 

 عليها.
 طالب: ....................



املعىن الصحيح مثل ما ذكرانه أخريًا وما هو وهو ما فمه اإلمام البخاري رمحه هللا أن كل واحد يتوضأ مع 
 ك أن يضعف احلديث الذي فيه النهي.زوجته مجيًعا وهو يريد بذل

 أحسن هللا إليك.
 ابب ما ال جيب منه الوضوء

أهنا سألت عن مالك عن حممد بن عمارة عن حممد بن إبراهيم عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 
الت أم وقالت إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر ق -صلى هللا عليه وسلم-أم سلمة زوج النيب 
عن مالك أنه رأى ربيعة بن  عبد الرمحن  «يطهره ما بعده» -صلى هللا عليه وسلم-سلمة قال رسول هللا 

يقلس مرارًا وهو يف املسجد فال ينصرف وال يتوضأ حىت يصلي وسئل مالك عن رجل قلس طعاًما هل عليه 
ع أن عبد هللا بن عمر وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه عن مالك عن انف

حنط ابنا لسعيد بن زيد ومحله مث دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ وسئل مالك هل يف القيء وضوء؟ قال ال 
 ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.

يقول رمحه هللا تعاىل ابب ما ال جيب منه الوضوء، الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعي فيشمل اللغوي 
هو جمرد غسل اليدين والفم بدليل احلديث األول يف الباب يقول حدثين حيىي عن مالك عن حممد بن  الذي

عمارة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد إلبراهيم عن عبد الرمحن بن عوف وحممد بن عمارة ال أبس 
حجر مقبولة إلبراهيم به صدوق حممد بن إبراهيم راوي حديث األعمال ابلنيات ثقة عن أم ولد يقول ابن 

فقالت إين امرأة  -عليه الصالة والسالم-بن عبد الرمحن بن عوف أهنا سألت أم سلمة أم املؤمنني زوج النيب 
أطيل ذيلي الذيل طرف الثوب األسفل وهذا كان مستعمالً إىل وقت قريب إطالة الثوب ويرخى مقدار ذراع 

قرن إىل رأس القرن موجود وقد يوجد اآلن يف بعض يسحب يف األرض لتمام السار هذا موجود إىل ربع 
القرى لكنه مع ما يسمونه ابلتقدم واحلضارة وثورة على األعراف والتقاليد فضالً على األداين انقرض أو كاد 

يطهره » -صلى هللا عليه وسلم-إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر قالت أم سلمة قال الرسول 
فيه كالم ألهل العلم ضعفه مجع منهم وحكم على أم ولد إبراهيم أبهنا جمهولة بعضهم واحلديث  «ما بعده

قال جمهولة وابن حجر يقول مقبولة احلديث املقبول مقبول واال غري مقبول؟ حديث املقبول مقبول واال غري 
ول يف الغالب عند نه مقبأباللي حكم عليه ابن حجر  مبقبولمقبول؟ حيتاج إىل متابع أما إذا مل يتابع فليس 

غريه أقرب إىل الضعف أقرب إىل الضعف ليس له من احلديث أقرب إىل اجلهالة ولذا حكم بعضهم على 
هذه أبهنا جمهولة وضعف احلديث بسببها، الثوب ابلنسبة ملن يطيل الذيل من النساء كما هنا أو املسبل 

النظيفة فهل مثل هذا حيتاج إىل غسل أو ال أييت فيمر على الرطوابت واألقذار مث مير على األرض الطاهرة 
حيتاج؟ األصل أنه حيتاج األصل أنه حيتاج واخلرب عرفنا ما فيه كالم فال بد من غسله بعضهم يقول اخلرب ال 



مانع من قبوله وحينئٍذ حنتاج إىل أن حنمل القذر وأمشي يف املكان القِذر حنم القذر هنا على غري النجس، 
تقذر ولو مل يكن جنًسا يطهره ما بعده التطهري يف مقابل، التطهري ال يكون إال إن القذر يشمل كل ما يس

قلنا إنه لغوي قلنا ينظف لكن ألفاظ الشارع األصل محلها على احلقائق الشرعية األصل محل األلفاظ 
نه ال مانع الشرعية على احلقائق الشرعية إال إذا تعذر محلها على احلقيقة الشرعية لوجود معارًضا أقوى فإ

حينئٍذ من أن حتمل على احلقائق األخرى إما لغوية أو عرفية وهنا يطهره ما بعده هل يكفي يف النجاسات 
أن يزول عينها فقط؟ أو ال بد من تطهريها ابملاء اجلمهور على أن النجاسات ال يطهرها إال املاء ال يطهرها 

 لو زالت بغري فعل زالت الرايح من الشمس.إال املاء وعند أيب حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها و 
 طالب: ................

 ال، جمرد اجلفوف ما يعين أهنا زالت يراق عليها يراق عليها.
 طالب: ................

أنت افارض أن إنسان ابلغ اجلفوف إذا قلت هذا قلنا أن شخص يف ثوبه بقعة بول صفراء واضحة يبست 
 وهي صفراء يكفي.

 .............طالب: ...
 أنت تقول جفوف ما أنت بتقول زالت.

 طالب: ................
إذا زالت عينها ما يكفي  -هذا قول أيب حنيفة-ال ما يكفي ما يكفي جفوف فقط املسألة إذا زالت عينها 

 جفوف افرض أهنا جفت وهي صفراء.
 طالب: ................

كم ابلطهارة، اجلمهور..، نقول على مذهب أيب حنيفة على مذهب أيب حنيفة على مذهب أيب حنيفة حت
تطهر إذا زالت عينها أبي وسيلة كانت ولو بشمس ولو بريح يكفي أما اجلمهور ال بد من املاء وعلى كل 

 احلال يف احلديث ظاهر احلديث ضعيف.
 طالب: ................

يطهرها ما بعدها وش معناته؟ ألنه ما  وهللا هذا الذي يظهر مادامت جمهولة وخمالفة للنصوص والقواعد
 يشار  فيه جفوف وال غريه جمرد مرورها على على جناسة مث متر على أرض ايبسة يكفي؟

 طالب: ................
 نعرف طهورمها الاراب إذا وطئ أحدكم خبفيه هذا اثبت.

 طالب: ................



 جمرد مرور على أرض طاهرة يكفي ال ما يكفي أبًدا. ال وبعدين هناك دلك يزيل العني هنا جمرد مرور هنا
 طالب: ................

ال ما تزول ما تزول مبجرد املرور ال تزول النجاسة مبجرد املرور ولذلك ما اكتفى ابلنعل إال ابلدلك ما يكفي 
 أن يطأ على أرض ايبسة ال هو ال بد الذي يتشرب ابلنجاسة ال بد من غسله كالثوب.

 ..............طالب: ..
اي أخي اجلهة منفكة اجلهة منفكة يعين كونه ارتكب إمث ارتكب حمرم هذا شيء ومسائل التطهري مسائل 
أخرى فاجلهة منفكة. يقول وحدثنا مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرمحن شيخه شيخ اإلمام مالك يقلس 

دونه وليس بقيء يعين دون القيء دون  مرارا وهو يف املسجد القْلس كفْلس ما خرج من احللق ملئ الفم أو
القيء يقلس مرارًا وهو يف املسجد فال ينصرف وال يتوضأ حىت يصلي قال حيىي وسئل مالك عن رجل قلس 
طعاًما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه جاء يف الباب حديث قاء 

ابن عبد الرب حديث عائشة رضي هللا عنها من أصابه قيء  فتوضأ لكنه حديث ال يثبته أهل العلم كما قال
أو رعاف أو قَ ْلس أو مذي فليتوضأ مث لينب على صالته ويف ذلك ال يتكلم خمرج عند ابن ماجه لكن ضعفه 
أمحد وغريه مذهب اإلمام مالك أن القيء ال ينقض الوضوء ومن ابب أوىل القلس القلس ميأل الفم فقط ما 

رج من احللق يعين مبجرد ما وصل إىل املعدة القيء خيرج من املعدة ويكون كثري وتقدم د على ذلك وخيييز 
قوله رمحه هللا أنه قال ال وضوء إال ما خيرج من ذكر أو دبر أو نوم مذهب أيب حنيفة وأمحد أن القيء ينقض 

والقيء كلها  الوضوء القيء الفاحش اخلارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء الدم الكثري القيح
تنقض الوضوء عند أيب حنيفة وأمحد، األدلة..، ما فيه دليل ينهض على أهنا تنقض الوضوء ما جاء يف ذلك  
كله مثل ما ذكران قاء فتوضأ ال يثبت حديث عائشة أيًضا ضعفه أمحد وغريه عندان اخلرب يقول حدثين عن 

امسه عبد الرمحن ومحله مث دخل املسجد فصلى  مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر حن ط ابنا لسعيد بن زيد
من غسل »أنه قال  -عليه الصالة والسالم-ومل يتوضأ أورد اإلمام مالك هذا اخلرب إنكارًا ملا روي عن النيب 

اإلمام مالك رمحه هللا ذكر خرب عبد هللا بن عمر ُيضعِ ف به هذا اخلرب  «ميًتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ
هذا اخلرب خمرج يف عند البيهقي وغريه وقو اه الذهيب وقواه  «ليغتسل ومن محله فليتوضأمن غسل ميًتا ف»

الذهيب وقال أبو داود منسوخ منسوخ يعين على فرض ثبوته منسوخ ومل يبنيِ  الناسخ مل يبني أبو داود انسخه 
ن محل امليت بعضهم يقول من محل امليت فليتوضأ ال أل «من غسل ميًتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ»

ينقض الوضوء إًذا ملاذا؟ لئال حيتاج إذا وضع امليت يف املسجد أن خيرج يتوضأ وتفوته صالة هذا جمرد توجيه 
يعين إذا أمكن التوجيه توجيه الشطر الثاين لكن  «من غسل ميًتا»للحديث لكن ماذا عن قوله يف احلديث 

حباب ألنه إذا غسله احتمال أن يصل إليه االست «من غسل ميًتا فليغتسل»شطره األول كيف يوجه؟ 



رشاش من من املاء الذي يغسل به امليت وهذا املاء مصحوب أبوساخ ومصحوب بكذا فيكون أمر إرشاد 
هذا على تقدير ثبوت اخلرب قال حيىي وسئل مالك هل يف القيء وضوء؟ هل يف القيء وضوء؟ قال ال ولكن 

وء وتقدم قوله أنه ال وضوء إال مما خيرج من ذكر أو دبر أو ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وض
نوم فالقيء ال ينقض الوضوء عنده وكذلك عند الشافعي خالفًا أليب حنيفة وأمحد واألدلة على نقض 

 الوضوء هبذه األمور كما مسعنا ال تنهض.
 طالب: ................

 خلالف املعترب.مسألة االحتيا  واخلروج من اخلالف واملراد ابخلالف ا
 أحسن هللا إليك.

ابب ترك الوضوء مما مسته النار، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس أن 
أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ر موىل بين حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخربه أنه خرج عن مالك عن حيىي بن سعيد عن قشري بن يسا
عام خيرب حىت إذا كانوا ابلصهباء وهي من أدىن خيرب نزل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا 

فصلى العصر مث دعا ابألزواد فلم يؤت إال ابلسويق فأمر به فَ ثُرِ ي فأكل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
وأكلنا مث قام إىل املغرب فمضمض ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ عن مالك عن  -هللا عليه وسلمصلى -

حممد بن املنكدر وعن صفوان بن سليم أهنما أخرباه عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن ربيعة بن 
بن سعيد املازين  عبد هللا بن اهلذيل أنه تعش ى مع عمر بن اخلطاب مث صلى ومل يتوضأ عن مالك عن ضمرة

عن أابن بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزًا وحلما مث مضمض وغسل يديه ومسح هبما وجهه مث 
صلى ومل يتوضأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أيب طالب وعبد هللا بن عباس كاان ال يتوضئان مما مست 

ل عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن الرجل النار عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه سأل عبد هللا بن عامر أنه سأ
يتوضأ للصالة مث يصيب طعاًما قد مسته أيتوضأ؟ قال: رأيت أيب يفعل ذلك وال يتوضأ عن مالك عن أيب 
نعيم وهب بن كيسان أنه مسع جابر بن عبد هللا األنصاري يقول رأيت أاب بكر الصديق أكل حلًما مث صلى 

ُدعي لطعام فقرِ ب إليه  -صلى هللا عليه وسلم-كدر أن رسول هللا ومل يتوضأ عن مالك عن حممد بن املن
خبز وحلم فأكل منه مث توضأ وصلى مث أيت بفضل ذلك الطعام فأكل منه مث صلى ومل يتوضأ عن مالك عن 
موسى بن عقبة عن عبد الرمحن بن يزيد األنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة 

فقرب هلما طعاًما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأيب بن كعب وأيب بن كعب 
 ما هذا اي أنس أعراقية فقال أنس ليتين مل أفعل وقام أبو طلحة وأيب بن كعب فصليا ومل يتوضئا.



يقول النووي رمحه  يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ترك الوضوء مما مسته الناس ترك الوضوء مما مسته النار
هللا تعاىل كان اخلالف فيه معروفًا بني الصحابة والتابعني مث استقر اإلمجاع على أنه ال وضوء مما مست النار 
إال حلوم اإلبل فقال أمحد ابلوضوء منه واختاره مجع من الشافعية وغريهم فما مسته النار جاء فيه أخبار 

ترك  -صلى هللا عليه وسلم-كان آخر األمرين من رسول هللا وجاء فيه   «توضؤوا مما مست النار»ابلنص 
الوضوء مما مست النار جاء فيه هذا وهذا لو مل يرد إال الوضوء مما مست النار مع حديث جابر كان آخر 
األمرين ترك الوضوء مما مست النار ال إشكال آخر األمرين انسخ ألول األمرين آخر األمرين انسخ ألول 

ال وضوء مما مست النار يقول حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  األمرين وحينئذٍ 
أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ وكتف  -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا 

النار  ترك الوضوء مما مست -عليه الصالة والسالم-الشاة والشاة مما متسه النار وكان آخر األمرين منه 
واحلديث صحيح واحلديث خمر ج يف البخاري من طريق عبد هللا بن يوسف لكنه يف حلم أكل كتف شاة 

وهذا مما ال خيتلف فيه هذا مما ال خيتلف فيه بل مما استقر االتفاق على أنه ال وضوء منه وحدثين عن مالك 
ان أنه أخربه أنه خرج مع رسول عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار موىل بين حارثة عن سويد بن النعم

عام خيرب حىت إذا كانوا ابلصهباء وهي من أدىن خيرب مما يلي املدينة نزل رسول  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
فصلى العصر مث دعا ابألزواد وهي مجع زاد والزاد ما يتزود سواء كان يف السفر  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ويق مل يؤت إال ابلسويق والسويق دقيق الشعري وقد يكون من القمح وغريه أو يف احلضر فلم يؤت إال ابلس
املقصود أنه دقيق وقد وصفه أعرايب فقال عدة املسافر وطعام العجالن وبلغة املريض يدل على أنه شيء 

هذا  -عليه الصالة والسالم-خفيف شيء خفيف مل يؤت إال ابلسويق ما أيت بشيء ثقيل ما أيت بقدر كبري 
عليه - امن التقلل من الدنيا وقد عرضت عليه لكن أابه -عليه الصالة والسالم-ما ُعرف من حاله هو 

من األحاديث الصحيحة جاء الشيء الكثري  -عليه الصالة والسالم-وما جاء يف عيشه  -الصالة والسالم
ض والتخم يرى اهلالل مث مما يدل على أنه ما شبع إال اندرًا وليس الشبع املعهود عندان اآلن املسبب لألمرا

اهلالل مث اهلالل ما أوقد يف بيته انر هذا يف احلضر فكيف ابلسفر السويق عدة املسافر وطعام العجالن 
وبلغة املريض واآلن إذا سافر اإلنسان يكفيه مثل هذا إذا سافر أيخذ معه شابورة واال كعك واال شيء 

نا بعض الناس يف حال السفر يسرفون ويبذرون أكثر خفيف أبًدا ال خيتلف الوضع يف حال بل العكس رأي
مما يفعلونه يف احلضر وهللا املستعان فدار ابألزواد فلم يؤت إال ابلسويق فأمر به فثري السويق بيابس فثري 

إىل املغرب  -عليه الصالة والسالم-وأكلنا مث قام  -صلى هللا عليه وسلم-بل ابملاء ليلني فأكل رسول هللا 
ضنا مث صلى ومل يتوضأ بسبب أكل السويق وإدخاله يف الارمجة يدل على أنه مطبوخ مسته فمضمض ومضم

النار مضمض فمضمضنا نظفوا أفواءهم أتهًبا للصالة وهكذا ينبغي ملن أكل قبيل الصالة أن ينظف فمه 



مث قال وخيلل أسنانه لئال يضطر إىل ذلك وهو يف صالته فينبغي أن يتأهب لصالته لئال يشغله مثل هذا 
وحدثين عن مالك عن حممد بن املنكدر وعن صفوان بن سليم أهنما أخرباه عن حممد بن إبراهيم بن حارثة 

لكنه مل يلقه فهو  -عليه الصالة والسالم-التيمي عن ربيعة بن عبد هللا بن اهلدير هذا مولود يف حياة النيب 
مسته النار مث صلى عمر ومل يتوضأ بسبب  من كبار التابعني أنه تعشى مع عمر رضي هللا عنه طعاًما قد

مث ثىن بفعل عمر مث ثلث  -عليه الصالة والسالم-ذلك الطعام هذا فعل عمر رضي هللا عنه األول فعله 
بفعل عثمان مث جاء ابخلرب عن علي رضي هللا عنه مث ختم أبيب بكر يقول وحدثين عن مالك عن ضمرة بن 

ثمان بن عفان أكل خبزًا وحلما مث مضمض وغسل يديه ومسح هبما سعيد املازين عن أابن بن عثمان أن ع
وجهه مث صلى مضمض وغسل يديه ومسح هبما وجهه مث صلى ومل يتوضأ تنظف وضوء لغوي لكنه مل 

يتوضأ وضوًءا شرعًيا أكل خبزًا وحلًما مث قال وحدثين عن مالك أنه بلغه أن علي بن أيب طالب وعبد هللا بن 
عليه الصالة -آن مما مست النار ملاذا؟ ألنه ليس بناقض وكان آخر األمرين منه عباس كاان ال يتوض

ترك الوضوء مما مست النار مث قال وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه سأل عبد هللا بن  -والسالم
 صحايبالعامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصالة مث يصيب طعاًما قد مسته الناس أيتوضأ قال رأيت أيب 

ليل بدري عامر بن ربيعة رأيت أيب يفعل ذلك وال يتوضأ حدثين حيىي عن مالك عن أيب نعيم وهب بن  اجل
كيسان أنه مسع جابر بن عبد هللا األنصاري يقول أاب بكر الصديق أكل حلًما مث صلى ومل يتوضأ يريد اإلمام 

فاء الراشدين ذكر عمل عمر رضي هللا عنه مالك رمحه هللا هبذه األخبار أن يبني أن عمل اخللفاء األربعة اخلل
مث عثمان مث علي وختم أبيب بكر ليبني أن عمل اخللفاء األربعة ترك الوضوء مما مست النار وهو آخر 

ويريد رمحه هللا أن يؤيد مذهبه يف أنه ال وضوء مما مست النار أاي كان  -عليه الصالة والسالم-األمرين منه 
يع ما مسته النار فعندان عموم عموم متأخر آخر األمرين مؤيد بفعل اخللفاء وما من صيغ العموم يشمل مج

الراشدين وقد أمران ابالقتداء هبم واالهتداء هبديهم عندان عموم متأخر وثبت من حديث جابر بن مسرة ومن 
بل حديث الرباء جابر عند مسلم حديث الرباء عند أيب داود وغريه األمر ابلوضوء من إيش؟ من حلم اإل
فعندان كان آخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار وحلم اإلبل يندرج يف هذا النص ألنه متسه الناس 

والنصوص اليت  «نعم»أنتوضأ من حلم اإلبل قال  «إن شئت»وعندان خصوص أنتوضأ من حلم الغنم قال 
م اإلبل خبصوصه؟ ليس فيها بني أيدينا سواء منها املرفوع واملوقوف هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من حل

ما يدل على ترك الوضوء من حلم اإلبل على وجه اخلصوص إمنا فيها العموم العموم لو مل ترد هذه النصوص 
ترك الوضوء مما مست النار كفى لكن إذا أيد احلديث  -عليه الصالة والسالم-إال كان آخر األمرين منه 

ولذا  -عليه الصالة والسالم-لسنة احملفوظة الباقية بعدها بفعل اخللفاء الراشدين ال شك أنه يكون هو ا



مجع من أهل العلم إذا اختلفت عندهم األحاديث ومل يعرفوا املتقدم من املتأخر ومل يعرفوا الراجح من املرجوح 
 رجحه بفعل اخللفاء الراشدين على وجه اخلصوص.

إبيراد هذه األخبار أتييد مذهبه يف عدم نقض  نكمل بقية األحاديث فعرفنا أن مراد اإلمام مالك رمحه هللا 
الوضوء جبميع ما مسته النار مبا يف ذلك حلم إيش؟ اإلبل احلديث الذي أورده عن حممد بن املنكدر أن 

حديث مرسل لكنه موصول عند أيب داود والارمذي عن أيب داود من  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
كالمها عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي هللا عنه ويف اخلرب األخري   طريق ابن جرير والارمذي عن سفيان

يقول وحدثين عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أن أنس بن مالك قدم من 
العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه وأيب بن كعب سيد القراء فقرب هلما طعاًما قد مسته النار فأكلوا منه 

أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأيب بن كعب ما هذا اي أنس يعين ما هذا الفعل ما هذا الفعل اي أنس  فقام
أعراقية أي هل استفدت هذا العلم ابلعراق؟ ألنه قدم من أين؟ قدم من العراق أعراقية يعين هل هذه املسألة 

أنت؟ إنكار فهما ينكران  استفدهتا ابلعراق وهذا إنكار استفهام إنكاري كما يف حديث عائشة أحرورية
عادي ما يشكل لكن ينكر عليه هؤالء اجللة حيرج  نعليه فقال أنس ليتين مل أفعل ألنه كونه ينكر عليه إنسا

 ولذا قال ليتين مل أفعل وقام أبو طلحة وأيب بن كعب فصليا ومل يتوضآ ألنه ليس بناقض هذا اخلرب بعمومه.
ين ضعفه أبو داود يف سننه وأبو حامت والرازي يف احللل وابن وكاتب الورقة حديث جابر كان آخر األمر 

حبان وقالوا إنه روي ابملعىن والصواب أنه أيت بطعام فتوضأ وصلى الظهر مث أكل وصلى العصر ومل يتوضأ 
 فرواه ابملعىن ما رأيكم؟

صلى هللا عليه - على كل حال العلماء كلهم ميثلون به وينقلونه بلفظه هكذا كان آخر األمرين من رسول هللا
ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار مع أنه جاء الوضوء مما مست النار وعرفنا أنه لو مل يرد  -وسلم

إال هذا اللفظ وهذا اللفظ ما عندان إشكال لكن عندان مما مست النار بعمومه يتناول حلم اإلبل وحديث 
اود وغريه وفيه الوضوء من حلم اإلبل فعندان عموم جابر بن مسرة وهو يف مسلم حديث الرباء عند أيب د

متأخر وخصوص ال يدرى هل هو متقدم أو متأخر لكن مقتضى قوله آخر األمرين أن أنه متأخر حىت عن 
هذا فعندان بني النصني عموم وخصوص من جهة وعندان تقدم وأتخر من جهة العموم واخلصوص العموم 

ابلوضوء من حلم اإلبل خاص وآخر األمرين هذا املتأخر واألمر  واخلصوص كان آخر األمرين عام واألمر
ابلوضوء من حلم اإلبل مقتضى احلديث أنه متقدم فعندان مسلكان فإما أن نقول ابلنسخ واملتأخر ينسخ 

املتقدم أو نقول ابلتخصيص أو نقول ابلتخصيص فيكون آخر األمرين مما مست النار خمصوص بلحم اإلبل 
ع إال أنه يف النسخ رفع كلي للحكم ويف التخصيص رفع جزئي التخصيص ابب من أبواب ويف كل منهما رف

اجلمع والتوفيق وإذا أمكن اجلمع بني النصوص ال يلجأ إىل القول ابلنسخ هذا أمر معروف عند أهل العلم 



العام على أنه ال يقال ابلنسخ مع إمكان اجلمع ألن النسخ إلغاء إلغاء للحكم ابلكلية واجلمع ولو حبمل 
اخلاص مع أن فيه إلغاء إال أنه جزئي وليس بكلي فالتخصيص أوىل من النسخ من هذه احليثية والذين 

يقولون ابلتخصيص ال ينظرون إىل التاريخ ال ينظرون إىل التاريخ مع أن النظر إىل التاريخ قول معروف عند 
يكن العام هو املتأخر هذا قول معروف يف أهل العلم من أهل العلم من يقول حيمل العام على اخلاص ما مل 

األصول ما مل يكن العام هو املتأخر ألنه مل أيتينا التنصيص على فرد من أفراد العام حبكم خمالف حلكم العام 
متقدم مث أييت اللفظ العام مث بعد ذلك أييت عام وقد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض األفراد حبكم 

موافق ما فيه إشكال ال حيمل العام على اخلاص إذا جاء حبكم خمالف هذا خمالف أما إذا كان احلكم 
اخلاص قبل جميء العام أال حيتمل أن املتكلم أراد نسخ التخصيص أظن يف مسألتنا ظاهر الكالم، يعين هذا 
يستدل به على أن احلديث متأخر نقول املسألة من الناحية األصولية مستوعبة واال ما هي مستوعبة؟ ألن 
عندان عموم وخصوص وعندان متقدم ومتأخر لو مل يقل بعدم الوضوء من حلم اإلبل أئمة كبار عندك مالك 
والشافعي وأتباع هذين اإلمامني وإن كان مجع من حمققي الشافعية قالوا أبن حلم اإلبل ينقض الوضوء ابن 

وضوء يف احلديث حديث جابر بن خزمية ابن املنذكر النووي مجع من الشافعية قالوا أبن حلم اإلبل ينقض ال
وهو ما أشار إليه األخ، التخيري هذا فيه الداللة على عدم  «إن شئت»مسرة أنتوضأ من حلم الغنم قال 

وجوب الوضوء من حلم الغنم فهو مؤشر إىل أنه ليس مبتقدم على نسخ الوضوء مما مست النار يفهم منه 
رفنا أن ما من صيغ العموم وأما التنصيص على حلم اإلبل هذا نعود إىل العموم واخلصوص مما مست النار وع

التنصيص على ذلك ختصيص فنحن بني األمرين فالشافعية واملالكية نظروا  «نعم»أنتوضأ من حلم اإلبل قال 
إىل أن هناك نصوص متقدمة ونصوص متأخرة نصوص متقدمة ونصوص متأخرة والعمل على املتأخر من 

الطرف اآلخر نظروا إىل أن هناك نص عام ونص خاص واخلاص مقدم على  -عليه الصالة والسالم-فعله 
العام ألنه حينئٍذ جيب محل العام على اخلاص فهذا من ابب التخصيص وال شك أن القول ابلتخصيص 

أوىل من القول ابلنسخ وهذا على التسليم أبن حديث جابر بن مسرة متقدم على حديث كان آخر األمرين 
ترك الوضوء وهذا أيًضا على التسليم بثبوت اللفظ عن الصحايب ألن  -لصالة والسالمعليه ا-من أمره 

التخصيص رفع جزئي والنسخ إبطال ورفع كلي للحكم وال شك أن إبقاء بعض الداللة أسهل من إلغاء 
الداللة ابلكلية ال شك ما القول الراجح؟ نقض الوضوء من أكل حلم اإلبل طيب يف البخاري عن ابن 

وأظن أيب هريرة أن الوضوء مما خرج ال مما دخل خبالف الفطر يف الصيام مما دخل ال مما خرج هذا  عباس
 الكالم مسلم واال غري مسلم هذا يرد عليه يف الصيام ويف الوضوء.

 طالب: ................
 .اخلصمجمع عليه ال خيالفك فيه مبال جب شيء جممع عليه إذا أردت أن تناظر ائت 



 ..............طالب: ..
نعم اإلمجاع، ويف الوضوء حلم اإلبل يعين ليست قاعدة مطردة حينما يقال أن الصيام ينقضه ما دخل 

والوضوء ينقضه ما خرج هذا أغليب وليس بكلي هذا أغليب وليس بكلي وال شك أن املرجح بعد النظر يف 
وضوء وهذا يقول ابن حجر: وقال األدلة وتطبيق القواعد عليها أن حلم اإلبل انقض للوضوء انقض لل

الشافعي واجلمهور وقال الشافعي واجلمهور أن حلم اإلبل ال ينقض الوضوء عندان من األئمة يقولون أبنه ال 
 ينقض مالك والشافعي والذين يقولون ينقض.

 طالب: ................
نقض ولذا يف املناظرة يقولون إمامان وأيًضا..، نعم من كبار الشافعية من احملدثني من كبار احلنفية يقولون ي

يف املقابل إمامني ويسلم لنا احلديث حينما قال ابن حجر رمحه هللا تعاىل وقال الشافعي واجلمهور تصحيح 
العبارة يف عون املعبود قال قال الشافعي واجلمهور من أصحابه، صحيح اآلن الكالم صحيح مجهور 

م لكن من حمققي الشافعية من حمدثيهم من يقول أبن حلم اإلبل الشافعية على أنه ال ينقض تبًعا إلمامه
ملا قيل أن إمامني يف مقابل..، إمامني مقتضى ذلك أن  املناظرة أن هذا هماللي أعرف ينقض الوضوء 

احلنفية يقولون به أما مالك والشافعي مؤكد على كل حال كتب احلنفية موجودة يؤتى هبا غًدا إن شاء هللا 
ا غًدا إن شاء هللا تعاىل من أكل من حلم اإلبل انسًيا وهذا حيدث كثري صالة املغرب يف رمضان أييت حتقيقه

صالة املغرب يف رمضان وهذا يكون يف املفروم الذي ال مييَّز إذا وضع يف بعض املعجنات حلم إبل مفروم مث 
هل العلم وإن صحت النسبة هل نقول أنت فعلت أمرًا خمتلًفا فيه؟ وقال به مجع من أ وقام وصلىقام أكل 

إىل اجلمهور قلنا قال به اجلمهور فليست عليك إعادة أو نقول مادام صح الدليل يلزمك أن تعيد؟ ألن 
املسألة حتصل كثريًا ويف مسألة االقتداء اقتداء املأموم إبمام ال يرى النقض بلحم النقض املأموم يرى النقض 

م يرى أن صالة اإلمام ابطلة فال يصح له االقتداء به؟ أو نقول واإلمام ال يرى النقض هل نقول أن املأمو 
هذه املسألة خالفية يسع فيها اخلالف وقد اقتدى أبئمة واملسألة حمتملة؟ هل نقول يعيد من صلى بعد أن 
أكل أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين هللا به؟ إن كان يرى أنه ال ينقض ال يعيد وإن كان يرى أنه انقض 

ن يعيد وال يعفيه النسيان من اإلعادة ألن النسيان ينزل املوجود منزلة املعدوم وال ينزل املعدوم منزلة عليه أ
املوجود؟ يف مسألتنا هذه موجود واال معدوم وش املعدوم الوضوء الوضوء معدوم ال يعفيه يشفع له النسيان 

سي قدم له شيء من املعجنات فيها حلم ال ألن النسيان ينزل اجملود مبنزلة املعدوم يعين لو نسي أو ما ن
مفروم وغلب على ظنه أهنا حلم إبل وقام وتوضأ نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك األول صحيح وكايف 

نزل منزلة املعدوم ألنه ما يقصد التجديد هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله لكن العكس لو أكل حلم 
لوضوء بلحم اإلبل نقول الوضوء معدوم والنسيان ال ينزل إبل وظنه حلم غنم وما توضأ وهو يرى نقض ا



املعدوم منزلة املوجود فعليه أن يعيد يتوضأ ويصلي مسألة اإلمامة اقتدى إبمام يرى عدم النقض واملأموم يرى 
النقض فصالة اإلمام يف نظر املأموم ابطلة ويقتدي إبمام صالته ابطلة تصح..، يصح االقتداء به أو ال 

 يصح؟
 
  أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (3كتاب الطهارة ) –شرح: الموطأ 
 باب: ما جاء في المسح بالرأس واأل ذنين -باب: جامع الوضوء 

 عبد الكريم الخضير :الشيخ
 

 رحمة هللا وبركاته السالم عليكم و 
 أجمعين. ه عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحب وبارك علىوسلم وصلى هللا الحمد هلل رب العالمين، 

    .سم
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه  ،الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين
  .أجمعين
  الجزاء.واجزه عنا خير  ،غفر لشيخنااللهم ا

  قال اإلمام يحيى:
 باب: جامع الوضوء 

 :فقدال ،سدئل عدن االسدتطابة -صدلى هللا عليده وسدلم-عن مالك عن هشام بدن عدروة عدن أبيده أن رسدول هللا 
 .((؟ال يجد أحدكم ثالثة أحجار ))أو

خدرج  -صدلى هللا عليده وسدلم-هللا  أن رسدولهريدرة  عن مالك عن  العالء بن عبد الرحمن عن أبيده عدن أبدي
نا إن شاء هللا بكم الحقون، وددت إني قد رأيت إخواننا(( :إلى المقبرة فقال  ))السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وا 

خوانند ،))بل :قال ؟لسنا بإخوانك: يا رسول هللا أفقالوا فدرطهم علدى  االدذين لدم يدأتوا بعدد، وأند اأندتم أصدحابي، وا 
ر ))أرأيدت لدو كدان لرجدل خيدل ُغد :؟ قدالكيف تعدرف مدن يدأتي بعددك مدن أمتدك ،يا رسول هللا :فقالوا الحو ((
 ا))فدإنهم يدأتون  يدوم القيامدة غدرًّ : ، قداليا رسدول هللا قالوا: بلى أال يعرف خيله؟(( ،همهم بُ في خيل دُ  ،محجلة

 :البعير الضال، أناديهمرجال عن حوضي كما يذاد  محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحو ، فال يذادنِ 
 . ((افسحق   ا،فسحق   ا،أال هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحق   ،أال هلم

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عدن حمدران مدولى عثمدان بدن عفدان أن عثمدان بدن عفدان جلدس علدى 
لدوال أنده فدي  ا ألحددثنكم حدديث  وهللا :ثدم قدال ،بمداء فتوضدأ ، فددعافجداء المدؤذن فنذنده بصدالة العصدر ،المقاعد

))مددا مددن امددرأ يتوضددأ : يقددول -صددلى هللا عليدده وسددلم-سددمعت رسددول هللا  :، ثددم قددالكتدداب هللا مددا حدددثتكموه
  .فيحسن وضوءه، ثم يصلي الصالة إال غفر له ما بينه وبين الصالة األخرى حتى يصليها((

داَلَة طَ قال مالك: أراه يريد هذه اآليدة  َئاتِ }َوَأِقدِم الصَّ ديِِ دَن اللَّْيدِل ِإنَّ اْلَحَسدَناِت ُيدْذِهْبَن السَّ دا مِِ َذِلدَك  َرَفدِي النََّهداِر َوُزَلف 
  .[( سورة هود111)] {ِذْكَرى ِللذَّاِكِرينَ 



هللا عليدده  صددلى-الصددنابحي أن رسددول هللا  عددن مالددك عددن زيددد بددن أسددلم عددن عطدداء بددن يسددار عددن عبددد هللا
ذا اسدتنثر خرجدت الخطايدا مدن مدؤمن فتمضدم  خرجدت الخطايدا مدن فِ ))إذا توضدأ العبدد ال: قال -وسلم يده، وا 

، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فدإذا غسدل يديده خرجدت هأنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجه
الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسده حتدى تخدرج مدن 

))ثدم كدان مشديه : قدال غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج مدن تحدت أظفدار رجليده((أذنيه، فإذا 
 وصالته نافلة له((. إلى المسجد

))إذا  :قدال -صلى هللا عليه وسدلم-عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول هللا 
كل خطيئدة نظدر إليهدا بعينيده مدع المداء، أو مدع توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه 

أخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مدع المداء، أو مدع أخدر قطدر المداء، 
مددن  افدإذا غسدل رجليدده خرجدت كدل خطيئددة مشدتها رجداله مددع المداء، أو مدع أخددر قطدر المداء، حتددى يخدرج نقيًّد

  .الذنوب((
صدلى هللا عليده -رأيت رسول هللا  :نس بن مالك أنه قالطلحة عن أ بن أبي ن عبد هللاعن مالك عن إسحاق ب

 -صدلى هللا عليده وسدلم-هللا  فدأتي رسدول ،فلدم يجددوه افدالتمس النداس وضدوء   ،وحاندت صدالة العصدر -وسلم
 ،ون منهثم أمر الناس يتوضئ ،في ذلك اإلناء يده -صلى هللا عليه وسلم-فوضع رسول هللا  ،بوضوء في إناء

 من عند آخرهم.  وافتوضأ الناس حتى توضئ ،لماء ينبع من تحت أصابعهيت افرأ :قال أنس
ثدم خدرج  ،ه: من توضأ فأحسن وضدوءنه سمع أبا هريرة يقولهللا المدني المجمر أعن مالك عن نعيم بن عبد 

نه يكتب له بإحدى خ ،دام يعمد إلى الصالة إلى الصالة فإنه في صالة ما اعامد   ه ، ويمحدى عندطوتيه حسنةوا 
 :قدال ؟يدا أبدا هريدرة : لدمقدالوا ا،أبعددكم دار   أعظمكم أجر ا ، فإنأحدكم اإلقامة فال يسعَ فإذا سمع  ،باألخرى سيئة

 ا.من أجل كثرة الخط
: فقدال سدعيد ،سأل عن الوضوء مدن الغدائ  بالمداءعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُ 

 نساء.إنما ذلك وضوء ال
))إذا شدرب : قدال -صدلى هللا عليده وسدلم-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبدي هريدرة أن رسدول هللا 

 .الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات((
وخيددر  ،))اسددتقيموا ولددن تحصددوا، واعملددوا: قددال -عليدده وسددلمى هللا صددل-مالددك أندده بلغدده أن رسددول هللا عددن 

 .ظ على الوضوء إال مؤمن((أعمالكم الصالة، وال يحاف
يقول  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعبده ورسوله،  وبارك على وسلم وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
 باب: جامع الوضوء 

 .وفةأن تكون مرفوعة أو موقواألحاديث أعم من  ،الباب الذي يجمع األحاديث الواردة في صفة الوضوء
  :-رحمه هللا-يقول 



سددئل عددن  -صددلى هللا عليدده وسددلم-"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن هشددام بددن عددروة عددن أبيدده أن رسددول هللا 
ذى عاان المخاارج والمااراد بهااا إزالااة األ :واإلطابااة ،لطلااب، أي طلااب الطياابلالسااين والتاااء : سااتطابةاال سددتطابة"اال

 بالحجارة أو بالماء. 
زالة األقاذار ،أو استجمر ىنجاست إذااستطاب الرجل  :قالي مان  ،والطهاارة والنظافاة والنزاهاة مان محاسان الادين ،وا 

النصاارى يزاولاون كاان فقد  ،مثل هذا الباب بين أن هذا الدين وسط بين األديان، ومما ي  محاسن هذا الدين العظيم
وهلل -لمقاااريض، فااديننا وسااط ، باال تقاارض بابالماااء ثاارإزالااة األ ، وال يكفاايهمواليهااود يشااددون فااي أمرهااا ،النجاسااات

يغسال  ومما ياذكر  أن غسااال   ،وبين مباشرة النصارى لهذه القاذورات والنجاسات ،بين أثار وأغالل اليهود -الحمد
 ،ساببالعان مان غيار أن يادعى فسائل  ة،أسلم مان غيار دعاو  ،الثياب في بالد الحضارة في أمريكا وهللا المستعان

 ،الثياااب ماان المساالمين وليساات لهااا رائحااة النصااارى فااال يطيااق رائحتهااا، وتأتيااه تأتينااا الثياااب ماان قومااه ماان فقااال:
هاو ديان النظافاة مان غيار  -وهلل الحماد- الادينف ،هاذا السابب، فأسالم لساتطابةوالسبب في ذلاك هاو االساتنجاء واال

ن بعاض النااس جال غبًّاا؛ ألولذا جاء تنظيف وتسريح الشاعر والتر  ؛يعني بعض الناس يزيد في هذا الباب ،مبالغة
وقت اا بعاض النااس يمكاث  ،عان تحصايل األهام وقاهثياباه مبالغاة تع فاي نظافاة أو ،كان في نظافة بدناه يبالغ سواء

، يمكث  ، بحياث إذا لابس عادد أياام السانة بقادرووجد مان كاان عناده مان الثيااب  ،الساعات ينظف ويصففطويال 
ولااذا أبااواب  ،سااتقذروازدروا وي  اعااه أن ي ااتبال يرضااى أل ،فالاادين وسااط ،وتبااذيرثوب ااا ال يعااود إليااه، مثاال هااذا ساارف 

اا : صح في الخبر اولذ ؛هو أهم منها ال تكون هذه الطهارة على حساب ما لطهارة تتصدر الكتب ألهميتها، وأيض 
هااور بااالمظهر الااذي يغااري بعااض الناااس فيعوقااه عاان ماان أجاال أن تكساار ثااورة حااب الظ ))البااذاذة ماان اإليمااان((

لمساالم عاان ولااذا نهااى ا ؛لكاان ال يبااالغ اإلنسااان ،سااتطابة مطلوبااةفاال ،فالاادين وسااط ،ماان ذلااك هااو أهاام تحصاايل مااا
لكان يجاوز أن يغساله عشار  ،مان غساله ثاالث ماراتفي التنظياف عشر مرات أبلغ  اإلسراف، يعني غسل العضو

هااو أهاام  ب مااالكان ال يكااون علااى حساا ،يطلااب هااذه النظافاة وهااذه النزاهااة ،وساط -وهلل الحمااد-فالاادين  ؟ ال،مارات
 ءالشااي هر فااي عطفااه ومالبسااظااوالن ،الوقاات فااي تصاافيف شااعره يضاايع عليااه ماانتجااد بعااض الناااس يساارف  ا،منهاا

  .هذا يدخل في حيز السرف ،هذا مذموم ،الكثير
 ؟ لاو شاخص باال ولام يساتنج، توضاأ وصالى،ساتطابةحكام اال ماا أوال   "))أوال يجدد أحددكم ثالثدة أحجدار؟(("فقال: 

وعناد الشاافعي وأحماد واجاب ال  ة،واجبا تحنيفاة سانة وليسا وأبيستنجاء عند مالك ؟ االاطلةب أمصالته صحيحة 
الخاارج، يقال العادد عان ثاالث دليال علاى وجاوب إزالاة هاذا  الوأ ،ستنجاءاال والتأكيد في أمر ،تصح الصالة بدونه

ذا أمر اإلنسان بتطهير ثياباه  ْر{وا   ،أولاى ياأمر بتطهيار بدناه مان بااب نفلائ [( سورة المدثر1)] }َوِثَياَبَك َفَطهِِ
بال ال ، بأناه ال يصاح قبال االساتنجاء أو االساتجمار وضاوء وال تايمم الفقهاءويصرح  ،الوجوبب هو القول جحافالر 

  ثر الخارج قبل الوضوء.بد من إزالة األ
 -والسااالم صااالةعليااه ال-جاايء لااه  ولااذا لمااا ؛يجاازئ فااي العااددقاال مااا هااذا أ ((؟ال يجددد أحدددكم ثالثددة أحجددار ))أو

ااا قااال ل علااى أفااد ((ا))أبغنااي ثالث اا :وقااال ،الروثااةبحجاارين وروثااة، ألقااى  نااه ال بااد ماان ثالثااة أحجااار، وبهااذا أيض 
))مااان اساااتجمر : لحاااديث ؛ساااتجمار يجااازي بأقااال مااان ثالثاااة أحجاااارحنيفاااة اال وعناااد مالاااك وأباااي ،حمااادالشاااافعي وأ

 (فلياوتر)ألن  ؛خر المفساروالحنابلة على الحديث اآل لشافعيةلكنه محمول عند ا؛ والوتر يقع على الواحد فليوتر((



 ،طلااب الحجاار الثالااث يفساره ،وعلااى الساابعة ،الخمسااةعلاى و  ،الثالثااة الااوتر كمااا يطلااق علاى الواحااد يطلااق ،مجمال
  .عليه الصالة والسالم اطلب ثالث   لما  تجزئ  ثنينولو كان الحجر أو اال

  ؟تراب أو ما أشبه ذلك هو في حكم األحجارالخشن الذي يزيل األثر من خشب أو ورق خشن أو 
 .......طالب:

  .قله ثالث مسحات، ال بد من قطعه على وتر، وأال بد من الوتر
 .......طالب:
 ألن الحكم حكم الثالثة. ؛يكفي
 قال ابن عبد البر ،الحديث السابق حديث مرسل "وحدثني عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه" :يقول

، وهاو موصاول عناد مرسال ،-صلى هللا عليه وسالم-هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا يقولون: مرسل وغيره 
-ألن اإلماام مالاك  ؛ابكتافاي هاذا ال بكثارةوتجادون المراسايل  ،-رضي هللا عنها-ود والنسائي عن عائشة أبي دا
 ال فيه.، وال إشكوعلى كل حال الحديث موصول ،يحتج في المراسيل -اشرنا سابق  كما أ

 
  :الحديث الذي يليه

صدلى هللا عليده -"وحدثني عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبدي هريدرة أن رسدول هللا  :يقاول
 "فقددال:أبااو سااعيد المقب ااري  :قااال بالنساابة إليهااايولااذا  ؛مقب اارةو  ومقب اارة والباااء مثلثااة مقَباارة خددرج إلددى المقبددرة" -وسددلم

 ينعلايكم دار قاوم ماؤمن : ساالم  لكان لاو قاال ،تعريف الساالمباالة بهاذه الصايغ "مؤمنين(())السالم عليكم دار قوم 
 نعم؟  ؟يجزئ  أم اليجزئ 
 .......طالب:
 كيف؟ 
 .......طالب:

 ا؟ إذ  أم اليعني ما مر عليكم في كتب الحنابلة: "ويخير بين تعريفه وتنكيره في سالم على الحي" ما مر هذا؟ مر 
يخيار؟ هناا الساالم علايكم، يعناي هال ورد ساالم علايكم دار قاوم  ماؤمنين باالتنكير؟  أم اليار السالم على الميت يخ

 ميات فلام يارد؛وأماا بالنسابة لل [( ساورة هاود07)] }َقداُلوْا َسداَلم ا َقداَل َسداَلٌم{بال أشاكال وارد أما بالنسبة للحي 
ذا لام يخياروا فلايس معنااه  ،على حد سواء إذا خيروا فمعناه األمران ،وليس معنى أنهم ال يخيرون  ،ولذا ال يخير وا 

نمااا يكااون األرجااح بحيااث ال ،اللاازوم والوجااوب ، وهااو ، األرجااح لاازوم مااا ورد يكااون التخيياار علااى ساابيل التسااويةوا 
  التعريف.

؟ دار قاوم ماؤمنين :؟ كياف يقاول؟ على الدار أو على ساكانهاالسالم على من ))السالم عليكم دار قوٍم مؤمنين((
 ،فتطلاااق الااادار وياااراد بهاااا القبيلاااة ،دياااار رجعناااا إلاااى اإلشاااكال: إذا قاااال..... األنصاااار بناااو األشاااهل(())خيااار دور 

ويصالي في بيته  اوليس معنى أن كل واحد يبني لنفسه مسجد   ،والمساجد في الدور المراد بها المساجد في القبائل
  .فيه ا وتصليمسجد   ل كل قبيلة تبنيمعناه في القبائتنظف وتتطيب ، وأن أمر ببناء المساجد في الدور ،فيه



نا إن شاء هلل بكم الحقون(( هللا" هل مرده الشك فاي إن شاء "هذا االستثناء  ))السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وا 
أو  ،في هذا المكاان حوق بهملكن إما أن يكون التردد الل؟ حد يشك في الموتال أمؤكد  ن اللحاق بهماللحاق أو أ

نماا كماا يقاول جماع مان الشاراح ،ناء ليس علاى باباهيكون هذا االستث : -وعاالجال -فاي قولاه  ،إنماا هاو للتبارك :وا 
  ا.أبد  ذلك هل هذا مرده إلى التردد؟ ليس  [( سورة الفتح09)] }َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء َّللاَُّ آِمِنيَن{

نا إن شاء هللا بكم الحقون   تمناى أن ،-علياه الصاالة والساالم-يقولاه الرساول  واننا((خ، وددت أني قد رأيت إ))وا 
 ،-علياه الصاالة والساالم-لاو رأى النباي  نكماا أن المسالم فاي أي عصار يتمناى أ ،من أتباعهمن يأتي بعده رأى 

َل َّللِاُ ارد هل يدخل في النهي الو  نيمتوهذا ال ،-عليه الصالة والسالم-وخدم النبي   ِبِه َبْعَضُكْم }َواَل َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ
علياه الصاالة -ياة النباي ؤ ر الصاحبة و فهال تمنيناا الصحابة ف ضالوا عليناا  ؟[( سورة النساء50)] َعَلى َبْعٍ {

ددَل َّللِاُ ِبددِه َبْعَضددُكْم َعَلددى  ؟ماان المنهااي عنااه -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي ة وخدماا -والسااالم }َواَل َتَتَمنَّددْوْا َمددا َفضَّ
 ،تمناى الشاهادة -علياه الصاالة والساالم-، الرساول ليسات علاى عمومهاا اآلياة ،[النسااء( سورة 50)] َبْعٍ {
مثال فاالن الاذي يعمال  لو كاانولو تمنى اإلنسان أن  ،تمنى الخير ،ثم يقتل اثم يحيأنه يقتل في سبيل هللا، تمنى 
يدريك أن لو عاش في  وما ،لكن على اإلنسان أن يرضى ويسلم بما كتب هللا له ،الخير صار له مثل أجرهبعمل 
لكن على اإلنسان أن يرضى ويسلم  ،، ما يدريكالمنافقين وصار في عداد ،-عليه الصالة والسالم-النبي  عصر
 . ويعمل

أناتم لكام  :لاقا "))بدل أندتم أصدحابي((لسدنا بإخواندك؟ قدال: أقالوا: يا رسدول هللا  ))وددت أني قد رأيت إخواننا(("
فاأدنى  ،يلحقاه فضال وفضال ال ،ال يدارياه شارف شرفالصحبة شرف اإلخوان، فو ومزية غير مزية وشرف مرتبة 

أهاال   قااول عامااة ،وهااذا معااروف ))خياار الناااس قرنااي ثاام الااذين يلااونهم((صااحابة خياار ماان أفضاال ماان يااأتي بعااده ال
ااأفضاال الصااحابة  العلاام أن ن  ا،ماان غياارهم مطلق  ابة مماان هااو أنااه قااد يااأتي بعااد الصااح ياارى  كااان اباان عبااد البااروا 

وأن العامال لاه  ،ويساتدل بأحادياث منهاا تفضايل العمال فاي أخار الزماان ،هاذا رأي لاهضل من بعض الصحابة، أف
الزمااان مااع قلااة األعااوان  وكثاارة  ، العماال فااي أخاارومنهااا نصااوص، لكاان وجااه التفضاايل فااي العماال ،أجاار خمسااين
ويبقااى فضاال  ،والمساااعد كثاار فيااه المعااينيوالملهيااات والمشااغالت والفااتن أفضاال منااه فااي الوقاات الااذي الصااوارف 

 .وال يقرب منه أي عمل ،يه أي عملنالصحبة ال يدا
خواننددا الددذين لددم يددأتوا بعددد، وأنددا فددرطهم علددى الحددو ((  ،يعنااي متقاادمهم :وأنااا فاارطهم ))بددل أنددتم أصددحابي، وا 

يساامونه هااذا  ،وعاان أماااكن الماااء والمااوارد المناسااب،ناازول العاان مكااان  اواألصاال فااي الفاارط الااذي يتقاادم القااوم بحث اا
  .فرط :والطفل إذا تقدم أبويه يقال لهفرط، 

، جااء وصافه فاي صاحيح السانة -علياه الصاالة والساالم-لنباي ل معاروفوالحاوض  ))وأنا فرطهم على الحو ((
  .ومن يشرب منه ،وتواترت األخبار بثبوت الحوض [( سورة الكوثر4)] }ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر{
 ؟تعرفهمترهم، كيف يعني أشخاص لم  ؟كيف تعرف  كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟""فقالوا: يا رسول هللا

كان كاأن الساائل ل ؟أرأياتم :األصل أن يقاول، أرأيتَ  ، قالوا: قال:يتَ أأر  :قاليا رسول هللا،  :قالواف "،(())أرأيتَ "قال: 
ة فدي خيدل ر محجلديدل خيدل غ))أرأيت لدو كدان لرجد ولذا خص بالخطااب، فينسب إليهم؛ سكوت الجميع واحد مع



والدهماة  ،خارآال يخالطهاا لاون  بيااض، فاي خيال دهام محجلاة فاي أطرفهاا اض،البيا ار فاي نواصايهغ   بهم((دهم 
وجد معهاا  ، إذايقرب منها إذا لم يخالطها بياض أو ما ،فهذه الخيل السوداء ،أو ما يقرب منه من األلوان ،السواد

))فدإنهم يدأتون يدوم قدالوا: بلدى يدا رسدول هللا، قدال:  أال يعدرف خيلده؟(())عان غيرهاا "تميازت  ه البياضما خالط
والتحجيااال فاااي األطاااراف فاااي اليااادين والجبهاااة، الوجاااه البيااااض فاااي الغااارة  "محجلدددين مدددن الوضدددوء(( االقيامدددة غدددرًّ 

ون ئضاو ألناه إذا كاان غيارهم يت ؛بعضهم أن الوضوء من خصائص هذه األماةمنه أخذ  ))من الوضوء(( والرجلين
 الساابقة كانات تتوضاأ، فاي قصاة جاريج باأن األماممع أناه ثبتات األحادياث  ،صار لهذه األمة مزية يعرفون بها ما

))هذا وضاوئي ووضاوء األنبيااء مان : وفي الحديث ،ضأتتو  -عليه السالم-زوجة إبراهيم سارة في قصة ، توضأ
ة بيااان صااف لاام يااأتأنااه  وء، مااعأثاار الوضاا الغاارة والتحجياال ماانتكااون خصيصااة هااذه األمااة فااي  فعلااى هااذا قبلااي((

  .هم ليس على الصفة التي فرضت علينا، قد يكون وضوؤ وضوء األمم السابقة
رجال عن حوضي  ذادنِ ي))فال متقدمهم  ))وأنا فرطهم على الحو ((يعني بسببه  محجلين من الوضوء(( ا))غرًّ 

))فااال  ،تأكيااد  ذادن((لياا))ف :ة علااى أنااها وأكثاار الاارو  ((ذادن  فااال ياا)) ىروايااة يحياا هكااذا ذاد البعيددر الضددال((كمددا يدد
( 5)] }َلُتْسدَأُلنَّ َيْوَمِئدٍذ َعدِن النَِّعدديِم{ ينفارق باا هفيا ماا؟ فاارق مان حياث المعناى هفيا ماا ؟فارق  هفيا اآلن ماا ذادن((يا

ا ،ينقلااب المعناى "عاان النعايم تساألن يومئااذ   ال" :وبااين [ساورة التكاااثر هااذا  ،ا يقرأهااا هكاذا بااالنفيوقااد ساامعت إمام 
 المؤكادة، ماع باالالم علاى أناهأكثار الارواة  ى التاي معناا،هاذه رواياة يحيا ذادن((فال ي)) :هنا يقول ،ن قبيح شنيعلح

يقاول  ، فاإذا كانات فاال ياذادن،خبار وهاذا ،ياذادن وهللا ال ،وقعت في جواب قسم محاذوف نون التوكيد الثقيلة كأنها
  ))فال يذادن(( ى:، وأما رواية يحيفليبعدن وليطردن معناه ))فال يذادن(("قوله:  :-رحمه هللا-البر  عبد ابن

ا أو  ه،أال ياذود اإلبال الاواردة علاى حوضا اعلى النهي، كيف ينهى؟ اآلن ال ياذادن، أنات تساتطيع أن تنهاى شخص 
ا،  تنهىعلى حوضك    ؟لكن كيف يتجه النهي هناشخص 

 .......طالب:
ج بعاض شايوخنا خار   البار:لطارده، يقاول ابان عباد  اسابب  يكاون  ال يفعال فعاال   ،لطارده عان الحاوض انعم يكاون سابب  

  .يطرد بسببه عن الحوض فعال   أحد ال يفعلأمعنى حسن لرواية يحيى أن يكون على النهي 
إذا وردت اإلبال علاى حاوض  ،البعيار الضاال الضاائع ))فال يذادن رجدال عدن حوضدي كمدا يدذاد البعيدر الضدال((

، هااذه نهااي إثباات للااذود ،م إليهااا غيرهاا ذادهااا وطردهااا، إذا انضاابشاخص ال شااك أنااه ساوف يمكاان إبلااه مان الشاار 
 ،يكاون بقاوة المباشارة ا، والتسبب أحيان االمتسبب ألنه هو ؛فيكون كأنه طرد نفسه ،للذود ايكون سبب   يفعل فعال   لئال

ا و،ل زياد عمار تاأنات اآلن لماا يق القتال هاال اآلن إذا قتلاه زياد باشار و، غيار مكلاف بقتال عماار  اأو يااأمر زياد شخص 
وأرسال  اأو رباط عمار   ،غير مكلف الكن لو أمر شخص   ،نعم باشر القتل قتلت وقتله السالح؟ مايقول: أنا لزيد أن 

ا عاان يكااون بسااببه مطاارود   فااإذا فعاال فعااال   ،فااي قااوة المباشاارة هااو مااا باشاار القتاال، لكنااه تساابب بساابب ،اعليااه أسااد  
وهاذا ا الفعال الاذي يكاون سابب ا، ينهاى عان هاذت براقش، و ا جنعلى نفسه :كما يقال ،الحوض هو الذي طرد نفسه

  .السبب في قوة المباشرة



قبلااوا، ويسااتوي فيااه المفاارد أ :هلاام يعنااي أال هلددم، أال هلددم، أال هلددم(( :))أندداديهم: -عليااه الصااالة والسااالم-يقااول 
وال  :ولااذا قااال ؛جمااع األصاال أنهاامو  "أال هلاامفيااه المطابقااة " وتجااوز ،هااذا األصاال فيااه ،والجمااع والمااذكر والمؤنااث

ويساتوي فياه الماذكر  ،ألناه يساتوي فياه الجماع والمفارد ؛هلماوا الأهلماوا ال : أال هلماوا أقاال ماا ،جماع ،رجال يذادن
لزوم اإلفراد واإلفراد  ،المطابقة مفضولة ،لكنه مفضول ،أال هلمي ، أال هلما،أال هلموا ، وتجوز المطابقة،والمؤنث
  .أفصح

 ،الغياب يعلام ال ؟يادري مااذا يحادث النااس بعادهال  -عليه الصالة والساالم-النبي  دلوا بعدك((قد ب إنهم ))فيقال:
ددا ُدْمددُت ِفدديِهْم{؟ ماااذا يقااول عيسااى ا مَّ عليااه -بعااد وفاتااه  أمااا [( سااورة المائاادة449)] }َوُكنددُت َعَلددْيِهْم َشددِهيد 
ناه ، بال ينفاون أبعاد وفاتاه كعلماه فاي حياتاه والغالة يزعمون أن علماه ؟يعلم ماذا أحدثوا بعده ال -الصالة والسالم
  .الضالل نسأل هللا العافية ،دهمالاجتماعاتهم ومو ، ويزعمون أنه يحضر نجاء في القرآ مال ةمات مصادم

بادلوا وأحادثوا فاي الادين  ا،بعاد   ايعناي بعاد   افسحق   ((ا، فسحق  ا، فسحق  اسحق  ف))فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: 
كل من " :-رحمه هللا تعالى-بن عبد البر ايقول  عوا، بدلوا وغيروا في التشريع،بتدابدلوا في الدين ف، ليس منه ما

ااال يرضااه هللا فهاو ماا أحدث في الدين ما وأشادهم  مان " :فاي االساتذكار ن المطارودين عان الحاوض" ويقاول أيض 
طمااس الجااور، و المساارفون فااي  وكااذلك الظلمااة ،وأصااحاب األهااواء جماعااة المساالمين كااالخوارج والااروافضخااالف 
قاد يكوناوا " :بن القاسمايقول  "ربعنوا بهذا الخممن أن يكونوا ، فكل هؤالء يخاف عليهم والمعلنون بالكبائر ،الحق

نعام قاد يتسالط علاى  "بان القاساماصادق "و  :بن عبد البرايقول  "في غير أهل األهواء من هو شر من أهل األهواء
مان المخاالفين لتعادي ضارره  اذلك يكون شرًّ  يخالفهم في المعتقد، ومع من التهم المسلمين من هو منهم ومن جلد

ا ، على كل حال على اإلنسان أن يحرص أن يكون عمله مطابق-رحمه هللا-بن القاسم اكالم  هذا ،على اآلخرين
اا ،-والسااالمالصااالة  هعلياا-لمااا جاااء بااه النبااي  اا ،لااه اموافق   عماال أن يكااون مااعا، وماان شاارط قبااول الال مبتاادع   امتبع 

ا ،-عليه الصالة والسالم-رسوله  ةعلى سن اإخالص عامله صواب   –هلل  افإذا حارص علاى أن يكاون عملاه خالص 
ن كانت صورته مطابقة لما جاء به  ،-وجل عز ان إ -علياه الصاالة والساالم-النبي ألن العمل وا   الام يكان خالص 

ال سايما طالاب العلام ، فيحرص المسالم عله مع اإلخالصألن ف ؛-عليه الصالة والسالم-فإنه ليس بمطابق لفعله 
: إن ولاذا يقاول بعاض السالف ؛قتاداء باهن االومن سيرته ما يمكنه ما -عليه الصالة والسالم-أن يعرف من سنته 
عليااه الصااالة -يعاارض عاان ساانته وساايرته إمااا أن  ،المتابعااةتكااون هنااا  "فعاالاسااك إال بساانة فاسااتعطت أال تحااك رأ

عن كونه يعرف السنة، ويخاالف السانة، فاألساوة والقادوة  أنه من أهل العلم، أو من طالبه فضال  ، ويزعم -والسالم
مثلمااا يااأتي المنااافق  ،قتااداء واالمتثااال إال بااالعلم، وهللا المسااتعان، وال يااتم اال-عليااه الصااالة والسااالم-هااو الرسااول 
ن كانيفقده ثم فجأة ،من النور ءومعه شي ره اما تترتب أث ،لم تتوافر شروطه فال يقبل إذا امشروع   ، لكن العمل وا 

ماان  ءنعاام عناادهم شااي ،عظاايم فمثاال هااؤالء علااى خطاار ،ماانهم  ماان بدعتااه مكفاارة ،وأهاال األهااواء متفاااوتون  ،عليااه
 البادع المكفارة خطارأن لكن يبقى  ،قد يكون اعتمادهم على نصوص وعلى متشابه من النصوصعندهم التأويل و 

 .هو دونها ومن البدع ما ،عظيم



حماران بان أباان ماولى عثماان مان سابي  "وحدثني عن مالك عن هشدام  بدن عدروة عدن أبيده عدن حمدران" :يقول
بان ، اوهاذه الغازوة أو الوقعاة فاي عاين التمار حصال فيهاا خيار عظايم فاي السابي ،مان خياار التاابعين ،عاين التمار

  .غزوة مباركة هاالمقصود أن ،هموحمران بن أبان من ،من سبي عين التمررين إمام من أئمة المسلمين منهم، سي
د عامرتفاع مبناي مان الطاين يق ءالمقاعاد شاي "مولى عثمان بن عفان أن عثمدان بدن عفدان جلدس علدى المقاعدد"

 :يقاااول ،يجلاااس فياااه للفصااال باااين النااااس ،-رضاااي هللا عناااه-بيااات عثماااان  إماااا بجاااوار المساااجد، أو بجاااوار ،علياااه
 ومماااتي لكاام، خياار ))حياااتي :-والسااالم الصااالة عليااه- قولااه مااع هااذا استشااكل بعاادك؟ أحاادثوا ماااذا تاادري  ال ستشااكلا

 كاال علاى لكاام(( هللا اساتغفرت شاايء مان كااان وماا علياه، هللا حماادت حسان كااان فماا أعمااالكم، علاي تعاارض لكام، خيار

 يكااون  أن يقتضااي وال ،األعمااال ماان ءشااي يعاارض فكونااه صااح إن ،-جيااد بإسااناد الباازار خرجااه- صااح إن هااذا حااال

 الصاااالة علياااه- ذلكبااا يخبااار حتاااى ؟بعاااده أحااادثوا مااااذا يااادري  ال أناااه أو ء،شاااي كااال عااان يااادري  أناااه ناااييع ال ،الجمياااع

  .-والسالم
 دخولبا النااس لاي علم أذن الماؤذن ،األذان غيار اإلذن ،فآذناه الماؤذن جااء فنذنده" المدؤذن فجاء المقاعد، على "جلس

 يغفاال ،المسالمين أموربا الشاغل مان فياه كاانوا لماا ؛ناألذا بعاد اإلذن إلاى محتااجون  فالخلفااء فيؤذناه، ياأتي ثام ،الوقات

 بصددالة فأذندده المددؤذن "فجدداء قرباات اإلقامااة بااأن يخباار يعنااي أذنيااف ينشااغل يغفاال ثاام األذان يساامع اإلنسااان ،اإلنسااان

 الاكم عند كذا أنه لوال حدثتكموه" ما هللا كتاب في أنه لوال احديث    ألحدثنكم وهللا قال: ثم فتوضأ، بماء فدعا العصر،

 ماا هللا كتااب فاي أناه لاوال ا،فيها هامو  ماا يعناي ،يقصاد أناه على يدل الخبر به عقب يالذ مالك اإلمام وتفسير ،أنه اللو 
اَلةَ  }َوَأِقِم :اآلية األخير بعد أورد ولذلك ،حدثتكموه دا النََّهدارِ  َطَرَفيِ  الصَّ دنَ  َوُزَلف  ديِِ  ُيدْذِهْبنَ  اْلَحَسدَناتِ  ِإنَّ  اللَّْيدلِ  مِِ  َئاتِ السَّ

 ماا يعناي ناهأ لاوال ،هللا كتااب فاي الخبار مفااد فيكاون  ،مالاك تأويال هاذا [هاود سورة (441)] ِللذَّاِكِريَن{ ِذْكَرى  َذِلكَ 
 ماااا هللا كتااااب فاااي آياااة لاااوال البخااااري: فاااي والاااذي حااادثتكم، ماااا يقاااول: هللا، كتااااب فاااي موجاااود الحاااديث هاااذا علياااه يااادل

َنداِت{ ِمدنَ  َأنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  }ِإنَّ  ياةواآل الصحيح: في كما عروة قال حدثتكموه،  [البقارة ساورة (497)] اْلَبيِِ
 فرض فرض، العلم ونشر ،العلم فبذل ،كتمانه له يجوز ال -والسالم الصالة عليه- النبي عن يؤثره خبر عنده  دام ما

َندداِت{ ِمددنَ  َأنَزْلَنددا َمددا َيْكُتُمددونَ  الَّددِذينَ  }ِإنَّ  اآليااة هااذه فلااوال ،غيااره بااه  يقاام لاام إذا الشااخص علااى يتعااين وقااد ،كفايااة  اْلَبيِِ

 عان الرواياة فاي ويشاددون  يتحارزون  ألنهم ؛الخبر بهذا -عنه هللا رضي- عثمان خبرأ ما [البقرة سورة (497)]

 ،-والسالم الصالة عليه- النبي قاله ما بشيء الفهم يخطئ أو ،اللسان يزل أن مخافة -والسالم الصالة عليه- النبي
 ِمددنَ  َأنَزْلَنددا َمددا َيْكُتُمددونَ  الَّددِذينَ  }ِإنَّ  اآليااة فااي الااوارد الوعيااد هااذا ولااوال ،تثبااتو  تحااري  أهاال ،الشااديد الوعيااد فااي فيقعااون 

َنداِت{  الحااديث مفااد يعناي أناه لاوال هللا" كتداب فدي  أنده "لدوال :الكتااب فاي عنادنا والاذي [البقارة ساورة (497)] اْلَبيِِ

 امعناا الااذي التصااحيف اهااذ نظيااره تصااحيف حصاال ،الحااديث لمضاامون  اآليااة مطابقااة وساانرى  ،هللا كتاااب فااي موجااود
  .متقارب نها  و  آية بين فالرسم األنصار( حب اإليمان إنه) باالتفاق تصحيف لكنه روي  األنصار(( حب اإليمان )آية)

  .حدثتكموه" "ما هللا كتاب في الخبر مفاد تصديق يعني هللا" كتاب في أنه "لوال
 يحساانه، "وضددوءه(( فيحسددن يتوضددأ امددرأ  مددن ))مددا يقددول: -وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا رسددول سددمعت قددال: "ثددم

 الصاالة يصالي ثام ،هاذا وضاوئي نحاو توضاأ ))مان الثانياة: الرواياة بادليل األكمل الوجه على  به يأتي يتممه ،يسبغه



 إال إلاه ال أن أشاهد قاال: ثام هاذا وضاوئي نحاو أتوض ))من ،يصليها(( حتى األخرى  الصالة وبين بينه ما له غفر إال

 ال أن أشاهد قاال: ثام هاذا وضاوئي نحو توضأ ))من ،تغتروا(( ))وال :الصحيح في الخبر في جاء ثم الجنة(( دخل هللا
 يضامن اإلنساان أن بمعناى هاو ماا يعناي تغتروا(( وال ،الثمانية أبوابها أي من الجنة دخل له شريك ال وحده هللا إال إله

  يمناع ماا اإلنساان عناد يكاون  قد ،موانع وهناك ،شك بال سبب وهذا أسباب هناك ،الجنة دخل شيء منه حصل إذا نهأ

 َمدا ُيْؤُتدونَ  }َوالَّدِذينَ  -والسالم الصالة عليه- عنه ورد بما عمله مع وجال   اخائف   يكون  أن حينئذ   فعليه العمل قبول من
ُقُلوُبُهمْ  آَتوا  غفار يصاليها(( حتاى األخارى  الصاالة وباين بيناه ماا لاه غفر ))إال [المؤمنون  رةسو  (06)] َوِجَلٌة{ وَّ

ااا العماارة(( إلاى والعماارة رمضاان، إلااى ورمضاان الخمااس، الصاالوات إلاى الخمااس ))الصالوات ..،وبااين بيناه مااا لاه  أيض 

 قائال: يقاول قاد كبيارة(( غاشت لام ))ما الكبائر(( اجتنبت ))ما بدليل ائرالصغ هنا يكفر بما والمراد بينهما(( لما ))كفارة

 ال ؟صاغائر عناده ولايس كباائر يرتكاب شاخص ؟يقع أن يمكن االفتراض وهذا ؟الكبائر تكفر فهل رصغائ توجد لم إذا
 ،الكباائر مان يخفاف صاغائر عناده لايس الذي الشخص أن رضون تفي ألنهم صغائر؛ الكبائر هذه قدماتم ألن يمكن؛
 يرتكااب فااال ،بصااره يغااض أن الزانااي علااى يجااب إنااه :يقااول ماان قااول علااى الإ بااوارد لاايس ،أصااال   بااوارد لاايس هااذا لكاان

ن الصغيرة ا. بصحيح ليس هذا لكن ،الكبيرة ارتكب وا    أبد 
 أثاره يتخلاف قاد والسابب ،للمغفارة سابب هاذا أن ومعاروف يصدليها(( حتدى األخرى  الصالة وبين بينه ما له غفر ))إال

 .مانع لوجود
اَلةَ  }َوَأِقِم اآلية: هذه "يريد عثمان يعني أظنه عنيي أراه" مالك: قال يحيى: "قال ا النََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّ نَ  َوُزَلف   ِإنَّ  اللَّْيلِ  مِِ

َئاتِ  ُيددْذِهْبنَ  اْلَحَسددَناتِ  دديِِ  هااذه والصااالة الوضااوء هااذا يناايع "[هددود سددورة (111)] ِللددذَّاِكِريَن{ ِذْكددَرى  َذِلددكَ  السَّ

َئاِت{ ُيدْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  }ِإنَّ  السيئات من تليها والتي تالصلوا هذه بين ما أذهبت الحسنات ديِِ  سدورة (111)] السَّ
 }َلِئنْ  الشارك أن شك ال ،سيئات وعنده حسنات فعل شخص الحسنات؟ يذهبن السيئات العكس يكون  هل لكن [هود

 ساارقة، عنااده الشاارك؟ دون  مااا لكاان الشاارك، منااه مفااروغ أماار هااذا [الزماار سااورة (09)] َعَمُلددَك{ َلَيْحددَبَطنَّ  َأْشددَرْكتَ 

  زنا. ثم صلى يعني وسيئات، حسنات له شخص يعني ،وصيام وزكاة صالة عندهو  زنا، عنده ربا، عنده
 .......طالب:

 بااب في هذا ،مفلس هذا ،خرآ أمر هذا ،والسيئات الحسنات كفة في الحسنات توضع ةوالموازن المقاصة باب هو ال،

 أثاار ال الحساانات بعااض أن كمااا الحساانات، فااي ثاارأ لااه األعمااال بعااض فااي  قااالوا ،ناتالحساا يأكاال الحسااد المقاصااة،

 ))قاذف المقاصاة فاي يادخل ال باه(( أجازي  وأنا ،لي ))الصوم المقاصة في يدخل ال الصيام :يقولون  ولذا ؛فيها لغيرها

 تقبااال، لاام كذلااا بعااد ثااام ،النصااوص علااى المساااألة يبقااى نعااام ساانة(( سااتين عباااادة يحاابط -الخبااار صااح إن- محصاانة

  .أصلها من يحبطها ال العبادة، على المرتب الثواب نفي هنا القبول أن معروف
 .......طالب:

 قاول هاذا ء،شاي عنادك ماا كاأن ،ن ياو بمل مادين وأنات ،رياال ملياون  عنادك لاو أنات لكان ،والسايئات باقياة الحسانات هو

 تقارأ كانات -غياره أو وبيضاالمخ خطاب ي در أ ماا- الخطاب بعاض وفاي ،إلياه ينسبون  ،اإلحباطية ويسمون  ،المعتزلة



 ...شاوال بشاهر الحاج شاهرأ افتاتح الذي هلل الحمد :يقول ،شوال شهر من خطبة لأو  في ،الجمعة يوم في الناس على

  إطالقه. على ليس وهذا ،األعمال صالح يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن الحسنات أن فكما :قال أن إلى
 .......طالب:
 نم وغيرها ،الحسنات يأكل الحسد ،تحبط ،عظيم أمر العصر صالة خصوصب فيه ورد وما ة،المقاص باب في توثر

ا أو ا،سبب   يكون  عمال   اإلنسان يعمل قد ألنه األعمال؛   خرى.األ عمالاأل قبول من مانع 
 هللا لىصد- هللا رسدول أن الصدنابحي هللا عبدد عدن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن "وحدثني :يقاول
ذا استنثر خرجدت الخطايدا مدن  يه،فِ  من الخطايا خرجت فتمضم  المؤمن العبد توضأ ))إذا قال: -وسلم عليه وا 

 ومعاروف أن الخطاياا "أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحدت أشدفار عينيده((
 ؛ديث على أن الماء المستعمل ال يرفع الحدثيستقيم استدالل من يستدل بهذا الح ال معاني وليست بأجسام؛ ولذا

 وعلااى كاال حااال يكفاار عنااه ماااال،  ،كااذا إلااىألن الخطايااا ليساات لهااا أجسااام محسوسااة تنتقاال ماان العااين إلااى الماااء 
 على أنه محمول على الصغائر.  والجماهير ،من سيئات بهذه الجوارح هاجترح

ذا اسااتنثر خرجاات الخطايااا  ، حتااى تخاارج ماان أشاافار رجاات الخطايااا ماان وجهااهنفااه، فااإذا غساال وجهااه خماان أ))وا 
ن كااان بعااض  ،التااي هااي مناباات الشااعر ا،يعنااي أطرافهاا ،حااروف العااين :باان قتيبااةايقااول  واألشاافار كمااا يااه((عين وا 

  .الناس يطلقه على الشعر نفسه
 ))فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسدح برأسده خرجدت الخطايدا

))فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا ن األذنين من الرأس : إيستدل بهذا من يقول من رأسه حتى تخرج من أذنيه((
بان شاهاب الزهاري يارى او  ،وهاذا قاول األكثار ،فادل علاى أن األذناين مان الارأس من رأسه حتى  تخارج مان أذنياه((

 ،فأضااف السامع إلاى الوجاه وبصاره(())ساجد وجهاي للاذي خلقاه، وشاق سامعه : ويستدل بحديث ،أنهما من الوجه
وجااء الادليل باأن  ،لكن األكثر على أنهما من الرأس "أدبر من الرأس وما ،أقبل منهما من الوجه ما" :قال الشعبي

  .ضعفال؟ األقرب أم ضعيفوهو صحيح  ))األذنان من الرأس((حديث:  ..،األذنين
مان الاذنوب  ماا البااقياآلن  تحدت أظفدار رجليده(())فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخدرج مدن 

 ما عند الزيدية؟ أالوضوء يشمل الفرجين هو ؟ذكر غير ماها الذنوب بل او لجوارح التي يمكن أن تز ا ما ؟والخطايا
  .نعم من الوضوءف

 .......طالب:
 د وصاالته نافلاة لاه(())ثام كاان مشايه إلاى المساج :لكان قولاه فاي الحاديث ،نعم أعمال القلوب الحقد والحسد والغل

جاء فاي  ون الحديث وماحمللكن هذا ليس على إطالقه عند الجمهور الذين ي ،دليل على أن جميع الذنوب كفرت
ااا حقااوق وأي ،باد ماان التوباة لكباائر فاااللأماا بالنساابة  ،، هااذا بالنسابة لماان لام يرتكااب الكبااائرمعنااه علااى الصاغائر ض 

  .بد من إيصالها إلى مستحقيها الالعباد 
 .......طالب:

 البدل يقولون: له حكم المبدل. 



فقااال  ،عاان هااذا الحااديث -يعنااي البخاااري -سااألت محمااد باان إسااماعيل  :-رحمااه هللا تعااالى-يقااول اإلمااام الترمااذي 
نمااا هااو أبااو عبااد هللا ،الصاانابحي عاان عبااد هللا ي قولااه:وهاام مالااك فاا" :لااي ولاام  ،واساامه عبااد الاارحمن باان عساايلة ،وا 

هاو كماا قاال  :قاال أباو عمار بان عباد البار فاي االساتذكار ،فهاو مرسال ،-ى هللا علياه وسالمصال-يسمع من النبي 
وأناه  ،وأناه غيار أباي عباد هللا ،الصانابحي لكن الحاافظ ابان حجار فاي اإلصاابة ذكار فاي ترجماة عباد هللا ،البخاري 

  :أهل العلم يقولون ، و وذكر له أربعة أحاديث ،-والسالم الصالة عليه- النبييروي عن 
 ...................................    إذا قالااااااااااااااااااااات حاااااااااااااااااااااذام فصااااااااااااااااااااادقوها

 

لو وجد أدنى مادخل لنقاد كاالم يعني  ،تباعه لمالكاو  سعة إطالعهوأقره ابن عبد البر على  ،البخاري إمام الصنعة
  .-رحمه هللا-دد، المرجح قول البخاري تر  البخاري ما

صدلى -بن أبي صالح عن أبيه عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا "وحدثني عن مالك عن سهيل  قول:ثم بعد هذا ي
والشاك فاي جميااع  ،أو مان غياره ،شاك مان مالاك "))إذا توضدأ العبدد المسدلم أو المدؤمن((قدال:  -هللا عليده وسدلم
ن كاان ال أثار أو ماع..، كلاه شاك،  ،قطر الماء آخر معأو  ،جمل الحديث وبعاض الارواة ياأتي بمثال هاذا الشاك وا 

هال قاال النباي كاذا أو ، أناه لام يجازم باه يطلاق لفظ اا ماع تحارج مان أنالمؤمن لتحري اللفظ النبوي،  أو المسلم ،له
: "الماااؤمن يقاااول ))إذا توضاااأ العباااد المسااالم أو الماااؤمن(( :فاااي قولاااه -رحماااه هللا تعاااالى- عباااد البااارابااان  ؟قاااال كاااذا
ماااام البخاااري ومحماااد باان نصااار وهاااو قااول اإلعناادهم، واحااد  ءيعنااي اإليماااان واإلسااالم شاااي "عناادنا واحااادوالمساالم 
  ا.على التفريق بينهموالجمهور  ،وجمع من أهل العلم ،المروزي 

َفَمدا َوَجدْدَنا ِفيَهدا َغْيدَر *  }َفَأْخَرْجَنا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمدْؤِمِنينَ  :تعالى هلقول ؛واحد المؤمن والمسلم عندنا" :يقول
َن اْلُمْسِلِميَن{ والمساألة مبساوطة  ،دل علاى أن المسالمين هام المؤمناون  [ة الذاريات( سور 50-59)] َبْيٍت مِِ
اجتمعاا كماا فاي حاديث  ال سايما إذا ،بين اإلساالم واإليماان اصوص تدل على أن هناك فرق  الن ،في مواضع أخرى 

  جبريل وغيره.
إذا غسدل ف ،))فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء

))حتدى خار الحاديث ... إلاى آيديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع أخدر قطدر المداء((
 .شاهد للحديث السابقهو و  ،وهو مخرج في صحيح مسلم من الذنوب(( ايخرج نقيًّ 

صدلى -هللا "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسدول 
"فددالتمس الندداس وقااد حاناات  (قااد)يعنااي الااواو هااذه حاليااة علااى تقاادير  وحانددت صددالة العصددر" -هللا عليدده وسددلم

ا التمس فلم يجدوه" اوضوء   وكاان العادد ثماانين فلام يجادوا  ،مااء يتوضاؤن فياه :يعناي الناس، وهام باالزوراء وضاوء 
وفياه مااء  صاغير، "بوضدوء فدي إنداء - عليده وسدلمصدلى هللا-"فأتيدا رسدول هللا وفي قصاة الحديبياة أكثار  ،ماء

إناااء  ،بسااط أصااابعه فااي اإلناااءلاام يسااتطع  -عليااه الصااالة والسااالم-والاادليل علااى صااغر اإلناااء أن النبااي  ،يسااير
في ذلك اإلناء يده، ثم أمر الناس يتوضئون  -صلى هللا عليه وسلم-"فوضع رسول هللا فيه ماء يسير  ،صغير

علم من أعاالم نبوتاه  ،هذه معجزة "-عليه الصالة والسالم-لماء ينبع من تحت أصابعه منه، قال أنس: فرأيت ا
من المعجزة حينماا  موسى يعطهي أعظم مما أ  :، يقول أهل العلمومعجزة من معجزاته ،-عليه الصالة والسالم-



نَّ ِمدنَ المااء  ما يخرج مناه من الحجارة ؟كونها أعظم وجه ما ،أمر بضرب الحجر بعصاه دُر  }َواِ  اْلِحَجداَرِة َلَمدا َيَتَفجَّ
لكان هال عارف أن الياد  ،يعناي عارف أن مان الحجاارة ماا يخارج مناه المااء [( سورة البقرة91)] ِمْنُه اأَلْنَهاُر{

علياه -موساى  عطاييقارر أهال العلام أن هاذه المعجازة أعظام مماا أ  ا الماء، ينبع من بين األصاابع؟ ولاذايخرج منه
  .رق للعادةاكل منهما خأن  ء، وهوجتمعان في شيي اعلى كل حال هم ،-السالم

ساها فاي المااء مفيه دليل على إن إدخال الياد وغ في ذلك اإلناء يده" -صلى هللا عليه وسلم-"فوضع رسول هللا 
عليده -"ثم أمر الناس يتوضئون منه، قال أنس: فرأيت الماء ينبدع مدن تحدت أصدابعه  ،قبل غسلها ال يؤثر فيه

يسير  ءوما ،ي إناء صغيرف ،وكانوا ثمانين رجال   "خرهمآفتوضأ الناس حتى توضئوا من عند  ،-الصالة والسالم
يقااول  ا،و ئتوضااأ الناااس حتااى توضاا (عنااد)هااذه و (ماان) ماان عنااد آخاارهم؟ئوا كيااف توضاا ،ماان عنااد آخاارهمئوا توضاا

 (ماان)و ،ريجدتاالل )حتااى( ،خارهمآيعنااي حتااى وصالت النوبااة إلااى  ،خارواحااد بعااد اآل للتاادريج يعنايحتااى  :الكرمااني
قاال (، و فاي)بمعنى  (عند)و :قال ،وهو كناية عن جميعهم ،خرهمأ الناس حتى توضأ الذي عند آتوض يأ ،للبيان
فاي هاذه يعناي  ،والحاديث شاهده جماع مان الصاحابة ،خارآلإلاى ا المعنى توضأ القاوم حتاى وصالت النوباة :التيمي

 ،-رضاي هللا عناه-مالاك إال مان طرياق أناس بان  يارو، لكنه لم مائةثالث وفي قضية أخرى  ،ثمانون  هشهدالقضية 
األعمااال بالنيااات خطااب بااه علااى  :حااديث؟ هاال هااذا يقاادح فااي الخباار ،ماان الصااحابةغفياار أنااه شااهده جمااع  مااع

م فها ،خطاب باه عمار علاى المنبار ماا نقلاه عناه إال علقماة وهكاذا ،ماا نقال إال مان طرياق عمار مذلكا وماع المنبر،
صلى هللا عليه -عاش بعد النبي  ،طال عمره -رضي هللا عنه-نس بن مالك جة، أيكتفون براوية من تقوم به الح

يطلبااون العلااو، قااد يوجااد عنااد بعااض التااابعين عاان والناااس  ،عنااده فاااحتيج إلااى مااا ،ماان ثمااانين ساانة أكثاار -وساالم
بعاض الصاحابة، لكان موجاود أناس، فليساوا بحاجاة إلااى أن يارووه عان بعاض التاابعين عان بعاض الصاحابة مماان 

مان جهاة  ، كياف ال ينقال إالهذا مما تتوفر الدواعي على نقلاهإن  :وال يقول قائل ،فالعلو مطلوب ،دمت وفياتهمتق
 :ال يقاول قائال؛ لائبهاذا نعارف أن الادين محفاووو  ،إذا نقله من تقوم به الحجة كفاى ا،أبد   ،ال :نقول ؟شخص واحد

 أيان ،مائة ألاف حاديثفاإلماام أحماد يحفاظ سابع، نه عرف عن األئمة أنهم يحفظون مئات األلاوف مان األحادياثإ
معصاومة  هاااألماة بمجموع ،فارط بشايءتماا يمكان  ،الدين محفوو ،األمة بشيء من دينها عنهل فرطوا  ذهبت؟

المغناي فنقال الابعض  ،هذه األحاديث بعضها يغني عن بعاض ،لكن بعضها يغني عن بعض ،من التفريط بالدين
 ؟نقله مان مائاة طرياقنمن طريقين هل يلزم أن  من طريق أو حديث يصليعني كون ال ،عن البعض األخر كاف
 فال يلزم أن ينقل من هذه الطرق كلها. ،من مائة طريق رب حديث واحد له أكثر

وبالتشاديد مان  ،مجمار باالتخفيف مان اإلجماار "وحدثني عن مالك عدن نعديم بدن عبدد هلل المددني المجمدر" :يقول
"أنده سدمع أبدا  -علياه الصاالة والساالم-وه ألنهماا كاناا يبخاران مساجد النباي مجمر وصف بذلك هو وأبا ،التجمير

 ا"ثدم خدرج عامدد  إحساان الوضاوء يكاون فاي اإلتياان باالفرائض والسانن  هريرة يقول: "من توضدأ فأحسدن وضدوءه"
ا إلى المسجد"  الصدالة"إلى الصالة، فإنه في صالة ما دام يعمد إلى  ا"عامد  ي الصالة ؤدالمسجد لي يعني: قاصد 

 ؟ماا الاذي أخرجاه إلاى المساجد ،تشترك مع المقاصاد ، فالوسائلللخروج إال الصالة فهو في صالةينهزه دام ما  ما
هذا خارج احتساب لاه األجار  ،ألنه في حكم المصلي ؛ولذا ينهى عن تشبيك األصابع ؛هو في صالة اإذ   ،الصالة



يعنااي المقاارر أن الادوام يباادأ ساابع  ؟حقااوق اآلدمياينفهال نقااول مثاال هاذا فااي  ،الصااالة ادام قاصااد   ماا ،مان خروجااه
 ؟؟ نقول مثل هذاما وصلت إال عشر لو ،دام خرجت من بيتك سبع ونصف فأنت في دوام ما :نقول ،ونصف
 .......طالب:

وأنات  ،لكان حقاوق العبااد مبنياة علاى المشااحة ،الاذي ماا عناده إال ثماان يطلاع ثماان علاى هاذا ،ال بل يطلاع ثماان
  .تتم إال بأن تخرج قبلها بوقت يكفيال الواجب أدائها هذه المدة ال تتم هذه المدة و هذه المدة  لتشغل أجير

نده يكتدب لده بإحددى خطوتيده حسدنة" -يقصاد و–"فإنه فدي صدالة مدا دام   :يقاول بعضاهم يعمدد إلدى الصدالة، وا 
اليمنااى مناساابة للحساانة وال شااك أن  ،وبااالخطوة اليساارى يمحااى عنااه ساايئة ،اليمنااى تكتااب حساانةبرجلااه  ،باااليمنى
 هذا. ستنباط الكنه  ،واليسرى مناسبة للسئية ،لشرفها

، بال يمشاي ،أو يدرك الركعة ،تكبيرة اإلحراميسرع كي يدرك يعني ال  "فإذا سمع أحدكم اإلقامة للصالة فال يسع"
 يقضيه.  وما يفوته ،، فما يدركه يصليهوعليه السكينة والوقار

 .......طالب:
ماا و لكان إن كاان هنااك ماانع مان أن يتوضاأ فاي بيتاه فاتح المااء  "هوءمن توضاأ فأحسان وضا" ئخرج غير متوض

  .دون وضوء ما يترتب عليهبوخرج  ،لكن الوضوء موجود في البيت ،-شاء هللا إن-الحكم  ثم خرج، له ،وجد ماء
 .......طالب:

ال يلزم أن  هوالتشبي ،ذا من باب التشبيهه ،نعم ،، الخبر فيه كالممن باب التشبيه إن صح الخبرهذا  ،هذا تشبيه
  .كل وجه يكون من
ى حاام، كاال خطااوة تالحااديث كاال خطااوة حساانةألنااه واضااح فااي  ا؛أبعاادكم دار  نعاام  "اأبعدددكم دار   اكددم أجددر  م"فددإن أعظ

كان  ءألي شي "قالوا: لم يا أبا هريرة؟"تكفير السيئات  توكثر  ،األجور تفكثر  ت الخطافإذا كان أبعد كثر  ،سيئة
 ."ا"قال: من أجل كثرة الخط ا؟بعدكم دار  ؟ أعظكم أجر ا أهذا الحكم
علياه -قاال لهام  ،من بياوتهم إلاى قارب المساجد دوا االنتقالاأر  وقد ،لبني سلمة -عليه الصالة والسالم-قال النبي 

طاااا، اركم، تكتاااب آثااااركم، المقصاااود الديااااركم يعناااي ألزماااوا ديااا ))ديااااركم تكتاااب آثااااركم((: -الصاااالة والساااالم أماااا خ 
يااذهب بااه إلااى  اولااذلك فااي الصااحيح لمااا أراد أن يشااتري حمااار   ....،بالنساابة لكتابااة الحساانات ومحااي الساايئات مااا

 ة إنما تكون لمن يمشي على رجليه. الكتاب ، فدل على أنفي صحيح مسلم ة قال.....،الصال
 .......طالب:

 اهاال يكااون فااي ذهنااه أن يشااتري بيت اا اري بيت ااشااخص أراد أن يشاات هااو قااد يعتااري، تكااون هناااك مفاضاالة بااين أمااور،
 ؟أو يشااتري قرياااب ماان المسااجد لكاااي يعينااه علااى حضاااور جميااع الصااالوات ا،عاان المساااجد ماان أجاال الخطااا ابعيااد  

، يعني بعض على صالة الجماعة االمسجد خطر  عن بعد ، فإن كان إذا أكل إنسان يعرف همته مفاضلة،المسألة 
))ديااركم تكتاب  ال باأس :ذا كاان عناده مان الهماة والحارص علاى الخيار نقاولوا   األوقات ما يصلي هذا نقول....،

، مااا العماارة إلااى العماارة ،ت الخمااسالوضااوء الصاالوا عناادك ،وقااد تتضااافر المكفاارات ماان أكثاار ماان وجااه آثاااركم((
ااا لكاان ذنااوب العباااد  ،أوسااع ممااا نتصااور ونتخياال ،، وفضاال هللا واسااعاجتنبات الكبااائر، أمااور مكفاارات كثياارة  الأيض 

  .نفتاح الدنيا على الناس، ال سيما مع انهاية لها



يقاال لكناه ال  ،هاذا ظااهره أناه موقاوف علاى أباي هريارة ،خارهآإلاى  "سمع أبا هريرة يقول: "من توضأ فأحسدن..."
  .-رضي هللا عنه-من حديث أبي هريرة  ايروى مرفوع   اوهو أيض   ،من قبل الرأي

د أندده سددمع سددعيد بددن المسدديب ُيسددأل عددن الوضددوء مددن الغددائ  "وحدددثني عددن مالددك عددن يحيددى بددن سدعي :يقاول
 :يقااول أنااس ،بالماااء ىاسااتنج -عليااه الصااالة والسااالم-ثباات أن النبااي  بالمدداء، فقددال: إنمددا ذلددك وضددوء النسدداء"

 :وساعيد يقاول ،بالمااء -عليه الصاالة والساالم-فثبت االستنجاء من فعله  "فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة فيها ماء"
 ،ماا يمكان ؟بالمااء اساتنجى -علياه الصاالة والساالم-يعناي ساعيد يخفاى علياه أن النباي  "ذلك وضاوء النسااءإنما "

، هاذا تسمح نفسه أناه يكتفاي بالحجاارة ما ،وعلى أسلوب النساء ،على طريقة النساء :قال الكن المتوقع أن شخص  
علااى هااذا الااذي ال  ينكاار -رحمااه هللا-د فكااأن ساايعالااذي يقااول: مااا يهنااأ، ، ، وأساالوب النساااءالشااعور طريقااة النساااء

أن ساعيد يخفاى علياه مثال وال يظان  ،بالمااء أناه اساتنجىثبات  -علياه الصاالة والساالم-، الرساول يكتفي بالحجاارة
ا أماه أو أختاه حجاارة أو  ى، اآلن كل واحاد مان نفساه لاو أعطا: أنا ما تكفيني الحجارة، لكن شخص قال لههذا أبد 

النساااء ماان حرصااهم علااى يعنااي بعااض  ،مااا يكفاايهم ،باإلجماااع ئ يجااز  ئ،وهااو يجااز ؟ خااالص يكفيااك   :منادياال قااال
الحجاار؟! كأنااه ركاان ماان  قبَّلااتالخياار مااع الجهاال يصاادر مثاال هااذه األفعااال، يعنااي يمكاان تحااج اماارأة وترجااع مااا 

 يانك واحاد مان زمالئاك: أناا وهللا ماا يهنالا األركان، مع أنها ترتكب من المحظورات أكثار مماا قصادته، فلاو يقاول
نعام النسااء هان تجيباه بهاذا؟ ماا يمكان  ؟هذه طريقاة النسااء ماع الزحاام فاي الحاج ماثال   :تقول ،الحجر قبلتإال إذا 

اا  ن كان في األصال خيار، طلاب خيار، لكان أيض  ر المعاارض لماا هاو أقاوى ياالخالالئي يصدر منهن مثل هذا، وا 
لشادة اقتدائاه وائتساائه كاان  -ي هللا وأرضااهرضا-وابان عمار  مان المزاحماة،ولذا عمر نهاي  تركه خير؛منه يعني 

  يخرج من أنفه مرار ا ويرجع، لكن هذا خير أم ي ترك؟ ي ترك. الدم ،يزاحم حتى يرعف
، النسااء ال تكتفاي ا للواقاع فهاو صاحيحإن كاان بيان ا ؟يمكن يفهام مناه أن ساعيد يارى أن النسااء ال تكتفاي بالحجاارة

ا لكن  ،بالحجارة علياه -يكفاي النباي ماا دام الحجاارة بالنسابة للنسااء، ماا نظان باه، كفاي يال  يرى أنهنظن أن سعيد 
  هو ونساؤه، ما يظن فيه ذلك. -صلى هللا عليه وسلم-فعله النبي و  -الصالة والسالم

 -صدلى هللا عليده وسدلم-"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا  :ويقاول
 ،كاذا هاو فاي الموطاأ :بان حجاراإذا شارب يقاول  "كلب في إنداء أحددكم فليغسدله سدبع مدرات(())إذا شرب القال: 

ولاغ يلاغ باالفتح  :لايقا ،معروف في اللغاةوهو ال ))إذا ولغ(( :جمهور أصحابهالمشهور عن أبي هريرة من رواية و 
وفاي غيار  ،يلاغ فياه ،نحاوههاذا بالنسابة للماائع كالمااء و  ،أو أدخل لسانه فياه فحركاه ،فيهما إذا شرب بطرف لسانه

ألناه إذا أمار  ؛واألكثر على قياس بقية البادن علاى اللساان والفام ،لحسه :وفي اإلناء الفارغ يقال ،لعقه :الماء يقال
ن كان بعضهم  ،يؤمر بالغسل من بقية األعضاء من باب أولى ئنبالغسل من مباشرة الفم وهو أشرف ما فيه فل وا 

ن لم يقاع فاي  ،لتسبيع التتريبإلى ا اويضاف أيض   ،هو للفم فقط على جهة التعبد يرى أن التسبيع والتشديد إنما وا 
ن اختلفت الرواية في محله ،لكنه ثابت من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة ،رواية مالك التتريب فاي هل هاو  ،وا 

والمرجح  ،الرواة في محلهختالف بين ا ؟عفروه الثامنة أو ةهن أو إحداهن أو أخراهن أو عفروه السابعأوال ؟األولى
ألناه إذا وضاع التاراب فاي الغسالة األولاى أزال أثاره  ؛وهو الموافاق للمعناى ،هنأوال :الرواة وضبطهم ةمن حيث كثر 
  .لتنظيف اإلناء من أثر التراب ؛لكن لو جعلته في األخيرة احتجت إلى غسلة زائدة ،غسالتالما بعده من 



 ماامقصاودة  :إذا قلناا ؟غيار مقصاودةأم اإلضاافة مقصاودة  هاء أحادكم هاذإنا ))إذا شرب الكلب فدي إنداء أحددكم((
تارى  :تملكه أنت، بحيث لو استعرت إناء من جارك وولاغ فياه كلاب تعطياه إيااه وتقاول الذيتغسل إال إناءك أنت 

لكاان المسااألة أغلبيااة، الغالااب أن ، مقصااودة أو غياار مقصااودة؟ غياار مقصااودة يرصاات ،مااا تغسااله ،ولااغ فيااه الكلااب
 األمار ))إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقاه(( :جاء في رواية مسلم ،هءإلناء الذي عنده هو في ملكه فيكون إناا

ن األمار بالغسال مان أجال النجاساة فالمااء تانجس ال باد : إلكن إذا قلنا ،نها غير محفوظة: إباإلراقة بعضهم يقول
وماا حولاه  ،ى ما لعقهلقأو لعقه كما تقدم ي ،وولغ فيه الكلب اأما إذا كان جامد   ا،مائع  إذا كان  ، ال سيمامن إراقته

  كالفأرة تقع في السمن.
 ،واألمار بالغسال للنجاساة عناد األكثار في إناء أحدكم فليغسدله سدبع مدرات(( -الكلبأو ولغ - ))إذا شرب الكلب

 اثالث ا والحنفياة يقولاون: بالغساللتعباد، ل افااألمر بغساله سابع   ،ألنه يرى أن الكلاب طااهر ؛مالكاإلمام تعبد عند لول
بفتاوى أباي هريارة راوي  ،أبي هريارة وفتاواه فعلب قولهمويؤيدون  سبع،يحتاج  ما ا،تغسل ثالث   ،كغيرها من األنجاس

أناه ثبات عناه أناه  ون: العبارة بماا روى ال بماا رأى، ماعوالجمهاور يقولا ى،بماا رو  الحديث، ويقولون: الراوي أعارف
جاسة عند الجمهور، ، عرفنا أن الغسل للنبالعمل من فتواه المخالفة ة للنص أولىفتواه الموافقف ا،بالغسل سبع   فتىأ

  .ألن الكلب طاهر عندهم ؛تعبدوعند المالكية 
أم ال ويتاارب  ا؟ يغساال ساابع  يصاايد إال بفمااه وال ،ماااذا عاان الصاايد إذا صاااد بفمااه ،إذا ولااغ فااي اإلناااء يجااب غسااله
األمار ياؤمر بغساله وال بتتريباه؛ ألناه إذا كاان للنجاساة ماا اختلاف ماا أنه  هم الصيد،يحتاج؟ المالكية من أقوى أدلت

، لكااان األولاااى تطااارد، لكااان هااال الاااذين يقولاااون: إن الغسااال قولاااةمااان اإلنااااء وال صااايد وال غياااره، إذا كانااات العلاااة مع
أشد مان هاذا  ما هولكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه  ؟التراببللنجاسة يأمرون بغسل الصيد سبع مرات 

 ،باد أن يغساله النعام  ،اغساله :بادون طابخ قيال لاه ئيرياد أن يأكال الصايد نيا الكان لاو قادر أن إنساان   ،وهو الطابخ
 فكاااأن الغسااالة ،حااادى الغساااالت تااارابإيجعااال فاااي  :هااام يقولاااون  ،الثامناااة باااالتراب، أماااا عفاااروهن التترياااب أوالهااان

والمرجح أنه يكون في الغسلة األولى لما  ع،بالرواية رواية السال تخالف هذا  ولذا ؛لتراب عن غسلتينلالمصاحبة 
أنا عندي صابون يكفي عن  :، قد يقول قائليغني عن التراب غيره من المنظفاتوال  ،والتتريب ال بد منه، سمعنا
أو  ن فاي لعااب الكلاب دودة: إقاالوا ،وقاد أظهار ذلاك الطاب ،يكفاي ماا؟ بلغ من التراب يكفي أو ماا يكفايأ ،التراب

اا ،جرثومااة ال يقضااي عليهااا إال التااراب تمااوت، نعاام، هااذا يقااول:  صااابون مااا لكاان مااع ا،لكاان مااع الغلااي تمااوت قطع 
النجاساة ال نحن نغلي القدر، نطبخ القدر، نضع على النار يكفي عن التراب أو يكفي عن المااء والتاراب؟ لمااذا؟ 

علاى كال حاال مثلماا قلناا  ؟الجرثوماة هيقتال هاذ ؟التارابقلناا: إن الغلاي يقاوم مقاام  ماالكن التراب  ،تزول إال بالماء
 .واإلناء له وضعه ،فالصيد له وضعه ،النصا: الحكم في ذلك مرار  

 .......طالب:
ماا يانجس الياابس تلمساه وهاو ياابس ماا يانجس، ياابس نعام كلهام، لكان ، أهال العلامقاول عاماة و  ،ظااهرالهذا هو و 

 نجس.ئ ا رطب يأو باشر شي ،رطبلو ن اليابس، لك
 ترى المسألة تحتاج ....، إلى اآلن خمسة أحاديث.



وا، حصدد))اسددتقيموا ولددن تقددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-ه أن رسددول هللا غدد"وحدددثني عددن مالددك أندده بل :يقااول
علياه -حاديث مفااوز باين مالاك والنباي ال "واعملوا، وخير أعمالكم الصالة، وال يحدافظ علدى الوضدوء إال مدؤمن((

ها وعممج، لكن بوهذه الطرق كلها ال تسلم من ضعف ،لكنه موصول عند ابن ماجه من طرق  ،-الصالة والسالم
.   تدل على أن له أصال 

والخبار عان أصاحابها  ،باالساتقامة واألمار ،والمحجة المنهج أو على ،أو على الطريق ،على الجادة ))استقيموا((
}ِإنَّ الَّدِذيَن ، -علياه الصاالة والساالم-أمر للنبي  [( سورة هود440)] }َفاْسَتِقْم{ مستفيض في الكتاب والسنة

فعلااى المساالم علااى أن  قاال: أمناات باااهلل، ثاام اسااتقم(()) [( سااورة األحقاااف45)] َقدداُلوا َربَُّنددا َّللاَُّ ُثددمَّ اْسددَتَقاُموا{
متثلاين ماا م ،-علياه الصاالة والساالم-النباي القادوة واألساوة  افي ذلك خطامتبعين  والمحجة ةويلزم الطريق ،يستقيم

لكن لن تحصوا،  ،به ميعني لن تطيقوا أن تعملوا بجميع ما أمرت ))ولن تحصوا((، مجتنبين ما نهيتم عنه أمرتم به
 ))واعملوا(( :ما دمنا لن نحصي ولن نطيق كيف نعمل؟ جاء األمر بعد ذلك بقولاه :قد يقول قائل ،سددوا وقاربوا

او  ،لكن ال تيأساوا ،أنتم لن تحصوا ،ال تيأسوا صااء بدقاة غيار حأن اإل ااإلحصااء كماا يفهام مناه عادم اإلطاقاة أيض 
َمْت ِلَغدٍد{يعني المحاسبة والمراقبة أمر مطلاوب  ،ممكن  [( ساورة الحشار45)] }اتَُّقوا َّللاََّ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقددَّ

ويراقاب وياديم  ،فساه" فعلاى اإلنساان أن يحاساب ن"حاسابوا أنفساكم قبال أن تحاسابوا :-رضاي هللا عناه-يقول عمر 
ساتطاعته وقدرتاه حساب ا -جال وعاال-ذلكم قد يراقب نعم من اتق هللا  النظر في عمله، ويصحح خطأه، لكن مع

دددَن َّللاَِّ َمدددا َلدددْم َيُكوُندددوا خوناااه اإلنساااان دسيساااة فاااي قلباااه ت دلكااان قاااد تكاااون عنااا ،هلااان يخياااب هللا رجااااء }َوَبدددَدا َلُهدددم مِِ
 ،السافرة الكارام الباررة أ القارآن، وعناده أناه ماعيقار ساجد اإلنسان جاالس فاي الم [( سورة الزمر19)] َيْحَتِسُبوَن{

 حتاى ويادعو لاه.... ء،يمنع من ترتب اآلثار، شخص يعلم الناس وعنده أنه تصلي عليه كل شاي ءوفي قلبه شي
ناي مان علاوم يع ،ألن هاذا العلام أماره وشاأنه خطيار ؛ال لاه وال علياهكفااف النهاياة يتمناى الساالمة إلى آخره، وفي 
نسااأل هللا  ،وأول ماان تسااعر بهاام النااار يااوم القيامااة ثالثااة وماانهم العااالم ،ال يجااوز فيااه التشااريك ،اآلخاارة المحضااة

  العافية.
 ،تآالوعناادك  ،تحسااب األرباااح والخسااائر ،هاأمااور الاادنيا يمكاان إحصاااؤ ن المسااألة ظاان أفلاان تحصااوا اإلنسااان ي

ن ولااذا هااذا األماار مقلااق بالنساابة للمخلصااين الصااادقين  ؛لكاان أمااور اآلخاارة ،وعناادك ماان يساااعدك علااى هااذا ))وا 
أحاادكم ليعماال بعماال أهاال الجنااة حتااى مااا يكااون بينااه وبينهااا إال ذراع فيساابق عليااه الكتاااب فيعماال بعماال أهاال النااار 

 ،ويظهار للناااس ))فيمااا يبادو للنااس((: خار: هاذا حاديث مطلااق يقياد بالحاديث اآليعناي هال الساالف قاالوا فيادخلها((
 م،الخاوف يسااوره ،ال، -علياه الصاالة والساالم-مخلصين وموافق لما جااء عان النباي و  ،ومناسب ا صحيحوعملن

حسانه الخوف والوجل  ن جاء بعدهم ممن يغلب عليهمبخالف  ،وجاء الخبر عنهم أنهم جمعوا بين إتقان العمل وا 
  .إساءة العمل مع األمن

والخطااااب لمااان يلفاااظ  ،ألنهاااا أهااام أركاااان اإلساااالملصاااالة؛ خيااار األعماااال ا ))واعملدددوا، وخيدددر أعمدددالكم الصدددالة((
لاذي لايس ، االوضاوء إال ماؤمن وال يحاافظ علاى ،وأعظمهاا الصاالة اأهم األعماال وخيرهاا وأكثرهاا أجار   ،بالشهادتين

 المشقة والمكاره.ال سيما مع  ،وأشد منه الغسل بمؤمن ال يحافظ على الوضوء،



 
 أحسن هللا إليك

 ح بالرأس واأُلذنينباب: ما جاء في المس
 عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه ألذنيه. 

حتى يمسح الشدعر  ،عن مالك انه بلغه أن جابر بن عبد هللا األنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: ال
 بالماء. 

 يمسح رأسه بالماء. عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، و
عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بندت أبدي عبيدد امدرأة عبدد هللا بدن عمدر تندزع خمارهدا، وتمسدح علدى رأسدها 

  صغير.بالماء، ونافع يومئٍذ 
وسددئل مالددك عددن المسددح علددى العمامددة والخمددار، فقددال: ال ينبغددي أن يمسددح الرجددل وال المددرأة علددى عمامددة وال 

 هما. خمار، وليمسحا على رؤوس
ن حتدى جدف وضدوؤ وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسدح علدى رأسده  ه، قدال: أرى أن يمسدح برأسده، وا 

 كان قد صلى أن يعيد الصالة.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب: ما جاء في المسح بالرأس واأُلذنين.
  .-رحمه هللا-ذا رأيه وه ،يعني دون الحوائل من عمامة وخمار ونحوهما ،الرأس واألذنينبالمسح 
بأصابعيه ألذنياه  "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه ألذنيده"يقول: 

ال كل أذن أصبعين  ؟كال أصابع لهاا أذن "كان يأخذ الماء بأصبعيه ألذنيه" :شوف النص ؟يعني كل أذن أصبع وا 
  .كل أذن لها أصبعها ؟بالجمعالجمع مثل يعني مقابلة التثنية بالتثنية 

 .......طالب:
 نعم، لكن اللفظ ما فيه ما يدل على هذا. 

 .......طالب:
))فااإذا مسااح رأسااه : لقولااه فااي الحااديث السااابق ؛وأنهمااا ماان الاارأس ،وساابق الكااالم فااي األذنااين ،هااو المااراد بااال شااك

  ، تقدم الكالم فيه.معروفوالخالف في ذلك  خرجت الخطايا من أذنيه((
"وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد هللا سدئل عدن المسدح علدى العمامدة، فقدال: ال حتدى  :قاولي

باال ال بااد أن يمسااح  ،أنااه ال ياارى المسااح علااي العمامااة -رضااي هللا عنااه-هااذا رأي جااابر  يمسددح الشددعر بالمدداء"
  .[لمائدة( سورة ا0)] }فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم{: لآلية امتثاال   ؛الشعر بالماء

ويمسدح علدى رأسده  ،"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامدة :ثم قال
فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجاازوا  ،والمسح على العمامة مسألة خالفية بين أهل العلم بالماء"

اا ،المسااح علااى العمامااة باان أميااة وبااالل  وماان حااديث عماار  -يااه الصااالة والسااالمعل-ي بااإلااى الن اوهااو ثاباات مرفوع 
االقتصااار علااى أن وذهااب الجمهااور إلااى  ،المسااح علاى العمامااة ،-رحمااه هللا-وهااذا مااذهب أحمااد  ،والمغيارة وأنااس



ا ناعند ،من الرأس مع العمامة احتى يمسح جزء   ئ وال يجز  ،مسح العمامة ال يكفي  االخبر عن جاابر ماا جااء أيض 
بال ال  ،ماذهب الجمهاور أن المساح علاى العماماة ال يكفاي وحاده ،لزبير أنه كاان ينازع العماماةعن أبي عروة بن ا

عن جمع مان  مروي وهو  ،ومذهب اإلمام أحمد أنه يكفي المسح على العمامة ،من الرأس ءبد أن يمسح معها جز 
اا ،وفيااه أحاديااث كمااا ساامعنا ،والتااابعين الصااحابة ااف، العمامااة إذا كاناات  اوقياس  حنكااة يشااق نزعهااا هااي معلااى الخ 

بمثابة الخ ف، مع ما جاء فيها من األخبار المرفوعة، وال يعني هذا أن اإلنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطاى 
  طهارة.الرأس، كما زعم بعضهم، يمسح على الطاقية، يمسح على الشماغ، ال بد أن تكون على ال

 ةالعاباد الناساك زوجتاه صافي أة عبد هللا ابدن عمدر""وعن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امر  :يقول
يقصااد  ،ولاايس فااي هااذا مستمسااك ألحااد ،باان أبااي عبيااد الااذي ادعااى النبااوةأخاات المختااار  ،بناات أبااي عبيااد الثقفيااة

ا بعاض النااس ماا يهماه أن يكاون البيات بيات  ،باأن صافية أخات المختاار االبيوت التي ليست علاى شارطه احتجاج 
  ما هو؟ والدافع لذلك ،مثل المختارلن يصيروا مهما كان  :يقول ،استقامة وفضل وخير وصالح

 .......طالب:
 نعم، الدافع ما هو بنفس البيت. 

 .......طالب:
ال، ال؛ ألن هذه على وجه الخصوص تعجبه، فيقال له: انتظر يا أخي، ابحث عن أهل الخير وفضال واساتقامة، 

لن يصيروا أردأ من المختار، والسبب الباعاث لاه علاى ذلاك  يعينونك على صالح امرأتك، وصالح ذريتك، يقول:
عان زوجتاك  فضاال   ،تعارض أنات نفساك للخطار ،يا أخي هذا خطر :نقول ،أو مدحت له ،كون هذه المرأة أعجبته

 ،البياات الصااالح الااذي يعينااه علااى نفسااه فعلااى اإلنسااان إذا أراد أن يتاازوج أن يختااار الماارأة الصااالحة ماان ،وأوالدك
ماا و  ،خياار األماة فعال : هاذاوال يقاول ،بيات محفاوو األوالد إلىيسافر وهو مرتاح مطمئن إذا ذهب  ،هوعلى أسرت

ثام بعااد  ،وحرصاات علاى أن تختااار تتزوجا، يعنااي أنات إذا يادريك أناه المختااار حصال منااه ماا حصال بعااد الازواج
عليااك أن  ،خيااار بياادكلكاان الكااالم لمااا يكااون ال مااا أناات بمساائول عنااه،انحاارف ماان انحاارف ماان إخااوة الزوجااة  ذلااك

  .وما يعينك على خير الدنيا واآلخرة ،وما تبرأ به ذمتك ،نسلكلتحتاط لنفسك و 
ك أن وال شا تنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالمداء" -امرأة عبد هللا بن عمر-"أنه رأى صفية بنت أبي عبيد 

ن كااان بعضااهم ياارى أ ،حااق بالعمامااةلإذا شااق نزعااه م خمااار الماارأة ال ساايما والعمامااة  ،ن األصاال غساال الاارأسوا 
صااغير  ،وناافع يومئااذ  صااغير ،وتمساح علااى رأسااها بالماااء ،فاال يقاااس عليهااا الخمااار ،علااى خااالف األصاالجااءت 

إذا ضابط وأتقان لاف لكان ال تقبال روايتاه وهاو صاغير حتاى يك   ،صغيرال ، وال مانع من أن يروي دون سن التكليف
قبال رواياة الفاساق إذا أدى وت   ،ل رواياة الصاغيرباقفت   ،لب االبلوغ ق   وأتقنه بعدوضبطه وهو صغير ثم أدى ما حفظه 

إنما  الشروط في حال  ء،ففي حال التحمل ال يشترط شي ،قبل رواية الكافر إذا أدى بعد اإلسالمت   ،بعد االستقامة
  .األداء

وال  ،لددى عمامددةفقددال: ال ينبغددي أن يمسددح الرجددل والمددرأة ع ،"وسددئل مالددك عددن المسددح علددى العمامددة والخمددار
 الرجال والمارأة يمساح "ا"وليمسحا على رؤوسهم قال أبو حنيفة والشاافعي وبذلك "اخمار، وليمسحا على رؤوسهم

َصدددَغْت }َفَقددْد  ولاااذا جاااء ،تااوالي التثنيااة ثقياال ،علااى رأسااايهمامااا قااال:  ،ارؤوساااهموليمسااحا علااى  ،سااهماو علااى رؤ 



ما األصح  اإذ   ،اعلى رؤوسهم :ولذا قال ؛ما، توالي التثنيات ثقيلما قال: قلباك [( سورة التحريم1)] ُقُلوُبُكَما{
لكاان  ،هااذا األصاال صااحيحيهما ؟رواه البخاااري ومساالم فااي صااحيحيهما أو فااي صااحاحهما :نقااولأن فااي التخااريج 
فاي بعاض الكلماات ستثقل يعني ت ،في صحاحهما :قلنا ،صغت قلوبكما ،إذا أردنا أن نطبق قلوبكما ،توالت التثنية

 ؟الفرق بين صحيحيهما ورأسيهما ما ؟بعضدون 
 .......طالب:

ن َطاِئَفَتدداِن ِمددَن اْلُمددْؤِمِنينَ  ل اأفااراد الرجاا ،يعنااي أناات نظاارت إلااى األفااراد [( سااورة الحجاارات7)] {اْقَتَتُلددوا }َواِ 
ء عناادنا لاان يعنااي إذا وجهنااا مااا جااا ؟قليلااة أمنعاام فااالرؤوس كثياارة والقلااوب للماارأتين كثياارة  ..،وأفااراد النساااء ،كثياار

نعم إذا أوقع خاالف األصال فاي  ،هذا هو األصل صحيحيهماعلى كل حال األصل التثنية  ،نستطيع توجيه اآلية
 ،فااي صااحاحهما يمكاان للبخاااري أكثاار ماان صااحيح :لكاان لااو قلنااا ،ألنااه لاان يلتاابس بغيااره ؛لاابس فالمعتمااد األصاال

 . أكثر من هذا لكن القلوب ال يمكن أن يفهم منها ،ولمسلم أكثر من صحيح محتمل
يعناي  وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه، فقال: أرى أن يمسح برأسده""

ن كان قد صلى يعيد الصدالة"النسيان  ألن الفور إنما يجب مع الذكر ال مع :يقول المالكية ،وحده ألناه لمااذا؟  "وا 
 ، ال بد من اإلعادة.غسل الرجلين وأ ،ك غسل الوجهكما لو تر  ،فال يجزئه وء،قد ترك فرض من فرائض الوض

  .وهللا أعلم
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (4كتاب الطهارة ) -شرح: الموطأ 
 عبد الكريم الخضير : الشيخ

  .تهالسالم عليكم ورحمة هللا وبركا
أماا  ،نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه  ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

  .أجمعين
 وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجالل واإلكرام.  ا،وزده علم   ،جزه عنا خير الجزاءوا اللهم اغفر لشيخنا،
  قال اإلمام يحيى:

 باب: ما جاء في المسح على الخفين
أن  شدعبة عدن أبيده عدن المغيدرة بدن شدعبةبدن عدن عبداد بدن زيداد عدن ولدد المغيدرة بن شدهاب اعن مالك عن 

فجاء رسدول  ،: فذهبت معه بماءفي غزوة تبوك، قال المغيرةلحاجته ذهب  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ه فلم يستطع ، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبتفغسل وجهه ،فسكبت عليه الماء -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

فجداء  ،ومسدح علدى الخفدين ،هن تحدت الجبدة، فغسدل يديده، ومسدح برأسدفأخرجهمدا مد ،من ضديق كمدي الجبدة
صدلى -فصلى رسول  ،وقد صلى بهم ركعة م،وعبد الرحمن بن عوف يؤمه -ه وسلمصلى هللا علي-رسول هللا 

: قدال -صدلى هللا عليده وسدلم-ا قضدى رسدول هللا فلم ،ففزع الناس ،الركعة التي بقيت عليهم -هللا عليه وسلم
 .))أحسنتم((

 ،وقداصأبي ى سعد بن عن مالك عن نافع وعبد هللا بن دينار أنهما أخبراه أن عبد هللا بن عمر قدم الكوفة عل
أبداك إذا قددمت سدل  :فقدال لده سدعد ،عليده ذلدكفدأنكر  ،ح على الخفدينمسعبد هللا بن عمر ي ، فرآهوهو أميرها

فسدأله عبدد  ،ال :فقدال ؟سدألت أبداكأ :فقدال ،حتى قددم سدعد ذلكفقدم عبد هللا فنسي أن يسأل عمر عن  ،عليه
ن جاء أحدنا مدن امسح عليهما، قال عبد هللاف ،طاهرتانإذا أدخلت رجليك في الخفين وهما  :هللا فقال عمر : وا 

ن جاء أحدكم من الغائ . ؟الغائ   فقال عمر: نعم، وا 
دعدي ثدم  ،فغسل وجهه ويديه ومسح رأسده ،ثم توضأ ،عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر بال في السوق 

 .ثم صلى عليها ،فمسح على خفيه ،المسجدبجنازة ليصلي عليها حين دخل 
ثدم أوتدي بوضدوء  ،رأيت أنس بن مالك أتدى قبداء فبدال :عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال

 ح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى.ومس ،ومسح برأسه ،ويديه إلى المرفقين هه، فغسل وجفتوضأ
ثدم ردهمدا فدي  ،ثدم نزعهمدا ،ثدم بدال ،ثدم لدبس خفيده ،مالدك عدن رجدل توضدأ وضدوء الصدالةوسدئل : قال يحيدى

نمدا يمسدح علد ،وليغسل رجليه ،لينزع خفيه فقال: ؟أيستأنف الوضوء ،رجليه ى الخفدين مدن أدخدل رجليده فدي وا 



طهر الوضوء فدال وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين ب ،ن وهما طاهرتان بطهر الوضوءالخفي
 يمسح على الخفين.

قددال: ه وصددلى؟ علددى الخفددين حتددى جددف وضددوؤ عددن المسددح ا فسددهه وسددئل مالددك عددن رجددل توضددأ وعليدده خفددا
 ه وليعد الصالة، وال يعيد الوضوء.ليمسح على خفي

ع خفيه ثدم ليتوضدأ وليغسدل : لينز فقالثم استأنف الوضوء؟  ،ثم لبس خفيه ،مالك عن رجل غسل قدميهوسئل 
 رجليه.

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 ما جاء في المسح على الخفين :باب

والجماعاة  ،باه وعمال باه الكافاة عان الكافاةوأفتاى رواه  ،-علياه الصاالة والساالم-المسح على الخفين متواتر عناه 
فهاو  ،جماع غفيار مان الصاحابة -علياه الصاالة والساالم-نقله عان النباي  ،فال يحصى عددهم ،الذين ال يحصون 

ولااذا يااذكر أهاال الساانة مسااألة المسااح  ؛ولاام ينكاار شاارعية ذلااك إال المبتدعااة ،-عليااه الصااالة والسااالم-متااواتر عنااه 
حينئاذ  مان ألن الخالف في المسح على الخفين صار مع بعض أهال البادع فصاار  ؛على الخفين في كتب العقائد

 األصول.
القااائلين أنكرهااا أكثاار  ،وأنكاارت هااذه الروايااة ،أنااه أنكاار المسااح علااى الخفااين -رحمااه هللا-روي عاان اإلمااام مالااك 
ه وهاو ، وعلاى ذلاك بناى موطاأإجاازة المساح علاى الخفاين فاي الحضار والسافر أكثار وأشاهربقوله، والروايات عناه ب

ام مالاك اإلشاارة إلاى ماذهب اإلما ،ال ينكاره مانهم أحاد ،ومذهب كل من سلك سابيله ابن عبد البر،مذهبه كما قرر 
 كاالم ابان عباد البار،وهاذا  ،فاال باد مان تفنياد هاذه الرواياة ،ألنه تداوله بعض مان ينقال الخاالف ؛هذا المنقول عنه

جزائه أكثار وأشاهر ،والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين ،أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله  ،والقول بجوازه وا 
من الحجاازيين  -رحمه هللا-لك سبيله ، وقول جميع من سالمعتمد بل هذا قوله ،الموطأ كما ترون  ذلك بنىوعلى 

ألنهاا  ؛واإلشاارة إليهاا مثلماا ذكارت ،ولايس بمعتمادة ،فهاذه الراوياة ضاعيفة مرذولاة عناد المالكياة ،والعراقيين وغيرهم
 .م مشروعية المسح على الخفينبعدالقول فال يعرف عند أهل السنة  ،يتداولها بعض من يعنى بذكر الخالف

مثاال فهاام بعااض يعنااي  ،هااذا موجااود ،فيطاارد القااول ،يفتااى فااي مسااألة أو فااي صااورة ال يصااح فيهااا المسااح :أقااول
يعاااملون  -تباااع المااذاهبأ-، ومعااروف أن األتباااع ل األئمااة علااى نحااو ماان هااذااالعلماااء للنصااوص يفهمااون أقااو 

 ،النصاوص الشارعية ملون ماعة، يتعاملون معهاا كماا يتعااالنصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعي
: فاإن يقولاون  ،ماع التعاارض ،فإذا ذكر عن اإلمام أكثر من قول كما لو ورد في المسألة أكثر مان دليال متعاارض

يعناي فاي نصاوص األئمااة  ،أو العاام علاى الخااص ،ولاو بحمال المطلاق علااى المقياد ،بجمياع األقاوال لماأمكان الع
ال  ،تعين ال فأقرب القولين أو األقوال إلى  ،أخر قولهالمتفعرف المتقدم والمتأخر إن وا  أصوله، هكذا يقولون في وا 

 ما يروى عن األئمة. التعامل مع
 : -رحمه هللا-يقول 



فاي هاذا اإلساناد  "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيده"
وهاام مالااك فااي زعمااه أن  :-رحمااه هللا- يقااول اباان عبااد الباار ""ماان ولااد المغياارة باان شااعبة :األول فااي قولااه ،وهمااان
ولايس  حارثاة،من ولد أبي سفيان بن  ،من ثقيفأظنه  :يقول ،نعم ،نه من ثقيفظوأ :يقول ،من ولد المغيرة اعباد  

باااد باان زياااد باان أبااي ساافيان باان نااه ع: إوقااد قياال ،فااي هااذا اباان عبااد البااريعنااي لاام يجاازم  ،ذلااك عناادي بعلاام حقيقااة
 غيرة بن شعبة.على كل حال هو ليس من ولد المو  حرب،

اا "عاان أبيااه" ، اهااذا أيض  ذلكاام  مهاادي، لاام يقاال عاان أبيااه غيرهمااا، ومااع بااناوهااو وهاام ماان يحيااى و  :يقااول وهاام ثااان 
 صحيح، مخرج في الصحيحين وغيرهما. -ةحديث المغير -فالحديث 

 "ذهاب لحاجتاه" فدي غدزوة تبدوك" ذهدب لحاجتده -صدلى هللا عليده وسدلم-"عن المغيرة بن شدعبة أن رسدول هللا 
ويصاااحبه  ،لمااا فيااه ماان رائحااة ؛وهااذا معااروف أنااه عنااد إرادة الغااائط ،بعااد عاان الناااس عنااد قضاااء الحاجااةففيااه ال
ثبااات فاااي أماااا إذا أراد الباااول  ،نعااام إذا أراد الماااذهب أبعاااد إذا أراد الغاااائط ،بالنسااابة للباااول فاااأمره أخاااف اأمااا ،صاااوت

عليااه -فبااال  ،انتهااى إلااى سااباطة قااوم -عليااه الصااالة والسااالم-أن النبااي  حذيفااة الصااحيحين وغيرهمااا ماان حااديث
 .يقولون بالنسبة للبول أمره أخف -الصالة والسالم

ونرى المسح للمقديم  ،وهو قول أبي حنيفة ،"وبهذا كله نأخذ :قولهمحمد بن الحسن ورد في نسخة  :هذا يقول
"ال يمسدح المقديم  :-حسنالهذا قول محمد بن -ك بن أنس وقال مال ،وثالثة أيام ولياليها للمسافر ،ةيوم وليل
المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: ال يمسح المقيم علدى  مالك في خفين، وعامة هذه اآلثار التي روى على ال
 الخفين.

 نعم؟ ؟صاحب الورقة هذه ؟رواية محمد موجودة ،رواية الموطأ ؟كيف؟ النسخة موجودة
 ....طالب:....

ن روى الموطاأ ،ولايس مان أتبااع مالاك ،حسانالقاول محماد بان  هاذا مان نعم، ن روى  ،وا  ولايس مان أتبااع مالاك وا 
ن روى  ،الموطأ  بقوله هم أولى بالقبول من غيرهم في نقلهم لمذهبه. عن مالك، فأتباعه القائلون  وا 

تباوك  ،ةمان الهجار  فاي رجاب سانة تساع ذهدب لحاجتده فدي غدزوة تبدوك" -صلى هللا عليده وسدلم-"أن رسول هللا 
ن أردناا المكاان فهاو ماذكر ،والتأنياث إن أردناا البقعاة ،علم على البقعة المعروفاة ،ممنوعة من الصرف للعلمية  ،وا 

 تبوك مثل تقول، فهو ممنوع لوزن الفعل. ،ممنوع لوزن الفعلإنه  :منهم من يقول
عليااه -باال خدمتااه  ذلااك،ي ة عليااه فااضاااضوأنااه ال غ ،فيااه خدمااة الحاار للكبياار "قددال المغيددرة: فددذهبت معدده بمدداء"

فسددكبت  -صددلى هللا عليدده وسددلم-"قددال المغيددرة: فددذهبت معدده بمدداء، فجدداء رسددول هللا شاارف  -الصااالة والسااالم
علاى أناه يادل السياق  ،فسكبت عليه الماء -صلى هللا عليه وسلم-فذهبت معه بماء فجاء رسول هللا  عليه الماء"

صدلى -ماء فسكبت عليه المداء فغسدل وجهده، فجداء رسدول هللا "فذهبت معه ب ؟به لم يستنج وأاستنجى بالماء 
فلماا قضاى ا، منفارد   -عليه الصالة والسالم-مقتضاه أنه ذهب إلى حاجته  فسكبت عليه الماء" -هللا عليه وسلم

 :مااا فائاادة قولااه اإذ   ،خاارهآإلااى  ...فغساال وجهااه ،سااتجمر صااب عليااه المغياارة ماان الماااء الااذي ذهااب بااهاحاجتااه و 
! ذهباات معااه ،-صاالى هللا عليااه وساالم-فجاااء رسااول هللا  ،فااذهبت معااه بماااء ،ذهااب لحاجتااه "؟بماااء فااذهبت معااه"

 ،باه فاي مكاناه بالمااء لفظ محتمال، فاذهبت معاه بمااء، فاساتنجىوال ،مجرد فهمهو بل  ،ستجمار ال ذكر له هنااال



نعام  ،فاي الخبار ،في الحديث ،فيه االستنجاء بالماء :ولذا يقولون  ،فصببت عليه -عليه الصالة والسالم-ثم جاء 
ذهب إلى  ،فذهبت معه بماء :لكن قوله ،التركيب ال يعطي هذه الفائدة بصراحة ،األسلوب ال يعطي هذا بصراحة

 قام من مكانه الاذي قضاى فياه -عليه الصالة والسالم-كونه  ،حاجته فذهبت معه بماء يدل على أنه استنجى به
لااى مكانااه األول، فسااكب ثاام رجااع إ يمنااع أن يكااون ذهااب معااه، فاسااتنجى،حاجتااه، فجاااء إلاايهم ليتوضااأ عناادهم ال 

 عليه الماء.
تجاوز  ذلك،وال بأس با ،يعانالمتوضئ  ه دليل على جواز إعانة المتوضئ،في "فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه"

م ه مدن ُكد"فسكبت عليده المداء فغسدل وجهده، ثدم ذهدب يخدرج يديدأن يزاول الوضوء بنفساه  اإعانته ولو كان قادر  
زائاد علاى  رقاد، خالف ما يصنعه بعض الناس من توسيع األكماامبهذا  جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة"

عنادهم قلاة فاي  ن قلاة الثيااب، نعام عنادهم، ال شاك أنالكمايالحاجاة، نعام قاد يكاون الاداعي لضايق المطلوب على 
 سالم.حاله عليه الصالة وال وفي عيشهم، وهذه ،وفي المأكول ،الملبوس
وهذا من أجل  ،المطلوب الوسط :أو أن نقول ؟م بحيث ال يستطيع إخراج اليد معه هل هو مشروعق الك  هل تضيي
بعضااهم يقااول أو يسااتنبط ماان ضاايق كمااي الجبااة أن هااذا الااذي  ؟كااافي إساارافلوأمااا الزيااادة علااى القاادر ا ،الحاجااة

وهل  ؟هذا صحيحهل  ،هفي مشروعيت ث أصلهذا الحدي ،يسمونه الكبكالذي يوضع في األكمام ليضيق األكمام 
 ؟نعم ؟في الكبك ضيق

من الاذراع هاذا  ءال يبدو شيلألكمام؛ لئها أنهم اتخذوا األزرار مة وغير المعروف عن أم سلبل  ،هذا ليس بصحيح
 للنساء. ؟بالنسبة لمن

"فلم يسدتطع مدن ن في هذا الوقت كانت ضيقة الكماي حالة واقعة، هذه الجبة التي عليه على كل حال هذا وصف
مااع  ،ذلك الكفااان والااذراعانبااد ار غساال يديااه، الماا ضدديق كمددي الجبددة، فأخرجهمددا مددن تحددت الجبددة، فغسددل يديدده"

والحااديث مخاارج فااي الصااحيحين  ،وهااذا هااو الشاااهد ماان الحااديث "ومسددح برأسدده، ومسددح علددى الخفددين"الماارفقين 
 ابت من فعله عليه الصالة والسالم.فالمسح ث ،وغيرهما

علياه -النباي  وعبد الرحمن بن عدوف يدؤمهم، وقدد صدلى بهدم ركعدة" -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا "فجاء رس
 ،متااى يحضاار بااادروا بإقامااة الصااالةيعرفااون وال ياادورن وال  ،لكاان لمااا تااأخر علاايهم ،هااو اإلمااام -الصااالة والسااالم

لكان إذا عارف مان  ،باإلقاماةوال شاك أن اإلماام أملاك  ،وقد صلى بهم ركعة ،عبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقدموا
أو يشاق  ،يعاوق عان أداء الصاالة فاي أول وقتهاا اوخشي أن يتأخر تأخر   ،يتأثر إذا قدم الجماعة غيره حاله أنه ال

ال ف ،مفسادة ذلاكلام يترتاب علاى  ماا ،ن يقادموا غيارهمان أفال ماانع حينئاذ   ،على المأمومين في االنتظار ألصال اوا 
 باإلقامة.أن اإلمام أملك 

وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهدم ركعدة، فصدلى رسدول  -صلى هللا عليه وسلم-اء رسول هللا "فج
 "ففدزع النداس"وقضاى ماا فاتاه  ،معهام ركعاة يعناي صالى الركعة التي بقيت علديهم" -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ال حياتاه، وجاوده فاي حا ، ماع-المعليه الصالة والس-ير النبي فزع الناس كأنهم ما استوعبوا أن يتولى اإلمامة غ
أحسانتم  "))أحسدنتم((قدال:  -صلى هللا عليده وسدلم-"ففزع الناس، فلما قضى رسول هللا قدرته واساتطاعته  ومع

إذا  ،فاي هاذا دليال علاى جاواز مثال هاذا الصانيع ،ولم يثرب علايهم ،وأداء الصالة في أول وقتها ،استغالل الوقتب



فهاو غياره، عناه  ضى أن ينوبأنه يغضب وال ير  همن حال فلكن إذا عر  ك،ذلمن حال اإلمام أنه يرضى بعرف 
ن أثموا،الص ؟لكن لو حصل هل يؤثر هذا على الصالة ،أملك باإلقامة  ؟نعم الة صحيحة، وا 
 ....طالب:....

 المأمومين، والمشقة تجلب التيسير. إذا شق على ، المشقةالمشقة
"أن عبدد هللا بدن  أي أخبارا مالاك عبد هللا بدن ديندار أنهمدا أخبدراه""وحدثني عن مالك عن نافع ثم قال بعد ذلك: 

"فرآه عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنه-من قبل عمر  عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها"
علياه الصاالة -لنباي لطالات صاحبته صاحابي بان عمار اعلياه  ذلاكفاأنكر  يمسح على الخفين فدأنكر ذلدك عليده"

وأنكر على سعد حينماا مساح علاى  ،روى جملة كبيرة من األحاديث ،حريص على السنة ،مقتد   ،مؤتس   ،-والسالم
-خفاي علاى عمار  ،الظااهرة ماا يعلماه غياره ةفالصحابي قديم الصحبة قاد يخفاى علياه مان األماور الجليا ،الخفين

ن عمار أنكار المساح علاى بافا ،عان غيرهماا وخفاي علاى أباي بكار أخباار فضاال   ،خبر االساتئذان -رضي هللا عنه
واالحتمااال الثاااني أنااه رأى أن المسااح علااى الخفاااين  ،قاادم صااحبته وكثااارة روايتااه الخفااين، مااع المسااح علااى ،سااعد

وثبت اإلجماع على  ،خالفالانقرض  ذلكمثم بعد  ذلك،الصحابة فهم  بعض ،كما فهمه بعضهم ،منسوخ بالمائدة
 على الخفين.جواز المسح 

سالمه متأخر جادًّ  ،لي روى المسح على الخفينجرير بن عبد هللا البج "فقدال لده سدعد: بعاد نازول ساورة المائادة  اوا 
"سددل أبدداك إذا قدددمت عليدده، فقدددم عبددد هللا علددى عمددر بالمدينددة، ونسددي أن  -رضااي هللا عنااه-عمار  سددل أبدداك"

فسدأله عبدد هللا،  يسأل أباه عن ذلك، حتى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة، فقدال لده: أسدألت أبداك؟ فقدال: ال،
رضاي هللا -عمار  وفاي الصاحيح أن فقال عمر: إذا أدخلدت رجليدك فدي الخفدين وهمدا طاهرتدان فامسدح عليهمدا"

"فقدال عمدر: إذا أدخلدت رجليدك فدي الخفدين وهمدا  افاال تساأل عناه أحاد   ك ساعد شايئ ا: إذا حادثقال لعباد هللا -عنه
والحاااال أنهماااا  ،خااار ماااا يغسااالآألن الااارجلين  ؛رة تاماااةيعناااي وأنااات علاااى طهاااا ،والحاااال أنهماااا طاهرتاااان طاهرتدددان"

ا ،وهما طاهرتان ،مسح عليهمااف ا،طاهرتان مع   ماا تلابس  ،نعام ؟مااذا نساتفيد مان هاذا ا،حاال كونهماا طااهرتين مع 
ى فأدخلهاا فاي الخاف ال فمن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها فاي الخاف ثام غسال اليسار  ،هما قبل غسل األخرى ا حدإ

ااأنااه  يصاادق عليااه ثاام الرجاال اليمنااى ذا يصاانع ماان غساال حااال كااون القاادمين طاااهرتين، إذ ا مااا اأدخلهمااا يعنااي مع 
 :نقاول ،هاذا عباثيقول: وبعضهم  ،ثم يلبسها في الخف؟ يخلع اليمنىالخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في  هاأدخل
إذا طردنااا مثاال هااذا  ،يلاابسو  يقااول بعضااهم: هااذا عبااث، يعنااي مجاارد يخلااع ،هااذا تمااام االمتثااال ،لاايس بعبااث اأبااد  

 ؟اإلنساان يقاف ويركاع ويرفاع رأساه مان الساجودأن معناى  ماا ،الكالم يمكان أن يقاال مثال هاذا فاي أعظام العباادات
علاى المسالم أن يادور عنادنا شارع  ،مسألة مسألة امتثاالال ،عبادات التي هي الصالةالأعظم  ،عبث :يقول ريد أني

 فعليااه أن يادور مااع ،وخلااق للعباادة ،مسالم وغياار المسالم أنااه عباداألصال فااي ال ،نعاام هاذا األصاال ،دار ماامعاه حيث
 النصوص حيثما دارت، وأن يتجه حيثما وجه.

ن جداء أحددنا مدن الغدائ ؟ قدال عمدر: نعدم"" يعناي مان الحادث  وهما طاهرتدان فامسدح عليهمدا، قدال عبدد هللا: وا 
ن جاااء غساال الاارجلين، قااالفااال بااد ماان  ،إال الجنابااة ،كاال هااذا يمسااح ،ريااح ،نااوم ،بااول ،غااائط ،األصااغر : نعاام وا 

للمحال  ابشرط الخاف أن يكاون سااتر   ،يعني فليمسح على الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان ،أحدكم من الغائط



وال يجمااع بااين الغساال والمسااح إال فااي  ،باارز ماان المحاال المفااروض يجااب غساالهمااا أو  ،ألن مااا خاارج ؛المفااروض
ما مسح ،لنسبة للخف فإما غسلوأما باالنص،  ذلككما جاء ب ،العمامة الرجال فرضاه القادم مان وما ظهار مان  ،وا 
 حل المفروض.للم افال بد أن يكون ساتر   ،الغسل
البول عرفناا أناه ال يلازم فياه البعاد عان  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر بال في السوق" :يقول
انتهاى إلاى ساباطة   -علياه الصاالة والساالم-أن النباي وعرفناا  ،وليس فيه رائحة ،ألنه ال يصاحبه صوت ؛الناس
 هما من حديث حذيفة.وغير  ينوالحديث مخرج في الصحيح ا،فبال قائم   ،قوم

أو البادل المساح علاى  ،بقاي علياه غسال الارجلين "بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديده، ومسدح رأسده"
"فمسدح نباوي حاين دخال المساجد ال عليهدا" ية ليصدل"غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنداز الخفاين 

 ؟لكان هال الساوق بعياد عان المساجد بحياث تنشاف األعضااء أم ال؟ماواالة  هاآلن فيا على خفيه ثدم صدلى عليهدا"
عليهدا حدين دخدل المسدجد فمسدح علدى  ي"توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسده، ثدم دعدي لجندازة ليصدل

 ما على طهارة، ثم صلى على الجنازة.ألنه لبسه ؛مسح على خفيه خفيه ثم صلى عليها"
: محماول علاى النسايان، وقاال غياره ،تاأخيره مساح خفياه محماول عناد أصاحابنا علاى النسايان ابن عبد البار:يقول 

ألناه محماول عناد أصاحابنا علااى  :يقاول ،كاان برجلياه علاة فلام يمكناه الجلاوس فاي الساوق  ،ألناه كاان برجلياه علاة
لكان ماا الادليل علاى  ،هاذا كلاه التمااس ،نه كان برجليه علة فلم يمكناه الجلاوس فاي الساوق أل :وقال غيره ،النسيان

ياادل علااى أن  ظاااهر، ظاااهر صاانيعه ؟نعاام ؟الجنااازة أنااه ناسااي المسااح ؟ نعاام لمااا جاااءت الجنااازة، تااذكرهأنااه نسااي
علدى الخفدين ثدم  "فمسحواجبه عناده بأن المواالة ليست  هذا ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعه ،المواالة ليست واجبة

لكان لماا  ،الوضاوء الشارعي ذلكاحتماال أناه ال يرياد با صلى عليها، ثدم توضدأ فغسدل وجهده ويديده ومسدح رأسده"
ألن ماان أهاال العلاام ماان يخفااف فااي الطهااارة عنااد خشااية  ؛حضاارت الجنااازة وخشااي أن ترفااع اكتفااى بمسااح الخفااين

إذا التاايمم لصااالة الجنااازة  -رحمااه هللا-الم ولااذا يجيااز شاايخ اإلساا ؛الااذي يفااوت يخفااف فااي طهارتااه ءالشااي ،الفااوات
اابن عمر لو رجع ليت ،أن ترفع خشي كتفى افا ،عليهاا وتنتهاي يحتمل أن ترفع الجناازة، يصالون  كامال   وضأ وضوء 

 الصالة على الجنازة هذا احتمال. ألجر على المسح على الخفين تحصيال  
"أنده األشاعري المادني ثقاة مان صاغار التاابعين  ""وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بدن رقديش :يقول

ثدم أتدي بوضدوء فتوضدأ فغسدل وجهده ويديده إلدى المدرفقين، ومسدح  ،قال: رأيت أندس بدن مالدك أتدى قبداء فبدال
بان عمار حينماا اذكر صانيع حينما  -رحمه هللا-اإلمام مالك  برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى"

مااول بااه عناااد عالقصااد ماان هاااذا أن المسااح علااى الخفاااين م -رضااي هللا عناااه-وصااانيع أنااس  ،مسااح علااى الخفااين
ذكره عن ابن  ما إنما قصد بذكر -رحمه هللا-، اإلمام مالك بالمدينة -عليه الصالة والسالم-الصحابة بعد النبي 

عليااه -باال ثباات ماان فعاال الصااحابة بعااد وفاااة النبااي  ،الخفااين لاايس بمنسااوخعلااى نااس ليباارهن أن المسااح عماار وأ
 ا كما زعمه المبتدعة.فليس منسوخ   -صالة والسالمال

"قال يحيى: وسئل مالدك عدن رجدل توضدأ وضدوء الصدالة، ثدم لدبس خفيده، ثدم بدال، ثدم نزعهمدا، ثدم ردهمدا فدي 
، ثاام ثاام لاابس خفيااهللصااالة، ه رجاال توضااأ وضااوء رجليدده أيسددتأنف الوضددوء؟ فقددال: لينددزع خفيدده وليغسددل رجليدده"

؟ قاال: لينازع خفياه، لمااذا ؟الوضاوءأيساتأنف  ،جلياهر ثام ردهماا فاي الخفين،  ه بعد نقض الوضوء نزعنقض وضوء



ومان شارط جاواز المساح علاى  ،س الخفاين علاى طهاارة كاملاةلابلام ي ،ألنه لم يلبساهما علاى طهاارة ؛يغسل رجليهلو 
 ارة كاملة.الخفين أن تكون الطه

نماا يمساح علاى الخفاين مان أدخال رجلياه  ،ألن المسح عليهما بطال بنزعهماا وليغسل رجليه" ،"لينزع خفيهقال:  وا 
وأمااا ماان أدخاال رجليااه فااي الخفااين وهمااا غياار طاااهرتين  ،بهااذا الشاارطفااي الخفااين وهمااا طاهرتااان بطهاار الوضااوء 

 ،لجااواز المسااح األن فااي الحااديث جعاال الطهااارة قباال لاابس الخفااين شاارط   ؛ح علااى الخفااينمساابطهاار الوضااوء فااال ي
 )دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين((.) :فقال ،أهوى المغيرة لينزع الخفين

 فاإذا نازع الخفاين بعاد نقاض الوضاوء ال ،فالطهاارة شارط ": إذا أدخلت رجليك في الخفين وهماا طاهرتاان"قال عمر
؟ فااين، ثاام لبسااهما يمسااح أم اللكاان لااو اسااتمر علااى طهارتااه فناازع الخ ،بااد أن يتوضااأ ماان جديااد ليسااوغ لااه المسااح

ثام نزعهماا مان غيار  ،مساح علاى الخفاين ،ثام مساح ،ثم لبس الخفاين ،توضأ لكن لو ،على طهارته األولى ،يمسح
 ةالصاور  ،عنادنا صاور ،خاوان هاذا تختلاف عان المساألة الساابقةياا إ أم ال؟ ذلكيمسح بعد  ،ثم لبسهما ثانية ،حدث

هاذا  ،ياهثم ردهما إلى رجل ،توضأ وضوء الصالة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما: -رحمه هللا-التي ذكرها اإلمام 
 الخفين في القدمين وهما طاهرتان. وهو إدخال ،بالشرط ؟ ألنه لم يأتلماذا ،ال بد أن يخلع ينزع خفيه

هاو ماا ثام نازع الخفاين  ،غسال رجلياه فأدخلهماا فاي الخفاين كاامال   اوضاوء   ،ه للصاالة: توضأ وضوءالصورة الثانية
 سهما إال المرة األخيرة.لو لم يلبفي إشكال كما  هذا ما ،ثم ردهما ،يزال على طهارة
مساح  ،واساتمر علاى طهارتاه بالمساح ال بالغسال ،ثام أحادث ثام مساح ،طهارة كاملة ثام لابس خفياه :الصورة الثالثة

وال علااى طهارتااه أن يسااتمر ومثلااه لااو أراد  ،مسااتمرة ع، ثاام أراد أن يعيااد، طهارتااهثاام نااز  ،ال بغساال الاارجلينالخفااين 
 ،نحن بين أماور ،نعم ،واستمر على طهارته ،مسح على الخفين ثم نزعهمايلبس الخفين، هذا الوضوء ما حكمه؟ 

أو نعاام  ،وهااذا قااول ،مثاال حلااق الاارأس الممسااوح ال يااؤثر فااي الطهااارةالخفااين وخلااع  ،هااو علااى طهارتااه :أن نقااول
 وضااوء خلااع الخفااين، لاام يااذكر فااي نااواقضال ثاام يااأتي ماان يقااول: إنااه لاايس فااي نااواقض ،ن الطهااارة بطلاات: إنقااول
  ؟يصير ماذا ،وال ريحنوم ليس بغائط وال بول وال  ،ليس بناقض ،وء خلع الخفينالوض

 ....طالب:....
 ؟كيف

 ....طالب:....
مغساول اآلن بعاد أن  أمممساوح هاو هال  ،هذا الفرض ،هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس د أن يصليرااآلن أ

مسح يخفان  هليس في ،نعم وال ممسوح ،ل رجليهما غس ؟نعم هو غسل رجليه ،ال مغسول وال ممسوح ؟نزع الخفين
، ليست  :فنقول ،عليها أن فاال يحتااج  ،ليست مغسولة وال ممساوحةب ر جل فيصلي  ،هذه طهارة ناقصةطهارة أصال 
، لاو تارك غسال الوجاه أو مساح الاارأس ،خارعضاو ا آكماا لاو تارك  ،طهاارة أصاال   هفيا ماا : هاذا مان الناواقض،نقاول

ااا ؟لااايس بظااااهر أمظااااهر  ،لة وال ممساااوحةمغساااو ليسااات برجااال  فيصااالي وهاااذه  : الشاااعر طهاااارة أصاااليةعر نقاااولالشَّ
 فرعية، وال يقاس الفرع باألصل، نعم؟

 ....طالب:....



أن يصلي برجل ليست مغساولة  دأرا ،اآلن هذا شخص أراد أن يصلي بعد أن مسح الخفين فنزعهما ،له عالقة ما
ألناه اآلن يرياد  أم ال؟ظااهر حائال، أو مسح الحائال وال  ين،لناقص من فروض الوضوء غسل الرج ،وال ممسوحة

  ؟بقي اآلن ماذا ،ل ليست مغسولة وال ممسوحةول عبادة برجأن يزا
 ....طالب:....

فطهارتااه باقيااة، ثاام ناازع الخااف قباال الحاادث  ،الخااففاي لااو غساال رجليااه وأدخلهمااا  ،بااقي لااو كااان غساال رجليااه ،ال
وال خاااف  ،ال رجااال مغساااولة ،مساااح علاااى الخفاااين وأزال الخفاااين ،غسااال رجلياااهاآلن ماااا لكااان  ،الرجااال باقياااةطهاااارة 
ما هي بمسألة إلزام،  ،برجل ليست مغسولة وال ممسوحة ؛ ألنه يصليناقصة ،الطهارة ليست بكاملة اإذ   ة،ممسوح

لاى وشايخ اإلساالم ع ،يعناي يعاارض كاالم شايخ اإلساالم ،يعناي كونهاا تقبال أو ماا تقبال ،المسألة بيان وجهة نظر
وهو المذهب عناد  ،هذا رأينا في المسألة ،يطول النقاش حتى ال ،هي بمسألة إلزام شيخ اإلسالم ما ،العين والرأس

تخرجناا ا ما ،شيخ اإلسالم على العين والارأس ،شيخ اإلسالم من أجلالمسألة النقاش في هذه ما يطول ، و الحنابلة
 نعم؟ ،وكتب شيخ اإلسالم ،إال على علم شيخ اإلسالم

 ....الب:....ط
وال ممسااوحة، طهارتااه ناقصااة،  ألناه يصاالي برجاال ال مغساولة والوهااو الااراجح عناادي؛  ،الحنابلاة دالمااذهب عناا وها

 .طهارة ناقصة ،لكن ما في طهارة أصال   ،ال ليس بناقض ،هذا ناقض :نقول
كاان العهاد نعام لاو  "وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن مسح الخفين حتى جف وضوؤه" :يقول
 ؟نعم +،وغسل رجليه يمديه ،وما نشفت األعضاء ،قريب

 ....طالب:....
 ،شاخص تايمم لعادم المااء ،تيمم لعدم الماء ،ولبس الخفينتيمم  ،لو شخص تيمم ،هذه مسألةنعم  ،بطهر الوضوء

علاى وضاوء؟ لايس إذا لبسهما علاى تايمم  ؟هل يمسح الخفين ،ثم لبس الخفين ،البدل له حكم المبدل :ونحن نقول
ااا،أو  ،باادل ماان كال وجااه ؟رافااع أموهال هااو مباايح  ،هاذه المسااألة مفرعااة عاان مسااألة التاايمم ااا مطلق  أو رافااع  رافااع رفع 

 سيأتي إن شاء هللا.وهذا  ا؟مؤقت   ارفع  
"وسئل مالك عن رجدل توضدأ وعليده خفداه، فسدها عدن المسدح علدى الخفدين حتدى جدف وضدوؤه وصدلى، : يقول

وال يعيااد غساال الوجااه والياادين ومسااح الاارأس  ،يعنااي ليمسااح علااى خفيااه ليعددد الصددالة"قددال: ليمسددح علددى خفيدده، و 
ال يعياد و  ،ماا مساح علاى الخفاين ،ألن صاالته كانات بوضاوء نااقص ا؛ويعيد الصالة وجوب   ،على خفيه فقطيمسح 

وأما بالنسابة ن، المسح على الخفيوهذا سها عن  ،لمالكية إنما تشرع مع التعمد والذكرا الوضوء؛ ألن المواالة عند
يكمله بغسال الارجلين، نزع الخف  دحتى في الصورة التي ذكرناها عن ،عنده مشكلةليس ال يرى المواالة فهذا لمن 

 ،خلااع الخفاايننعاام  ،هااو علااى وضااوء ،ثااالثساااعتين، توضااأ ومسااح علااى الخفااين وبعااد الااذي ال ياارى المااواالة، 
 الة ليست بواجبة.ألن الموا ون: فقط اغسل رجليك وانتهى اإلشكال؛يقول

قدم غسل الرجلين على بقياة األعضااء  ثم استأنف الوضوء" ،ثم لبس خفيه ،"وسئل مالك عن رجل غسل قدميه
 "عن رجل غسل قدميه، ثم لدبس خفيده، ثدم اسدتأنف الوضدوء، فقدال: ليندزع خفيده، ثدم ليتوضدأ وليغسدل رجليده"

ا كاامال  ال باد أن يناز  ،بس الخفين حتى على قاول مان يقاول بعادم الترتيالماذا؟ ألنه لب ع الخفاين ثام يتوضاأ وضاوء 



اااا، عناااد مااانكاااان مرتب ااا ساااواء   هاااذا غسااال رجلياااه كاملاااة، ألن الطهاااارة ليسااات  ؛نعااام ،قاااول بعااادم الترتيااابي ا أو منكس 
 برأسه.ومسح  ،ثم غسل وجهه ويديهفأدخلهما الخف، 

ألناه لام يلابس الخفاين علااى  ؛الخفاينيادخلهما فاي  ذلاكثاام بعاد  "ليندزع خفيده، ثدم ليتوضدأ، وليغسدل رجليده" :يقاول
  ؟نعم ،طهارة  كاملة

 طالب:.........
 نعم.  ،دام يغسل رجل ثم يغسل الثانية يمسح خف ثم يمسح الثانية ماالبدل له حكم المبدل، 

 أحسن هللا إليك.
 العمل في المسح على الخفين :باب

وكان ال يزيد إذا مسح على الخفين على  :نه رأى أباه يمسح على الخفين، قالعن مالك عن هشام بن عروة أ
 يمسح ظهورهما، وال يمسح بطونهما.أن 

حددى يديده تحدت الخدف إفأدخل ابدن شدهاب  ؟بن شهاب عن المسح على الخفين كيف هواعن مالك أنه سأل 
 فوقه ثم أمرهما.واألخرى 
 ذلك.بن شهاب أحب ما سمعت إلي في ا لوقو :قال مالك

 لخفينباب: العمل في المسح على ا
ى واألسفل؟ أو يكتفي األعل ؟هل يمسح الظاهر والباطن ؟كيف يمسح على الخفين ،أي صفة المسح على الخفين

 بالظاهر فقط؟
"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بدن عدروة أنده رأى أبداه عدروة بدن الزبيدر يمسدح علدى الخفدين، قدال هشدام: 

ظهار ألن  هما، وال يمسح بطونهمدا"ر ى أن يمسح ظهو "ال يزيد إذا مسح على الخفين عليعني أباه  وكان عروة"
 هو محل الوجوب. الخف

لماااذا؟ ألنااه هااو  ،أولااى بالمسااح ماان أعاااله كااان الاادين بااالرأي لكااان أساافل الخاافلااو  :-رضااي هللا عنااه-ل علااي اقاا
هااو الااذي يباشاار األوساااخ والقاااذورات التااي تقتضااي  ،الااذي يباشاار مااا يقتضااي المسااح أساافل الخااف ،الااذي يباشاار

وقاد رأيات  :-رضاي هللا عناه-يقول علاي  ،أولى بالمسح من أعالهان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لو ك ،مسحال
ساح علاى لخفاين أن يماوهذا عروة ال يزيد إذا مسح علاى  ،يمسح ظهر الخفين -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 ظهورهما، وال يمسح بطونهما.
اب عدن المسدح علدى الخفدين كيدف هدو؟ فأدخدل ابدن شدهاب إحددى "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شده: يقول

 مسح؟ أعلى الخف وأسفله. ماذا يعني يديه تحت الخف واألخرى فوقه، ثم أمرهما"
والخاف  ،خافمساح ألن المساألة مساألة  "قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليده فدي ذلدك"

اا، جاانبي يمسح الجانبين أن  ذلكمقتضى  اإذ   ،يطلق على الجميع ،يطلق على األعلى واألسفل ألناه  ؛الخافأيض 
 جملة الخف.يطلق من 

 ،بن شهابالم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف  :-رحمه هللا- ابن عبد البريقول 
 فاااي إال أناااه ال ياارى اإلعااادة علااى ماان أقتصااار علااى مسااح ظهااور الخفااين إال ،يعنااي يمسااح أعلااى الخااف وأساافله



ن كاان بعاد خاروج الوقات لام يعاد ،كاان فاي الوقات أعااد، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن الوقت والوقات  ،وا 
 بالوقت دون ما بعده.ما يلزمون باإلعادة  ا،له شأن عند اإلمام مالك كثير  

ال  هأنابان شاهاب إال ا هقاول مالاك أن المساح علاى الخفاين علاى حساب ماا وصاف ولام يختلاف ابن عباد البار:يقول 
ومان فعال ذلاك وذكار فاي الوقات مساح أعالهماا  ،مسح ظهور الخفين إال في الوقتاقتصر من يرى اإلعادة على 

بان ناافع فإناه يارى اإال ، وجمهاور أصاحاب مالاك، بن القاساماوهو قول  ،ثم أعاد تلك الصالة في الوقت ،وأسفلهما
أناه ال وأما الشافعي فقاد ناص علاى  ،ن قول مالكشد مأيعني  ،على من فعل ذلك في الوقت وبعده ااإلعادة مطلق  
يعنااي االقتصااار  ،المسااح علااى أساافل الخااف لخااف، ويجزئااه علااى ظهااره فقااط، ال يجاازئ ح علااى أساافل ايجاازئ المساا

ويستحب أال يقتصر أحاد علاى ظهاور الخفاين دون باطنهماا كقاول  ،المسح على ظهره فقط ئ ويجز   يجزئ عليه ال
سااحاق وداو  ،وعنااد مالااك وجااوب ،شااافعي اسااتحبابإال أنااه عنااد ال ،باان شااهابامالااك و   دوقااال أبااو حنيفااة وأحمااد وا 

ألناه هاو الثابات  ؛هذا هو الاراجح ،وهذا هو الراجح ،وجمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما
 .علي وغيره، نعممن حديث  -عليه الصالة والسالم-عنه 

 أحسن هللا إليك. 
 ما جاء من الرعاف :باب
 يتكلم.ولم  بنىثم رجع ف ،مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأعن 

عنده، ثدم يرجدع فيبندي علدى مدا قدد عن مالك أنه بلغه أن عبدد هللا بدن عبداس كدان يرعدف فيخدرج فيغسدل الددم 
 صلى.
حجدرة أم  فدأتىرأى سدعيد بدن المسديب رعدف وهدو يصدلي  الليثدي أندهقسي  لك عن يزيد بن عبد هللا بن اعن م

 فبنى على ما قد صلى.ثم رجع  ،فتوضأبوضوء فأتي  -صلى هللا عليه وسلم-سلمة زوج النبي 
  :-رحمه هللا-يقول 

 باب: ما جاء في الرعاف 
، أي خارج الادم فرع اوكارم  ،فرعاف يرَعا ،ومناع يمناع ،ف كنصر ينصاركنصر رعف يرع   فَ عَ رعاف مصدر رَ ال

 ا على الدم نفسه.الرعاف كما يطلق على خروج الدم يطلق أيض   ،هو الدم بعينه والرعاف ا،ورعاف   اف  من أنفه رع
 انصدرف مدن صدالته" -أو رُعدف-ف "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كدان إذا رَعد :يقول

 لكاان ،نصاارف منهااا فتوضااأ، واألصاال أن الوضااوء يحماال علااى حقيقتااه الشاارعيةايعنااي إذا رعااف وهااو فااي الصااالة 
ألن الرعاااف ال ياانقض  ؛يعنااي مجاارد غساال الاادم ،يأتي مااا ياادل علااى أن اإلمااام مالااك يريااد بااه الوضااوء اللغااوي ساا

ماا  رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصاليصلى ركعة ثم  ،السابقة "ثم رجع فبنى على صالته"الوضوء عنده 
في البناء على ما مضى من صالته  والكالم ،م فقد بطلت صالتهلكيبني، أما إذا ت ،إذا لم يتكلم ،بقي من صالته

إنمااا يخاارج  ،علاى أن الرعاااف لاايس بحاادث عنااد مالااك ،لااك دون غيااره ماان األحااداثاخااص بالرعاااف عنااد اإلمااام م
بان ابان عمار و ا ،لماا جااء عان مان ذكار ؛وهذا خااص بالرعااف عناد مالاك صالته، على م ويعود فيبنيويغسل الد

 .صةناء في الرعاف خاا البأو ر  همعباس وسعيد كل



ولذا يارى كثيار مان أهال العلام أناه  ؛لكنه ضعيف ،ودليله حديث عائشةي في سائر األحداث، يبن :وقال أبو حنيفة
 ؟نعم ،من أحدث وهو في صالته فليتوضأ ،على ما مضى صالته، وال يبنييستأنف  ،إذا أحدث يستأنف

 ....طالب:....
 ؟كيف

 ....طالب:....
 بال ال ،أكثار أهال العلام وكثيار مان أهال العلام ال يارون البنااء وف....،، حديث عائشاة معار وليبني على ما مضى

 ،كثيارة تبطال الصاالةاليعناي إذا كانات الحركاة  ،فعال ماا يبطال الصاالةبانصارافه وبحدثاه ألناه  ؛بد من االساتئناف
ا ،والذهاب والوضوء يبطال الصاالة فالمشي لاوم ومعتوضاأ(( ي))ال يقبال هللا صاالة مان أحادث حتاى  :الحادث اأيض 

 فإذا أحدث اإلنسان يستأنف صالته من جديد.  ،مضعف عند أهل العلم ،أن حديث عائشة ضعيف
 :والماراد بقولاه "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بدن عبداس كدان يرعدف ويخدرج فيغسدل الددم عنده" :يقول

ه لام يناتقص عناد وءألن وضا  ثدم يرجدع فيبندي علدى مدا قدد صدلى" ،"فيغسل الددم عندهبن عمر افتوضأ في خبر 
شااك أنااه  مكااان الوضااوء ال ،لكاان ذهابااه إلااى محاال الغساال ،الرعاااف لاايس بناااقض ،ولاام يحصاال منااه مناااف ،مالااك
ثم ذهب فغسل  ،خررعف أو أحدث على القول اآليعني  ،صالته ، وبعضهم يقول: إذا استدبر القبلة بطلتمناف

 لة أو ما يلزم؟ ذلك استدبار القبالدم أو توضأ ثم عاد إلى صالته يلزم من 
 ....طالب:....
تكاون أمااكن الوضاوء فاي  ،لايس باالزم أم ،إن اساتدبر القبلاة بطلات صاالته ،لكن إن فعال بطلات صاالتهما يلزم، 

رفناا أن القاول وع ،ويكمال صاالته ،وهاو مساتقبل القبلاة أو شاماال   اثام ينحارف عنهاا يمين ا ،جهة القبلاة فياذهب إليهاا
وخاروج ماان عهاادة  ،وأحااوط فااي إباراء الذمااةللصاالة، وهاذا أحفااظ  ،باال يسااتأنف ،هعلااى صاالت المارجح أنااه ال يبناي

 بيقين.الواجب 
"وحدثني عن مالك يزيد بن عبد هللا بن قسي  الليثي أنه رأي سعيد بن المسيب رعدف وهدو يصدلي فدأتى : يقول

صددلى هللا عليدده - "زوج النبددي ةليقاال المشااي فااي أثناااء الصااال ؛ألنهااا أقاارب موضااع إلااى المسااجد حجددرة أم سددلمة"
أن الوضاوء الماذكور فاي هاذه األخباار  ،وهاذا هاو رأي اإلماام مالاك ،أي غسال الادم فأتي بوضوء فتوضدأ" -وسلم

"ثدم رجدع فبندى علدى مدا قدد بمجارد غسال الادم يعناي  ا لغوي اايعناي توضاأ وضاوء   ي،كله وضوء لغوي وليس بشارع
 ،ولم يجاوز أقارب مكاان ،ه إذا خرج لغسله ولم يتكلموأن ،فأفاد فعل هؤالء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء صلى"

أن  -بان عبااس وساعيدابان عمار و ا-أفااد فعال هاؤالء  ،يعني صاارت حركتاه ومشايه وذهاباه ومجيئاه بقادر الحاجاة
ال انصارف و -هللارحماه -جرى عليه اإلمام مالاك  ما، وهذا كله على الرعاف ليس بناقض للوضوء بان اتوضاأ ، وا 

لكان هاذا ماا فهماه اإلماام  ،حتمال قائم أنه الوضوء الشرعي أو اللغوي الا ،ي بوضوء فتوضأأت اد أيض  يوسع ،عمر
ومساألة نقاض  ،على ماا صالى ج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبنيوأنه إذا خر  ،مالك أنه وضوء لغوي 

خارج مان ذكار أو دبار  وال يتوضاأ إال مان حادث ي ،-رحماه هللا-عناد اإلماام مالاك تقدمت الوضوء بالرعاف مسألة 
ا ،هااذا ماا يخاارج مان الباادن مان غياار السابيلين، وعلاى أو ناوم مالااك  ،فإنااه ال يانقض الوضااوء عناده اولاو كااان فاحش 



ساحاق والثاوري وغياره ،والشافعي ال ينقض الوضوء إال ما خرج من السبيلين م إلاى أن وذهاب أباو حنيفاة وأحماد وا 
 الطهارة، وهذا سبق الكالم فيه، نعم.ينقض  اجسد يرونه حدث  وكل نجس يخرج من ال ،الفصد والحجامةالرعاف و 

 أحسن هللا إليك.
 العمل في الرعاف :باب

ه الددم حتدى رأيت سعيد بدن المسديب يرعدف فيخدرج مند :أنه قال يسلماألعن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة 
 يخرج من أنفه، ثم يصلي وال يتوضأ. أصابعه من الدم الذي تختضب

بد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد هللا يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصدابعه ثدم عن مالك عن ع
 .ثم يصلي وال يتوضأ ،يفتله

 باب: العمل في الرعاف
 يغسل، لكن إذا كان يسير ا؟هذا  ا،إذا كان الرعاف كثير  ى ما ما تقدم محمول عل

هاذا  ف"أنده قدال: رأيدت سدعيد بدن المسديب يرُعد ي"حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة األسدلميقول: 
"يرُعف فيخرج منده الددم حتدى تختضدب أصدابعه مدن الددم الدذي يخدرج مدن  على أساس أن رعف من باب نصر

محماول علاى هاذا  ،وهناك رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضاأ أنفه ثم يصلي وال يتوضأ"
"فيخدرج منده الددم حتدى تختضدب أصدابعه مدن الددم الدذي عناه  يساير معفاو  ا محماول علاى القليال، والوهاذ ،كثيرال

والاادم والقاايح علااى القااول  ،وعرفنااا أن هااذا محمااول علااى اليسااير ماان الاادم يخددرج مددن أنفدده ثددم يصددلي وال يتوضددأ"
"ثدم يصدلي وال  يعفاى عان اليساير بخاالف الباول الاذي ال يعفاى عان يسايره ءوالقاي ،بنجاستهما يعفى عن يسايرهما

المنفاي لايس  :فهناا نقاول ،نا الوضوء في الخبر األول علاى اللغاوي لدام حم ما ،ال وضوء شرعي وال لغوي  أ"يتوض
ذا أردناا أن نقاول ،المنفي هو الوضوء الشارعي واللغاوي  والنفاي  ،ن هاذا مطاابق للخبار الساابق فاإلثباات للغاوي : إوا 

 ا شرعي ا فيتحد الخبران.ضوء  ولم يتوضأ وال يتوضأ هنا و  ا،لغوي   افتوضأ يعني وضوء   ،للشرعي
أحااد الفقهاااء الساابعة ماان  "وحدددثني عددن مالددك عددن عبددد الددرحمن بددن المجبددر أندده رأى سددالم بددن عبددد هللا" :يقااول

سالم بن عبد هللا يخدرج مدن أنفده الددم حتدى تختضدب أصدابعه ثدم يفتلده ثدم  ى"أنه رأ اد أيض  يسع همثل ،التابعين
 وعلى كل حال اليسير معفو   ،غسلدون حتى ييبس وينزل من أصابعه من  ايحركه مرار   :يفتله يصلي وال يتوضأ"

ء هااذا شااي ،وال يغسااله ،وال يتوضااأ ذلااكثباات عاان الصااحابة أن الواحااد ماانهم يعصاار الحبااة والبثاارة ومااا أشاابه عنااه، 
ساحاقالكثير فعرفنا الخالف فيه  أما ،عنه يسير معفو   نجاس ألناه  ؛د أن هاذا نااقضوداو  عند أحمد وأبي حنيفاة وا 

ن كان نجس   ،على البول والغائط ومالك والشافعي ال ينقض فاحش، يخرج من البدن مقيس نااقض إال  وأناه ال ا،وا 
 .ما يخرج من السبيلين

 أحسن هللا إليك
 العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف :باب

الخطداب مدن عن مالك عن هشدام بدن عدروة عدن أبيده أن المسدور بدن مخرمدة أخبدره أنده دخدل علدى عمدر بدن 
 ،الصدالة وال حدظ فدي اإلسدالم لمدن تدرك : نعدم،فقدال عمدر ،عمدر لصدالة الصدبحفدأيقظ  ،الليلة التدي طعدن فيهدا

 ا.فصلى عمر وجرحه يثعب دم  



؟ : ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنهى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قالعن مالك عن يحي
 يومئ برأسه إيماء.: أرى أن ل سعيد بن المسيبقال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قا

 ذلك.في  ذلك أحب ما سمعت إليو  :قال مالك
 : -رحمه هللا-يقول 

 ...باب: العمل فيمن غلبه الدم
 مع أنه لم يذكر في البيت؟ ،ذكرتم أن سالم بن عبد هللا أحد الفقهاء السبعة :يقول

 نهم سالم.ة أقوال بين أهل العلم، مالسابع مختلف فيه على ثالث
 ل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعافباب: العم

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخدل علدى عمدر  :يقول
طعان فاي صاالة  -رضاي هللا عناه-عمار  بن الخطاب مدن الليلدة التدي طعدن فيهدا، فدأيقظ عمدر لصدالة الصدبح"

دخال علياه مان ، طاب من الليلة التي طعن فيها لما طعنه أبو لؤلؤة غالم المغيارةدخل على عمر بن الخ ،الصبح
األكثار  ؟النهاارأم مان الصابح مان الليال  ،من يرى أن صالة الصابح مان اللياليستدل هذا ب ،التي طعن فيها ةالليل

ع الشامس إلاى ومنهم من يارى أن النهاار يبادأ مان طلاو  ،على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس
 والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. ،غروبها

 آية الليل أم أية النهار؟ اآلن الشمس كما في سورة اإلسراء
 ....طالب:....

 ؟كيف
 ....طالب:....

 ،يااة اللياال القماارآو  ،يااة النهااار الشاامسآف [( سااورة اإلسااراء40)] }َفَمَحْوَنددا آَيددَة اللَّْيددِل َوَجَعْلَنددا آَيددَة النََّهدداِر ُمْبِصددَرة {ال 
ن النهاار يبادأ : إن وأصاحاب الهيئاة كلهام يقولاون يوهذه عمدة الفلكيا ،روالليل مرتبط بالقم بالشمس،فالنهار مرتبط 

ماان  ،وهااذا الخباار كأنااه ماان هااذا الباااب ،واللياال ماان غااروب الشاامس إلااى طلوعهااا ،ماان طلااوع الشاامس إلااى غروبهااا
بح، المتشاارعة والفقهاااء ياارون أن النهااار يباادأ ماان طلااوع هااو طعاان فااي صااالة الصاا ،الليلااة التااي طعاان فيهااا عماار

؟ في أم في النهار، الصيام في الليل اموعلى كل حال األدلة من أقواها مسألة الصي ،يبدأ من طلوع الفجر ،الفجر
لكاان هاال يباادأ ماان طلااوع  ،؟ فاي النهااارأم فااي النهااارالاارواح إلاى الجمعااة فااي اللياال  ،النهاار ويباادأ ماان طلااوع الفجاار

 ن طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس.الساعة األولى تبدأ م ؟جرالف
لماا طعان حمال إلاى  -رضاي هللا عناه-عمار  ؟كياف أيقاظ عمار "من الليلة التي طعدن فيهدا، فدأيقظ عمدر": يقول

 :فقلناا، ماا يارد، وال يجياب ،يا عمر ،ينادى يا عمر ،إال بالصالة ءلن تفزعوه بشي :فقال رجل ،عليه منزله مغمى  
علياه -النباي  ،هماه الصاالة ،هاذا هماه ،نعم :: أصلى الناس؟ قلناثم قال ،فمسح عينيه ،الصالة يا أمير المؤمنين

 ىومان شااهد المحتضارين رأ ،وكل شخص وماا يهماه ))الصالة الصالة((في اللحظات األخيرة  -الصالة والسالم
 ء حضره عند المعاينة.كل من علق قلبه بشي ،العجب



يهمااه  ،ماان لااه اهتمااام باااألذان ،هناااك أخبااار معروفااة عنااد العنايااة باابعض األمااور ،عااوه بشاايء إال بالصااالةلاان تفز 
إذا  ،اإلغماء بعاض األشاخاص الاذين أذناوا سانين طاوال ورئي في أماكن العناية مع ذلك،بله يختم  ،دخول الوقت

-باالقرآن واحاد مان شايوخنا  مان كانات لاه عناياة ،بل سمع من بعضهم اآلذان ،حضر وقت الصالة تغير وضعه
 ،ويسامع مناه القارآن واضاح ،وال يتكلم بكلمة ا،إطالق   اوال يعرف أحد   ،صار عليه حادث فأدخل العناية -رحمه هللا

ولاذا تجادون  ؛في مثل هاذه اللحظاة همن أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضر  ءنعم ومن له اهتمام بشي
نعلاق قلوبناا بماا يسارنا أن يسامع ه علق قلبه بها في حالاة الصاحة، فلألن ؛ياءويختلط يكرر بعض األشمن يخرف 

أو  ،ارأمور تخفيها عن الناس، لكنها تبدو إما عناد االحتضا ،أنك تقولهاأمور ما يسرك أن تسمع ألن هناك  ؛منا
 د الخرف.عن ذلكقبل 
 ؟ قلنا: نعم.أصلى الناسقال: ثم  ،ينيهفمسح ع ،الصالة يا أمير المؤمنين :فقلنا ،إال بالصالة ءبشيتفزعوه لن 

فاإذا ذكاروا لاه  ،فاي حاال صاحته يهماه ءيساأل أقاارب الماريض فاي شاييازاول شايئ ا مان هاذا، بعض األطبااء اآلن 
، فصدلى ة"فأيقظ عمر لصالة الصبح فقال عمر: نعم، وال حدظ فدي اإلسدالم لمدن تدرك الصدالذلك ذكره به فتاذكر 

وال  ،ينتهاي ء،مناه شاي آخره لم يباقإذا فقد فالشيء  ،ما يفقد من الدين الصالةألنه أخر  "اعمر وجرحه يثعب دم  
إضاافة إلاى ماا روي مان  ،هاذا مماا يعتماد علياه مان يقاول بكفار تاارك الصاالة ،حظ في اإلسالم لمن تارك الصاالة

لكفر أو الشرك ترك ))العهد الذين بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر(( ))بين العبد وبين االمرفوع والموقوف 
أمااا إذا جحااد الوجااوب كفاار  ،لاام يجحااد الوجااوبن وا   ،ماان النصااوص التااي تاادل علااى كفااره ذلااكوغياار  الصااالة((

، أناه ال باد فيمن ال يرقى دمه وال ينقطاع يتفجر دم ا، والخبر أصل يجري  "ا"فصلى عمر وجرحه يثعب دم  ا إجماع  
وال  إذا كااان ال ينقطااع ا،ولااو كااان الحاادث جاري اا يصاالي ،كماان بااه ساالس واستحاضااة ،علااى حسااب حالااه أن يصاالي

ا إال وسعها.  يكلف هللا نفس 
"وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبده الددم مدن رعداف فلدم : يقاول

": ثم قال األنصاري  بن سعيد" ىينقطع عنه؟ قال يحي د بان ساعي "سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسده إيمداء 
قااال يحيااى باان سااعيد الااراوي عاان سااعيد باان  ؟ينقطااع عنااهفلاام : مااا تاارون فاايمن غلبااه الاادم ماان رعاااف المساايب قااال

فلام ما ترون فيمن غلبه الدم مان رعااف  ،، سأل سعيد ثم أجابيومئ برأسه إيماء  : أرى أن ب: ثم قال سعيدالمسي
فأجاااب أرى أن  ،لاام يجيباوا ،لمسااألة علايهمألقاى ا ،طارح المسااألة علاى أصااحابهألقااى و  ؟يعناي وهااو يصالي ؟نقطاعي

علياه الصاالة -فاي الصاحيح أن النباي  ،وطرح اإلمام أو العالم المسألة علاى أصاحابه مشاروع ،برأسه إيماء  يومئ 
 ، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة.سأل أصحابه مسائل -والسالم

" لكان إذا   ،فيخف خروج الدم ادام جالس   ألنه ما ؛وموضع صالته بالدم ،مخافة أن يلوث ثيابه "يومئ برأسه إيماء 
 لس وسجد زاد خروج الدم.تحرك قام وج

لاو إنساان أراد أن  ،ألن اإليمااء إذا جااز فاي الطاين فدي ذلدك" أحدب مدا سدمعت إلدي "قال يحيى: قال مالك: وذلك
يساجد علاى  والياومئ  ،نزلت األمطاار فصاارت األرض كلهاا وحال طاين ،مكان غير هذا هفي ما ،يصلي في وحل

 لى، من غلبه الدم من باب أولى، نعم؟فهذا من باب أو  ،هذا الطين
 ....طالب:....



 ،لكن عاماة أهال العلام علاى هاذا ،دليل ينهض على تنجيسهأعرف ال جمهور أهل العلم على أنه نجس، وأنا وهللا 
 ى نقل اإلجماع عليه.حت

 ....طالب:....
 نقل، ال، ما إخاله يثبت.

 
 

 ،يكون هناك فاصل في منتصف الدرس لإلجابة علدى األسدئلة بمقددار عشدر دقدائق أكثدر أو أقدل هذا يقترح أن
 من األسئلة؟ واالستفادة ،لتجديد النشاط ذلكو 

 اقتراح طيب.
ا هذا طلب   ؟ألنده قرابدة ثالثدة أشدهر ؛آخر إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي فالوقت كدافأيض 

  بعد الحج ون يريد
 ....:....طالب

 ماذا نفعل بها؟ معها؟ودروس المسجد طيب  ،يعني إلى االختبارات
 ليس بالزم كل يوم إذا كان يشق عليك. ،يومين ،بالزم كل يوم ليسسبت واحد واثنين طالب: يصير 

االقتااراح أنااه يسااتمر درس أم ال، خااوان يرضااون ن يوقااف الجاادول لكاان ال أدري اإلوهللا المشااقة مااع الجاادول إن كااا
 .يعني شهرين أو ثالثة ،موطأ بعد الحج بعد صالة العشاء إلى االختباراتال

 طالب: وهللا مهم يا شيخ، اإلخوان نشطوا.
 هو إكمال الكتاب ينشط بال شك.

 
 الدعوة؟ ما هي أسباب استجابة :يقول

ألن  ؛لابسطياب المأكال والمشارب والم -بل من أهمها-األسباب منها  وهناك موانع، ،على كل حال هناك أسباب
اا ،أشااعث أغباار ،يطياال الساافرذكاار الرجاال  -عليااه الصااالة والسااالم- النبااي  ،أسااباب لكنهااا وجااد المااانع اوهااذه أيض 

فعلى اإلنسان أن يطياب مطعماه  ذلك،يستجاب ل ىفأن ،وغذي بالحرام ،وملبسه حرام ،مشربه حرامو  مطعمه حرام،
 يسااتعجل ويسااتبطئوأال  ،-جاال وعااال- إضااافة إلااى حساان الظاان باااهلل ))أطااب مطعمااك تكاان مسااتجاب الاادعوة((

 المستعان، وال يدعو بإثم وال قطيعة رحم.وهللا  ،اإلجابة
 ....طالب:....

 .مل بإذن هللا، لكن ندرس وضعناشاء هللا يك إن
 أحسن هللا إليك.

 ....طالب:....
قباال عشاار ذي  ،عشاارأساابوع قباال ال ه دورة فااي أحااد المساااجد القريبااة، ماادةصااير فياانعاام، هااذا الجاااري اآلن، أنااه ي

 .على العادة في المسجد عندناالعصر  ،والسبعة األيام األولى من ذي الحجة ،الحجة



 ؟في غير الموطأ يعنيطالب: 
 م أن نغير في الشرح نسرع فال باس، نعم؟تدإال إذا أر  قليال؛ ألن الكتاب كبير،يخفف  هو يسجل، الموطأ

 ....طالب:....
 ، نعم؟نعم ،نا كتبمح عند، هللا يعفو ويساهللا المستعان
 ....طالب:....

 ، بإذن هللا.-إن شاء هللا- اخير  ما يكون إال  إن شاء هللاال، 
 طالب: نغير الشري ؟

 نعم؟
 

 سم.
 .أحسن هللا إليك

 الوضوء من المذي :باب
عدن المقدداد بدن األسدود أن علدى بدن  عن سليمان بن يساربي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن مالك عن أ

أهله، فخرج منه المذي،  من اعن الرجل إذا دن -صلى هللا عليه وسلم-أبي طالب أمره أن يسأل له رسول هللا 
: أن أسأله، قال المقدادوأنا أستحي  ،-صلى هللا عليه وسلم-فإن عندي ابنة رسول هللا  :علي ماذا عليه؟ قال

 ،جددد ذلددك أحدددكم فلينضددح فرجدده بالمدداء))إذا و : ذلددك، فقددالعددن  -صددلى هللا عليدده وسددلم-فسددألت رسددول هللا 
 صالة((.له لوضأ وضوءوليت

فدإذا وجدد  "إني ألجده ينحدر مني مثل الخريدزة،: لم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قالعن مالك عن زيد بن أس
 يعني المذي.  "لصالةله ءأحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضو  ذلك

سدألت عبدد هللا بدن عمدر عدن المدذي  :ن عياش أنه قالب مولى عبد هللا بعن مالك عن زيد بن أسلم عن جند
 .دته فغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصالة"إذا وج" :فقال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: الوضوء من المذي 
 يخااارج عناااد ،بااايض رقياااق لااازجأمااااء  ،وتخفياااف اليااااء علاااى األصاااح ،بفاااتح المااايم وساااكون الاااذال المعجماااة الماااذي

 ذلك، أو تكرار النظر.وما أشبه  ،أو تذكر الجماع ،المالعبة
 التيماي "مدولى عمدر بدن عبيدد هللا"القرشاي ماوالهم  ساالم بان أباي أمياة "حدثني يحيى عن مالك عن أبدي النضدر"

"أمدره أميار الماؤمنين  "عن المقداد بن األسدود أن علدي بدن أبدي طالدب"أحد الفقهاء وهو  "عن سليمان بن يسار"
 ،كانت تحته -عليه الصالة والسالم-أن ابنته  ذلكوالسبب في  "-عليه وسلمصلى هللا -أن يسأل له رسول هللا 

 ذلك،وماا يتعلاق با ،يباشار الساؤال ال سايما فيماا يخاص العشارة ،تحت علاي والصاهر يساتحي مان صاهره أن يساأله
ال كماا  ،لم يكن مان مارضن وليس هذا بعيب إ ،كثير المذي ،كان رجل مذاء   -رضي هللا عنه-فعلي  ،يستحي وا 

 .كل فحل يم ذي :قيل



علياه الصااالة -ن ابنتاه ام لمكاذلكااو  "-عليدده الصدالة والسدالم-مددذاء  فدأمرت المقدداد أن يسددأل النبدي  "كندت رجدال  
"قدال علدي: فدإن ؟ مااذا علياه "فخرج منده المدذي"زوجتاه  "من أهله"يعني قرب  "ا"عن الرجل إذا دنمنه  -والسالم

-ساأل النباي  اأن عليًّا :وجااء فاي بعاض الرواياات وأندا أسدتحي" -صلى هللا عليه وسدلم-عندي ابنة رسول هللا 
ساأل ثام  ،أو ألناه أمار المقاداد ،فإماا أن يكاون أطلاق علياه أناه ساأل ألناه أمار ،عن الماذي -عليه الصالة والسالم

أسااتحي أو  ، وأنددا أسددتحي أن أسددأله"-صددلى هللا عليدده وسددلم-"فددإن عندددي ابنددة رسددول هللا : ليتأكااد، قااال علااي
 ي بياء وحدة أو ياءين؟أستحي

 ....طالب:....
 ؟كيف

 طالب: لغة قريش.
فاااإذا أدخلااات الجاااازم علاااى  [( ساااورة البقااارة00)] }ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْسدددَتْحِيي{بيااااء واحااادة  ؟تمااايمو  ،لغاااة قاااريش بيااااءيننعااام، 

م علااى لغااة أو إذا لاام تسااتح نعاا ؟ال أمصااح  ))إذا لاام تسااتحي فاصاانع مااا شاائت((حاادة ابياااء و  ماااذا؟ المضااارع قلاات
لغاة تمايم بادون يااء  وعلاى ))إذا لام تساتحي فاصانع ماا شائت((تحذف واحدة وتبقى واحدة  ،قريش تثبت ياء واحدة

 صاانع مااااف -باادون يااء- إذا لاام تساتح   : باابفاي كتاااب األدب مان صااحيح البخاااري  بكسار، نعاام، (())إذا لام تسااتح  
 ، وأورد الخبر بالياء.شئت

 
 

وقد اتفقندا علدى  ،ارج الريا  عندنا دورة بالريا  تنتهي بنهاية ذي القعدة: نحن مجموعة ضباط من خيقول
 ، أرجو أن يبقى األمر على ما هو معلن؟ألنه يناسب برنامجنا وقدرتنا ؛حضور هذا الدرس

ال  ،ألن البحث في إكمال الكتااب ؛بابد من إكمال الكت كن الل إن شااء -لاى ماا هاو معلان، يساتمر يبقاى ع وهاوا 
 .-هللا
 
))إذا وجد ذلك أحددكم فلينضدح عن ذلك، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-"قال المقداد: فسألت رسول هللا  :وليقا

))فلينضدددح فرجددده بالمددداء، وليتوضدددأ وضدددوءه دون الغسااال يعناااي  ،والنضاااح األصااال فياااه الااارش فرجددده بالمددداء(("
فاإذا نضاح  ،ي فياه النضاحويكفا ،ليسات كنجاساة الباول ،لكان نجاساته مخففاة ،دل على أن المذي نجاس للصالة((

أحالااه إلااى هااذا الماااء الااذي رشااه علااى  ذلااكبعااد شاايء فااإذا أحااس بخااروج  ،ونضااح سااراويله لقطااع الوسااواس ،فرجااه
للوضااوء وهااو نجااس فهااو ناااقض، ناااقض  ه للصااالة((، وليتوضااأ وضااوء))فلينضااح فرجااه بالماااءثيابااه وعلااى فرجااه 

االستجمار كاالبول أو ال يجازئ؟ فيه  يعني هل يجزئ  االستجمار أو ال يجزئ؟فيه هل يجزئ  لكن ،نجاسة مخففة
ذا  ،واالسااتجمار ال يقطااع الوسااواس فااي مثاال هااذا ،الاانص علااى الماااء ))فلينضااح فرجااه بالماااء((: ألنااه قااال نعاام، وا 

 ي الماء.يكفي ف اإذ  االستجمار ويكفي فيه  ،شد نجاسة من المذيأالبول  :قلنا ،نا أن نستعمل قياس األولىدر أ
اا ،سااتجمار القااول بأنااه يكفاايباالة لماان ينقطااع المااذي عنااده أمااا بالنسااب ال ينقطااع عنااده ن أمااا ماا ،علااى البااول اقياس 

مثل هذه  ،بوسواس ىال يبتلب، مثل هذا النضح ونضح السراويل لئويخرج معه ألدنى سب ،مصاب بكثرته ،المذي



ا ما ،بنجاساة : صال   نقاول ؟بنجاساةيقاول: ال ينقطاع، أصالي  ،وكم من شخص يساأل ،األمور من مداخل الشيطان
 الحاارص مااعألنااه إذا وجااد  ؛ماان أعظاام أبااواب أو مااداخل الشاايطان علااى الحااريص ؟!دام ال ينقطااع يتاارك الصااالة

 وجاء في بعض ،ينضح فرجه ،جاء في الحديث أن يستعمل مالجهل يحصل مثل هذا، فعلى اإلنسان من ا ءشي
ذلااك يحيلااه علااى هااذا الماااء بعااد شاايء يااث لااو خاارج منااه ه وأنثييااه وسااراويله وينتهااي بحالروايااات: أنااه ينضااح فرجاا

 المنضوح.
أساالم  "وحدددثني عددن مالددك عددن زيددد بددن أسددلم عددن أبيدده"كمااا فااي قولااه:  -رضااي هللا عنااه-عاان عماار ولااذا جاااء 
تصاغير  "ةينحدر مندي مثدل الخريدز ه "أن عمر بن الخطاب قال: إني ألجد -ي هللا عنهرض-مولى عمر العدوي، 

"فدإذا وجدد أحددكم ذلدك فليغسدل ذكدره الخريازة ينحادر مناي مثال  ،مثال الجماانوفاي رواياة:  ،الخرز معروف ،خرزة
 ذلاكفاإذا وجاد  ،يعناي الماذي ،إناي ألجاده :هاذا تفساير لقولاه "يعني المدذي"ألنه ناقض  وليتوضأ وضوءه للصالة"

، ينضاااح ره بالصاافة التااي تقااادمت، وهااو مجاارد نضااحوقباال ذلااك يغسااال ذكاا ،ألناااه ناااقض ؛للصااالةوضااوءه توضااأ 
ا،  ه وينضح فرجه خالص ينضح سراويله.بعدما يغسل ذكر  ،الوسواس ليقطع ذلكوما خرج من  سراويله أيض 

"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد هللا بن عيداش المخزومدي أنده قدال: سدألت عبدد هللا 
دل بهاذا علاى وجاوب الوضاوء تيسا بن عمر عن المذي فقال: "إذا وجدته فغسل فرجك وتوضدأ وضدوءك للصدالة"

كمااا ساايأتي  ،أن يلهااو عنااه ذلكوعلااى ماان ابتلااي باا "لصااالةلك "توضااأ وضااوءعلااى ماان بااه ساالس المااذي لألماار بااه 
هااذه  ،أو علاى عدماه الحاصال العكاس ،إذا حصال هنااك حاارص علاى الخاروج ،ألن المساالك مثال الثاديفينقطاع؛ 

ولاذا تجادون أكثار مان يبتلاى مان هاو  ؛مماا يخارج منهاا ،رهوالمسالك تدر غيا ،لثدي يدر اللبنلمحالب تدر بالنسبة 
تجدون بعض النساء تنزل عليها العاادة  ،عنه وغفل خالص ينتهي ء، لكن إذا َلَهاحريص على أال يخرج منه شي

أو فااي الحااج لعاادم  ،غتنااام األوقااات الفاضاالة كالعشاار ماان رمضااانإمااا ال حرصاات علااى عاادم نزولهاااأو الاادورة إذا 
 الرفقة تجدها تبتلى بهذا.وفوات  ،المشقة
ا تجاده علاى أعصاابه،  ءثم خاف أن يخرج منه شاي ،مدة أطول الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد مثال   أيض 

الغالب أنه ي عنه وغفل عنه ف ء، فعلى كل حال إذا لهايخرج منه شيفبد أن ترتخي إذا شدها  هذه األعصاب ال
 وال ه  عنه، وهذا عالج، نعم؟تحت ثوبك بالماء  انضح ما :ألخيرولذا سيأتي في الخبر ا ء،ال يخرج منه شي

 ....طالب:....
 نعم؟ ،بعض الروايات: ينضح فرجه وسراويلهجاءت في 

 .أحسن هللا إليكطالب: 
 .نعم ،يكيفرجك وأنثاغسل  :جاءت في بعض طرق الحديث

 .أحسن هللا إليكطالب: 
فقل إفرازها  ،إذا نضحت بردتأنها لكن هم يبدون علة  ،معند بعض أهل العل مضعفاألمر  ،وهللا فيها كالم

 نعم. ،لهذه المادة
 إليك أحسن هللا 

 باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي



: إني ألجد البلل وأنا أصلي فقال ،لك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسألهاعن م
 .قضي صالتيأانصرفت حتى  فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما ؟أنصرفأف

نضح ما تحت ثوبك : اقالف ،ان بن يساٍر عن البلل أجدهم: سألت سليزييد أنه قالعن مالك عن الصلت بن 
 ُه عنه.لْ او  ،بالماء
  :يقول

 باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي 
لكاان إذا  ،لصااالةله ، توضااأ وضااوءبااد أن يصاانع مااا تقاادم فااي تاارك الوضااوء ماان المااذي إذا خاارج منااه ألول ماارة ال

 هذه الترجمة ليست على إطالقها.ولهذا ، االستحاضةحكم ستمر معه يكون حكمه حكم السلس و ا
ترجمااة هاذا الباااب بالرخصاة بتارك الوضااوء مان المااذي ليسات ماان البااب فااي " :االساتذكارفااي  ابان عبااد الباريقاول 
 ،كلهاام يوجبااون الوضااوء ،الصااحةلااى عألنااه ال رخصااة عنااد أحااد ماان علماااء المساالمين فااي المااذي الخااارج  ء؛شااي

 ".إال أن تكون الرخصة في خروجه من فساد  وعلة ذلك، فلم يبقال خالف في  ،وهي سنة مجمع عليها
 ،لكن إذا تكارر خروجاه ،ويتوضأ منه ،تقدم ويفعل ما ،ينضح ،أنه إذا خرج ألول مرة يغسل ؟معنى هذا الكالم ما

 وحكم االستحاضة.  ،حكمه حكم السلس ،وصار علة ،صار حكمه حكم السلس ،وشق غسله
سعيد يحيى بن سعيد سمع  "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه"قال: 

"سمعه ورجل يسأله، فقال: إندي ألجدد البلدل وأندا أصدلي أفأنصدرف؟ فقدال لده سدعيد: لدو سدال علدى بن المسايب 
 ذلك استمر معه.كاملة ثم بعد  ، بطهارةحضر للصالة بطهارة يعني هو فخذي ماانصرفت حتى أقضي صالتي"

لااه أن و مذيااه أو لام ياارق دم جرحاه أو دممعنااى قاول سااعيد أناه يلاازم مان فحاش ساالس بولاه أ" ابان عبااد البار:يقاول 
فإذا دخل فاي صاالته لام يقطعهاا ولاو ساال  ،يغسله من ثوبه وال يدخل في صالته حتى يغسل ما فحش منه وكثر

 أن فعل ما أمر به ال يلتفت إليه. بعد ذلكفإذا خرج بعد  الصالة متطهر ا يعني يأتي إلى" على فخذيه
يد، أنه قال: سألت سلميان بن يسارعن البلدل أجدده، قدال: انضدح بمالك عن الصلت بن ز "وحدثني عن  :ثم قال

 .عنه" هُ ما تحت ثوبك بالماء، والْ 
باعتبااار أن هااذا الوضااوء مبااايح  ضااأ لكااال صااالةوهاال يتو  ،إذا لهاااوت عنااه انقطااع ،هااذا ماان باااب العااالج لينقطااع
إنه يرفاع الحادث؟ جااء أمار المستحاضاة باأن تتوضاأ  :فكيف نقول ،ألن الحدث جار   ؟للصالة وليس برافع للحدث

 ينقطع حدثه.حكمه حكم من ال  ذلكأو ما أشبه  ،وحكم من به سلس بول أو مذي لكل صالة،
 ،إلاى أناه ال يجاب علياه الوضاوء لكال صاالةمالاك فاذهب  ؟لكل صاالة هل يتوضأ ،على كل حال المسألة خالفية

ااافعااال ماااا أ   كالمستحاضاااة، وقاااال ولكااان يساااتحب بنااااقض جدياااد، وهاااذا الوضاااوء الاااذي فعلاااه ال يناااتقض إال  ،باااه رَ م 
لحادث متصاف وأماا ا ،لكناه أبااح لاه فعال الصاالة ،ه هذا لم يرفاع الحادثصالة؛ ألن وضوء يتوضأ لكل الشافعي:

  .وهللا أعلماضة، به كالمستح
 ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبين

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5كتاب الطهارة ) - الموطأشرح: 
 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .سم

 أحسن هللا إليك . 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه ، نبالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلينوالصددالة والسدد ،عددالمينالحمددد هلل رب ال
 أجمعين.
 . غفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاءاللهم ا

 قال اإلمام يحيى: 
 الوضوء من مس الفرج :باب

ت علدى بن حزم أنه سمع عروة بدن الزبيدر يقدول: دخلد وعن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمر 
علمدت : مدا من مس الذكر الوضوء، فقال عدروة: لوضوء، فقال مروانابن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه  مروان

 :يقدول -صلى هللا عليه وسلم-رة بنت صفوان أنها سمعت رسول هللا س: أخبرتني بهذا، فقال مروان بن الحكم
  ))إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ((.

كندت  :عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنده قدال بن سعد بن أبي وقاصمحمد  عن مالك عن إسماعيل بن
ل: قداف ،نعدم :فقلدتفاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، قدال: أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص 

 قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت.
 ضوء".ب عليه الو إذا مس أحدكم ذكره فقد وج: "عن مالك عن نافع أن عبد هللا عمر كان يقول

 مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء". من": شم بن عروة عن أبيه أنه كان يقولعن مالك عن ها
فقلدت  ،رأيت أبي عبد هللا بن عمدر يغتسدل ثدم يتوضدأ :أنه قالهللا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 

 وضأ.س ذكري فأتأم قال: بلى، ولكني أحيان ا ؟يجزيك الغسل من الوضوءأما يا أبتي له: 
عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد هللا أنه قال: كندت مدع عبدد هللا بدن عمدر فدي سدفر فرأيتده بعدد أن طلعدت 

قددال: إنددي بعددد أن توضددأت لصددالة  ،: إن هددذه لصددالة مددا كنددت تصددليهافقلددت لددهقددال صددلى، الشددمس توضددأ ثددم 
 صالتي.، فتوضأت وعدت للصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأا

  :-حمه هللا تعالىر -يقول المؤلف 
 باب: الوضوء من مس الفرج
 .-رحمه هللا–ثى، وفي الباب ما ذكره مالك من ذكر  أو أن ا،أو دبر   والفرج أعم من أن يكون قبال  

"عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بدن 
وضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال الحكم فتذاكرنا ما يكون منه ال



))إذا مس يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول هللا 
 .أحدكم ذكره فليتوضأ(("

ابان معاين والترماذي صاححه أحماد و  ،سرة في نقض الوضوء من مس الذكر صاححه جماع مان أهال العلامديث بح
؛ ألنااه هااو قاتاال بعضااهم بساابب مااروان هفيااوطعاان  ،هو وجمااع ماان أهاال العلاام صااحح ،قطني والبيهقاايوالحاااكم والاادار 

بسابب ماا ورد  وعلاى كال حاال الخاالف فاي المساألة ،: أناه ال ياتهم فاي الحاديثطلحة، لكن قال عروة الاراوي عناه
 ذكره فليتوضأ((.))إذا مس أحدكم سرة فيه الوضوء فيها هنا في حديث ب

سات رأساك أو سيعناي كماا لاو م ))إنماا هاو بضاعة مناك((، فقاال: عن ماس الاذكرسئل وفي حديث طلق بن علي 
علاى اآلخار، واألكثار ولذا اختلف أهل العلم فاي تارجيح أحاد الحاديثين  رجلك أو صدرك أو ظهرك فهو جزء منك؛

 حبيبة وأبي هريرة وغيرهما.من حديث أم ألن له شواهد علي؛ سرة أرجح من حديث طلق بن على أن حديث ب
 ؛طلااق باان علاايا لحااديث ورأوه ناسااخ   ،األئمااة الثالثااة مالااك والشااافعي وأحمااد -ساارةأعنااي حااديث ب-وقااال بمقتضاااه 
يبنااي  وهااو -عليااه الصااالة والسااالم-، وطلااق باان علاي قاادم علااى النبااي ، بساارة أساالمت عااام الفااتحألناه متااأخر عنااه

 ة ناسخ، هذا قول األئمة الثالثة.سر فحديث ب المسجد، يعني في أول الهجرة،
أن منهم من يرى  ،لحديث طلق بن عليمطلق ا؛ واإلمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج أو الذكر ال ينقض الوضوء 

))مان ماس وفاي رواياة  ))إذا ماس أحكام ذكاره فليتوضاأ((سارة يث بحاد ،سارةحديث طلق بن علي صارف لحاديث ب
األماار عاان  صااارف لهااذا ))إنمااا هااو بضااعة منااك((وحااديث طلااق  ،ل فيااه الوجااوباألماار األصاا ذكااره فليتوضااأ((

 .-رحمه هللا-إلسالم يميل إلى هذا كأن شيخ او ، الوجوب إلى االستحباب
ااا، فااإذا أردنااا التاارجيح، فحااديث بساارة أرجاافحااديث ب والعماال  ،ساارة أرجااحح ماان حيااث الصااناعة، وهااو متااأخر أيض 

، لكن المقرر عند أهل العلم أناه بسرة متأخر على حديث طلقوحديث  ،-معليه الصالة والسال-باآلخر من قوله 
ألنااه إذا أمكاان  ؛وقاادم علااى القااول بالنسااخ ،قاادم عليااه ،إذا أمكاان الجمااع بااين النصااوص تعااين علااى القااول بااالترجيح

اااالجماا نص ، ومثلااه النسااخ هااو إهاادار للااوأمااا التاارجيح فهااو عماال بأحااد النصااين ،ع فمعناااه أننااا نعماال بالنصااين مع 
 اآلخر.

والمطلاق؟ يتصاور هاذا أم ال؟ لكن هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد علاى المصاروف والمخصاوص 
، األصاال أن يااأتي المطلااق ثاام يااأتي مااا تي اللفااظ العااام ثاام يااأتي مااا يخصصااهباألصاال أن يااأ لاايسخااوان تااأملوا يااا إ

ولاذا  ؟نعام ؟هاذا األصال فاي البااب ؟ا المتصوربهذ ليس ،النهي ثم يأتي ما يصرفه وأيقيده، األمر بالحزم والجزم 
نااع بعضااهم القااول بالتخصاايص إذا كااان الخاااص هااو المتقاادم علااى العااام، هااذا قااول معتباار عنااد جمااع ماان أهاال مي

بااللفظ العاام ماا ماراده  ثام أردفاه ،ألن الماتكلم حينماا تكلام بااللفظ الخااص ؛ألناه متاأخر ا؛فيكاون العاام ناساخ   ،العلم
ون مان العاام الاذي أرياد باه أو يكا فيكاون مان العاام المخصاوص بماا تقادم؟المراد باه الخصاوص هل  ؟باللفظ العام
ذا قلنا:  ا..،؟ يعني ال يكون عامًّ الخصوص ن كان متقدم  وا  : هاذا عاام مخصاوص بماا ا نقاولننظر إلى الخاص وا 

 أن يتقدم الخاص.أنه ال مانع على تقدم، واألكثر 
))وليلااابس الخفاااين  ،ن فاااي المديناااة لمااان ال يجاااد النعلاااينبقطاااع الخفاااي -المعلياااه الصاااالة والسااا-حينماااا أمااار النباااي 

عليااه -وقااد شااهدها ماان لاام يشااهد مااا قالااه  ذلااكوفااي عرفااة بعااد  ،هااذا مقيااد بااالقطع وليقطعهماا أساافل ماان الكعبااين((



لاين ))مان لام يجاد النع: جااء بلفاظ مطلاق ،المدينةب -عليه الصالة والسالم-لم يحضر قوله ن م -الصالة والسالم
قياد، لكان مو ، عنادنا مطلاق ايكاون القطاع منساوخ   ئاذ  وحين ؟بااإلطالق :باالقطع أو نقاول :فهل نقول فليلبس الخف((

حمال  ؟ولاو تقادم المقياد المقيد متقدم على المطلاق، يعناي هال قاعادة حمال المطلاق علاى المقياد فاي جمياع الصاور
ن نقاول ، لمصاروف، ومثلاه مااا عنادنا، الصاارف واالعاام علاى الخااص فاي جمياع الصاور فاي مثال هاذه المسااائل وا 

 ،إلاى مثال هاذا الكاالميلجئاون الجمهور ال ينظر إلى التقدم والتأخر إال أنه في فاروع المساائل قاد  دكان التقعيد عن
ااال يختلف الحنابلة عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد فاي مثال قطاع الخاف إذا لام نعا ، لكان اآلن رف تاريخ 

بعاد بعرفاة وعادم ذكار القطاع  ،منهاا -عليه الصالة والسالم-مر بالقطع في المدينة قبل خروجه األ ،عرفنا التاريخ
، لكان المطلاق علاى المقياد علاى الجاادة؛ لالتحااد فاي الحكام والساببيحمال  :لام نعارف التااريخ لقلناا ، يعني لوذلك

حمال بحتاى عناد مان يقاول  ؟يقطاعهال يقطاع الخاف أو ال  ،ئمة في القطعاألولذا اختلف  ،عرفنا المتقدم والمتأخر
ألناااه اتحاااد الحكااام  ؛لااام نعااارف التااااريخ فاااي مثااال هاااذه الصاااورة بااال ال أعااارف مااان يخاااالف لاااو ،المطلاااق علاااى المقياااد

 ؟لمااذا وجاد خاالف ،لكان اآلن وجاد خاالفباالتفااق، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق علاى المقياد  ،والسبب
 ،: المن القطع، وآخارون يقولاون  فيرى جمع من أهل العلم أنه ال بد ،المطلق وجد الخالف لتأخر ،لتأخر المطلق

لااو وجااد التقييااد لمااا جاااء الاانص المطلااق  ،: الا يحماال المطلااق علااى المقيااد؟ قااالوا، طيااب مااإلااى القطااعمااا يحتاااج 
 أم غير بظاهر؟ظاهر اآلن ، من لم يشهد ولم يحضر النص المقيدبحيث شهده  امتأخر  

فاي الحكام والسابب يحمال المطلاق علاى اتحادا يعناي  ،مطلاق هاذا صاورة مان أرباع صاورمال العندنا اآلن صورة ح
ومثلاه لاو  ،الخاالف وأن أحدهم متأخر، يعني ال سايما ماع تاأخر المطلاق وجاد، لكن لما عرف التاريخ اتفاق االمقيد 

م علااى ماان أهاال العلاام ماان ال يحماال العااا ،ونصااوا علااى هااذا فااي باااب العااام والخاااص ،الخاااصعاان تااأخر العااام 
، اإلجااراء الطبيعااي األصاال فااي المسااألة أن يتقاادم ، وهنااا تااأخر المصااروف وتقاادم الصااارفالخاااص إذا تااأخر العااام

ديث طلاق وأن حا ،اآلن عرفناا التااريخ ، نحنالخاص والمقيد الصارف، مثل العام والمطلق معالمصروف ويتأخر 
؟ فكيااف العلاام  ،ساارةباان علااي متقاادم علااى حااديث ب ممااا  ،ريخ ورود الاانص بتاااريخ إسااالم الااراوي عاارف تاااهااو ي  حينئااذ 

جااء وقات بنااء المساجد وذهاب  ،ماا لازم المديناة لماا أسالم اسايما وأن طلق ا الوتقدمه، سالم الراوي إيعرف به تأخر 
ا.نه تحمله بعد : إما يقال ،إلى قومه  ذلك، ال أبد 

 طالب:.......
طلاق صاارف شايخ اإلساالم يارى أن مثال حاديث  ،جوب إال أن يوجد صاارفو هو األصل عند الجمهور أنه لل ،ال

 النقض.واألئمة الثالثة كما سمعتم مالك والشافعي وأحمد يرون  لألمر، ولو تقدم عليه،
 طالب:.......

علاااى  وحااديث طلاااق مبااق   ،ح باااه حااديث بسااارة أنااه ناقااال عاان األصااالرجيعنااي مماااا ياا ،هااو مااارجح ماان المرجحاااات
وهاو أقاوى  ،وهاو متاأخر ،سارة أرجاح مان كال وجاهحاديث ب ،جاهأرجح من كال و وهو  ،هذا من المرجحات ،األصل

 مل، عمل به جمهور أهل العلم، نعم.من حيث الصناعة والع
، وأبااو حنيفااة ياارى تاارجيح ألئمااة الثالثاة كلهاام علااى العماال باهابساارة، ولاذا األئمااة الثالثااة كلهاام علاى العماال بحااديث 

 ؛ ألنه مبق على األصل.طلقحديث 



بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء، قدال "دخلت على مروان يقول: 
ل على أن الجهال بابعض د، أعلم مروان أم عروة؟ عروة بال شكاآلن أيهم  ،هذاما علمت  عروة: ما علمت هذا"

وقد ال سبيل إليها، لم اإلحاطة بجميع الع نبز به، وال يتنقص بسببه، إذعلى العالم وال ي   ةالمسائل ال يدخل النقيص
 بوجه.على عروة  ة، وليس في هذا نقيصد الفاضل، كما هو معروفال يوجد عن يكون عند المفضول ما

))إذا يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-"فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفون أنها سمعت رسول هللا 
كماا  ،إنما يكون ببااطن الكافواإلفضاء  ))إذا أفضى((لحديث  ؛وبباطن كفه ،يعني بال حائل مس أحدكم ذكره(("

))مااان ماااس فرجاااه حاااال االحتيااااط الوضاااوء مااان ماااس الاااذكر، بعاااض الرواياااات: ، علاااى كااال ذلاااك أهااال اللغاااةقااارر 
 ر، فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ.الدبحديث أبي هريرة وغيره، فيلحق به  منفليتوضأ(( 

 طالب:.......
لذريعاة مساه بشاهوة  ا، لكان سادًّ فاي حاديث طلاقكماا  ،بضاعة مناكونظياف وهاو  أناه مغساولالمساألة مفترضاة  ،ال

 بشهوة، نعم؟ فيرى أنه ال ينقض الوضوء إال إذا مس ،بالشهوة ذلكبعضهم يقيد  ء،فيخرج منه شي
 طالب:.......

أن  ومعلاوم أن الماس ماا يمكان ،ألن كلهاا بضاعة مناك ؛فرق  هفي ما ،طلقفي حديث فرق بين رجله وذكره  هفي ما
  .كان بحائليسأل عنه إذا 
 طالب:.......

وهذا يستدل به من يقول بانقض  ،الرجل يمس ذكره في الصالة بحائلنعم ، م في الصالة ال بد أن يكون بحائلنع
 وعلى كل حال مسه بحائل لم يقال أحاد مان ،حائلب هحديث طلق على مسمن مس الذكر، ويمكن حمل الوضوء 

 نعم؟ أهل العلم بنقض الوضوء به، 
 طالب:.......
فاي  ماا ذلكوما أشبه  ،وقبلة المحرم ،مس ذكر الطفل كقبلة الطفلباق  على طهارته،  الم يكن نجس   مس ذكره إذا

 .-رحمه هللا-ه ، هذا الذي يظهر من كالمشهوة على ما سيأتي بالقبلة
"مصعب بن سدعد عماه  "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب": يقول

يعناي  "حدال قراءتده للقدرآن"يعناي أبااه  بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص"
بكسار السااين األولاى هااو  "فقددال سدعد: لعلددك مِسسددت"تحاات اإلزار  ذلكالمقصاود با "ت"فاحتككدديتبااع  ،ضابط علياهأ

هاذا  : قم فتوضدأ، فقمدت فتوضدأت ثدم رجعدت""قال مصعب: فقلت: نعم، قال حائليعني بال  "بكفك ذكرك"أفصح 
ااوساعد أحاد العشارة المبشارين بالجناة ،يارى الانقض بماس الاذكر -رضي هللا عناه- ايدل على أن سعد    ، وفياه أيض 

 : قم فتوضأ.ذلك قال لهول ،يرى أنه ال يمس القرآن إال طاهر اأن سعد  
مر كان يقول: "إذا مس أحدكم ذكدره فقدد وجدب "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن ع :الخبر الذي يليه
ااروى الخبر عن  والبزار عليه الوضوء"  ،والماراد باه الوضاوء الشارعي ،فقاد وجاب علياه الوضاوء ا،بن عمار مرفوع 

يعناي وساخ  ،بمجارد غسال اليادين إنماا يساتلزمه قاذر الاذي لوضاوء اللغاوي ا ،؟ ألنه ال موجب للوضوء اللغاوي لماذا
 فدل على أن المراد الوضوء الشرعي. ،أو نجس وال موجب له



 "وحدثني عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء" :يقول
اا ،لكنااه بعااد أن علاام ،مااا علماات هااذا :خباار السااابقالعااروة الااذي قااال فااي  عليااه -عاان النبااي  اوبلغااه الخباار مرفوع 

ا ،" وهاذا كساابقهالوضاوءره فقد وجب علياه من مس ذك" ،أفتى به -الصالة والسالم عان عائشاة  ارواه البازار مرفوع 
 .-رضي هللا عنها-

 -عباد هللا بان عمار- "وحدثني عدن مالدك عدن ابدن شدهاب عدن سدالم بدن عبدد هللا أنده قدال: "رأيدت أبدي :ثم قال
"فقلت له: يا توضأ يغتسل ثم ي الغسل من الوضوء؟" -يكفيك- يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك؟

والتاداخل  ،مان جانس واحادوعبادتاان  ،ألن الغسال وضاوء وزياادة الغسدل مدن الوضدوء" -يكفيك- أبتي أما يجزيك
 ى.فتدخل الصغرى في الكبر  ،في مثل هذا معروف

ديجازي ويكفاي  "أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلدى" ف أو يالتنظ اأو عماد   اساهو   أمدس ذكدري" ا"ولكدن أحيان 
صااالة كمااا هااو فااي له لوالمسااألة مفترضااة فااي شااخص توضااأ وضااوء، أثناااء الغساال "فأتوضددأ"ذلااك ومااا أشاابه  ،دلااك

 بن عمر. اكصنيع يعيد الوضوء، ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه مثل هذا  ،الغسل الكامل
أن الوضاوء ف ألنه معرو  ه بالوضوء؛أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحسالم إنما كان سؤال  :يقول الباجي

كماا  ،، الوضاوء الكامال أو ياؤخر غسال الارجلينلصاالةه ل، ثم يتوضأ وضوءالكامل أن يغسل يديه وذكره وما لوثه
يعمم بدنه بالماء على ماا سايأتي، بعاد هاذا ال يحتااج إلاى ثم  ،المقصود أنه يتوضأ ،نعم ،جاء في بعض الروايات

 وضوء.
فأجاباه بأناه  ؟والوضاوء تقادم قبال الغسال ،لوضاوء كياف يعياد وضاوءالباجي يرى أن ساؤال ساالم ألبياه عان إعاادة ا

واألصال الوضاوء  ،ه الاذي حصال قبال الغسالألناه بماس ذكاره اناتقض وضاوؤ  أمس ذكدري فأتوضدأ" ا"ولكني أحيان  
 وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل. فإذا مس ذكره نقض ،هذا السنة ،قبل الغسل

 طالب:.......
 ،غسالالالحدث األكبر ماا يرتفاع إال ب ،فيعاد ،نقضت بمس الذكر ،وء طهارة شرعيةوض ،عنده وضوءهذا هو  ،ال

: تكفيناي يقاولوافترض أنه ما هو متوضائ  ،، نضح الماء على رأسه، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضهمعروف
 ،ثاام مااس فرجااه ،جاااء علااى مااا ،ثاام شااقه األيساار ،وغساال شااقه األيماان ،، فنضااح الماااء علااى رأسااهالطهااارة الكباارى 

انق ا،، اآلن المسألة دقيقة ول: مس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض  كر نااقض اآلن هال ماس الاذ ،المساألة دقيقاة جدًّ
 للوضوء أو ناقض للغسل؟ 

 طالب:.......
  ؟وال ينقض الغسل
ثم غسل شقه األيمان وشاقه األيسار قبال أن يكتمال الغسال ماس  ،أفاض الماء على رأسه اشخص   اآلن افترضنا أن

 وضوء الداخل في هذا الغسل انتقض.ألن ال ؛لكن عليك أن تتوضأ ،الغسل ما عليه ،كمل الغسل :نقولذكره، 
 طالب:.......

  الباجي ما له داع.كالم و ، يستوي 
 طالب:.......



صاالة ثام له ل، ويتوضاأ وضاوءهو المسألة مفترضة فيمن يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثه ،الما يشق، 
، يعياد الوضاوء علاى خاالف فاي المسااتحب ذلاكفاإذا مااس ذكاره بعاد مساه، لاى بدناه وال يحتااج إلاى يفايض المااء ع

 .الطهارة الصغرى في الكبرى بكمالها، معروف، نعمدخل يعني ت
 أحسن هللا إليك 

 الوضوء من قبلة الرجل امرأته :باب
ل ُقبلدة الرجد" :أنه كان يقدول حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عبد هللا بن عمرو 

 ".فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ،امرأته وجسها بيده من المالمسة
 "من ُقبلة الرجل امرأته الوضوء".: ه أن عبد هللا بن مسعود كان يقولعن مالك أنه بلغ
 "من ُقبلة الرجل امرأته الوضوء".: ابن شهاب أنه كان يقولعن مالك عن 

 وذلك أحب ما سمعت إلي.: قال مالك :قال نافع
النساخ، ال هاو موجاود فاي أكثار  هاذا الكاالم كلاه التعقياب هاذا ماا النساخ،علاى أناه ال يوجاد فاي أكثار هذا،  مقلوب
 يوجد.

فظ على بن عمر يحااهل كان ن هذه لصالة ما كنت تصليها، يقول: إ :بن عمراهل في قول هذا يسأل يقول: 
 صالة الضحى أو ال يحافظ؟
ماع  كاان يصالي لكناه ماا ،بعد أن طلعت الشمس وقضاء الفرائض ال يدخل في النهاي ،الصالة بعد طلوع الشمس

ا لماان فمسااألة الصااالة بعااد طلااوع الشاامس وارتفاعهاا ،ولااو افترضاانا أن الشاامس قااد طلعاات وارتفعاات ،طلااوع الشاامس
ثام صالى  ،تاى تطلاع الشامس))من جلس في المصالى ح :لثبوت الخبر افيها تبع   جلس في المسجد مسألة مختلف

 إلى أخره. ...ركعتين((
حديث ال يسلم من كاالم وال ،وعليها الثواب المرتب ،هناك صالة بعد ارتفاع الشمس :فالذي يثبت هذا الخبر يقول

تطلااع  وأنهاام يجلسااون بعااد صااالة الصاابح حتااى ،لمااا شاارح حااال األباارار -هللارحمااه -باان القاايم الااذا  ألهاال العلاام؛
: إنهام يجلساون بعاد صاالة الصابح ثام إن انتقال إلاى وصاف حاال المقاربين، فقاالثام ركعتين،  الشمس، ثم يصلون 

ن شاء واشاء  ملحظ؟في  ما أم، هل هناك ملحظ وا انصرفواصلوا وا 
 طالب:.......

 ،ثم انصرفوا ،كيف يقول بالنسبة لألبرار أنه إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ا، إذ  أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع
ن شاء وابالنسبة للمقربين إن شاءو   صالة؟بدون  وا انصرفواصلوا وا 

 طالب:.......
، ال يعناي الضاحى فاي أول الوقات صاالةوكاون األبارار يصالون  ،بالنسبة لصالة الضحى تأخيرها أفضل بال شاك

نصحون بأن يصلوا فهم ي ،أن األبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون  :، األمر الثانيأن المقربين ال يصلونها
بينمااا المقربااون تفرغااوا  ،فيتركوهااا ،دنياااهم عنهااابااأمور ال ينشااغلوا لضااحى قباال أن يخرجااوا ماان المسااجد؛ لاائصااالة ا

  .الضحى صالةينسون سوف وال يتصور منهم أنهم  ،األمر لهذا
 طالب:.......



ن ثبت الخبر ففضل هللا واسع.   أقل األحوال تصلى بنية الضحى، وا 
 

 : -رحمه هللا تعالى- يقول المؤلف
 باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عبد هللا بن عمر أنه كان يقول:  :يقول
َسديعناي الاواردة فاي آياة الوضاوء  :المالمساة "ُقبلة الرجدل امرأتده وجسدها بيدده مدن المالمسدة"  اء{}َأْو اَلَمْسدُتُم النِِ

هاذا األصال فاي  ،أن تكاون باين طارفين ،وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة ،المس مالمسة   [( سورة النساء15)]
مان مان طارف واحاد؟  ساافر فاالن هاذا مان طارفين أو ،ساافرفقيل:  ،لكن قد ترد من طرف واحد ،صيغة المفاعلة

 من طرف واحد. ا وقوعهاويراد به ترد ، المقصود أن هذه الصيغةذلكالنعل ك ، طارق طرف واحد
لماس  :وهنا ،، فهو مس ومسيسهناك في الذكر قال: مسست   مس والمس أو ال تختلف؟لالمالمسة تختلف عن ال

))إذا ماس أعام مان أن تكاون بالياد ؟ المالمساة ؟ أم ما هيهو هو أممس والمالمسة لفهل المس غير ال ،ومالمسة
سَ  :وفي أحدكم امرأته(( "نهاي طياب  مساة؟س والماس والماللمافهال يختلاف ال [( سورة النسااء15)] اء{}َأْو اَلَمْسُتُم النِِ

َسدداء{فااي قولااه:  ،لجماااعبا" ألن ماان أهاال العلاام ماان ياارى تخصاايص المالمسااة عاان بيااع المالمسااة  }َأْو اَلَمْسددُتُم النِِ
 .األصغر واألكبر، من باب المقابلة لتكون اآلية مشتملة على الحدثين [( سورة النساء15)]

التاي أوجاب هللا اختلف العلماء من الصحابة فمن بعادهم فاي معناى المالمساة " :بن عبد البر في االستذكارا يقول
َسداء{بقولاه  ،راد الصاالةبها الوضوء لمن أ دوناه مماا  ماا :وقيال ،الجمااع :فقيال [( ساورة النسااء15)] }َأْو اَلَمْسدُتُم النِِ

 ،المالمساة ؟ال وهال يشاترط فياه اللاذة أو ؟يد أو بسائر البدنمس خاص بال، ثم هل اللاهمثل القبلة وشبه ،يجانسه
الاذي ال  ،وهاو مقتضاى ماذهب أباي حنيفاة ،هل تطلق أو تختص بالجماع كما قاله بعضهم ،مختلف فيهاالمسألة 

اااوال ،باالمس -نقاض الوضااوء-يارى الانقض   ذلااك،س وماا هااو أعظام مان لماوال ،، أو تتنااول الماس بالياادلماس مطلق 
وأمااا الشااافعي فياارى أن  ،ثاام يختلااف هاؤالء فيشااترط مالااك وأحمااد الشااهوةمالااك وأحمااد والشااافعي، ثالثااة كماا يقولااه ال

المالكية في المطاف،  على االحتياط -الشافعية يعنأ -ولذا يؤكدون  ،بغيرهالمس ناقض للوضوء مطلق ا بشهوة و ال
مس ولو ، حصل اللولو من غير شهوة الشافعية ،ألنهم يشترطون الشهوة ؛والحنابلة ما عندهم مشكلة في المطاف

 اوالطواف تتسلسال المساألة قاد يكاون ركن ا ،عدم صحة الطوافيتبعه م ذلكثم بعد  ،من غير شهوة انتقض الوضوء
 كان اإلسالم، فهم يشددون في هذا.لركن من أر 
يددده فعليدده "قبلددة الرجددل امرأتدده وجسددها بيددده مددن المالمسددة، فمددن قبددل امرأتدده أو جسددها ب: باان عمااراهنااا يقااول 
؟ وخاص عليه وضوء أم ليس علياه وضاوءلو لمسها برجله  ،باليد دون سائر البدن ذلكم خص ذلكومع  الوضوء"
وعناد  ،علياه الوضاوء نعام مقتضاى قاول الشاافعية أن؟ وجته عليه وضوء أم ليس عليه وضوء، لو لطم ز ذلك باليد

 وضوء أو ال ينتقض؟والظفر ينتقض ال طيب إذا مس الشعرال وضوء عليه، مالك وأحمد 
 طالب:.......

األكثاار علااى أنهااا فااي حكاام لكاان  ،خااالف بااين أهاال العلاامالفاار علااى ، الشااعر والظألنهااا فااي حكاام المنفصاال ؟لماااذا
 المنفصل؛ ألنها في حكم المنفصل.



، شاة  سطيب إذا حلف أال يم  ه على ظهرها يحنث أم ال يحنث؟ووضع يدمثال 
 طالب:.......

فاي  :قلنااماا ؟ فوضاع ياده فاوق رأساها، لمااذاإذا حلاف أال يماس امرأتاه  ؟عر فاي حكام المنفصالالشا :ماا قلناا ؟لماذا
 األعراف عند األكثر خالف ا لمالك.والنذر مبنية على ؟ نعم األيمان حكم المنفصل
 "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن مسعود كان يقول: "من قبلة الرجل امرأتده الوضدوء" :بعد هذا يقاول

ألنااه ماان  "مددن قبلددة الرجددل امرأتدده الوضددوء"ه وهااذا ماان باااب إضااافة المصاادر إلااى فاعلاا ،امرأتااه مفعااول للمصاادر
َساء{مشمول   ؟ لذة أم ال يشترطيشترط في القبلة ال [( سورة النساء15)] }َأْو اَلَمْسُتُم النِِ

 طالب:.......
 قبلة بدون لذة؟  ، لكن هل يتصورةما يحتاج لذة وال شهو  ،عكس عند الشافعيةال ،ال

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
نعام يتصاور أن  أما إذا قدمت من سافر فالشاوق موجاود، ،إذا كانت مريضة هي.......... ال هو أقرب ما يكون 
 ذلك، نعم.أو ما أشبه  ،أو في حالة مرض ،لخاطرها ايقبل الرجل امرأته بال شهوة جبر  

 ،ألناه مالمساة وزياادة أنه كان يقول: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب :يقاول
وأنااه عناد الثالثاة اللمااس  ،ل أهال العلاماوعرفناا أقااو  ،مااس عرفناا حكماهالالحكام الملماوس؟ فمااا لالماس هاذا بالنسابة 

 ،الجمااع وأن المالمسة ياراد بهااأبي حنيفة ال ينقض، وعند  ،ينقض الوضوء على خالف بينهم في اعتبار الشهوة
 بالنسبة لالمس، فماذا عن الملموس؟ اهذ

إذا وجادت الشاهوة مان ، هوجادت شاهوة مان الملماوس اناتقض وضاوؤ  ، يعناي إذاالالمس والملموس عند مالك ساواء
هوة ماان الملمااوس فااإذا وجاادت الشاا ،؟ ممكاانالملمااوس يمكاان يشااتهي أو مااا يمكاانيعنااي  ،مااس انااتقض الوضااوءالال

وة، وال يناتقض ملماوس عناد أحماد ولاو وجاد مناه شاهوعناد الحنابلاة،  ماام مالاك،ماس عناد اإلصار حكمه حكام الال
 قوال أهل العلم في هذه المسألة.أ ه، هذوعند الشافعي قوالن كالمذهبين

ماال، والاانص محت ،ذمااةلل واألباارأ ،عهاادة الواجااب بيقااين هااو األحااوطمطلااوب، والخااروج ماان  فااال شااك أن االحتياااط
 وأقوال الصحابة مثلما سمعتم.

أماا  ؟ن هاذا مارجح لقاول أباي حنيفاة: إهال نقاول ،صالةلوخرج ل ،قبل بعض نسائه -عليه الصالة والسالم-النبي 
وبالنسبة لقاول مالاك وأحماد  ،مس بشهوة أو بغير شهوةلينتقض بال :الذي يقول ،على مذهب الشافعي اكونه قاضي  

 ،محتماال -لفااظ اآليااة-الحتياااط واللفااظ وعلااى كاال حااال ا ،لمااذهب أبااي حنيفااةنتصااار هااو ظاااهر فااي االو  ،احتمااال
ن كان  ،وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس أنه  يرى أنه الجماع، ابن عمر وغيره يرون بن عباس اوا 

وقاد  ،ناه صالى وانتهاىقاال: إشاخص أن فاالحتياط للعبادة مطلوب، لكن لاو قادر  ،وهو قول األكثر ،مجرد اللمس
فاال ياؤمر باإلعاادة  ،واألدلاة محتملاة ،ماره باإلعاادة يحتااج إلاى ناص قااطع للعاذرأ ،أو مساها ذلاكقبل زوجته قبال 



 -علياه الصاالة والساالم-لكن تقبيال النباي  ،أما إلزامه فالهذا، إلى إن كان يستروح  ،إال من باب االحتياطحينئذ  
  .بعض نسائه
 طالب:.......

 ،واآليااة محتملااة ،يقطااع الكااالم ،يقطااع العااذر ءشااي بااد ماان اإللاازام ال ء آخاار،واإللاازام شااي ء،مسااألة االحتياااط شااي
  .لب  كونه قَ  اال يسلم من مقال أيض   اوالنص أيض  
 طالب:.......
بعااد  يوهااو يصاال ،مساات قدمااهوكونهااا  ،مااا يلاازم ،مااا يلاازم أن يكااون ماان غياار حائاال ،الاانص فيااه كااالمفيااه كااالم، 

أماا األمار بإعاادة الصاالة  ،ماا ذكرنااال األئماة مثلمثلما سمعتم، وأقاو المسألة محتملة أن خوان المقصود يا إ ذلك،ك
واالحتياااط  ،واآليااة تحتماال األماارين ،والنصااوص كمااا ساامعتم محتملااة ،وال نااص قاااطع ،فااال بااد فيااه ماان نااص قاااطع

براء الذمة  عهدة الواجب بيقين هذا أمر مطلوب. نعم؟والخروج من  ،وا 
 طالب:.......

 صير فهم من اآلية، مثلما فهم ابن عباس.ي
 وع؟أم تعتبر مثل التط ؟سائل يسأل عن صيام ست من شوال هل ال بد فيها من النية يقول:

 .خاص ءألن هذا شي ؛مطلوبمن الست أما تمييز كونه  ،ت ال يلزم كغيره من التطوعاتللتبييأما بالنسبة 
مدن سدت ا يصدوم  كيفذلك وهلل الحمد، فعلى واستمر  ،قبل رمضانويترك يوم ا  اثم إذا كان الشخص يصوم يوم  

 ؟شوال
اوهي أي ،ود، الست تدخل في صيام داالست تدخل في هذا صايام االثناين  تادخل فاي ،تدخل في صيام البايض ض 

، فهااي عباااداتوبعضااها  كلهااا مااؤدات، لايس بعضااها مقااض   ،ماان جانس واحاادوالخمايس، هااذه أمااور   ،متداخلااة ماؤد 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 باب: العمل في غسل الجنابة

كدان  -صدلى هللا عليده وسدلم-لك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشدة أم المدؤمنين أن رسدول هللا عن ما
بهدا فيخلدل  ،ثدم يددخل أصدابعه فدي المداء ،صالةلثم توضأ كما يتوضأ ل ،إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه

 على جلده كله.  الماء يثم يف ،ثم يصب على رأسه ثالث غرفات بيديه ،أصول شعره
 -صلى هللا عليه وسدلم-بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول هللا اعن مالك عن 

 ل من إناء هو الفرق من الجنابة.كان يغتس
ثدم  ،لك عن نافٍع أن عبد هللا بن عمر كدان إذا اغتسدل مدن الجنابدة بددأ فدأفرغ علدى يدده اليمندى فغسدلهااعن م

ثدم  ،ثدم غسدل يدده اليمندى ثدم اليسدرى  ،ونضدح فدي عينيده ،ثم غسل وجهده ،ثم مضم  واستنثر ،غسل فرجه
 الماء. ثم أغتسل وأفا  عليه ،غسل رأسه

فقالت: لتحفن على رأسها ثالث حفندات مدن  ،عن غسل المرأة من الجنابةسئلت عن مالك أنه بلغه أن عائشة 
 ولتضغث رأسها بيديها. ،الماء



 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 ي غسل الجنابةالعمل ف :باب

ُروْا{   :-جل وعال-يقول هللا  ن ُكنُتْم ُجُنب ا َفاطَّهَّ }َواَل ُجُنب دا ه تعاالى: اغتسالوا، بادليل قولايعناي  [( ساورة المائادة0)]}َواِ 
 .[( سورة النساء15)] ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا{

وة عدن أبيده عدن عائشدة أم المدؤمنين أن رسدول هللا "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عر فيقول بعد هاذا: 
يعناي شارع  ،شارع اغتسال ؟أو إذا شارع ،أو إذا فارغ ،إذا أراد :نقاولهل  كان إذا اغتسل" -صلى هللا عليه وسلم-

 ،يغسال فرجاه ذلكامبدأ بغسل يديه ثم بعد  "بدأ بغسل يديه" ( سببيةمنا)يعني بسبب الجنابة ف ،بالغسل من الجنابة
"ثددم يدددخل مخاارج للوضااوء اللغااوي  "ثددم توضددأ كمددا يتوضددأ للصددالة"ساالم والترمااذي والشااافعي وغياارهم كمااا عنااد م

"ثدم يصدب  اوال يجاب اتفاق ا ،والتخليال مساتحب "أصدول شدعر رأسده"أي باألصاابع  أصابعه فدي المداء فيخلدل بهدا"
 ،يعنااي التثليااث ا،خالف اا ففيااه اسااتحباب التثليااث فااي الغساال، قااال النااووي : وال نعلاام فيااه علددى رأسدده ثددالث غرفددات"

: ال نعلام فياه ، فيقاول الناووي مساتحب ذلك،واأليسار كا ا،يغسل شاقه األيمان ثالث ا ا،يعني كونه يفرغ على رأسه ثالث  
"بيديدده، ثددم يعناي يعمام الباادن بادون تكارار  ،: ال يسااتحب التكارار فاي الغساال، فقاالإال ماا تفارد بااه المااوردي اخالف ا

 "الماء على جلده" يعني ي سيل "يفي " ا من ال يشترط الدلكذجلده كله، استدل بهيعني ي سيل الماء على  يفي "
الادلك مان مسامى  :المالكياة يقولاون  ،علاى أن الادلك ال يادخل فاي مسامى الَغسال وال الغ سالفيستدل بهذا الجمهاور 

 ،ومثلااه الوضااوء ،شااتراطه لصااحة الغساالايعنااي ال يقولااون بلزومااه وال  ،الاادلك :الجمهااور ال يقولااون بينمااا  ،الغساال
ل إلاى بدناه، ولاو لام يحصال معاه ، غساله المطار يعناي إذا وصاذلاك، يقاال: غساله العارق واللغة فيها ما يدل على 

 دلك.
 .-رضي هللا عنها-يعني حديث عائشة  يعني الغسل، ذلك،بن عبد البر: هذا أحسن حديث روي في ايقول 
صلى -زبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول هللا "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن ال :ثم قاال

 ،بتسكين الاراء :بن التينا، الفرق قال يعني بسببها كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة" -هللا عليه وسلم
ق  ؟يكون ماذا  م البااجي أناه وزعا ،: الفاتح أفصاح وأشاهربفتحها، وجاوز بعضاهم األمارين، قاال الناووي ورويناه  ،الفر 

 يعني الفتح.الصواب، 
يدل على  ،وكالم العرب بالفتح ،ما حكاه األزهري عن ثعلب وغيره الفَرق بالفتح والمحدثون يسكنونه همستند ولعل

يعناي كوناه أفصاح ال ينفاي أن يوجاد لغاة  ؟هاو الصاواب أمأفصح : أنه ال يوجد سكون، يعني أيهما أولى أن يقال
 ن ما عداه خطأ.الصواب يدل على أ وكونه هو ،حة بالسكون يغير فص

ق ب ،سااتة عشاار رطااال  اباان األثياار أن الفااَرق بااالفتح  حكااى ب، كااالم غرياا، وهااو إلسااكان مائااة وعشاارون رطااال  اوالفاار 
  ؟يعني كم رطلآصع،  قال النووي: وكذا قال الجماهير، ثالثةآصع، : الفرق ثالثة غريب، وعند مسلم قال سفيان

 طالب:.......
الفارق  :نعام ماا تقاول ،فاإذا قاورن وزناه بكيلاه ،وزناه واحاد، المااء المااءنعام يتغير، لكنه إذا كان من مادة واحدة ما 

فمااا  ،الماااء وزناه واحااد ،المااء مااا يتغيارماان لكان  ء،مان كاال شاايرطااال  أو سااتة عشار  ء،مان كاال شايآصااع ثالثاة 



ره أهل العلام وما ذكوي، وهو قول الجماهير كما قال النو  ،كما قال سفيان في صحيح مسلمآصع الفرق بين ثالثة 
 .ستة عشر رطال  اآلصع ثالثة ال اإذ   ،ألن الصاع خمسة أرطال وثلث ؟من أنه ستة عشر رطال  

، سال مان إنااء هاو الفاَرق مان الجناباةوهناا يغت ،من أنه كان يغتسل بالصاع -عليه الصالة والسالم-ما جاء عنه 
ن إنااء هاو الفارق، فاال عائشة مو ل هو أنه يغتس -حديث في الصحيح في البخاري وغيره-يعني جاء في الحديث 

ا ال يلزم ألنه  ؛ال يختلف مع كونه يغتسل بالصاعآصع كونه يغتسل من هذا اإلناء الذي فيه ثالثة  إشكال، وأيض 
 بين هذا وذاك. فال اختالف ،اإلناءهذا أن يستوعب جميع ما في 

"بددأ فدأفرغ بساببها يعناي  مدن الجنابدة" "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كدان إذا اغتسدليقول: 
"فيغسدلها، ثددم فيصاب علااى اليمناى  ،اإلنااء باليسارى يكفائ يعنااي  ،اليمناى هأفاارغ صاب علاى ياد علدى يدده اليمندى"

وما  ،وقد مضى الكالم على حكم المضمضة واالستنشاق "ثم مضم  واستنثر"المعلوم أنه بشماله  غسل فرجه"
"ثددم فاي الغساال بااالوجوب فااي الوضااوء يقااول باالساتحباب يقااول وبعااض ماان  ،قيال فااي حكمهمااا ماان قباال أهال العلاام

ه ذائذوهاذا مان اجتهاداتاه وشا ،يعناي رش المااء فاي عينياه "ثم  نضح في عينيه"؟ ابن عمر هذا من غسل وجهه"
 تحريه.و احتياطه و 
وال  ،شادة التحاري  ولاه شاذائذ حملاه عليهاا ،بان عمار علاى النضاح فاي العيناين أحادا: لم يتاابع ابن عبد البرقول ي 

ولاااو كاااان الحامااال عليهاااا التحاااري والتثبااات  -علياااه الصاااالة والساااالم-النباااي عااان جااااء  شاااك أن الزياااادة علاااى ماااا
يزيادون فاي أنهام عانهم يعناي بعاض أهال العلام أثار  يبرر الزيادة على ماا جااء فاي الشارع، ، هذا ال، نعمواالحتياط

 العشر مرات. لى حديصلون إإلى أن بل على األربع  ،الوضوء على الثالث
ال يخرجهم إلاى  ذلكن إ :مترجمون الويقول  ون،يزيد مبن دقيق العيد، وترجمة الحافظ العراقي أنهاجاء في ترجمة 

 -رحماه هللا-! يعني شايخ اإلساالم االحتياط في مثل هذا؟االحتياط، لكن هل  ذلكبل الحامل على  ،حيز االبتداع
فاالحتياااط فااي تاارك هااذا  ،أو فعاال محظااور ،اط إذا أدى إلااى تاارك مااأموراالحتياا :باان القاايم يقااولعنااه افيمااا نقلااه 
، يعناااي كاااون هاااو بصاااحيح مااااهم إلاااى حياااز الوسوساااة واالبتاااداع، ال، هاااذا احتيااااط، هاااذا ال يااادخل :يقاااول ،االحتيااااط

بقااي مااا أنااا  :، يقااولأن يغساال العضااو أكثاار ماان ثااالث مااراتالشااخص أعمااى هاال يباارر لااه العمااى وعاادم اإلبصااار 
أناااه و المبصاار معاااروف الااذي يااارى العضااو أحتااااط، أنااا ف ،العضاااو مااا اساااتوعبتاسااتوعبت أناااا  ،بقعااةبقاااي  ء،شااي

لاه لايس أو  ذلاكلاه  ،جزم أني عممات العضاو بالمااءيقول: أنا أغسل يدي، إلى أن ألكن الكفيف  ،استوعبه بالماء
 ذلك؟

؛ غساالأ أنااا ال أدري وأنااا  :الااذي يقااول مااا بقعااة أنااا  هاحتمااال فياا :قااولألنااه ي حتااى أقطااع أنااي غساالت العضااو كااامال 
  ؟ما استوعبتأو استوعبت هل  ،أدري عنها

 طالب:.......
الاذي ينبهناا إلاى مثال هاذا أناي حضارت وضاوء  اهاذر غسالة وهاو شااك فاي اساتيعاب العضاو؟ لكن هل تعتب نعم،

شي أال يسابغ م إذا خذلك ومع ،ويزيد على المشروع بحجة أنه أعمى ،مكفوفي البصر ،الكبار يعني ،بعض الكبار
ذا كان التردد بين الثالث ،سوف يسبغ بالثالث افقطع   افترضانا أناه لاو ، و فليقتصر على الاثالث ،وما زاد عليها ،وا 
يجعلااه  هاال غساال العضااو ماارتين أو ثالث اااألنااه إذا شااك  ؛ثاام عممااه فااي الثالثااة ،أتاام غسااله فااي األولااى والثانيااةمااا 



مان بااب قطاع  ةثام أراد أن يزياد رابعا اناه إن كاان فاي الحقيقاة غسالها ثالث ا؟ ألرتين أو ثالث ا؟ يجعلها ثالث اا، لمااذام
الشااك خاارج إلااى حيااز البدعااة، لكاان إن كااان فااي الحقيقااة غساالها اثنتااين ولاام ياازد علااى ذلااك فهااو مااا زال فااي دائاارة 

الوضاوء  نفرق باين لماذا ،لكن الوضوءاستيقن، على ما  أم ثالث، يبنيهذا في الصالة في التردد ركعتين  ،السنة
؛ ألنااه متاايقن، لماااذا؟ ألن األقاال لاايس علااى األقاال : يبنااينقااول ا؟ثالث اا أمتااردد هاال صاالى ركعتااين ؟ هااذا والصااالة

اجعلهااا أنااه ماارتين، شااك ال لكاان لااو توضااأ ماارتين أو ثااالث  ،علااى األقاالاسااتيقن الحقيقااة أنااه فااي لااو تبااين  ،شاارعب
لكان لاو فارض أنهاا  ،مارتين مارتينتوضاأ  -الة والساالمعليه الص-النبي  ،ألنه لو فرض أنها مرتان شرعية ا؛ثالث  
  .تردد بين بدعة وسنة الزم السنة ولو كانت أقلت إلى حيز البدعة، فكونكالحقيقة ثالث وزدت رابعة خرجت في 

 طالب:.......
 عة، لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل.ألن الصالة باطلة لو نقص ركألنه مستيقن؛ على األقل  أي يبني
 .......طالب:

 ،بطاالمااا الوضااوء لااو نقصاات ماان ثااالث  صااالتك،ألنااك لااو نقصاات ماان العاادد بطلاات  ؛ا نصااوصيهااالصااالة ف ،ال
ردد بااين تااتااردد بااين سانة وبدعااة غياار كونااك تتفكونااك  ،توضاأ ماارتين ماارتين -عليااه الصااالة والسااالم-وسانة النبااي 

 حيحة وصالة باطلة، فهمت القصد؟صالة ص
ألن مثاال هااذا  ؛حيااز الساانة إلااى الوسوسااةعاان يخاارج  ذلااكثاام بعااد  ،خاارآشااك عليااه  ويبقااى أنااه هااذا الشااك يبنااي

كال بادايات  ،يوساوسلائال  ؛تكارر ماع اإلنساان علياه أن يقطاعإذا ال سايما مجازئ، دوناه الاذي االحتياط في القدر 
 ات الموسوسين كلها بسبب هذا.بداي ،الموسوسين من هذا

 من شوال قبل القضاء أم بعده؟  هل تصوم ست ،من رمضان هذه تسأل تقول: عليها قضاء
ن كان ،هذا هو المرجحشاءت، بما تتنفل ثم  ،تصوم ما عليها من واجب ،ال  ....وا 

 طالب:.......
 . ، خرج وقتهاخالص خرج وقتها ،ال، ال

 لوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها؟ : إذا احتاج العضو إلى غسل أكثريقول
 لئال يلتبس المشروع بغيره. ؛ي الوضوءاألولى أن يغسل هذه األوساخ قبل شروعه ف

 طالب:.......
أماال  ،أفارغ علاى ياده اليمناى ،الغسال مان أجال إدخالهاا فاي اإلنااء ،غسال الوضاوءبهاو  ما ،غسل يده اليمنى نعم،

  .غسل الكف ،هو بغسل الذراع ما ،هو بغسل الوضوء هذا ما ،قبل الشروع في المطلوب غسل يده اليمنىفاإلناء 
وهذا من  ،يعني رش الماء في عينيه جه، ثم مضم  واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه""ثم غسل فر 

معااروف هااذا  ،هااذا الوضااوء ،الماارفقين مااع "ثددم غسددل يددده اليمنددى ثددم اليسددرى" ولاام يتابعااه عليااه أحااد ،احتياطااه
م يااذكر غساال ولاا "ثددم اغتسددل"يعنااي مسااح برأسااه  "ثددم اليسددرى، ثددم غسددل رأسدده"الوضااوء الااذي يتقاادم علااى الغساال 

وجاء تأخير غسل الارجلين  ،صالةله ل، توضأ وضوءالسنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء جاءتألنه  ؛الرجلين
 ه.، ال سميا إذا كان المكان فيه طين وما أشبهمن المكانبعد الغسل واالنتقال 
 تفسيري.هذا عطف  "ثم اغتسل وأفا  عليه الماء"هذا تفسير لا)اغتسل(  "وأفا  عليه الماء"



"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسدها  :ثم قال
 . ثالث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها"

 غني فهو إسناد قوي.بل :إذا قال مالك :، قال سفيانلك أنه بلغه، في شرح الزرقاني قال: بالغاته صحيحةعن ما
والحفناات جماع حفناة  ة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: تحفدن علدى رأسدها ثدالث حفندات""أن عائش

باان اقااال  "ولتضددغث رأسددها"الحفيااة والحثيااة بمعنااى واحااد  ،الماااءماان الياادين ماالء والحفنااة  ،سااجداتمثاال سااجدة و 
يعنااي تحركااه  ،الماااء لياادخل فيااه ؛باابعضبعضااه كأنهااا تخلااط  ،معالجااة الشااعر باليااد عنااد الغساال : الضااغث:ثيااراأل

ليصال  "قال مالك: ليداخله الماء، وليصل إلاى البشارة"" "بيديهاى أصوله لكي يدخل الماء إل ،تخلط بعضه ببعض
: اغتساااال الماارأة مااان الحاايض كاغتساااالها مااان الاااكيقاااول اإلمااام م ؟لكااان هاال يلااازم نقاااض الشااعر ،إلااى بشااارة الاارأس

أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند  وة على عبد هللا بن عمر وقد أنكرت عائش ،فال يلزمها نقض الشعر ،الجنابة
لكنااه  ،وجاااء األماار باانقض الشااعر ،بحلااق رؤوسااهنفليااأمرهن : ذلااك، حتااى قالااتالنكياار عليااه فااي دت وشااد ،الغساال

 ،جااء الانقض فاي حاديث لعائشاة و،وقاد أنكارت عائشاة علاى عباد هللا بان عمار  ،مصروف علاى سابيل االساتحباب
وعدمااه علااى الشااعر  ،ولااذا يحماال بعضااهم الاانقض علااى الشااعر الكثيااف الكثياار ؛ألم ساالمةوجاااء عدمااه فااي حااديث 

لكان إنكاار عائشاة  ،وهذه كبيرة شعرها خفياف فاال يحتااج إلاى نقاض ر،ألن هذه صغيرة السن شعرها كثي ؛الخفيف
 و يدل على أنه غير الزم، نعم.على عبد هللا بن عمر 

 باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان
-الك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي عن م

 كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فق  وجب الغسل". -صلى هللا عليه وسلم
عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن أبي سلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف أنده قدال: سدألت 

مدا مثلدك يدا أبدا سدلمة؟ مثدل هدل تددري  :فقالدت ؟مدا يوجدب الغسدل -صلى هللا عليه وسدلم-النبي عائشة زوج 
 وز الختان الختان فقد وجب الغسل".يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جا الفروج

صدلى -موسدى األشدعري أتدى عائشدة زوج النبدي  ن سعيد عن سدعيد بدن المسديب أن أبداعن مالك عن يحيى ب
ر، إني ألعظم في أم -صلى هللا عليه وسلم-اختالف أصحاب النبي علي : لقد شق فقال لها -لمهللا عليه وس

: الرجل يصيب أهلده ثدم يكسدل كنت سائال  عنه أمك عنه فسلني عنه، فقال ما أن أستقبلِك به، فقالت: ما هو؟
ا ل عدن هدذا أحدد  أال أسد :فقال أبو موسى األشعري  ،: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقالتوال ينزل

ا.  بعدِك أبد 
األنصاري سدأل  دعن يحيى بن سعيد عن عبد هللا بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيعن مالك 

إن أبدي بدن كعدب  :: يغتسل، فقال لده محمدود، فقال زيدزيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل وال ينزل
 عن ذلك قبل أن يموت.إن أبي بن كعب نزع  :ثابت يرى الغسل، فقال له زيد بن كان ال

 عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فق  وجب الغسل.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان 



 ختان الرجل وختان المرأة. 
سعيد بن المسيب أن عمر بدن الخطداب وعثمدان بدن عفدان "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن يقول: 

يعناي  كدانوا يقولدون: "إذا مدس الختدان الختدان فقدد وجدب الغسدل" -صلى هللا عليده وسدلم-وعائشة زوج النبي 
ن لاام يحصاال إناازال  يعنااي موضااعه ماان  "الختددان"الرجاال موضااع القطااع ماان الرجاال ماان ذكاار  "إذا مددس الختددان"وا 

إذا " :وفاي رواياة الترماذي بلفاظ ،والماراد باالمس واإللقتااء المجااوزة ،يحصل إنازالن لم وا   "فقد وجب الغسل"األنثى 
؛ ليس الماراد باه حقيقاة الماس ،اإليالج ذلكوالمراد ب "فقالت: "إذا جاوز الختان الختان"" وستأتي هذه الراوية جاوز

حصال اإلياالج  افاإذ ،ع علياهوهاذا أمار مجما ،الغسالمناه : لاو حصال الماس مان غيار إياالج ال يلازم ألنهم يقولون 
))إذا جلااس بااين  :-عليااه الصااالة والسااالم-قولااه  لاام يحصاال إناازال، ومثاال هااذا الخباار مااعوجااب الغساال حينئااذ  ولااو 

ن لام يعناي  شعبيها األربع ثم جهادها فقاد وجاب الغسال(( ))المااء  :فعلاى هاذا هاو ناساخ للحاديث الصاحيح ،ينازلوا 
، ومفهومه أناه ال غسال بغيار إنازال، لكان قولاه الماء الذي هو اإلنزال يعني الماء الذي هو الغسل منمن الماء(( 

ن لام  ،لام ينازلن يعناي وا   فقد وجب الغسال(( ثم جهدها ))إذا جلس بين شعبها األربع: -عليه الصالة والسالم- وا 
الجمهااور نصااوا علااى  ،عامااة أهاال العلاام ذلااكمنسااوخ كمااا نااص علااى  ))الماااء ماان الماااء((فحااديث  ،يحصاال إناازال

 ذلك في سننه.نص على  ا، والترمذي أيض  لكذ
وناص  ذلاك،بعاد  كاان رخصاة، مفهومهاا أناه نساخالتنصيص عليه أن الماء من المااء  اجاء أيض   ،وجاء التصريح

 ذلك الترمذي وغيره.على 
" فالترماذي "بيناا علتاه فاي الكتااب :وفاي علال الجاامع قاال ،والترمذي لما روى الحديث فاي جامعاه باين أناه منساوخ

ث العمال لكناه مان حيا ،، الحاديث ثاباتة مان حياث العمال، ال مان حياث الثباوتوال شك أنه عل ،مى النسخ علةس
 به النسخ علة.

"مولى عمر بن عبيد هللا عن أبي سلمة بن عبد  سالم بن أبي أمية "وحدثني عن مالك عن أبي النضر" :قالثم 
تالطفاه  ما يوجب الغسل؟ فقالت" -عليه وسلم صلى هللا-الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي 

"مثلددك مثددل  تثام أجاباا ،نعاام ؟ألناه مااا يادري الساابب : ال؛كأناه قااال ؟"ة"هددل تدددري مددا مثلددك يددا أبددا سددلم أو تعاتباه
ذكار  ،جماع دياك علاى زناة عنباة، "مثلدك مثدل الفدروج يسدمع الديكدة"فرخ الادجاج  ،الفروج على زنة تنور الفروج"
"إذا جاوز الختدان الختدان  ؟السبب يدري ما وال ،يصيح معها الديكة تصرخ فيصرخ معها" "الفروج يسمعالدجاج 

: أنت مثلك مثل كذا؟فهل  ،جاء يسأل ،هذا مستفت   فقد وجب الغسل"  يحسن أن يقال لكل مستفت 
 طالب:.......

لاى الساؤال، هال يجااوب إنساان ال يحتااج إ ،الحاد اخلوناا نتنازل إلاى هاذالسؤال، يعني كون اإلنسان ال يحتاج إلى 
 ((هال يعنيا ))من حسن إسالم المارء تركاه مااو : هذا السؤال ال يهمك؟أو يقال ،عن سؤاله إذا عرف منه أنه يتعلم

 ا، ساأل شايخ  يجااوز العاشارةعماره ال  ،فاي المرحلاة االبتدائياة االبتادائي،حصالت لطالاب فاي عاين هنا قضية  ،نعم
يا شيخ ما حكام حلاق شاعر  عليم الكبار يدرسون حتى في االبتدائية، فقال له:لكن في أول الت ،من أهل العلم اكبير  

ن كاالشيخ: ثم قال  ،الصبي أم ال؟ استدعاه الشيخ وضربه، بكىشعر  هصدره في ،الصدر؟ هذا عمره عشر سنين
 اإلمام أحمد يطلي جسده بالنورة، قال: أنا أريد هذا، ما أريد الضرب.



 ،فما يمنع أن يأتي الصغير يسأل ساؤال الكباار ،ما أريد الضرب ،هذال هذا، أنا أريد مثأنا أريد  ،هذه قصة واقعة
ألناه قلاد مان ال علام  ؛عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكاالم": -رحمه هللا-بن عبد البر ايقول  ذلك،لكن السبب في 

 ؛الختاانينالتقااء يغتسال مان  فكاان أباو سالمة ال ،-صالى هللا علياه وسالم-والعلام عنادها لمكانهاا مان النباي  ،له به
، ويحتمال أن يكاون هاذا العتااب هاذا سابب المعاتباة، هاذا قاول ))المااء مان المااء(( :لراويته عان أباي ساعيد حاديث

 ماا ،وجياهالبااجي، وهاو احتماال وهذا قالاه  ،األول قاله ابن عبد البر ،، هذا قاله الباجيقبل بلوغهألن سؤاله كان 
واحاد  أتييا ،ينا مان بعاض المفتاتسامعونه كثيار  اآلن  ،وهاذا يحصال ،فعاتبتاه ،ثال هاذاال يحتااج إلاى م ا،زال صغير  

إذا غلاب علاى الظان أن الساائل لاه  هأن ال يعنيه" يجاب بمثل هذا، وال شك كه مار "من حسن إسالم المرء ت ،يسأل
ه عان مثال بال لاو وجاه بكاالم يردعا ،وغيار العلام يصارف عان الجاواب ،مقصد أو له هدف من ساؤاله غيار العمال

عان كوناه يعارف أن  فضال   ،هذا األصل ،يجيب األمر على المفتيلكن إذا خفي  ،كان من األدب المطلوب ،هذا
بأنااه إذا حصاال فااي  ))الماااء ماان الماااء((بقولااه: جمااع بعضااهم  ،إلااى هااذا السااؤال ، أو لااه حاجااةهااذا يريااد أن يااتعلم

هل علاى المارأة مان غسال إذا احتلمات؟ كما سيأتي،  ء(())نعم إذا هي رأت الما لمنام أنه ال غسل إال من اإلنزالا
 فال غسل إال من الماء، هذا قال به جمع من أهل العلم. ت الماء(( نعم إذا رأ))قال: 
عبد هللا بن قيس  "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى" :يقول

"اخددتالف يعنااي صااعب علااي  فقددال لهددا: لقددد شددق" - عليدده وسددلمصددلى هللا-"أتددى عائشددة زوج النبددي األشااعري 
فااي مثاال هااذه  يعنااي المواجهااة فددي أمددر إنددي ألعظددم أن أسددتقبلك بدده" -صددلى هللا عليدده وسددلم-أصددحاب النبددي 
ال  األسائلة فيهاا مان التصاريح ماابعاض األساف نسامع جال المارأة أو العكاس، وماع ال سايما مان ر  ،األسئلة صعبة

النااس  العينين، إذا كان السؤال فاي الهااتففي  الحياءنعم  ،من بعض النساءيعني  ،الرجال يصرح به الرجال مع
فاإذا  ،شاعبة مان شاعب اإليماانأن الحياء له نصيبه من اإليماان، الحيااء مان اإليماان، لكن يبقى  ،يأخذون راحتهم

 ا، الرجال ماعساماعه، ال يحتمال يلاةما هي بقل ،أسئلة وكثيرة اأتي أحيان  ييعني  ،تصريحلأمكنت التكنية فال داعي ل
أن  إندي ألعظدم"يقاول: وهاذا  ،ال يساتطيع أن يقاول الجاوابيخجال وهللا  اتكرر ما يرد عليه من هذه األسئلة أحيان ا

وال فاي أي  ب،والساؤال مان وراء حجاا ،وهاي ماأمورة بالحجااب ،هاي أم الماؤمنين علاى كال حاالنعام  أستقبلك به"
نعاام عنااد الحاجااة إذا  قفااون عنااد الباااب ويسااألون، ماااذا يصااير؟ي، يسااألون، -هللاإن شاااء -إشااكال  هفياا ماااإشااكال، 

 ،علاى هاذه القضاية عناي مساألة لهاا لفظاان كالهماا يادلي ،لكان ماا هنااك حاجاة ،ال بد منه ذلكدعت الحاجة إلى 
ا،واحد صريح  األلفااو  يعني من األدب أن يكنى علاى ،يقوم مقامهاآلخر و  ،يستحيا من النطق به ءيعني شي جدًّ

ا وأن ال ينساب اإلنساان لنفساه شايئ ا ،معروف فاي الشارعالمستبشعة، وهذا  لكان إذا دعات الحاجاة إلاى  ،نعام ا،قبيح 
أناا علاى  :الراوي ما يمكان يقاول ،: هو على ملة عبد المطلبلب، قاليعني عندنا في قصة أبي طا ،ال مانعذلك 

، للحاجاة الداعياة مااعز كلهام قاالوا: إناي زنيات م فاي قصاةلكان الارواة كلها ،يسوق الكاالم بلفظاه ،ملة عبد المطلب
 شع، الحمد هلل شفاء العي السؤال.مقام هذا اللفظ المستبيوجد لفظ يقوم وال  ،لحاجةقامت ا فإذا ،لتصريحل

عنده أمدك فسدلني  "مدا كندت سدائال   مان مثال هاذا عناد الحاجاة إلياهألن الحيااء الشارعي ال يمناع  "فقالت: ما هو؟"
أمهااات المااؤمنين  -عليااه الصااالة والسااالم-وال شااك أن زوجااات النبااي  : "فإنمااا أنااا أمااك"صااحيح مساالموفااي  عندده"



"وال يندزل، فقالدت: إذا جداوز الختدان يفتار  "ثم يكسل"يعني يجامع زوجته  "فقال أبو موسى: الرجل يصيب أهله"
 .الختان فقد وجب الغسل"

ن لم هذا " :يقول ابن عبد البر فاي الصايغة  ظااهر، لام ترفعاه -علياه الصاالة والساالم-لنباي ترفعاه عائشاة إلاى اوا 
 ؛عائشاة أن قولهاا حجاة علاى الصاحابة المختلفاينتارى ألناه مان المحاال أن  ر إال أن له حكم الرفع باالمعنى؛ظاه

صاال بااين خااالف الصااحابة برأيهااا؟ كيااف تف، ف-عليااه الصااالة والسااالم-ألنااه شااق عليااه اخااتالف أصااحاب النبااي 
وورد عنهاا  ،على الصحابة المختلفاينحجة عائشة أن رأيها وقولها ترى ألنه من المحال أن  ؛فع: له حكم الر يقول

 ؟نعم ،مثل هذا مرفوع عند أحمد والترمذي وغيرهم
 طالب:.......

وحصااال معهاااا ومعاااه غسااال  ،-علياااه الصاااالة والساااالم-وقاااد عاشااات ماااع النباااي  ،ال يوجاااد عنااادها ناااصيمكااان أ ال
 ء في الغسل.يمكن أن نتصور أن عائشة ليس عندها شي ال ،يمكن ما ،باجتماع وانفراد
 طالب:.......

ال قاول أباي بكار فاي المغاازي يخفى، يعني فيما  ،ال في المعاشرةيخفى، فيما  ،ال ؟ فيماا ماثال   ترجح قاول عائشاة وا 
 . الرجالفيما يظهر فيما يخص الرجال يرجح قول  ،يخفى ترجح قول عائشة

 .وال شك أنها أعرف "ابعدك أبد   اهذا أحد   "فقال أبو موسى: ال أسأل عن
"مولى عثمان بن عفان الحميري المدني  "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد هللا بن كعب": ثم قال

"سأل زيد بدن ثابدت عدن الرجدل يصديب أهلده ثدم يكسدل وال يندزل صحابي صغير  أن محمود بن لبيد األنصاري"
د: إن أبي بدن كعدب كدان ال يدرى الغسدل، فقدال لده زيدد بدن ثابدت: إن أبدي بدن فقال زيد: يغتسل، فقال له محمو 

 ،هاذا فياه دليال علاى أن الناساخ قاد يخفاى علاى بعاض الصاحابة "قبدل أن يمدوت"يعناي رجاع  كعب نزع عدن ذلدك"
 ،عشار رضاعاتآياة الرضااعة، وعلى هذا يحمل ما جااء فاي  ،ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه ،عملون بالمنسوخيف
 يتلوهنوهن مما يتلى، يعني  -صلى هللا عليه وسلم-وتوفي رسول هللا  ،فنسخن بخمس ،ن فيما يتلى من القرآنك

وقد أحسان  ،فيعملون بالمنسوخ ،فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ ،من خفي عليه نسخ اللفظ
 ذلك لما رجع.ولوال  ،أنه منسوخ هوفي رجوعه دليل على أنه صح عند ،من انتهى إلى ما سمع

رواه  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختدان الختدان فقدد وجدب الغسدل"
وذكر الشافعي أن كالم العرب يقتضى أن الجناباة تطلاق  ،أربعة من الصحابة -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

 ةنافالأجناب مان  افإن كال مان خوطاب باأن فالن ا ،لم ينزلن وا   ،الما يلزم أن يكون هناك إنز  ،حقيقة على الجماع
ولايس  ،يعني الجماع هاو مجارد اإلياالج ،أن اإلنزال ليس من مسمى الجماعن لم ينزل، يعني عقل أنه أصابها وا  
 .من مسماه اإلنزال

 طالب:.......
 ولج؟نعم إذا أ

 طالب:.......



 ،يجب فيه الجلاد ،يجب فيه الحد ،اآلثار المترتبة على الجماععليه جميع ويجب  ،جب عليه الغسليولو لم ينزل 
 اإليالج، نعم؟كل هذا إذا حصل  ،يجب فيه الرجم
 طالب:.......

 ؟ينأ
 طالب:.......

مقتضااى هااذا أن غساال  ،ثاام اغتساال ،ثاام غساال رأسااه ،ثاام غساال وجهااهثاام غساال فرجااه، ثاام مضاامض، نعاام، السااابق 
ناه اقتصار : إأو نقاول رأساه،ثام اغتسال غيار غسال  :ألن قولاه ؟مساحأم ل غساهاو يعني هال نعم،  ،رأسه للوضوء

بدليل  ،في فرق  ما ،يعني باقيه ،ثم اغتسل في سائر بدنه ،غسلهفثم أفاض الماء على رأسه  ،على بعض الوضوء
ألنااه لاام  ؛ال داعااي لمساحهنعاام يحصال لااه غسال دام يغساال رأساه  ماا ،دل علاى أنااه لام يمسااح ،أناه لاام يغسال رجلااه

ا، سل رجليه يغ  الوضوء.قتصر على بعض افأيض 
نعام علاى كال حاال  ،، االتفااق علاى أناه مساتحبيروى عن الماورديإال ما  ،نقل االتفاق التثليث ذكرنا أن النووي 
 مة أهل العلم، نعم.، يستحب عند عاثالث ا، األيسر ثالث ا وهكذايغسل شقه األيمن  ا،يفيض على رأسه ثالث  

 أحسن هللا إليك. 
 وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل :ببا

صدلى هللا -بدن الخطداب لرسدول هللا  رذكدر عمد :عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أنه قال
))توضاأ واغسال ذكارك  :-صدلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا له أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال  -عليه وسلم

 ثم نم((.
إذا  :ندت تقدولاك مدا -صدلى هللا عليده وسدلم-الك عن هشام بن عروة عن أبيده عدن عائشدة زوج النبدي عن م

 فال ينم حتى يتوضأ وضوءه للصالة". ،ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ،أصاب أحدكم المرأة
لددى إذا أراد أن ينددام أو يطعددم وهددو جنددب غسددل وجهدده ويديدده إ نبددن عمددر كددا ن عبددد هللاأعددن مالددك عددن نددافع 

 "، ومسح برأسه ثم طعم أو نامالمرفقين
 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف يقول 
 وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل  :باب

 }َوَمن لَّْم َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِِي{ :وفي التنزيل ،على كل ما يساغ حتى الماءيطلق الطعام و  ،يطعم يعني يأكل الطعام
ددي{فااأطلق الطعااام علااى شاارب الماااء  [لبقاارة( سااورة ا017)] أنهااا طعااام طعاام، وفااي زماازم  [( سااورة البقاارة017)] }َفِإنَّددُه ِمنِِ

 والطعم هو الطعام.
رواته كلهم يقولون: عان مالاك  هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق "حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن دينار"

 بن دينار. عبد هللابدل موطأ عن نافع ه مالك خارج الا ورو  ،بن دينار عبد هللاعن 
ذا كاه بد هللا بن دينار، وحديث نافع غريب"لكن المحفوو عن ع الك عنهما جمعي ا،الحديث لم" :بد البرقال ابن ع
علاى كال حاال هاو ثابات ه عن نافع خمسة أو ستة فال غراباة" روا ": عبد البر، لكن الحافظ ابن حجر قال قال ابن

 طريق عبد هللا بن دينار.ثابت من ه أنكما  ،من طريق نافع



 ،مان مساند ابان عمار ،ابن عمر ؟فالحديث من مسند من بن الخطاب" ر"عن عبد هللا بن عمر أنه قال: ذكر عم
"أنده قدال: ذكددر عمدر بددن أناه مان مساند عماار  هومقتضاا ،عان عبااد هللا بان عمار عان عماار :وفاي بعاض الرواياات
صدلى هللا عليده -أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال لده رسدول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-الخطاب لرسول هللا 

الاواو هاذه تفياد  ))توضأ واغسل ذكرك((ألنه األصل  ))واغسل ذكرك((مراد الوضوء الشرعي  ))توضأ((": -وسلم
 ))ثددم نددم((يعنااي تنظااف  ،نااه وضااوء لغااوي : إإال إذا قلنااا ،ألن غساال الااذكر قباال الوضااوء ؛نعاام ؟تفيااد أم الترتيااب 

، جمااهير أهاال أهال الظاااهر إلاى إيجابااه، وهاو شااذوذ وذهااب ،الجمهاور علاى أن هااذا األمار بالوضااوء لالساتحبابو 
يقل بالوجوب إال أهل لكن لم  ،األصل في األمر الوجوب ،واألصل في األمر الوجوب ،العلم على أنه لالستحباب

الظاااهر األكثاار علااى أنااه ال يعتااد ل أهااومعااروف االعتااداد بقااول  ،، حكاام أهاال العلاام علااى قااولهم بالشااذوذالظاااهر
ألنه ال يرى القياس الذي هو أحاد  ؛ودذلك جمع من أهل العلم، يقول النووي: وال يعتد بقول داكما صرح ب ،بقولهم

 .بالنصوص فينبغي أن يعتد بقولهم ةولهم عناي ،آخرون يرون أنهم من أهل العلمبينما أركان االجتهاد، 
  ؟ما الصارف ،ألن األصل في األمر الوجوب ؛إلى االستحباب جوبو لهذا األمر من ال الصارف

 طالب:.......
 ماء ، لكن هذا ضعيف، ضعيف، نعم ما هو بغسل.ال يمس  وه

 طالب:.......
 يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام وأكل؟ غير الزم.

 طالب:.......
ذ ا األمار با ))ثم نم((  ،داللاة االقتارانلوضاوء لايس بواجاب، هاذا يسامونه طيب يعناي األمار باالنوم لايس بواجاب، وا 

حادث؟  هاذا الوضاوء هال يرفاع :يقولاون  ،هم ينظرون إلى المعنى والعلاة ،ضعيفة ؟اللة االقتران ضعيفة أم قويةود
ا رفع الحدث متى يطلب؟ نعم ،نعم هو يخفف ،ال يرفع حدثالوضوء المأمور به يرفع حدث؟   ؟ عند أداء ماأيض 

ال فاألمر  ،لمسألة من حيث المعنىإلى االجمهور نظروا ، فإال بهال تصح   .في الوجوباهر ظوا 
 طالب:.......

 .ينام من غير أن يمس ماء   "كان ال يمس ماء  شئت" أو فيه "إن " :لكن ورد في بعض األلفاو ما يخفف نعم،
 طالب:.......

 .شئت، كما في بعض األلفاو، المقصود أن المسألة خفيفةتوضأ إن  نعم،
أنهدا كاندت  -صدلى هللا عليده وسدلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عدن عائشدة زوج النبدي "

هاذا باين  توضدأ وضدوءه للصدالة"يتقول: "إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فال يندام حتدى 
صالة ثم له لصالة، توضأ وضوءله لفي الحديث السابق الوضوء الشرعي، طيب يتوضأ وضوء أن المرد بالوضوء

صااار  ،وانااتقض هااذا الوضااوء ،لكاان اآلن خااف بالوضااوءالوضااوء؟ مااا فائاادة هااذا  اإذ   ل: أعااد الوضااوء؟نقااو  ،أحاادث
 وجوده مثل عدمه. نعم؟

 طالب:.......
 أحدث. ،، انتقض هذا الوضوءالوضوء رفع لبعض الحدث :لكن قلنا ،الوضوء يخفف ،هذا معروف نعم،



يعناي ماا ياؤمر بالوضاوء مارة  بطدل هدذا الوضدوء ببدول وال غدائ  وال بشديء إال بمعداودة الجمداع""قال مالك: ال ي
 إذا أحدث إال إذا عاود الجماع. ثانية
"وحددثني عدن مالدك عدن ندافع أن عبدد هللا بددن عمدر كدان إذا أراد أن يندام أو أن يطعدم وهدو جندب غسددل : يقاول

 غسل رجليه، بقي عليه غسل الرجلين. نعم ما نام" وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو
ا"أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر : يقول ابن عبد البر " باأن هاذا الوضاوء لايس بواجاب اأنه كان ال يغسل رجلياه إعالم 

ولاام  ،فعال بان عمار أنااه كاان ال يغسال رجلياه إعاالم باأن هاذا الوضاوء لايس بواجاببأتباع ماا تقادم " :يقاول نعام هاو
  .وهللا أعلملعلة كانت بهما"  ن ابن عمر كان يضره غسل رجليه: إوقال بعضهم ،فعل ابن عمر ايعجب مالك  
 أجمعين. وصحبهآله محمد وعلى ورسوله، نبينا وبارك على عبده وسلم وصلى هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (6كتاب الطهارة ) -شرح: الموطأ 

 يرعبد الكريم الخض: الشيخ
  

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
د وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أماا نبيناا محما ،وبارك على عبده ورساولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

  بعد:
بان عائاذ هللا  "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عدن أبدي إدريدس الخدوالني": ذلكبعد  -رحمه هللا تعالى-يقول 

اسامه عباد هللا  ،يلتابس باأبي مسالم الخاوالني ،حفااو العبااد المعاروفينمان ال ،ءشام بعاد أباي الادرداعالم ال ،عبد هللا
))مدن توضدأ فليسدتنثر، ومدن اسدتجمر قدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-"عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا  بن ث اوب
 ."فليوتر((

 
 .سم
 سن هللا إليك.أح

 يمحر بسم هللا الرحمن ال
ينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه نب ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،نرب العددالمي الحمددد هلل
 أجمعين.

 .اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى
 قال رحمه هللا تعالى: 

 وغسله ثوبه إذا صلى ولم يذكر وغسله ،إعادة الجنب الصالة :باب
كبدر  -صدلى هللا عليده وسدلم- عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكديم أن عطداء بدن يسدار أخبدره أن رسدول هللا

 .فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء ،أن امكثوا :ثم أشار إليهم بيده ،في صالة من الصلوات
تعدالى رضدي هللا -عمدر بدن الخطداب  مدع: خرجدت ن عروة عن زبيد بن الصدلت أنده قدالعن مالك عن هشام ب

 ،ومدا شدعرت ،تمدوهللا ما أراندي إال احتل :فقال ،وصلى ولم يغتسل ،فنظر فإذا هو قد احتلم ،إلى الجرف -عنه
ثدم صدلى بعدد  ،وأذن أو أقدام ،لدم يدره ونضح مدا ،في ثوبه ىوغسل ما رأفاغتسل، قال:  ،وصليت وما اغتسلت

 ارتفاع الضحى متمكن ا.
 -عندهتعدالى رضدي هللا -عن مالك عن إسماعيل بن أبدي حكديم عدن سدليمان بدن يسدار أن عمدر بدن الخطداب 

دا، فقداله بغدا إلى أرض  لفاغتسد ،: لقدد ابتليدت بداالحتالم مندذ وليدت أمدر النداسالجرف، فوجد في ثوبه احتالم 
 .ثم صلى بعد أن طلعت الشمس ،وغسل ما رأى في ثوبه من االحتالم



صددلى  -عندهتعدالى رضددي هللا -عدن مالدك عدن يحيددى بدن سدعيد عددن سدليمان بدن يسدار أن عمددر بدن الخطداب 
 ،نا الودك الندت العدروق بالجرف، فوجد في ثوبه احتالم ا، فقال: إن لما أصبرضه إلى أ غدا ثم ،بالناس الصبح

 من ثوبه، وعاد في صالته. وغسل االحتالم ،لفاغتس
الخطداب بدن عمر  معبن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر هشام عن مالك عن 

 اقريب د ،وأن عمر بن الخطداب عدرس بدبع  الطريدق ،بن العاص وفي ركب فيهم عمر  -عنهتعالى رضي هللا -
فجعدل  ،فركدب حتدى جداء المداء ،الركدب مداء   مدعفلدم يجدد  ،يصدبحأن وقدد كداد  ،حتلم عمدراف ،من بع  المياه

دع ثوبددك فد ،: أصددحبت ومعندا ثيدداب، فقدال لدده عمدرو بددن العداصحتدى أسددفر ،االحددتالم مدا رأى مددن ذلدكيغسدل 
وهللا  ت تجد ثيابنا فكل الناس يجد ثياب ا،لك يا عمرو بن العاص لئن كن ا: واعجب  يغسل، فقال عمر بن الخطاب

 بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره. ،لو فعلتها لكانت سنة
فدي منامده، رأي  ئ اوال يدذكر شدي ؟كدانمتى وال يدري  ،في رجل وجد في ثوبه أثر احتالم -رحمه هللا-قال مالك 

مدن أجدل  ،الندوم ذلدكالنوم فليعد مدا كدان صدلى بعدد  ذلككان صلى بعد فإن  ،: ليغتسل من أحدث نوم نامهقال
أن عمدر أعداد  ذلدكو  ،فعليه الغسل فإذا وجد في ثوبه ماء   ،ويرى وال يحتلم أن الرجل ربما احتلم وال يرى شيئ ا،

 .كان قبله ولم يعد ما ،خر نوم نامهكان صلى آل ما
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لى عبده ورسولهوبارك عوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-ول المؤلف يق
 إعادة الجنب الصالة باب:

إذا صالى ولام ياذكر يقاول الشاراح: مان  وغسدله ثوبده" إذا صلى ولم يذكر "وغسلهيعني إذا صلى قبل أن يغتسل 
ن  ،كر بضاام الااذالالااذ   كر والااذ    ،كر التااذكرالااذ   ؟كركر أو ماان الااذ  ماان الااذ    ،هاكر بكساار أنااه ماان الااذ    رالمتبااادكااان وا 

فعلياه أن يعياد  ا،إذا كان ناسي  يعني  ،ولم يذكر من الذكر :مقتضى قوله ،القلبو والتذكر بالعقل  ،اللسانبمعروف 
ولاو  ،كر أناه يعياد ولاو ذكارومقتضاى الكسار الاذ    ،وعلياه أن يغسال ثوباه ا،وعليه أن يغتسل إذا كان ناسي   ،الصالة

، قاد فعلات :وقاال [( ساورة البقارة050)] {اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا }َربََّنا :-جل وعال-قوله  معنسي إذا صلى كونه يعيد 
لكنااه ال يناازل  ،؟ ألن القاعاادة المقااررة عنااد أهاال العلاام أن النساايان يناازل الموجااود منزلااة المعاادومالناسااي يعيااد، لماااذا

يعنااي ال ترتااب اإلثاام علااى مااا حصاال منااا  [( سااورة البقاارة050)] {اَل ُتَؤاِخددْذَنا ِإن نَِّسدديَنا َنددا}َربَّ  عاادوم منزلااة الموجااودالم
ساايان ينااازل الن ،فاااال بااد ماان إعادتاااه اأماااا مااا نسااي فعلاااه أو فعاال علاااى غياار الوجااه المشاااروع نساايان   ،حااال النساايان

 الموجود منزلة المعدوم.
لكاان لااو  ،سايان ناازل الركعااة الخااامس منزلاة المعاادومألن الن صااحيحة؛صااالته  اشاخص صاالى خمااس ركعاات ناسااي  

 منزلة الموجود.ألن النسيان ال ينزل المعدوم  ؟لماذابد من اإلعادة،  ال ا؟صلى في رباعية ثالث  
 اوالغسال إن كاان األثار منيًّا ،ونضاح ماا شاك فياه ،مان أثار االحاتالم ،أي غسل ما يراه فيه من الماء ،وغسله ثوبه

ن كان مذي   ،ستحبابفهو طاهر على سبيل اال  .ينضح على ما تقدم ،وما أشبهه فهو نجس اوا 



"حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بدن أبدي حكديم القرشدي أن عطداء بدن يسدار مدولى ميموندة أم المدؤمنين 
والخبار  ،فهاو مرسال ،تاابعي يحكاي قصاة لام يشاهدها هاذا ،مرسال "-صدلى هللا عليده وسدلم-أخبره أن رسول هللا 

 فيه.فهو صحيح ال إشكال  ،حيحين وغيرهماموصول في الص
هاا ألنهاا ال فارق بين ؛تارون اإلماام مالاك يكثار مان ذكار المراسايل "-صدلى هللا عليده وسدلم-"أخبره أن رسول هللا 

هاي  كبدر فدي صدالة مدن الصدلوات" -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا فالكل حجاة  وبين الموصوالت عنده،
 :في الصحيحين ،أن امكثوا :ثم أشار إليهم بيده ،بن حبان عن أبي بكرةاود و أبي داصالة الصبح، كما في رواية 

 ر"كِبد -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا قامة الصالة إوهم قيام بعد  ،الزموا مكانكم :أي ،أشار إليهم مكانكم
وهناا  ،رب ادل علاى أناه لام يكفا ،بال انتظاروا تكبياره فأشاار إلايهم وانصارف ،وفاي الصاحيحين أناه لام يكبار ،رهنا كب  
"ثدم رجدع وعلدى جلدده أثدر  ليعناي فاغتسا "فدذهب" ،أن امكثاوا :ثام أشاار بياده ،ر في صاالة مان الصالواتكب   :قال

الاذي فاي الصاحيحين يادل علاى أناه  ،فكبار ،ثم رجع إلينا ورأساه يقطار ،لثم رجع فاغتس :وفي الصحيحين الماء"
ثبتاوا" أن ا :ثام أشاار إلايهم"وهاي الصابح  "مان الصالوات كب ار فاي صاالةلم يشرع في الصاالة، وماا هناا "ف ،لم يكبر

ولاام  ،ولاام يسااتخلف ،م صااالتهمهوأتاام فااي ،فااذهب ثاام اغتساال ورجااع ،قيااام فااي صااالة يعنااي بعااد تكبيااره، اثبتااوا، وهاام
 أنه لم يكب ر وحينئذ  ال إشكال.لكن الذي في الصحيحين  ،يستأنف على هذا

 طالب:.......
فعال الألن  ؛رر محمول على أنه أراد أن يكب  لكن فكب  هو أصح منه، مما في الصحيحين، ال،  دام معارض بما ما
 يطلق ويراد به اإلرادة، نعم؟ماضي ال

 .......:طالب
 نعم.، هي قصة واحدة، ال

 ،لتشااريعلفااي أماار العبااادة  ،فيااه جااواز النساايان علااى األنبياااء ،أطااال العلماااء فااي شاارحه ،الحااديث فيااه فوائااد كثياارة
ماان أجاال التشااريع، لكاان هاال الااذي يسااهو فااي صااالته وسااها فااي صااالته  ،ينسااى -عليااه الصااالة والسااالم-لرسااول ا

 ،ثاالث ،يعني نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مارتينأفضل أو الذي ال يسهو؟ أيهما أكمل؟ نعم؟ 
 السنة مرة أو مرتين، أيهما أفضل؟ خر في آو 

وبعضااهم  ته، ومحضاار قلبااه فيهااا، وهااذا عليااه األكثاار،ياال علااى أنااه مهااتم لصااالشااك أن الااذي ال يسااهو دلمااا فااي 
يعناي هماه  ،فهاو أفضال وأكمال عان صاورتهايسهو في صالته مستغرق فيها، غافل  عن صاورتها إن الذي  :يقول

صاااالته فاااي شاااكلها وصاااورتها فاااي ه باااقلم، لكااان األكثااار علاااى أن الاااذي يحضااار هاااذا قاااول عناااد بعضاااه ،نيمعااااال
كما أنه مطالب بروحها  ،هو مطالب بالعدد ،خراآل ءشيء، ويترك الضل من الذي يستغرق في شيومضمونها أف

 .ولبها
 ؟من أين أهل العلم من فوائد هذا الحديث: طهارة الماء المستعمل،مما ذكره 

 طالب:.......
 نشفه قبل أن يدخل المسجد. لال أنه طاهر ، ولو نعم رأسه يقطر



ولام تعااد  ،وهام قيااامورجاع فااي الصاحيح أن الصاالة أقيماات ثام ذهاب واغتساال  صاالة،جاواز الفصال بااين اإلقاماة وال
 بعدت اإلقامة عن اإلحرام تعاد. وقال مالك: إذا ،اإلقامة، فالفصل بين األذان والصالة جائز، فال تلزم إعادتها

الصاالة  ماتناي أقيفإن طال فال بد من إعاادة اإلقاماة، يع ،محمول على قرب الزمانالحديث في  : مايقول النووي 
ا ،زمان قرياب ،خاالل خماس دقاائق رجاعو ثم ذهب  ثام ذهاب  ،مااء هفيا ماا ا،لكان ذهاب إلاى بيتاه وجاد المااء مقطوع 

 الوقت، على رأيهم تعاد اإلقامة.وطال  ،ثم ذهب يسخن الماء ،أو الماء بارد ،ماءاليبحث عن 
اا ثااوري لل اخالف اا ،روج الجنااب ماان المسااجدال يجااب التاايمم لخاا ،أنااه ال يجااب التاايمم للخااروج ماان المسااجد افيااه أيض 
سحاق ماا يخارج  :يقولاون  ،نام في المسجد واحاتلم ،مسألة مفترضة في شخص جالس في مسجد ثم احتلمالنعم  ،وا 
ددا ِإالَّ َعدداِبِري َسددِبيٍل{مسااجد، يسااتطرق المسااجد إال بطهااارة ماان ال ماان المسااجد لخروجااه  [( سااورة النساااء15)] }َواَل ُجُنب 

تاذكر أناه علياه غسال  -علياه الصاالة والساالم-الرساول هناا  ،وره المسجد على طهاارة ولاو ناقصاةيتيمم ليكون عب
سحاق. ذلكبمن يقول ففيه رد على  ،ولم يتيمم  كالثوري وا 
ايقولون  بال  ،ومعلاوم أن مثال هاذا عاذر ،ذانلنهي عن الخاروج مان المساجد بعاد األتخصيص ل : في الحديث أيض 

 يلزمه أن يخرج. 
ي عدن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن الزبيدر بدن الصدلت الكنددي أنده قدال: خرجدت مدع عمدر بدن "حددثن :يقول

لمديناة، مان جاناب الشاام، : علاى ثالثاة أمياال مان االرافعايقاال  ،الجارف بضام الجايم والاراء رف"الخطاب إلدى الُجد
 مجد هذا؟، من الالراء: بسكون وقال المجد

 طالب:.......
ا،احتمال، احتمال ثان؟ صاحب القا دين أباو الساعادات لكن الذي يغلب على الظن أناه مجاد الا موس احتمال أيض 

 ماعفإماا أن يكاون  "خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر في ثوبه فإذا هو قد احدتلم": ابن األثير، قال
وبه فدإذا هدو "فنظر في ث "فلما رأى الثوب تذكر" ذلك ثم نسايه،أو يكون شعر ب ،أثناء النومباالحتالم عدم شعوره 

صاالى ولاام  ،ثاام نظاار ،صاالى ولاام يغتساال ؟قبلااه أمصاالى ولاام يغتساال بعااد النظاار  قددد احددتلم، وصددلى ولددم يغتسددل"
"وهللا أنده مدا ُأراندي إال : فلما نظر فاي ثوباه، ورأى أناه قاد احاتلم، قاال ،األثر قبل الصالة ذلك ؛ ألنه لم يريغتسل

من أثر االحتالم  ،في ثوبه ال: فاغتسل، ورأى ما رأىق "وصليت، وما اغتسلت"أي علمت  احتلمت، وما شعرت"
والمشاكوك فياه  ،المؤكد غسله ءيعني الشي "في ثوبه من أثر االحتالم، ونضح ما لم يرَ  ىاغتسل وغسل ما رأف"

"ثددم صددلى بعددد ارتفدداع  ؟شااك هاال حصاال األذان أو اإلقامااة ،شااك "وأذن أو أقددام" ، يعنااي رش عليااه الماااءنضااحه
ا؟ وهال الاتمكن أو ارتفااع الضاحى متمكن ا ا،صالى عمار متمكن ا ؟أين صاحب الحاال ،حال امكن  مت "االضحى متمكن  

ا مان متيقن ا ا: أناه عمار متمكن ااألول االحتماال: حب الحاالا؟ اآلن عندنا ثاالث احتمااالت لصالالرتفاع أو للضحى
 طهارته، وبراءة ذمته في هذه الصالة.

ن يجااوز أ ،مضااف إلياه، الضاحى، مااا إعرابهاا؟ الضاحى :إذا قلناا ،الماتمكن أو الضاحى مااتمكنالثااني: االرتفااع، 
الصاور الاثالث التاي يجاوز فيهاا يأخاذ ب ياأتي؟ ياا هللا الاذي يأتي الحال من المضاف إليه؟ نعم؟ يجوز أم ال يجاوز

 ؟نعم ،يجوز في ثالث صور، أشرطه
 طالب:.......



  يجوز؟حال من المضاف إليه أم الال ، هل يجوز إتيانأنا اسأل سؤاال  
 طالب:.......

 العربية؟ نعم؟ أين ؟أين األلفيةهذا؟ ها يأخذ األلبوم ر الذي يذك ،يجوز في ثالث صور
 طالب:.......

 .طيب
 إال إذا اقتضاااااااااااى المضااااااااااااف عملاااااااااااه    مااااااان المضااااااااف لاااااااه وال تجاااااااز حااااااااال  

 ج

  .خرالذي يذكر اآل
    أو كاااااااااااان جاااااااااااازء ماااااااااااا لااااااااااااه أضاااااااااااايفا

 أو مثااااااااااااااااال جزئاااااااااااااااااه فاااااااااااااااااال تحيفاااااااااااااااااا 
 ج
 
 ج

، ارتفاع الضاحى وهنا يقتضى المضاف عمله في المضااف إلياه ،صورة وهو يستحق أتى ،ثلث والثلث كثيرلكن ال
كماا أناه يحتمال أن  ،على كل حال االحتمال قائم أن التمكن لالرتفاع الذي هو المضاف والمضاف إلياه يقتضي،

 عمر رضي هللا عنه وأرضاه.ل ايكون أيض  
 طالب:.......

 وجه المعارضة؟فيه هنا 
 طالب:.......

الاااذي فاااي حاااديث أباااي هريااارة ثااام أعااااد،  ،وعمااار صااالى صاااالة كاملاااة ،فاااي الصاااحيح أناااه ماااا كبااار أصاااال  الاااذي  ،ال
  .انتظروا تكبيره فلم يكبرالصحيحين 
 طالب:.......

ألناه  ؛علاى أناه أراد التكبيار وانتهاى اإلشاكال ،ركب ا :لكن يحمل قوله ،ركبَّ وابن حبان د روف عند أبي داو مع نعم،
الِة{على إرادة الفعل  ايطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مرار   }َفدِإَذا  ،القياامأردتم  [( سورة المائدة0)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

وياارد ويااراد بااه  ،بااه الشااروعويااراد كمااا أنااه ياارد الفعاال الماضااي  ،ةاءإذا أردت القاار  [( سااورة النحاال75)] َقددَرْأَت اْلُقددْرآَن{
 .ءالفراغ من الشي

، وكلهم من ماوالي تقدم يأخي عطاء الذ إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار"وحدثني عن مالك عن "
يمان أفقههم، سليمان هذا أحد الفقهااء وسل ،أحفظهم للحديث ،لكن عطاء أكثرهم ،كلهم ثقاتو  ،خوةميمونة أربعة إ

 السبعة.
يعناي ذهاب إلاى أرضاه فاي أول النهاار  رف""عن سدليمان بدن يسدار أن عمدر بدن الخطداب غددا إلدى أرضده بدالج

في هذا أن الواليات ال تمنع اإلنساان  ، فقال: لقد ابتليت باالحتالم منذ وليت أمر الناس"ا"فوجد في ثوبه احتالم  
فااإذا كاناات أعمالااه  ،المصااالح التااي أنيطاات بااه ،ماان مزاولااة أمااور دنياااه التااي ال تعوقااه عاان مراعاااة مصااالح الناااس

يفارض لاه مان بيات  وحينئاذ   ،أن ينشاغل بهاالاه تحول بينه وبين القيام بأمر العامة ال يجاوز  ،الخاصة تحول دونه
لكاان إذا كااان عملااه الخاااص ال يعااارض مااا أناايط بااه  ،فااال يكااون بحاجااة إلااى مزاولااة عماال تجاااري  ،المااال مااا يكفااي

 له ذلك.يجوز 



يشااغله عاان أماار الناااس  ذلااكأن رأى فاا ،لمااا تااولى صااار يجمااع بااين الخالفااة والتجااارة -رضااي هللا عنااه-أبااو بكاار 
 فتفرغ ألمر المسلمين. ،فرض له من بيت المال ما يكفيه

 باأمرهم لايال   هالشتغال -وهللا أعلم- ذلك: ابن عبد البريقول  "لقد ابتليت باحتالم منذ أن وليت أمر الناس": يقول
بتالئه به لمعناى الكان وقت  ذلكل أن ويحتم ذلك،: يحتمل ، فكثر عليه االحتالم، وقال الباجيعن النساء اونهار  
ال  ،ماا يحصال فاي هاذا الوقاتيعناي ال ارتبااط للوالياة، لكان هاذا األمار إن ،ووقته بما ذكر من الوالية ،نيمعامن ال

 ،متعاب للبادن ،وهاذا لاه أثار علاى البادن ،صاار ينشاغل باأمور النااس ليال نهاار ،لكن الوالية مشغلة ،بسبب الوالية
 ،مبااالحتال ، وحينئاذ  يبتلاىتعب البدن ال شك أناه مارخ  لألعصااباالحتالم، ب من أسباب ومعروف أن التعب سب

 إذا جاء من سفر مثال  مرهق، أو مرض ثقل بدنه.تجدون أكثر ما يحتلم اإلنسان 
"وحدددثني عددن مالددك عددن يحيددى بددن سددعيد عددن سددليمان بددن يسددار أن عمددر بددن الخطدداب صددلى بالندداس  :يقااول

"صلى بالناس الصبح ثدم غددا إلدى أرضده : وهنا ا،تصريح بأنه كان إمام   هفي ية األولى ماهناك في الروا الصبح"
وغسدل  ل"فقدال: إندا لمدا أصدبنا الدودك الندت العدروق، فاغتسدأي أثار احاتالم  "ابالجرف، فوجد في ثوبده احتالم د

الة ن يعياادوا الصاالكاان هاال أماار الناااس أ ،هااو إمااام صاالى بالناااس ،لبطالنهااا االحددتالم مددن ثوبدده، وعدداد لصددالته"
 الرتباط صالة المأموم بإمامه؟

لكن إذا صلى الصالة كاملة وهام  ،يعني إذا بطلت في أثنائها ،إمامه الحنابلة تبطل صالة المأموم ببطالن صالة
رضااي هللا -ولااذا عماار  ؛صااالتهم صااحيحة ،وهاام ال يعلمااون  ،هااو ال يعلاام أنااه علااى غياار طهااارة ،علااى غياار علاام

وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه ال إعاادة  ،صالته لبطالنهالوعاد  ،عادةلم يأمرهم باإل -عنه
 . ذلكب مأو محدث إذا لم يعل ،على من صلى خلف جنب

لماا  "لمدا أصدبنا الدودك الندت العدروق"الاودك معاروف أناه الدسام، دسام الشاحم  "لما أصدبنا الدودك الندت العدروق"
بعاد ثام  ا؟يعناي قبال الوالياة ماا يأكال دسام   ؟؟ نعامارتبااط بالوالياة، هل هاذا لاه مذلك االحتالالنت العروق نشأ عن 

 أن تولى توسع في المعيشة؟ نعم؟
 طالب:.......

 الودك فالنت العروق؟ توسع يعني؟ نعم؟وبعدها صار يأكل  ك،يعني قبل الوالية ما يأكل ود
ت الاابالد، كثاارت الفتوحااات، كثاارت الغنااائم، ون أنااه فااي وقتااه توسااعتعرفاا إنددا لمددا أصددبنا الددودك النددت العددروق""

ع النااس، فصاار يصايب ثام توسا ،اليادذات لقلاة  يئ ا؛كانوا ال يصايبون مان الاودك شا ،على الناس وحصلت توسعة
 توسااع النااااس -رضااي هللا عناااه وأرضاااه-، نعااام المقصااود أنااه فاااي عصااره ماان الااودك غيااره كواحاااد ماان المساالمين

  ؟نعم، وعهد أبي بكر، -عليه الصالة والسالم-لف الوضع عن عهده بالفتوحات وكثرة الغنائم يعني اخت
 طالب:.......

 ؛لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في عصره ،هذا قيل ،، نعم يكرم الوفود ويطعم معهممهم ويطعم معهمفيكر 
ثام  اأكال اإلنساان كثيار  إذا يعناي ، ثرة الغنائم، فصاروا يصيبون مثل هذا، ال شاك أن كثارة األكاللكثرة الفتوحات وك

 هاو الجماااع،أو ماع فعاال بااالحتالم الااذي  اياارى ماا يااراه الناائم إماا مجاارد   ،يحااتلم الحلام العااام أو الخااصف و ساناام 



اغتسال وغسال  ذلاكثام بعاد  ،نا الاودك النات العاروق : لماا أصابكماا قاال رؤية الجمااع، واألكال لاه مادخل فاي هاذا،
 أمر من صلى خلفه باإلعادة.، ولم يصالتهلوعاد  ،االحتالم من ثوبه

"أنده بان أباي بلتعاة  بدن حاطدب" ثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بدن عبدد الدرحمند"وح: يقاول
  "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر" اعتمر مع عمر"

ن أن يادرك حفياده ابي، فهال يمكاصاح ،تعرف حاطب بن أباي بلتعاة ،عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبعروة 
 عمر؟

بن  ن: عن يحيى بن عبد الرحمام قالواألن أصحاب هش ؛هذا مما وهم فيه مالك :على كل حال أهل العلم يقولون 
 .عن أبيه ه:فسقط لمالك قول ،حاطب عن أبيه

 أنده اعتمدر مدع عمدر بدن الخطداب فدي ركدب" -عان أبياه هاذا الصاواب- بدن حاطدب ن"عن يحيى بن عبد الرحم
األصاال أنااه بالياااء  (أل)اقترناات بااه  ،واألصاال فااي العاااص منقااوص "فدديهم عمددرو بددن العدداص"ب ركاا مااعيعنااي 

ال فاألصل  ،الياءحذف لكن لكثرة االستعمال ت ،قاضي والوالي والهاديالمثل  ،عاصيال  أنه بالياء.وا 
 اقريب د "عدرس بدبع  الطريدق آخر الليل لالساتراحةالتعريس نزول  س ببع  الطريق""وأن عمر بن الخطاب عرِ 

اا مددن بعدد  الميدداه" "فلددم يجددد مددع الركددب مدداء قااد كاااد أن يصاابح  "-رضددي هللا عندده-"فدداحتلم عمددر بالركااب  ارفق 
المداء الدذي عدرس بقربده، فجعدل يغسدل مدا رأى  مدن  ء"فركب حتى جداويغسل ثوبه  ،ويرفع به حدثه يغتسل به"

فاي الصاباح وهاو دخلات  أصبحت" :عاص"فقال له عمرو بن اليعني دخل في اإلسفار  ذلك االحتالم حتى أسفر"
 ؛وال تاؤخر الصاالة مان أجال ثوباك ،يعني على مهال فدع ثوبك يغسل" ،"أصبحت ومعنا ثياباإلسفار الذي سبق 

من ثيابناا  البس ثوب  او  ،يعني كامال   "معنا ثياب، فدع ثوبك يغسل"يعني خذ ثوب من أي واحد  ،الوقت للندرك أو 
فاي  ،علاى الضام و بَن، عمرو منادى مفرد مبنيعمر  يا "لك يا عمرو بنَ  اجب  : واع-رضي هللا عنه-"فقال عمر 
لكناه يبناى إذا كاان  ،ألن األصل في المنادى أناه منصاوب ؛يعني لمحله ال للفظه و،وابن تابع لعمر  ،محل نصب

ا.  مفرد 
فعلتهاا  لاو ا لكانت سنة"، ثم قال: وهللا لو فعلتهاأفكل الناس تجد ثياب   ا"يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثياب  

؟ الذي احتلمت فيه، لكانت سانة، لمااذاغير هذا  ،من ثيابي اأو لبست ثوب   ،خرآ اواستعرت ثوب   ،رميت هذا الثوب
 ،فكان كل من يحتلم  يرماي هاذا الثاوب ،تباع سنتهاأمرت األمة ب -رضي هللا عنه-ألن عمر  ؛تكون طريقة تتبع

وعمار  ا،واحاد   رة، فاال شاك أن هاذا يشاق علاى النااس، الاذي ال يجاد إال ثوب ااساواء كاان لاه أو باإلعاا ،ويلابس غياره
تباااع ساانة عماار اوأناات مااأمور ب ،ألن عماار اسااتعارثاااني؛ يطاارق علااى الجيااران يبحااث عاان ثااوب و  ذهباسااتعار ياا

 وهو أحدهم وهاذا ساوف الخالف الراشدين المهديين من بعدي(( ))اقتدوا بالذين من بعدي(( ))عليكم بسنتي وسنة
ا :أي "لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لدم أر"يشق على الناس  بالنضاح  واكتفااء   ،للوسوساة اأرشاه دفع 

 .فيما يشك فيه
رأي فاي مناماه  "افي رجل وجد في ثوبه أثر احتالم، وال يدري متدى كدان، وال يدذكر شديئ   -رحمه هللا-"قال مالك 
اآلن األثار أال يادل  ؟هاو ماا ياذكر متاى صاار ،حتالم الذي في الثوبااللكنه تأكد أن هذا من أثر  ئ ا،ما يذكر شي

إذا وجاد هاذا األثار وال محاتلم، دل على أناه  ،والبعرة تدل على البعير ،األثر يدل على المسير ؟على وجود المؤثر



ه الااالم الم ، هااذليغتساال :، يقااوللتااي قبلهااا، مااا ياادري، أو ماان القائلااةأو ا ،هااذا األثاار ماان نااوم الليلااة القريبااةياادري 
فاإن كاان صالى  ،وما عداه مشاكوك فياه ،ألنه هو المتيقن ؛خر نومآيعني من أقرب و  ،من أحدث نوم نامه األمر،
يقظاة، وهناا أما لو كان وجود الماء فاي حاال ال ،هذا بالنسبة للنائم ،يعني إذا وجد الماء لزم الغسل ،النوم ذلكبعد 

الناائم قاد يجاد فاي ثياباه  ،مان غيار إحسااس يحس به، قاد يوجاد األثارهو الذي ال  ؟ ألنهمحمول على النوم، لماذا
لكان فاي اليقظاة يحصال لاه  ،ماع شاعوره ثام ينسااه ذلاكوقاد يحصال لاه  ،قاد يشاعر ،ألناه ناائم ذلك؛وال يشعر بابلال  

 إذا وجاد أثار ،ولاذا يفرقاون باين المتايقظ والناائم ؛يحصال إال مان مارض ال مان احاتالمماا  ذلك وال يشعر به؟ نعام؟
ألنهام يشاترطون فاي المتايقظ الادفق  ؛؟ ماا يغتسالو فاي اليقظاة يغتسال أو ماا يغتسالخارج مناه وها ،البلل فاي ثياباه

فاي اليقظاة فاال باد أن توجاد  اأما ،حتماال أن يكاون حصال لاه ثام نسايهال ذلاك؛أما في الناائم فاال يشاترط لاه  ،واللذة
 .اللذة
 ، فليعدد مدا كدان صدلى بعدد ذلدك الندوم"ك الندوم األخيدر"ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذل :قال

 ،وأحادث ناوم ناماه بعاد صاالة الظهار ،وجاد األثار بعاد صاالة المغارب ،افترض أنه وجاد البلال بعاد صاالة المغارب
 ،يعياد الصابح والظهار والعصار والمغارب ،ناه ماا ناام بعاد الليالألاو افترضانا  ،يعيد صاالة العصار والمغارب :نقول

حينئذ  يلزمه الغسل أو و  ،أي ال يرى ماء   "ا"وال يرى شيئ  أنه يجامع  ىأي رأ ن الرجل ربما احتلم""من أجل أوهكذا 
 ا))نعاام إذ: وساايأتي فاي حااديث عائشاة وأم ساالمة ئ ا،يارى أنااه يجااامع لكان مااا خارج شااي ،؟ ال يلزماه الغساالماا يلزمااه

 ربمدا احدتلم""المااء برؤياة فعلاق الغسال  ،عنادنا اآلن قرياب رأت المااء(( ا))نعام إذفي قصاة أم ساليم،  رأت الماء((
 يحااتلم، أي ال ياارى أنااه وياارى الماااء وال ،ليااهعال غساال  وحينئااذ   ا،ال ياارى أثاار   ا،يعنااي رأى أنااه يجااامع وال ياارى شاايئ  

علااق االغتسااال برؤيااة الماااء  -عليااه الصااالة والسااالم-ألن النبااي  ؛وحينئااذ  يلزمااه الغساال ،يجااد األثاار يجااامع، لكاان
د"فإذا وجد في  رضاي هللا -أن عمار  ذلاكو  وذلدك أن عمدر أعداد مدا كدان صدلى" ،اثوبده مداء فعليده الغسدل وجوب 

 نعم.  "آلخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله"ما كان صلى  أعاد -عنه
ا، ويخلاع هاذا؟ يختلاف أو ماا يلابس هاذ ؟واحاد أو عناده ثيااب كثيارةثاوب هل يختلف األمر فيما إذا لم يكان لاه إال 

أو كااان ينااام فيااه بعااض  ،الثااوب الااذي رأي فيااه الماااء ذلااكال فاارق بااين أن يكااون ال ينااام إال فااي  :؟ يقااوليختلااف
دث، وشااك فيمااا قباال، والشااك ال أثاار لااه، خاار نومااة علااى حااآألن الااذي ينااام فيااه تاايقن أن مااا صاالى بعااد  ؛األوقااات
 .قاله الباجي ،وفي غيره أخرى  ،نام فيه مرة حال ما وكذلك

 أمالمساألة واضاحة  عني هو هذا الشخص عنده عشارة ثيااب،، يلنوم وال ينظر إلى الثوبظر إلى االمقصود أنه ين
لمااا  ،نعاام ،ولاابس غياره ،هااذا الثااوب خلعاه لصااالة الجمعاةعاارف أن يعنااي  ؟خفااء أمفيهاا غمااوض  ؟واضااحةغيار 

ماا  ،أنظاف مناه ولابس غياره ،خلعاه لصاالة الجمعاة وها ؟ماثال  رأى فياه أثار ا، مااذا نقاول د غسله في يوم االثنايناأر 
فارأى  ،انتظر في غسله ثالثاة أياام إلاى ياوم االثناين ،فيه مباشرة اغسله في يوم الجمعة ليرى أثر   ما ،غسله مباشرة

صاالوات الجمعااة والساابت واألحااد  ة، إذ ا يصااليخاار نومااآهااذه  ،ليلااة الجمعااة ،نعاام ،قباال خلعااه ، آخاار نومااةاألثاار
مان  ،هاذا عناد الحنابلاة ،عن واجب األثر من نوى غسال  مسنون ا أجزأهذا  ثم رأى ا،مسنون   غسال   اغتسل ،واالثنين

واغتساال للجمعاااة يكفاااي  ،، أن يكاااون علياااه جنابااة ونسااايها، هااذا عناااد الحنابلااةأجاازأ عااان واجاااب امسااانون   رأى غسااال  



 ،عكاسال ألن األصاغر يادخل فاي األكبار و  ؛لو نوى الواجاب أجازأ عان المسانون  ،نعم ،ال يكفي ،ال :وغيرهم يقول
  .ويعيد الصلوات ،األحوط في مثل هذه الصورة أن يعيد الغسلو 

 طالب:.......
علااى كاال الحااال  ،علااى ساابيل االسااتحبابمسااألة هااذه  ،مااا غسااله، دع طهااارة غساال الثااوب المسااألة مسااألة الغساال

ولاذا  ؛إنما يغسل كما يغسل غيره من األشاياء المساتقذرة كالمخااط ،ال يجب غسله ،مرجح أن المني طاهرالالقول 
زالته ولو بإذخرة أو بالظفر ا،جاء حكه بالظفر إذا كان يابس    .سم .نعم ،دل على طهارته ذلك،وما أشبه  ،وا 

 .أحسن هللا إليك
 غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل :باب

صدلى - قالدت لرسدول هللا -عنهداتعدالى رضي هللا -عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم ُسليم 
صددلى هللا عليدده -؟ فقددال لهددا رسددول هللا ي المنددام مثلمددا يددرى الرجددل، أتغتسددل: المددرأة تددرى فدد-هللا عليدده وسددلم

صدلى هللا -؟ فقدال لهدا رسدول هللا ذلدك المدرأةوهدل تدرى  ،لدك فقالت لهدا عائشدة: أف ))نعم فلتغتسل((: -وسلم
 ((.؟ومن أين يكون الشبه ،))تربت يمينك: -عليه وسلم
زوج  -لى عنهداارضي هللا تع-عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة  عن مالك
صلى -إلى رسول هللا  -امرأة أبي طلحة األنصاري -: جاءت أم ُسليم أنها قالت -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

؟ احتلمدتهدي من غسل إذا : يا رسول هللا إن هللا ال يستحي من الحق، هل على المرأة فقالت -هللا عليه وسلم
 ))نعم إذا رأت الماء((. :فقال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل

فاااي األماااور  ،ويلااازمهن مااان األحكاااام ماااا يلااازم الرجاااال ،النسااااء شاااقائق الرجاااال ،احتلمااات ،جاااامعيعناااي رأيااات أنهاااا ت  
 .الرحله خص بو مرأة إال ما خصت به ال ،المشتركة
 -ليده وسدلمصدلى هللا ع-عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم ُسدليم قالدت لرسدول هللا "حدثني 

اليموالبان  ،ة الموطاأة الموطاأ، كاذا لاراو هذا موجود فاي روا " هاذا ماا يقاال مان الفارق ويارد فاي  ،أباي أوياس عان أم س 
تقتضاي االتصاال  (عان)وأن  ،عقاوب بان شايبة مان التفرياق بينهمااوما يذكر عن اإلمام أحمد وي بين )عن( و)أن(

 -علياه الصاالة والساالم-ما ذكره ابن الصالح من خبر ابن الحنفية عان عماار أن النباي  اوذكرنا سابق   (أن)دون 
والثاااني  ،فقااال: األول متصاال، -صاالى هللا عليااه وساالم-النبي بااماار  اومااا ذكااره عاان اباان الحنفيااة أن عمااار   ،ماار بااه

 لذا قال الحافظ العراقي:و  ذلك؛لكن ليس األمر ك، والسبب اختالف الصيغة ،قطعمن
.................................... 

 

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
 
 ج

"عدن عدروة بدن  ا عناد اإلماام أحماد ويعقاوب بان شايبة، وهناا عنادنالتفرياق بينهماليعني ما أصاب السابب الحقيقاي 
لكن عن عروة بان الزبيار أن أم  ،هذا متصل "-صلى هللا عليه وسلم-قالت لرسول هللا  الزبير عن أم ُسليم أنها

االيم قالاات  الشااأن  ةوي عاان صاااحبر والساابب أنااه فااي روايتااه عنهااا ياا ،هااذا منقطااع، -صاالى هللا عليااه وساالم-لنبااي لس 
االيم قالاات" الخباار متصاال، وفااي الراويااة التااي معنااا: اإذ   ،وقااد أدركهااا ،نفااس القصااة روة يحكااي قصااة لاام عاا "أن أم س 



االيم ،فهااي منقطعااة ،يشااهدها االيم  ،يكااون الخباار متصااال   وحينئااذ   ،ورواه بعضااهم عاان عااروة عاان عائشااة أن أم س  أم س 
صدلى هللا عليده -"قالدت لرسدول هللا ء وهاي الرميصاا ،أو رميثاة ،واسامها ساهلة ،والدة أنس بن مالاك ،بنت ملحان

"أتغتسدل؟ فقدال امع كماا أن الرجال يارى أن يجاام ع تارى أنهاا ت جا : المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل"-وسلم
هناا الالحقاة، كماا فاي الراوياة  ،يعناي إذا رأت المااء فلتغتسدل((" ،))نعدم: -صلى هللا عليه وسدلم-لها رسول هللا 

"فقالدت الماء كماا فاي الراوياة المفسارة كماا سايأتي رأت يعني إذا  ،والمطلق يحمل على المقيد ،وذاك تقييد ،إطالق
ف إنماا يكاون فاي يتاأفف والتاأفال "أ ف لاك" "تربات يميناك ،فضاحتي النسااء" :وفي رواية مسلم لك" لها عائشة: ُأفٍ 

جاوه كثيارة، الكلماة وضابطت علاى و  ،تساتعمل فاي االساتحقار واالساتقذار ،حال األمار المكاروه المساتقبح المساتقذر
، كلمة تخارج مان ين، وجوه الضبط في هذه الكلمةحرف يعني ؟، كم يتصور في ضبطها من وجهمركبة من حرفين

 .وقد ال يسمع معها صوت ،بين الشفتين
 طالب:........

 .حيان " ألبي"البحر المحيط :من أرادها يراجع ا،أربعين وجه   ،في حرفين اأربعين وجه  
ل النااس علاى ب اج   ءيعناي هاذا شاي ية مسلم: "فضحتي النساء، تربات يميناك"وفي روا لك" "فقالت لها عائشة: أفٍ 

عليااه -نبااي اآلن إنكااار عائشااة بعااد جااواب ال ""وهددل تددرى ذلددك المددرأة؟فضااال  عاان النساااء  الرجااال ،االسااتحياء منااه
 "فلتغتسددل(( ،: ))نعددم-صددلى هللا عليدده وسددلم-"فقددال رسددول هللا فااي الاانص  وا؟ انظاار أو قبلااه -الصااالة والسااالم

 ماااذا ،عطااف بالفاااءاآلن ال ،نعاام ل تددرى ذلددك المددرأة؟!"لددك، وهدد "فقالددت لهددا عائشددة: أفٍ العطااف بالفاااء فقالاات، 
 ،لااك أ ف   :قالاات لهااا عائشااة ،-عليااه الصااالة والسااالم-بهااا النبااي اوأج ،بعاادما سااألت ،التعقيااب ،الترتيااب ؟يقتضااي

 ؟!المرأة ذلكوهل ترى 
 - عليه وسالمصلى هللا-أنكرت عليها بعد جواب النبي  :-رحمهما هللا-بن حافظ العراقي ايقول الحافظ أبو زرعة 

لام ن وا   ،ليعرفاوا حكمهاا ة؛ياذكرون الصاور الممكنا ءفالفقهاا ،تحقاق وقوعاه ءألنه ال يلازم مان ذكار حكام الشاي ؛لها
فأجابهاا باالحكم  -عليه الصالة والسالم-سألت النبي لتشحيذ األذهان، يعني هي بل قد يصورون المستحيل  ،تقع

 ؟المارأة ذلاكوهال تارى  ؟تضى إنكاار عائشاة أناه يقاع أو ال يقاعيعني مق ،أنكرت عليها -رضي هللا عنها- وعائشة
 ،ال يقاع ءألن الشخص الذي يسأل عان شاي ؛أنه يقع -عليه الصالة والسالم-ومقتضى جواب النبي  ،أنه ال يقع

 ...،هاذا أمار مااذا تقاول لاه؟ ،مباشارة ؟تقاول مااذا؟ الحكام إذا كسافت الشامس بالليال ماا :لو قال شخص مثال   ،نعم
فهماه الحاافظ ماا فلاو كاان علاى  ،ينكار وقوعاه يرياد أنالمسائول  ،لكن لو حصل مثل هذا الساؤال مباشارة ،صحيح

ال شااك الفقهاااء يااذكرون  ،نعاام ،فااي هااذا الباااب لاايس بالشااخص العااادي موهااو إمااا ،حااافظ العراقاايالباان اأبااو زرعااة 
 ،عان ألاف جادة ،مائة جدة يعني توفي شخص عن ،قد يذكرون بعض األشياء المستحيلة ،بعض األشياء الممكنة

يعناي كماا قاال بعضاهم أن مساألة الخاالف فاي  ،وتفتياق األذهاان ،لتشحيذ األذهاان ماثال   ؛هذه مستحيلة عادة ،نعم
ا، المائااة السااابعة فااي هااذا بعااض علماااء المغاارب  ،ال حقيقااة لهااا ،حكاام تااارك الصااالة مسااألة نظريااة يعنااي قااال: أبااد 

ال ال يقع مثل هذا أبد   ،هذا الحكم لى مثليذكرها الفقهاء لمجرد تمرين الطالب ع  ا، نعم؟وا 
 طالب:.......



هو من هذا الحاديث فهام أن إنكاار عائشاة أن  ،؟ إنكار هو من هذا الحديث فقطذلك المرأةوهل ترى  ؟أنه يحصل
إنماا  ،عان هاذا الاذي ال يقاع -عليه الصاالة والساالم-وأن جواب النبي  ،ال يقع أن ذلكإنكار عائشة  ،ال يقع ذلك
ن لم يكن واقع   ،مجرد بيان للحكمهو   .-رحمه هللا-، على كل حال كالم الحافظ ضعيف اوا 

ا ))تربت يميندك((": -صلى هللا عليه وسلم-"وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول هللا   :لهاا اوقالات عائشاة أيض 
مان  ،افتقارت ولصاقت باالتراب :باتتر  ))تربت يمينك(( :لعائشة -عليه الصالة والسالم-وقال النبي  ،تربت يمينك

ا ))ومدن أيدن يكدون الشدبه؟((وشاع اساتعمالها مان غيار إرادة لحقيقاة المعناى  ،الفقر االشَّ ه والمثال والنظيار ب  به والش  
إن مااء الرجال لوناه الاه، وجااءت الرواياات مفصالة، مان أيان يكاون الشابه للولاد ألبياه وأعماماه أو الماه وأخو واحد، 

ذا عاالء مااء المارأة مااء  ،فاإذا عاال مااء الرجال مااء المارأة أذكار ،المرأة كذا رقيق أصافر وماء ،غليظ أبيض ،كذا وا 
 الرجل آنث، المقصود أن الحديث مفصل موضح، نعم.

الحاتالم افيه دليل على أن  ،يحصل لهن االحتالم ،فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن :عائشة قالوا إنكار
ليم نعم، ال يحصل لجميع النساء هي إنكارها للوقوع  ،يحصل لهالم لكن إنكار عائشة دل على أنه  ،حصل ألم س 

: وفيااه دلياال علااى أنااه لاايس كاال الوقااوع، اساامع كااالم أهاال العلاام، يقااول ؟ةأ الماار  ذلااكوهاال تاارى  ؟أو إنكارهااا للسااؤال
ال لما أنكرت عائشة وأم سلمة نساء يحتلمن، قاله ابن عبد البر، ال  ذلك.وا 

 ،-عليه الصالة والسالم-وقد يكون عدمه بالنسبة لعائشة وأم سلمة من خصوصيات نساء النبي : يقول السيوطي
ذلك نساااؤه ال يحااتلمن وكاا ،ألن االحااتالم ماان تالعااب الشاايطان ؛ال يحااتلم -عليااه الصااالة والسااالم-يعنااي الرسااول 

 .-عليه الصالة والسالم-إكرام ا له 
 -علياه الصاالة والساالم-كماا أناه  ،-عليه الصاالة والساالم-وقد يكون عدمه من خصوصيات نساء النبي  :يقول

ال فاااألمور الخلقيااة  ،ال تثباات إال باادليلالخصااائص لكاان ماان المعلااوم أن  ،ألنااه ماان تالعااب الشاايطان ؛ال يحااتلم وا 
علياه الصاالة -الرساول  ،خااص ال يحاتلم لادليل -علياه الصاالة والساالم-وكوناه  ،الجبلية يشترك فيها الناس كلهم

 نسي هذا. ،من جنابة ،لكن من جماع ،الرسول ال يحتلم ،ال يحتلم بال شك -موالسال
 طالب:.......

 نعم. ولكن أنسى ألسن وأشرع(( ،))إني ال أنسىيقول:  ع،لتشريل
 دعبااد هللا باان عبااد األساا "حدددثني عددن مالددك عددن هشددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن زينددب بنددت أبددي سددلمة": يقااول

بنت ملحان امارأة أباي  أنها قالت: جاءت أم ُسليم" -صلى هللا عليه وسلم-لنبي "عن أم سلمة زوج االمخزومي 
فقالت: يا رسدول هللا إن هللا ال يسدتحيي  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا ر "إلى طلحة زيد بن سهل األنصاري 

 -وجال عاز– وفياه إثباات الحيااء هلل ،بال يصادر مناه الحاق ،يعناي ال يمتناع مناهال يستحيي من الحاق  من الحق"
 ،وال يساتحي بيااءين هاي لغاة الحجاازيينو المقرر عند أهل السنة والجماعاة، على ما يليق بجالله وعظمته كما ه

 .واحدة هي لغة تميمياء وب
رأت فااي النااوم أنهااا إذا هااي احتلماات يعنااي  "مددن غسددل إذا هددي احتلمددت"ماان زائاادة  "هددل علددى المددرأة مددن غسددل"

ا" :يذكر عن ابن سيرين ماء((إذا رأت ال ،))نعم :ت جامع، قال ألن االحاتالم  ؟لمااذا "إال ماع أهلاه اأنه ال يحتلم ورع 
 .والورع ال يفكر إال بأهله ،نتيجة فكر



وهال تحاتلم ياا رساول هللا  :وقالات ،وغطات أم سالمة وجههاا" ذلاك:فاي البخااري بعاد  إذا رأت الماء((" ،))نعم"قال: 
 فبما يشبهها ولدها((. ،نكيتربت يم ،)نعم) :قال ،هذا استفهام إنكاري  ا؟ أيض  المرأة

ل، ففياه دليال علاى أنهاا إذا للغسا االمااء شارط  رؤية وجعل  ذلك،وهذا يدل على تحقق وقوع  ))نعم إذا رأت الماء((
 .زعم أن ماء المرأة ال يبرزمن وفيه رد على  ،الماء ال غسل عليها لم تر

وعدم  ،لزوم األدب معلكن  ،ال مانع منه ،بنفسها فيما يخصهافيه استفتاء المرأة و  ،الحديث خرجه البخاري ومسلم
فهااي أولااى ماان  ،ال يلاازم التصااريح بااه ءفااإذا أمكناات التكنيااة عاان شااي ،التصااريح إال بمااا يقتضاايه السااؤال والحاجااة

 ،فاي كتااب العلام الحاديث خرجاه اإلماام البخااري  ،رجال كاان أو امارأة ،لمناساب لحيااء المسالمهاو اوهاذا  ،التصريح
رضاي -" وقالات عائشاة تعلم العلم مستح  وال مستكبر"ال ي: وأردف الترجمة بقول مجاهد ،اب الحياء في العلمفي ب

نعم النساء  "نعم النساء نساء األنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"أو  ""نعم نساء األنصار :-هللا عنها
ليم واحدة منهن ،نساء األنصار يساتحي  ،وكون اإلنساان يساتحي أن يساأل ،ه شفاء العيفالسؤال ال شك أن ،وأم س 

 ئال يظان باه أناه كياف يخفاىإذا تكبر واساتكبر علاى الساؤال لا ذلكوك ،يستحي أن يستفهم هذا ال يتعلم ،أن يناقش
 ، نعم.وهللا المستعان، مثل هذا في الغالب أنه ال يفلح في طلب العلم ؟عليه مثل هذا السؤال

 أحسن هللا إليك 
 ع غسل الجنابةباب: جام

دا أو  ال بدأس أن يغتسدل بفضدل" :عن مالك عن نافع أن عبدد هللا بدن عمدر كدان يقدول المدرأة مدا لدم تكدن حائض 
 جنب ا".

 .ثم يصلي فيه ببن عمر كان يعرق في الثوب وهو جن عن مالك عن نافع أن عبد هللا
 .الخمرة وهن حي  ويعطينه ،جواريه رجليه بن عمر كان يغسل  عن مالك عن نافع أن عبد هللا

بدأس أن يصديب الرجدل  : اللده نسدوة وجدواري، هدل يطدأهن جميع دا قبدل أن يغتسدل؟ فقدالمالك عدن رجدل سئل و 
فأمددا أن  ،ر فيكددره أن يصدديب الرجددل المددرأة الحددرة فددي يددوم األخددرى ئددفأمددا النسدداء الحرا ،جددارتين قبددل أن يغتسددل

 ذلك.وهو جنب فال بأس ب ى يصيب الجارية ثم يصيب األخر 
، قدال فيه ليعرف حر الماء من برده، فأدخل أصبعه مالك عن رجل جنب ووضع له ماء يغتسل به فسهائل سو 

 .ينجس عليه الماء ذلكفال أرى  أذى يكن أصاب إصبعهإن لم : مالك
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: جامع غسل الجنابة
يعنااي   بدأس أن يغتسدل بفضدل المدرأة""حددثني يحيدى عدن مالدك عدن ندافع أن عبدد هللا بددن عمدر كدان يقدول: "ال

فيكاره هاذا عناد  "اأو جنب د ا"ما لم تكن حائض   ذلكال بأس با ،تغتسل المرأة بفضل المرأة ،يغتسل الرجل بفضل المرأة
 .-مارضي هللا عنه-ابن عمر  ؟من

 ،الغتساالها مناه وأناه ال أثار ا،أو جنب   اولو كانت حائض   ،والتابعين إلى الجواز بال كراهةالصحابة وذهب جمهور 
إال الحنابلااة فعناادهم أن  ،وللمارأة علااى حااد سااواء لحاادث للرجااالوأنااه يبقاى طهااور يرفااع  ،وال لخلوتهاا بااه علااى الماااء

لحاديث النهاي عان أن تغتسال الماارأة  ؛المااء إذا خلات باه المارأة لطهاارة كاملاة مان حادث فإناه ال يرفاع حادث الرجال



علياه الصاالة -ألن النباي  ؛مرجح في هذه المساألة هاو قاول الجمهاوروالرجل بفضل المرأة ، لكن ال ،بفضل الرجل
 ،-عليااه الصااالة والسااالم-وثباات أنااه اغتساال بفضاال بعااض نسااائه  ،أزواجااه ثباات أنااه كااان يغتساال مااع -والسااالم

 يقولاون ال يرفع حدثه الماء الذي خلت به المارأة  لطهاارة كاملاة ال  ن الرجل ال يغتسل أو: إوالحنابلة الذين يقولون 
بااه الماارأة لرفااع حاادثها ال يرفااع حاادث  اء الااذي تخلااوالاادليل الااذي يسااتدلون بااه علااى أن الماا ،والاادليل واحااد ،العكسباا

أن المسااألتين ساايقتا  مااع ،مااا يقولااون بااالعكس أن الماارأة ال تتوضااأ وال تغتساال بالماااء الااذي خااال بااه الرجاال ،الرجاال
 .في نص واحد اواحد   امساق  

ى المااء، والحيض والجنابة ال أثار لهماا علا ،هذا يضعف القول، يضعف القول ؟ليضعف القو  أمالقول  هذا يقوي 
 فال يكره، وهو قول جمهور العلماء.

"في الثوب عرق يعرق  ،من باب فرح ،يرشح جلده بن عمر كان يعرق" "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا
 اق.ن الجنب سؤره وعرقه طاهر باتف؟ أللماذا وهو جنب ثم يصلي فيه"

عليااه -فسااأله النبااي  ،انخاانس ثاام اغتساال ورجااع -عليااه الصااالة والسااالم-فااي حااديث أبااي هرياارة أنااه لمااا رآه النبااي 
إن الماااؤمن ال  ،))سااابحان هللا :-علياااه الصاااالة والساااالم-فقاااال النباااي  ا،كنااات جنب ااا يفقاااال: إنااا -الصاااالة والساااالم

 كنت جنب ا فالجنب طاهر. يعني ولوينجس(( 
 حيادهاذا فياه  ،مان الحاق أي ال ياأمر بالحيااء يإن هللا ال يساتحيقولهاا: علاق علاى الموطاأ فاي : قاال الموهناا يقاول

ومااا باشااره ماان  ،وثوبااه طاااهر ،فالجنااب طاااهر وسااؤره وعرقااه طااهر ،هااذا لايس بصااحيح ،عان إثبااات صاافة الحياااء
 .الثياب الداخلية والخارجية كلها طاهرة

ال إشاكال المتوضائ إعاناة  عمدر كدان يغسدل جواريده رجليده" "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بدنيقول: 
ا ،معونتهتباح  ا،فيه لمساألة كماا او  ،رجلياه نيلمسا ،ومان الزم غسال الارجلين اللماس ،تنشايف أعضاائه اويبااح أيض 

مصلى صغير يصنع من ساعف  "ويعطينه الخمرة" ه ولو وجد منه شهوةأن الملموس ال ينتقض وضوؤ  اقرر سابق  
 يباشار األرض، يخماار مااا يباشاار األرضيعنااي مااا  ،يخماار الوجاه والكفااين ،ألناه يكفااي الوجااه ذلكساامي بااو  ،النخال

ألنهاا يابساة  ؛ن الحاائض طااهرة: إال يقاال ،البلال معيباشرن غسل الرجلين  ،يغسلن رجليه ،يعطينه "وهن حي "
 .م الحائض طاهرةذلكومع  ،يغسلن رجليه فيوجد البللتنجس، ال، ال ف

النباي أن يعناي ثبات  قبل أن يغتسل؟ فقال: ال بدأس" ارجل له نسوة وجواري: هل يطأهن جميع  "وسئل مالك عن 
–أو جواريااه جاريتيااه ال بااأس أن يصاايب الرجاال  ،كااان يطااوف علااى نسااائه بغساال واحااد -عليااه الصااالة والسااالم-

ذا كاان هنااك  ،ييستحب أن يغسل فرجه قبل الوطء الثانقبل أن يغتسل، لكن قالوا:  -شر، أكثرثالث ع ،ثنتين وا 
 .نعم ،ن عليه أن يغسل فرجهي  عَ أمور تنتقل من واحدة إلى أخرى بواسطته تَ 

"قبدل أن يغتسدل، فأمدا النسداء الحرائدر فيكدره أن أو شيء من هذا، َتَعي ن عليه أن يغسل  ،إذا كان هناك التهابات
يصيب امرأة فاي نوباة  ،، كراهة تحريمتحريمالمراد بالكراهة هنا كراهة ال يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم األخرى"

عليه -فأما كونه  ،من هذا ءإال إذا اصطلحوا على شي ،فلكل واحدة منهما نوبتها ،بحال ذلكال يجوز له  ،غيرها
لكن إذا عرف يوم هذه ويوم هذه ال يجوز بحال أن يطأ هذه  ،يطوف على نسائه هذا خاص به -الصالة والسالم

 .في يوم هذه



لكان مثلماا ذكرناا يساتحب لاه أن يغسال  يصيب الجارية، ثدم يصديب األخدرى وهدو جندب فدال بدأس بدذلك" "فأما أن
 العود أو يتوضأ.ذكره قبل 

المداء ليعدرف حدر المداء مدن "وسئل مالك عن رجل جندب وضدع لده مداء يغتسدل بده، فسدها فأدخدل أصدبعه فدي 
"فددال أرى ذلددك وأصاابوع  ،لغااات التثليااثفااي األصاابع أو أصاابعه،  قددال مالددك: إن لددم يكددون أصدداب أصددبعه" بددرده،

 .ينجس عليه الماء"
يتأكد هل هو حاار أو  "وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فوضع أصبعه" :تأمل في كالم مالك

 :قولااه اإذ   ؟ياانجس الماااء ،أنااه إذا كااان عاان علاام وتاايقظ أن لااه أثاار علااى الماااء ؟هاال لااه مفهااوم "فسااها" :قولااه؟ بااارد
ا أناه ياؤثر متيقظ ا انه لو كاان ذاكار  أمعناه  لماء من برده"ا"فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر وم له فسها ال مفه

"فيه  ، بدل هدو طهدور "فدال أرى ذلدك يدنجس عليده المداءيعناي نجاساة  "قال مالك: إن لم يكن أصاب أصدبعه أذى 
ن أصابه أذى  والماء كثير ولم يتغير فكذلك" ن  ،تفاق طهوربا باتفاق، وا   .مالك دقل الماء ولم يتغير فكذلك عنوا 

ائض طااهر فاال أثار لاه ن بادن الجناب والحا: إقلناا ؟ماا يتاأثرأو الماء الذي يضع فيه أصبعه من غير أذى يتاأثر 
 ،أكثار مان قلتاين ،روهو كثيا ،دخلها في اإلناءأنجاسة قذر ف هلكن إن أصاب أصبع ،طهور باتفاق في الماء، هو

ن كان  ،نعم طهور باتفاق ألئماة ين ولام يتغيار، طهاور عناد مالاك، خالف اا لغياره مان األئماة، فاأقل مان القلتا قليال  وا 
ورأي  ،لام يتغيارلاو يتاأثر و  ،باين القليال والكثيار وكل على مذهبه في الحد ،يرون أن ما وقع فيه نجاسة وهو قليل

 ويختاره شيخ اإلسالم وغيره. ،هو المرجح في هذه المسألةمالك 
 

))مدن مدنكم الليلدة لدم  :-عليده الصدالة والسدالم-الرسول ابنة في وفاة  -رضي هللا عنه- نسأجاء في حديث 
السدؤال هدل  ،أن يندزل القبدر -عليده الصدالة والسدالم-فدأمره رسدول هللا  ،أندا :طلحدةفقدال  يقارف أو يجامع؟((

 له أثر في النزول للقبر؟ عدم الجماع في تلك الليلة
أن مان جاامع  ا،ختلاف فيهاا أهال العلام كثيار  يلكن العلاة ؛ وهو في الصحيح ،شك أن الحديث صحيح بال إشكال ال

، أو لام يجاامع بخالف مان لام يجاامع إال مناذ أماد بعياد ماثال   ،ال يزال تذكر النساء على باله ،النساءبوقرب عهده 
 و أقرب أن ينزل المرأة في قبرها.باله فه ىفإن ذكر النساء ليس عل ،لبتةأ

 .سم
 .أحسن هللا إليك

 في التيمم :هذا باب
: أنهدا قالدت -الى عنهدارضي هللا تعد-عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين 

 ،أو بددذات الجدديش ،حتددى إذا كنددا بالبيددداء ،فددي بعدد  أسددفاره -صددلى هللا عليدده وسددلم-رسددول هللا  مددعخرجنددا 
 ،وليسدوا علدى مداء ،وأقام النداس معده ،على التماسه -صلى هللا عليه وسلم-فأقام رسول هللا  ،انقطع عقد لي

-أقامدت برسدول هللا ؟ أال تدرى مدا صدنعت عائشدة :فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقدالوا ،وليس معهم ماء
: فجاء أبو بكر ورسول هللا ، قالت عائشةوليس معهم ماء ،وليسوا على ماء ،وبالناس -صلى هللا عليه وسلم

 -صدلى هللا عليده وسدلم-رسدول هللا  رأسه على فخذي، قدد ندام، فقدال: حبسدتِ  واضع -موسلعليه هللا صلى -



 ،شداء هللا أن يقدول فقدال مدا ،: فعداتبني أبدو بكدرلدى مداء، ولديس معهدم مداء، قالدت عائشدةع واوليسد ،والنداس
على  -مصلى هللا عليه وسل-رأس رسول هللا مكان فال يمنعني من التحرك إال  ،وجعل يطعن بيده في خاصرتي

آيدة  -تبدارك وتعدالى-زل هللا فدأن ،حتى أصدبح علدى غيدر مداء -صلى هللا عليه وسلم-فنام رسول هللا  ،فخذي
فبعثندا  :قالدت ،هي بأول بركاتكم يدا آل أبدي بكدر ما :فقال أسيد بن حضير [( سورة النساء14)] }َفَتَيمَُّموْا{ التيمم

 .البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
بدل ؟ فقدال: ذلدكتيممده  هأم يكفيد ،تيمم لهدايالك عن رجل تيمم لصالة حضرت ثم حضرت صالة أخرى أمسئل و 

 إنه يتيمم.فمن ابتغى الماء فلم يجده ف ،كل صالةلألن عليه أن يبتغي الماء  يتيمم لكل صالة؛
، ولدو ب إلديأصحابه وهم على وضوء؟ قال يأمهم غيره أحأيؤم عن رجل تيمم  -رحمه هللا تعالى-مالك سئل و 

 . ابأس   ذلكب أمهم هو لم أر
ال  :قداللصالة، فطلع عليده إنسدان معده مداء، فقام وكبر ودخل في ا ،في رجل تيمم حين لم يجد ماء  قال مالك 

 ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.بل يتمها بالتيمم ،يقطع صالته
،: من قام إلى الصال-رحمه هللا تعالى-وقال مالك  فقدد أطداع  ،فعمل بما أمره هللا به مدن التديمم ة فلم يجد ماء 

نمدا و ، بده فكدل عمدل بمدا أمدره هللا ع دا،ا جميمدا أمدر ألنه ؛وال أتم صدالة ،وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ،هللا ا 
 .والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصالة ،العمل بما أمره هللا به من الوضوء لمن وجد الماء

 ،لدم يجدد مداء   ويتنقدل مدا ،إنده يتديمم ويقدرأ حزبده مدن القدرآن :لرجل الجندبا في -هللا تعالى هرحم-وقال مالك 
نما   .في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم ذلكوا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 هذا باب في التيمم 
ر لمساح الوجاه والكفاين بنياة القصاد إلاى الصاعيد الطياب الطااه :وفي الشرع ،القصد :اللغةفي والتيمم في األصل 

 الحدث أو استباحة الصالة ونحوها.رفع 
"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة عن أبيده القاسدم : يقول

في  -صلى هللا عليه وسلم-أنها قالت: خرجنا مع رسول هللا " عائشة أم المؤمنين ،عن عائشة عمته "بن محمد
"حتى إذا كنا  سيع، وفيها وقعت قصة اإلفك: في غزوة بني المصطلق وهي المريقال ابن عبد البر أسفاره"بع  

قااد  "انقطددع عقددد لددي"موضااع قريااب ماان المدينااة  "أو بددذات الجدديش"الحليفااة  يالشاارف القريااب ماان ذ بالبيددداء" الع 
-"فأقدام رسدول هللا : قاا الدة ايااتجااءت فاي بعاض الرو  ،ويسامى قاالدة ،يعقاد ويعلاق فاي العناق بكسر المهملة ما

يعناي ال يوجاد فاي  "وقدام النداس معده، وليسدوا علدى مداء"أي طلاب العقاد  على التماسه" -صلى هللا عليه وسلم
 ،واسااتدل بااه بعضااهم علااى جااواز اإلقامااة فااي المكااان الااذي ال ماااء فيااه ،منقااول "ولدديس معهددم مدداء"المكااان ماااء 

 ،وهاذا معلاوم أناه فيماا إذا غلاب علاى الظان وجاود المااء عناد الحاجاة إلياه ،سلوك الطريق الذي ال ماء فياه ذلكوك
أو في سلوك الطريق الاذي ال  ،ماء فيهال أما إذا غلب على الظن الهالك سواء كان في اإلقامة في المكان الذي 

 .لطريقا ذلكوال أن يسلك  ،المكان ذلكفإنه ال يجوز حينئذ  أن يقيم في الهالك، غلب على الظن  ،ماء فيه



وليس معهدم  ،"ليسوا على ماءوعلى كل حال الحديث ليس فيه التفريط الذي قد يفهمه بعض الناس من الحديث 
ألن  ؛فيعارض نفساه للخطار ،وال يحمال معاه مااء   اأو يسلك طريق   ،ليس معنى هذا أن اإلنسان يقيم في مفازة ماء"

اهاذا المكاان قريااب  ى المااء فإحضاااره مان المدينااة حاااجتهم إلا تث لااو اشاتدبحيا ،الاذي أقاااموا فياه ،مان المدينااة جادًّ
 قريب.

يعنااي  ،أنهاام ليساوا علااى ماااء ولايس معهاام ماااء يعناي قاادر زائااد علاى مااا يحتاااج إلياه فااي الشاارب :واالحتماال الثاااني
يشكون عائشة ابنته  بكر الصديق""فأتى الناس إلى أبي  ،وليس معهم ماء يتوضئون به ،ليسوا على ماء للوضوء

لاو جااء  ،الشاكوى  ذلاك ، إذا حصل منها ما يقتضين كانت كبيرة ومتزوجةا  و  ا،المرأة إلى أبيه فيه: شكوى عليه، و 
أقااام  -عليااه الصااالة والسااالم-الرسااول واألماار ال يخفااى عليااه، نعاام  -عليااه الصااالة والسااالم-يشااكونها إلااى النبااي 

ن كانات هاي  ،فاإلقامة تنساب إلياه ذلك،وأقرها على  ،هبطوعه واختيار   -رضاي هللا عناه-لكان أباو بكار  ،الساببوا 
عقد ما يستحق وال أن ، يعني عقدالواحد من أفراد الناس الذي يترجح عنده ترك هذا المكان الذي أقيم فيه بسبب ك

 عقاد ال ال [( ساورة األنفاال10)] {َكداَن َمْفُعدوال   ا}لَِِيْقِضدَي َّللِاُ َأْمدر  لكان  ،هاذا فاي النظار العاادي ،يقيم النااس مان أجلاه
 ة التيمم.هو سبب لما حدث من مشروعي [( سورة األنفال10)] {َكاَن َمْفُعوال   ا}لَِِيْقِضَي َّللِاُ َأْمر   ئ اشي يسوى 

صدلى هللا عليده -"فأتى النداس إلدى أبدي بكدر الصدديق، فقدالوا: أال تدرى مدا صدنعت عائشدة؟ أقامدت برسدول هللا 
هللا " :لقااال أبااو بكاار كعادتااه ،شااخص آخاار ،عائشااةغياار  لااو أن المشااكي وليسددوا علددى مدداء" ،وبالندداس -وسددلم

لكن لماا كانات ابنتاه هاي السابب لاو قاال  ،-عليه الصالة والسالم-ويسلم باختيار النبي  ورسوله أعلم" نعم يرضى
وعمال  ،أو امتثال هاذه الشاكوى  ،ماا أزال هاذه الشاكوى  تقصاير لاو ،منه من أجل ابنته امثل هذا لعده الناس تقصير  

وبالنداس وليسدوا علدى مداء،  -صدلى هللا عليده وسدلم-ترى ما صنعت عائشة؟ أقامدت برسدول هللا "أال بموجبها 
 واضدع رأسده علدى فخدذي" -صلى هللا عليه وسدلم-وليس معهم ماء، قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول هللا 

ن كان زوجها عندها فإنه الزوج اليرضى أما إذا علم أن ذلك، إذا علم رضاه ب ،في هذا دخول الرجل على ابنته وا 
وليسدوا علدى مداء، ولديس  ،والنداس -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  حبستِ "قد نام، قال: بإذنه  ال يدخل إال

ألن ما  ؟لماذا ،فعاتبني أبو بكر ،عاتبني أبي :ما قالت ،أبي :لم تقل معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر"
 ، وبفعاالوهااو ساابها بكااالم ،قتضاااها تقتضااي الحنااو والعطااف والشاافقةاألبااوة م، حصاال منااه ينااافي مقتضااى األبااوة

 ذلكلامغااير وماا وقاع مان القاول والتأدياب بالفعال  ،ألن األباوة تقتضاي الحناو ؛أباي :فلم تقل ،طعنها في خاصرتها
ن كااان مثاال هااذا  ،هااذا التماااس لكونهااا عاادلت ماان أبااي إلااى أبااي بكاار ،أنزلتااه منزلااة األجنبااي ذلكفلاا ،الظاااهري فاا وا 
، لكن القساوة علاى المرحاوم ة التي جبل عليها األب في الظاهروينافي الرحم ،لتأديب هو في ظاهره ينافي الحنوا
أو األوالد علااى الصاااالة  ،مرنااا بضاارب األبناااء علاااى الصااالةأ   ذلكولااا الرحمااة؛ تأديبااه فااي حقيقااة األمااار ال تنااافيل

{ ةالزوج ذلكك ،وأمرنا بتأديبهم ،لعشر التأدياب أمر كل من وكل إليه  ،علمالم   ذلكك [( سورة النساء51)] }َواْضِرُبوُهنَّ
 يم الحدود، وهذا من الرحمة بالناس.ويق ،لحاكم والوالي أن يعزرلو  ،له أن يؤدب

"وجعل يطعدن بيدده  هاالناس في قالدة أي بسابب حبست   ل لها:قا :في بعض الروايات "فقال ما شاء هللا أن يقول"
أو فاي  لاو كاان الطعان فاي النساب ماثال   ،وبفتحهاا فاي المعنوياات ،ن فاي الحساياتيطع ن بضم العاي في خاصرتي"

  ."يطع نلكن في المحسوس " ،يطَعن :العلم أو في الرأي قلنا



ن كاناات كبياارة ومزوجااةوفيااه تأديااب ا هااي خاصاارته، و  ،هااي الشاااكلة شاااكلة اإلنسااان "فددي خاصددرتي" لرجاال ابنتااه وا 
 -صلى هللا عليده وسدلم-يمنعني من التحرك إال مكان رأس رسول هللا "فال اإلنسان  جانبي وسطه، جانبي وسط

، أو أو يحصال باه تشاويش علاى نااائم ،الصابر والتصابر لمان نالااه ماا يوجاب الحركاة اساتحبابوفياه  علدى فخدذي"
، بماان حولااه، دنااى ساابب كثياار ماان الناااس مااا يكتاارث ألواآلن  ،يصاابر ،أو مشااتغل بعلاام أو ذكاار ،أو قااارئ  مصاال  

اب فتحت البا ،النومعليه ما عاد  ذلكثم بعد  ،لو أشعلت النور استيقظ وهو نائم يوقظه أدنى حركة،بعض الناس 
 استيقظ، مثل هذا ينبغي أن يراعى.

تجااد اإلنسااان فااي واآلن  ال ياادرون ماااذا يقااول؟ مثاال هااذا يراعااى،دنااى حركااة ألبعااض الناااس  ،التااالي ه القااارئ،مثلاا
ويسارد مان القصاص واألخباار ماا  ،نعام ،نعام ،رن الجاوال باأعلى صاوتهمشتغلين بعلام يا وأمسجد والناس يقرؤون 

صاوتك بماا اخفاض أو  ،خارآنتقال إلاى مكاان ا ذلاك،يا أخي األمر ياتم بادون ، يشوش به على الناس ألدنى سبب
 قق المصلحة وال يترتب عليه مفسدة.يح

حتدى  -صلى هللا عليده وسدلم- على فخذي، فنام رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-"إال مكان رأس رسول هللا 
ناام  ،ماا أصابح أو ناامإ ،ومتعلق الجار والمجارور علاى غيار مااء "على غير ماء"يعني دخل في الصباح  أصبح"

 نام حتى أصبح. ،أو أصبح إلى غير ماء ،على غير ماء
إذا التهجاد  يتارك ،التعاب ماعترك التهجد ال سيما فاي حاال السافر و بالرخصة  : في مثل هذا النصيقول أهل العلم

ألن الاوتر لام  ؛تارك الاوترسان يكتب له ما كان يعمله مقيم ا، وال يعني تارك التهجاد ألن اإلن ؛في حال التعبكان 
 حضر.أنه تركه في سفر وال  -عليه الصالة والسالم-يحفظ عنه 

حكاية لآلياة أو حكاياة لماا  َيمَُّموْا{}َفتَ اآلن  "[( سورة النساء14)] }َفَتَيمَُّموْا{آية التيمم  -تبارك وتعالى-فأنزل هللا "
ب دا{ ؟أو حكاياة لابعض اآلياة والشااهد منهاا وا؟هل الخبر عانهم أنهام تيمما ؟حصل ا َطيِِ ( ساورة 15)] }َفَتَيمَُّمدوْا َصدِعيد 
 لاروم( ساورة ا51)] }َفَتَمتَُّعدوا{وفاي الاروم:  ،في النحل :في قوله تعالى في ثالثة مواضع ،االحتمال قائم ،نعم [النساء

 ؟تهدياد ،أمار ؟تهدياد أمهال هاذا خبار  [( ساورة العنكباوت00)] }َوِلَيَتَمتَُّعدوا{آخار العنكباوت: وفاي  (( سورة النحال55) -
 التهديد.وقد يتضمن الخبر 
يحتمال أن يكاون  ["( سدورة النسداء14)] }َفَتَيمَُّمدوْا{آيدة التديمم  -تبدارك وتعدالى-"فأنزل هللا  :فيه نعود إلى ما نحن

  "..."فقال أسيد بن حضيريكون حكاية لبعض النص ، وأن خبر ا
 ؟المراد منهما أي  اآليتين ،آية التيمم في النساء وفي المائدة "آية التيمم -تبارك وتعالى-فأنزل هللا "

 طالب: المائدة.
ة النسااء أو آيا ،ألناا ال نعلام أي اآليتاين عنات عائشاة ؛هاذه ماا وجادت لادائها مان داء العربي:بن اقال  ؟أو النساء

ا الوضاااوء يهاااوآياااة المائااادة ف ،آياااة النسااااء لااايس فيهاااا إال التااايمم :أوال   ؟آياااة المائااادةأم ترياااد آياااة النسااااء ؟ آياااة المائااادة
يمم، وفاي لايس فيهاا إال التا ،يعني آية النساء ليس فيها وضوء ...، يرجح كون المراد، فتخصيصها بالتيمم والتيمم

 آية المائدة وضوء وتيمم.
النساااء ال ذكاار للوضااوء فيهااا، فيتجااه وآيااة  ،ى آيااة الوضااوءمسااآيااة المائاادة تألن  ؛هااي آيااة النساااء :طباايقااال القر 

}َيا َأيَُّها الَّدِذيَن  :فأنزل هللا تعاالى ،بن الحارث ما يصرح بالمراد ولكن جاء في رواية عمر  ،تخصيصها بآية التيمم



الِة فاْغِسُلوْا وُ  "فقدال  :هناا يقاول ،دل علاى أن الماراد آياة المائادة [( ساورة المائادة0)] ُجدوَهُكْم{آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
"يدا آل أبدي بكدر، قدال: سابوقة ببركاات بال هاي م "ما هي بدأول بدركتكم"وهو من كبار األنصار  أسيد بن حضير"

ظااهر فاي  ،لعقاد تحتاهفوجادنا ا ،ظاهر "فوجدنا العقد تحته"حال السفر  "البعير الذي كنت عليه"أي أثرنا  فبعثنا"
ا  -صلى هللا عليه وسلم-أن الرسول فالظاهر  ،ألنه وجد تحت البعير ؛لطلبه لم يجدوه واتوجه نأن الذي بعث أناس 

 .أنهم لم يجدوه، نعمالظاهر  يبحثون عنه، لكن
بعيار لماا وجاد تحات ال ةمار  ،تعناي القاالدة ،فوجادها رجاال   -صالى هللا علياه وسالم-فبعث رساول هللا  :وفي البخاري 

واألخارى  ،هما في غزوة بني المصاطلقأوال ،وهذا يرجح أن القصة حصلت مرتين ا،فوجده ومرة بعث رجال   ،أثير
 فيها، حتى قيل: إنها في عام الفتح.مختلف 

"سئل مالك عن رجل تيمم لصالة حضرت، ثم حضرت صالة أخرى أيتديمم لهدا أم يكفيده تيممده ذلدك؟ فقدال: بدل 
هاذا يادل علاى  ن عليه أن يبتغي الماء لكل صالة، فمن ابتغى المداء فلدم يجدده فإنده يتديمم"يتيمم لكل صالة؛ أل 

 ؛لحادثل فاع، اإلمام مالك يرى أن التيمم على قوله هذا مبيح وليس براالك يرى أن التيمم مبيح ال رافعأن اإلمام م
 ،نااتم الكااالم ء؟عاادين يتبااين لنااا شاايبو أو نااتم كالمااه  ؟رافااع أمفهاال التاايمم مباايح  ،ألنااه يلزمااه أن يتاايمم لكاال صااالة

 .ونعود إلى المسألة
"فقال: يأمهم غيره ؟ يعني إمامة المتيمم بالمتوضئين "سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟"

دد، الفاارع كماال ماان طهااارة البدليااةألن طهااارة الماااء األصاالية أ أحددب إلددي" "؛ ألن ا"ولددو أمهددم هددو لددم أر بددذلك بأس 
 .صالته صحت إمامته يحت له، ومن صحتالصالة أب

"فطلدع ودخال فاي الصاالة  ،شارع فاي الصاالة ر"، فقدام وكِبدتيمم حين لم يجد ماء   "قال يحيى: قال مالك في رجل
 ىتيمم وشرع فاي الصاالة بعاد أن اتقا يعني: اتقى هللا ما استطاع، عليه إنسان معه ماء، فقال: ال يقطع صالته"

باال  ،: ال يقطااع صااالتهباادل، فطلااع عليااه إنسااان معااه ماااء، قااالأن يجمااع بااين الباادل والمهللا مااا اسااتطاع وال يلزمااه 
وارتفعت  ،حاجةن طهارته طهارة أل ؛يقطع صالته :وغيره يقول ،وليتوضأ لما يستقبله من الصلوات ،يتمها بالتيمم

 الحمار الذي يحمل الماء. ،،نهق حمار فبطلت الصالة :يقولون  يلغزون بهذاو  ،الحاجة
ال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصالة فلم يجد ماء فعمل بما أمره هللا به من التيمم فقدد أطداع هللا، ولديس "ق

"ليس غيره بأطهر منه، وال  أتم صالته؛ ألنهما لي إيؤمهم غيره أحب  :وهناك قال الذي وجد الماء بأطهر منه"
 [( ساورة التغاابن40)] }َفداتَُّقوا َّللاََّ َمدا اْسدَتَطْعُتْم{ساتطاعته واتقاى هللا حساب ا ، فكٌل عمل بما أمدر هللا بده"اأمرا جميع  

نما العمل بما أمر هللا به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصالة"  "وا 
عان إبطاال نهاي  وقاد ،ألنه عمل بماا أمار باه ؛وال يجوز له أن يبطلها ،أن يتمهاعليه يعني فإذا دخل في الصالة 

 العمل. 
إذا كاان  ،مان القارآن امعين ا اإذا كاان اعتااد نصايب   "وقال مالك في الرجل الجنب أنه يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن"

ا ،يقرأ القرآن في سبع يقرأ السبع في هذه الليلة ن كان متيمم  نمدا ذلدك فدي "ويتنفل ما شاء، مدا لدم يجدد مداء   اوا  ، وا 
 ي والصالة أعظم جاز له أن يقرأ.يعني إذا جاز له أن يصل فيه بالتيمم" ييصل المكان الذي يجوز له أن



باان ا؟ يقااول ماااء وطهاارت ماان الحاايض وتيمماات وصاالت، هاال يقربهااا زوجهااا أو ال يقربهاااطيااب اماارأة مااا وجاادت 
ما  ،تيمميقتصر على الواجب في اليقول: بعض أهل العلم  ،؟ يقربهاإذ ا يقربها أم ال يقربها ،الصالة أعظم :عباس

 .أكبر اكان حدث  بأن  ،ال سيما إذا كان حدثه يمنعه من القراءة ،وجد ماء ال يقرأ إال بقدر الواجب
 ،ولايس برافاع ،يتايمم لكال صاالة :ولاذا قاال ؛مقتضى قاول مالاك أناه مبايحرافع؟  أممبيح هو هل  ،نأتي إلى التيمم

ألنااه باادل عاان  ؟معنااى رافااع ماا ،رافااعيقااول: وغيااره شاايخ اإلسااالم قااال غياارهم: رافاع،  ،وهاو المعااروف عنااد الحنابلااة
وهال رفعاه رفاع مطلاق أو رفاع  ،والبادل لاه حكام المبادل ، طهارة الماء والوضاوء يرفاع،رة الكاملة عن الوضوءاالطه
وقاات صااالة الظهاار عليااه ودخاال  ،تاايمم ماارة واحاادة، بمعنااى أنااه جلااس عشاارة أيااام فااي مكااان لاايس فيااه ماااء ؟مؤقاات

 .بناقض من نواقض الوضوء ،لم ينتقض تيممه ما ،المغرب صلى صلى،صالة العصر صلى، 
 ،لياوم العاشاار وجاد الماااءي افاا ،خارهآإلااى  ..وصاالى الياوم الثاااني والثالاث والراباع ،ناام فاي اللياال وأجناب وقااام وتايمم

ن لم يجد  نعم، ؟ماذا نقول  يمساهول ،فليتاق هللاالمااء عشار سانين، فاإذا وجاد المااء الصعيد الطيب طهور المسلم وا 
 بشرته.

ويتايمم عشارة أياام بعاد أجناب، هاذا  ،أنه يمسه بشرته لماا يساتقبل مان أحاداث امطلق   امقتضى كون التيمم رافع رفع  
خااالف الرفااع هااو مطلااق مااا اليعنااي علااى  ؟الجنابااة ارتفعاات بااالتيمم أماغتساال  :نقااول لااه ،ماااءالثاام وجااد  ،الجنابااة
ذا قلنا ،ال أثر لها صارت الجنابةو  ،يغتسل  .عليه أن يغتسل :رفع مؤقت حتى يجد الماء قلنا :وا 

فليتااق هللا " :يعنااي إذا قلنااا ؟سااتقبليمااا لمااا مضااى ماان أحااداث أو ل  "الحااديث "فليتااق هللا وليساامه بشاارتهنعااود إلااى 
؟ فياه فائادة لايس أمن التيمم رافع كالماء صار الحاديث فياه فائادة : إوقلنا ،" لما يستقبل من األحداثوليمسه بشرته

ا لنصوص الطهارة. ،ه فائدةما في  يكون الحديث مؤكد 
ذا قلنا ا :وا  عناد عاماة أهال العلام  وعنادهم ،لحكام جدياد افليتق هللا وليمسه بشرته عن الجناباة الماضاية صاار مؤسس 

ويمسه بشرته عن الجنابة هللا  يوعلى هذا يتق ،دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى من التأكيد أن الخبر إذا
 .-إن شاء هللا- مضتالتي 

لى الظهاار بااالتيمم، ثاام حضاار ومثلااه لااو صاا ،رفااع مطلااق مااا يغتساال :لااو قلنااا ،رفااع مطلااق يااا إخااوان :يعنااي لااو قلنااا
رفاع مطلاق، خاالص   :أناه إذا قلناا على تيممه وعنده ماء، هل يقول أحد: بأناه ال يتوضاأ؟ ماعالعصر وهو  صالة

 .وهللا أعلام، لكنه رفع مؤقات حتاى يجاد المااء ،حدثه مرتفعالعصر خالص  ،نه ال يتوضأأ، مقتضاه ماعليه حدث
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبي

 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (7) كتاب الطهارة -شرح: الموطأ 

 عبد الكريم الخضيرالشيخ: 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
د وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أماا نبيناا محما ،لى هللا وسلم وبارك على عبده ورساولهوص ،الحمد هلل رب العالمين

  بعد:
إلفاادة  :يقول ،يطلب فيه أن يكلف بعض اإلخوان ببحث بعض المسائل ،هذا اقتراح من بعض اإلخوان فيه أمور

يعناي مان بااب  ،طاأالمو أباواب مان  أن يكلف بعض من يطيق بشارح بااب ماا، و الجميع، وتنشيط الناحية التعليمية
 وتعويد الطالب على الشرح. ،التمرين

 مور.لكن درس لمدة شهر ما أظن يتسنى فيه مثل هذه األ ،هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر
 

 سم.
 .أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
د وعلددى آلدده وصددحبه بينددا محمددن ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

 . أجمعين
 ر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء.اللهم اغف

 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 
 العمل في التيمم :باب

  نددزل عبددد هللا فتدديمم مددر مددن الجددرف حتددى إذا كددان بالمربدددعددن مالددك عددن نددافع أندده أقبددل هددو وعبددد هللا بددن ع
 فقين، ثم صلى.جهه ويديه إلى المر فمسح و  ا،طيب   اصعيد  

 بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. عن مالك عن نافع أن عبد هللا
 مفرقين.ويمسحهما إلى ال ،وضربة لليدين ،فقال: يضرب ضربة للوجه ؟به ك كيف التيمم؟ وأين يبلغمال وسئل

 أجمعين.نا محمد وعلى آله وصحبه نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 العمل في التيمم :باب
 ذا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع؟فإ ؟يعني كيف يعمل من أراد أن يتيمم

"مدن يعناي ماواله عباد هللا بان عمار  ني يحيى عدن مالدك عدن ندافع أنده أقبدل هدو وعبدد هللا بدن عمدر"حدث" :يقاول
المربااد كمنباار  إذا كددان بالمربددد" "حتددى، قااد تقاادم ثااة أمياال ماان المدينااةبضاام الجاايم والااراء موضااع علااى ثال الجددرف"

–فمسدح "قصاد الصاعيد الطياب  "اطيب د افتيمم صدعيد  "نزل عبد هللا وفي طريقهم  ،المدينةمن على ميل أو ميلين 



ال فالمدينااة علااى مياال واحااد أو ميلااين يصاالها  ،للوقاات احفظ اا وجهدده، ويديدده إلددى المددرفقين، ثددم صددلى" -بااه فااي وا 
 بالطهارة كاملة التي هي الوضوء.مع إمكانه أن يصلي الصالة في وقتها  ،للوقت افتيمم حفظ   ،الوقت

ألنه روي  ؛حصول الماء في وقت الصالة معوال يمكن أن يتيمم  ،بن عمر على وضوء سابقاكان  :قال بعضهم
فقصاد  فلم يجاد مااء   ،د الوضوءأراد تجديو هو على وضوء  ،يتوضأ لكل صالة -وأرضاهعنه رضي هللا -نه كان أ

وهاذا التمااس وتوجياه لصانيع  ي ا علاى جادتاه، فاي أناه يتوضاأ لكال صاالة،ومشا ،على قاعدتاه ا، جري  الصعيد فتيمم
ااعاافج ،بااه أن يصاالي بااالتيمم مااع إمكااان الصااالة بالوضااوء فااي الوقااتاباان عماار؛ ألنااه يربااأ  عاان  ال التاايمم عوض 

 على هذا القول.ال حدث عليه  وء الرافع للحدث، إذء ال أصل الوضيعني تجديد الوضو  ،الوضوء
م فاي حكا ،ميال أو ميلاين ،ألن المربد في حكام الحضار ؛رخذ من الحديث جواز التيمم في الحض: يؤ وقال الباجي

لى جوازه ذهب الجمهور.  الحضر، وا 
ولاو  ،حاالبضار ال يجاوز التايمم فاي الح :وقاال أباو يوساف وزفار ،عادم وجاود المااء ماعيعناي  ،التيمم في الحضر

لكن لو قرأنا اآلية من  ،هذا يشمل الحضر والسفر [( سورة النساء15)] }َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا{، طيب خرج الوقت
 أولها، نعم؟

ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر{طالب:   [( سورة النساء14)] }َواِ 
ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر{ ل وعلاى قاو  ،تايمملفالسافر سابب ل ،فاآلية فيها التقييد بالسافر [( سورة النساء14)] }َواِ 

ع مماا شار  مولايكن هاذا الحكا ،بمعناى أناه يغلاب فقادان المااء فاي السافر ال فاي الحضار ،أغلباي الجمهور أناه سابب  
 لعلة وارتفعت العلة، وبقي الحكم.

ثام صااار  ،ثام ارتفاع الخاوفأجال الخاوف،  مان، نعام ، القصار شارعيته األولاى مان أجال الخااوفمثاال ذلاك القصار
يااأتي إنمااا شاارع مراغمااة للكفااار الااذين قااالوا: ، الرماال فااي الطااواف صاادقة تصاادق هللا بهااا، مثالااه الرماال فااي الطااواف

اآلن ما يوجد كفار  ،ليراغمهم بذلك -عليه الصالة والسالم-فرمل النبي  ،م حمى يثربهقد وهنتو محمد وأصحابه 
 .رع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكمش ؟ يشرع،يشرع ال أمرع الرمل يش ،يقولون هذا الكالم

 ا.وسفر   اعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازه حضر  
 طالب:.......

 ؟ولو وجد ماء يتيمميعني 
 طالب:.......

 [( سورة النساء15)] }َفَلْم َتِجُدوْا َماء{، ال، ال
 طالب:.......

واألصال ال يعادل عناه إال  ،وهي طهارة بدل ،آليتين التنصيص على فقدان الماءوفي ا ،بد من فقدان الماء ال، ال
 مع وجود األصل.ال يعدل البدل  ،فقده مع

إلاى المارفقين، وفاي الاذي  يدياه ، فمسح وجهه ويديه إلى المدرفقين، ثدم صدلى"اطيب   ا"فنزل عبد هللا وتيمم صعيد  
ليجمااع بااين الفاارض  قااالوا: ر كددان يتدديمم إلددى المددرفقين""وحدددثني عددن مالددك عددن نددافع أن عبددد هللا بددن عمدديلياه: 



لااى الماارفقين ساانة عنااد بعااض أهاال العلاام ،ألن الفاارض الكااف إلااى الكااوع ؛والساانة فااي  أو أن مذهبااه أن الفاارض ،وا 
 التيمم إلى المرفقين كالوضوء.

 ى المدرفقين""وسئل مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ قال: يضرب ضربة للوجده وضدربة لليددين، ويمسدحهما إلد
 ة عند مالك، ولو مسحه من الكوع صح.للسن تحصيال  
فمقتضاى ماا ذكار  ،وآياة التايمم الياد مطلقاة ،إلاى المارفقينبمااذا؟ هاا مقيادة يالياد ف -آية الوضوء-عندنا اآلية اآلن 

 ال  وهااو المعااروف عنااد الشااافعية أن المسااح إلااى الماارفقين حماا ،ومااا أشااار إليااه اإلمااام مالااك ،باان عمااراماان صاانيع 
بحاااديث عماااار فاااي  معاااارض ، وقاااد جااااء فاااي راوياااة عناااد أباااي داود لكناااه خبااار لااايس باااالقوي،للمطلاااق علاااى المقياااد

وضاارب  ،ونفااخ ،فضاارب بكفااه األرض ))إنمااا يكفيااك هكااذا(( :-عليااه الصااالة والسااالم-وفيااه قولااه  ،الصااحيحين
 هما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، نعم؟ونفخ في ،بكفيه األرض
 طالب:.......

، حمل المطلق على المقيد في بما في الصحيحين معارض ،في الصحيحين ما يكفيبما  معارضحسنه وهو ولو 
  ؟غير متجه أممثل هذه الصورة متجه 

 طالب:.......
 ؟لماذا

 طالب:.......
 لالختالف في ماذا؟

 طالب:.......
ن كان السبب واحد   ،الحكم مختلف والمعاول  ،فاالحكم مختلاف ،لحكامهناا اتفاق السابب واختلاف ا، السابب واحاد ا،وا 

مطلااق علااى المقيااد، ولااو اتحااد فااإذا اختلفااا فااي الحكاام لاام يحماال ال ،عليااه فااي حماال المطلااق علااى المقيااد هااو الحكاام
 السبب.

ن اختلفااا فااي الحكاام والساابب لاام يحماال المطلااق علااى المقيااد  ،والحكاام هااذا غساال وهااذا مسااح ،الساابب هااو الحاادث وا 
السبب والحكم مختلفان وال يحمل المطلق على المقيد  السرقة مطلقة،وفي آية  ،قيدةية الوضوء مآكاليد في  ا،اتفاق  

وبعضاهم يحكاي  ،فإناه يحمال المطلاق علاى المقياد ،لاو اتحادا فاي الحكام والساببما بخالف  ،في مثل هذه الصورة
ُم{كالادم  ذلك،اإلجماع على  }ُقدل الَّ هاذا مطلاق وقياد فاي آياة أخارى  [ة( ساورة المائاد5)] }ُحرَِِمدْت َعَلدْيُكُم اْلَمْيَتدُة َواْلددَّ

ا{ م ا َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتة  َأْو َدم ا مَّْسُفوح   .[( سورة األنعام419)] َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
فاي الحكام دون السابب  احادأو يت ،أو يختلفاا فاي الحكام والسابب ،فاي الحكام والسابب في أربع صور: إما أن يتحدا

الحكاام واحاد وهااو  ،وفاي كفااارة القتال مقيادة ،ر مطلقااةافااي كفاارة الظهاف ،كالرقباة فاي كفااارة الظهاار وفاي كفااارة القتال
المقيد في هذه الصورة،  فيحمل المطلق على ،وهذا سببه القتل ،هذا سببه الظهار ،والسبب مختلف ،وجوب العتق
 لى المقيد لالختالف في الحكم.عال يحمل فيه المطلق  والذي معنا



  ،وفاي حاديث عماار ضاربة واحاادة ،يضارب ضاربة للوجاه وضاربة للياادين :قااال ،عرفناا أن الاراجح فاي هاذه المساألة
على ثم مسح بهما وجه وكفيه، فونفخ فيهما  ،يعني ضربة واحدة ،فضرب بكفيه األرض ،قال له: إنما يكفيك هكذا
 .ة واحدة للوجه والكفين، نعممم أنه ضربهذا القول المرجح في التي

 أحسن هللا إليك 
 تيمم الجنب :باب

المداء؟  مم ثم يدركسأل سيعد بن المسيب عن الرجل الجنب يتي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجال  
 عليه الغسل لما يستقبل.فقال سعيد: إذا أدرك الماء ف

يعطددش حتددى يددأتي وهددو ال  ،ال علددى قدددر الوضددوء: فدديمن احددتلم وهددو فددي سددفر وال يقدددر مدن المدداء إقدال مالددك
 ما أمره هللا.ك اطيب   امم صعيد  يوما أصابه من ذلك األذى ثم يت ،: يغسل بذلك فرجهالماء؟ قال

وهدل تكدره الصدالة  ا إال تراب سدبخة، هدل يتديمم بالسدباخ،مم فلم يجد تراب  يمالك عن رجل جنب أراد أن يتوسئل 
}َفَتَيمَُّمدوْا : قدال -تبدارك وتعدالى-؛ ألن هللا والتديمم منهدا الصدالة فدي السدباخفي السدباخ؟ قدال مالدك: ال بدأس ب

ب ا{ ا َطيِِ افه اكان صعيد   وكل ما [( سورة النساء14)] َصِعيد   كان أو غير سباٍخ، كان أو غيره. و يتيمم به سباخ 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: تيمم الجنب
سأل سعيد بدن المسديب عدن الرجدل الجندب يتديمم  بن حرملة أن رجال   "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن

 "فقدال سدعيد: إذا أدرك المداء فعليده الغسدل لمدا يسدتقبل"حدثاه باالتيمم  عوارتف ،يعني بعد أن تيمم ثم يدرك الماء"
 األحداث أو من الصلوات؟يعني لما يستقبل من 

 طالب:.......
نااه يغتساال فعليااه : إإال إذا قلنااا ،كااالم سااعيد ال ياادل عليااه ؟لمااا مضااى "هفااإذا وجااد الماااء فليتااق هللا وليمسااه بشاارت"

ذا حملنا كالمه فعليه الغسل  ،ولو لم يجنب مرة ثانية ،الغسل لما يستقبل من الصلوات لما يستقبل من األحاداث وا 
ا ا،مطلق   اعلى أن التيمم رافع رفع   قلنا: إنه جار ا افإذا كان رأيه أن التيمم يرفاع الحادث رفع  يغتسال لماا  :قلناا ا،مطلق 

ذا قلناا ،الحادث الاذي سابق ارتفاع اأما ،يستقبل مان األحاداث ا: إوا  هللا وليمساه  ىيتقاقلناا:  ا،مؤقت ا ان التايمم رافاع رفع 
 ألنااه حينئااذ   ؛خليناا الاانص ماان فائدتااها يسااتقبل ماان األحااداث ألولااو حماال علاى أنااه لماا ،بشارته عاان الجنابااة السااابقة

 من أحاديث الطهارة. جاء لجميع ما ايكون مؤكد  
 طالب:.......
 الصاالة ماا اأما ،كاالمالهاذا  ؟لكن هل يغتسل إذا وجد الماء للجنابة السابقة أوال يغتسل ،فيها إعادة هو الصالة ما

 فيها إعادة.
" قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر وال يقدر من الماء إال على قدر الوضوء وهو ال يعطش حتى يدأتي المداء"

ثام  ،وماا أصاابه مان األذى ،المااء فرجاه ذلك: يغسال باهو أهام مان الوضاوء مان الشارب، قاال مال هيحتاجيعني ال 
 ،فيماا يكفياه ،المااء الاذي معاهمعه ما يكفيه لغسله، يساتعمل هاذا  ليس ه هللا، إذكما أمر  ا،طاهر   اطيبًّ  امم صعيد  ييت

قاعاادة معروفااة عنااد أهاال العلاام أن ماان قاادر علااى وهااذه ال ،فيتاايمم ،أنااه لاام يجااد ماااء   فااإذا انتهااى صاادق عليااه حينئااذ  



عليه ال يأتي  رال يقد ، وأما ما، يأتي بما يقدر عليهبعض العبادة وعجز عن بعضها لزمه أن يأتي بما قدر عليه
 .به

لكنااه ال  ،وعنااده ماااء يسااير يكفيااه لغساال وجهااه ويديااه ،وهنااا عنااده مااا يكفااي لاابعض األعضاااء عليااه حاادث أصااغر
ومثلاه لاو كاان علياه  ،وتيمم عن الباقي ،استعمله فيما تقدر به على استعماله :نقول ،الرجلينيكفيه للمسح وغسل 

قااذر  ، عناادكالمعنااوي غياار المحسااوس ءالمحسااوس رفعااه أهاام ماان الشااي ءألن الشااي ؛فرجااك ذلكاغساال باا ،جنابااة
ثام  ،ولوثاه فترفع المحسوس الذي هاو ماا أصااب الفارج ،حقيقة له حسية وصف ال ،والحدث معنوي  ،نعم ،حاصل

 ما معك من الماء. إذا انتهى ذلك،كما أمرك هللا ب اطيب   اتتيمم صعيد  
د األرض المالحاة التاي ال تكااد  ،بفتحاات إال تدراب َسدَبَخٍة" ا"وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد تراب 

يجاوز أن  ة فدي السدباخ""هل يتيمم بالسدباخ؟ وهدل تكدره الصدالة فدي السدباخ؟ قدال مالدك: ال بدأس بالصدالتنبات 
وبهذا قاال  ،والتيمم منها ،من األرض اوهذا منه ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  تصلى في األرض السبخة 

التايمم يجازئ ال  ةمجاهاد أن السابخعان ماروي هاو و  ،إلساحاق اخالف ا ،التايمم بااألرض السابخةالجمهور أنه يصح 
دددا{}َفَتيَ : قاااال -تباااارك وتعاااالى-منهاااا؛ ألن هللا  ب  ا َطيِِ ُمدددوْا َصدددِعيد  وماااا  ،والصاااعيد وجاااه األرض [( ساااورة النسااااء15)] مَّ

 اعد عليه.تص
اسااتدل اباان خزيمااة علااى جااواز التاايمم باااألرض  ،اباان خزيمااة يسااتدل بااالنص علااى جااواز التاايمم باااألرض الساابخة

سبخة ذات نخل،  ،نةيعني المدي ، ذات نخل(())أ ريت دار هجرتكم سبخة :-عليه الصالة والسالم-السبخة بقوله 
ب دا{لها "طيبة" والطيبة من الطياب  -عليه الصالة والسالم-تسميته  مع ا َطيِِ  اإذ   [( ساورة النسااء15)] }َفَتَيمَُّموْا َصدِعيد 

فادل  ،اساتدالل ،دلاةمعا ،السابخة طيباة االمديناة طيباة إذ   ،، المديناة سابخةي في الوقت نفسه سبخة، نعاموه ،طيبة
 ة في الطيبة.داخلعلى أن السبخة 

دددا{هناااا الااانص  ب  ا َطيِِ ُمدددوْا َصدددِعيد   ا))جعلااات لاااي األرض مساااجد  وفاااي حاااديث الخصاااائص:  [( ساااورة النسااااء15)] }َفَتَيمَّ
اآلن فااي الحااديث العااام حااديث الخصااائص  ،تربتهااا ((ا))وجعلاات تربتهااا لنااا طهااور   :وفااي بعااض رواياتااه ((اوطهااور  

فهاال يحماال  ((ا))وجعلاات تربتهااا لنااا طهااور  اص: الحااديث الخااو  ((اطهااور  وجعلاات لااي األرض مسااجد و )) :المعااروف
، أو يبقاى د دون ماا ساواه مماا علاى وجاه األرضالعام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلاق باليا

 والتخصيص؟العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده ال يقتضي القصر 
 طالب: إخراج بع  أجزائه.

 راب.تما تيمم إال ب اإذ  
ا.  طالب: ال يا شيخ، التخصيص المراد به بع  أفراد العام ليس موافق 

التنصايص علاى بعاض أفاراد العاام بحكام موافاق لحكام العاام يعناي  ،حكم الخاص موافق لحكم العاام ،الحكم موافق
نااه إ :لكاان إذا قلنااا ،الحااديثين عمااوم وخصااوصبااين مااا إن  :هااذا إذا قلناااعنااد أهاال العلاام، و تخصاايص ال يقتضااي ال
الشاافعية وهو قاول  ،الحنابلة دتعرفون أن المعروف عن أنتم، لطوا بين األمرينوكثير من الشراح خ ،إطالق وتقييد

فاة، يعناي قاول حني ال يتايمم باه، خالف اا لمالاك وأبايمما علاى وجاه األرض  ذلكعدا  معو  ،أنه ال يتيمم إال بالتراب
 ؟أو وصف من أوصافها ،اد األرضالتربة فرد من أفر  :أوال  اإلمامين ما هو بعبث، 



 طالب:........
 ،في الحكم والسابب ان التربة وصف من أوصاف األرض اتحد: إفإذا قلناا، وخصوص   ايصير عموم   ،فرد ،وتقييد

لااى هااذا ياذهب ماان يقاا ،ال يجاوز أن نتاايمم بغياار التاراب :وقلنااا ،حملناا المطلااق علاى المقيااد ول بعادم جااواز التاايمم وا 
ناه : إإذا قلناا ،نعام ،ن التاراب فارد مان أفاراد األرض: إإذا قلناا ،رفناا أناه ماذهب الحنابلاة والشاافعية، وعبغير التاراب

 ،صايص علاى بعاض أفاراد العاام بحكام موافاق ال يقتضاي التخصايص هاذا مان جهاةتن :قلنا ،فرد من أفراد األرض
؟ ل التخصاايص، لماااذاتقباا ال ،وماان جهااة أخاارى اباان عبااد الباار ياارى أن أحاديااث الخصااائص ال تقباال التخصاايص

ألن  ؟لماذا ا،فال يدخله التخصيص أبد   ،هذا من حديث الخصائص ((ا))وجعلت لي األرض مسجد وطهور  يعني: 
ولذا تجادون الصاالة  ؛والتخصيص تقليل لهذا التشريف -عليه الصالة والسالم-نبي لالخصائص تشريف وتكريم ل

يعني جااءت أمور و  وال تجلسوا عليها(( ،))ال تصلوا للقبورطيب  ؟ة، لماذاعند ابن عبد البر جائز مثال  في المقبرة 
ول أم غياار مقباا ،ألن هااذا تقلياال لهااذا التشااريف ؛مااا تقباال التخصاايصال، أحاديااث الخصااائص فااي المقباارة خاصااة، 
 مقبول الكالم؟ لماذا؟

 طالب:.......
 :ويقااول ،ان شاارفهياابل -لسااالمعليااه الصااالة وا-هااذا الخصااائص إنمااا ذكرهااا النبااي  :لكاان هااو يقااول ،خاارالاانص اآل

أناات قللاات هااذا  :، قاااللحااديث كااذافااي هااذا المكااان  : ال تصاال   فااإذا قلاات ((اوطهااور   ا))جعلاات لااي األرض مسااجد  
 .-عليه الصالة والسالم-لنبي التشريف ل

 طالب:.......
الصااالة عليااه -هااذه األمااور اخااتص بهااا النبااي معنااى  مااا ،الخصااائص :أنااا أقااول ،هااو بواضااح اباان عبااد الباار مااا

تخصاايص إخااراج ال ،فااإذا قللاات ألن التخصاايص تقلياال بااال شااك ،-عليااه الصااالة والسااالم-لااه  اتشااريف   ؟-والسااالم
ا وطهور ا،يعني كل األرض  ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  يقول: تقليل، حينما  ،بعض األفراد فأنت  مسجد 

 ، نعم؟التشريفقللت هذا إذ ا  ،المقبرة ال تصح الصالة فيها :تقول
 طالب:.......

 جال-تقادم حقاوق هللا  -عاز وجال-حقاوق هللا  ماع -علياه الصاالة والساالم-ة بين حقوقه معارضكانت الإذا  ،نعم
 .-وعالجل -والنهي عن الصالة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق هللا  ،-وعال

كال ماا علاى  ))جعلات لاي األرض((البار  فعلاى رأي ابان عباد ،هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللناا هاذه الخصيصاة
ترباة، راوياة الترباة مان الناحياة ، البمثل هذا، كما أنه ال يجوز التقييادوال يجوز التخصيص  ،وجه األرض يتيمم به

 ،بااالقبول ىألنهااا مخرجااة فااي كتاااب تلقاا ؛فهااي صااحيحة ،مخرجااة فااي مساالم ،صااطالحية هااي مخرجااة فااي مساالماال
 من مخالفة؟هل تتضمن مخالفة أو ال تتض ؟ألكثرلكن هل فيها مخالفة لما رواه ا

 طالب:.......
 ؟على فرديعني تنصيص 
 طالب:.......



 ءموافقاة مان وجاه باعتباار الترباة جاز  ،مخالفاة مان وجاه ،زيادة الراوي الموافقة مان وجاه ،مثل هذا يذكر في الزيادة
مان  كال حاال المارجح فاي هاذا قاول ، علاىوالمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عاداها ،من أجزاء األرض

 ،التراب في رواية مسلم فرد من أفراد العاامعلى والتنصيص  ،األرضوجه يقول بجواز التيمم على جميع ما على 
  .ال يقبل التخصيص

 طالب:.......
 ي كل مكان، هذا كالم ابن عبد البر.ف ، صل   يمنع من الصالة ءشي هفي على كالمه ما
 طالب:.......

.أل ؛النهي ولو ورد  نه جعلت له تربة وطهور ا، إذن صل  
 طالب:.......

 . -هللارحمه -قوله مرجوح  ،ال
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائ  :باب

فقدال: مدا يحدل لدي مدن امرأتدي  -صدلى هللا عليده وسدلم-سدأل رسدول هللا  عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجدال  
 ثم شأنك بأعالها((. ،زارهاإ))لتشد عليها : -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فقال رسول ؟وهي حائ 

 مدعكاندت مضدطجعة  -صلى هللا عليده وسدلم-عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي 
نها قد وثبت وثبة شديدة ،في ثوب واحد -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا   صلى هللا-فقال لها رسول هللا  ،وا 
ثدم عدودي  ،))شددي علدى نفسدك إزارك: يعني الحيضة، فقالت: نعدم، قدال ((لعلك نفستِ  ؟))مالك :-عليه وسلم

  إلى مضجعك((.
عن مالك عن نافع أن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر أرسل إلدى عائشدة يسدألها هدل يباشدر الرجدل امرأتده وهدي 

 شاء".أسفلها، ثم يباشرها إن  لتشد إزارها على": ؟ فقالتحائ 
بها زوجهدا إذا رأت ييصدهدل عدن الحدائ  سدئال عن مالك أنده بلغده أن سدالم بدن عبدد هللا وسدليمان بدن يسدار 

 بل أن تغتسل؟ فقاال: "ال، حتى تغتسل".الطهر ق
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائ  
باال  ،لرجاال ممنااوع ماان قربااان الزوجااة حتااى تطهاار، احااال حيضااهايعنااي مااا يحاال للرجاال أن يسااتمع بااه ماان زوجتااه 

هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصالة حال السكر أو النهاي عان  ،والنهي عن قربانها ،حتى تتطهر
دداَلَة َوَأنددُتْم ُسددَكاَرى{ [( سااورة األنعااام494)] }َواَل َتْقَرُبددوْا اْلَفددَواِحَش{ ؟قرباان الفااواحش  [( سااورة النساااء15)] }اَل َتْقَرُبددوْا الصَّ
يقتضااي المباعاادة نعاام والقاارب منااه  ءألن مفهااوم االقتااراب ماان الشااي ؟ختلاافيأو  [( سااورة البقاارة459)] }َفدداَل َتْقَرُبوَهددا{

" فاي ثاوب واحادهناا "مور بمباعدتها، بال النصاوص كماا عنادنا ؟ ال ليس مأعنه، فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة
 ،ويباشاارها فااي غياار موضااع الحاارث ،وباادنها طاااهر ،لحاااف واحااد ،ش واحاادفااراواحااد، زوجتااه فااي ثااوب  مااعينااام 



ضاامن اإلنسااان ماان أمااا إذا  ،شاارتها حااال حيضااها فااي موضااع الحاارثمعاتنفياار ماان لوالتعبياار بااالنهي عاان القاارب ل
مثال  ،، ال يملاك نفساهالناس مجرد ما تكون زوجتاه بجاوارهألن بعض  ؛ما حرم عليه فال مانع نفسه أنه لن يقارف

 مضاجعتها، إذا كان ال يملك نفسه.حتى عن  ،مر باالبتعاد عنهاؤ يهذا 
عان زياد بان أسالم  "-صلى هللا عليده وسدلم-سأل رسول هللا  "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجال  

ولاذا يقاول ابان  ؛فهو مرسال ،يحكي قصة لما يحضرها "-صلى هللا عليه وسلم-سأل رسول هللا  "أن رجال  تابعي 
وماانهم ماان  ،فالمسااند عنااد اباان عبااد الباار المتصاال ،يعنااي متصااال   ا،رواه بهااذا اللفااظ مسااند   اال أعلاام أحااد   :الباارعبااد 
" متصال   اإال إذا كان مرفوع   اال يطلق على الخبر مسند   ،ومنهم من يجمع بينهما ،المسند المرفوع :يقول  "أن رجال 

-سااألت رسااول هللا  ،-صاالى هللا عليااه وساالم-هللا  : سااألت رسااولبااي داود عاان عبااد هللا باان سااعد، قااالفااي ساانن أ
"فقدال: مدا يحدل لدي مدن امرأتدي وهدي حدائ ؟ م عباد هللا بان ساعد األنصااري فعرفنا المابه -صلى هللا عليه وسلم
أي دونااك  ))ثام شاأنك(( ))لتشدد عليهددا إزارهدا، ثددم شدأنك بأعالهددا((": -صددلى هللا عليده وسددلم-فقدال رسدول هللا 

ال لو باشرها فيما دون الممنوع ة،واتقاء الشبه ،المئزر من باب سد الذريعةوجعل  ،بهستمتع اف ))أعالها(( ولو  ،وا 
 .لكن شد المئزر من باب سد الذريعة؟ يجوز أم اليجوز  ،لم تشد المئزر

))اصاانعوا كاال  -عليااه الصااالة والسااالم-قولااه  مااع ثاام شااأنك بأعالهااا(( ،))لتشااد عليهااا أزارهااامقتضااى هااذا الخباار 
محاادد بمااا بااين الساارة والركبااة عنااد وهااو هااذا الخباار ياادل علااى أن مااا فااوق اإلزار وتحاات اإلزار  النكاااح(( شاايء إال

لكن أبااح  ،أو مباشرة ما بين السرة والركبة ،هذا على أنه ال يجوز االستعمالبمثل فيستدلون  ،كثير من أهل العلم
ولاو  ،ماا دون الفارجبن يساتمتع مان زوجتاه وهاو ماذهب أحماد والثاوري أ ،كثير من السالف مان الصاحابة والتاابعين

الخبار أن ماا  اجااء فاي مثال هاذ وأماا ماا ،المقصود أنه ال يكون في موضع الحرث ،كان تحت السرة وفوق الركبة
ال يحاوم حاول لائ ؛هذا محمول عناد أحماد ومان معاه أناه علاى االساتحباب واالحتيااط ،دون اإلزار هو المستمتع به

 الظاهر رجحه النووي وغيره.هذا هو و  ،فيقع فيه ،الحمى
صدلى هللا عليده -"وحدثني عدن مالدك عدن ربيعدة بدن أبدي عبدد الدرحمن أن عائشدة زوج النبدي ثم بعد هذا قال: 

لمان أمان  ذلاكوفيه جاواز  في ثوب واحد" -صلى هللا عليه وسلم-كانت مضطجعة نائمة مع رسول هللا  -وسلم
صالى -مان األذى إلاى رساول هللا  ءمان وصاول شاي اقفزت خوف   "وأنها وثبت وثبة شديدة"من الوقوع في المحرم 

وثبت وثبة "-عليه الصالة والسالم-ورأت أن ظرفها ال يناسب مضاجعة النبي  ،أو تقذرت نفسها -هللا عليه وسلم
 سدت((فِ ))لعلدك نَ  ء حادث لاك؟أي أي  شاي "))مدا لدك؟((: -صدلى هللا عليده وسدلم-شديدة، فقال لهدا رسدول هللا 

بااالوجهين  :وقااال األصاامعي وغيااره ،يعنااي ن فسات ،وأماا الااوالدة فبضاام النااون  ،ت  ضااأي ح ،وكساار الفاااء تح النااون بفا
 .َنفست  ون فست   ،في الوالدة والحيض ،فيهما

ال ماا  :ومناه قاول الفقهااء ،يعني تسيل الدماء ،نعم تسيل النفوس ،وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس
 سائل. نفس له سائلة، يعني ال دم له

))شددي "قدال: يعناي حضات   ،نفسات   "فقالدت: نعدم"وهذا تفسير من بعاض الارواة  ،يعني الحيضة ))لعلك نفست((
ثام  ،وتلاوث الضاجيع ، تلاوث الفاراششادي علاى نفساك أزارك؛ لائال نفسك إزارك، ثم عودي إلدى مضدجعك((" ىعل

 النوم والضجوع. عودي إلى موضع



وال أعلاام أنااه روي بهااذا اللفااظ ماان حااديث فااي إرسااال هااذا الحااديث، لموطااأ رواة ا فيختلاا لاام: يقااول اباان عبااد الباار
في  ،كما في الصحيحين وغيرهما ،ألم سلمةحصلت نعم القصة  ،ويتصل معناه من حديث أم سلمة ،لبتةأعائشة 

 -علياااه الصاااالة والساااالم-وهاااي مضاااطجعة معاااه  ،الصاااحيحين وغيرهماااا أن أم سااالمة ن فسااات أو َنفسااات حاضااات
لاك اوال يضار اإلرساال عناد م ،والخبار مرسال ،وهناا عان عائشاة ،صود أن القصة حصالت ألم سالمة، المقانسلتف

 وأبي حنيفة، ويضر عند غيرهم.
 فما جاء فاي دينناا وساط باين ،واحدلحاف الحائض في ثيابها واالضطجاع معها في  معحديث فيه جواز النوم وال

شاارونها فااي اوالنصااارى يب ،وال يساااكنونها وال يجالسااونهافاااليهود ال يضاااجعونها  ؛مااا كااان عليااه اليهااود والنصااارى 
 ،يعناي قاذر [( ساورة البقارة000)] }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِ  ُقْل ُهدَو َأذ ى{وديننا منع موضع األذى  ،موضع الحرث

 يضاةوالح ،ومقتضاى منعهاا ،لما تلبست به من هذا األذى ؛الحائض ممنوعة من الصالة والصيام على ما سيأتي
 ليست بيدها كما هو معلوم.

وهي تنوي االستمرار  ،وكونها أمر خارج عن إرادتها ،؟ نعمكانت تعمله قبل حيضها أو ال يكتب هل يكتب لها ما
العلام، هال يكتاب لهاا  لة خالفياة باين أهال، والمساأوهو أذى ابتليت به ،ري دة والطاعة لوال هذا المانع القسفي العبا

 أو ال يكتب؟
ا،جئنا إللو  مان امتناع عان فعال  ؟فكياف بمان ال ذناب لاه ،بادلت سايئاته حسانات ى التائب من الذنب توباة  نصاوح 

 الصااالة والصاايام ثاام تاااب، نعاام، تباادل ساايئاته حساانات، فيكااف بماان منعاات مااع أن فااي نيتهااا وقاارارة الطاعااة وتاارك
 .آدمبنات هللا على  هكتبشيء هذا قالت:  ،نفسها أن لو مكنت لفعلت

 .طالب:.......
اا-هااو مااا يشااكل علااى هااذا إال وصااف الحااائض  ،ال ونقااص الاادين كااون  ،بأنهااا ناقصااة عقاال ودياان -االماارأة عموم 

  .فلو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص ،يأتيها العذر فتمكث األيام ال تصوم وال تصلي، الحيض يأتيها
ماان  ذلااك مااعلكاان  ه،ن يحرماافلاا ،-إن شاااء هللا تعااالى-وماان قصااد الخياار أصااابه  ،علااى كاال حااال المسااألة خالفيااة

  .-إن شاء هللا تعالى-ا لم يحرمه قصد الخير صادق  
 طالب:.......

 المسألة لن ينحسم الخالف فيها. على كل حال ،االمتناع امتثاال   ،امتثاال  
"وحدثني عدن مالدك عدن ندافع أن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عمدر أرسدل إلدى عائشدة يسدألها هدل يباشدر : يقاول

 ثدم يباشدرها فيمدا دون الجمداع إن شداء" -تربطاه علاى أسافلها-زارهدا يشدد إ أته وهي حدائ ؟ فقالدت:الرجل امر 
 ".كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض" :قولمع نسائه، ت -عليه الصالة والسالم- هفأفتته بما كان يصنع

اا وساليمان بان يساار  ،أحد الفقهاء السبعة على قول "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد هللا" مانهم أيض 
، إماا رأت عالماة الطهار ،رأت الطهار "سئال عن الحدائ  هدل يصديبها زوجهدا إذا رأت الطهدر قبدل أن تغتسدل؟"

}َحتَّددَى  ""حتددى تغتسددلال يصاايبها  :أي ال" :-كاال منهمااا أي-"فقدداال البيضاااء أو بالجفاااف قباال أن تغتساال بالقصااة 
ْرَن{ { انقطع الدمحتى يطهرن، أي:  [( سورة البقرة000)] َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّ ْرَن َفْأُتوُهنَّ  [( سورة البقارة000)] }َفِإَذا َتَطهَّ

ألن تقارب ولااو لام تتطهاار؛ أنهااا  ذلاكومقتضااى  ،هااذا الغاياة [( ساورة البقارة000)] }َواَل َتْقَرُبدوُهنَّ َحتَّددَى َيْطُهددْرَن{اآلن 



 ،فجاااء فااي النصااوص مااا ياادل علااى الاادخول ،دخولااه لاايس بقطعاايلكاان دخااول الغايااة وعاادم  ن،الغايااة حتااى يطهاار 
دْرَن{، ذلاكفجااء التوضايح بعاد  ،وجاء في النصوص ما يادل علاى عدماه يعناي نعام  [( ساورة البقارة000)] }َفدِإَذا َتَطهَّ

فالجملاة الثانياة التطهار مان فعلهاا بالغسال فاأتوهن، وهاو  ،هذا قدر زائد على مجارد الطهار ،تطهرن بعد أن طهرن 
دْرَن{: -جل وعال-"ال حتى تغتسل؛ لقوله فسرة للمراد من الجملة األولاى م  }َواَل َتْقَرُبدوُهنَّ َحتَّدَى َيْطُهدْرَن َفدِإَذا َتَطهَّ
: إذا انقطاع الادم ألكثار ، وقاال أباو حنيفاةوجمهاور الفقهااء ،وبهاذا قاال مالاك والشاافعي وأحماد "[( سورة البقرة222)]

 ،سابعة ،لكان إن انقطاع الادم قبال أكثار الحايض ساتة أياام ،وطؤهاا قبال الغسال الحيض وهو عشارة أياام عناده جااز
: لماا ذكار كاالم أباي حنيفاة قاال -عاالىماه هللا ترح–ابان عباد البار  ذلاك؟دليلاه علاى  ،سالتحتاى تغ ،تساعة ،ثمانية

 تغتساال، ،تطهاارال يجااوز للاازوج أن يقاارب زوجتااه حتااى فااعلااى كاال حااال هااو قااول مرجااوح،  ،هااذا تحكاام ال وجااه لااه
 .دينار أو نصفه، الخبر ضعيفالكفارة ما ورد فيها الخبر ضعيف 

 .أحسن هللا إليك
 باب: طهر الحائ 
ة بن أبدي علقمدة عدن أمده مدوالة عائشدة أم المدؤمنين أنهدا قالدت: كدان النسداء يبعدثن إلدى معن مالك عن علق

: ال لهدنفتقدول  ،الصدالة سف فيده الصدفرة مدن دم الحيضدة يسدألنها عدنبالدرجة فيها الكر عائشة أم المؤمنين 
 ذلك الطهر من الحيضة.تريد ب ،تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

كددن يدددعون  عددن مالددك عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر عددن عمتدده عددن ابنددة زيددد بددن ثابددت أندده بلغهددا أن نسدداء  
 ا.هذما كان النساء يصنعن  :وتقول ،عليهن ذلكفكانت تعيب  ،بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر

مثدل الجندب إذا لدم يجدد  فدإن مثلهدا ،يممتدنعدم لت :ل مالك عن الحائ  تطهر فال تجد ماء هدل تتديمم؟ قدالئوس
 ماء  تيمم.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 باب: طهر الحائ 

"مدوالة عائشدة أم المدؤمنين أنهدا مرجاناة  "عدن أمده"المادني  "حدثني يحيى عن مالك عن علقة بن أبدي علقمدة"
بكسار الادال وفاتح الاراء جماع  َرجة""يبعثن إلى عائشة بالدِِ يعني من نساء الصحابة والتابعين  النساء" قالت: كان

 ،: إناه تأنياث درج، وقاالجةر  الد   ،ثم السكون  ،بن عبد البر بالضماوضبطه  ،يرويه أصحاب الحديث ،وهكذا ،درج
 "فيده الكرسدف"يجعال  ،على كل حاال هاو وعااء ،جةرَ وضبطه الباجي بفتحتين الدَّ  ،والدرجة تأنيثه ،الدرج معروف

يعناي ياؤتى بالكرساف الاذي  ،فيهاا الكرساف فياه الصافرة مان دم الحايض ،الذي اختبر فيه المحل ،الذي هو القطن
"فيده صدفرة مدن  ؟، هال انقطاع نازول الادم أو ماا زالالطهر رهو القطن فيدخل في موضع الخارج من الدم الختبا

ال باد فياه هاذا مثال  ؟هل مثل هذا يمنع من الصاالة ،يسير ال يكاد يذكر ءشي ة"دم الحي ، يسألنها عن الصال
ا األنها إن تركت الصاالة وقاد طهارت ارتكبات أمار   ؛واالحتياط فيه غير ممكن ،من الحزم ن صالت  ا،عظيم  حاال وا 

االضطراب  وعادات النساء يحصل فيها ،ديدةشك، وكثير من النساء اآلن في حيرة ش بال احيضها ارتكبت محرم  
نااع وغيرهااا توجااد االمو  ،أو أي تصاارف يتصاارفنه فااي أنفسااهن ،مااا يتناولااه النساااء ماان طعااام أو عااالج مااع ،الكثياار

 خير وتغير في اللون، واضطراب كبير.تقديم وتأ ،ضطراباال



لنها أيسا ،لكن ما وجد إال الصفرة مان دم الحايض ،القطن اختبر فيه المحل اهذ ،فيه قطن ،هنا يبعثن بهذا الوعاء
وعلااى أداء هااذه العبااادة  ،حاارص النساااء علااى فعاال الخياار مااعألنااه  "فتقددول عائشددة لهددن: ال تعجلددن"عاان الصااالة 

ألن هااذا لااو كااان الاادين بااالرأي إذا  ؛اليسااير مااا يمنااع ماان إقامااة هااذا الااركن العظاايم ءالعظيمااة ياارون أن هااذا الشااي
ال كدرة.ذا الشيفكيف به ،كانت االستحاضة مع أن الدم يجري ال يمنع من الصالة  ء اليسير صفرة وا 

 صالوا،يعني إذا رأيتن القصاة البيضااء  "يسألنها عن الصالة، فتقول لهن: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"
القصاة بفاتح القااف وتشاديد  ،ة بفتح القاف وتشاديد الصاادص  القَ  ،الطهر من الحيضة ذلكتريد ب ،فال ذلكما قبل أو 

"تريد بذلك  ،وهو معلوم عند النساء يعرفنه ويدركنه ،يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ،الصاد المهملة ماء أبيض
ومنااه  ،الجااص معااروف بياضااه ،وهااو الجااص ،لبياضااه القااص ذلااكشاابهت مااا يخاارج ماان  الطهددر مددن الحيضددة"
إن القصاة برؤياة إماا  ،فالمرأة عليها أن تنتظر حتى تجزم أن الدم قاد انقطاع ،صصهجيعني  ،قصص داره بالجيل

اا ،وبعااض النساااء ال توجااد عناادها قصااة بيضاااء -وهااذا هااو الكثياار الغالااب-تاارى كاناات مماان   ا،هااذه إذا جفاات تمام 
 لدم فإنها تكون قد انتهت عادتها.وانقطع عنها نزول ا

: هاي اءالحاذ  ابان قاال  "عدن عمتده"بان حازم  وعمار بان محماد بان  "وحدثني عن مالك عن عبدد هللا بدن أبدي بكدر"
، أم ه أخاات أبيااهتاام، والصااوب أنهااا عألنهااا صااحابية قديمااة ؛لكاان عبااد هللا لاام ياادركها ،ة جاادهعماا ،عماارة بناات حاازم

ا "عن عمته عن ابندة زيدد بدن ثابدت" وعمار  كلثوم أو أم وهاي زوجاة ساالم بان عباد هللا بان  ،أم كلثاوم ااسامها أيض 
الليل، ينظرن إلى ما "من جوف يطلبن المصابيح وهي السرج  كن يدعون بالمصابيح" "أنه بلغها أن نساء  عمر 

يعنااي التكلااف ماان اإلتيااان  يدددل علددى الطهددر، فكانددت تعيددب ذلددك علدديهن، وتقددول: مددا كددان النسدداء يصددنعن هددذا"
 التي أدركتهن.والمراد بالنساء نساء الصحابة ال ،بالسرج في جوف الليل

وأنكرت على من يصنع  ،وزوجها أحد الفقهاء أدركت الصحابيات ،بنت زيد بن ثابت أبوها معروفهذه وأم كلثوم 
 ،والحارص علاى أداء العباادة فاي وقتهاا ،إذا كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخير ،هذا الصنيع

مان هاؤالء النساوة إال أناه يعني ما يظهر من حال هاؤالء التابعياات  ؟والحرص على إبراء الذمة ينكر على ما فعله
 ا،؟ الحااارص الزائاااد علاااى المطلاااوب شااارع  خيااار يعااااب علياااهفهااال مااان حااارص علاااى ال ذلاااك،علااايهن  حااارص وعابااات

ء ماان ألنااه قااد يفضااي إلااى شااي ؛لذاتااه ولمااا يفضااي إليااههااذا غياار مطلااوب، الاادليل  ل عليااهواالحتياااط الااذي ال يااد
اإلنسان لو حمل نفسه على  ،بعض ما طلبه الشارعتحصيل التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن 

وقد أحسن من انتهى إلى ماا  ،فعليه أن يحرص على أن يعمل بما سمع ،الدين ما استطاع العزيمة في كل أبواب
لكاان لاام يكاان النساااء فااي عهااد  ،وأداء هااذه العبااادة العظيمااة ،وال شااك أن الباعااث هااو الحاارص علااى الخياار ،ساامع

 تباع من سلف.اوكل خير في  ،والخير في اتباع من سلف ،الصحابة يفعلن هذا
ال فارق  تديمم، فدإن مثلهدا مثدل الجندب"تقدال: نعدم  هدل تتديمم؟ ،حدائ  تطهدر فدال تجدد مداء  "وسئل مالك عدن ال

فاإذا جااز للجناب الاذي وجاب علياه الغسال أن  ،فكال منهماا متلابس بالحادث األكبار ،بين الحائض والجناب ،بينهما
جاد مااء تايمم أو إذا لام ي ماء،من غسلها لفقد الماء إذا لم تجد  جاز للحائض أن تتيمم بدال   ،يتيمم عند عدم الماء

، علااى الخااالف فااي المااراد بالمالمسااة علااى مااا تقاادم ، قياااس علااى الجنااب المنصااوص عليااه فااي اآليااة،وهااذا قياااس
 نعم؟



 طالب:.......
ثار ألكان مان اقتفاى  ،وتفصايالت توقاع فاي حارج ،في شك أن بعض الفقهاء ذكر تفصايالت ال دليال عليهاا هو ما

مان  اونسامع يومي ا ،ونوازل تحتااج إلاى أحكاام ،ومسائل مستجدة مسائل حادثة،ال شك أن هناك  ،النصوص ارتاح
يأتي  ،ويأتي في باب االستحاضة الذي هو أكثر ما يأتي فيه اإلشكاالت ،األسئلة ما يشكل على كثير من النساء

فااي هااذا وجااد إشااكاالت كثياارة  ،يااأتي تقاادم وتااأخر بساابب مااا يؤكاال أو يسااتعمل هااذا ،يااأتي نزيااف ،استحاضااة مااثال  
ال كانت العادة م  .نعم ؟ومتى تنتهي ؟ومعروف متى تبدأ ،طردة عند النساءالعصر، وا 

 .أحسن هللا إليك
 باب: جامع الحيضة
لحامل تدرى الددم: إنهدا تددع في المرأة ا قالت -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أن عائشة زوجعن مالك أنه بلغه 

 الصالة.
 الحامل ترى الدم قال: تكف عن الصالة.  ب عن المرأةعن مالك أنه سأل ابن شها

 األمر عندنا. ذلك: و قال مالك
: كنت أرجدل أنها قالت -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي 

 وأنا حائ . -صلى هللا عليه وسلم-رأس رسول هللا 
بدن الزبيدر عدن أسدماء بندت أبدي بكدر الصدديق عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المندذر 

إحدددانا إذا أصدداب ثوبهددا الدددم مددن أرأيددت : فقالددت -صددلى هللا عليدده وسددلم-سددألت امددرأة رسددول هللا  :أنهددا قالددت
حددداكن الدددم مددن إ))إذا أصدداب ثددوب : -صددلى هللا عليدده وسددلم-فقددال رسددول هللا  ؟كيددف تصددنع فيدده ،الحيضددة

 ثم لتصلي فيه((. ،ثم لتنضحه بالماء ،الحيضة فلتقرصه
  :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول 

 باب: جامع الحيضة 
 الذي يجمع المسائل المختلفة في هذا الباب. 

قالدت فدي المدرأة الحامدل تدرى  -عليه الصالة والسدالم-"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي 
 يض.هذا رأي عائشة أن الحامل تح يعني الدم: إنها تدع الصالة"

يعناي هاذا رأي  قدال: تكدف عدن الصدالة" ؟"حدثني عن مالدك أنده سدأل ابدن شدهاب عدن المدرأة الحامدل تدرى الددم
 عائشة وابن شهاب.

 رأة إذا حملات انقطاع عنهاا الادم هاذا، معلاوم أن الماهاو اختياار مالاكو  "قال يحيى: قدال مالدك: وذلدك األمدر عنددنا"
 ،الجناين، فاال يخارج، هاذا هاو األصالذا الادم ينصارف لتغذياة أن هاهاي  ، ينقطاع عنهاا الادم ألمار ولحكماةاألصل

 ؟هل تحيض أو ال تحيض وبلونه ورائحته من المرأة الحامل؟ووجد الدم في وقته  ؟ج فما الحكملكن إذا خر 
وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنها تدع  افإذ ،مالك أنها تحيضهو اختيار بن شهاب و امقتضى قول عائشة و 

دم، فاي وقات أناه وهو  ،بما ذكراستدالال   ،ذا كما أنه مذهب مالك هو قول اإلمام الشافعي في الجديدوه ،الصالة
ا بالوصف الذي يتصف به دم العادة.  العادة، وأيض 



بااالحيض، سااتبراء يعتباار االوماان أقااوى مااا يسااتدل بااه هااؤالء أن  ،وذهااب أبااو حنيفااة وأحمااد والثااوري أنهااا ال تحاايض
االسااتدالل علااى بااراءة الاارحم إنمااا يكااون  ،سااتبراء بااالحيضاءة الاارحم يكااون بااالحيض، االيعنااي االسااتدالل علااى باار 

  ؟نعم ،بالحيض
 طالب:.......
فلاو كانات  ،وهاذه مان أقاوى ماا يساتدل باه هاؤالء ،ساتبراء قيماةصاار لال لو كانات الحامال تحايض ماا هبال شك ألن

االستدالل  انظر ،هذا من أقوى ما يستدل به ،لحيضبراءة الرحم ما تتم بابالحيض، الحامل تحيض لم تتم البراءة 
وال  ،ألن الملاك موكال باالرحم ؛تاراه الحامال لايس بحايض بن المنير على أن مااادل تيس ذلك،الغريب العجيب بعد 

يعنااي  ا،يمكاان يصااير الملااك موجااود   يعنااي وقاات ناازول الحاايض مااا ،يااأتي لمثاال هااذه األماااكن التااي يحصاال فيهااا
أي نعام يمتناع  ،الحمل معيعني وجه االستدالل عنده أن الملك موكل بالرحم يعني  ،تداللإغراب في االس ،إغراب

لكان يارد عليهاا أنهاا إذا رأت  -هاو الحايضالاذي  ،وجاود هاذا القاذر ماعرحام الحامال -وجود الملك الموكل بالرحم 
 .ل حال، سواء قلنا: حيض أو ليس بحيضهو قذر على ك ،الدم

بان المنيار افقاول  ،حايض أو لايس بحايض :ساواء قلناا ،والدم هذا قاذر ،مل ترى الدميعني المسألة مفترضة في حا
قاروء، العادة مان ثاالث  ،دد تكون بالحيضالع   ،نما يكون بالحيضإوأنه  ،لكن قول من يستدل باالستبراء ،ضعيف
ن حايض : إة قاالواالمالكياة والشاافعي ؟كيف نعرف باراءة الارحم ،فإذا كانت الحامل تحيض ،العلم ببراءة الرحمأجل 

أو ال تخاارج ماان العاادة  الكاان إذا وجااد حاايض تكاارر ثالث اا ،سااتبراءاالفااال يعااارض  ،وال يعلااق بااه حكاام ،الحاماال نااادر
 ي حامل؟ نعم؟تخرج وه

 طالب:.......
 هم، على قولهم اعتدت ثالثة قروء وانتهت، نعم؟على هذا على قول نعم،

 طالب:.......
هذا في حال الوالدة قبل بلوغ  ،هو قول مردود بال شكو -قالوا  ؛نفر يسيرعلي و  إال بأبعد األجلينحد قال أ هفي ما

فاي عادة  ا،ماا قاالوا فاي مساألة الحايض أباد   ،بأبعاد األجلاين فاي هاذه الصاورة تعتاد :قاالوا -أربعة أشاهر وعشارة أياام
مال وغيار الحامال بأربعاة أو تعتد الحامل بوضاع الح ؟أو غير حامل حامال   اهل تعتد بأربعة أشهر مطلق   ،المتوفاة
 ؟أشهر

 د، وعلاى كال حاال الحمال ضاة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلاىهذا بالنسب ،تعتد بأبعد األجلين :ومنهم من قال
ء شااي ،نقيضااه مااعنقاايض فااال يمكاان أن يجتمااع النقاايض  ،ساايما فااي باااب العاادد واالسااتبراء ال ،أو نقاايض الحاايض

 يمكن، نعم؟ ، مامخالفء علق عليه حكم شي علق فيه حكم، يجتمع مع
 طالب:.......

 ،هاذا هاو األصال ،انقطاع يحقاالتل يحصالوهاي مجارد ماا  ،الكل حمال ،ع النطفة إلى الوالدةو هذا الحمل من وق ،ال
، ثالثااة أشااهر لشااهر أو لمااا نسااتطيع نفاارق اماارأة حاماال  اإذ   مااا  ؟لاايس بحاايض أمهااذا حاايض أشااهر، أو ساابعة مااثال 

 لتي جاءت ما فرقت.؛ ألن النصوص انستطيع أن نفرق 
 طالب:.......



 .اهفقه مع -رضي هللا عنها- ما جربت ،وما جربت حمال   ا،هذا اجتهاده ا،هذا قوله
 طالب:.......

ن صاالت فعلاات إألنهااا   ،فااي هااذا الباااباالحتياااط ال يمكاان  ،االحتياااط ال يمكاان فااي هااذا الباااب :أنااا أقااول ،ال ،ال
ن تركت تركت أمر   ا،محرم     ا.عظيم   اوا 

 الب:.......ط
 الفعل أسهل من التركنعم، 

 طالب:.......
 ؟حرم أعظمهل ترك الواجب أعظم أو فعل الم نعم، نأتي إلى مسألة عظمى،

 طالب:.......
))إذا أمارتكم بشايء  هذا الجمهاور ،ور أعظم من ترك الواجبظالجمهور على أن فعل المح ء،بشيتجزموا ال ال، 

ذا نهيت ،فأتوا منه ما استطعتم يارى أن تارك  -رحماه هللا-وشايخ اإلساالم مثناوي، في  ما كم عن شيء فاجتنبوه((وا 
بلااايس  ،ورآدم معصااايته فاااي ارتكااااب محظااا ،إبلااايس آدم ماااعبقصاااة  اساااتدالال   ،الواجاااب أعظااام مااان فعااال المحااارم وا 

 ، ال يمكان أن يحكام بمثالطاردل بقاول ماكن أن يقامال ي ،، وعلى كل حال ال هذا وال ذاكواجب معصيته في ترك
هال ، الجماعاة ماعيعناي أنات ماأمور بالصاالة  ،ننظار إلاى عظام الواجاب وعظام المحارم ا،بقول مطارد إطالق ا ،هذا

نكار علياه، تتارك الواجاب مان شخص يدخن وال تساتطيع ت هفي ،تترك هذا الواجب لمحذور في طريقك إلى المسجد
وجاود ظاالم يلزماك باالوقوع  ماعغاي لكن لو كان فاي طريقاك ب ؟وريعني تترك الواجب لوجود هذا المحظ أجل هذا؟

 عليها تترك الواجب أم ال تترك؟
إلااى وننظاار  ،ننظاار إلااى حجاام الواجااب ،فاال هااذا وال ذاك ا،القاول باااالطراد فااي مثاال هااذه المسااائل ال ياارد إطالق اا اإذ  

: هاذا إذا قلناا ،يعناي فاي مثال هاذا الخاالف ،ور المفاروضظاالمح ماع، ننظر إلى الواجب المتروك حجم المحظور
فهال تفعال الصاالة  ة،شابهأثاار ، أنه ح، لو قلنا بهذا، خالف من غير مرجحخالف من غير مرج ة،نه يثير شبهإ

 تترك الصالة على القول اآلخر؟أو  ،ورظوتستغفر خشية أن تقع في مح
 طالب:.......

 هللا عليك.قد أوجبه  أسهل من ترك ركن من أركان اإلسالم ،وتستغفر اور  ظترتكب محأنت كونك  ،سهل ،ال
أنهدا قالدت:  -صدلى هللا عليده وسدلم-"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبدي 

هذه جملاة  "وأنا حائ "أس مشط شعر ر أ ،الترجيل التسريح "-صلى هللا عليه وسلم-ل رأس رسول هللا جِ رَ كنت أُ 
))سابحان هللا إن الماؤمن ناب، وحاديث أباي هريارة لحق بها الجوأ ،دليل على طهارة بدن الحائض حالية، وفي ذلك

ااا ،تنظياااف الشاااعرو  ،والترجيااال هاااو التساااريح ال يااانجس(( تساااريحه و ياااف الشاااعر ظتن ،مطلاااوب اوتنظياااف البااادن أيض 
بمسالم أن ال يلياق  ا،هذا مطلوب شارع  باإلنسان، تنظيف الثوب والبدن وما يتعلق  اأيض  مطلوب، وكذلك تنظيمه و 

ا ممنوع لكن المبالغة في هذا التنظيف ،بها رى يكون على هيئة بحيث يزد  .والترتيب والتصفيف أيض 
يرجاال  -صاالى هللا عليااه وساالم-هااذا أن اإلنسااان لمااا ساامع أن الرسااول ال يعنااي  ا،جاااء النهااي عاان الترجاال إال غبًّاا

ا، صالون لتنظيف الشعر وتصفيفهيفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح  أنه شعره ينظف  ني من ، يعا خاصًّ



قااال واحااد ماان  ،مائااة ركعااةوأنااه يصاالي فااي اليااوم والليلااة ثالثم عاان اإلمااام أحمااد لكالطرائااف واحااد ماان الشاايوخ ياات
ألن  ؛ليس بمعقاول ،صحيح :والشيخ من الشام قال ،الطالب يحلق لحيته ،هو معقول هذا ما :الطالب الحاضرين

يعنااي  ،ده صااالون يتحلااق بااه ثااالث ساااعات، اإلمااام أحمااد عناافيااه ثااالث ساااعات فااي اليااومعنااده صااالون يتحلااق 
 ،هاذا ال يارد بهاا الشارع ،عان المساتحبات فضاال   ،المبالغة في مثل هذه األمور التي تعوق عان تحصايل الواجباات

))الباذاذة ماان  :مثال هاذا الانص صااح الحاديثإلااى  اولكسار مااا قاد يفهماه ويفعلاه بعااض النااس اساتناد   ،الادين وساط
 نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط. ،حسن المظهر يلغة فالبذاذة عدم المبا اإليمان((

ا  :لمسلميعني ال يقال ل  :وال يقاال لاه ،إسراف تشتري ثوبين في آن واحاد ،يتقطعحتى ال تشتري أكثر من ثوب أبد 
 ،علياه خر ماآما يعود إليه  ا، بحيث إذا لبس ثوب  اس، ثالثمائة وخمسين ثوب ا في السنةأصنع كما صنع بعض الن

م خشاية ثا ،ناه خلاق للعباادةأل ؛هاذا األصال ،سالم أن يعمال آلخرتاهممطلاوب مان ال ،دين هللا وسط ،ال هذا وال ذاك
ْنَيا{ :تحت يده قيل له أن يضيع نفسه، وأن يضيع من  .[( سورة القصص99)] }َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

؛ ألن عروة لام وهو خطأ وغلط ،ليحيى وحده كذايقول:  "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" :يقول
 ،عن هشام عن زوجتاه فاطماة الرواية التي معنا، وهو في الموطئاتفي  ،هذا ليحيى وحده ئ ا،عن فاطمة شي يرو
وهي أسن منه بثالثاة  ،بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام بن عروة ، فاطمةعن زوجته فاطمة "،عن أبيه"هو  ما

اا ألبويهماا وفاطماة  ن أسماء بنت أبي بكر الصدديق جددة هشدام""عابنة عمه  ،عشر سنة "أنهدا قالدت: سدألت مع 
فادل علاى  إلاى آخاره، "-صالى هللا علياه وسالم-"ساألت رساول هللا سماء كما في بعض طرق الحديث: هي أ امرأة"
ن أبهمت هنا. أن  السائل هو أسماء، وا 

والادم فاعال  ،ثوب مفعاول يت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم""أرأأي أخبرني  ،معنى األمرب ،استفهام ""فقالت: أرأيت
))إذا أصداب ثدوب إحدداكن الددم مدن : -صدلى هللا عليده وسدلم-"كيف تصنع فيه؟ فقدال رسدول هللا من الحيضة 

أو بادون  ،بمااء يساير ))فلتقرصاه((أي مان دم الحايض  ،مان الحيضاة تقرصاه، "الحيضة فلتقرصه ثم لتنضدحه((
بالمااء، والماراد بالنضاح هناا إزالتاه  ؛ ألن دم الحيض نجاس، تجابأي تغسله ،بالماء ذلكعد ب ))ثم لتنضحه((ماء 

 ،القرص والحااكبااوجاااء التشااديد فيااه  ،ألن دم الحاايض نجااسواباان بطااال؛ قالااه الخطااابي واباان عبااد الباار  ،الغساال
 :ن  قولااااهألن الغساااال اسااااتفيد ماااا ؛: النضااااح هنااااا الاااارشبصاااالع، ثاااام تغسااااله بالماااااء، وقااااال القرطباااايولااااو  ه،تحكاااا

 ه يعني تغسله بالماء.تقرص))فلتقرصه(( 
، في غسله فبقي أثرهوبالغت  ،قرصته وغسلته بالماء ،لكن إذا فعلت ما أمرت به ،على كل حال المقصود تنظيفه

ن جاء األمر بوضع ماذا؟ يعفى عنه ال يؤثر فإن األثر  ، وا 
 طالب:.......

 نعم؟ ،وبقي األثر ،قرصته وغسلته بالماء ،ثوب المرأة أصابه دم حيض ،هذا الثوب ،ال، ال
 طالب:.......

 ء، نعم؟يوضع عليه شي
 طالب:.......



ثام  ،ثام لتنضاحه ،ألنه ال يضر األثار ؛وهذا على سبيل االستحباب ،ألنه مستقذر ؛يضيع لون الدم ،له لون  ءشي
ألنه رتب الصالة فياه  ؛لنجسال تجوز في الثوب ا ،إشارة إلى امتناع الصالة في الثوب النجس هوفي ،لتصلي فيه
ال  ،إذا أمنت الفتناة ،فيما يتعلق بأحوال النساء ،ومشافهتها للرجال ،وفيه جواز استفتاء المرأة لنفسها ،على تطهيره

ا ،ين المااء إلزالاة النجاساات كلهااياوفياه تع ،ال يجوزفوجود الفتنة  معأما بد أن تؤمن الفتنة،  علاى الادم كماا  اقياس 
 اسة بكل مائع طاهر.يجوز تطهير النج :وقال أبو حنيفة ،هو قول الجمهور

  .وهللا أعلم
 .به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (8) كتاب الطهارة -الموطأ شرح: 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

  .حمة هللا وبركاتهالسالم عليكم ور 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
يندا محمدد وعلدى آلده وصدحبه والصالة والسالم علدى أشدرف األنبيداء والمرسدلين، نب ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 اجزه عنا خير الجزاء.و  ،اللهم اغفر لشيخنا
 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

 المستحاضة :باب
: قالدت أنهدا قالدت -صدلى هللا عليده وسدلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي 

صدلى هللا عليده -فقدال لهدا رسدول هللا  ،طهدر افدأدُع الصدالة: يدا رسدول هللا إندي ال أفاطمة بنت أبي حبديش
ذا ذهدب قددرها فاغسدلي فدإ ،فدإذا أقبلدت الحيضدة فداتركي الصدالة ،وليست بالحيضة ،))إنما ذلك عرق : -وسلم

 وصلي((. ،الدم عنكِ 
 كاندت امدرأة أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن يسار بن سليمان عن نافع عن مالك عن

صدلى هللا - هللا رسدول سدلمة أم لهدا فاسدتفتت ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول عهد في الدماء تهراق
 الدذي يصديبها أن قبدل الشدهر مدن تحيضدهن كاندت التدي واأليدام ليداليال عددد إلدى لتنظر)) :فقال -عليه وسلم

 ((.لتصلي ثم ،بثوب لتستثفر ثم ،فلتغتسل ذلك خلفت فإذا ،الشهر من ذلك قدر الصالة فلتترك ،أصابها
 كاندت التدي جحدش بندت زيندب رأت أنهدا سدلمة أبدي بندت زينب عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن
 .وتصلي تغتسل فكانت ،تستحا  وكانت، فعو  بن الرحمن عبد تحت
 سدعيد إلدى أرساله أسلم بن وزيد ،حكيم بن القعقاع أن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن
 فدإن ،صدالة لكدل وتتوضدأ ،طهدر إلدى طهر من تغتسل" :فقال ؟المستحاضة تغتسل كيف يسأله المسيب بن

 ".استثفرت الدم غلبها
 ثدم ،اواحدد   غسدال   تغتسدل أن إال المستحاضدة علدى لديس: "قدال أنده أبيه عن وةعر  بن هشام عن مالك عن

 ".صالة لكل ذلك بعد تتوضأ
 أقصدى بلغدت إذا النفسداء وكدذلك ،يصديبها أن لزوجهدا أن صلت إذا المستحاضة أن عندنا األمر :مالك قال
نما ،زوجها يصيبها فإنه ذلك بعد الدم رأت فإن ،الدم النساء يمسك ما  .المستحاضة بمنزلة هي وا 



 إلدي سدمعت مدا أحدب وهدو ،أبيده عدن عدروة بدن هشام حديث على المستحاضة في عندنا األمر" :مالك قال
 ".ذلك في

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 المستحاضة :باب
اساتمر  :ت المارأة أيوقاال الجاوهري: استحيضا ،بن سيدةاكما قال  ،دم حيضتها المستحاضة هي التي ال يرقأ

 عليها الدم في غير وقت العادة. فالمستحاضة هي التي ينزل ،بها الدم بعد أيامها
اضة جريانه واالستح ،: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغهايقول األزهري 

فااي االستحاضااة  اباان ساايدةاألزهااري نقاال عاان  الاارحم دون قعااره، يساايل ماان عاارق فااي أدنااى ،فااي غياار أوانااه
 .بها الدم بعد أيامها : استحيضت المرأة أي استمروالجوهري يقول ،والمستحاضة التي ال يرقأ دم حيضتها

واالستحاضااة  ،الاارحم بعااد بلوغهااا: الحاايض جريااان دم الماارأة فااي أوقااات معلومااة يرخيااه قعاار واألزهااري يقااول
مان المتقادمين  أن هؤالء ، تالحظون النقل معيسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره ،جريانه في غير أوانه

المتأخرون من أهل اللغاة  ،ألن المتأخرين تأثروا باالصطالحات والمذاهب ؛العناية بهموتنبغي  ،من أهل اللغة
فاإذا  ،وهاذا مساائل تختلاف فيهاا الماذاهب ،فاي كتابهم اأثار   همفتجدون لماذاهب ،ةتأثروا بالمذاهب األصلية والفرعي

 ،لاه أثار أو العقادي ماة فاي اللغاة تجاد أن الماذهب الفقهايذهبت إلى كتاب متأخر لتبحاث عان معناى هاذه الكل
ن كانااات محساااوبة -وكثيااار مااان طاااالب العلااام عناااايتهم بكتاااب  ،فااااألولى بطالاااب العلااام أن يعناااي بالمتقااادمين وا 

كثياار مان اإلخااوان يرجااع فاي تعريااف االصااطالحات  ،إال أنهااا تخاادم ماذاهب بعينهااا -عادودة ماان كتااب اللغاةوم
إذا أراد  ا،والباحاث ينبغاي أن يكاون متجارد   ،هاذا يخادم غرياب الفقاه الشاافعي ،الفقيه إلى المصباح المنير مثال  

ليتبااين لااه هااذه  ؛مااذاهب كلهاااأو يجمااع بااين كتااب تجمااع ال ،يبحثهااا ماان كتاااب متجاارد أن يبحااث أصاال المسااألة
وجاادت أثاار المااذهب فااي  ،مااثال   ي وذهباات إلااى المطاارز  ،لااو أردت تعريااف الخماار مااثال   كألنااالمااؤثرة؛ الفااروق 

ن عرفتااه ماان كتااب ماان الطاارف اآلخاار الااذ ،تعريااف الخماار نازعااك  ،ة فااي حقيقااة األمااريااالحنف ي يختلااف مااعوا 
ع إليااه كتاااب جاار لااك، وماان خياار مااا يوهااو األولااى  ،فإمااا أن تااذهب إلااى كتااب المتقاادمين ،الحنفااي فااي التعريااف

 من كتب المتأخرين. ، أولىفيه فهو أولى الجوهري في صحاحه على أوهام ،ألزهري لتهذيب اللغة 
صددلى هللا عليدده -"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن هشددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة زوج النبددي  :يقااول
ال ينقطع  :أي "يا رسول هللا إني ال أطهر" لقرشية األسديةا أنها قالت: قالت فاطمة بنُت أبي حبيش" -وسلم

 ،ألن منهن من استحيضت سبع سانين ؛سنتين ،ولو مكث سنة ،يعني حتى ينقطع فأدع الصالة؟"أ"عنها الدم 
ونازول الادم نااقض  ،والصاالة يطلاب لهاا الطهاارة عليهاا أن تصالي أشكل ،ةيلفهل تدع الصالة هذا المدة الطو 

"أفأدع الصالة؟ فقال لهدا  :فسألت ،أشكل عليها هذا ،بل تحرم عليها ،ئض ممنوعة من الصالةوالحا ،للطهارة
يعناي علاى  ))وليسدت بالحيضدة((فاي أدناى الارحم  "))إنما ذلدك عدرق((: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

فدإذا  -والصاالةالتاي تمناع مان الصايام -))إنما ذلك عرق ولديس بالحيضدة  نزيف ااصطالح الناس اليوم يسمونه 



ولااذا  ؛أو أن تصاالي وقاات حيضااها تصااوم،ض أن ئفيحاارم علااى الحااا ا،وجوب اا أقبلددت الحيضددة فدداتركي الصددالة((
 .": "وال يصحان منها بل يحرمانيقول أهل العلم

 ،نعام ،قادرها مان الوقات غسدلي عندك الددم وصدلي((افدإذا ذهدب قددرها ف ،))فإذا أقبلدت الحيضدة فداتركي الصدالة
إذا  ،فاإذا كانات عادتهاا سابعة أياام فاي وقات معلاوم مان الشاهر ،نات تحايض قبال االستحاضاةيعني قادر ماا كا

 فيه. جاء هذا الوقت تترك الصالة
إن المستحاضاة تعمال بالعاادة،  :ا لم يتغير، وهذا يحتج باه مان يقاولولو كان لون الدم واحد  أنه ومقتضى هذا 

إماا بالوقات  ؟إذا أقبلات الحيضاة كياف تعارف الحيضاة ت(())فاإذا أقبلايقاول: ألناه  ؛ر إلى الدمظوال تن ،بعادتها
جماع وبكال منهماا قاال  ،وجااء ماا يادل علاى التميياز ،وجااء ماا يادل علاى الوقات ،الرائحاةلون و بال ،أو بالتمييز
 من األئمة.

لام  ولاو ،بعاد االغتساال مان هاذه العاادة المقادرة ))فاغسدلي عندك الددم وصدلي((نهاا أي زم ها((ر ))فإذا ذهدب قدد
 .خرآدد لها أول وال يتح

"وحدثني عن مالك عن نافع عدن سدليمان بدن يسدار عدن أم سدلمة زوج  :يقول ،ونرى في الحديث الذي يليه
هي فاطمة بنت أبي حبيش التي فاي الحاديث  :قال أيوب السختياني أن امرأة" -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 ."أن امرأة كانت تهراق الدماء"القصة واحدة  ،السابق
: عن سليمان بن يساار عان أم  أخبره عن أم سلمة، هنا يقولالليث وغيره عن سليمان بن يسار أن رجال   روى 

أم سالمة فهاو علاى أخباره عان  عنادنا أن رجاال   ، يكاون وروى اللياث عان ساليمان بان يساار راوياه ،سلمة مباشرة
 هذا منقطع.

د والنساائي بأساانيد علاى شارط أباو داو واه مالاك والشاافعي وأحماد ر  ،: حاديث صاحيحقال النووي في الخالصاة
ومارة بغيار  ،، وال يمناع أن يكاون ساليمان رواه بواساطة مارةلم يلتفات الناووي إلاى رواياة اللياثف ،البخاري ومسلم

ثااام أبهااام الواساااطة فاااي  ،ه إال بواساااطةبغيااار واساااطة، الاااذي يقااادح إذا لااام يااارو ومااارة بالواساااطة مااارة رواه  ،واسااطة
ثاام  ،أو رواه بواسااطة ،لكاان إذا روى الخباار بغياار واسااطة ،يااؤثر ،هااذا يضاار ،خاارآوأسااقطها فااي طريااق  ،طريااق

وكونااه يااذكر الواسااطة  ،فكونااه يسااقط الواسااطة ال بااأس ،العلااو مطلااوب ،تيساار لااه أن يصاال إليااه بغياار واسااطة
أن  ،طارد فاي مثال هاذابحكام محكام يألناه ال  ذلك؛وهذا إذا غلب على الظن  ،ال بأس اويسقطها أحيان   ا،أحيان  
إذا دلت القرائن على أنه رواه بغير واسطة كما استروح إليه الناووي فاي  ،بدون واسطة ورواه بواسطة أمان سلي

 سليمان أدرك أم سلمة.، : ممكنأقول ،هو ممكن، فألمر ليس بمستبعداف ،كالمه الذي ذكرنا
فاسدتفتت لهدا  ،-لمصلى هللا عليده وسد-"في عهد رسول هللا يعني من كثرته  "أن امرأة كانت تهراق الدماء"

وفاااي  ،-علياااه الصاااالة والساااالم-يعناااي طلبااات منهاااا أن تساااتفتي النباااي  ،ساااتفتت لهاااا بأمرهاااا إي اهااااا "أم سدددلمة
أفااأدع؟" هااي يااا رسااول هللا إنااي ال أطهاار ؟ "فااي الحااديث الااذي قبلااه ماااذا قالاات ،الحااديث السااابق هااي السااائلة

أم  أمرتفاا ،ثاام نساايت ،أنهااا سااألت أوال   وأ ،تتأكاادثاام سااألت ل ،ماال أنهااا أماارت أم ساالمة أن تسااألتفيحالسااائلة، 
كنت رجل مذاء  فأمرت المقداد" وفاي بعاض طرقاه " :ما تقدم في حديث عليسلمة، خجلت أن تسأل ثانية، مثل



فاي مثال وعلاى كال حاال األمار ساهل  ،إذا كلاف أحاد يساأل فقاد ساأل ،ويطلق علاى اآلمار أناه ساائلأنه سأل، 
 هذا.

))إلدى عددد "الاالم الم األمار  "))لتنظدر((فقدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-ول هللا "فاستفتت لهدا أم سدلمة رسد
يعناي والصايام  الليالي واأليام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصدالة(("

سدددل، ثدددم ))فلتغتيعناااي تركتهاااا وراء  ،خلفااات تلاااك األياااام ))فدددإذا خلفدددت ذلدددك فلتغتسدددل((مااان الشاااهر  ذلاااكقااادر 
يااأتي الم األماار مااع  ماااذا؟الااالم الم ؟ ءعناادكم ياااء أم مااا فااي يااا ))ثددم لتصددلي((تشااد فرجهااا بثااوب  سددتثفر((تل

  .[( سورة يوسف76)] ويصبر{ ي}إنه من يتق ؟لإلشباع الياء :أو نقول ؟الياء
 .هذا إشباعتنمي" ألم يأتيك واألنباء "

إماا أن  ة للمعتاادة، غيار المعتاادة ال تخلاووهذا بالنساب ،ادةفي حديث فاطمة هذا براويتيه دليل على العمل بالع
 ،تميااز الاادم :أي ؟التمييااز ؟ يعنااي بلغاات ساانيعنااي ممياازة ماااذا ،فااإن كاناات ممياازة ،تكااون ممياازة أو غياار ممياازة
تنظار  ن لام تكان معتاادة وال مميازةإ ،لم تكن معتادة وكانت مميزة تعمل بالتمييزن إ ،تميز دم عادتها من غيره

ثام  ،يعناي عادتهاا قبال االستحاضاة سابعة أياام ،لكن إذا وجد معتادة مميزة في الوقت نفساه ،ادة قريباتهاإلى ع
هال تجلاس  ،وفاي كال شاهر يأتيهاا الادم األساود المناتن خمساة أياام ماثال   ،جاءتها االستحاضة ستة أشاهر ماثال  

أسالوب آخار أو بعباارة أخارى هال وب ؟أو تجلاس هاذه الخمساة ،سبعة أيام باعتبار عادتهاا الساابقة وهاي معتاادة
 ؟المقدم العادة أو التمييز

 ،فعار  فإناه أساود ي   ،ر إلاى لاون الادمظاوالن ،وجااء ماا يادل علاى اعتباار التميياز ،اآلن عندنا في الحديث العادة
فياه عمال فالحاديث  ،المساألة خالفياة باين أهال العلام ؟قدم العاادة أو التمييازالمفهل  ،فعرَ ي   وأ ،يعني له رائحة
 ،تعمال بالعاادة ،ساواء كانات مميازة أو ال ،وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحاد قولياه ،المعتادة بعادتها

ن كانات غيار مميازة دمهاا ال يتغيار ف ،ومذهب مالك وأصح قولي الشافعي أن المميزة تعمال باالتمييز ، لعاادةاوا 
 نعم؟

 طالب:.......
 ثالث ا استقرت عادتها، نعم؟ ا تكررإذ يعني كالمبتدئة يعني كالمبتدئة؟
 طالب:.......

فاأن كانات معتاادة ومميازة فاي  ،هائأو تارد إلاى نساا ،تادل علاى العاادة أو التمييازكلها هو عندنا النصوص  ،ال
إن كانات مميازة دون عاادة  ،، إن كانات معتاادة فقاط دون تميياز تارد إلاى عادتهااالخالف يحصلالوقت نفسه ف

 ؟نعم ،معتادة مميزة فالخالفإن كانت  ،ترد على التمييز
 طالب:.....
 ،الادم فاي وقات الصاحةفي تمييز لون  ،تمييزالالقوة في  ،يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادةال، الذي 

ال شاك أن هاذا أقاوى  ،وياأتي هاذا اللاون فاي أثنااء مادة االستحاضاة ،يعني قبل االستحاضة نعم لاه لاون معاين
الاذي فاي ماا الفارق باين الادم  ،مدة شهر كامل عادتهاا تاأتي فاي الثلاث األوللالدم  ألن جريان ؛من مسألة أيام



رد فيهاا يعناي لاوال وجاود هاذه النصاوص التاي تاير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ الثلث األول إذا كان ال يتغ
ييز أقااوى ماان فالااذي يتاارجح عناادي العماال بااالتم ،لكاان التمييااز شاابه يقااين ،األمااور الماارأة إلااى عادتهااا اختلطاات

 صوص صحيحة وصريحة في الباب، نعم؟والنعادتها، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد إلى  ،العمل بالعادة
 طالب:.....

 ،والمساألة مفترضاة فاي مستحاضاة ،إذا كانت في أثنااء وقات العاادة تعاد ،المسألة إذا انتهت عادتها فال تعتبر
  .ال يرد مسألة صفرة وال كدرةف الدم جار  
 ....طالب:.

كاناات التااي يعنااي الصاافرة والكاادرة  ،باسااتمرار ؟ الاادم جااار  صاافرة وكاادرة تااأتيفااي استحاضااة  أمهااذا فااي حاايض 
المقصاود أنهاا ؟ هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثنااء مادة الحايض أو بعاد نهايتاه ،تأتيها قبل االستحاضة
، هاال قااول أم عطيااة ،لصاافرة والكاادرة حاايضالطهاار فا اعتبااار بصاافرة وال كاادرة، إذا لاام تاارإذا رأت الطهاار فااال 

لكن  ،وفيها الصفرة والكدرةحيض، نعم، قبل الطهر  ؟قبل الطهر أمالصفرة والكدرة بعد الطهر  كانت ترى هذه
ه معتبر، وما بعاده غيار فإذا وجد الطهر فما قبل ،ية الطهرؤ الحد الفاصل هو ر  ،ية الطهرؤ هذه الصفرة قبل ر 

 معتبر.
 "هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة وحدثني عن مالك عن"

ذلااك يااأتي هنااا، اماارأة منااذ ومااا أشاابه  ،فااي النيااة ،فااي الوضااوء ،الوسااواس عنااد النساااء كمااا يحصاال فااي الطهااارة
ا، أرى طهار   :تقاول ا؟طهر   ؟ طيب، أنت ميزي، تقول: ال أدري، تريننه يزيد وينقص: إتتصل وتقول أيام، وهي

 ،أخشاى أكفار ؛ ألنهاا تقاول:لكان ساببه الوساواس ،يعني امرأة معتادة مان سانين ،ا تدري م وما نوع هذه الرؤية؟
ن  ؟بحاايض لايس أمهاال حايض  فقاط،أناات تأكادي  ماا هناا كفار، اكاان وا  فالمسااألة  ،تصالي بعاد أن حاارام احيض 

أن  اساابق   ماا ذكرنااباد أن يتفقاه النسااء فاي هاذا البااب؛ ألناه مثل ال ،تحتاج إلى أن تتفقه النسااء فاي هاذا البااب
ا ،ماا يمكان االحتيااط فياه ،االحتياط فيه صعب ن تركات الصاالة  ا،إن صالت فاي وقات العاادة ارتكبات محرم  وا 

 في وقت الطهر فاألمر أعظم.
وحدثني عدن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن أبيده عدن زيندب بندت أبدي سدلمة أنهدا رأت زيندب بندت " :يقول

 ي.فكانت تغتسل وتصل ،ت تستحاضوكان ،التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف "جحش
وكانات تحات زياد بان الحاارث  ،-ارضاي هللا عنها-زينب التاي هاي أم الماؤمنين  ،ثالث ،مبتلياتجحش بنات 

ْجَناَكَها{ ْنَها َوَطر ا َزوَّ ولم تكن في ياوم مان األياام تحات عباد الارحمن بان  [( سورة األحزاب59)] }َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد مِِ
إلااى  -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي  ه"باارة" فغياار  :زينااب هااذه كااان اساامها ،لثانيااة أم حبيبااةا ،هااذه واحاادة ،عااوف
زيناب" ألن " :وال يبعاد أن يكاون اسامها عبد الرحمن بان عاوف" وهاذه كنياة،أم حبيبة هي زوج " ةالثاني ،""زينب

 حمنة" وهي زوج طلحة بن عبيد هللا.والثالثة " ،بالنسبة ألختها االسم الثاني طارئ 
 الب:.......ط

 .وكلهن مبتليات باالستحاضة ،طلحة بن عبيد هللا ةلكنها بال شك زوج ،احتمال



"أنهددا رأت زينددب بنددت جحددش التددي كانددت تحددت عبددد الددرحمن بددن عددوف، وكانددت تسددتحا ، فكانددت تغتسددل 
 عادتها، ذهبت حيضتها تغتسل وتصلي.أو إذا ذهب وقت  ت،يعني إذا ذهب وتصلي"
لك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بدن هشدام أن القعقداع بدن "وحدثني عن ما :ثم قال
كيددف تغتسددل المستحاضددة؟ فقددال:  ،بددن أسددلم أرسدداله إلددى سددعيد بددن المسدديب يسددألهوزيددد "الكناااني  حكدديم"

"تغتسل من طهر إلدى  ذلك فال تغتسلوما عدا  ،يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت "تغتسل من طهر إلى طهر"
يعني تغتسل مارة واحادة فاي  ة،بالظاء المشابه "من ظهر إلى ظهر" :من الرواة من رواه ،لمهملة طهربا طهر"
 ،ال يلزمها أن تغتسال ذلكوما عدا  ،إذا ذهبت حيضتها اغتسلتيعني  ،نعم تغتسل من طهر إلى طهر ،اليوم

 ،مان باه جارح ال يرقاى ،سلسال رياح ماثال   ،كمن باه سلسال باول ،بل تتوضأ لكل صالة كغيرها ممن حدثه دائم
 ا عند األكثر.على كل حال تتوضأ لكل صالة وجوب  

ة ر هاو أن مثال هاذه الطهااو  ،وهاذا فارع عماا تقادمت اإلشاارة إلياه ،وال يجاب إال بحادث ا،اساتحباب   :وقال بعضهم
، بااال تبااايح علاااى أن هاااذا الطهاااارة ال ترفاااع الحااادث فمااان قاااال: تتوضاااأ وجوب اااا بنااااء   ؟أو مبيحاااة ةهااال هاااي رافعااا

هاذا ، حدث جدياد ،حدثالوالوضوء ال يجب إال ب ،ترفع الحدثالطهارة إن  :قال الة، ومن قال: استحباب ا،الص
  ..."فإن غلبها الدم استثفرت" اتغتسل وجوب   ،قول األكثر أحوط

 طالب:.......
 لكل صالة، نعم.
 طالب:.......

ثاام  ،تمييزهاا علاى ماا تقادم تغتسال أو ،إذا ذهاب وقتهاا ،أماا االغتساال إذا ذهبات حيضاتها ،لكال صاالةوضاوء 
 ؟نعم ،لكل صالةتتوضأ  ذلكبعد 

 طالب:.......
 األصحاء.مسألة الوضوء كغيرها من أما  ،يتجه الجمع :قيل ،هو لو قيل بوجوب االغتسال لكل صالة ،ال

سااحاق ))اغتساالي لكاال  :وقااد ورد فااي بعااض الروايااات ،إن اغتساالت لكاال فاارض فهااو أحااوط :هنااا يقااول أحمااد وا 
 األمر بالوضوء ال بالغسل.  "لكل صالة"توضئي  :لكن الصواب ة((صال
"وحدثني عدن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن أبيده أنده قدال: لديس علدى المستحاضدة إال أن تغتسدل  :يقول
 "ثدم تتوضدأ بعدد ذلدك لكدل صدالة" ا؛ ألنه الماأمور باهواحد   يعني عند انقضاء مدة حيضها غسال   "اواحد   غسال  

 جمهور، واستحباب ا عند مالك، مالك يرى أنه يرفع.وجوب ا عند ال
 ،وبهاذا قاال الجمهاور "قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا أن المستحاضة إذا صدلت أن لزوجهدا أن يصديبها"

منااع ألنااه لااو  ؛النفساااء ذلكوكا "الصااالة أعظاام ،لزوجهاا أن يصاايبها إذا صاالت" :وفاي البخاااري عاان اباان عباااس
دتها باألسابوع أو أقال مابخاالف الحاائض التاي تنقضاي  ،مشقة لطول المدةت و منها زوجها لحصل ضرر وعن

 يتضرر.أو أكثر بقليل مثل هذا ال 



ا ،النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النسااء الادم ذلكوك أربعاون  :وقاال األكثار ا،وأقصااه عناد مالاك ساتون يوم 
مادة النفااس، وكال علاى  ناي بعاد انقضااءيع ،فإناه يصايبها زوجهاا ذلاكفاإن رأت الادم بعاد  ،وهو المارجح ا،يوم  

الجمهاااور فإناااه فاااي حكااام عناااد إذا رأت الااادم بعاااد األربعاااين  ،والجمهاااور علاااى األربعاااين ،، مالاااك الساااتينمذهباااه
 ستحاضة.ألنها في حكم الم ؛فإن لزوجها أن يصيبها ،لم يصادف وقت عادة ما ،االستحاضة

حدديث هشدام بدن عدروة عدن أبيده، وهدو أحدب مدا "قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا في المستحاضة علدى 
 .ثم تتوضأ لكل صالة ،إذا انقضت عادتها اواحد   يعني ليس عليها إال أن تغتسل غسال   سمعت إلي في ذلك"

مان الصاحابيات وصال  -علياه الصاالة والساالم-بن حجر في فتح الباري عاد المستحاضاات فاي عهاد النباي ا
وأساماء بناات  ،وأم سالمة ،وساودة باان زمعاة ،طماة بناات أباي حبايشوفا ،بنااات جحاش الاثالث :العادد إلاى عشار

الااثالث،  ،ثااالث بنااات جحااش :، عشاار، وسااهلة بناات سااهيل، وأسااماء بناات مرثااد، وباديااة بناات غاايالنعماايس
وأساماء  ،-علياه الصاالة والساالم-يعناي ثاالث مان نسااء النباي  ،وأم سالمة ،وساودة ،وفاطمة بنات أباي حبايش

 ،وساهلة بنات ساهيل ،-رضاي هللا عان الجمياع-ثام علاي  ،عفار ثام أباي بكاروكانات تحات جنعام  ،بنت عميس
 أسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيالن، عشر.و 

ولاو رفاع الحادث  ،ها التاي تتوضاأه ال يرفاع الحادث، ووضاوؤ والطهااة هاذه مان حادث ،هاو حادثحال على كل 
 آخر.لم تحل بحدث  ما ،أن تتوضأ لكل صالة انه ال يلزمه: إلقلنا

 .....طالب:..
 هال يانقض أو ،مان البادن ،لكان إذا خارج مان غيار المخارج السابيلين ،خرج من مخرجه نقض بال شك ذاهو إ

 يخرج من عرق. وه ،هذا محل الخالف ؟ال ينقض
وعرفنااا أن مالااك ال ياارى وجااوب  ،وفااي زيااادة ،ن و  د  و  ،كمااا هااو معااروف ا،علااى كاال حااال ذكرنااا الخااالف سااابق  

 ا.لكل صالة استحباب   ا، فعلى هذا يوجه كالمه، وتوضئياستحباب   ذلكب ، إنما يستحء لكل صالةو الوض
 طالب:.......

 عليها وقت فأكثر ال بد أن تتوضأ.إذا مر أنه المقصود 
أن بنااات  ،الموطااأ )الموعااب( فااي شاارح :عاان القاضااي يااونس باان مغيااث فااي كتابااه :يقااول فااي تنااوير الحوالااك

جحاش كال بناات  ، نعامالصاغرى ، زيناب الوساطى، زيناب ؛ زيناب الكبارى مانهن اسامها زيناب ةجحش كال واحاد
ماا ذكرناا إشاكال، مثل هفيا نعم هذا ماا ،وكنية األخرى أم حبيبة ،ولقب إحداهن حمنة ،سمها زينباواحدة منهن 

ألن زيناب كاان  ؛فاال يمناع أن تكاون أم حبيباة اسامها زيناب ،لم يكن هذه التساميات موجاودة أنه حتى لو اسابق  
 .سمها برةا
 
 
 .سم

 هللا إليك. أحسن



 ما جاء في بول الصبي :باب

: أوتدي أنهدا قالدت -صدلى هللا عليده وسدلم-ة عن أبيه عن عائشة زوج النبي رو بن عهشام عن مالك عن 
بمداء  -صلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا  بصبي فبال على ثوبه، فدعا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 فأتبعه إياه.

عبيدة بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بندت محصدنة أنهدا أتدت  بن شهاب عناعن مالك عن 
فبددال علددى  ،فأجلسدده فددي حجددره -صددلى هللا عليدده وسددلم-بددابن لهددا صددغير لددم يأكددل الطعددام إلددى رسددول هللا 

 بماء فنضحه ولم يغسله. -صلى هللا عليه وسلم-فدعا رسول هللا  ،ثوبه
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ا جاء في بول الصبي: مباب
 جاء في حكمه. أو ما ؟أي ما حكمه ،ع على صبيانمالصبي يج

أنهدا  -صلى هللا عليه وسلم-"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
الضمير يعاود علاى  ،فبال على ثوبه بصبي فبال على ثوبه" -صلى هللا عليه وسلم-قالت: أوتي رسول هللا 

بان شاعبان وهاو ايقاول  ،نعامنفساه؟ أو ثاوب الصابي  -عليه الصاالة والساالم-ثوب النبي  ،في ثوبه ؟منب ثو 
 ،لكاان هااذا قااول غريااب ، ثااوب نفسااه،علااى ثوبااه : الضاامير يعااود علااى الصاابي، الصاابي بااالماان كبااار المالكيااة

 .-عليه الصالة والسالم-ى ثوب النبي والصواب أنه بال عل
وهااو  ،لاام يأكاال الطعااام :ويااأتي فااي الحااديث الااذي يليااه بصددبي" - عليدده وسددلمصددلى هللا-"أوتددي رسددول هللا 

 أتبعااه فأتبعدده إيدداه" -صددلى هللا عليدده وسددلم-"فبددال علددى ثوبدده، فدددعا رسددول هللا مااؤثر ال بااد منااه  وصااف
علياه، زاد يصابه  ،الباول الاذي علاى الثاوب المااء -صالى هللا علياه وسالم-أي أتبع رساول هللا  المثناة،بإسكان 

 الحق التصريح بأنه نضحه ولم يغسله." وسيأتي في الحديث اللم: "فأتبعه ولم يغسلهمس
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عدن يه يقول: الحديث الذي يل

ذي محصان الابان وهي أخات عكاشاة  ،منةآسمها سهيلي: اوقال ال ،: اسمها جذامةقال ابن عبد البر أم قيس"
ابان حجار: لام أقاف يقاول  "بنت محصن األسددية، أنهدا أتدت بدابن لهدا صدغير"اشتهر بحديث السبعين األلاف 

ذي يحنااك بااه، والاادواء والتماار الاا ،عاادا اللاابن الااذي يرتضااعه والمااراد بالطعااام مااا "لددم يأكددل الطعددام"ساامه علااى ا
، أو يلعاق عساال ،ال يغنياه عان اللابن ايسااير   ئ اإذا كاان يعطاى ماع اللابن شاي ،ال يساتقل بااه ذلاك ونحاوه، ماا عادا

 عليه الحديث من حكم.فهو داخل فيما يدل  ،بنللكنه ال يغنيه عن ال ذلك،أو ما أشبه  ،رص له تمريه
 هباه ليحنكا فاي بعاض الرواياات أناه جايء فأجلسده" -صلى هللا عليه وسلم-"لم يأكل الطعام، إلى رسول هللا 

أي ثاوب النباي  "فدي حجدره، فبدال علدى ثوبده"وم والدته ال يجلس ؛ ألنه في يفأجلسه يعني وضعه ،يوم والدته
 ابن شعبان من المالكية، نعم؟سبق أن ذكرنا قول و  ،-عليه الصالة والسالم-

 طالب:.......



يعني لو اساتمر  ،صالةلالمقصود أن الغسل والرش إنما يطالب به المكلف ل ؟الداعي إلى غسل الثوبما لكن 
 ؟ريض ماذاالصبي وثوبه نجس 

 بهذا أو ذاك.سواء قلنا  -عليه الصالة والسالم-على كل حال المقصود ثوب النبي 
؟ وهاو عندنا صبي هل تلحق به الصابية بماء فنضحه ولم يغسله" -صلى هللا عليه وسلم-"فدعا رسول هللا 

 ،صابيالفاي الانص  ؟وهل ي لحاق الكبيار بالصاغير ؟األنثى بالذكرتلحق يعني هل  ؟صبي هل يلحق به الكبير
 ر، والوصف لم يأكل الطعام المعتبر.وهو الذكر الصغي

اا: " -رضاي هللا عناه- صحيح عن علاي وأخرج اإلمام أحمد وأصحاب السنن إال النسائي بإسناد ينضاح مرفوع 
وصاححه  ،بن ماجهاأخرجه أحمد و  ،شاهد من حديث ل َباَبة بنت الحارث " ولهويغسل بول الجارية ،بول الغالم

ا ،من حديث أبي السمح عند أبي داود والنساائي، رهبن خزيمة وغيا  ،فاالفرق ثابات ا،وصاححه ابان خزيماة أيض 
 ى ثابت.يعني تنصيص على التفريق بين الذكر واألنث

ا ن قال بعضهم ا،والوصف بكونه صبيًّ  "لم يأكل الطعام" :يدل عليه قوله التفريق بين الكبير والصغير أيض   :وا 
كاان  اذكار  الصاغير رش مان باول يا ظر إلى السن فقاال:ومنهم من ن ا،ان أو صغير  ك اكر كبير  يرش من بول الذَّ 

 كور الذي لم يأكل الطعام.الصغير من الذ ،لكن النص وارد في الصبي من الذكور ،أو أنثى
والتحنيك حصل مناه  ،-عليه الصالة والسالم-النبي ليحنكه  جيء بههذا الصبي  ،ففي الحديث فوائد عظيمة

ااراح  ،ليحاانكهم -عليااه الصااالة والسااالم-نبااي ليحضاار الصااحابة أوالدهاام ل ا،ماارار   -ة والسااالمعليااه الصااال- والش 
لكان  ،مان أجال التبارك بهام ،الخيار والفضال مان أجال تحنايكهمألهال فيه مشروعية إحضار الصابيان  :يقولون 

علياه الصاالة -النباي  وهو ،البركةهللا فيه مثل هذا أو التبرك خاص بمن جعل  :أوال   ،هذا القول ليس بصحيح
 وما أشبه ذلك.عمر ل وأ ،ليحنكه من الصحابة أحضر ولده ألبي بكر مثال   اولذا ال يعرف أن أحد   ؛-والسالم

 ؟نعم الناحية الطبية يتواله من يتواله،إن كان هذا التحكنيك ينفع الصبي من 
 طالب:.......

  . يلزم أن يتواله أهل الصالحفال ،إال إذا كان من الناحية الطبية نافعنعم، ليس بصحيح 
 طالب:.......

 .-عليه الصالة والسالم-خاص بالنبي  يلزم إن كان القصد به التبرك فهو ما ،ال
ا ،والتواضاع والرفاق بالصاغار ،فيه الندب إلى حسن المعاشارة كماا  ،الفارق باين باول الغاالم والجارياة اوفياه أيض 
 ، وهاو قاول علايوفاي المساألة أقاوال أصاحها ماا ذكار ،جارياةويغسال مان باول ال ،ذكرنا فيرش مان باول الغاالم

سحاق وغيرهم  ، وهو المصحح المرجح عند الشافعية.وعطاء والحسن والزهري وأحمد وا 
يعناي ملحاظ  ،وحكاي عان مالاك والشاافعي ،باه قاال األوزاعايو  ،يعني في الذكر واألنثاى ،والثاني النضح فيهما
يعنااي ماان خااالل  ،وفيهااا التفريااق بااين الااذكر واألنثااى ،كرناهااار عاان النصااوص التااي ذظااهااذا القااول بغااض الن

كاأنهم شاموا مان هاذه العلاة أن الطعاام لاه أثار  "لام يأكال الطعاام"وفيهاا التنصايص علاى العلاة  ،نصوص الباب
ذا كان التخفيف الوارد في الحديث من أثر الطعام فال فرق بين الذكر واألنثى ،في البول إذا كان هذا  ،نعم ،وا 



لكان النصاوص التاي ساقناها مان  ،إذا لم تأكل الطعاام ،األنثى مثله اف بسبب الطعام لم يأكل الطعام إذ  التخفي
وهاي كلهاا  ،السامح كلهاا تفارق باالنص باين الاذكر واألنثاىو لبابة بنت الحارث و  -رضي هللا عنه-حديث علي 
 مصححة. 

 معروف عند المالكية. الهو و  ،وبه قال الحنفية ،والقول الثالث: هما سواء في وجوب الغسل
وأماار بغسال الجاريااة  ،فاي بااول إذا كاان لاام يأكال الطعاام جاااءت رخصاةقاد  :قااال محماد بان الحساان :هناا يقاول

 أحب إلينا. اوغسلهما جميع  
اا :يقااول ،وبااه قااال الحنفيااة ،همااا سااواء فااي وجااوب الغساال :الثالااث وهااو قااول أبااي  ،أحااب إلينااا اوغساالهما جميع 

 نعم؟ وهو قول أبي حنفية. ،نقيهنحتى  نتبعه إياه غسال   ،أخذنوبهذا حنيفة، قالوا: 
إلااى أقااوال ولساانا بحاجااة  ،صااريحةو فالنصااوص صااحيحة  ،علااى كاال حااال إذا جاااء نهاار هللا بطاال نهاار معقاال

أو لاارأي  ،مجاارد قااول مرجااوحطاااول علاايهم ليعنااي ال أحااد يت ،أن هااؤالء أئمااة كبااار تخااالف هااذا النصااوص، مااع
ن  ،صابوا فلهم أجرانرأوه، هم أئمة مجتهدون إن أ  أخطئوا فلهم أجر واحد.وا 

مااا ياادل علااى  ذلااكهاال فااي  ،جاااء ماان النصااوص فااي التخفيااف فااي تطهيااره كونااه ينضااح مااا بااول الصاابي مااع
 هااا النضااح كالمااذي، وال يفهاام ماان حااديثييكفااي في ،لكنهااا نجاسااة مخففااة ،هااو نجااس علااى كاال حااال ؟طهارتااه

النفوس تتعلق بالصبي أكثر أن وبول الصبية ما ذكره بعضهم وسبب التفريق بين بول الصبي  ،الباب طهارته
ن باول الصابي : إومانهم مان قاال ،هذا قول ،ويشق التحرز من بوله ،فيكثر حمل الصبي ،الصبيةبمن تعلقها 

علاى و  ،غساله متيسارف ،واحاد هبينما بول الصبية ال ينتشر موضع ،ويشق غسل جميع الثوب من أجله ،ينتشر
 "يارش مان باول الغاالم"وجااء التصاريح باه ، النضح أصاله الارش، والعبرة بالنص ،تنبطةكل حال هذه علل مس

 .نعم
 أحسن هللا إليك 

 

 

 

 

 وغيره اما جاء في البول قائم   :باب
فصداح النداس بده  ،: دخدل أعرابدي المسدجد فكشدف عدن فرجده ليبدولأنه قدالعن مالك عن يحيى بن سعيد 

-ثدم أمدر رسدول هللا  ،فتركدوه فبدال ))اتركوه((: - عليه وسلمصلى هللا-فقال رسول هللا  ،حتى عال الصوت
 ذلك المكان.بذنوب من ماء فصب على  -صلى هللا عليه وسلم

 رأيت عبد هللا بن عمر يبول قائم ا. :عن مالك عن عبد هللا بن دينار أنه قال
كدانوا    مدن مضدىبلغندي أن بعد :فقدال ؟هل جاء فيه أثر ،والغائ من البول مالك عن غسل الفرج وسئل 

 وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. ،من الغائ  ن يتوضؤو
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 



 وغيره اباب: ما جاء في البول قائم  
هاو  :اختلاف فاي أسامه فقيال عن مالك عن يحيى بن سعيد األنصداري أنده قدال: دخدل أعرابدي" ى"حدثني يحي

عليااه الصااالة -ي قااال للنبااي يعنااي الااذ ،رأس الخااوارج ،تميماايذو الخويصاارة ال :وقياال ،ذو الخويصاارة اليماااني
قارع بان حاابس، وعلاى كال حاال هاي أقاوال، األ :وقيال ،هو عييناة بان حصان :قال بعضهم، و : اعدل-والسالم
 ا عليه.ستر   ،أولى اهم  بمع أن بقائه م ،ت بعض اآلثار التي يمكن تفسير المبهم بهاوجاء

ثام قاال:  ،أناه دخال المساجد فصالى :بن عييناة فاي أولاهاطريق من ترمذي هذا األعرابي روى ال "دخل أعرابي"
فلام  ((ا))لقاد تحجارت واساع   :-علياه الصاالة والساالم-فقاال النباي  ا،وال ترحم معناا أحاد   ا،اللهم ارحمني ومحمد  

 ا،د  اللهام ارحمناي ومحما: ثام قاال ماا قاال ،دخل صالى اية تدل على أنه لماهذه الرو  ،يلبث أن بال في المسجد
اقولاهللكان المناساب  ،هاذه الراوياة ،يلباث أن بااللام ثم  ،وكل هذا قبل البول " أن يكاون : اللهام ارحمناي ومحماد 

 ،لمااا قااام إليااه الصااحابة وكااادوا أن يهمااوا بااه ،المناسااب أن يكااون بعااد البااول ،بعااد البااول ؟بعااده أمقباال البااول 
ا،يناسب أن يقول ،اتركوه ،دعوه ،يقول: دعوه -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،هو وزجر   : اللهم ارحمني ومحمد 

ن كان المعنى واضح.لكن راوية الترمذي على كل حال هي مقدمة على مج  رد التوجيه، وا 
ا فصاح الناس بده" ،"دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول ألن  ؟هاذا الرجال اأو قاعاد   اهال باال قائم 

  .داللة صريحة فيهلحديث ليس ا ا،باب ما جاء في البول قائم   :الترجمة
 طالب:.......

ثم  ،يعني لو كان دخل فجلس ،دخل فكشف ،طيب فكشف يعني العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب ،فكشف
يعني العطف بالفاء يشام  ،كذاو يجلس  ه فرصة في وقت لئنيعني في ،ثم كشف :يعني لو قيل ،واضح ،كشف
ن كان ليس بصريح-منه  : ثام كشاف عرفناا أناه صاار ا تقتضي التعقياب، لكان لاو قاالألنه ا؛أنه بال قائم   -وا 

 .في مدة بعد دخوله
، وال إشاكال فياه ،-علياه الصاالة والساالم-مان فعلاه  ،حديث حذيفة عند السابعة اعلى كل حال في البول قائم  

 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي ذكره 
 ،زجاره النااسف :وفاي راوياة ،ارتفاع  الصدوت"حتى عدال -له ازجر  -"فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به 

: -صااالى هللا علياااه وسااالم-فقاااال رساااول هللا  ،وشاااددوا علياااه ،يعناااي تنااااولوه باااالكالم "فتناولاااه النااااس" :وأخااارى 
 :-عليااه الصااالة والسااالم- هلقولاا واشااترك الجميااع فااي اإلنكااار عليااه امتثاااال   ا،ال شااك أنااه فعاال منكاار   ))اتركاوه((

أنكر عليهم لما يترتب علاى هاذا اإلنكاار  ،يعني ما أنكر عليهم أنهم أنكروا فليغيره بيده(( ا))من رأي منكم منكر  
ال ي اتركااوه يباول، يعنااي لاائيعناا ))اتركددوه((": -صددلى هللا عليدده وسددلم-"فقددال رسددول هللا مان منكاار أعظام منااه 

ودي إلاى انتشاار وقاد يغلباه الباول قبال الخاروج مان المساجد فيا ،يؤدي قطاع الباول إلاى ضارر كبيار يحصال لاه
صدلى هللا -"ثدم أمدر رسدول هللا يعني أكمل البول  فبال في المسجد" ،"فتركوهاتركوه  ،وتوسع رقعتها ،النجاسة

 ))اتركاوه(( :لافقا ،فصااح النااس باه حتاى عاال الصاوت ،فكشاف عان فرجاه ليباول :اآلن العباارة "-عليه وسلم
 لى هللا عليااهصاا-فقااال النبااي  ،أدركااوه قباال أن يبااول ،نااه لاام يباال بعاادأاهر هااذه السااياق ظاايعااين  ،فبااال ،فتركااوه



ألنه لو لام يباشار  ؛لكن الروايات األخرى تدل على أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر البول ،اتركوه يبول :-وسلم
رك، أماا لكن لما باشر الباول يتا ،نعم ليس فيه أثر مترتب على اإلنكار ،في أثر مترتب على اإلنكار البول ما
 اشر ال يترك، نعم؟قبل أن يب

 طالب:.......
 ،باشاار البااول ،كمااا فااي بعااض الروايااات ،اإلنكااار منصااب علااى أنااه بااال فااي المسااجد ،هااو ماان أجاال العااورة مااا

ملائ مان الماااء دلاو  "بدذنوب"لماا انتهاى الرجال ماان بولاه  "-صددلى هللا عليده وسدلم-"فبدال، ثدم أمدر سدول هللا 
))إنمدا بعثدتم ميسدرين، ولدم : -عليه الصالة والسالم-ثم قال "على ذلك المكان،  وفي رواية: فاأهريق "فصب"

نكااار المنكاار واجااب منكاار ا،األماار أنكااروا  ء، يعنااي فااي بااادئوا بشاايءهاام مااا جااا "تبعثددوا معسددرين(( لكاان  ،وا 
إنكاار المنكار وهاذه قاعادة  ،اتجاه األمار بتركاه ،عتبار األثر المترتب على هذا اإلنكاار مان منكار أعظام مناهاب

هاذا هااو  ،اساتطاعة اإلنكااار باللساانعادم أو بالقلااب ماع  ،أو باللساان ماع عادمها ،ماع االسااتطاعة بالياد واجاب
مترتااب العاااد علاى حسااب األثار  لكان إذا كااان يترتاب علااى هاذا اإلنكاار منكاار أعظام منااه فإناه حينئاذ  األصال، 

ر المنكار بياده باأعظم إذا كاان ينكا ريم، على حسب األثر المترتب علياه،قد يصل إلى درجة التح اأحيان   ،عليه
ذلاك، إذا ال يجاوز لاه  ،أكثار مماا يساتحق الكن ضربه ضرب   ا،محرم   اشخص فعل منكر   ،مما يستحقه المرتكب

ا ال يجوز.ر وغيللمنك   كان الضرر المترتب على اإلنكار متعد    ره أيض 
ااااألثااار المترتاااب علاااى اإلنكاااار الو إذا كاااان الضااارر  عزيماااة دائااارة باااين فالمساااألة  ،لمنكااارل ،لشاااخص نفساااهل ازم 

ن ارتكب العزيمة فاألمر إليه.دام يوجد ضر  ما ،له أن يترخص ،ورخصة  ر، وا 
والخبار مرسال  ،إال زاناه ءشايفاي والرفق ما دخال  ،فالرفق الرفق بعثوا معسرين((، ولم ت))فإنما بعثتم ميسرين

 ،قصاة لام يشااهدها وي ويحياى بان ساعيد يار  ،عان يحياى بان ساعيد وي ألناه يار  ؛-رحماه هللا تعاالى-عناد اإلماام 
 ،نعام عبدان ماا اسامه؟ ،عن عبد هللا ،من طريق عبدان -رحمه هللا تعالى-وهو موصول عند اإلمام البخاري 

 ابن المبارك.عن عبد هللا  ،عبد هللا بن عثمان العتكي
ا "أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سدمعت أندس بدن مالدك" :قاال مان طرياق خالاد وساليمان بان باالل  اورواه أيض 
ارتكاااب  :وفااي الحاديث ،فالحادث صاحيح ،مخاارج وموصاول ماان طارق عناد اإلمااام البخااري وغيااره ،ن يحياىعا

ألنه مجرد ماا  ل المانع؛وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوا ،وتحصيل أعظم المصلحتين ،أخف الضررين
 إزالة المفسدة عند زوال المانع. وهنا مبادرة إلى ،انتهى صبوا عليه الماء

مجارد ماا يصاب عليهاا المااء  ،وال نقال تربتهاا ،ال يشاترط حفار األرض تعياين المااء إلزالاة النجاساة، وأناهه وفي
ناه بمجارد صاب : إنااليعناي لاو قيال بنجاساتها لق ،وفيه أن غسالة النجاساة الواقعاة علاى األرض طااهرة ،يطهر

إذا  ،عليمه ماا يلزماه مان غيار تعنيافوت ،وفيه الرفق بالجاهل ،لكن الغسالة طاهرة ،الماء تتوسع رقعة النجاسة
ذا عاارف أنااه فعاال  ،لاام يكاان فعلااه علااى جهااة العناااد واإلصاارار صاارار فإنااه يعاقااب واإل دعناااذلااك علااى جهااة الوا 

 العقاب المناسب.



وقااد ماار عليهااا  ،كلهااا مفتوحااة -نسااأل هللا السااالمة والعافيااة-يعنااي وجااد فااي مسااجد ماان المساااجد المصاااحف 
علااى كاال حااال إذا حقااق  ا،لاايس ماان هااذا النااوع أبااد   ،ال ؟ثاال هااذا يرفااق بالجاهاالمنقااول: شااخص وبااال عليهااا، 

 له.والشرع لن يضيق بالحكم المناسب  ،يلقى الجزاء المناسب -هللا المستعان-وعرف القصد والهدف  ،معه
 طالب:.......
 ألنه يتشرب أكثر. جاد يكرر عليه صب الماء ويفرك؛والس ،األصل التراب

اا ،وحساان خلقااه -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي  فيااه رأفااة كر وأنهااا أنمااا بنياات للااذ ،تعظاايم المساااجد اوفيااه أيض 
 والصالة، وتنزيهها عن األقذار.

د: يقاول ألن مذهباه  "ا"وحدثني عن مالك عن عبد هللا بدن ديندار أنده قدال: رأيدت عبدد هللا بدن عمدر يبدول قائم 
 .بن سيرين والنخعي وأحمدايد بن المسيب و قال أبوه وزيد بن ثابت وسع ذلكوب ،بال كراهة ذلكجواز 

ستدل باه أهال ا، اانتهى إلى سباطة قوم فبال قائم   -عليه الصالة والسالم-حديث حذيفة عند السبعة أن النبي 
اا لاائال  ؛ال بااد أن يسااتتر ،، شااريطة أن يسااتتر ويااأمن الرشاااش أال يرتااد إليااه بولااهاالعلاام علااى جااواز البااول قائم 

 ا.فإذا تحقق الشرطان جاز البول قائم   ،وال بد أن يأمن الرشاش ،استنكشف عورته أمام الن
 طالب:.......

اا لكان حذيفاة رأى وحفاظ قصاة معروفاة عناد أهال ا ولو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها، لعلام، وكرهاه تنزيه 
ا يصاالح مكان اا -عليااه الصااالة والسااالم-وأجااابوا عاان حااديث حذيفااة أنااه لاام يجااد  ،، كراهااة تنزيااهأكثاار العلماااء

 للقعود.
البول بان العارب تستشافي مأبضه بااطن الركباة، ومانهم مان يقاول: إ: إن هذا سببه وجع كان في وبعضهم قال

 ،فاال داعاي للتضاييق ،والحاديث ناص فاي الجاواز ،علاى كال حاال هاذه علال مساتنبطةا من وجع الصالب، قائم  
علياه -لكان فعلاه  ،نعام ،وال رشااش ه،لاويغلاب علاى الظان أناه ماا يرتاد إلياه بو  ،وما في شك أن الجلوس أستر

 أن يكون غيره أكمل منه وأفضل. لبيان الجواز ئ اوال يمنع أنه إذا فعل شي ،لبيان الجواز -الصالة والسالم
يعناي لاو وجاه هاذا الساؤال  "قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفدرج مدن البدول والغدائ  هدل جداء فيده أثدر؟"

أصاغر سائل لاو  ،صاحب سانة وأثار ،متبوع دار الهجرة، إمامإمام  ،السننأن مالك نجم  ،لطالب في االبتدائي
-ومااذا قاال مالاك  ؟ماذا يقاول ؟عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر :طالب العلم هذا السؤال

"بلغندي أن أي شايء؟ علاى  ؟يادل مااذا "بلغني أن بع  من مضى كانوا يتوضؤون من الغدائ "؟ -هللا رحماه
ن جاز في  "امضى كانوا يتوضؤون من الغائ ، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أيض  بع  من  يعني وا 

 ،عاان أربعااين مسااألةساائل حفااظ عنااه أنااه  ،عبااارة تاادل علااى تمااام الااورع ،تاادل علااى ورع عبااارةيعنااي  ،الحجاار
مالااك إمااام دار  ،مالااك :والسااائل يقااول لااه ،ال أعلاام :وقااال فااي الباااقيجاااب عاان أربااع أو ثمااان أكثاار مااا قياال، وأ

 : ال أدري.ن مالك يقول: إاذهب إلى العراق وقل لهم :قال، من بعيد الهجرة، وقد جاءه
 نعم. ،وهللا المستعان ،ال أدري  :طالب وصغارهم يستنكف ويستكبر أن يقولالوآحاد 

 أحسن هللا إليك.



 باب: ما جاء في السواك
قددال فددي جمعددة مددن  -لى هللا عليدده وسددلمصدد-عددن مالددك عددن ابددن شددهاب عددن ابددن السددباق أن رسددول هللا 

ومن كدان عندده طيدب فدال يضدره أن يمدس  ،فاغتسلوا ا))يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله هللا عيد  الجمع: 
 وعليكم بالسواك((. ،منه

))لدوال أن : قدال -صلى هللا عليده وسدلم-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا 
 متي ألمرتهم بالسواك((.أشق على أ

يشدق علدى  لوال أن": حمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قالعن مالك عن ابن شهاب عن ُحميد بن عبد الر 
 ."كل وضوء أمته ألمرهم بالسواك مع

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: ما جاء في السواك 

أو مان  ،مشاتق مان سااك إذا دلاك ،ه األزهاري وأنكار  ،مؤناث :وقيل ،مذكر ،واك بكسر السين على األفصحوالس   
ااا ويطلاق  ،ويطلاق علاى الفعال الاذي هاو التساوك ،يعناي مان الهازال تتمايال ،جااءت اإلبال تتسااوك :قاولهم أيض 

وك، بواو واحدة، مضمومعلى اآللة التي هي العود وجمع ا  .لسواك: س 
الساباق المادني مان ثقاات  عبياد بان "حدثني عدن يحيدى عدن مالدك عدن ابدن شدهاب عدن ابدن السدباق" :يقاول

م عااة بضاام الماايم قددال فددي يددوم جمعددة" -صددلى هللا عليدده وسددلم-"أن رسددول هللا التااابعين  لغااة الحجااازيين،  ،ج 
سااكانها لغااة ،جَمعااة كهماازة ولماازة ،لغااة تماايم وفتحهااا ي }ِإَذا ُنددودِ إسااكانها،  ،وبهااا قااراء األعمااش ،لغااة عقياال ،وا 

اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجم  .[( سورة الجمعة7)] َعِة{ِللصَّ
المعشار الطائفاة الاذين يشاملهم وصاف  ))يا معشر المسدلمين((الجمع جمع جمعة  "في يوم جمعة من الجمع"

المسااالمون يشاااملهم  ))ياااا معشااار المسااالمين((وهكاااذا  ،والنسااااء معشااار ،والشااايوخ معشااار ،الشاااباب معشااار ،واحاااد
 .وصاف الجزئيةاأل إلىنظرنا معاشر إذا  اوهم أيض   ،معشروصف وهو اإلسالم، واحدهم 

لاو عليناا  :ولما قال اليهودي ))فاغتسلوا((يعني لهذه األمة  ((ا))يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله هللا عيد  
تخاذنا الياوم الاذي نزلات فياه ال [( ساورة المائادة5)] }اْلَيدْوَم َأْكَمْلدُت َلُكدْم ِديدَنُكْم{ :قولاه تعلاىيعني  ،نزلت هذه اآلية

وهااو عيااد  ،نزلاات يااوم جمعااة قااد علماات متااى نزلاات؟ وأياان نزلاات؟ ؟-رضااي هللا عنااه-ل عماار فماااذا قاااا، عيااد  
ياوم باين أهال العلام فاي المفاضالة بيناه وباين خاالف  ،ويوم الجمعة شأنه عظيم في اإلساالم ،بالنسبة للمسلمين

 نرى فرق ا. ما ،بين يوم الجمعة ويوم السبت اتجد فرق   بعض طالب العلم ال بما في ذلكعموم الناس  ،عرفة
))غساال يااوم الجمعااة  :ويؤيااده حااديث ،واألماار األصاال فيااه الوجااوبفاغتسددلوا((  ا))إن هددذا يددوم جعلدده هللا عيددد  

 .واجب على كل محتلم((
 ،العلاام علااى أن الغساال يااوم الجمعااة ساانةأهاال جماااهير  ،وبهااذا قااال بعااض العلماااء والجماااهير علااى أنااه ساانة

ا ومان اغتسال فالغسال أفضال(( ،م الجمعاة فبهاا ونعمات))من توضأ يو  :لحديث ؛ندبلواألمر فيه ل صانيع  اوأيض 



اقتصار علاى الوضاوء ولام  وذكار أناه ،يخطاب -رضي هللا عناه-حينما دخل وعمر  -رضي هللا عنه-عثمان 
 ينكر عليه.

حقاك  :ماا تقاول، يعناي مثلمحمول عناد الجمهاور إلاى أناه متأكاد : ))غسل الجمعة واجب((قوله في الحديث اإذ  
وال شااك أن  فهااو متحااتم، ،ولاايس معنااى أنااك تااأثم بتركااه ،تقااول كااذا اأحيان اا ،ك علااي فاارض، رضاااؤ لاايواجااب ع

، يعناي االصااطالح العرفيااة أو بعااض األلفااو الشارعية مااع االصاطالحات ،هنااك اخاتالف بااين االصاطالحات
العلام ال  ناد عاماة أهالفاي اإلطاالق الشارعي ع ،عند أهل العلام العارف الخااص عنادهم أن الواجاب ياأثم لتركاه

 .يأثم لتركه
: ويقاول الحنفياة ،زكاة الفطر مان رمضاان -صلى هللا عليه وسلم-: فرض رسول هللا ابن عمريعني لما يقول 

فاااي أباااواب  ،يعناااي لماااا يأتياااك ساااؤال فاااي االمتحاااان فاااي الفقاااه ؟عنااااد هاااذا :، نقاااولزكااااة الفطااار ليسااات بفااارض
 أتيويا ..المفلاس مان ياأتي بأعماال أمثاال الجباال :وتأتي ورقاة اإلجاباة ،عرف المفلس :ويقول لك ،عامالتمال

ويقااول  ،المفلاس كااذا :الرساول يقااول ،ن المادرس ضااال: إنقااول؟ هال نقااول مااذا، ، صاافرخطاأ :المادرس ويقااول
 :الرسااول يقااول، هااذا عناااديظاان ألن بعااض الناااس  ؛ماان البسااط ءألن المسااالة تحتاااج إلااى شااي ،نعاام ؟خطااأ
، -صالى هللا علياه وسالم-فارض رساول هللا  :ابن عمر يقول عنا هذا؟ما م ؟و بواجبا هم :وأنت تقول ،واجب

 هو بفرض. ماوالحنفية يقولون: 
منصااوص عليااه وهااو  ؟تقااول ماااذا ،ى فااي يااوم ماان األيااام جماال أصاافرأر  قساام أنااه ماااأ ،قااال شااخص يعنااي لااو
ددُه ِجَماَلددٌت ُصددْفٌر{بماااذا؟  حقااائق  ،نعاام الحقااائق تختلااف ؟تقااول ماااذا ،نعاام فااي القاارآن [( سااورة المرسااالت55)] }َكَأنَّ
واإلطاالق الشارعي  ،قاد يكاون اإلطاالق اللغاوي غيار اإلطاالق العرفاي ،وحقاائق لغوياة ،حقائق شرعيةو  ،عرفية

 لغوي وهكذا.غير اإلطالق ال
))غسال : الرساول يقاول ، يعناي اإلنساانال نقاع فاي حارجالمقصود أننا ننتبه من هذه، نضع هاذه علاى بالناا؛ لائ

 ،وورع ماالعلاام وعاألئمااة أهاال يعنااي  ؟معنااى هااذا الكااالم مااا ؟!هااو بواجااب مااا :تقااولأناات و  الجمعااة واجااب((
واجب هذا إطالق شرعي ال يقتضي مطابقته مع االصطالح العرفي عند  ،الحديث اوعرفوا ما خفي عليهم هذ

 .هنابتاركه، ال يلزم أن يأثم يعني أهل العلم اصطالحهم أن الواجب يأثم  ،أهل العلم
 ،والطياب فاي الجمعاة والعياد سانة عناد الجمهاور ومن كان عنده طيدب فدال يضدره أن يمدس منده(( ،))فاغتسلوا

 .-رضي هللا عنه-وأوجبه أبو هريرة 
ال  ،لتأكاد االساتحباب ؛الزماوه :أي ))وعليكم بالسدواك((  غماز -رحماه هللا تعاالى-ابان حجار فلايس بواجاب، و وا 

 السواك. وما جاء من معناه مما يدل على وجوب ،هذا الحديث
-"أن رسدول هللا عي، مان ثقاات التاابعين وهاو تااب ،هذا الحديث كما تارون عناد اإلماام مالاك عان ابان الساباق

 ابن ماجه.مرسل وصله  قال" -صلى هللا عليه وسلم
: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي األخضر عن ، قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطيابن ماجهيقول 

 ،قاال -صلى هللا علياه وسالم-أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-بن عباس االسباق عن  الزهري عن عبيد بن



حاال هاو ضاعيف بسابب علاى كال  ،وبقياة رجالاه ثقاات ،وفي إسناده صالح بن أبي األخضر ضاعفه الجمهاور
 .صالح بن أبي األخضر

قدال:  - عليده وسدلمصدلى هللا-"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسدول هللا 
و مخارج فاي البخااري وها))مع كل صاالة((  :تمامه عند البخاري  "))لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك((

 من طريق عبد هللا بن يوسف.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: "لدوال أن يشدق 

 " نعم.مرهم"آل كل وضوء"على أمته ألمرتهم بالسواك مع 
كسااابقه  ))لااوال أن أشااق علااى أمتااي(( :هااو أصاال الحااديث المرفااوع هااذا ماان كااالم أبااي هرياارة الحااديث المرفااوع

والوضوء عند أحماد  ،الصالة في الصحيحينو  ،جاء الوضوء وجاء الصالة ))ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء((
ابان شاهاب عان حمياد عاامن طريق مالك عان  اأيض   امرفوع    ،خزيماة والبيهقاي عناد ابان ا،ن أباي هريارة مرفوع 

 نه في الصحيحين.أل ؛وأصح منه الذي قبله ،فيه إشكال ما ،هو حديث صحيح
، واألمار الممتناع هاو امتنع األمر لوجود المشقةف ،حرف امتناع لوجود (لوال) ))لوال أن أشق(( :والحديث بلفظة

ال فأمر االستحباب باق،أمر  الحاديث ": يقاول -رحماه هللا تعاالى-واإلماام الشاافعي  ،كثيارة ودالئله الوجوب، وا 
لااى القااول " شااق علاايهم أو لاام يشااق ألماارهم بااه، األنااه لااو كااان واجب اا ؛فيااه دلياال علااى أن السااواك لاايس بواجااب وا 

.. الشايخ أباو حاماد وتبعاه المااوردي كاىلكن ح ،بل ادعى بعضهم فيه اإلجماع ،بعدم وجوبه صار أكثر العلم
يعناي قبال الغزالاي بخماس سنة كم؟ أربعمائة وخمساين،  ؟ الماوردي متوفىهذا؟ والماوردي يتبعه من أبو حامد
ة، جب لكل صالا: هو و الماوردي عن إسحاق بن راهويه قالوتبعه اإلسفرائيني، نعم أبو حامد  ،وخمسين سنة

ا بطلت صالته.  فمن تركه عامد 
واحاتج مان  ،م تاركاه وال أثار فاي تركاه علاى الصاالة، يعناي ياأثوعن داود أنه قال: هو واجب لكان لايس بشارط

يعني حديث الباب،  ))عليكم بالسواك(( :وفي الموطأ ))تسوكوا(( :بن ماجهافعند  ،قال بوجوبه بورود األمر به
داللاة علاى أن الساواك  "ال أن يشاقو"لاو  ))لاوال أن اشاق(( :فحاديث البااب ،منهاا ءوال يثبت شاي :قال ابن حجر
ألناه امتناع  ؛من أظهر األدلة على أن األصال فاي األمار الوجاوب -حديث الباب-الحديث وهو  ،ليس بواجب

فااالمنفي فااي الحااديث هااو أماار  ،االسااتحباب ثبااوت أماارمااع نفااي األماار بالحااديث ، لمشااقةلوجااود اأماار الوجااوب 
اِلُفوَن َعدْن َأْمدرِِه }َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخد :-جل وعال-قوله  دل على أن األصل في األمر الوجوب، معف ،الوجوب

ويتأكاد عناد الصاالة  ،والساواك سانة فاي كال وقات [( ساورة الناااور05)] َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِلديٌم{
ولضاعف ماا ورد  ؛وال يمنع منه الصاائم ولاو بعاد الازوال لعماوم األدلاة ،وتغير الفم ،والقيام من النوم ،والوضوء

 ذلك.في 
 
 محمد. على عبدك ورسولكوبارك وسلم  هم صلالل
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1كتاب الصالة ) -الموطأ 
 وضوء غير وعلى السفر في النداء :باب: ما جاء في النداء للصالة، و كتاب الصالة: بابشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،العالمينالحمد هلل رب 

 ما جاء في النداء للصالة: :كتاب الصالة: باب
 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 وفق شيخنا لما تحب وترضى. اللهم

 باب ما جاء في النداء للصالة: :: كتاب الصالة-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 
 خشبتين يتخذ أن أراد قد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن

 خشبتين الخزرج بن الحارث بني من ثم ،األنصاري  زيد بن هللا عبد فأري  ،للصالة الناس ليجتمع بهما يضرب
 فأتى ؟للصالة تؤذنون  أال :فقيل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يريد مما لنحو هاتين إن :فقال ،النوم في

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر ذلك له فذكر استيقظ حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .باألذان
 رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عن
 ((.المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
رضي هللا تعالى - هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن
 يجدوا لم ثم األول والصف النداء في ما الناس يعلم لو)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه
 والصبح العتمة في ما يعلمون  ولو ،إليه الستبقوا التهجير في ما يعلمون  ولو ،الستهموا عليه يستهموا أن إال

 ((.حبوا ولو ألتوهما
سحق أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن  أبا سمعا أنهما أخبراه أنهما هللا عبد نب وا 

 وأنتم تأتوها فال بالصالة ثوب إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول -رضي هللا عنه- هريرة
 إلى يعمد كان ما صالة في أحدكم فإن ،فأتموا فاتكم وما ،فصلوا أدركتم فما ،السكينة وعليكم وأتوها ،تسعون 
 ((.الصالة
 أنه أبيه عن المازني ثم األنصاري  صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد نع مالك عن
 غنمك في كنت فإذا ،والبادية الغنم تحب أراك إني: "له قال -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبا أن أخبره



 إال شيء وال إنس وال جن المؤذن صوت مدى يسمع ال فإنه ،بالنداء صوتك فارفع بالصالة فأذنت باديتك أو
 ".-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من سمعته" :سعيد أبو قال ،"القيامة يوم له شهد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن
 ثوب إذا حتى ،أقبل النداء قضي فإذا ،داءالن يسمع ال حتى ،ضراط له الشيطان أدبر للصالة نودي إذا)) :قال

 لم لما ،كذا اذكر ،كذا اذكر :يقول ،ونفسه المرء بين يخطر حتى ،أقبل التثويب قضي إذا حتى ،أدبر بالصالة
 ((.؟صلى كم يدري  إن الرجل يظل حتى ،يذكر يكن
 ساعتان: "قال أنه -رضي هللا تعالى عنه- الساعدي سعد بن سهل عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن
 ".هللا سبيل في والصف ،للصالة النداء حضرة :دعوته عليه ترد داعٍ  وقل ،السماء أبواب لهما يفتح
 بعد إال يكون  ال" :فقال ؟الوقت يحل أن قبل يكون  هل ،الجمعة يوم النداء عن -رحمه هللا تعالى- مالك وسئل
 ".الشمس تزول أن

 ؟الصالة تقام حين الناس على القيام يجب ومتى ،واإلقامة األذان تثنية عن -رحمه هللا تعالى- مالك وسئل
 يزل لم الذي وذلك ،تثنى ال فإنها اإلقامة فأما ،عليه الناس أدركت ما إال واإلقامة النداء في يبلغني لم" :فقال
 ذلك أرى  أني إال له يقام بحد ذلك في أسمع لم فإني الصالة تقام حين الناس قيام وأما ،ببلدنا العلم أهل عليه
 ".واحد كرجل يكونوا أن يستطيعون  وال والخفيف الثقيل منهم فإن ،الناس طاقة قدر على
 :مالك قال ؟يؤذنوا وال يقيموا أن فأرادوا المكتوبة يجمعوا أن أرادوا حضور قوم عن -رحمه هللا- مالك وسئل

نما ،عنهم مجزأ  ذلك"  ".الصالة افيه تجمع التي الجماعات مساجد في النداء يجب وا 
 :فقال ؟عليه لمسُ  من أول ومن ،للصالة إياه ودعائه اإلمام على المؤذن تسليم عن -رحمه هللا- مالك وسئل

 ".األول الزمان في كان التسليم أن يبلغني لم"
 ،وحده وصلى ،الصالة فأقام أحد يأته فلم أحد يأتيه هل انتظر ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل :يحيى قال
 لنفسه فليصل انصرافه بعد جاء ومن ،الصالة يعيد ال" :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس جاء ثم

 ".وحده
 بذلك بأس ال" :فقال ؟غيره بإقامة يصلوا أن فأرادوا تنفل ثم لقوم أذن مؤذن عن -رحمه هللا- مالك وسئل
قامة إقامته  ".سواء غيره وا 
 لها ينادى نرها لم فإنا الصلوات من غيرها فأما الفجر قبل لها نادىي الصبح تزل لم: "-رحمه هللا- مالك قال
 ".وقتها يحل أن بعد إال
 فوجده الصبح لصالة يؤذنه -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر إلى جاء المؤذن أن بلغه أنه مالك عنو 

 .الصبح نداء في يجعلها أن عمر فأمره ،"النوم من خير الصالة" :فقال ،انائم  
 النداء إال الناس عليه أدركت مما اشيئ   أعرف ما: "قال أنه أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك نعو 

 ".بالصالة
 المشي فأسرع بالبقيع وهو اإلقامة سمع -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنو 

 .المسجد إلى



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك  ،الحمد هلل رب العالمين
 في كتاب الصالة: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

دعو لهم، وهي في أي أ [( سورة التوبة465)] }َوَصلِِ َعَلْيِهْم{ء أصلها الدعا :الكتاب مضى الكالم عليه، والصالة
كبير، مختتمة بالتسليم، ومثل الصالة ال يعنى االصطالح: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالت

نما  ؛المتقدمون بتعريفها كالطهارة والزكاة وغيرها ولذا ال تجدون في كتب المتقدمين تعاريف لألمور الظاهرة، وا 
يعنى المتأخرون؛ ألنه يتوقع في المتأخرين من آحاد المتعلمين من ال يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه األمور 

األحكام فرع عن  بنون األحكام على هذه الحدود، إذ، وهم يذكرون هذه الحدود؛ ألنهم سوف يالواضحة
 ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم. ،ويذكرون الحد الجامع المانع ،التصورات، فيتصورون المحدود

ي على كل حال الصالة ليست بحاجة إلى تعريف إال إذا وردت في نص محتمل، إذا وردت في نص محتمل ف
ن كان صائم ا ))فإن كان مفطر  في إجابة الداعي إلى الوليمة:  -عليه الصالة والسالم-مثل قوله  ا فليطعم، وا 

ما المراد بالصالة هنا؟ هل هي الدعاء، أو يصلي ركعتين ويمشي؟ نعم  ؟نحتاج إلى بيان هذه الصالة ((فليصل   
بأن المقصود الصالة الشرعية؛ ألنها هي المرادة إذا  األكثر على أنه الدعاء، الصالة اللغوية، نعم، وقال بعضهم

تكلم فيه أهل العلم؛ ألنه إلى أن يتكلم فيه، تكلم فيه الشراح، أطلقت، يصلي ركعتين ويمشي، فمثل هذا يحتاج 
 محتمل.

الوضوء الشرعي، وفي بعضها ما يدل  -وهو األصل-الوضوء: جاء في النصوص، بعض النصوص يراد به 
د به الوضوء اللغوي، على كل حال إذا احتيج إلى التعريف عرف، إذا خشي خفاء األمر على على أن المرا

ال بيان البينات يضاح الواضحات ليس من طريقة المتقدمين، ما تجد في كتب األئمة تعاريف  ،المتعلم يبين، وا  وا 
أول ما يبدءون في كتب  ة، ما تجدون مثل هذا، كتاب الصال، ما تجد فيها تعاريف، حدود، لغة واصطالحاأبد  

المتأخرين في تعريف الصالة، نعم قد يحتاج في بعض المواضع إلى التعريف مثلما ذكرنا، أما عند عدم الحاجة 
 للسلف. اوتسويد األوراق بمثل هذا اتباع   ،فال داعي لتكثير الكالم

 لصالة:ما جاء في النداء ل باب:
َن َّللِاِ َوَرُسوِلِه{ الم: اإلعاألذان، واألذان في اللغةالنداء: هو   :ه في االصطالحو وعرف [( سورة التوبة5)] }َوَأَذاٌن مِِ

أو قرب الشروع في الصالة، على الخالف بين أهل العلم في األذان هل هو للوقت  ،أنه اإلعالم بدخول الوقت
يذانو  ألكثر على أنه لدخول الوقت، إعالم بدخول الوقت، واإلقامة إعالمأو للصالة؟ وا بالدخول في الصالة،  ا 

 .لكن التأذين للفائتة المقضية كما في حديث نومهم عن صالة الصبح قد تقدم يدل على أن األذان للصالة
 ......طالب:
من يعلم بدخول وقت الصالة في مثل هذا الظرف؟ كلهم حاضرون، نعم، لكن قد يقول  ؟لكن من يدعو نعم،

على كل حال المسألة خالفية بين للشروع في الصالة، ن ما تم جمعهم قائل: إنهم متفرقون لكثرتهم، فلوال األذا
 أهل العلم.

اَلِة اتََّخُذوَها ُهُزو ا{واألذان جاء ذكره في القرآن  َذا َناَدْيُتْم ِإَلى الصَّ اَلِة ِمن  [( سورة المائدة95)] }َواِ  }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
والخالف بين أهل العلم هل األفضل األذان أو اإلمامة؟ اختلف في ذلك ، [ة( سورة الجمع7)] {َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا



أهل العلم على أقوال ثالثها: أن من علم من نفسه أنه يقوم بحقوق اإلمامة على وجه التمام فاإلمامة في حقه 
يه الصالة عل-ولذا توالها النبي  ؛أفضل، يعني إذا كان هو أمثل القوم وأوالهم تكون اإلمامة في حقه أفضل

 ، والمسألة الخالف فيها معروف.-والسالم
النداء بالقول، بالصيغ المعروفة، الواردة الثابتة، اختير القول وقدم على الفعل لسهولة القول، وتيسره لكل أحد في 
كل زمان ومكان، لكن لو كان التأذين بالفعل كيف يتم؟ ال بد أن يكون بشيء ينبه الناس، إما على ضوء ما 

يجمعون به الناس إلى الصالة، فقال بعضهم:  افوا فيه في هذا الحديث في رواياته أنهم اجتمعوا ليقرروا أمر  اختل
، ثم تفرقوا ولم يحصل االتفاق فأري ا، وقال بعضهم: لو اتخذنا نار  ا، وقال بعضهم: لو اتخذنا بوق  الو اتخذنا ناقوس  

 عبد هللا بن زيد األذان.
طاف بي وأنا نائم رجل وبيده ناقوس فقلت له: أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: يقول عبد هللا بن زيد: "

عليه -فأخبر النبي  ،نجمع به الناس للصالة، فقال: تقول: هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، إلى آخره
، ال -عليه الصالة والسالم-ير النبي بهذا ثبت األذان، بتقر  ))ألقه على بالل((بما رأى، فقال:  -الصالة والسالم

 فثبت األذان. -عليه الصالة والسالم-أقرها النبي  بمجرد الرؤيا، فالرؤيا ال يثبت بها شرع، لكن
مخرج في السنن عند أبي هو و  ،مرسل "قال أنه"األنصاري  "سعيد بن يحيى عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 

صحيح بمجموعه، موصول عن جمع من الصحابة، وقد ، فالحديث س بهاداود والترمذي وابن ماجه بأسانيد ال بأ
 جماعة من الصحابة، بألفاو مختلفة، ومعان   -أعني قصة عبد هللا بن زيد في بدء األذان–روى هذه القصة 

 تواترة، وهي من وجوه حسان، انتهى، يعني ليس فيها شيءكما يقول ابن عبد البر: واألسانيد في ذلك م ،متقاربة
يعني لما  "أراد قد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان"أنه قال: الصحيحين على تفصيل جمل األذان،  في

وقد كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى لها، لكن يتوقعون أن  كثر الناس،
س النصارى، وقال بعضهم: مثل ناقو  اناقوس   في ذلك فقال بعضهم: لو اتخذنا االوقت دخل فيجتمعون فتكلموا يوم  

مثل بوق اليهود، إلى آخره، فأري عبد هللا بن زيد بن عبد ربه األذان، وهو غير عبد هللا بن زيد بن  بل بوق ا
عاصم، وقال بعضهم: إن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه راوي األذان ال يحفظ عنه إال حديث األذان، لكن الحافظ 

 صابة يقول: جمعت له ستة أحاديث أو سبعة في جزء، أشار إلى ذلك في اإلصابة في ترجمته.ابن حجر في اإل
ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني  ثم من بني الحارث بن الخزرج" ،فأري عبد هللا بن زيد األنصاري "

 ماثي، أو العكس؟ الحار  ،خزرجي، الترتيب أن نقول: عبد هللا بن زيد األنصاري نعم الخزرجي ،حارثي ،أنصاري 
القاعدة في مثل هذا إذا أردت أن تورد نسبتين لواحد متداخلتين؟ تبدأ بالكبرى ثم الصغرى؛ ألنك إذا بدأت 
بالصغرى ما احتجت للكبرى، إذا بدأت بالصغرى لم تحتج إلى الكبرى، معروف أن الحارثي من الخزرج من 

بيلة، إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة األنصار، نعم، إال أن توجد هذه النسبة في أكثر من ق
 ؟مثال ذلك ،فتورد الكبرى 

 ......طالب:
 بني سعد مثل السعدي، من المتقدمين في أكثر من قبيلة، نعم. عصيم، وهكذا قل ،نعم من تميم ومن عتيبة



ال فاألصل أن الصغرى على كل حال إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة تبين بعدها الكبرى، وا  
 .اتغني عن الكبرى إذا استقلت به

رجل ومعه  -وهو نائم-يعني طاف به  "النوم في"أري خشبتين  خشبتين، أري عبد هللا بن زيد اشهد العقبة وبدر  
فيخرج منهما  ،هما الناقوس، وهما عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها :خشبتان، والخشبتان
استعمال مثل هذا لتنبيه الناس؟ أو يكتفى باألذان الشرعي؟ يعني المثال الحي العملي بعض صوت، فهل يحسن 

معه أو  اوهذا موجود عند كبار السن، بعض كبار السن، صالة الفجر يضرب عمود الكهرباء بعص   ،الناس
م، وقدر على الزائد، زائد إن هذا ال داعي له اكتفاء  باألذان؟ أو نقول: هذا من أجل إيقاو النائ :حديدة، هل نقول

 ،يعني ال يتعبد به، إنما هو من باب معلوم العلة، كما تمر على إنسان وتوقظه ،على األذان وال يقال بمشروعيته
تمنع مثل  :نقول ماذامن العمود الكهربائي منبه للحي، نعم،  ه منبه خاص له، فهذه القصبة، قصبةأو تجعل ل

ن كان تحت المنارة، يعني في غرف  ،يعني كثير من الناس ال يسمع األذانهذه التصرفات أو ال مانع منها؟  وا 
هللا المستعان، نعم، نقول: هل  ،ونوافذ ومكيفات، ال يسمع األذان مع النوم، مع السهر بعد، والحرص بعد

ة العلة وال نقول: هذه معقولأو ؟ اخاصًّ  ااإلنسان منبه   ؟ كما يضعيحتاجون إلى قدر زائد من المنبه غير األذان
وأنها نوع من النداء للصالة أو األذان المشروع، ال،  ،مانع من استعمالها عند الحاجة إليها، على أن ال يتعبد بها

 إنما هي بمثابة المنبه الخاص.
 .......طالب:
فيه صوت وطنين، وفيه إطراب، فيمنع من  ،ألن الجرس فيه جهتان الممنوع ما هو؟ الجرس ؟ه الجرسماذا في

 يأتيني مثل صلصلة الجرس(( ا))أحيان  ال إطراب فيه فال يمنع، وقد شبه به الوحي، نعم، ما هة اإلطراب، أما ج
ة فالجرس له جهتان، جهة محمودة، وجهة مذمومة، فمن الجهة المحمودة شبه به الوحي، ومن الجهة المذموم

يصلون في مساجدهم اآلن من  ، مع األسف أن النواقيس تدق والناسجاء النهي عنه، إذا كانت مطربة
الت، هذا يمنع بال شك، وهذا تشبيه للمساجد بالكنائس، فأقول: إن وجه تشبيه الوحي بالجرس أو بصلصلة االجو 

هذا ال  رس ولو سميناه بجرس لكنه ما يطرب، ينبه فقط،الجرس من الجهة التي ال إطراب فيها، فإذا وجد ج
 يدخل في المنع.

هذا يقول: أدركت ذلك من خمس    مكبرات الصوت في الحرم قبل األذان بثلث ساعة؟هذا يقول: بالنسبة لنف
 عشر سنة أو تزيد؟

إذا كان يراد به أنه قدر زائد على ما شرعه هللا من األذان واإلعالم بدخول الوقت ال سيما مع انتظامه  على كل  
ه لتنبيه من وجد في الحرم وبحاجة إلى وهو منتظم ينبغي أال ينفط، إذا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أن

، على كل حال مسألة الفحص مسألة عادية وليست شرعية سهلة، لكنها تتم بغير انتظام، في مثال   خرجوضوء لي
ويوقظ الناس  كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحراتي، يطوف على الناس قبل أذان الصبح بساعة مثال  

 في رمضان، بالطبول؟
 .....طالب:..



وما ورد  -وهلل الحمد-الشرع واضح  أن نعم، هذا يزيد األمر، إن كان بالطبول يزيد األمر، على كل حال المسألة
 ؟فيه بين، نعم
 طالب:.......

 المهم يغير موقفه الذي أذن فيه، ال يستعمل المكبر؟
األذان ويدعو الناس   ان، ال لو يغير محلعلى كل حال المقصود أنه يغير مكانه، ما يكون في محل األذ

بينه وبين األذان، وفي غير محل  ال يكون له صلة باألذان، يكون هناك فاصل فقطمعروف، للصالة هذا أمر ب
ما يقوله في مكانه، في وسيلته التي يؤذن بها، هذا  هعليه، المقصود أن ازائد   اقدر   ؛ لئال يزيد في المشروعاألذان

 .قدر زائد
 طالب:.......

تكون  اإذا زاد حروف  ، نعم؟ المقصود تنشأ من جراء المدود ا،يث يخرجه عن المألوف، بحيث يزيد حروف  تمطيط بح
ومد الباء  اهللا أكب :، كل حرف له قدر معين من المد، لذلك لو قال، تمنع المدودهذه الحروف ناشئة من المدود

 ر عندهم في اللغة الطبل.اكبالمعنى، األر، نعم، هذا ينقلب اأكب
ويوجد في القرى وفي األرياف أمور مشكلة، يكثر عند  ،لى كل حال أخبار المؤذنين وقصص المؤذنين كثيرةع

 هوال يصح؛ ألن ،رسوَل هللا، هذا كثير، األذان بهذه الطريقة ال يجزئ  اكثير من المؤذنين العوام: أشهد أن محمد  
 معنى.عن أمور تحيل ال فضال   ،ما جاء الخبر ،الجملة تحتاج إلى خبر

 "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يريد مما لنحوٍ  هاتين إن :فقال أري خشبتين في النوم،"يعني  ""خشبتين
أهمه األمر فرآه  -عليه الصالة والسالم-همه األمر، عبد هللا بن زيد لما انصرف ورأى بعد أن رأى اهتمام النبي أ 

 ؟للصالة تؤذنون  أال ؟"للصالة تؤذنون  أال :فقيل -يه وسلمصلى هللا عل-"لنحو مما يريد رسول هللا في النوم، 
 فأتى" بتربيع التكبير من غير ترجيع، ، هللا أكبر، تقول: هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر :وأسمعه األذان، قال

إنها )): -عليه الصالة والسالم-فقال له النبي  ،"ذلك له فذكر ،استيقظ حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 ."باألذان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر" وبهذا اكتسبت الشرعية، ال أنها مجرد رؤيا، لرؤيا حق((

وهذا أذان بالل، واختاره جمع من  ،وألقاه على بالل ،بتربيع التكبير: يعني: هللا أكبر أربع مرات من غير ترجيع
هللا أكبر، أشهد أال إله إال هللا، أشهد أال إله  ،أكبر، هللا أكبرهللا  ،جملة، هللا أكبر ةأهل العلمل وجمله سبع عشر 

رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على  ارسول هللا، أشهد أن محمد   اإال هللا، أشهد أن محمد  
هو الذي ان ال إله إال هللا، خمس عشرة جملة، هذا بالنسبة لألذ ،هللا أكبر ،الفالح، حي على الفالح، هللا أكبر

 أذان بالل.
األذان بتثنية التكبير، ال تربيع التكبير، مع  -عليه الصالة والسالم-هناك أذان أبي محذورة، وقد علمه النبي 

ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، واختاره جمع من أهل  ،الترجيع، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض
 ة.هل المدينة، وذاك عليه عمل أهل مكعمل أ العلم، وكالهما صحيح ثابت، وهذا عليه 

 ......:.طالب



الترجيع مع التثنية، مع تثنية التكبير، والتربيع، تربيع التكبير ليس معه  ..، هو خالف السنة،هو الترجيع ،ال
ترجيع، وعلى كل حال هذا ثابت وهذا ثابت، أذان بالل ثابت، وأذان أبي محذورة ثابت، فلو اعتمد المؤذن 

وما اعتادوه فال مانع، ولو اعتبر هذا  ،لمخالفته ما جرى عليه العرف في البلد ا على أال يحدث تشويش  أحدهم
ومرة بأذان أبي محذورة على أال يحدث مثل ذلك التشويش ال بأس  ،من اختالف التنوع نعم، وأذن مرة بأذان بالل

 .-إن شاء هللا تعالى-
 ......:.طالب

ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، هللا أكبر، هللا أكبر، األصل أن يقول المؤذن  ،نخفض، بصوت ماال، الشهادتين مع  
هللا  ،هللا أكبر قال: هللا أكبر ،فإذا قال المؤذن: هللا أكبر ،كذا: هللا أكبر هللا أكبر، بدليل حديث إجابة المؤذن

 أكبر، هذا استنبط منه أهل العلم أن التكبير الجملتين بنفس واحد.
صلى هللا - هللا رسول أن الخدري  سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني 
يعني  ))إذا سمعتم((ألنه قال:  ؛إذا سمعتم: ظاهره اختصاص اإلجابة بالسمع (("سمعتم إذا)) :قال -عليه وسلم

تجيب؟ مربوط  أم الم، تجيب نع ؟لو رأيت المؤذن في المنارة في وقت دخول الوقت، لكنك ال تسمع ماذا يقول
مثل ما يقول، ما قال: مثل ما قال، قال: (( يقول ما مثل فقولوا -وهو األذان– النداء إذا سمعتم)) (())إذا سمعتم

قولوا مثل ما يقول، استدل به أهل العلم يعني اإلتيان بالماضي دون المضارع يفيد ويشعر بأن اإلجابة إجابة كل 
ا: إذا ن قبل المؤذن، مثل ما يقول؛ ألن المضارع يعني لو قال: فقولوا مثل ما قال، قلنجملة بعد قول مقالتها م

ما ال للماضي،  والمضارع للحال ولالستقبال أجبناه، لكن مثل ما يقول، نكون حينئذ  انتهى المؤذن أذنا مثله، و 
ن المؤذن، إال شخص مثل ما قال وانتهى، إنما يفيد أن تكون كل جملة من المجيب بعد كل جملة م :قال

، وال انتهت صالته إال في آخر األذان، نعم أو مشغول بأمر أو كان في موضع ال يمكن مشغول بصالة مثال  
اإلجابة فيه، فإذا خرج يجيب المؤذن، إذا انتهى المؤذن قبل أن يشرع المجيب ما يجيب، السنة فات محلها 

 .والمؤذن في أواخر األذان يجيبه خالص، لكن لو انتهى المصلي أو خرج من الدورة مثال  
على اإلقامة؛  االنداء، النداء هو األذان، واألذان كما يطلق على اإلعالم المعروف بدخول الوقت يطلق أيض  

إال أن جمع من  مومه يشمل اإلقامة،المراد األذان واإلقامة، فهذا النص بع ))بين كل أذانين صالة((ألنها أذان، 
اء المقيم؛ ألن اإلقامة مبنية على الحدر نعم، فال يتسنى للمجيب أن يجيب المؤذن ور ترديد أهل العلم ال يرون ال

 إال أن يوافقه.
مثل الذي يقول، من صيغ العموم، هذا يقتضي أن توجد  (ما)مثل  ))إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول((

حي على الصالة، حي على الفالح، يقول  :لالمطابقة بين قول المؤذن وقول المقيم إال أنه استثني من ذلك قو 
 المجيب بدلهما: ال حول وال قوة إال باهلل.

ال حول  ،يعني يقول المجيب: حي على الصالة ؟وما جاء في الحيعلتين ،لهذا الحديث وهل يجمع بينهما امتثاال  
 نعم؟حي على الفالح،  ،من حي على الصالة وال قوة إال باهلل؟ أو يقول: ال حول وال قوة إال باهلل بدال  

 طالب:......
 ا؟يعني ما يجمع بينهم



 ......:.طالب
فيه تخصيص؟ نعم، مثل ما  :هو جاء ما يخص الحيعلتين بقول: ال حول وال قوة إال باهلل، لكن هل نقول ،ال

وهنا بديل  نقول في قول المأموم: ربنا ولك الحمد، بعد قول اإلمام: سمع هللا لمن حمده، يعني هذا بديل للمأموم،
وهذا يشمل جميع الجمل، ثم يقول بعد ذلك ما  ،من قول اإلمام والمؤذن، أو نقول: يجمع بينهما للمجيب، بدال  

 يخص المجيب ال حول وال قوة إال باهلل، نعم.
 ......:.طالب

لمؤذن قريب منك، بل قد يكون في بلد آخر، اب اسطة آلة، األصل أنك ما تسمعه، وليسنعم، إجابة المؤذن بو 
ذا كان  -يعني ما هو مسجل- ا؟ نعم، يعني إذا كان حيًّ أم اليؤذن في المسجد الحرام وأنت هنا، تردد  يردد، وا 

ؤذن بآلة ،هو يؤذن ما يردد، أما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه كأنه يؤذن في مكبر، هو مؤذن ي مسجال  
 مكبر.اآلن كأنه أذن في 

))إذا مدرجة، وأن الحديث ينتهي بقوله:  (المؤذن) :دعى ابن وضاح أن كلمةا ))فقولوا مثل ما يقول المؤذن((
أن اإلدراج ال يثبت بمجرد بوالمؤذن مدرجة لإليضاح والبيان، وتعقب سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول(( 

ما يقول ))فقولوا مثل  :هاودبل ال بد من دليل يدل عليه، واتفقت روايات الصحيحين والموطأ على وج ،الدعوى 
لهذه الدعوى،  اتبع   اهي موجودة في الصحيحين وغيرهما، وال دليل على اإلدراج، وصاحب العمدة حذفه المؤذن((

 نعم؟
 طالب:......

ولعل هذا في النسخة التي  ،، ابن حجر يقول: حذفها صاحب العمدة فلم يصب، نعم..هذه زيادة من بعض
 هللا أعلم. ،أدري  الوقعت البن حجر، 

 ......:.طالب
فقولوا، العطف بالفاء يقتضي  :يعني إذا قالالمتفق عليها الصحيحين الصغيرة، العمدة إذا أطلقت المراد بها  ،ال

لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" إذا قال: سمع هللا في: " للفراغ من جملته مباشرة مثل ما يقاأن تقولها بعد ا
، هللا لمن حمده سمع :هذا إمام قال ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به((مده، الشافعية يقولون: إذا قال: سمع هللا لمن ح

أنه ال فاصل بين  تعقيبه مباشرة، يقضي تضيقع؟ لكن العطف بالفاء التي تالمان ماسمع هللا لمن حمده،  :قل
 ربنا ولك الحمد. :سمع هللا لمن حمده، وقول المؤذن :قول اإلمام

 صالح أبي عن -بن الحارث بن هشام- الرحمن عبد بن بكر أبي لىمو  سمي عن مالك عن"وحدثني يقول: 
 يعلم لو)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن -اسمه عبد هللا بن ذكوان- السمان
االقتراع، يعني  :االستهام "((الستهموا عليه يستهموا أن إال يجدوا لم ثم ،األول والصف النداء في ما الناس
( سورة 414)] }َفَساَهَم َفَكاَن{االقتراع و التزاحم على الصف األول،  اويحصل أيض   ،التزاحم على األذان يحصل
من وجوه الترجيح واألولوية بأن يستووا في معرفة الوقت، وفي  انعم، ومعنى ذلك إذا لم يجدوا شيئ   [الصافات

، وهذا المرجح ال بد أن يكون لمصلحة الصوت، وغير ذلك من شرائط األذان ومكمالته إذا لم يوجد مرجح
إذا ا استويا من كل وجه االقتراع، فالقرعة، أيض   ،األذان، إذا وجد مرجح ما فيه مزاحمة، لكن إذا لم يوجد مرجح



))لو يعلم الناس ما في النداء دخلوا المسجد دفعة واحدة، نعم وتزاحموا على الصف األول فاالقتراع، هذا االقتراع 
 ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا((. ،والصف األول

 حكم اإليثار في مثل هذا:
تزاحم اثنان على األذان وقد استويت من جميع الوجه، وقال واحد: أنا أتنازل لك، ومثله لو وجد مكان يسع 

أن عندهم  ؟ثرك بهذا المكان، اإليثار في مثل هذاأؤ شخص في الصف األول ودخل اثنان دفعة واحدة وقال: أنا 
مكروه،  :يجوز، ال يكفي أن نقول اإليثار في الواجبات الفي حكم القربة،  على اختالف  مكروه اإليثار في القرب 

 }َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة{اإليثار في المباحات مطلوب اإليثار في السنن مكروه، نعم، 
دخلوا دفعة واحدة في مكان  وجد مصلحة راجحة، والقربة مندوبة، شخص مع أبيه مثال  لكن إذا  [( سورة الحشر7)]

وآثره في هذا  ،للتأليف، شخص كبير في السن مثال   واحد، فقدم أباه، نقول: اإليثار في القرب مكروه، أو مثال  
ل إلى الجهة األخرى، المكان، نعم، أو لكونه أرفق به، تصور أن الصف طويل، وهذا الكبير يشق عليه أن ينتق

؛ ألن الشرع والدين دين توازن، يعني -إن شاء هللا-فآثره به، ال شك أنه يحصل له من األجر أكثر مما ترك 
يستهموا  ))ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه((هناك ما يدل على ما يقابلها،  ايحث على هذه األمور، لكن أيض  

ألن اإلمام مالك وضع الحديث في باب النداء، أو الصف  ؟ النداء؛الصف األول أم النداء ؟ماذا ىعل عليه،
من الخير ))في بعض الروايات: و  (())لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ؟األول باعتباره أقرب مذكور

الستهموا ))مع أنه في رواية عبد الرزاق عن مالك:  ما قال: عليهما، ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه(( ،والبركة
والصف  شيء واحد، والذي تقدمه أمران: النداء وعليه ))إال أن يستهموا عليه((لكن رواية الصحيحين:  عليهما((

على سبب األجر الذي هو النداء والصف  أماألول، نعم، لو يعلم الناس على األجر،  يستهمون على األجر 
، هو ال شك أن االستهام على النداء والصف األول، ما يحصله إال واحد ،يمكن يستهمون عليه الاألول؟ األجر 

وال بد من إيجاد ما يشمل األمرين شيء  يستهموا عليه((أن ))نعم، االستهام على النداء والصف األول، وقال: 
أي على ما ذكر من النداء والصف  ،: ليستهموا عليهولقن، يصح أن يعود عليه الضمير، فنيشمل األمري ،واحد
 موا يعني القترعوا.السته .األول
 ......:.طالب

وهي أمور  [( سورة الفرقان05)] }َوَمن َيْفَعْل َذِلَك{ [( سورة الفرقان07)] }ُيَضاَعْف{ نعم، مجودة، لكن هات لها مثال
ُئُه{  ،ثالثة، نعم  بد أمور كثيرة، على كل حال هو وارد في اللغة، لكن الو  [( سورة اإلسراء55)]}ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيٍِ

ما في  ((التهجير في ما يعلمون  ولو))الضمير،  من تأويل شيء يجمع هذه األمور يصح أن يعود عليه
التهجير: يعني التبكير إلى الصلوات كلها، أو التبكير إلى صالة الظهر في وقت الهاجرة، نعم، هما قوالن نعم، 

 ة، فهو حث على التبكير إلى صالة الظهر.لكن منهم من يقول: يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت الهاجر 
سارعوا، وسابقوا، مع أن و  ،استبقوا دنا:نالستبقوا إليه، استبقوا، ع ((إليه الستبقوا ))ولو يعلمون ما في التهجير

االستباق الحسي يلزم عليه سرعة المشي، السرعة في المشي، وهي منهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي 
 .و التهيؤ للتبكيرالستباق المعنوي، االستباق المعنوي، وهيليه، فالمراد به ا



على اليدين  ايعني مشي   ((احبو   ولو ألتوهما والصبح -وهي صالة العشاء- العتمة في ما يعلمون  ولو))
))وال ما جاء النهي عن تسميتها العتمة؟  العتمة صالة العشاء ((ا))ألتوهما ولو حبو  والرجلين كما يفعل الطفل، 

نعم، المداومة  ))ولو يعلمون ما في العتمة((نعم جاء في هذا الحديث  نكم األعراب على اسم صالتكم((تغلب
 .))ال تغلبنكم األعراب((ينسى، نعم بدليل الغلبة،  (العشاء)يعني كون االسم  ،على تسميته

 ......طالب:
، وجاءت "-لى هللا عليه وسلمص-أعتم رسول هللا ": اجاء النهي عن تسمية العشاء العتمة، وجاء أيض   وه

أحاديث في العتمة، هو النهي محمول على االستمرار، االستمرار بحيث يغلب االسم األعرابي على االسم 
 ال بأس. االشرعي، أما كونها يطلق عليها أحيان  

سحق أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن"وحدثني ثم يقول:   خبراهأ أنهما هللا عبد بن وا 
ثوب بالصالة،  "((بالصالة ثوب إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول هريرة أبا سمعا أنهما
من ثاب إذا رجع، ثم صار يطلق على قول  ،أقيمت الصالة، إذا ثوب بالصالة، ثوب: األصل التثويب :يعني

 .ا سيأتي، هذا التثويب على مالصالة خير من النوم :المؤذن في صالة الصبح
في البخاري:  ((السكينة وعليكم وأتوها -يعني تسرعون - تسعون  وأنتم تأتوها فال ))إذا ثوب بالصالة

، بين السكينة اكر على سبيل التأكيد، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرق  وهو بمعنى السكينة، وذ   ))والوقار((
وخفض الصوت، وعدم االلتفات،  ،ئة كغض البصروالوقار فرق، وأن السكينة في الحركات، والوقار في الهي

عليكم "حال، وضبطها القرطبي بالنصب  :خبر، والجملة :مبتدأ مؤخر، وعليكم :، السكينةوعليكم السكينة  
اء؛ واستشكل دخول الب ))بالسكينة((عليكم السكينة ، وجاء في البخاري: " فيكون منصوب على اإلغراء، السكينةَ 

ُكم}عَ ألنه متعد  بنفسه  استشكل؛ ألنه األصل أنه يتعدى بنفسه،  [( سورة المائدة469)] {..َلْيُكْم َأنُفَسُكْم اَل َيُضرُّ
ثبوت الباء في أحاديث كثيرة، وأورد يقول ابن حجر: فيه نظر لواستشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء، لكن 

 عدة أحاديث كلها بالباء.
العلة في هذا ما جاء بيانه في آخر  ))فال تأتوها وأنتم تسعون(( ((فأتموا فاتكم وما ،فصلوا أدركتم فما))

والمصلي يشرع له أن يكون  ،إذا كان في صالة ((الصالة إلى يعمد كان ما صالة في أحدكم فإن)) الحديث،
))فما ألنه في صالة، ولذا نهي عن تشبيك األصابع قبل الدخول في الصالة،  ؛وهو في الصالة ا،ساكن   امطمئن  

لكن  ))وما فاتكم فاقضوا(( :وجاء ،كثراألوهذا رواية  وما فاتكم فأتموا(( -يعني مع اإلمام- أدركتم فصلوا
يستدل بها على أن ما يدركه المسبوق هو أول صالته، وما يقضيه هو آخر صالته، ما و  ))فأتموا(( :األكثر

كون لك هي الركعة األولى، ثم تقضي بعده تكبر فت ، جئت واإلمام في الركعة الرابعةيدركه المسبوق أول صالته
ا إالثانية، ثم تجلس للتشهد، ثم تأ  لى هذا.تي بالثالثة والرابعة، استناد 

وبها يقول الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المصلي هو آخر صالته،  ))وما فاتكم فاقضوا(( :على الرواية األخرى 
ولكل من الطرفين ما يستدل به من صورة  فاقضوا(()): روايةوما يقضيه الذي فاته؛ ألنه أول صالته، يستدلون ب

من فاته ثالث ركعات متى يجلس للتشهد  "فأتموا"معنى هذا الكالم؟ الذي يقول:  ماالصالة، من صورة الصالة، 
األول على القول اآلخر؟ يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد األول، ثم بعد ذلك يجلس وال يتشهد التشهد األخير؛ 



، على كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم، وهم يتنصلون عنها، اء  أدركه، إنما يقضي ما فاته، يقضي قضألنه 
تشهد مع اإلمام، وال  سلم بدون تشهد؛ ألنه أدرك التشهد،ي :ما يقولون بها، ما في أحد من الحنابلة والحنفية يقول

ألول إال بعد أن يأتي بركعتين، الصورة واحدة من فاته ثالث ركعات أنه ما يجلس التشهد ا :فيهم من يقول
يظهر في االختالف في المقروء، يعني إذا أدرك مع اإلمام ركعة يكبر تكبيرة اإلحرام ويستفتح  الذيعندهم، لكن 

ما يدركه آخر صالته، متى يتورك؟ يتورك مع تورك اإلمام، مع على القول بأن  ،يقرأ سورةو ويقرأ الفاتحة، 
ورك مع اإلمام، لكن المرجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صالته، تتغير الصورة لو قيل اإلمام، نعم يت

بمقتضاها القول الثاني، لكنهم ال يلتزمون به، منهم من يقول: ما يدركه هو أول صالته في األفعال ال في 
، بما أدركه مع اإلمام، ..الركعة مما فاته من قراءة في بدال   األقوال، بمعنى أنه يأتي بالفاتحة وسورة فيما يقضيه

وأدرك الفاتحة ما يستطيع أن يقرأ سورة، والرابعة كذلك يقرأ الفاتحة فقط،  ذا أدرك اإلمام بعد التشهد األوليعني إ
وهو مشروع له أن يقرأ الفاتحة وسورة، يقول: يقضيهما في الركعتين األخريين، فيكون ما يدركه أول صالته في 

 وال، لكن التفريق يحتاج إلى دليل.األفعال دون األق
هو أول صالته، ومثله صالة الجنازة، وهذا يشكل على كثير من فوعلى كل حال المرجح أن ما يدركه المسبوق 

وهذا يقرأ الفاتحة فقط، وهذا يطيل  ،ن من صالة الجنازة، واإلمام بعد التكبيرة الثالثة يطيلاالناس، فاته تكبيرت
 ؟يكبر ثانية ويصلي على النبي ويستغل الوقت قبل أن ترفع الجنازة أم رأ الفاتحة فيسكتيق ماذا يفعل؟الدعاء، 

ثة ثم إذا سلم يكبر ثال -عليه الصالة والسالم-يقرأ الفاتحة ويسكت، ثم إذا كبر اإلمام الرابعة يصلي على النبي 
 هكذا، نعم؟رفع يستعجل، ثم يكبر رابعة ويسلم و إن كان ي فيدعو للميت، هذا إذا حصل ظرف

 .طالب:.....
 .[( سورة فصلت40)] }َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت{يأتي القضاء بمعنى األداء،  ))فاقضوا((........ 

 ......:.طالب
اَلُة{ [( سورة فصلت40)]}َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت{ ،ال  }َفِإَذا ُقِضَيتِ نعم  [( سورة الجمعة46)] }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

اَلُة َفانَتِشُروا{ هل معنى هذا أنه ما ينتشر إال من فاتته الصالة ثم قضاها؟ نعم، إذا  [( سورة الجمعة46)] الصَّ
 قضيت يعني فرغ منها أداء  أو قضاء .

 عن المازني ثم األنصاري  صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك عن"وحدثني 
 أبا أن أخبره أنه -بي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيدفي حجر أ اد الرحمن وكان يتيم  عبد هللا بن عب- أبيه
، اآلن والبادية الغنم تحب "والبادية الغنم تحب أراك إني": -أي لعبد هللا بن عبد الرحمن– له قال الخدري  سعيد

من أجل الغنم، يعني يلزم  هو يحب البادية من أجل الغنم أو على سبيل االستقالل؟ يعني ما هو يحب البادية
، وعلى كل من أجل الغنم وه قالوا: البادية ولو كان ما عنده غنم، ويحب األمرين، لكن أحدهما من لوازم اآلخر،

؛ ألن الجهة قد تنفك، تنفك الجهة، يحب الغنم وهي في بيته البادية حال سواء  كان يحب الغنم بمفردهها أو يحب
 أو غنمك في كنت فإذا" لم يكن له فيها غنم، وقد يحب البادية من أجل الغنم، ، يحب البادية ولوةفي الحاضر 

فيه استحباب أذان  "بالنداء صوتك فارفع" علمت بدخول وقتها،أي أ   "لصالةبا فأذنت" شك أو تنويع، "باديتك
حيث ال يسمع ، وهو الراجح عند الشافعية أن المنفرد إذا كان في مكان باواحد   االمنفرد؛ ألنه يخاطب شخص  



يعني غاية صوته،  "المؤذن صوت مدى يسمع ال فإنه "فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء،األذان يؤذن، 
 شهد إال "وال شيءيشمل الحيوان والجماد، وهو من العام بعد الخاص،  "شيء وال إنس وال جن" نهاية صوته،

ن قااوالشيء هذا يشمل المالئكة أيض   ،"القيامة يوم له : أنهم يدخلون في الجن لعموم اجتنانهم ل بعضهم، وا 
بعضهم يقول:  "وال شيء"األبصار، لكن دخولهم في العموم األعم وهو الشيء أظهر،  وخفائهم واختفائهم عن

، وجاء في فضل "إال شهد له يوم القيامة"، "يشهد له كل رطب ويابس" :الجماد ما يشهد، جاء في بعض الروايات
صلى هللا - هللا رسول من سمعته" :سعيد أبو قال"أطول الناس أعناق ا يوم القيامة،  ة، وهماألذان أحاديث كثير 

يعني سمع األمر برفع الصوت، أو الترغيب برفع الصوت، أو  ؟؟ سمع الحديث كامال  ماذاسمع ، "-عليه وسلم
ُحِف اأْلُوَلى{سمع الحديث من أوله،  }َقْد المشار إليه من أول السورة أو من  [( سورة األعلى45)] }ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

عليه الصالة -إن الحديث كله سمعه من الرسول  :وهنا سمعته مقتضى قول من يقول [( سورة األعلى41)] َأْفَلَح{
نم والبادية فإذا كنت في إني أراك تحب الغ"قال ألبي سعيد:  -عليه الصالة والسالم-مقتضاه أن النبي  -والسالم
-؛ ألن الضمير يحتمل، سمعته يعني سمعت كل ما تقدم من رسول هللا احتمال أورده بعضهم ، هذانعم بادية.."

 ، لكن الظاهر أنه سمع الحث على األمر، الحث على رفع الصوت باألذان وتعليل ذلك.-صلى هللا عليه وسلم
 :قال -عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن"وحدثني 

ال ه ((الشيطان أدبر -ذن لهايعني أ  - للصالة نودي إذا)) }َشَياِطيَن  ناك شياطينإبليس، الشيطان األكبر، وا 
} هل يرد في مثل هذا شياطين اإلنس؟ إما الشيطان األكبر أو أتباعه وأعوانه  [( سورة األنعام440)] اإِلنِس َواْلِجنِِ
 ، نعم؟من الشياطين

 ......:.طالب
كما قال بعضهم؛ ألنه بالذكر واالستعاذة واألذان تتخلص من  هم األذان، هم شر من شياطين الجنما يطرد نعم،

سمية وهي جملة ا (له ضراط) بدون واو ((ضراط له ))أدبر الشيطان؟! نعم، شياطين الجن، لكن شياطين اإلنس
ا، نعم حالية  يسمع ال حتى)) هو الضمير، له ضراط،به و و لوجود الرابط بين الحال وصاحبدون وا حالية أيض 

ن قال بعضهم ،والضراط حقيقي ((النداء إنه ضراط معنوي، لكن األصل  :وال يمنع من الحقيقة هنا مانع، وا 
بما يسمع، أو لكي ال يسمع األذان من أجل يشوش على ما يسمع، أو يحصل له ذلك  ااستخفاف   يالحقيقة، وحقيق

 حتى ،أقبل -فرغ منه ،يعني انتهي- النداء ضيقُ  فإذا))حتى ال يسمع النداء، ، دون قصد منه، لعظم ما يسمع
قال : حي على الصالة في أذان الصبح، أقيمت الصالة، وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب هنا قول ((ثوب إذا

 :المراد قولأن  وزعم بعضهمالصالة خير من النوم"  :الخطابي: "ال يعرف العامة من التثويب إال قول المؤذن
، الصالة خير من النومإال حي على الفالح، قال الخطابي: إن العامة ال يعرفون من التثويب  ،حي على الصالة

ع إلى وعلى كل حال التثويب هنا الرجوع، أصله من ثاب أي رجع والرجوع إلى اإلعالم تثويب، ويكون الرجو 
فرغ قضيت اإلقامة و - التثويب قضي إذا حتى ،دبرأ ))حتى إذا ثوب بالصالةاإلعالم بأي شيء؟ باإلقامة، 

كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين، والقاضي عياض له  ،يخطر بكسر الطاء ((ريخطِ  حتى أقبل -منها
وهو من أعظم  ( على الصحيحين والموطأ،)مشارق األنوار على صحاح األخبار :كتاب نفيس في الباب اسمه
معناه  ))حتى يخطر((ل، لكن سه ،مشقة يسيرة نده على طريقة المغاربة فيهاروف عكتب الغريب، نعم ترتيب الح



 وال يبقى بحيث ،ما يخطر على البال :جمع خاطر، والخاطر :يوسوس، يلقي على المصلي الخواطر، الخواطر
 ألن الخاطر والهاجس من مراتب القصد، هذه الخواطر أول مراتب القصد، فيلقي عليه من الخواطر حتىيزول؛ 

ادت يأتي بعد ذلك الهم، ثم تصير هواجس، والهواجس جمع هاجس، ثم إذا ترددت صارت حديث نفس، ثم إذا ز 
 العزم.

 مراتاااب القصاااد خماااس  هااااجس ذكااااروا          
 يليااااااااااااه هاااااااااااام  فعاااااااااااازم  كلهااااااااااااا ر فعاااااااااااات

            ج

   فخاااااااااطر  فحااااااااديث الاااااااانفس فاسااااااااتمعا 
 إال األخياااااااار ففيااااااااه اإلثاااااااام قااااااااد وقعااااااااا

 
 

ثم تتطور تصير حديث نفس  ،وهو في أول األمر يبدأ بالخواطر، ثم تتكرر تصير هواجس ،هذه مراتب القصد
تردد إلى أن يخرج من صالته وما عقل منها شيء، وهذا يرضى به الشيطان إذا عجز عن أن يثنيه عن وت

 ؟وقلبه، نعميحول بين المرء ونفسه، بين المرء  ،يعني يعرض ((ونفسه المرء بين ))حتى يخطرالصالة بالكلية، 
 طالب:......

الصالة لها شيطان، الوضوء له شيطان وهكذا، على كل حال أهل العلم يختلفون في مثل هذا هل هو يا أخي 
))بين المرء ، نسأل هللا العافية، المقصود أن هذا عمل الشياطين ؟الشيطان األكبر أو أحد جنوده ممن وكل به

شيء مجرب إذا صف اإلنسان في الصالة ذكره الشيطان ما ال يفيده، وهذا (( كذا اذكر ،كذا اذكر :يقول ونفسه
يذكره نكت فيجعله يضحك في الصالة، وهذا  اما ال يفيده، أحيان  ب، لكن يذكره فعل يعني لو يذكره بشيء يفيده ما

 ن يرتبط بربه، ويحسنكثير، يعني اإلنسان، هذا شيء ما هو في مقدور اإلنسان، إال أن اإلنسان ينبغي أ
ال إذا ترك لنفسه الحبل على الويصلح ويخلص غارب صار ، يصلح ما بينه وبين ربه فيحفظه من هذه األمور، وا 

من أكثر  ؟يمنع أن ترد عليه في وقت الصالة ما الذي ،خارج الصالة ، ال يلقي لها باال  ال يلقي لهذه األمور شيئ ا
حصل له شيء خارج الصالة ذكره به في داخل  فإذا ،خطر عليه، خطر على القلب ، من اعتاد شيئ امن شيء

أو يذكره بموقف  ،الصالة، ويحرص على شيء يبطل صالته، اذكر كذا، اذكر كذا، قد يذكره بمعصية سابقة
 قديم، نعم ليفسد عليه صالته، أقل األحوال أن يشغله عن صالته فيخرج منها وليس له من األجر شيء.

، فقال له: في مكان ونسيه : إنه وضع شيئ احنيفة أنه جاء له شخص وقاليذكر في هذا المقام عن اإلمام أبي 
مثل ؟ نعم، اآلن في ماذاباعث عليها الأن يكون الصالة  ؟، يعني هل مثل هذا يصدر من مثل هذا اإلمامصل   

؟  ،ليصير الرج ((الرجل يظل حتى ،يذكر يكن لم لما ،))اذكر كذا، اذكر كذانعم،  هذا الكالم ما معنى صل  
)إن( هذا نافية،  ((؟صلى كم يدري  إن))الرجل يعني ينسى  ))يضل((: في بعض الروايات ،بالظاء المشالة

وهذا  ؟ما يدري هل صلى ركعة أو ثالث أو أربع ؟حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى ؟ال يدري كم صلى :يعني
نك فعلت كذا في صالتك، فعلت إ صلى بجانبه يقوم منهما قال له: يوجد، بعض الناس ما يصدق أن جاره الذي

يدري، ما في شك أن الغفلة  ال ..؟، كيف؟كيف تحرك ؟ما يدري ماذا حصل له ؟كذا؛ ألنه ما يدري كيف صلى
أما كونه ما يدري هذا ظاهر، تجد اإلمام خلفه صفوف ثم يخطئ ال تجد  ،استولت على قلوب كثير من الناس

 يدري، الماذا قرأ اإلمام؟  ،ن يصلي خلف اإلمام الصالة الجهريةمم اسبحان هللا، ولو تسأل كثير   :من يقول
 مرتبطين به.المن أجل الناس  اكثير من األئمة يهتم ويحتاط من أجل إتقان صالته إصالح   أصبح



فهذا من وسواس الشيطان، والشيطان يرضى إذا لم يستطع صرف اإلنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا 
 .وال بد أن يظفر بشيء ،كان اإلسالم، فإذا لم يستطع شوش عليه ووسوس لهالركن األعظم من أر 

 ......طالب:
، هذا من التشريك، هذا من -عز وجل-ال يكون الناهز له على الصالة غير ابتغاء وجه هللا  ؟!عالج ليتذكر

قال: هللا  اال ،ممنه  يريددخل  اغريم   رأىالتشريك في العبادة، هذا تشريك، مثلما شخص جالس في المسجد 
 ، مثل هذا تشريك في العبادة.ذهب وتركهفائدة،  هفي ليسيركع يسلم  ،أكبر، انتظر، انتظره

))إذا تغولت الغيالن فبادروا  :جاء في الخبر ، من يسأل؟دينار بنسلمة  "حازم أبي عن مالك عن"وحدثني 
 ألذان يطرد الشيطان.على أن ا لت الغيالن فبادروا باألذان، دالنعم، إذا تغو  باألذان((
هو الذي يروي عن سهل بن سعد، هناك أبو حازم يروي  ،دينار بنسلمة  ((حازم أبي عن مالك عن"وحدثني 

  ؟اسمه ، ماعن أبي هريرة
 ......:.طالب
 أبواب لهما يفتح ساعتان: "قال أنه الساعدي سعد بن سهل عن" نعم، هذا سلمة وذاك سلمان، ،سلمان
يقول ابن عبد البر: هذا ، "هللا سبيل في والصف ،للصالة النداء حضرة :دعوته عليه ردت داع وقلِ  ،السماء

من  ايعني أنه له حكم المرفوع، ويروى مرفوع  "، ومثله ال يقال بالرأي ،الحديث موقوف عند جميع رواة الموطأ
تان يفتح لهما "ساع ،-عليه الصالة والسالم-الطريق المذكور عن أبي سالم عن سهل بن سعد عن النبي 

، في وقتهما، وليس إنما تفتح أبواب السماء في الساعتين ،يعني فيهما، ال أنه تفتح للساعتين أبواب السماء"
يعني أنها تفتح مائة وعشرين دقيقة، ال، الساعة  اعات الفلكية، الساعة ستون دقيقةالساعتان من الس المراد بهما

 دعا ساعة. :أمر من األمور، يعني لو جلس يدعو خمس دقائق قلناأي  مقدار من الزمان يستغلها اإلنسان في
"وقِل داع يعني هذه من أوقات مظنة اإلجابة،  داع ترد عليه دعوته" "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقلِ 

 م  تترتب عليه آثاره إن لم يوجد ثَ سبب يدل على أنها قد ترد، ومعلوم أن الدعاء سبب،  (قل  ) ترد عليه دعوته"
وله موانع، اإلنسان يحرص  ،وله آداب ،مانع، فإذا وجد مانع ما تجاب الدعوة، والموانع كثيرة، وللدعاء أسباب

على أن يطيب المطعم، وأال يدعو بإثم وال قطيعة رحم، وال يعتدي في الدعاء، وينظر إلى األوقات التي هي 
 مظنة إجابة، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم.

مظنة لإلجابة،  اوقت األذان، وقت األذان مظنة لإلجابة، بين األذان واإلقامة أيض   لصالة""حضرة النداء ل
"قل داع ترد مظنة إجابة،  ا، هذه أيض  -عز وجل-أي قتال الكفار إلعالء كلمة هللا  "والصف في سبيل هللا"

في التسهيل وغيره يقول: إن  مفهومه أنه قد ترد عليه، لكنه قليل نادر، ومنهم من يقول كابن مالك عليه دعوته"
وعلى هذا البد من إجابة الدعوة هنا، ال بد من إجابة الدعوة، لكن األصل في  ،قد تأتي للنفي المحض (ل  قَ )
 -مثل ما ذكرنا-( أنها في مقابل كثر، فالكثير الغالب تجاب دعوته، والقليل النادر ال تجاب دعوته، ومعلوم ل  )قَ 

 ه آثاره ما لم يمنع من ترتب هذه اآلثار مانع.تترتب عليو أن الدعاء سبب، 
 ".الشمس تزول أن بعد إال يكون  ال" :قال ؟الوقت يحل أن قبل يكون  هل ،الجمعة يوم النداء عن مالك وسئل"



له رأي في الساعات يناسب ذكره هنا، من راح في الساعة األولى، في الساعة  -رحمه هللا تعالى-اإلمام مالك 
ساعات لطيفة بعد الزوال، تبدأ  في الرابعة، في الخامسة، عند مالك متى تبدأ هذه الساعات؟ ،لثةالثانية، في الثا

يصير هو الراجح، نعم لما ابتلي به الخاص والعام، ال  يود أنمن الزوال، هذا ما فيه شك أنه كثير من الناس 
الجامع الكبير ما فيه إال صف، ثم تجد اإلمام يدخل في المسجد  ،عوام الناس أو طالب العلم، بل كثير :أقول

 ، كقربهم من الخطيب -جل وعال-أن الناس قربهم من هللا  :، وجاء في الخبرءتنتهي الصالة إال والمسجد ملي
 قااااااااااااااارب بقااااااااااااااارب والمباعاااااااااااااااد مثلاااااااااااااااه

 

 بعااااااااااااااااااد ببعااااااااااااااااااد حكمااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااديان   
 ج
 

لصالة الصبح  من يأتي خير، يوجد من يبادر، يوجد من كبار السن -وهلل الحمد–على كل حال يوجد في األمة 
لكنه  -وهلل الحمد-وال ينصرف حتى يصلي الجمعة، ورأينا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس، يوجد 

اأدرك مل  اقليل، وكان كثير    يأتون إلى الجمعة مبكرين.  ينكثير  أناس 
 أن بعد إال يكون  ال :لقا" ،يعني قبل الزوال ؟"الوقت يحل أن قبل يكون  هل الجمعة يوم النداء عن مالك وسئل"

 وعرفنا ما في وقت الجمعة من أقوال. "الشمس تزول
))عليكم بسنتي وسنة مرنا باتباع سنته، وقد أ   ،-رضي هللا عنه-األذان األول الذي شرعه الخليفة الراشد عثمان 

األذان األول هل ، -رضي هللا عنه-ومنهم عثمان  عليها بالنواجذ(( االخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو 
نه ما يكون إال بعد الزوال نعم انتفت الحكمة : إهو مراد مالك أو الثاني؟  مراده الثانيل أما األذان األول لو قلنا

 من أجل أن يتأهب الناس لصالة الجمعة. وهمنه، 
 في يبلغني لم" :فقال ؟الصالة تقام حين الناس على القيام يجب ومتى ،واإلقامة األذان تثنية عن مالك وسئل"

فرادى، ورأي مالك أن  "تثنى ال فإنها اإلقامة فأما" األذان، وهو شفع "عليه الناس أدركت ما إال واإلقامة النداء
جميع جمل اإلقامة فرادى، حتى هللا أكبر مرة واحدة، أشهد أال إله إال هللا مرة واحدة، وهكذا، وأما األذان فهو 

مفهومه أن جميع جمل األذان شفع، وجميع جمل  "ويوتر اإلقامة ،ألذانأمر بالل أن يشفع ا"مشفوع لحديث: 
 عليه يزل لم الذي وذلك" ووجود الشفع في جمل اإلقامة، اإلقامة وتر، لكنه أغلبي لوجود الوتر في جمل األذان،

ه الصالة علي-ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أن النبي  "الصالة تقام حين الناس قيام وأما ،ببلدنا العلم أهل
))إذا يعني متى يقوم المأموم؟ إذا رأى اإلمام،  ))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((قال:  -والسالم

قد قامت  (قد)وجاء في البيهقي وغيره استحباب القيام عند كلمة  أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((
 أهل عليه يزل لم الذي وذلك"يقول:  و ضعيف،الصالة، لكنه خبر ضعيف في إسناده الحجاج بن أرطأه، وه

 أسمع لم "له يقام بحد ذلك في أسمع لم فإني، الصالة تقام حين الناس قيام وأما -يعني المدينة– ببلدنا العلم
، بعض الناس يحتاج حتى الناس طاقة قدر على "الناس طاقة قدر على ذلك أرى  أني إال" له يقام بحد ذلك في

شط من عقال، يتفاوت الناس، بعض كأنما ين -ما شاء هللا-صف إلى وقت، وبعضهم ينهض ويتعدل في ال
"إال أني أرى له وقت حتى يتعدل، يقول:  يحتاجالناس لو يقال له: ال تقوم حتى ترى اإلمام تفوته تكبيرة اإلحرام، 

يعني ، "واحد رجلك يكونوا أن يستطيعون  وال -صحيح- والخفيف الثقيل منهم فإن ذلك على قدر طاقة الناس،
ما يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف، وال يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذا، إال أنه حكم في هذا ما 

  .))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((من قوله:  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه 



 مجزأ  ذلك" :مالك قال ؟يؤذنوا وال يقيموا أن وافأراد ،المكتوبة يجمعوا أن أرادوا حضور قوم عن مالك وسئل
َمعوا  "عنهم صالة الجماعة؟ أو  ن يقيمو  :المكتوبة ن َجم  عوا؟ هل المقصود يجمعو ي   أمكيف يجمعوا المكتوبة؟ يج 
ها مجموعة مع ما قبلها ومع ما بعدها، هل هو من التجميع بمعنى إقامة الجماعة، أو من الجمع الذي هو نيقيمو 

حضور يعني كلهم متوافرون موجودون ال يحتاجون  "حضور قوم عن مالك وسئل" تين إلى بعض؟ضم الصال
ن لة، مجموعة في رحلة، لكنهم مجتمعو في غير مسجد، يعني شباب في رح اوهم أيض   ،إلى نداء، غير متفرقين

؟ قال يؤذنوا وال وايقيم أن فأرادوا" اسمعوا كالم مالك: ن، يحتاجون إلى أذان إلقامة الجماعة؟و كلهم، حاضر 
أو  ،يكفي؛ ألن األذان ليس بشرط في صحة الصالة، على الخالف في وجوبه ،يجزئ  مالك: ذلك مجزأ عنهم"
نما يجب النداء في مساجد الجماعات"أنه من السنن المؤكدة،   "الصالة فيها تجمع التي"الجماعات  مساجد "وا 

 ور الجماعة بواسطة األذان.هم لحضتصلى فيها الجماعة، لكي يتم دعاؤ  يعني التي
 ودعائه اإلمام على المؤذن تسليم عن مالك وسئل "إياه ودعائه ،اإلمام على المؤذن تسليم عن مالك وسئل"

 في كان التسليم أن يبلغني لم" :قال ؟عليه سلم من أول ومن"، -رحمه هللا-، هذا شيء موجود في وقته إياه
عليه -لتسليم الموجود في زمنه، موجود في الزمان األول في عهد النبي يعني ما بلغني أن هذا ا"، األول الزمان

والغالب  ،وعهد خلفائه الراشدين، التسليم يؤذن المؤذن فإذا حان وقت اإلقامة يذهب إلى اإلمام -الصالة والسالم
عليكم، السالم  السالم ن يصلون بالناس، ثم يقف عند بابههم الذي ؟ األمير، نعم، هو األمير،َمنأن اإلمام هو 

 أن يبلغني"لم ويعلمه بها، فارتبط السالم هذا باإلعالم باإلقامة، واإلمام مالك يقول:  ،عليكم، يؤذنه بالصالة
والسالم عليه واستئذانه، فهذا لم يكن  ،أما تكلف المؤذن الوقوف بباب األمير "األول الزمان في كان التسليم
باإلقامة،  -عليه الصالة والسالم-يؤذن النبي  اإلمام فمر بنا أن بالال   ، أما استئذاناألول الزمان في اموجود  

 ، ينشغلون باألمور العامة فيحتاجون إلى من ينبهم، وهللا المستعان.-رضي هللا عنه-يعلمه بها، ومثله عثمان 
متصور في  يعني متصور، "أحد يأته فلم أحد يأتيه هل ،انتظر ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل: يحيى قال"

، أحد يأتيه هل انتظر ثم" أحد، يأتيهما ف ا،أطراف البلدان، يوجد مسجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر أحد   ،األطراف
 يعيد ال" :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس جاء ثم ،وحده وصلى ،الصالة فأقامفلم يأته أحد، 

 ،-إن شاء هللا تعالى-ع، وال يلزمه إعادة، وله أجر الجماعة ألنه أداها كما أمر، واتقى هللا ما استطا" الصالة
فراغه من الصالة، هذه مسألة في بعض األماكن يكون صوت اإلمام ما يشجع على  "انصرافه بعد جاء ومن"

يبحثون عن األصوات المنشطة، نعم جاء اإلمام وأراد  ايسار   ايمين   ذهبون ، فالناس الجماعة يصالة التهجد مثال  
والمسألة مسألة  ؟ومن جاء معه يصلي ؟، هل يصلي وحدهاويسار   اشرع بالصالة ما فيه أحد، تفرقوا يمين  أن ي

مسجد؟ واحتمال أن يأتي بعد ذلك من  عن له يبحثنافلة، تصح فرادى وتصح جماعات؟ أو يذهب مع الناس 
 يأتي وال يجد في المسجد أحد، يبقى ويصلي، نعم.

 جاء ثم ،وحده وصلى الصالة فأقام أحد يأته فلم أحد يأتيه هل انتظر ثم ملقو  أذن مؤذن عن مالك وسئل"
 -فراغه من الصالة- انصرافه بعد جاء ومن ،الصالة يعيد ال :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس
هو  ،ال يصلي معهم أتواصلى هذا المؤذن وحده، لما انصرف من صالته وجد جماعة  "وحده لنفسه فليصلِِ 

 "وحده لنفسه فليصل ،انصرافه بعد جاء ومن"فرادى؟  أملى وانتهى، أدى ما عليه، لكن هم يصلون جماعة ص



هذه مسألة وهي مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد، هذا جار على أصل، أصل لإلمام مالك أن المسجد 
، والجمهور على خالفه، أنه ال الذي له إمام راتب ال تصلى فيه الجماعة مرتين صالة واحدة، وبهذا قال الثوري 

عند أهل العلم أن مانع من أن تقام الصالة مرتين في مسجد واحد، للحاجة، أما في آن واحد فال، ال يجوز 
تصلى الصالة جماعة ألكثر من جماعة في آن واحد؛ ألن هذا يخالف الهدف الشرعي من شرعية الجماعة، 

أصل ودليل على  ))من يتصدق على هذا؟((حديث:  ؛جماعة اصلو  لكن لو جاء مجموعة فاتتهم الصالةنعم، 
 .ةشرعية إعادة الجماع

 ،بذلك بأس ال" :فقال ؟غيره بإقامة يصلوا أن فأرادوا تنفل ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل"قال يحيى: 
قامة إقامته نتظروا حتى منتظرين، قالوا: ا نريد أن نصلي، لسنا :أذن واستعجل الجماعة، قالوا "سواء غيره وا 
قامة إقامته ،بذلك بأس ال"المانع؟ يقول:  ويقيم، وماقالوا: يقيم غيره، يأتي شخص آخر من الموجودين  ،يقيم  وا 
ال فرق بينه وبين غيره في اإلقامة، وبهذا قال أبو حنيفة يعني مع مالك، وقال الليث والثوري  "سواء غيره

حارث اللحديث عبد هللا بن  ؛و يقيم، من أذن فهو يقيموالشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث أن من أذن فه
فال ينبغي أن يفتأت عليه في ذلك، لكن لو عرف من عادته أنه ما يتأثر،  ))من أذن فهو يقيم(( :الصدائي وفيه

قبل أهله، وخرج قال ، أو دعي من ، فلما حان وقت اإلقامة احتاج إلى الدورة مثال  فأذن وجلس يقرأ القرآن مثال  
ال األصل أن من أذن فهو يقيم، وأقيمت الصالة  اس: لسنا منتظرين، ويعرفون الن أنه من عادته أنه ما يتأثر، وا 

 .-إن شاء هللا-من دون رأيه ال بأس 
 تزل لم" يؤذن بليل(( ))إن بالال  يعني لحديث:  "الفجر قبل لها ينادى الصبح تزل لم" :مالك قال"قال يحيى: 

 ."وقتها يحل أن بعد إال لها ينادى نرها لم فإنا الصلوات من غيرها فأما، رالفج قبل لها ينادى الصبح
لماذا؟ ألن األذان إعالم بدخول الوقت، واألذان قبل دخول الوقت ال شك أن فيه تشويش، وفيه تعريض لصالة 

لوقت احتمال ، فلو أذن قبل اساء في البيوت سمعوا األذان يصلون ن، النو بعض الناس للبطالن، النساء والمعذور 
 للبطالن. ميعرض صالتهف ،أن يصلي ناس بأذانه

 :فقال ،انائم   فوجده الصبح لصالة يؤذنه الخطاب بن عمر إلى جاء المؤذن أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني 
 ،-رضي هللا عنه-يخاطب عمر  ،، ما هو في األذان-رضي هللا عنه-يخاطب عمر  "النوم من خير الصالة"
ا ليست هذا يدل على أنه ،الصبح نداء في يجعلها أن عمر فأمره "الصبح نداء في علهايج أن عمر فأمره"

لكنها محفوظة مرفوعة في أذان أبي محذورة وبالل في  ،-عليه الصالة والسالم-عنه  مرفوعة، يعني لم تثبت
 .صالة الصبح خاصة، محفوظة في أذان بالل وأبي محذورة في صالة الصبح، الصالة خير من النوم

 -مالك بن أبي عامر األصبحي- أبيه عن مالك بن -نافع– سهيل أبي عمه عن مالك عن"وحدثني يحيى 
على ما  ، يعني فإنه باق  بالصالة النداء إال "بالصالة النداء إال الناس عليه أدركت مما اشيئ   أعرف ما: "قال

د بدع، وزيد أذكار، قبل األذان وبعد كان عليه لم يدخله تغيير، ثم بعد ذلكم دخله التغيير، فزيد جمل، وزي
 وفي أثناء األذان، وهللا المستعان. ،األذان

، "المسجد إلى المشي فأسرع بالبقيع وهو اإلقامة سمع عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني 
صالة، إذا ثوب يقولون: أسرع، لكنه بدون جري، يعني هذا على كالمهم ال ينافي السكينة والوقار، إذا أقيمت ال



فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم  ،))عليكم بالسكينة والوقاروأنتم تمشون، و -نعم، نهي عن اإلسراع- للصالة فأتوها
نعم فاإلسراع منهي عنه، ابن عمر أسرع، أسرع يعني أكثر من عادته، لكنه ال يصل إلى الحد المنهي فأتموا(( 

 عنه.
 سم.
 :وضوء غير وعلى السفر في النداء :باب

 أحسن هللا إليك.
 :وضوء غير وعلى السفر في النداء باب: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

 أال :فقال ،وريح برد ذات ليلة في بالصالة أذن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 ذات باردة ليلة كانت إذا المؤذن يأمر كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن" :قال ثم ،الرحال في صلوا
 ((.الرحال في صلوا أال)) :يقول مطر
 في إال السفر في اإلقامة على يزيد ال كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن

 ".إليه الناس يجتمع الذي لإلمام األذان إنما" :يقول وكان ،ويقيم فيها ينادي كان فإنه ،الصبح
ن ،فعلت وتقيم تؤذن أن شئت فإن سفر في كنت إذا: "له قال أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن  شئت وا 
 ".تؤذن وال فأقم
 ".راكب وهو الرجل يؤذن أن بأس المالك: " قال
 يمينه عن صلى فالة بأر  صلى من: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 ".الجبال أمثال المالئكة من وراءه صلى أقام أو الصالة وأقام أذن فإذا ،ملك شماله وعن ملك

في السفر، وهو ما يقابل الحضر من  يعني األذان "السفر في النداء :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من  ااإلسفار، وهو البروز والظهور؛ ألن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد، ومنه قيل لمن أبدت شيئ  

 سافرة؛ ألنها أبرزت ذلك وأظهرته. :هامحاسن
ولم  "وعلى غير وضوء" :قال ابن عبد البر في االستذكار: هكذا عن يحيى في ترجمة الباب "وضوء غير وعلى"

يتابعه أحد على هذه الزيادة، يعني من رواة الموطأ فيما علمت، وال في الباب ما يدل على ذلك، يعني ما في ما 
على غير " :، ولو كان في مكان قولهاوال عدمه، وال في الباب ما يدل على ذلك أيض   يدل على الوضوء لألذان،

، أو أذان االنداء في السفر وراكب   :؛ ألنها مسألة في الباب مذكورة، يعني باباكان صواب   اواألذان راكب   "وضوء
مالك عن ابن عمر، أن ما أشبه ذلك، وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، يعني حديث  وأ ،الراكب

عبد هللا بن عمر أذن بالصالة في ليلة ذات برد وريح، يقول ابن عبد البر: وليس في حديث مالك هذا أنه كان 
هذا كالم ابن عبد السفر، وقد روي أن ذلك في السفر"، النداء في  :في السفر، ولكنه قيده بترجمة الباب، باب

 البر.
ضاد، جيم، نون، ألف، نون، بضجنان، وهو  ؛في ليلة باردة بضجنانفي صحيح البخاري أن ابن عمر أذن 

، على ، خمسة وعشرون ميال  جبل على بريد بمكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميال  



، الفرق كبير، م ستة عشر ميال  نع ؟بينهم فرق؟ البريد كم؟ يعني ستة عشر بريد من مكة، خمسة وعشرون ميال  
 نعم.

وعرفنا أنه  "وريح برد ذات ليلة في بالصالة أذن عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"حدثني يحيى قول: ي
 كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن" :قال ثم ،الرحال في صلوا أال :فقال" كان بضجنان، يعني مسافر،

 .(("لرحالا في صلوا أال)) :يقول مطر ذات باردة ليلة كانت إذا المؤذن يأمر
والرحال: جمع رحل، وهو المنزل والمسكن، طيب المسافر ما له منزل وال مسكن كيف يصلي في الرحال؟ رحله 

 ما يستصحبه من متاع في السفر يصلي عند رحله، عند متاعه.
))أال صلوا في جاء في البخاري يقول: على إثره، يعني على إثر األذان:  ))أال صلوا في الرحال((يقول: 

ذا كان على إثر األذان يعني بعده، بعد األذان، فعلى هذا إذا فرغ من األذان بجميع جمله قال: أال  رحال((ال وا 
صلوا في الرحال، في رواية مسلم: كان يقول في آخر ندائه، ال يلزم أن يكون بعده، في آخر ندائه، استظهر ابن 

بدل من  ))أال صلوا في الرحال((قوله:  البن خزيمة وهو صحيح من حيث المعنى كالمهم، أن احجر تبع  
من أن يقول: حي على الصالة، حي على الفالح، يعني تعالوا إلى الصالة، نعم هلموا إلى  الحيعلتين، يعني بدال  

ألنه لو قال: حي على  المعنى صحيح؛ الصالة، نعم، يقول بدل ذلك: أال صلوا في الرحال، هو من حيث
هلموا إلى الصالة، وال  ،لصالةإلى ا وامعنى تعال ا،لوا في الرحال، صار تناقض  الصالة حي على الفالح، أال ص

لنعلم  ،؟ لنحضر إلى الصالةلماذامعقولة، النداء  ا، صلوا في رحالكم، نعم، الكالم على أنه العبادة أيض  أتون ت
تناقض، ما يلزم عليه  هفي، نقول: ال، ألن المعنى واحد، لكن ما -رحمه هللا تعالى-الوقت، هذا كالم ابن خزيمة 

ستظهره ابن حجر، وال شك أنه ، هذا التناقض بعينه، هذه وجهة نظر من؟ ابن خزيمة واتأتون تناقض، تعالوا وال 
تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصالة، أقبلوا إلى  :يعني ؟معنى حي على الصالة مايعني ظاهر من حيث المعنى، 

أال  :على إثره -الصحيحفي -وا في الرحال، ما في إال إنه على إثره يقول الفالح، سبب الفالح الصالة، أال صل
صلوا في الرحال، صحيح ذكرنا برواية فإذا جئت على حي على الصالة فقل: أال صلوا في الرحال، صلوا في 

 نعم وهو فيها نص، نعم. ؟رحالكم، هذا مجرد استظهار من ابن حجر، كيف
والجمهور على أنه مطلق عند الحاجة في السفر والحضر، يعني صنيع  ،وظاهر خبر ابن عمر وهو في السفر

ابن عمر في السفر، والجمهور على أنه ال يقتصر على السفر، بل يقول المؤذن: أال صلوا في رحالكم في 
 الحضر والسفر عند الحاجة، وهذا قول الجمهور.

 على يزيد ال" السفر في اإلقامة على يديز  ال كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني  :يقول
 اإلقامة على يزيد ال"؛ ألنه ال معنى للتأذين إال ليجتمع الناس يعني من وجهة نظر ابن عمر، السفر في اإلقامة

يعني  "فيها -يعني يؤذن- ينادي كان فإنه الصبح في إال" لعدم وجود من يجتمع بسبب األذان، "السفر في
، فيقظون باألذان، وما الصبح الناس نيام، أو جلهم نيام، فيحتاجون إلى من يوقظهمالصبح تختلف عن غيرها؟ 

هم مستيقظون، فال يحتاجون إلى تأذين، وهذا موقوف،  ، في غير الصبح من األوقاتذلك هم مستيقظون  عدا
 إنما، "إليه الناس يجتمع الذي لإلمام األذان إنما" :يقول وكان للشعيرة، اإظهار   "ويقيم "فإنه كان ينادي فيها

 .إليه الناس يجتمع الذي لإلمام األذان



أو ركب عليهم أمير فينادي بالصالة  يح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيشوفي رواية عبد الرزاق بإسناد صح
ليجتمعوا إليها، وأما غيرهم فإنما هي اإلقامة، وحكي نحوه عن مالك، يعني ال يؤذن إال في هذه الحاالت، إذا 

ال فال. أناس متفرقون يجمعهم األذانوجد   أذن وا 
وعليه األئمة الثالثة وغيرهم مشروعية األذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في  ،والمشهور من مذهبه

في صحة الصالة، إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم  اسفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصالة، ولعله كان يراه شرط  
لصحة الصالة، وعامة أهل العلم على أنه ليس بشرط، فرض كفاية،  اكن هذا إذا كان شرط  فأعد الصالة، ل

، وقاتلهم اإلمام على واومنهم من يقول: سنة مؤكدة، وال شك أنه شعيرة من شعائر الدين، إذا تركه أهل بلد أثم
ة منفكة، وهو أمر خارج الصالة، ألن الجه ؛تركه، وكذا بقية الشعائر، ولكنه مع هذا اإلثم الصالة ال أثر له فيها

 .العبادة على ألنه إذا عاد عادت المخالفة والنهي إلى أمر خارج، ال يؤثر هذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (2كتاب الصالة ) -الموطأ 
العمل في  باب:ء، و : القراءة في المغرب والعشابابوباب: افتتاح الصالة، و ، باب: قدر السحور من النداءشرح: 

 القراءة
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

، أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 .بعد

 تؤذن أن شئت فإن سفر في كنت إذا: "له قال أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن"وحدثني يحيى يقول: 
ن -ليحصل لك األجر- فعلت وتقيم ف في مشروعية اإلقامة في كل حال، ألنه ال خال؛ "تؤذن وال فأقم شئت وا 

واإلشكال أن الحرج  "وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل األذان في السفر والحضر"قال ابن عبد البر: 
في الرحال، ثم يركبون السيارة ثم  ايصلو أن  يريدون كلة أن عامة الناس موجود على بعض الناس، لكن المش

يطلعون، يصلون في الرحال ويجمعون العشاء مع المغرب، ثم بعد ذلك يشغلون السيارات ويروحون، يمين 
 .ويسار وأسواق
 طالب:.......

ل ثم يا هللا يمين ويسار هي تحيا هذه السنة إذا وجد سببها، لكن ليس معنى هذا أن نقول: صلوا في الرحا
هذا سبب وجدت الرخصة بال شك، ولو كان ، ال، الصالة أهم، فإذا وجد الحرج الذي هو الوأسواق واستراحات

ما سمعنا بها  ،الحرج على أكثر الناس، ولو لم تكن على جميعهم، فالرخصة إذا نزلت عمت، هي اآلن مهجورة
 .اإطالق  

كان ابن عمر يؤذن "قال ابن عبد البر:  "راكب وهو الرجل يؤذن أن بأس اليقول: " ا"قال يحيى: سمعت مالك  
 تصح على الدابة يؤذن على البعير وينزل ليقيم؛ ألن اإلقامة تليها الصالة، والصالة ال "على البعير وينزل ليقيم

في أذان  اخالف  وال أعلم "يقول: راحلته، ثم ينزل فيصلي،  واختار الحسن أن يؤذن ويقيم على، -أعني الفريضة-
 ا؛أن يكون جالس   امن الزم األذان راكب  من علة أو ضرورة، يؤذن وهو راكب،  وكرهه عطاء إال ا،المسافر راكب  
 ا،يعني من الزم األذان راكب  ما يمكن،  ،بواقف على الدابة، يمكن أن يقف على الدابة؟ ال ليس أنهألنه معروف 

واألوزاعي أن  -رحمه هللا-وكره اإلمام مالك أو في غرفتك، ال،  ت، وكأنك في بيتكال نتصور المسألة سيارا
 ، وأجازه أبو حنيفة.ايؤذن قاعد  

قال ابن المنذر: اتفقوا على أن القيام من  ))يا بالل قم فأذن((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيحين أنه 
قيل بهذا وهذا، للتأذين أو أمر بالتأذنين؟ هل هذا نص في القيام  ))قم فأذن((يعني قوله:  ))قم فأذن((السنة، 

وراح قم يا فالن أذن،  :منهم من قال: ال داللة فيه على القيام حال األذان، يعني لو قال له: قم أذن، قلنا لواحد
 ؟ امتثل.أم الامتثل األمر  وجلس هناك



 بأر  صلى من: "ليقو كان أنه المسيب بن سعيد عناألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 
 وعن ،ملك يمينه عن صلى "من صلى بأر  فالة بزينة حصاة، جمعها: فلى، كحصى، وهي القفر البر، "فالة

السياق سياق مدح بال شك، والقول بأنهما  (من صلى) ؟هل هذان الملكان هم الحافظان أو غيرهما "ملك شماله
عن شماله ماذا يكتب؟ يكتب السيئات، واآلن السياق الحافظان يعري النص عن هذا المدح، والملك الذي  -هما-

هذا يضعف القول بأنهما  ؟سياق مدح، ونقول له: أنت تراقب في صالتك في الفالة لتكتب حسناتك وسيئاتك
 ...وأقام أذن فإذا" في أرض الفالة فكأنه صلى في جماعة، االحافظان، بل السياق ظاهر في أنه لو صلى منفرد  

، وفي هذا لأمثال الجبا، "الجبال أمثال المالئكة من وراءه صلى"أو( هنا للشك أو التقسيم، فقط، و) أو أقام"
ال ف ال فائدة لهذا المصلي في الخبر دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة التي دونها في الكثرة، وا 

كيف مرسل له حكم الرفع؟  يقول ابن عبد البر: هذا مرسل له حكم الرفع، مرسل له حكم الرفع،ذلك كله، 
شك  هاإلرسال وصف لإلسناد، نعم، اإلرسال انقطاع في اإلسناد، يقابله الموصول، مرسل له حكم الرفع، ما في

صلى هللا عليه -أن هذا ال يقال من جهة الرأي، لكن كونه عن تابعي كأن سعيد بن المسيب قال: قال رسول هللا 
هذا  ،-صلى هللا عليه وسلم-يب: قال رسول هللا سمفإذا قال سعيد بن ال ال بالرأي،؛ ألن مثل هذا ال يق-وسلم

ألنه ال  ، وهو له حكم الرفع؛-عليه الصالة والسالم-مرسل، مرسل من وجه باعتبار أنه رفعه التابعي إلى النبي 
 الرأي، وقد روي موصوال  ومرفوع ا.يقال من جهة 

صلى -قال النبي  :عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال أخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي
فأقام الصالة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من  فيء))إذا كان الرجل في أرض : -هللا عليه وسلم

وروى سعيد بن منصور  ويؤمنون على دعائه(( ،ويسجدون بسجوده ،المالئكة ما ال يرى طرفاه، يركعون بركوعه
الرفع، ، تعارض فيه الوقف و اشيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوف  بن أبي وا

 الذي يقيم اثنين، والذي يؤذن ويقيم أمثال الجبال.لكنه ال يقال من جهة الرأي، 
 ....:..طالب
من صلى بأرض فالة يعني  نعم، أو أقام"فإذا أذن وأقام "ألن هذا كله فضائل، ما هو بإلزام، ولذا يقول:  نعم؛

؛ ألن النص الذي ..اثنين، هذا لمن صلى بدون أذان وال إقامة، لكن إذا أذن وأقام، أو أقام فقط، صلى وراءه
فأقام  ء))إذا كان الرجل في أرض فيلكن الحديث الموصول: فقط،  معنا على التنويع، إن أذن وأقام، أو أقام

ذا الصالة صلى خلفه ملكان(( أن نوفق بينه وبين  يعني إذا أردنا ردنا أن نجعله مع الخبر السابق،أ أقام، وا 
وصالها كما أمر،  ،يعني أقام ركوعها وسجودها ))فأقام الصالة((حملنا اإلقامة في الخبر الثاني  الخبر السابق

الصالة،  بظاهر؟ ال عالقة لألذان واإلقامة بصحة أم ليسن، ظاهر أقام لها إقامة لكي يلتئم الحديثاال أنه 
أكمل واإلقامة آكد، ومنهم من يقول  الصالة صحيحة عند عامة أهل العلم ولو لم يؤذن ولم يقم، لكن إن أذن فهو

أيهما  :بوجوبها على المنفرد، لكنها سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، والمرأة حكمها حكم المنفرد، ماذا نقول
ة الناس هي األصل، هي األصل الذي رتب عليها أجر جماعالناس أم جماعة المالئكة؟ نعم،  أفضل جماعة

ن كان الصالة في الفالة كم؟ خمسين، لكن ما هو معناه أنه يطلع ويترك الجمعة  الخمسة والعشرين، وا 
 يدرك الخمسين، هل ينتظر هذه المحطات أو يصلي في الفالة؟ والجماعات يريد أن



 طالب:......
المسلم، هذا األصل أن المسلم يقصد  ه، وعظم األجر ينبغي أن يقصدلكن األجر متفاوت، األجر متفاوت نعم،
ألنه يبحث عن هذه األجور، هي المسألة مفترضة في شخص مسافر، دخل وقت صالة الظهر  ؛األجر عظم

ويمكن يدركهم مع اإلقامة، مع إقامة صالتهم،  ،وبقي على المحطة خمسين كيلو، نعم يدرك المحطة في الوقت
تصلي مع الناس، و على وقت اإلقامة، هل نقول: انتظر حتى تدخل هذا البلد  ا، يدخل بلد  مثال   ابلد   يدرك يريدأو 

واحصل على هذا األجر، وال شك أن عمل األرفق باإلنسان من مقاصد الشرع، إذا  ،في الفالة أو نقول: صل   
ذا كان األرفق به أن ي كان األرفق به أن يصلي حاال   لد ويصلي مع نتظر حتى يصل البوفي الفالة يصلي، وا 

له، ال  دفأوالفالة أ س، قد يكون البلد حارًّاد، أو العكبر  ، والفالة فيهافي مسجد مثال   أأو أدف الناس لكونه أرفق به
هو من مقاصد الشرع، إذا كان يسمع النداء ال بد أن يجيب، إذا كان  اشك أن األرفق بالمسافر وبالمسلم عموم  

 .اصلي منفرد  ال يسمع النداء ي
 :باب: قدر السحور من النداء

 أحسن هللا إليك:
 :باب: قدر السحور من النداء

 صلى هللا عليه- هللا رسول أن -ماي هللا عنهرض- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن
 ((.مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل ينادي بالال   إن)) :قال -وسلم
 ينادي بالال   إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن كمال عن
 :له يقال حتى ينادي ال أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان" :قال ((مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل

 ".أصبحت ،أصبحت
 :قدر السحور من النداء :باب 

 هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 
يعني فيه، في الليل، والباء  :يعني يؤذن، بليل :ينادي (("بليل ينادي بالال   إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-

 ينادي بليل(( ))إن بالال   يقول: بالمسجد، يعني فيه، ؟التي هي للظرفية، تقول لزيد: أين أبوك (في)تأتي بمعنى 
 :اسمه: عمرو، وقيل ((مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا)) يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الصبح،

أو بسببه العتاب  عبد هللا، األعمى، الذي نزل فيه -عليه الصالة والسالم-حصين، فسماه النبي  :كان اسمه
 فكلوا بالل ينادي بليل [( سورة عبس0-4)] َأن َجاءُه اأْلَْعَمى{* َتَولَّى}َعَبَس وَ  -عليه الصالة والسالم-للنبي 

 حتى ينادي ال أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان"في الحديث الذي يليه قال: واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، 
الوقت، في حل في هذا االعتماد على الصوت، وتقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول " أصبحت أصبحت :له يقال

شخصه، وجماهير أهل العلم على صحة  ة، في حل األكل، في تحريمه ي َقَلد إذا سمع صوته ولو لم ي رَ الصال
الرواية من وراء حجاب، إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت وأمن التقليد، فتصح الرواية، شعبة بن الحجاج 

ح الرواية من وراء حجاب حتى ترى الشخص، يقول: ال تص ،من أهل التحري بل التشديد في هذا البابهو 
تأكد، ال يكون الذي يحدثك من وراء الحجاب شيطان، لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أذان المؤذن، لكن بالنسبة 



لألذان ال يمكن أن يطيقه الشيطان، وال يمكن أن يتلبس به، فتأتي مسألة الرواية، مسألة الرواية عن أمهات 
 عنهن من وراء حجاب وهذا معروف، وغير ذلك.المؤمنين، يروى 

فالرواية من وراء حجاب صحيحة شريطة أن يعرف الصوت معرفة ال إشكال فيها، ال مراء فيها، وأن يؤمن 
رف وميز بين الخطوط بحيث التقليد؛ ألن بعض الناس يجيد التقليد، وقل مثل هذا في االعتماد على الخط إذا ع  

جواز أذان  ا:أيض   ه على أساس أنه وجادة، والوجادة إحدى طرق التحمل، فيهب ال يشك أنه خط فالن، يعمل
األعمى من غير كراهة، جواز أذان األعمى من غير كراهة، ونقل عن أبي حنيفة أن أذان األعمى ال يصح، 

: ال يصح ألنه ال يمكن أن يقول أبو حنيفة لى أبي حنيفة، وهذا الذي نجزم به؛وتعقبه بعض الحنفية بأنه غلط ع
ابن أم مكتوم، نعم في المحيط، المحيط عند الحنفية كتاب كبير في فقه  أذان األعمى وهو مستفيض عن

ي ذلك؟ أن األذان مبني على المشاهدة، العالمات التي نصبت م، يكره أذان األعمى، ما السبب فالحنفية، نع
مكن إال بالبصر، لكن تأذين ابن أم مكتوم لمعرفة األوقات تسمع باألذن؟ أو تدرك بالحواس غير البصر؟ ما ي

قراره على ذلك يدل على جوازه من غير كراهة. -عليه الصالة والسالم-في عهده   وا 
صلى - هللا رسول أنعن أبيه " :وفي رواية القعنبي "هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني 

، واألسلوب يدل على أن ذلك كان ديدنه، بليل ينادي بالال   نإ "((بليل ينادي بالال   إن)) :قال -هللا عليه وسلم
فإنه ال ينادي إال مع الوقت،  ((مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا)) ه ينادي بليل، يعني عادته مستمرةأن

لوب، وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالل، قال بعضهم: إنه من قبيل المق
وقد  ،وهذا هو الكثير الغالب ،من قبيل المقلوب، لكن ال يمنع أن يكون األذان نوب، نعم، مرة يؤذن بالل بليل

قدامة بأن القائل ابن قال: جزم ابن  ))فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((يؤذن ابن أم مكتوم قبل بالل، 
في رواية اإلسماعيلي ما يدل على أن القائل ابن شهاب، و  "أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان "قال: عمر الراوي 

جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة، العمى عاهة، العرج عاهة،  هيوهذا ف أعمى" "كان ابن أم مكتوم رجال  
األعمى، األعور،  ،الحول، غير ذلك كلها عاهات، في كتب التراجم، بل في طرق الروايات يذكر األعرج ،العور

لتعريف بالشخص، ولم هذا عند أهل العلم، فيجوز إذا ترتب على ذكر ذلك مصلحة، مصلحة ا األحول، كثير
ح، أصبحت: يعني دخلت في الصبا، "أصبحت أصبحت :له يقال حتى ينادي ال" يجوز، هعيب الو  هيقصد به شين

 :ح، وهناوفي الصبا ،وفي تهامة، وفي الظالم ،أسفر، يعني دخل في نجدكما يقال: أنجد وأتهم وأظلم و 
دخلت في الصباح، هذا األصل، لكن يشكل على هذا أنه ال يجوز األكل بعد الدخول  :أي أصبحت" ،"أصبحت

يعني تأكدنا أن  يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، إذا تيقنا أن الصبح دخل؛ ألنه ال ا،في الصباح اتفاق  
على ما يفيده الخبر؟ أو  وم ولو دخل الصبحيؤذن ابن أم مكتالصباح قد دخل، فهل معنى هذا أننا نأكل حتى 

أن المراد بذلك قاربت الصباح، قاربت الصباح، ليكون أذانه مع دخول الوقت، لكن مثل هذا هل يتصور في 
بل يقال له: أصبحت، أو أنه بالفعل دخل في الصباح؟ أو أنهم من الحرص على صحة  ،رجل أعمى ال يرى 

نه ما ؟ ألن المسألة مشكلة، إذا قلنا: إأصبحت قبل دخول الصباح أصبحتلصائم يقال البن أم مكتوم: صيام ا
والناس يأكلون بعد طلوع الصبح، مع أنه ال يجوز األكل بعد طلوع  تى يدخل في الصباح ويتبين الصباحيؤذن ح

هذا ، فهل معناه أنه يقال له: أصبحت يعني قاربت الصباح، أو أنك دخلت في الصباح بالفعل؟ االصبح اتفاق  



: لألذان قبل الصبح، فإذا قيل له ادخل بالفعل، لكن لنوفق بين النصوص، إن كان متهيئ   ،األصل في الكلمة
أصبحت أصبحت قام  :، لكن المتصور أنه جالس يأكل، فإذا قيل لهال: هللا أكبر، هذا ما فيه إشكالق أصبحت

لكن اللفظ  ؟ظاهر أم غيرطلوع الصبح، ظاهر بعد  ون يأكل مفأذن، مثل هذا يلزم عليه أن يأكل الناس، حتى أنه
))كلوا  :نعم هذا مرفوع أو هذا من قبل الراوي؟ ألن قوله "لم يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويصعد هذا"الثاني: 

هل معنى هذا أن المسألة أمر يسير، يدل على أنه فيه  ))إذا أذن بالل كلوا واشربوا((يعني  ،غاية واشربوا حتى((
فرصة  هفي بأنيشعر  نا، لكن يبقى أنه اللفظ الذي معنال بين األذانين، هذا ما يفيده الخبر الذي معفرصة لألك

لكن ليس معنى هذا أن السحور عندهم مثل السحور عندنا، الناس يحتاجون إلى ساعة  ،بين األذانين للسحور
ال علق ؟عندهم ماذا ،هم األسودان للسحور، نعم، ، يقول ابن عبد البر: لم +ةإن كان عندهم شيء يسير وا 

، يعني إال في رواية يختلف على مالك في اإلسناد األول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر رواته مر  سال 
ن البخاري يخرج أحاديث مالك من طريق القعنبي، وأما قول بعضهم: إ رواه من -رحمه هللا-والبخاري القعنبي، 

بي ال كلي، يخرج عن مالك في الموطأ من طريق عبد هللا بن مسلمة كهذا طريق عبد هللا بن يوسف فإنه أغل
ن كان الغالب أنه  اأيض   الحديث، وسيأتي أحاديث أخرى، الذي يليه من طريق عبد هللا بن مسلمة القعنبي، وا 

يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد هللا بن يوسف، وأما مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى التميمي وليس 
أذان األعمى إذا كان له من يخبره بالوقت؛ ألن الوقت في األصل مبني على  :يثي، البخاري ترجم عليه بابالل

ين في المسجد الواحد، على أال نَ المشاهدة، وفي الحديث جواز األذان للصبح قبل طلوع الفجر، وجواز اتخاذ مؤذ   
 واحد تلو اآلخر، وعلى جواز تقليد األعمى في أذان واحد، إنما يؤذنا في آن واحد، يعني ما يكون أذانهما

البصير، أو تقليد البصير األعمى؟ كيف صارت كلها موجودة؟  ي دخول الوقت، جواز تقليد األعمىالبصير ف
والبصير يأكل حتى يؤذن األعمى، أذان األعمى، صحيح؛ ألن الظاهر أننا نقلد هذا األعمى، فحق العبارة أن 

؛ ألن األصل في اإلضافة في إضافة المصدر أو اسم الفاعل، نعم إذا عقبه في يقال: تقليد البصير األعمى
المعنى فاعل ومفعول أن يضاف إلى الفاعل، يقدم الفاعل ألن حقه التقديم، فيضاف إلى الفاعل، وهنا أضيف 

أصبحت  أصبحتألعمى حتى يقال له: د؛ ألنه ال يؤذن هذا اد، والبصير هو المقلَّ إلى الفاعل فاألعمى هو المقل   
 والبصير األعمى. هذا األعمى، فيقلد األعمى البصيرفيقلد هذا الذي قال له، وغيره ممن يستمع يقلد 

واحدة إذا  جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا في حال :: ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه ففيهاقالوا في الحديث أيض  
ال فاألصلكانت أشهر من أبيه، و  ويدعى اإلنسان يوم القيامة بأحب  [( سورة األحزاب9)] اِئِهْم{}اْدُعوُهْم آِلبَ  :ا 

}َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس : -جل وعال-األسماء إليه، بعضهم قال: في القيامة يدعون بأمهاتهم، واستروحوا إلى قوله 
على أوالد الزنا، عللوا  ا، وستر  لعيسى بن مريم ا: تشريف  اقالوا: جمع أم، وقالوا أيض   [( سورة اإلسراء94)] ِبِإَماِمِهْم{
 نعم؟ قولهم،

 طالب:.......
يتمسك بأدنى شيء،  يريد أنقول ويشرب قلبه إياه، ويترجح عنده : جمع أم، الذي يميل إلى قالوا: إمام نعم،

 :ولذا اإلمام أحمد يقول: الذي يقال له ؛أمات، في بني آدم، نعم :اإلمام غير األمهات، بل غير األمات، جمع أم
نسبته إلى أبيه بحيث ال يخفى على السامع ال يجوز ذلك، لكن  ، وأمكنتابن علية، على كل حال إذا كان يكره



هو منسوب اآلن إلى أمه، سواء  سميت أم أو  ،، لكنه نسب إلى أمه.......إذا اشتهر بين الناس واستفاض
ا مسماة أو مكناة، هو منسوب إلى إلى أمه؟ بغض النظر عن كونه أمأبيه  كنيت، لكن اآلن هو منسوب إلى

 أمه، نعم.
نعم، حمله بعضهم على أنه خاص برمضان، واستحباب ذلك في رمضان دون غيره،  ))كلوا واشربوا((....... 

، يوقظ نائمكم، وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه مهجور، اآلن الحي الكامل ما امطلق   :ومنهم من قال
 ،رك اآلن حتى في رمضان، ترك حتى في رمضاناألذان األول في رمضان، وت   تجد فيه من يؤذن، كنا نسمع

 فهي سنة مهجورة.
 سم.

 باب: افتتاح الصالة:
 أحسن هللا إليك.

 افتتاح الصالة: :باب
- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن

ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -صلى هللا عليه وسلم  كذلك رفعهما الركوع من رأسه رفع وا 
 .السجود في ذلك يفعل ال وكان ((الحمد ولك ربنا ،حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،اأيض  
 كان: "قال أنه -مرضي هللا تعالى عنه- طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عن

 ".هللا لقي حتى صالته تلك تزل فلم ،ورفع خف  كلما الصالة في يكبر -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول
 في يديه يرفع كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن

 .الصالة
 كان - تعالى عنهرضي هللا- هريرة أبا أن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن

صلى هللا عليه - هللا رسول بصالة ألشبهكم إني وهللا" :قال انصرف فإذا ،ورفع خف  كلما فيكبر لهم يصلي
 ".-وسلم
 في يكبر كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن

 .ورفع خف  كلما الصالة
ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن  وا 
 .ذلك دون  رفعهما الركوع من رأسه رفع
 يعلمهم كان أنه -مارضي هللا تعالى عنه- هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وهب نعيم أبي عن مالك عن

 ".ورفعنا خفضنا كلما نكبر أن يأمرنا فكان" :قال الصالة في التكبير
 ".التكبيرة تلك عنه أجزأت واحدة تكبيرة فكبر الركعة الرجل أدرك إذا: "يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك نع
 ".الصالة افتتاح التكبيرة بتلك نوى  إذا وذلك" :مالك قال



 مث ركعة صلى حتى الركوع وتكبيرة االفتتاح تكبيرة فنسي اإلمام مع دخل رجل عن -رحمه هللا- مالك وسئل
 ولو إلي أحب صالته يبتدأ" :قال؟ الثانية الركعة في وكبر الركوع عند وال االفتتاح تكبيرة كبر يكن لم أنه ذكر
 ".االفتتاح تكبيرة بها نوى  إذا عنه امجزي   ذلك رأيت األول الركوع في وكبر ،االفتتاح تكبيرة عن اإلمام مع سها
 .صالته يستأنف إنه :تاحاالفت تكبيرة فنسي لنفسه يصلي الذي في مالك قال
 من ويعيد يعيد أن أرى  :قال صالته من يفرغ حتى االفتتاح تكبيرة ينسى إمام في -رحمه هللا- مالك وقال
ن ،الصالة خلفه  .يعيدون  فإنهم كبروا قد خلفه من كان وا 
 افتتاح الصالة: :: باب-رحمه هللا تعالى-يقول 

وهي ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، تكبيرة  ،اإلحرام الصالة تفتتح بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة
نعم؟ خارج الماهية  ؟االفتتاح، تكبيرة اإلحرام ركن عند الجمهور، شرط عند الحنفية، ما الفائدة من هذا الخالف

في ويأتي يصلي  ،خارج الماهية يكبر لإلحرام في بيته :إذا قلنا ؟معنى هذا ماالشرط، والركن داخل الماهية، 
ن كان  المسجد كما يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد؟ هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع؟ أو أنه وا 

و كبر حامل يقول: ل يترتب على هذا الخالف من الفوائد؟ ماذاعند الحنفية إال أنه شرط مقارن؟ طيب  اشرط  
ارج الصالة، وال تصح عند حمل النجاسة خ نجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير تصح صالته عند الحنفية؛ ألنه

عند الحنفية هي شرط،  نيته مع التكبير من نفل إلى فرض ألنه حملها داخل الصالة، لو كبر وقلب الجمهور؛
، نعم عند الجمهور ال يغير النية ،والشرط كما يكون للفرض يكون للنفل على حد سواء، يجوز له أن يقلب نيته

 في الوقت المتسع أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لكن العكس ال يجوز. ردعند الحنابلة يجوز للمنف
- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 

 .وهذا اإلسناد هو أصح األسانيد عند اإلمام أحمد "-صلى هللا عليه وسلم
 الم أي عااااااااان أبياااااااااه الباااااااااري عااااااااان سااااااااا  ج  وجااااااااااااااازم ابااااااااااااااان حنبااااااااااااااال باااااااااااااااالزهري 

 ج

 رفع اليدين في الصالة "منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 
حكمه سنة، سنة باإلجماع فيما نقله النووي وغيره، إال ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة اإلحرام فأوجب رفع 

عن األوزاعي والحميدي أن الصالة تبطل بترك رفع اليدين، واألئمة األربعة  اليدين عند تكبيرة اإلحرام، وروي 
وأما الحنفية  ،كلهم على استحبابه عند تكبيرة اإلحرام، والثالثة على استحبابه في المواضع المذكورة في الحديث

األصم رفع اليدين  فإذا رأى ،والحكمة من رفع اليدين لكي يرى األصمند تكبيرة اإلحرام فقط، فعندهم الرفع ع
 دئ بها؛ ألنه ال يسمع التكبير، وأما بالنسبة لألعمى الذي ال يرى الرفع يسمع التكبير.عرف أن الصالة ب  

اإلشارة إلى طرح الدنيا كأنه إذا قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل: إشارة  :من الحكم: قيل اوأيض  
 وكلها التماس. ألهل العلميل غير ذلك، أقوال إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وق

عند تكبيرة اإلحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواطن الثالثة، لتكبيرة اإلحرام،  :مواطن الرفع عند الحنفية
وعند الركوع، وعند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع، وهو بعد القيام من الركعتين، من حديث ابن عمر 

لكن هل نلزم الحنبلي بأن يرفع يديه بعد الركعتين؟  ،هذه المواضع األربعة"، إذا قام من الركعتين" :ي الصحيحف
وهو معروف  ، لو قال حنبليثابت في البخاري من حديث ابن عمرهذا نقول: السنة، أنت خالفت السنة، 



الصحيح من حديث ابن عمر، نقول له:  في، وقلنا له: هذه ثابتة يدور مع األدلة ،باالتباع، وليس بمقلد متعصب
ضة في حنبلي ال عند الحنابلة وال عند غيرهم، المسألة مفتر ما هي المسألة سنة، ؟..... ارفع يديك بعد الركعتين
كتب المذهب هكذا، ما فيها بعد ب، أنا وجدت وال حنبلي متعصب، يقول: وهللا هكذا المذه متبع، نعم، ال شافعي

ال يغفل إمامه، يعني  ،تباعه للنصوصاومع ذلكم إمامه معظم في نفسه، مع  ،ؤثر النصوصي ،الركعتين، متبع
ن كان مرفوع  ما يبعد إمامه عن الصورة، لكن أن عند اإلمام البخاري إال أن  اا أريد أن أصل إلى شيء، وهو وا 

بيرين، يقول: صحيح من إمامين ك ،فيه وقف ورفع ،هذا تعارض ،الراجح عند اإلمام أحمد أنه موقوف، موقوف
ذا من باب مرفوع وصحيح ما فيه إشكال، لكن اإلمام أحمد يرى أنه موقوف، ليس ه ،في صحيح البخاري 

اإلمام أحمد أنه موقوف عملت به، الحث على سنة الصحابة معروف، لكن المقصود  التعصب، يعني لو لم يرَ 
بين أحمد والبخاري، في هذا ثبوت الخبر، الترجيح المسألة في ))اقتدوا باللذين من بعدي(( الخلفاء الراشدين 

وال خفي على إمامي، لكن الراجح أنه موقوف، نعم،  ،ال في الفقه، يقول: نعم، أنا ما خفي علي هذا الخبر الشأن
قولك ما ليس له  ل عنده، قلنا: ال يا أخيال يثرب عليه، وال ينتقص بذلك، لكن لو كانت المسألة عارية عن الدلي

ولذا بعض الناس الذين ال يدركون مثل هذه األمور يتطاولون على األئمة بمثل هذه المسائل،  ؛النظر حظ من
والرفع منه،  ،والركوع ،تكبيرة اإلحرامعند  :مواطن الرفع ثالثة ..، وغير الزاد:أول ما يعلق على الزاد إذا قال

إمام، نعم القرائن عند البخاري رجحت أنه  يعلق عليه: ثبت في الصحيح كذا، نعم ثبت في الصحيح، لكن اإلمام
مرفوع، والقرائن عند أحمد رجحت أنه موقوف، كل إنسان ما يدين هللا به، إذا تأهل اإلنسان للعمل بالقرائن هذا 

؟ نعم إذا ما الذي تفعلفرضه، لكن متى يتأهل اإلنسان للعمل بالقرائن؟ إذا تعارض مثل قول أحمد والبخاري 
قرائن هذه مسألة مفروغ منها يا إخوان، لكن اآلن في مثل المبتدئ في طلب العلم وعلم الحديث تأهل اإلنسان لل

على وجه الخصوص ماذا يصنع؟ يقلد من؟ اآلن الدعوات بأن تنبذ قواعد المتأخرين، ونطلع لمحاكاة المتقدمين 
بالنسبة للمرجح هو  عنديأنا أقول: ي مصاف المتقدمين نحكم بالقرائن؟ نصير فأن ، متى نصل إلى ..ونعمل

ما في البخاري؛ ألن صحيح البخاري كتاب تلقته األمة بالقبول، وتلقي األمة للكتاب بالقبول يرجحه على كل 
قول، نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: الحديث مرفوع، ونقل عن 

صحيحه الذي تلقته األمة  تاج إلى مرجح، لكن ما دام قول البخاري فيتح ،أحمد أنه قال: موقوف، هنا اإلشكال
أو أي إمام من األئمة؛ ألن تلقي  أحمد، أو غير أحمد، أو أبو حاتم أو الدارقطني ال يعارض به قول بالقبول

صح من صحيح البخاري؟ األمة كيف يكون أفي ترجيحه وترجيح ما فيه،  األمة بالقبول لهذا الكتاب كاف  
قواعد المتأخرين يرجحون ما يأتي أصح مما في صحيح البخاري،  معة على أن صحيح البخاري أصح،مج

رفع زيادة علم خفيت على من وقف، وقول آخر في المسألة من المتأخرين يرجح الوقف؛ ألنه ن م الرفع؛ ألن مع
األحفظ، منهم من يرجح هو المتيقن، والرفع مشكوك فيه، وهذا يبحثونه في زيادات الثقات، منهم من رجح 

 األكثر، المسألة مختلف فيها، لكن الحكم العام المطرد ليس من طريقة المتقدمين.
واستحباب رفع اليدين بعد الركعتين، وهنا يقول: نقل الزرقاني في شرح  ،معروف عند الشافعيةأقول: القول 

ول الزيادة، ونقل عن ابن دقيق العيد الموطأ عن الخطابي أن الشافعي لم يقل به، وهو الزم على أصله في قب



إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر، فهذا القول،  قوله: والصواب إثباته، وأما كونه مذهب الشافعي لقوله:
 أو لم يقل به؟ مستفيض عندهم. هل اإلمام قال به نعم هو مذكور عند الشافعية في كتبهم، لكن

رغم أنه  ،ى عبد هللا بن مسعود ابن أم عبد في أكثر من موضعسم -عليه الصالة والسالم-يقول: الرسول 
وهل الحكم للكراهة أم للتحريم  ؟صحيحو مشتهرة في ابن مسعود، فهل تقييد جواز التسمية بأمه إذا كان أشهر 

 أم مباح؟
ب أو قول شخص لمن يدل عليه، من باب المداعبة، من با ))ابن أم عبد(( :-عليه الصالة والسالم-في قوله 

نما تريدهال تقصد بذلك عيبنة عليه، يقول: يا ولد فالنة، ميادالل عليه، من باب يسمونه الناس اإل ، مداعبته ، وا 
 خالف، لكن األصل أن اإلنسان يدعى ألبيه.الهذا ما يدخل في 

س، مجمع ، والمنكبان تثنية منكب كمجليعني مقابل منكبيه "صالة رفع يديه حذو منكبيه"كان إذا افتتح اليقول: 
عظم العضد والكتف، هنا، وبهذا أخذ األكثر أن الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى األذنين، 

أن يحاذي بالمنكبين  ،لكن الجمع بينهما ممكن "حتى حاذى بهما فروع أذنيه" ،وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا
"كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو ا تتفق النصوص، ، ويحاذي باألذنين أطراف األصابع، وبهذظهور الكفين

ذا منكبيه، إذا افتتح الصالة يعني  "((حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،اأيض   كذلك رفعهما الركوع من رأسه رفع وا 
ذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ،رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع ،هللا أكبر :قائال   ))سمع هللا وقال:  ،وا 

ربنا  :سمع هللا لمن حمده، ومن يقول :ومن يقول ،ويأتي الصيغ الواردة في هذا ((الحمد ولك ربنا لمن حمده،
يقول: ربنا ولك  ااإلمام أيض  المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، و ولك الحمد؟ فاإلمام يقول: سمع هللا لمن حمده، و 

بنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، وال ر  اإلمام يقول: سمع هللا لمن حمده الحمد، األكثر على أن
سمع هللا لمن حمده، وقول  :سمع هللا لمن حمده؛ ألن العطف بالفاء يقتضي أنه ال واسطة بين قول اإلمام :يقول

ن سمع هللا لم :، والحنفية يقولون: يقول اإلمامربنا ولك الحمد، الشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصل    :المأموم
 ،سمع هللا لمن حمده :ربنا ولك الحمد، وال يقول المأموم :حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فال يقول اإلمام

 .-إن شاء هللا تعالى-وتأتي المسألة 
ن  ربنا ولك الحمد، وردت على صيغ أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا في الصحيح وا 

 وكان"ربنا لك الحمد،  :فقط، وبدونهما "اللهما "ب ،يم، وربنا ولك الحمد بالواو فقط، واللهم ربنا لك الحمدنفاه ابن الق
 ."السجود في ذلك يفعل ال

كان "وجاء في خبر: فالسجود ال ترفع فيه اليدان،  "وكان ال يرفع يديه إذا هوى للسجود"الصحيح: في الحديث 
هل يختلف الرفع "، كان يكبر مع كل خفض ورفع" :إنه وهم، والصوابقال بعضهم:  "يرفع مع كل خفض ورفع
كذلك يعني لمطلق الرفع أو لهيئته؟ يعني كما رفع في تكبيرة االفتتاح حذو منكبيه يرفع  ؟ألنه يقول: رفعهما كذلك

نه عند ل: إم يرد ما يدل على التفرقة بينهما، بعضهم يقو يقول ابن حجر: ل؟ عند الركوع والرفع منه حذو منكبيه
لم يرد ما يدل على التفرقة بين ا تكبيرة اإلحرام إلى فروع األذنين، وعند الركوع والرفع منه إلى المنكبين، وأيض  

وعن الحنفية يرفع الرجل إلى جال به، ما دل الدليل على اختصاص الر فيالرجل والمرأة، فالمرأة كالرجل، إال 
 ر لها.رأة إلى المنكبين؛ ألنه أستاألذنين، والم



 أنه -زين العابدين- طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني يقول: 
يكبر للركوع، ويكبر للسجود،  "ورفع خف  كلما الصالة في يكبر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قال

لمن حمده، يعني كلما خفض للركوع  ورفع رأسه من السجود، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع هللا
قال ابن عبد البر: "ال أعلم ، "هللا لقي حتى صالته تلك تزل فلم" والسجود، لكن كلما رفع؟ ال، السجود فقط،

عليه الصالة -علي بن الحسين تابعي يرويه عن النبي ث"، بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحدي اخالف  
وهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه فهو مرسل، ورواه عبد ال -والسالم
 .-عليه الصالة والسالم-، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي موصوال  

 عن سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني ، "يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 
 يديه يرفع كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن"لفقهاء السبعة، وأنه أحد ا اتقدم مرار   "يسار بن سليمان

ذا رفع منه، "الصالة في ذا كبر للركوع، وا  ذا قام من الركعتين ،يعني إذا كبر لإلحرام، وا   .وا 
 أبا أن -من الفقهاء اوهو أيض  - عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني 

، يصلي لهم، كونه يصلي لهم هل في هذا أثر على النية؟ نعم، يعني اأي ألجلهم إمام   "لهم يصلي كان هريرة
أم يصح  أنت صليت لفالنلكن أقول: هل إذا قلت:  ،يجوز تصلي لفالن؟ نعم، أنه يصلي لهم، ألجلهم، صحيح

ك أن أصل الصالة ، نعم، هو يصلي لهم، هو ال شاالمقبول شرع   نريد أن نأتي بالصيغة على وجههايصح؟  ال
، والقدر الزائد عن أصل الصالة من الجهر من أجلهم، من أجل أن يقتدوا به ويأتموا به، لو -عز وجل-هلل 

يستفيدون منك؟ ما يستفيدون منك،  ا، وال زدت أي قدر زائد عن صالتك منفرد  أنك صليت بجماعة مثال   تافترض
 همكان يصلي ل"، -عز وجل-صالة ال يختلف أحد في أنه هلل فأنت هذا القدر الزائد لهم، وألجلهم، أما أصل ال

 الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع هللا لمن حمده، عندكلما خفض ورفع،  "ورفع خف  كلما فيكبر -أي ألجلهم-
يعني من أجل جهره ، "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بصالة ألشبهكم إني وهللا" :قال انصرف فإذا"

ه عرف في آخر عهده من بعض الصحابة، وبعض الوالة عدم الجهر بالتكبير، شاع عنهم ذلك، بالتكبير؛ ألن
؛ ألنه يجهر بالتكبير، بل أثر عن -عليه الصالة والسالم-فلما جهر بالتكبير صار أشبههم صالة  بالنبي 

-أوجبه اإلمام أحمد و  ،عن الجهر به، وال شك أن تكبير االنتقال سنة عند الجمهور بعضهم ترك التكبير، فضال  
))صلوا كما أنه صلى من غير تكبير، وقال:  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه لم يعرف عن النبي -رحمه هللا

 رأيتموني أصلي((
 كلما الصالة في يكبر كان عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني 

يخفض بذلك صوته، ال شك أن رفع الصوت للحاجة،   "ك صوتهوكان يخفض بذل"زاد أشهب: ، "ورفع خف 
بل يخفضه  ،فإنه ال داعي لرفع الصوت افالحاجة داعية ليرفع صوته، لكن إذا كان مأموم   اوالحاجة إذا كان إمام  

 للحاجة. اكما كان ابن عمر، فرفع الصوت وخفضه تبع  
ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح ذاإ كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني يحيى   رفع وا 

ذا ،منكبيه حذو يديه رفعإذا افتتح الصالة  "ذلك دون  رفعهما الركوع من رأسه  رفعهما الركوع من رأسه رفع وا 



والرفع من الركوع مثل الرفع  ،، وعرفنا أنه في المرفوع ماذا يقول: كذلك، كذلك يعني مثله، الرفع للركوعذلك دون 
 رة اإلحرام، وال شك أن هذا موقوف من رواية نافع عن ابن عمر، وهو مرفوع من رواية سالم.لتكبي

- هللا عبد بن جابر عن -موالهم المدني القرشي- كيسان بن وهب نعيم أبي عن مالك عن"وحدثني يقول: 
"أنه كان يعلمهم،  كان "الصالة في التكبير -أي يعلم أصحابه من التابعين- يعلمهم كان أنه -رضي هللا عنهما

كلما خفضنا للركوع  "ورفعنا خفضنا كلما نكبر أن يأمرنا فكان" :-وهب- قال يعلمهم التكبير في الصالة،
 .اوالسجود، ورفعنا من السجود، كما مر بنا مرار  

 ةواحد تكبيرة فكبر -يعني مع اإلمام- الركعة الرجل أدرك إذا: يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك ن"وحدثني ع
اإلدراك  "الركعة الرجل أدرك إذا: يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك ن"وحدثني ع، "التكبيرة تلك عنه أجزأت

ال بد من  ؟بل يمكن أن يدرك المنفرد الركعة بالركوع ؟نعم ؟مفهومه أنه مع اإلمام؛ ألن المنفرد يقال: أدرك
 تلك عنه أجزأت واحدة تكبيرة فكبر مع اإلمام ركعةال الرجل أدرك إذا"ءة قبلها، فالنص ظاهر في المأموم، القرا

ينوي بتلك التكبيرة  "،الصالة افتتاح التكبيرة بتلك نوى  إذا -يعني عندنا عنده،– وذلك" :مالك قال ،التكبيرة
الواحدة، إذا جاء واإلمام راكع ثم كبر ولحق باإلمام تكبيرة واحدة ينوي بذلك تكبيرة االفتتاح التي هي تكبيرة 

حرام، وتكبيرة االنتقال تدخل فيها، ينوي بذلك تكبيرة االفتتاح؛ ألنها الركن، هذا رأيه، هذا حمله على ما يراه؛ اإل
يستدل  ريد أنألنها ركن عنده، ابن شهاب نقل عنه أنه يرى أن تكبيرة اإلحرام سنة، ما يرى الركنية، فالمؤلف ي

فسره مالك على مذهبه، أما  ن فتدخل فيها تكبيرة االنتقاللركولذلك قال: وذلك عندنا إذا نوى؛ ألنها ا ؛ويسكت
 نه يراها سنة.ألابن شهاب فال يحتاج إلى نية؛ ألنه ال يرى وجوب تكبيرة اإلحرام، 

ما - ركعة صلى حتى الركوع وتكبيرة االفتتاح تكبيرة فنسي اإلمام مع دخل رجل عن -رحمه هللا- مالك وسئل"
 أحب صالته يبتدأ" :قال؟ فالثانية الركعة في وكبر الركوع عند وال ،االفتتاح رةتكبي كبري لم أنه ذكر ثم -كبر
؛ ألنه صلى من دون تكبيرة اإلحرام، والصالة من غير تكبيرة اإلحرام ال تنعقد، ال إلي   أحب صالته يبتدئ "إليِ 

يقولون: على  -مالكيةاليعني -، يعني ظاهر اللفظ أنه ال على سبيل الوجوب، لكنهم تنعقد، ويقول: أحب إلي  
رحمه -( في الواجب، وهذا من ورعه )أحب إلي   :يطلق هذا اللفظ قد -رحمه هللا-سبيل الوجوب، واإلمام مالك 

، كما يقول اإلمام أحمد في بعض الواجبات: يعجبني، وبعض المحرمات يقول: ال يعجبني، أو أكره كذا، -هللا
يعني  "عنه امجزي   ذلك رأيت األول الركوع في وكبر االفتتاح ةتكبير  عن اإلمام مع سها ولو"هذا من ورعهم، 

كبر، جاء مع اإلمام وأدركه في تكبيرة اإلحرام، جاء واإلمام يكبر تكبيرة اإلحرام ووقف سها، ظن أنه كبر وهو ما 
 لركوعا في وكبر االفتتاح تكبيرة عن اإلمام مع سها ولو"كبر، ثم تذكر مع ركوع اإلمام أنه لم يكبر فكبر، 

ألن القراءة في مثل هذه الصورة  عنه" ا"رأيت ذلك مجزي  بذلك تكبيرة االفتتاح  اناوي   يعني في الركعة األولى "األول
بخالف اإلمام والمنفرد، اإلمام ، "االفتتاح تكبيرة بها نوى  إذا" تسقط عنه ألنه مسبوق، بل في حكم المسبوق،

 ه يلزمه بعدها قراءة.الصالة؛ ألن والمنفرد تلزمه، تلزمه في أول
 تكبيرة فنسي -يعني المنفرد لنفسه يصلي الذي في- االفتتاح تكبيرة فنسي لنفسه يصلي الذي في: مالك قال"

 لماذا؟ لبطالنها بترك الركن الذي هو مفتاح الصالة.، "صالته يستأنف إنه االفتتاح



نسي أن " ،"يعيد أنأنه يعيد، أرى  أرى  :قال صالته من يفرغ حتى االفتتاح تكبيرة ينسى إمام في مالك وقال"
 خلفه من ويعيد قال: أرى أن يعيد، حتى يفرغ من صالته، -ألن الصالة لم تنعقد- يكبر تكبيرة االفتتاح

ن -لبطالنها- الصالة ألن صالة المأموم مرتبطة بصالة اإلمام، ، "يعيدون  فإنهم كبروا قد خلفه من كان وا 
ن كان ال يلزم االرتباط في كل تبطل صالة المأموم ببطالن صال ته إمامه، هذا االرتباط في كثير من األمور، وا 

حدثه، نعم، فإنه يعيد الصالة دون من خلفه، لكن هنا  اناسي   اشيء، سبق أن قلنا فيمن صلى بالناس محدث  
ت، رة ما انعقدترك التكبيال، وهناك الصالة مع الحدث ما انعقدت، وهنا مع باعتبار أن الصالة لم تنعقد أصال  

وهو ال يدري أن  ،يمكن أن يصلي مع اإلمام الصالة كاملة ،ث ال يعلم به المأمومالفرق بينهما من وجه: أن الحد
اإلمام محدث، لكن هل يمكن أن يصلي مع اإلمام وال يدري أنه لم يكبر؟ نعم المسبوق ممكن، نعم األصل، لكن 

لنظر عن كون الجماعة فيهم كثرة أو قلة، يعني مع القلة يتوجه المسألة مفترضة في إمام معه المأمومون بغض ا
أن يجهر بالقراءة في  ان اإلمام سها، تقدم وسها أن يجهر بالتكبير، نعم وسها أيض  : إمثل هذا القول، لكن لو قلنا

، ابر سر  عيد؟ تصورنا أن اإلمام ك يال يعيد أو :وتبعه المأموم، هذا متصور، هل نقول اصالة جهرية، كبر سرًّ 
ويجزم من نفسه أنه كبر، تجيز صالته،  انعم، األصل العدم، األصل أنه ما كبر، نعم يعني كونه سها وكبر سرًّ 

لكن المأموم يرى أنه على األصل؛ أن األصل العدم، ما سمعه يكبر، واألصل أنها جهر، رآه رفع وقف في 
 اصالتك صحيحة باعتبار أن اإلمام كبر سرًّ  :أمومالمحراب ورفع يديه، اإلمام يتصور أنه منفرد، هل نقول للم

وكذا من خلفه؟ أو نقول: إن األصل بالنسبة للمأموم أنه ما دام ما سمع التكبير واألصل  ته صحيحة لنفسهوصال
وهو إمام يحتاج  ،بالنسبة للمأموم، المأموم رأى يديه، لكن هل يغلب على ظنه أنه كبر ؟عدمه أن اإلمام لم يكبر

 .إلى جهر
 ....:..طالب

 تكبيرة االنتقال أمرها سهل. ،ال
 ....:..طالب

الكالم على تكبيرة اإلحرام التي ال تنعقد الصالة إال بها، في تعارض األصل مع الظاهر، يعني المسألة في  ،ال
، حتى في هذا الدرس أظن اغاية األهمية، فيه تعارض األصل مع الظاهر، وهذه المسألة عرضنا لها مرار  

وهو في مكانه في محرابه،  ،اها، هذه تحتاج إلى مرجح، الظاهر مادام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من اإلقامةذكرن
 كبر، واألصل العدم، أنه لم يكبر. الظاهر أنه

 سم.
 القراءة في المغرب والعشاء: :باب

 أحسن هللا إليك:
 القراءة في المغرب والعشاء: :باب
صلى هللا عليه - هللا رسول سمعت: "قال أنه أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن
 ".المغرب في بالطور قرأ -وسلم



رضي هللا - عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن
( سورة 4)] ُمْرَساَلِت ُعْرف ا{}َوالْ  :يقرأ وهو سمعته -ارضي هللا تعالى عنه- الحارث بنت الفضل أم أن -ماعنه

صلى هللا عليه - هللا رسول سمعت ما آلخر إنها ،السورة هذه بقراءتك ذكرتني لقد بني يا" :له فقالت [المرسالت
 ".المغرب في بها يقرأ -وسلم
 عبد أبي عن الحارث بن قيس عن نسي بن عبادة عن الملك عبد بن سليمان مولى عبيد أبي عن مالك عن
 المغرب وراءه فصليت -رضي هللا تعالى عنه- الصديق بكر أبي خالفة في المدينة قدمت: "قال لصنابحيا هللا
 إن حتى منه فدنوت الثالثة في قام ثم ،المفصل قصار من سورة وسورة القرآن بأم األوليين الركعتين في فقرأ

َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن }َربَّ  :اآلية وبهذه القرآن بأم قرأ فسمعته ثيابه تمس أن لتكاد ثيابي
 .[( سورة آل عمران5)] لَُّدنَك َرْحَمة  ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاُب{

 اجميع   األربع في يقرأ وحده صلى إذا كان -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 صالة من الواحدة الركعة في والثالث بالسورتين اأحيان   يقرأ وكان ،القرآن من ةوسور  القرآن بأم ركعة كل في

 .سورة وسورة القرآن بأم كذلك المغرب من الركعتين في ويقرأ ،الفريضة
 أنه -رضي هللا تعالى عنه- عازب بن البراء عن األنصاري  ثابت بن عدي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 ".والزيتون  بالتين فيها فقرأ العشاء -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع صليت: "قال

في مقدار القراءة والجهر بها في صالتي  :أي "باب: القراءة في المغرب والعشاء": -رحمه هللا تعالى-يقول 
المغرب والعشاء، وقدم المغرب والعشاء على الصبح؛ ألن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، 

وم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الشمس أول ما نعد المغرب اليف
إمامة  :وأما تسمية صالة الظهر األولى؛ ألنها إنما بدئ بها في حديثم العشاء، ثم الفجر، ثم إلى آخره، ث

النهار، هل هذا يعارض ما جاء في قوله  ن الليل سابقالظهر، قولهم: إجبريل، أول ما صلى به الصالة األولى 
ْمُس َينَبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر{: -جل وعال- هم يقولون: إن  [( سورة يااس16)] }اَل الشَّ

َواَل اللَّْيُل }ل: يقو  -جل عال-نعم، لكن كالمهم هذا يقولون: ألن الليل سابق النهار، وهللا  ؟الليل سابق النهار
هو من حيث االصطالح ال شك أنه سابق؛ ألنه يبدأ من غروب الشمس، فيكون  [( سورة يااس16)]َساِبُق النََّهاِر{ 

ليل ثم نهار، ثم  أتيليلة كل يوم سابقة على نهاره، وأما ما أشير إليه في اآلية فالمراد نفي االضطراب، ما ي
ن شئت فقل:  ؛ب هذا الترتيبنهار، ثم ليل، أو العكس، ما يضطر  الليل ثم النهار، ثم الليل ثم النهار، وهكذا، وا 

ذا انتهى الليلنهار ثم ليل، ثم نهار ثم ليل، لكن إذا انتهى النهار  هنا، ما  ما يسبق الليل النهار يأتي ليل، وا 
الظهر والعصر لماذا؟ ولم يترجم للقراءة في صالة اضطراب نظام الكون، ليل ثان قبل النهار، فالمنفي  يأتي

القراءة في صالة العصر، ال شك أن  :القراءة في صالة الظهر، باب :ألنهما سريتان، ترجم لهما البخاري، باب
من ترجم لهما أراد إثبات القراءة، ما هو معنى أن اإلمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت بحيث ال 

فمن ترجم بالقراءة في صالة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة  أنه ال يقرأ،لكن ليس معنى هذا  ،يسمعونه
 فيهما.



طعم القرشي جبير بن م- أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن"حدثني يحيى 
ذلكم قبل أن يسلم، قبل ، "المغرب في بالطور قرأ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: "قال أنه -النوفلي
حال كفره، لكنه  داء األسرى، يقول: وذلك أول ما وقر اإليمان في قلبي، وقد تحمل الحديثفسلم، جاء في أن ي

يقبل؟ ال يقبل، فيصح التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يصح  أم اللو أداه حال كفره يقبل أداه بعد إسالمه، 
يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحيح، لكن األداء ال يصح إال بعد التأهل، يصح تحمل الصبي،  التحمل،
قال الترمذي: ذكر  بسورة الطور" -قرأ في صالة المغرب- "قرأ بالمغرب يؤدي إال إذا صار أهال  لألداء، لكن ال

المرسالت،  عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسالت، الحديث الذي يليه في
قرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور أن ي  أنه كره يقول الترمذي: ذكر عن مالك ور، وهذا الحديث في الط

والمرسالت، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة 
ال أكره ذلك، بل  نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصالة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي:

عليه الصالة -ال استحباب يعني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي و أستحبه، والمعروف عند الشافعية أنه ال كراهة 
نعم، األصل أنه  ؟وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن ا؟على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاق   -والسالم

ي صالة المغرب بقصد المغرب لكن ال يداوم على ذلك، قرأهما فتشريع، هو تشريع بال شك فمن قرأهما في 
 ، كما لو قرأ سورة األعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صالة المغرب.لى ذلكتساء يؤجر عاالقتداء واإلئ

 بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن"وحدثني يقول: 
أي  "سمعته -الحارث الهاللية تلبابة بن :والدة عبد هللا بن عباس، واسمها- الحارث بنت لالفض أم أن عباس

سمعت ابنها عبد هللا بن عباس، عن عبد هللا بن عباس أن أمه سمعته، ما قال: سمعتني، األصل أن يقول: أمي 
 بن هللا عبد بن هللا بيدع عن" سمعتني، هو ال بد من إضمار القول، ال بد من إضمار القول عند أهل الحديث،

 لقد بني يا" :له فقالت ...يقرأ وهوسمعته  الحارث بنت الفضل أم أن عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة
فقالت له، سمعته، يعني األصل عن عبد هللا بن عباس قال: إن أمي، أو أم الفضل ال مانع، سمعتني  "ذكرتني

ث الذي دسياق؛ ألن المتحدث األصل هو عبد هللا بن عباس، المتحفقالت لي: يا بني لقد ذكرتني، هذا حق ال
ن شئت فقل ؟ دمعنى تجري ماتجريد،  :روى القصة هو عبد هللا بن عباس صاحبها، فيقولون: هذا فيه التفات، وا 

لقد  -نسيته ايعني شيئ  - "فقالت له: يا بني لقد ذكرتنيتحدث عنه،  اعبد هللا بن عباس جرد من نفسه شخص  
، "المغرب في بها يقرأ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت ما آلخر إنها ،السورة هذه بقراءتك تنيذكر 

الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحيح، من رواية عقيل عن ابن 
شروعية قراءة هاتين السورتين، فهي م "-عليه الصالة والسالم- ،ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه هللا" :شهاب

ن كان األصل في صالة المغرب أنها تخفف.  وقراءة ما ورد، وا 
 بن سليمان مولى -وعلق له البخاري  ،روى له مسلم ،عبد الملك المذحجي- "وحدثني عن مالك عن أبي عبيد

 قيس عن -ةكندي، قاضي طبري- نسي بن عبادة عن -بن مروان أحد ملوك بني أمية، وحاجبه- الملك عبد
 في المدينة قدمتقال: " -عبد الرحمن بن عسيلة- الصنابحي هللا عبد أبي عن -الكندي الحمصي- الحارث بن

"قدمت المدينة في خالفة أبي بخمسة أيام،  -صلى هللا عليه وسلم-وقدم المدينة بعد وفاة النبي  "بكر أبي خالفة



من " المفصل قصار من سورة وسورة القرآن بأم ألوليينا الركعتين في فقرأ المغرب وراءه فصليت الصديق بكر
 قصار المفصل.

وأن التخفيف من بدع  ،ن السنة في المغرب اإلطالة: إوالسؤال الذي ورد آخر سؤال يقول: ما صحة ما يقال
 ؟بني أمية

وفي الثانية  وسورة سورة، يعني في األولى سورة، في الركعتين األوليين بأم القرآنهذا أبو بكر، أبو بكر قرأ 
 تمس أن لتكاد ثيابي إن حتى منه فدنوت الثالثة في قام ثم" من قصار المفصل، وأول المفصل سورة ق، ،سورة
 }َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمة  ِإنََّك َأنتَ : اآلية وبهذه ،القرآن بأم قرأ فسمعته ،ثيابه

فرضت "وهذا ضرب من القنوت؛ ألن المغرب وتر النهار، كما جاء في الحديث، "، [( سورة آل عمران5)]اْلَوهَّاُب{ 
ال المغرب فإنها  ،وزيد في الحضر ،الصالة ركعتين، فأقرت صالة السفر إال الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وا 

 وقد أمرنا باتباعه. ،-نهرضي هللا ع-وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر " وتر النهار
 "اجميع   األربع في يقرأ -ايعني منفرد  - وحده صلى إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني 

ورد عنه  اطويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ، وأيض   "القرآن من وسورة القرآن بأم" ركعة كل في األربع الركعات
 اأحيان   يقرأ وكان" يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن ال على سبيل االستمرار،أنه كان  -عليه الصالة والسالم-

عليه الصالة -يعني من القصار، ثبت عن النبي  "الفريضة صالة من الواحدة الركعة في والثالث بالسورتين
، اكان أو مأموم   اام  في النافلة قرأ البقرة ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إم -والسالم

صلى هللا عليه -وبجواز ذلك قال األئمة األربعة، وغيرهم، قال ابن مسعود: "لقد عرفت النظائر التي كان النبي 
أقر الذي يقرأ سورة اإلخالص بعد  ايقرن بينها فذكر عشرين من المفصل، سورتين في كل ركعة، وأيض   -وسلم

 ."سورة وسورة القرآن بأم كذلك المغرب من الركعتين في ويقرأ" السورة،
 مع صليت: "قال أنه عازب بن البراء عن األنصاري  ثابت بن عدي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 

لركعة األول، وفي زاد النسائي في ا"، والزيتون  بالتين فيها فقرأ العشاء -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 وهما من قصار المفصل. [( سورة القدر4)] ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر{}ِإنَّا َأنَزْلَناُه  الثانية بالقدر

يقول الحافظ: "الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في 
ْت{: الصحيحين أنه قرأ فيها َماء انَشقَّ كون محمول على الحضر، لكن ال يلزم أن ي [( سورة اإلنشقاق4)] }ِإَذا السَّ

 قرأ أنه يصح في السفر والحضر بال إشكال، نعم.هذا في السفر، بل األصل فيه أنه ما دام 
 سم.
 القراءة:العمل في  باب:

 أحسن هللا إليك:
 القراءة:: العمل في باب
رضي هللا تعالى - طالب أبي بن علي عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراهيم عن نافع عن مالك عن
 في القرآن قراءة وعن الذهب تختم وعن القسي لبس عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه

 .الركوع



 أن البياضي عن التمار حازم أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 إن)) :فقال ءةبالقرا أصواتهم علت وقد ،يصلون  وهم الناس على خرج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ((.بالقرآن بع  على بعضكم يجهر وال ،به يناجيه بما فلينظر ،ربه يناجي المصلي
 وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن

 ".الصالة تافتتح إذا الرحيم الرحمن هللا بسم :يقرأ ال كان فكلهم
 هللا بسم :يقرأ ال كان فكلهم وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن

 ".الصالة افتتح إذا الرحيم الرحمن
 أبي دار عند الخطاب بن عمر قراءة نسمع كنا: "قال أنه أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن
 ".بالبالط جهم
 فيما اإلمام مع الصالة من شيء فاته إذا كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 .وجهر يقضي فيما لنفسه فقرأ عمر بن هللا عبد قام اإلمام سلم إذا أنه بالقراءة اإلمام فيه جهر
 عليه فأفتح فيغمزني مطعم بن جبير بن نافع جانب إلى يأصل كنت" :قال أنه رومان بن يزيد عن مالك عن

 ".نصلي ونحن
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،حمد هلل رب العالمينال

"حدثني يعني في الصالة،  القراءة،: العمل في باب "باب: العمل في القراءة": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 أبي بن علي عن -عبد هللا- أبيه عن -الهاشمي- حنين بن هللا عبد بن إبراهيم عن نافع عن مالك عنيحيى 
نهى عن  "القسي لبس عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -فاءلرابع الخ ،أمير المؤمنين- طالب

مشددة؛ ألنها ياء النسب، ثياب مخططة  اوالتحتانية أيض   ،لبس القسي، بفتح القاف وكسر السين المشددة
يي.ضع بمصر، قريبالحرير تعمل بالقس، مو   بة من تنيس، القس 
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، يقولون: ابن تيمية، خطأ؛ ألنه ياءه ياء نسب، اياء النسب مشددة، ونسمع بعض طالب العلم يخففونها خط  
، تقول: هذه البدل والمبدل ف؛ ألنه ال يجمع بينوياء النسب مشددة، نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني، خَ 

يقول أبو عبيد: "أهل الحديث قلت: هذه امرأة يمني  ة بالتشديد، لم تعوض عنها األلف  امرأة يمانية، لكن لو
يكسرون القاف" قسي، أو الق سي، لكن هذا خطأ، يقول: هذا خطأ، يقول ابن حجر: ألنه يلتبس بجمع قوس، 

 نوع من الحرير. ،منسوب إلى القز، وهو ضرب من اإلبريسم ،ايأصلها القزي بالز  :قسي، وقيل :قوس جمعه
))الذهب والحرير حرام على  ومعروف أن النهي خاص بالرجال "الذهب تختم وعن "نهى عن لبس القسي،
من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه،  اخاتم   -عليه الصالة والسالم-اتخذ النبي  ذكور أمتي حل إلناثها((

ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه: ، "الركوع في القرآن قراءة وعنالذهب، "وعن تختم 
ني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وأن أقرأ القرآن راكع  : اعن ابن عباس مرفوع   كل  ((اأو ساجد   ا))أال وا 

لكن قد يشكل عليه بعض الناس  ،تصورهذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود ال ي
ْنَيا َحَسَنة  َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده:  }َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ



وقد أمر أن يتخير من  [( سورة آل عمران5)] }َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا{أو قال:  [( سورة البقرة064)]النَّاِر{ 
فإذا دعا بما  ))وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم((المسائل، وأن يكثر من المسألة، 
يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء وال  أم الوال على نية التالوة يدخل في التحريم  ،يوافق القرآن ال على نية القراءة

ما يقصد التالوة، يقصد ورده اليومي، وال  اآلن هل الملحوو اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثال   يقصد تالوة،
أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن،  أريد أنيقصد بذلك التالوة، يقول: 

له: اقرأ أو ال تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد  يقال له؟ يقال ماذاي، د  ر  يقول: أنا ما أقصد التالوة، أنا أقصد و  
، ، أنا ما أقصد التالوة، ولو أقصد التالوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع  أنا تالوة

وما أشبه ذلك، نعم  اإلخالص والمعوذتينأو سورة  في آية الكرسي مثال   عم إذا كانت اآلية كاملة المفترضةن
))فأكثروا فيه من الدعاء وقد أمر به،  ،و يقصد بذلك الدعاء في السجودوأما بالنسبة للدعاء فه ،لمنعاألصل ا

بعض الناس هذا مالحظ يعني من الحرص يصير اإلمام يستعجل في قراءته ثم يركع،  فقمن أن يستجاب لكم((
أ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا وبعضهم يبد ،وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع

موجود، من يبقى عليه آية أو آيتين، ويعرف أن اإلمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بال شك، ألنه يقصد 
وال  ))إذا ركع فاركعوا((التالوة، نعم، هذا داخل في النهي، فإذا ركع اإلمام فاقطع القراءة، تابع اإلمام اركع، 

قد يقول قائل: الفاتحة ركن من أركان الصالة وركع اإلمام، نقول: نعم ركع آن وأنت راكع، جوز لك أن تقرأ القر ي
 من قراءة الفاتحة. هوأنت اآلن في حكم المسبوق، وأنت اآلن في حكم المسبوق يسقط عنك، ما ال تستطيع ،اركع
 ....:..طالب

حال، وهذا أي د أن يأتي به على يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصه على هذا الركن يري
 شى أن يكمل وهو قائم يرفع اإلمامموجود يعني من بعض من عندهم حرص، يريد أن يكمل على أي حال، ويخ

ثم تفوته الركعة، فال يستطيع التوفيق بين األمرين، هذا ال ينكر، هذا موجود سمعناه، فال يجوز له أن يتابع 
 يركع، نعم.فإذا ركع اإلمام عليه أن  ،القراءة
- التمار حازم أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني يقول: 

- هللا رسول أن -بن عمرو الخزرجي- البياضي عن -: مولى الغفاريينمولى األنصار، وقيل ،دينار اسمه
 علت وقد" في رمضان، يصلون  همو  الناس على خرج "يصلون  وهم الناس على خرج -صلى هللا عليه وسلم

ي لنفسه، ويصلي الرجل مع يصلون؟ أوزاع، كل واحد يصلماذا ، بالقراءة أصواتهم علت وقد "بالقراءة أصواتهم
بعض الصحابة الليلة األولى، ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية بصلى  -عليه الصالة والسالم-لنبي الرجل، ا

سجد، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق الم
 المصلي إن)) :فقال بالقراءة أصواتهم علت وقد"خرج عليهم النبي يصلون، يصلي الواحد بصالة أخيه وهكذا، 

فض جاة مع خالمناجاة مع رفع الصوت أو مع خفضه؟ المنا :مقتضى اللفظ (("به يناجيه بما فلينظر ربه يناجي
يعني يخفض  ))إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه(("فتكون برفع الصوت،  الصوت بخالف المناداة

يقول ابن بطال:  "((بالقرآن بع  على بعضكم يجهر وال(( ))بالقرآن بع  على بعضكم يجهر وال)) صوته،
 اساجد   اراكع   اين يدي ربه تالي  مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصالة، يستحضر أنه ب



))أول ما تفقدون من صالتكم ن الناس إال القليل النادر من يشعر بلذة هذه المناجاة، ن م  بين يديه، لكن مَ  امنكسر  
مفاعلة، مناجاة  يناجيه لمصلي ربه؛ ألن الصيغة )يناجي( بمايقول: مناجاة افالخشوع مفقود إال نادر،  الخشوع((

ة جاءت من طرف واحد، سافر فالن، سافر، طارق الطرفين كليهما، على أن هذه الصيغمن تقتضي أن تكون 
عل، من وجه واحد، ومن جهة واحدة، ومن طرف واحد، هنا يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة فزيد ال

يعني بالمجازاة لرحمة والرضوان، والخشوع في الصالة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه با القلبعن إحضار 
بسبب هذا االنكسار، وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق  كافأة، وما يفتحه عليه من العلوم واألسرارالمب

فتحت لهم المغاليق، منهم  -عز وجل-وانطرحوا وانكسروا بين يدي هللا  ،عليهم شيء من المسائل فزعوا للصالة
ستغفار، منهم من يكرر قراءة الفاتحة، لكن ال شك أن الصالة مفزع من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى اال

اَلِة{ ا على النوائبيستعان به ْبِر َوالصَّ على اإلقبال على الحث وفي الحديث  [( سورة البقرة19)] }َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ
 وهللا المستعان.، وهو لبها ،الصالة والخشوع فيها

-وهذا في المنفردين، أما اإلمام فيجهر، كما سيأتي في خبر عمر  آن((،))وال يجهر بعضكم على بع  بالقر 
يؤذي بعضهم بعض بالجهر، يقطع  ،ألن فيه أذى   ))وال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن((، -رضي هللا عنه

عليه قراءته، وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء، يقرأ في الصالة فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة انتهى 
ألن فيه أذى لهذا الجار الذي  ))ال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(( ؟أو في أي سورة يقرأ ؟وقف أينيدري  ما

 يقرأ، يعني وهذا في الصالة وخارج الصالة.
ما يمنع من تدبر، اإلنسان يتدبر ما يقرأ، ثم إذا رفع جاره  ا:وفيه أيض   ،من اإلقبال على الصالة ع  من   ا:وفيه أيض  

ذا نهي المسلم عن أذى المسلم في ، وقطع عليه هذا اإلقبال والتدبر، ليهصوته شوش ع يقول ابن عبد البر: "وا 
ل " نعم، تجد الناس يقرءون القرآن ثم بعد يأخذ الجوااه في غير ذلك أشد تحريم  ؤ عمل البر وتالوة القرآن فإيذا

من المنع  ايهم بال شك، وهذا أشد منع  ويا هللا، هذا يقطع على الناس، ويؤذ ويكلم، يكلم يبيع ويشتري ويوصف
 بعبادة، والحديث صحيح ال إشكال فيه، له شاهد من حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود.

بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو - الطويل حميد عن مالك عن"وحدثني يقول: 
طول الحميد وهو قصير فقيل له: الطويل،  :اسمه اله جار  إنه في يديه طول، وقيل: ألن  :ليس بطويل لكن قيل

 :يقرأ ال كان فكلهم وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه مالك بن أنس عن -نسبي بالنسبة لهذا القصير
 جماعة رواته" وراء أبيهكذا في الموطأ عند قال ابن عبد البر: "، "الصالة افتتح إذا الرحيم الرحمن هللا بسم
وأبي بكر  -صلى هللا عليه وسلم-صليت خلف النبي " :وهو في الصحيح وغيره ،وعمر وعثمان موقوف بكر

"فكلهم كان طأ موقوف، في جميع روايات الموطأ، فالمقصود أنه مرفوع في الصحيح، وفي المو  "وعمر وعثمان
حمن الرحيم في أول قراءة وال في بسم هللا الر  :كانوا ال يذكرون " :وعند مسلم ال يقرأ: بسم هللا الرحمن الرحيم"

 وهي أصح. "كانوا يفتتحون الصالة بالتكبير والقراءة بالحمد هلل رب العالمين" :في رواية"، آخرها
ة فهم بعض الروا  ،وهذه متفق عليها، عند مسلم "والقراءة بالحمد هلل رب العالمين ،كانوا يفتتحون الصالة بالتكبير"

يعني على  ،بسم هللا الرحمن الرحيم :أنهم ال يذكرون  بالحمد هلل رب العالمينن الصالة يفتتحو  من قول أنس:
  حسب فهمه، وهذا مثل به لعلة المتن، كما يقول الحافظ العراقي:



 وعلااااااااااااااة المااااااااااااااتن كنفااااااااااااااي البسااااااااااااااملة
 

 إذ ظاااااااااااااااااااااااان راو  نفيهااااااااااااااااااااااااا فنقلااااااااااااااااااااااااه 
 ج

بسم هللا الرحمن الرحيم، لكن  :أنهم ال يقرءون  ن الصالة بالحمد هلل رب العالمينالراوي فهم من كونهم يفتتحو 
ال كونهم يفتتحون الصالة بالحمد هلل لحمد هلل رب العالمين المقصود بها  رب العالمين هل ينفي ذلك السورة، وا 

والحافظ ابن حجر يس فيه دليل على عدم ذكر البسملة، بدعاء االستفتاح؟ هل ينفيه؟ ال ينفيه، فل أنهم يفتتحون 
، اال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم جهر   ،رواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهريقول: يمكن توجيه هذه ال

ذا ، "فكلهم كان ال يقرأ: بسم هللا الرحمن الرحيم إذا افتتح الصالة"وال في آخرها،  ،ال في أول القراءة ال يقرأ، وا 
أو آية من القرآن  ؟تحة أو ليست بآيةعلى الخالف في البسملة، هل هي آية من الفا امل على أنه ال تذكر جهر  ح  

لكن هل يجهر بها أو ال يجهر؟ المسألة خالفية  ،نزلت للفصل بين السور؟ نعم، ما عندنا إشكال في أنها تقرأ
بالنسبة  :وهذا ينفع في الخالف في الجهر بها وعدمه، أوال   ،بين أهل العلم، أما الخالف في كونها آية من الفاتحة

على أنها ليست  اخالف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيض  لسورة النمل، ال 
المسألة سهلة؛ ألن هذا إثبات للقرآن أو نفي  تذلك، والمسألة كبرى، ليس في سورة التوبة، والخالف فيما عدابآية 

يقول: لوجود الخالف فيها،  له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم، الذي ينفي كونها آية نعم، ماذا يقول؟
يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخالف، نعم؛ ألن القرآن قطعي، والقطعي ال يجوز أن يختلف فيه، والذي يثبت 

 أنها آية يقول: اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف.
 سملة، ومن قال بأنهافمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالب

، وهو المعروف عند الحنابلة، امع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء االستفتاح هؤالء يقولون: تقرأ سرًّ  ليست بآية أصال  
استعاذة وال  والحنفية إذا قرءوا سورة من أولها؛ ألنه ال يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فال استفتاح وال

 لصالة بالحمد هلل رب العالمين.يفتتحون ابسملة نعم، 
 كنا: "قال أنه -مالك بن أبي عامر- أبيه عن مالك بن -نافع- سهيل أبي عمه عن مالك عن"وحدثني يقول: 
 بسملة من القرآن إال في سورة النملبعضهم يقول: ال  ..،وعلى كل حال المرجح "الخطاب بن عمر قراءة نسمع

ترجيح شيخ اإلسالم، هذا ترجيح شيخ هو آية نزلت للفصل بين السور، و  هذا معروف، لكن قول عند الحنفية أنها
اإلسالم، أنها نزلت في الفصل بين السور يعني آية واحدة، ومنهم من يقول: آية من كل سورة، فعلى هذا مائة 

موجودة، بعض األقوال  ،، هذا موجوداوثالثة عشر آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول: ليست بآية مطلق  
هم يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم  ،في مسائل النفي واإلثبات ،على كل حال القراء في مثل هذه المسائل
وبعضهم  ،قد يكون بعضهم من أهل النظر واإلثبات بالنصوص ،األدلة، والقراء بالتلقي، بالتلقي عن شيوخهم

ن كان فيه ضعف في الجوانب األخرى.  اختصاصه القراءة، وا 
 ....:..لبطا

مثل البسملة، إذا كان مجرد  إذ ا االستعاذة آيةلألمر؟  يستعيذون امتثاال  ال  ؟كيف؟ واالستعاذة ما هم يستعيذون 
  .عمل القراء حجة

أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن - أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن"وحدثني يقول: 
 :وقيل ،أبي جهم: عامر "بالبالط جهم أبي دار عند الخطاب بن عمر اءةقر  نسمع كنا: "قال أنه -أبي عامر



مسجد مبلط، كما في موضع بين السوق وال :صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح بالبالط ،عبيد بن حذيفة
 ، كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر-رضي هللا عنه-يقول ابن عبد البر: كان عمر القاموس وغيره، 

أن هذا خاص بالمنفردين، أما  ))ال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(( : تخصيص لما سبقالط، وفيهيعني بالب
وكان جهوري  ،وكان يجهر بقراءته -رضي هللا عنه وأرضاه-اإلمام فيجهر، اإلمام يجهر، وهذا عمر إمام 

بألف  ،لى بألف، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو ص-رضي هللا عنه وأرضاه-مديد الصوت  ،الصوت
ألن األصل عدمها، أو صلى باثنين يلزمه أن  ؛وال نتصور وجود آالت ،شخص وجهر، رفع صوته بقدر اإلمكان

يمد صوته مثلما لو كان خلفه ألف؟ ال يلزم؛ ألن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل األذان تبليغ الغائب، رفع 
 ة بما ال يشق على اإلمام ويبلغ المأموم.الصوت بالقراءة من أجل المأموم فيقدر بقدر الحاج

 جهر فيما اإلمام مع الصالة من شيء فاته إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني يقول: 
فاته من صالة ، "وجهر يقضي فيما لنفسه فقرأ عمر بن هللا عبد قام اإلمام سلم إذا أنه بالقراءة اإلمام فيه

"فقرأ فيما تي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالثنتين فيما فاته، يجهر، المغرب ركعتين فقام ليأ
، لكن لو فاته ثالث من العشاء؟ يجهر في اثنتين وال يجهر يعني في جميع ما يقضي مما يجهر يقضي وجهر"

نعم، القضاء يحكي  الق  أن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي األداء مط هوهذا يترتب عليه أمور و الواحدة، في 
يرى أن ما يدركه  ا، والركعتان األوليان جهريتان فاتتاه يجهر، ويترتب عليه أن ابن عمر أيض  ااألداء مطلق  

ال لو كان يرى أن ما أدركه أول صالته وأن ما فاته هو اآلخر ما جهر؛ ألن التهالمسبوق آخر صال ركعتين ، وا 
 األخيرتين ال يجهر فيهما بالقراءة.

 القراءة من فاته ما نحو على يقضي المأموم أنألنه يرى  ؛قول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضيي
أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق  يحتملو ، يقول الباجي، أظهروهذا  ،، مثل رواية ابن القاسم عن مالكوالجهر

 ))فأتموا(( هو مبني على الروايتين:لة تقدم، و يعني ما يدركه المسبوق آخر صالته، والخالف في هذه المسأ
ال إذا أدرك ركعتين مع اإلمام -رضي هللا عنه وأرضاه-سبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر و  ))فاقضوا(( ، وا 

 ال جهر. :قلنا ألداءن القضاء يحكي ا: إ، حتى إذا قلنااال جهر فيهمليقضي يقضي الثالثة والرابعة، و ثم قام 
 بن جبير بن نافع جانب إلىأصلي  كنت" :قال أنه -المدني- رومان بن يزيد عن مالك عن"وحدثني يقول: 
: يعني إذا أخطأ اإلمام أو نصلي ونحن "نصلي ونحن عليه فأفتح -يعني يشير إلي- فيغمزني -النوفلي- مطعم

يحتاج من يغمزه،  اه  سالمأموم غافال ، إن كان غافال  أو اللهم إال إن كان  ؟ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم
يعني أذكره بما نسي، - عليه فأفتح فيغمزني مطعم بن جبير بن نافع جانب إلىأصلي  كنت" :نعم؛ ألنه يقول

ال شك أن الفتح على اإلمام ثابت سواء  كان في القراءة وفي ، "نصلي ونحن فأفتح عليه -أو أصحح له خطأه
لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ مام، بما أخطأ فيه أو بما نسيه اإلغيرها، في غير القراءة بالتسبيح وبالقراءة يجهر 

هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني  افال ، إذا كان ما عنده أحدنعم، إذا كان غ
ن وبهذا قال مالك في مختصر اب "ونحن نصلي"يقول:  "فيغمزني"هات، يطلب منه الرد باإلشارة، وهنا يقول: 

جواز الفتح على اإلمام باألولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صالة؛  ، وأشهب بن حبيب فيعبد الحكم
ن كان تالوة القرآن ، منع بعضهم الفتح على اإلمام، نعم ألنه همعه بعضنولذا م ؛لكنه في معنى المكالمة ،ألنه وا 



لماذا؟ ألنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب اإلمام في معنى مكالمة اإلمام، كره الكوفيون الفتح على اإلمام 
 ؛فكرهوه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول: جائز ،شيء نسيه، أو بتذكيره لبتصحيح خطأ وقع فيه

في آية فلما انصرف قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وقد تردد مالك والشافعي وأكثر العلماء،  ولذا يقولون: أجازه
 اآلن عندنا صور لهذه المسألة:يريد من أجل أن يفتح عليه، نعم،  ((؟بيالقوم أ  ))ألم يكن في 
هذا المأموم يأتم بهذا اإلمام ال إشكال في كونه يفتح على إمامه، إمام معه مأموم وثالث ال يصلي  إمام ومأموم،

فظ، نعم، هل لمن كان خارج معهم، المأموم لم يحفظ ما يقرأه اإلمام فال يستطيع أن يفتح على اإلمام، الثالث حا
مسجل في شريط  ك مسائل ال تحصى لو افترضنا جنبهويتفرع على ذلصالة أن يفتح على اإلمام؟ له ذلك، ال

يأخذ  يقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة؟ إذا كان ما عنده أحد، أو يتقدم قليال   التيبنفس القراءة 
 ينظر فيه.مصحف ويفتش و 

 .......طالب:
اإلمام يقرأ  ،ألنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة، نعم، شاشة ؛اآلن التالعب بالعبادات يصير إلى حد

 منها.
 ....:..طالب

ال يأتي يوم من األيام يقاال، إدخال المحدثات في العبادات ال ينبغي التوسع فيه،  ، انتهىسجل و صل   بم :لوا 
، وقد وقع في يدي كتاب في ليس ،نتكلف موظفين ونربط أئمة لماذا  وأيعني من خمس وعشرين سنة  ،قديم داع 

( صل   في بيتك وال كشف القناع عن صحة صالة الجمعة في المنزل خلف المذياع) :أكثر كتاب صغير اسمه
هذا توسع غير مرض ، هذا يسلب العبادات روحها ولبها، يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت تأتي،...... 

لمراجعة ما حفظ، وسمع في  ،يكثر من النوافل للمراجعةو  وبعض الناس يستعمل الصلوات قبل الصالة،تسمعها 
 ف وتأكد من اآلية التي تردد فيها.، أو تقدم وفتح المصحلمسجل أشكل عليه شيء وضغطه ليسمعا

يفتح  أو الوهل للمصلي أن يفتح على شخص ال يصلي؟ جالس، جالس يقرأ القرآن فأخطأ يفتح عليه المصلي 
 الة إنما هي لقراءة القرآن.الصو  ليه؟ هو يقرأ، يقرأ قرآن ا، القرآنع

 ......طالب:.
صور، صور لهذه  ره، المسألة، يعني المسائلعن أن يفتح لغي هذا أمر مفروغ منه، ال يجوز أن يقرأ لنفسه فضال  

أنه في  :اني يصلي من جهة، الثانيةهذا منهي عن رفع الصوت والث المسألة، شخص جالس يقرأ يرفع صوته أوال  
 معنى المكالمة، والفتح بقدر الحاجة، والحاجة إذا كان ال يصلي إذا سلم يفتح عليه، نعم.

 ..طالب:....
 }اْرَكُعوا َواْسُجُدوا{ى اإلمام بالقرآن هذه نفس الشيء مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح عل أوهو يقصد بذلك يقرأ نعم، 

خر ) وا(اسجد) :قيل ( إن نسي السجوداركعوا)نسي، نسي الركوع قيل له:  ..،إذا اإلمام أخطأ [( سورة الحاج99)]
 اوينتابها أيض   ،، والقرآن ال يبطل الصالةاهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ ألنها ينتابها كونها قرآن   ا(راكع  

 ؟كونها مخاطبة ومحادثة لإلمام، نعم، هذه مسألة نعم
 ....:..طالب



وهو  [( سورة القلم4)] }ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن{: ابن بشير قال: قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي 
 هذا تقصد؟ يصلي،
 ....:..طالب

}ن  :بن بشير، فقال الدارقطني طن، فقال: قوهو يحدث مثال   ،شخص يقرأ أسماء الرواةو شخص يصلي فقرأ ، 
ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من الفتح على غير  ،بن نسيرايعني  [( سورة القلم4)] ُروَن{َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُ 

المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن؛ ألنه هل قد ال يقصد به التالوة، بل 
ن كان لمصلحة الصالة شيء، والرد على مقطوع به أنه ال يقصد به التالوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إ

في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصالة، ليس هذا من مصلحة الصالة، كونه ما  ما مثل
كره هذا ما يملك نفسه، واحد يفتح على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد مسألة ثانية، يملك نفسه هذه 

ن كان بلفظ القر نه من باب األ ؛الكوفيون الفتح على اإلمام لكنه المقصود به وهو الظاهر  ،آنلمكالمة، يعني وا 
وهللا والشافعي وأكثر العلماء لما ذ كر،  جازه مالكوأهذا يرد،  ((؟بي))أليس في القوم أ   :المكالمة، لكن حديث

 .أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4كتاب الصالة ) -الموطأ 

شرح: باب: القراءة في الصبح، وباب: ما جاء في أم القرآن، وباب: القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه 

 بالقراءة، وباب: ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه، وباب: ما جاء في التأمين خلف اإلمام

 الخضير الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

 بعد:
 سم.

 باب: القراءة في الصبح:
 أحسن هللا إليكم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 : -رحمه هللا-قال اإلمام يحيى 
 باب: القراءة في الصبح:

صلى الصبح فقرأ فيها  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق 
 في الركعتين كلتيهما. سورة البقرة

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد هللا بن عامر بن ربيعة يقول: "صلينا وراء عمر بن 
الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" فقلت: "وهللا إذ ا  -رضي هللا تعالى عنه-الخطاب 

 لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟" قال: "أجل".
الك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير عن م

الحنفي قال: "ما أخذت سورة يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها 
 لنا".

صبح في السفر بالعشر كان يقرأ في ال -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 السور األول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.

 يعني في صالة الصبح. "باب: القراءة في الصبح": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



هذا منقطع؛ ألن عروة إنما ولد في  "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق"
ان، فعروة يحكي قصة لم يشهدها، هو منقطع، لكنه ورد عن أنس وغيره، فعلل عروة حمله عن أوائل خالفة عثم

"أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في بعض الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس، 
ن" كما في حديث فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلي الركعتين كلتيهما"

أنس، لكن هو صلى الصالة في وقتها، نهاية الصالة، هذا الكالم المقصود أنه يدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمس، وقد صالها في أول وقتها، وقد قرأ سورة البقرة احتمال تطلع الشمس؛ ألن سورة البقرة جزأين ونصف 

تالزم  ه، ما تأخذ عليهم البقرة نصف ساعة، ما في، أدركنا أناس يبكون في القرآننعم ،رجل أسيف تحتاج إلى
 أبد.

على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إلى ثلث ساعة على األقل، أو نصف إال خمس، مع المد قليال  يحتاج إلى 
ن خلفه، نصف، البقرة تحتاج إلى أكثر من ساعة، وال بد في مثل هذا أن يعرف اإلمام رضا المأمومين، رضا مَ 

أحدكم الناس  ))أفتان يا معاذ؟(( ))إذا أمَّ بهم بسورة البقرة وهم ال يرضون، جاء النهي عن ذلك،  أما أن يصلي
وال بد في مثل هذا من العلم برضا المأمومين، استدل به مالك على طول القراءة في صالة الصبح،  ،فليخفف((

إذا أطال كما -الة بغلس، ويفرغ منها وبمثل هذا تجتمع أحاديث التغليس واإلسفار؛ ألنه يفتتحها أو يبدأ بالص
 في اإلسفار. -فعل أبو بكر

عن أبيه، هذه زيادة خالف  "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد هللا بن عامر"يقول: 
 أصحاب هشام، فكلهم لم يقولوا: عن أبيه إال مالك، عن هشام بن عروة أنه سمع عبد هللا -رحمه هللا-فيها مالك 

بن عامر، وهذا ممكن، فيكون قوله: عن أبيه من أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ من المزيد في متصل 
الصورة الصحيحة  أيناألسانيد، يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطأ؟ مزيد؟ نعم؟ إذ ا من أي نوع هذا؟ متى؟ 

 للمزيد في متصل األسانيد؟ نعم؟
 طالب:.......

واآلن هذه الصورة التي معنا نعم، فيها مخالفة، خالف فيها اإلمام مالك أصحاب نعم، أن تصح الصورتان، 
يقول: "صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها  -العنزي - "أنه سمع عبد هللا بن عامر بن ربيعةهشام، 

عراف سورة يوسف وسورة الحج، هما مجتمعان يعادالن آل عمران، يعادالن األ بسورة يوسف وسورة الحج"
ا،  كرر قوله  -رضي هللا عنه-ومعروف أن عمر  "فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة"أيض 
فعمر يكرر، فإذا كانت قراءته لثلثي جزء ونصف  ( سورة يوسف[50]) }ِإنََّما َأْشُكو َبثِِي َوُحْزِني ِإَلى َّللِاِ{تعالى: 

يئة ال شك أن هذه إطالة، لكنه كسابقه ال بد من العلم برضا جزء في الركعة الثانية مع التكرير، وقراءة بط
 المأمومين.

يعني يقوم إلى الصالة فيبتدئها حين يبزغ  فقلت: "وهللا إذ ا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟": -عروة- "قال
، يعني ، )أجل( هذه حرف جواب، هذه جواب كا)نعم(، )أجل( جواب كا)نعم("قال: "أجل"الفجر في أول الوقت، 

"إنك لتوعك كما  ))أجل((ن" قال: ري؟ هي بمثابة )نعم(، "ذلك أن لك أجأم التأتي، لو قال: نعم هنا نعم، يصح 
يقولون: هي كا)نعم(، جواب كا)نعم(، إال  ))أجل((نعم، "ذلك أن لك أجرين" قال:  ))أجل((يوعك الرجالن" قال: 



م( أحسن من )أجل( في االستفهام، يعني إذا قلت: هل أن )أجل( أحسن من )نعم( في التصديق كما هنا، و)نع
 حضر زيد؟ يقول: نعم، أفضل من أجل، نعم، وهنا في الخبر، تصديق الخبر تقول: أجل.

أن  -بن أبي بكر- "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد
"قال: "ما أخذت سورة يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان فة، نسبة إلى بني حني الفرافصة بن عمير الحنفي"

، يقول الشارح الزرقاني: "يحتمل -رضي هللا عنه-يكررها عثمان  إياها في الصبح، من كثرة ما كان يرددها لنا"،
))ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تكرار سورة يوسف لحديث:  -رضي هللا عنه وأرضاه-أن ذلك صنيع عثمان 

يتسلى بقراءة هذه السورة، قال ابن عبد البر: ال  -رضي هللا عنه-وسورة يوسف فيها بلوى، فعثمان  به((تصي
كانوا يعرفون من حرص من خلفهم، ما يحملهم على التطويل  -رضي هللا عنهم-أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان 

ل عند رغبة المأمومين، وال شك أن أحيان ا، وجاء األمر بالتخفيف فيكون هو األصل، األصل التخفيف والتطوي
طلب منه التطويل؛ ألن قراءته موعظة، يعظم الناس بالقرآن، ويؤثر فيهم، تؤثر فيهم قراءته، فمثل بعض األئمة ي  

 ))من أم الناس فليخفف((.هذا إذا رأى الناس يرتاحون لقراءته فال يبخل عليهم، لكن يبقى أن األصل هو 
عبد هللا بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور األول من  "وحدثني عن مالك عن نافع أن

بأم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كالمه أنه يقرأ العشر  المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة"
يقسم هذه  كلها في صالة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر األول من المفصل، نعم هذا مفهومه أنه

العشر بين الركعتين، لكن قوله: في كل ركعة من ركعتي الصبح بأم القرآن وسورة، والعشر السور هي: ق، 
رحمه هللا -والذاريات، والطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، ولم يذكر اإلمام مالك 

أبي بكر، الثاني: من فعل عمر، الثالث: من فعل عثمان،  في الباب حديث ا مرفوع ا، األول: من فعل -تعالى
-ر في الباب حديث مرفوع، وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي ك  الرابع: من فعل ابن عمر، ما ذ  

يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين  -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه -أنه  -رضي هللا عنها-لمائة، ما بين الستين والمائة، وفي البخاري عن أم سلمة الستين وا

قرأ فيها با)قاف(، وفي رواية:  -عليه الصالة والسالم-قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه  -وسلم
 بالصافات، كل هذا مرفوع.

ا األصل هذعمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا األصل، نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة، بينما يفترض أن ال
 أن يتقدم، نعم.
 طالب:.......

 خواتمها من اآليتين فقط؟ 
 طالب:.......

هذا تقصير، أقول: هذا تخفيف زائد، األصل أن صالة الصبح تطول فيها القراءة، وهو طول نسبي ال يشق على 
 المأمومين، طول نسبي، نعم.

 طالب:.......
 أعرف هذا، لكن هو قرأ الزلزلة، نعم، قرأ الزلزلة في الركعتين، نعم.ال 



 طالب:.......
 ابن القيم أشار إلى أنه في سفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة نعم.

 باب: ما جاء في أم القرآن:
 أحسن هللا إليك.

 باب: ما جاء في أم القرآن:
صلى -عقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول هللا عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن ي

صلى هللا -ي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صالته لحقه، فوضع رسول هللا بَ نادى أُ  -هللا عليه وسلم
))إني ألرجو أن ال تخرج من المسجد يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال:  -عليه وسلم

ي: فجعلت أبطئ في بَ قال أُ  ورة ما أنزل هللا في التوراة وال في اإلنجيل وال في القرآن مثلها((حتى تعلم س
قال:  ))كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة؟((قال:  .المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول هللا السورة التي وعدتني

))هي هذه : -لى هللا عليه وسلمص-فقرأت: الحمد هلل رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول هللا 
 عطيت((.السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أُ 

يقول: "من  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد هللا 
 إال وراء اإلمام". صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ 

أصل القرآن، كما يقال: أم القرى مكة، كره  :الفاتحة، أي "باب: ما جاء في أم القرآن": -لىرحمه هللا تعا-يقول 
بعضهم أن يقال: أم القرآن، قال ابن عبد البر: ال وجه لكراهتهم لذلك، ما الداعي إلى كراهة قول: أم القرآن؟ لئال 

ن كان هذا فيه بعد.  يوهم أنه كاألم، وا 
 نعم؟ "حدثني يحيى عن مالك"

 الب:.......ط
ثم يكره  ،ال وجه لكراهتهم ذلك، لكن بعض الناس يصير عنده حساسية زائدة، ويخفى عليه ما ورد في الباب

 ذلك.
مولى عامر  -وهو تابعي مدني- "حدثني يحيى عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد

، في بعض اوعلى هذا يكون الخبر منقطع  ي" بَ أُ  نادى -صلى هللا عليه وسلم-بن كريز أخبره أن رسول هللا 
 ي أنه أخبره.بَ ا أخبره، يعني صاحب القصة، أو عن أ  الروايات عن مالك أن أبيًّ 

 هذا سؤال مهم.
يقول: إمام مسجد منذ خمس عشرة سنة يبدأ بجماعته بالبقرة ويختم بالناس، وهذا غالب فعله، وهو يرى أن 

 جد، بحيث يستمعون كل القرآن، وليصححوا أخطاءهم وغير ذلك؟ذلك فيه مصلحة له ولجماعة المس
ال شك أن إسماع القرآن للناس أمر مهم، وال مانع أن يقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف على أال يكون ديدن ا 
 لهذا الشخص، بل يخل به أحيان ا، ويقرأ للناس القرآن كله ويسمعهم إياه، ال مانع من ذلك على أن يخل به في

، بل -عليه الصالة والسالم-بعض األحيان؛ ألنه بهذه الطريقة إذا لم يخل به مطلق ا، قد يقول قائل: إنه لم يفعله 
اختار لصالته من أوله، من آخره، من أثنائه، لكن إذا كان القصد أن يسمع  -عليه الصالة والسالم-النبي 



يكون شرع شيئ ا ال يكون له أصل، يعني لو قدم وأخر  لئال ؛الناس القرآن من أوله إلى آخره وأخل بهذا الترتيب
 .-إن شاء هللا تعالى-أحيان ا ال بأس 

ي، فالتفت فلم يجبه، بَ فقال: أي أ   ي بن كعب وهو يصلي"بَ نادى أُ  -صلى هللا عليه وسلم-"أخبره أن رسول هللا 
عليه -في صالة، فناداه النبي  ي  أ ب ؛ ألنه كان في صالة، كان-عليه الصالة والسالم-ي فلم يجبه بَ التفت أ  

"فلما فرغ من ي، التفت لينظر من المنادي فلم يجبه، فخفف صالته، بَ ي، يعني: يا أ  بَ أي أ   -الصالة والسالم
-عليه الصالة والسالم-وزاد في حديث أبي هريرة: "فقال: سالم عليك يا رسول هللا، فقال له النبي  صالته لحقه"

فقلت: بلى  ؟(("استجيبوا هلل وللرسول" :تك لم تجبني؟ أوليس تجد فيما أوحى هللا إلي))ويحك ما منعك إذ دعو : 
 .-إن شاء هللا-يا رسول هللا ال أعود 

قال ابن عبد البر: اإلجماع على تحريم الكالم يعني مع ورود هذا الحديث، يعني لو صوت شخص يا فالن، 
ال ما يجيب؟ يحرم الكالم باإلجماع، يقول اب ن عبد البر: اإلجماع على تحريم الكالم يدل على يجيب وا 

))أوليس استدل عليه بآية،  -عليه الصالة والسالم-بذلك، ولذا النبي  -صلى هللا عليه وسلم-اختصاص النبي 
عليه الصالة -لكن هل هذا لغيره من البشر؟ هذا ليس لغيره  تجد فيما أوحى هللا إلي استجيبوا هلل وللرسول؟((

ا يصلي فقال له أبوه: يا محمد، يلتفت من  -والسالم ، يعني كون الصالة ؟يلتفت ال أمالبشر، فلو قدر أن شخص 
 فريضة هذا ما فيه إشكال، ال تقطع الفريضة من أجل أي مخلوق، لكن لو كانت نافلة؟

 طالب:.......
ني لو اقترضت من اإلقرار مع السياق وما يشعر به من مدح، هذا في كل ما جاء عن شرع من قبلنا، نعم، يع

هو اليوم، ما وجدت من يذهب  الذي ،شخص مليون ريال، وقلت له: أسددك في يوم ثمانية وعشرين شوال
يصلح؟ يعني  أو الها في البحر؟ هذه سيقت مساق المدح في شرعنا، يصلح بالمال، تأتي بخشبة وتنقرها وتذب  

، ولو سيقت القصة مساق المدح، اأن يكون مطابق  ينفع؟ شرعنا يختلف، ما يلزم  أو العندك توكل عظيم، ينفع 
 ماذافي الصالة،  اعلينا العمل بشرعنا، ال سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالف، قد يكون في شرعهم الكالم مباح  

 يقول؟
 طالب:.......

ي مثل هذه تجيبه، افترض أن الوالد في دورة المياه فانقطع عليه الماء، ف يريدك أنما يكفيه أنك تسبح،  نعم،
أما بالنسبة لإلنقاذ من هلكة هذا ما فيه إشكال، هذا شيء مفروغ منه، متفق عليه، ولو فريضة، إنقاذ من  ،األيام

 هلكة ولو فريضة، وجاء األمر بقتل األسودين، وليست بأعظم من هذا، نعم؟ 
 طالب:.......

ك يستأنف، يستأنف من جديد، لكن بالنسبة لقتل ال، إذا أجاب الوالد، أو أنقذ الغريق، أو الحريق، أو ما أشبه ذل
، وتقدم اهذه يستأنف الصالة، إذا كان العمل يسير   ،األسودين إن ترتب عليه عمل كثير ويمين ويسار وتابعهما

 يحتاج، على أال ينصرف عن القبلة. الإليهما فقتلهما ثم رجع إلى مكانه 



من جهة، مع أنه جاء األمر أو النهي عن إبطال العمل، على كل حال مسألة النافلة أمرها أخف من الفريضة 
األمور تقدر بقدرها، إذا كانت هناك ضرورة تلحق باألب أو األم فهذا  ( سورة محمد[55]) }َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{

 أولى. يرجح، إن لم يكن هناك ضرورة، وعرف أن المسألة تقبل التأجيل، نعم، فال شك أن اإلقبال على العبادة
 طالب:......

أنه تصدق وهو راكع، مر به مسكين  -رضي هللا عنه-أدري هو يذكر عن علي  الال، يرد عليه باإلشارة، 
رضي هللا -ذ هذا الخاتم، لكن ما يثبت هذا األمر، باطل هذا ال يثبت، علي فأشار إلى أصبعه وفيها خاتم: أن خ  

جل -س، لكن ما يفعل هذا في صالته، ويتأول هذا على قوله من أكرم الناس، وأجود الناس، وأسخى النا -عنه
 ( سورة المائدة[ 99]) }َوُهْم َراِكُعوَن{: -وعال

يده  -صلى هللا عليه وسلم-ي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صالته لحقه، فوضع رسول هللا بَ "نادى أُ 
))إني ألرجو أن ال تخرج من المسجد : "وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال، يؤنسه، اتأنيس   على يده"

سورة ما أنزل  -هو يعلم السورة، لكن يريد أن يعلم فضلها وحالها، مما لم يكن يعلمه قبل ذلك- حتى تعلم سورة
يعني في  ))وال في القرآن مثلها(( ،))وال في الزبور((وفي حديث أبي هريرة:  هللا في التوراة، وال في اإلنجيل((

من القائل: قال أبي؟ أبو سعيد، مولى عامر بن كريز، يقولون: هذا يشعر أن  ي"بَ "قال أُ خير، جمعها لمعاني ال
عليه الصالة -لئال يخرج من المسجد قبل أن يخبره بما وعده  "فجعلت أبطئ في المشي"ي بَ أبا سعيد حمله عن أ  

))كيف تقرأ إذا افتتحت ل: قا ."رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول هللا علمني السورة التي وعدتني، -والسالم
وهذا يستدل به من يستدل أن  ي: فقرأت: الحمد هلل رب العالمين، حتى أتيت على آخرها"بَ قال أُ  الصالة؟((

صلى -"فقال رسول هللا البسملة ليست منها، لكن إذا قلنا: الحمد هلل رب العالمين اسم للسورة ال يتم االستدالل، 
"))والقرآن العظيم يعني المذكورة في سورة الحجر،  "ورة، وهي السبع المثاني(())هي هذه الس: -هللا عليه وسلم

في هذا  ))السبع المثاني((السبع المثاني: ألنها سبع آيات، ومثاني: تثنى وتكرر في الصلوات،  الذي أعطيت(("،
ن نقل شاذ ا أنها ست آيات، أو ثمان آيات،  ))وهي السبع المثاني، دليل على أنها سبع آيات، وهذا كاإلجماع، وا 

 عطيت(())الذي أ  والقرآن العظيم يطلق على الكل، ويطلق على البعض كما هنا،  والقرآن العظيم الذي أعطيت((
من أين؟ ألن سورة الحجر مكية، خالف ا لمن قال: إنها مدنية، وأنها  ،وفي هذا دليل على أن سورة الفاتحة مكية

، والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى في كتاب نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة
 التفسير من صحيحه.

 طالب:.......
 إلى آخر السورة، حتى آخر السورة، يعني تقصد حتى أتيت على آخر اآلية؟ 

 طالب:.......
رها، مع أن هذا ال شك أنه من أدلتهم، من أدلة من يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، فضال  عن غي نعم،

 الخالف في الفاتحة أقوى من غيرها.
ي أخرجه الترمذي وابن بَ وحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه مخرج عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وحديث أ  

 دليل على عظم هذه السورة، وأنها أعظم سورة في القرآن. ،خزيمة والحاكم موصوال  



 ما ،يان فضيلة شيء ومزيته، جاءت نصوص ببيان منزلة شيءوأما أعظم آية فهي آية الكرسي، يعني ب
المقصود منه؟ هل معنى أن هذا لمجرد اإلخبار؟ أو لما يترتب عليه من امتثال؟ يعني أقصد ما يتعلق بالمكلف 

هل يعني هذا أن أجر قراءة سورة اإلخالص أكثر؟ نعم، قد يبين  ،من هذا الخبر كونها أعظم سورة في القرآن
العظم، ويكون العظيم أكثر أجر مما ب ين أجره، بدليل الذي يتتعتع بالقرآن مثال  وهو عليه شاق له  األجر مع

أجران، هل هو أفضل من الذي ال يشق عليه القرآن؟ نعم، الذي أعاد الصالة تيمم وأعاد الصالة له أجران، 
يبين األجر أنت لك هذا األجر والذي لم يعد أصاب السنة؟ أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة بال شك، فكونه 

 ، وفضل هللا ال يحد.-عز وجل-الذي ب ين، لكن كونه يبين العظمة هذا أمر أعظم، هذا عند هللا 
عن فائدته، يعني  اعاري   افإذا بين الشرع مزية شيء ال شك أن المكلف له حظ من هذا المبين، أما أن يكون خبر  

عن الفائدة؟ أو  هل هذا مجرد خبر عار   ة من رياض الجنة(())ما بين بيتي ومنبري روضير ما قيل في ظن
روضة من  ))إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا((: -عليه الصالة والسالم-نقول: هذا فرع وفرد من أفراد قوله 

وكونه فسر بحلق الذكر تفسير بالفرد، فرد من أفراده  ))إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا((رياض الجنة، وقد قال: 
ال يعني قصره عليه، كما فسرت القوة بالرمي، فإذا ب ين مزية عمل، فضل عمل، أو فضل جهة أو كذا، ال شك 
أنها لما لها من مزيد األجر والفضل؛ المشقة إذا كانت من متطلبات العمل يأتي األجر على قدرها، إذا لم تكن 

ن المشقة ليست من مقاصد الشرع، يعني فيها أجر البتة؛ أل ليسهذه المشقة من متطلبات العمل نقول: ال، 
على  أكثر أجر من الركوب؛ ألنه مشقة، واألجر ،، نعمالركوب ؛ ألنه أكثر أجر مناتقول: وهللا أنا أحج ماشي  

أمشي  أن أبحث عن غيره من أجل ،، نقول: ال يا أخي، وتقول: أنا بيتي عن المسجد مائة مترقدر المشقة
لك أجر؛ ألن العمل ال يتطلب هذه المشقة، مثلما ذكرنا سابق ا، قلنا: كل واحد  ما مائتين متر، نقول: ال يا أخي

كتب اآلثار ي   يريد أن، و قريبة هذه مسألة، لكن إذا كان الديار ))بني سلمة دياركم تكتب آثاركم((منهما مرجح، 
هو أقرب ما فاته شيء، نقول:  لوو واختار األبعد، ثم ترتب عليه أنه يوم تفوته ركعة، ويوم تفوته الصالة كاملة، 

ال، األقرب أفضل، نعم، على كل حال فضل هللا واسع، يعني لو نظرنا إلى سورة اإلخالص، هل معنى أن من 
؟ نعم، قرأ سورة اإلخالص بمثابة من قرأ عشرة أجزاء، أو كرر اإلخالص ثالث مرات بمثابة من قرأ القرآن كامال  

عني أن هذا في المضاعفات، ال يعني هذا هذا، نعم في أصل الحسنات قد قد يكون هذا في أصل الحسنات، ال ي
يدرك األجر، األجر المجرد المرتب على الثلث، لكن المضاعفات الواردة في قراءة الثلث غير، المسائل دقيقة 

 تحتاج إلى بسط، هللا المستعان.
عبد هللا يقول: "من صلى ركعة لم "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن يقول: 

ن كانت الصورة  ؛لم يصل    إال وراء اإلمام" يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِِ  ألنها ركن في كل ركعة، والذي صلى وا 
عليه الصالة -ولذا قال النبي  ؛واضحة، الظاهرة واضحة، وقد أخل بركن أو شرط فإنه في الحقيقة لم يصل   

(( ))صل   للمسيء:  -والسالم قد يقول: صليت أتيت بالقراءة وركوع وسجود، لكن مع اإلخالل  فإنك لم تصل 
 بالركن.



فإنه قد صلى، ففيه: أنها ال تجب  إال وراء اإلمام" "فلم يصلِِ إال وراء اإلمام يعني فقد صلى،  "إال وراء اإلمام"
-عليه الصالة والسالم-تأول قوله قوله: هذا صحابي،  -رحمه هللا-على المأموم، نقل الترمذي عن اإلمام أحمد 

 على ما إذا كان وحده، يعني أو كان إمام ا من باب أولى، نعم.))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(( : 
 باب: القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة:

 أحسن هللا إليك.
 باب: القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة:

ن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت عن مالك ع
))من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ز ذراعي ثم قال: اقرأ قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيان ا أكون وراء اإلمام، قال: فغم هي خداج، غير تمام((
: -تبارك وتعالى-))قال هللا يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول هللا 

-قال رسول هللا  قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل((
: حمدني -تبارك وتعالى-هلل رب العالمين، يقول هللا ))اقرءوا، يقول العبد: الحمد : -صلى هللا عليه وسلم

عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول هللا: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول هللا: 
ياك نستعين: فهذه اآلية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول  مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وا 

الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين، فهؤالء لعبدي العبد: اهدنا 
 ولعبدي ما سأل((.

 عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه اإلمام بالقراءة.
محمد كان يقرأ خلف اإلمام فيما عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن 

 ال يجهر فيه اإلمام بالقراءة.
 عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة.

 : "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك".-رحمه هللا-قال مالك 
الترجمة التي تليها باب: ترك  فيما ال يجهر فيه بالقراءة" "باب: القراءة خلف اإلمام: -رحمه هللا تعالى-يقول 

القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه، من هذا نأخذ رأي اإلمام مالك، وأنه يرى القراءة خلف اإلمام في السرية دون 
 الجهرية.
المدني  األنصاري - "حدثني يحيى عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائبيقول: 

صلى هللا عليه -مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول هللا  -يقال: اسمه: عبد هللا
أي ناقصة، كما  فهي خداج(( -التي هي الفاتحة- ))من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآنيقول:  -وسلم

هي خداج تأكيد  ))فهي خداج، هي خداج((ج، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه، قبل أوان النتا
"قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيان ا أكون وراء اإلمام، قال:  تأكيد معنوي، ))غير تمام((لفظي، 

يعني ال  "ثم قال: اقرأ بها في نفسك"إما على معنى التأنيس، أو شد االنتباه من أجل أن ينتبه  فغمز ذراعي"
؟ نعم، أو شأنه الماذا قال له: يا فارسي؟ نعم، كل مولى يكون فارسيًّ  بها في نفسك يا فارسي" "اقرأتجهر بها 



- "اقرأ بها في نفسك يا فارسيشأن الفرس الذين ال يفهمون الكالم العربي إال بكل كلفة ومشقة؟ نعم؟ احتمال، 
: -تبارك وتعالى-))قال هللا  يقول: -صلى هللا عليه وسلم-فإني سمعت رسول هللا  -يعني بينك وبين نفسك

))قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي يعني الفاتحة، والصالة من أسمائها،  قسمت الصالة((
))فنصفها لي ونصفها ، وثالث آيات ونصف للعبد، -جل وعال-يعني ثالث آيات ونصف هلل  ونصفها لعبدي((

 : ))اقرءوا، يقول العبد: الحمد هلل رب العالمين- عليه وسلمصلى هللا-قال رسول هللا  لعبدي ولعبدي ما سأل((
: -جل وعال-: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول هللا -تبارك وتعالى-فيقول هللا  -هذه هلل-

 وبهذا نعرف أن بين الحمد والثناء فرق ا، خالف ا لما يعرف به جمهور العلماء الحمد: بأنه أثنى علي عبدي((
 -رحمه هللا-الثناء، قالوا: الحمد هو الثناء على المحمود.. إلى آخره، وال شك أن الثناء غير الحمد، ابن القيم 

نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب، وعرف الحمد بتعريف، وعرف الثناء بتعريف، فليرجع إليه من أراد ذلك، 
 -يعني عظمني عبدي- لدين، يقول هللا: مجدني عبدي، ويقول العبد: مالك يوم اي))يقول هللا: أثنى علي عبد

ياك نستعين -هذه هلل- يقول العبد: إياك نعبد  فهذه اآلية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل(( -هذه للعبد- وا 
))يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم يعني لي ما يخصني منها وهي العبادة، ولعبدي ما سأل من اإلعانة، 

لعبدي ولعبدي ما  -اآليات الثالث-مت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين فهؤالء صراط الذين أنع
 مما ذكر من هداية الصراط المستقيم، ومن اجتناب طريق الذين غضب هللا عليهم والضالين. سأل((

يق صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومخالفة طر  ،سؤال الصراط
المغضوب عليهم والضالين، واستدل بعضهم بهذه اآلية على صحة إمامة أبي بكر، من أين؟ أنه منصوص 

يِقيَن{عليه: "من الصديقين"  دِِ َن النَِّبيِِيَن َوالصِِ أن يهديه  -جل وعال-كل مسلم يسأل هللا  ( سورة النساء[07]) }مِِ
اء والصالحين، فكيف يطلب اإلنسان أن يسلك هذا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهد

الصراط الذي ي جزم بأن أبا بكر قد سلكه وال تصح إمامته، هذا مستحيل، حديث أبي هريرة دليل على أن الفاتحة 
 تقرأ، وحمله اإلمام مالك على الصالة السرية دون الجهرية، وترجم بما ال يجهر فيه بالقراءة، يقصد السرية.

أنه كان يقرأ خلف اإلمام فيما ال  -عروة بن الزبير-ي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "وحدثنقال: 
 يعني في السرية، يعني "وال يقرأ.." مفهومه أنه ال يقرأ فيما جهر فيه اإلمام. يجهر فيه اإلمام بالقراءة"

محمد كان يقرأ خلف "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن 
 يعني كفعل عروة، وهما من الفقهاء. اإلمام فيما ال يجهر فيه اإلمام بالقراءة"

"وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه 
، يعني موافقة ما ذكر، في ذلك" "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلييعني هو ال يقرأ فيما جهر به،  بالقراءة"

، وافق اجتهاد هؤالء التابعين فيما فعلوه، وترجم بمفهوم ذلك، ترجم -رحمه هللا-أو من ذكر، وهو اجتهاده 
بالمنطوق في هذه الترجمة، وترجم بالمفهوم بالترجمة التي تليها، فقراءة الفاتحة جاء فيها حديث عبادة بن 

هذا دليل على أن الصالة التي ال يقرأ   صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(())الالصامت، وهو أصل في الباب: 
ذا تردد النفي  فالمفهوم من ألفاو  ،على الصالة الشرعية وغيرها ))ال صالة((فيها بفاتحة الكتاب أنها منفية، وا 

 بفاتحة الكتاب، الشرع الحقائق الشرعية، المنفي الحقيقة الشرعية للصالة، فدل على أن الصالة ال تصح إال



وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصالة عند جماهير أهل العلم خالف ا للحنفية الذين يرون أنها ال تتعين قراءة 
 الفاتحة، بل يكفي ما تيسر.

هؤالء الجمهور الذين يرون أنها ركن ال يختلف في أنها ركن بالنسبة لإلمام والمنفرد، والخالف بينهم بالنسبة 
إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق،  ؛، يعني ركن بالنسبة لكل مصل   منهم من يرى أنها تجب على كل مصل   للمأموم، ف

، -رضي هللا عنه-في كل ركعة، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، عندنا أربعة، وهذا معروف من رأي أبي هريرة 
قبل الركوع، ولم يدرك قراءة الفاتحة ما وهو اختيار اإلمام البخاري والشوكاني، فعلى هذا إذا جاء واإلمام راكع أو 

 .))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((أدرك الركعة لحديث: 
عدا المسبوق، تلزم اإلمام والمأموم والمسبوق  القول الثاني: قول اإلمام الشافعي، وهو أن الفاتحة تلزم كل مصل   

ق بحديث أبي بكرة، منهم من يقول: تلزم اإلمام والمنفرد في السرية والجهرية، لحديث عبادة، وأخرج المسبو 
والمنفرد دون المأموم فقراءة اإلمام قراءة لمن خلفه، سواء  كان في ذلك صالة سرية أو جهرية، ومنهم من يفرق 

، من حديث أبي هريرة، -رحمه هللا-بين السرية والجهرية، وهذا قول اإلمام مالك، وهو اختيار شيخ اإلسالم 
يعني  ( سورة األعراف[061]) }ِإَذا ُقِرَأ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا{: -جل وعال-في قوله  إضافة إلى ما

ا:  والمسألة ليست  ))فإذا قرأ فأنصتوا((استدالال  بعمومه، وأنه يشمل الصالة وخارج الصالة، وفي الحديث أيض 
ها المؤلفات، يعني )جزء القراءة خلف اإلمام( لإلمام من المسائل اليسيرة، بل هي من عضل المسائل، وألف في

ا )القراءة خلف اإلمام( للبيهقي، كتب كثيرة في الباب، وأقوال األئمة كما سمعتم، وصرف حديث  البخاري، وأيض 
ال: "إني أكون أحيان ا وراء اإلمام" ما فيه بيان إنها سرية وال جهرية، ل كن أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب، وا 

اإلمام مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به، بخالف ما يجهر به اإلمام، وهنا الباب الذي يليه باب: ترك 
ا بناء  على ما يراه من عدم القراءة في الصالة الجهرية.  القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه أيض 

الفرق بينهما؟  مان والدته، وأخدجت أسقطت الجنين قبل أوا :عندنا خدجت الناقة وأخدجت الناقة، نعم، خدجت
ا، األول ولدته قبل أوان والدته ولو كان تامًّ  من الرباعي؟ نعم،  أما، والذي معنا )خداج( من الثالثي ولدته ناقص 

من الثالثي من خدجت أو من أخدجت؟ من الرباعي، لكن مثل هذا ما يحل اإلشكال كثير ا باعتبار أن من أهل 
ذا تردد األمر في اللفظ بين  ،لى هذاالعلم من يطلق هذه ع وهذا على هذا، نعم فما يحل اإلشكال، يعني وا 

احتمالين إذا تطرقه االحتمال مشكلة، على كل حال الصالة التي ال يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني غير تامة، 
ذا كانت الصالة ناقصة اطلة؟ ال يعني هذا وال هل يعني أنها باطلة أو غير ب ،هذا لفظ مفسر، نعم غير تمام، وا 

ا، نعم.  ذاك، يحتمل أيض 
 باب: ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه: 

 أحسن هللا إليك.
 باب: ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه: 

هل يقرأ أحد خلف اإلمام؟  :كان إذا سئل -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
ذا صلى وحده فليقرأ"، قال: "وكان عبد هللا بن عمر قال: "إذا صلى  أحدكم خلف اإلمام فحسبه قراءة اإلمام، وا 



يقول: "األمر عندنا أن يقرأ  -رحمه هللا-ال يقرأ خلف اإلمام"، قال: سمعت مالك ا  -رضي هللا تعالى عنهما-
 يه اإلمام بالقراءة".الرجل وراء اإلمام فيما ال يجهر فيه اإلمام بالقراءة، ويترك فيما يجهر ف

صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة 
ا؟((انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة، فقال:  -هللا عليه وسلم فقال رجل: نعم  ))هل قرأ معي منكم أحد آنف 

فانتهى  ))إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟!((: -هللا عليه وسلمصلى -أنا يا رسول هللا، قال: فقال رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-فيما جهر فيه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-الناس عن القراءة مع رسول هللا 

 .-صلى هللا عليه وسلم-بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول هللا 
ترك  "باب: ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيه"،مما اختاره: تتميم ا للشق الثاني  -رحمه هللا-يقول اإلمام 

القراءة خلف اإلمام فيما جهر به، الترجمة األولى: القراءة فيما لم يجهر به اإلمام، وهنا ترك القراءة فيما جهر 
 فيه، دل على أنه يرى القراءة خلف اإلمام في الصالة السرية دون الجهرية.

ن نافع أن عبد هللا بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف اإلمام؟ قال: "إذا صلى "حدثني يحيى عن مالك ع
))إذا قرأ وال يقرأ المأموم على رأي ابن عمر، ويؤيده قوله:  قراءة اإلمام" -أي كافيه- أحدكم خلف اإلمام فحسبه

ذا صلى وحده فليقرأ" فأنصتوا(( "قال: "وكان عبد هللا ال كمه، فعلم وجوبها على المنفرد، يعني واإلمام في ح "وا 
قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه ال يرى القراءة في سر اإلمام وال في جهره، ولكن قيده مالك  يقرأ خلف اإلمام"

أن  -يعني بالمدينة- "قال يحيى: سمعت مالك ا يقول: "األمر عندنافي الترجمة أن ذلك فيما جهر فيه اإلمام، 
قال ابن عبد  فيما ال يجهر فيه بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه اإلمام بالقراءة"يقرأ الرجل وراء اإلمام 

َذا ُقِرَأ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا{البر: "وحجته في ذلك قوله تعالى:  ولذا يؤمر  ؛( سورة األعراف[061]) }واِ 
 بالسجود السامع والمستمع.

عن  -المدني- الليثي -عمارة أو عمار أو عامر- ن ابن شهاب عن ابن أكيمة"وحدثني عن مالك عيقول: 
"جهر الصبح كما في بعض الروايات،  انصرف من صالة" -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة أن رسول هللا 

ا؟!((فيها بالقراءة فقال:  فقال : -أبو هريرة- قال رجل: نعم أنا يا رسول هللا، قال ))هل قرأ معي أحد منكم آنف 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول  ))إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟((: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

لكن جاء في بعض  بالقراءة" -صلى هللا عليه وسلم-فيما جهر فيه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 -رحمه هللا-، فاإلمام مالك ))إال بأم القرآن((أو  كتاب(())ما لي أنازع القرآن؟ ال تفعلوا إال بأم الروايات الخبر: 

ما ذكر الرواية التي فيها هذا اللفظ؛ ألنه حجة عليه، نعم، معروف، المقصود أنها ال تؤيد مذهبه على أي 
 تقدير.

صلى هللا عليه -فيما جهر فيه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-"فانتهى الناس عن القراءة مع رسول هللا 
عموم الحديث يقتضي أن القراءة " -صلى هللا عليه وسلم-بالقراءة، حينما سمعوا ذلك من رسول هللا  -وسلم

ال تجوز مع اإلمام إذا جهر بأم القرآن وال غيرها، قاله ابن عبد البر؛ ألن بعض الناس ينصت لقراءة اإلمام 
 ))إذا قرأ فأنصتوا((ى الحديث أنه إذا جهر اإلمام، الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة واإلمام يقرأ السورة التي تليها، مقتض

 يعني سواء  كان قرأ الفاتحة أو سورة أخرى غير الفاتحة.



ا، ليس بالسهل، وفيها حديث عظيم وعلى كل حال المسألة مثلما ذكرنا من عضل المسائل، والكالم فيها كثير جدًّ 
هذا شأنه عظيم،  لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(( ))ال صالةعلى المسلم أن يكون منه على وجل، حديث عبادة: 

 .))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((: -عليه الصالة والسالم-ليس بالسهل أن يقول النبي 
 طالب:.......

 ))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((ال، ما أعله اإلمام أحمد، الحديث صحيح، متفق عليه، وال فيه إشكال، 
ألئمة إال لدفع التعارض بين النصوص، يوجهون بعض األحاديث؛ لكي يندفع التعارض، وهذا وال يظن با

مطلوب، لكن بعض متأخري أتباع األئمة يجعلون المذاهب توجه النصوص، وهذا تعصب مقيت، كون المذاهب 
ث من توجه النصوص، تجده يفسر الحديث على مقتضى مذهبه، ويقدر أشياء محذوفة ال ذكر لها في الحدي
عليه -أجل أن يمشي ويطرد الحديث مع مذهبه، هذا ال يجوز، بل الحكم هو ما ثبت عن هللا وعن رسوله 

، أما أن نجعل المذاهب هي التي تقضي على النصوص ما هو بصحيح، وليس بمنهج سليم، -الصالة والسالم
 هذا باعثه التعصب.

فالذي ال يقرأ  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(())على كل حال المسألة فيها الحديث العظيم حديث عبادة 
))ال صالة لمن لم بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث 

نكرة في سياق النفي، و)من( من صيغ العموم، تعارضها مع بعض النصوص مثل العموم  ((بفاتحة الكتاب يقرأ
هذا عام يشمل الصالة، ويشمل خارج  ( سورة األعراف[061]) ُقِرَأ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا{ }ِإَذافي قوله: 

، لكن إخراج الصالة، وحديث عبادة خاص بالصالة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصل   
 ، نعم.-رحمه هللا تعالى- ولذا المتوجه عندي قول الشافعي ؛المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر

 سم.
 باب: ما جاء في التأمين خلف اإلمام:

 أحسن هللا إليك:
 : باب: ما جاء في التأمين خلف اإلمام:-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

-عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة 
فإنه من وافق تأمينه  ؛))إذا أمن اإلمام فأمنواقال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا أن  -رضي هللا عنه

 .تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((
 .))آمين(("يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال ابن شهاب: "وكان رسول هللا 

-أن رسول هللا  - عنهرضي هللا-عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
))إذا قال اإلمام: غير المغضوب عليهم وال الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق قال:  -صلى هللا عليه وسلم

 .قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((
 -سلمصلى هللا عليه و -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

))إذا قال أحدكم: آمين، وقالت المالئكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من قال: 
 .ذنبه((



-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
ن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق ))إذا قال اإلمام: سمع هللا لمقال:  -صلى هللا عليه وسلم

 .قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ن كالتكبير مصدر التأمين: مصدر أم   "باب: ما جاء في التأمين خلف اإلمام": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
))فإذا قال: غير  :المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه ))فإنه من وافق تأمينه((كبر، أي قال: آمين، 

فالمراد بالتأمين قول: آمين، هذا المراد به ومثل  المغضوب عليهم وال الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق..((
وص تبينه وتوضحه، أي قال: آمين بالمد والتخفيف، في جميع الروايات: آمين، هذا ال يختلف فيه، والنص

ا التشديد: آم  ين وهو مروي عن جعفر الصادق؛  بمعنى: اللهم استجب، وفيها لغات القصر: آمين، وفيها أيض 
لى أنه ألنه فسرها بقاصدين إليك، قاصدين يعني آمين، قاصدين، آمين يعني قاصدين، لكن عامة أهل العلم ع

ن قصره بعضهم، وأورد المفسرون شواهد على القصر، لكن التشديد ال شاهد له.  بالمد والتخفيف، وا 
ب؟ نعم، بالكسر؟ األشهر أو المسيَّ  "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسِيب"يقول: 

الصالح الذي قال: "سي ب هللا ب، لكن بعضهم يتورع خشية أن تصح الدعوة من هذا العبد المعروف الفتح مسيَّ 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن  -بأو المسيَّ - "عن سعيد بن المسِيبمن سيب أبي"، 

إذا أمن، يقولون: بلغ موضع التأمين، بلغ  ن(("))إذا أمَّ قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة أن رسول هللا 
ن لم يدخلها، أمن، هل المراد به ما قيل: أنه بلغ موضع التأمين؟  موضع التأمين كما يقال: أنجد إذا ا، وا  بلغ نجد 

هل ما قاله الشراح: أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد إذا  ))إذا أمن اإلمام فأمنوا((أو أنه إذا قال: آمين؟ 
ن لم يدخلها، أو إذا قال: آمين؟  ا وا   بلغ نجد 

 طالب:.......
))إذا قال اإلمام: غير المغضوب عليهم وال الضالين فقولوا: آمين(( عم، الحديث الذي يليه: أمين؟ ن :إذا قال
ن وسكت انقطع صوته نقول: آمين؟ نعم، في التأمين، في التأمين هل معناه أنه إذا أم   ن اإلمام فأمنوا(())إذا أم  

 فقط، يعني كلهم يقولون: آمين.
 طالب:.......

ا يريحنا من إشكال وهو ما إذا لو ترك اإلمام التأمين، قال: وال إذا قلنا: إذا بلغ فأ ،ال منوا خالص، وهذا أيض 
 ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فال تختلفوا عليه((ن، هل نرتبط به؟ ويدخل هذا فال تختلفوا عليه، الضالين وال أم  

المغضوب عليهم وال الضالين، فقولوا:  ))إذا قال اإلمام: غيرنعم، إذ ا هي اإلمام والمأموم سواء الجميع، بدليل 
يعني مع اإلمام؛ ألن اإلمام سوف يقول هذا إذا فرغ من قوله: وال الضالين، فكالمهم صحيح إذا بلغ  آمين((

))إذا كبر كما في قوله:  ))إذا أمن فأمنوا((موضع التأمين يعني سواء  أمن أو لم يؤمن؟ ألن التعقيب بالفاء هنا: 
ذا فرغ من التكبير فكبروا، لكن ذكرنا مرار ا أن الفعل الماضي يراد به أحيان ا الفراغ من الشيء معناه إ فكبروا((

ا إرادة الشيء، المقصود أن المعنى واضح، فإذا قال: وال  وهو األصل، ويراد به الشروع في الشيء، ويراد به أيض 
م، أقول: األصل فيه أن يؤمن، لكن لو الضالين الحديث الثاني مفسر، فقولوا: آمين، يعني سواء  أمن اإلما



ن جاء الخبر بصيغة الفاء التي تقتضي  فرضنا أنه ما أمن، فإننا نؤمن، األمر الثاني: أن موافقته في هذا، وا 
 التعقيب، موافقته في التأمين ال تعني االختالف عليه.

 طالب:.......
ذا قال: وال الضالين فقولوا: آ مين، يعني اإلمام والمأموم سواء ، وهذا ظاهر في أن مع اإلمام، معه؛ ألنه قال: وا 

اإلمام يؤمن، ال يأتي من يأتي ويقول: إنهم يقررون جواز التأمين، بل استحباب التأمين، وقيل: بوجوبه، كما فهم 
أن الحائض تصلي، وأنكر على  ))ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار((بعضهم، بعض المبتدئين من حديث: 

الصالة في وقت الحيض، يعني يصل الجهل إلى هذا الحد، وبعض الناس يطالب باالجتهاد من  والدته ترك
بداية الطلب، فمثل هذه األمور ترد عليه، أنه في بداية الطلب في حكم العامي فرضه التقليد، ثم إذا تأهل فرضه 

يؤمن، دليل مالك؟ الحديث  االجتهاد، ظاهر في أن اإلمام يؤمن، وبه قال الجمهور، وعن مالك أن اإلمام ال
))فإذا قال اإلمام: غير المغضوب عليهم وال دليل للجمهور، دليل مالك؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول: 

يعني مثلما حملنا النص األول على الثاني نحمل الثاني على األول، النصوص يفسر  الضالين، فقولوا: آمين((
ا.  بعضها بعض 
 طالب:.......

ا لو المسألة متقاربة نحتاج إلى مثل هذا الكالم، يعني لو المسألة في أدلتها متقاربة، يعني لو أن القولين هذ ،ال
من حيث االستدالل متقاربان، احتجنا إلى مثل هذه األمور، لكن المسألة البون شاسع، نص مجمل، ونص مفسر 

فإذا قال: سمع هللا لمن حمده فقولوا: ربنا ولك  نظير مسألة التسميع والتحميد، هيانتهى اإلشكال، يعني إذا قال 
الحمد، وهذه ستأتي في الرواية األخيرة، إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، منهم من 
ع يرى أن األمام يقول: سمع هللا لمن حمده، وال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنهم من يقول: اإلمام يقول: سم

هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم ال يقول: إال ربنا ولك الحمد، وال يقول: سمع هللا لمن حمده، ومنهم من 
أي: قولوا:  فأمنوا(( -هذا ظاهر في أن اإلمام يؤمن- ن اإلمام))إذا أمِ ، نعم، يقول: يجمع بينهما كل مصل   

ين، فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم ))فقولوا: آمآمين، يعني إذا أمن األمام قال: آمين 
 .من ذنبه((

تأمين المالئكة في القول، وفي الهيئة، وفي الزمان، الموافقة موافقة المصلي للمالئكة في هيئة القول والزمان، وال 
اشترك مع اإلمام في  يؤمن المأموم حتى ينقطع نفس اإلمام من وال الضالين، فإذا قال: وال الضالين، انقطع نفسه

ا أن ينتظر، على  قول آمين، لو أن اإلمام مد الضالين أكثر من المد المعتبر عند أهل العلم، على المأموم أيض 
))غفر له المأموم أن ينتظر حتى ينقطع نفسه، نعم هذه مخالفة من اإلمام، لكن ال يرتب عليها مخالفة أخرى، 

كما في نظائره، الذنب: مفرد مضاف يفيد العموم، لكن هذا العموم يعني من الصغائر،  ما تقدم من ذنبه((
ن قال بعضهم  مخصوص بما جاء في النصوص األخرى، وأن مثل هذا محمول على الصغائر عند الجمهور، وا 

ج الحديث في باب الجهر، جهر خر   -رحمه هللا تعالى-البخاري  ))غفر له ما تقدم من ذنبه(( بشمول الكبائر،
ا عن مالك أنه يسر مطلق ا، اإلمام با لتأمين، وجمهور أهل العلم على الجهر بالتأمين خالف ا للكوفيين، ورواية أيض 

فكيف يعلق تأمين المأموم على تأمين اإلمام وهو ال  ن فأمنوا(())إذا أمِ وجه الداللة من الحديث على الجهر: 



لو ترك ال نتابعه على هذا، كيف نجيب عن يسمع تأمينه، التعليق على أمر خفي ال يكون، يعني هذا األصل 
هذا؟ يقول: آمين، األدلة على الجهر كثيرة، كان المسجد يرتج من جهرهم بالتأمين، أنت أشكل عليك أننا لو 
افترضنا أن اإلمام ترك، وأنه يمكن أن يعرف موضع التأمين من الفراغ من قوله: وال الضالين، فال يتم االستدالل 

ا للمأموم لم يعلم به، وقد علق  إذا بهذا الحديث، أما قلنا: وجه الداللة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموع 
 ،يكون هذا هو األصل، لكن لو خالف ))إذا أمن فأمنوا((تأمينه بتأمينه، علق تأمين المأموم بتأمين اإلمام، 

ن ))إذا أم  ن، كما تقدم صل أنه يؤم  وتفسير الحديث إذا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف، ترك، لكن األ
هذا األصل، لكن لو ترك هل الحديث يربطنا بكالمه؟ ما يربطنا بكالمه، لو خالف هذا األصل، الحديث  فأمنوا((

 مخرج عند البخاري عن عبد هللا بن يوسف
التأمين ورفع مرسل، ال شك أن  ،))آمين(("يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-"قال ابن شهاب: "وكان رسول هللا 

، ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوت ا ال امتراء فيه، -عليه الصالة والسالم-الصوت به ثابت عن النبي 
يعني قد يستروح من ال يرى التأمين، أو ال يجهر بالتأمين لئال يلتبس بالقرآن؛ ألنه ليس من القرآن، ليس من 

ا كما زعم الفاتحة، فهذا لئال يلتبس بالقرآن ما ليس منه ، وال يشبه غير القرآن بالقرآن ال يجهر، أو ال يقوله أيض 
وهو األسوة والقدوة، وورد الحث عليه منه، من  -عليه الصالة والسالم-بعضهم، لكن إذا ثبت هذا عن النبي 

 فال كالم ألحد، وهذه الخشية مجرد وسوسة. -عليه الصالة والسالم-قبله 
في الصالة، لكن خارج الصالة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث الثالث:  اآلن التأمين عرفنا أنه مشروع

يعني سواء  في الصالة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصالة عند الفراغ  ))إذا قال أحدكم: آمين((
 من الفاتحة.

-هريرة أن رسول هللا "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي يقول: 
إذا قال:  "))إذا قال اإلمام: غير المغضوب عليهم وال الضالين، فقولوا: آمين((قال:  -صلى هللا عليه وسلم

غير المغضوب عليهم وال الضالين، فقولوا: آمين، وفيه دليل على أنه يتفق اإلمام والمأموم في وقت التأمين، 
 ؟ نعم، ظاهر.أم الظاهر 

فقولوا: آمين، فقولوا هذا أمر، واألمر األصل  قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه(( ))فإنه من وافق
 نعم. .فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة

 طالب:.......
ما ال، هو الموافقة تقتضي الموافقة في البداية والنهاية، المقصود إذا فرغ اإلمام ومد المد المطلوب منه بقدر 

مثل: الضالين، نعم، على كل حال الست هي المناسبة، الست مثل  ،يقرره أهل التجويد، كم يمدون آمين؟ ست
ألن هذه األمور أمور غيبية لو  ؛-إن شاء هللا تعالى-الضالين هي المناسبة، فإذا حرص على مثل هذا يوفق 

ل هذه األمور، وال يحضره، ال يوفق فعل شيئ ا يقتضي حرمانه من هذا الوعد، ال شك أنه سوف يغفل عن مث
لموافقتهم، أقول: لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق لموافقة المالئكة، وعلى اإلنسان أن يحرص على أداء 

 صالته على الوجه المشروع.



ولذلك األئمة األربعة كلهم على االستحباب،  ؛األصل في األمر الوجوب ما الصارف؟ والجماهير يعني
 جوب؛ ألن األصل في األمر الوجوب، ما الصارف؟ و لوا: بالوالظاهرية قا
 طالب:.......

حديث المسيء ما فيه؟ ال ما يعرف في حديث المسيء، ما أعرف أنا، هم يستدلون بحديث المسيء على عدمه، 
ا ما جاء بصيغة  لكن ال يتم االستدالل بمثل هذا؛ ألن حديث المسيء فيه واجبات كثيرة لم تذكر، وفيه أيض 

ن كان حديث المسيء أصل في بيان الصالة، نعم.  األمر مما لم يوجبه أهل العلم لوجود الصارف، وا 
 ، بل العلة، العلة تصرف عند أهل العلم.اال يلزم أن يكون الصارف نصًّ 

 طالب:.......
 ال، لو فتح الباب وقلنا: السياق كل يفهم على مذهبه، نعم.

 طالب:.......
، أنا أقول: يصرفون بالعلة، هم يصرفون بالعلة بال شك، لكن اآلن ما العلة في هذا؟ هو في هذا الحديث ليس

ا ترى لو تتبعتم مسائل الفقه األصل الوجوب في قراءة الفاتحة، لكن عندنا أمر مستقل، )فقولوا( مسائل كثيرة جدًّ 
، والظاهرية على الوجوب، األمر صريح، وال يوقف على صارف، وعامة أهل العلم على االستحباب ،اكثيرة جدًّ 

كثير كثير، يعني لو استقرأت الفقه خرجت بمسائل كثيرة، يقول فيها الجمهور، يصرفون األمر ولو لم نقف على 
ا، فهل اتفاق األئمة األربعة صارف، وهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم نعم؛ ألن لها نظائر كثيرة جدًّ 

إلى االستحباب، ولو  -األصل فيه-صرف النص من الوجوب كما هو أصله مع أتباعهم على أمر من األمور و 
لم يوقف على صارف يكفي أن السواد األعظم عليه، ولم يقل بالوجوب إال أهل الظاهر، وأهل الظاهر االعتداد 
ل بقولهم محل خالف بين أهل العلم، االعتداد بقول أهل الظاهر خالف بين أهل العلم، وبعضهم بل كثير من أه

العلم يحكي اإلجماع مع وجود خالف الظاهرية، وال يعتد بقول داود، كالم النووي: وال يعتد بقول داود؛ ألنه ال 
يرى القياس الذي هو أحد أركان االجتهاد، وكثير قالوا بهذا، فهل نقول: الصارف االتفاق؟ واالتفاق ال يكفي أن 

لع عليه، يعني اإلشكال أن طالب العلم قد يقف على يكون وحده صارف ا، بل يدل على وجود صارف ولو لم نط
مثل هذه المسائل فيتهم نفسه في التقصير، التقصير في البحث عن وجود صارف، لكن إذا استفرغ وسعه، وبلغ 
الجهد في التتبع عن وجود صارف فلم يقف، وأهل العلم يقررون أن األصل في األمر الوجوب، ولو لم يكن في 

 نعم. ( سورة النااور[05]) }َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة{ى: ذلك إال قوله تعال
 طالب:.......

ال، لبيان جواز الجهر، قلنا: مذهب مالك، روي عن مالك أنه يسر، الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن 
ج إلى عناية من طالب العلم، كثير ا ما يمر بطالب العلم األمر حكم المسألة، ال أنا أقول: هذه المسألة تحتا

الصريح أو النهي الصريح فالجمهور يحملونه على االستحباب أو على الكراهة، ويحمله الظاهرية على أصله، 
من الوجوب والتحريم، فهل نقول بالقاعدة العامة: األصل الوجوب، إذ ا واجب، ونخشى إذا قلنا بعدم الوجوب أن 

ال، إذا ( سورة النااور[ 05]) }َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه{يفرط فيه فيقع المفرط في الوعيد الوارد في قوله: 
واظب  -عليه الصالة والسالم-مع أنه  ))إذا أمن فأمنوا((قلنا: بالوجوب يأثم، إذا قلنا: بعدم الوجوب ال يأثم، 



 -عليه الصالة والسالم-ومع هذا فكثير مما واظب عليه النبي  يتموني أصلي(())صلوا كما رأعليه، وقال: 
 محمول على االستحباب عند عامة أهل العلم.

 طالب:.......
ا، إذا وجد إجماع ال تبحث، اإلجماع حجة قاطعة بال شك، يقدمه كثير  إذا وجد إجماع ال تبحث عن صارف أبد 

كتاب والسنة؛ ألنه ال يحتمل ال نسخ وال تأويل، ليس معنى هذا من أهل العلم على النصوص، على نصوص ال
))ال تجتمع أمتي على أنا إذا أوردنا كالم ا هو المختار عندنا، لكن نبين قوة المسألة، ما هو بمعنى إذا قلنا: 

 أن الضعيف هدم باإلجماع، ما هو بصحيح، اإلجماع قائم لن ينهدم. ضاللة((
لها نظائر كثيرة في الفقه، وكان اإلنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف لعله نعود إلى أصل المسألة قلت: 

يوجد صارف لهؤالء األئمة، وهم أهل العلم والعمل مع أتباعهم، أهل العلم والعمل، نأتي إلى طائفة مخالفة، 
نظر ما هي جاءت من خالل مذهبها بالمضحكات، وألزمت بلوازم ال يقول بها عاقل، ثم بعد ذلكم هذه وجهة 

ا، ثم بعد ذلك نقول: الراجح مذهبهم، وعامة أهل العلم على خالفه، أئمة بأتباعهم،  بإلزام، ونتبع المسألة أيض 
بمذاهبهم، برجالها، بكتبها التي حررت ونقحت ودرست سنين، فلعل اإلنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف، 

بعينها، ما هي بمسألة التأمين، مسألة صرف األئمة لألمر ا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة أنا شخصيًّ 
من الوجوب إلى االستحباب ولم نقف على صارف، أو النهي من التحريم إلى الكراهة ويتفق على ذلك األئمة 
األربعة وأتباعهم، ويخالف الظاهرية قال: الراجح قول الظاهرية في مثل هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا 

 ، وفي النفس من ذلك شيء، نعم.كالمه لي
 طالب:.......

هي المسألة مشكلة وتبقى  ،إذا ذكرت ثواب الصلوات الخمس، وحج الفريضة، والصيام يصرف عن الوجوب؟ ال
ألنه أحاط بنصوص الشريعة، سبعمائة ألف حديث يحفظ، ومن العلم والدين  ؛قائمة، إمام من األئمة يستروح
ن كان  -جل وعال- والورع والعمل والخوف من هللا بمكان لن يبلغ شأوه إال من ندر، ويقول: ال، ليس بواجب، وا 

األصل أن الرجال يعرفون بالحق، والحق ال يعرف بالرجال، لكن االتزان ال بد منه، ليس معنى هذا أننا نهدر 
تمال في صارف، أننا يمكن في صارف، اح -وهذا هو الواقع-أئمة اإلسالم، ال، إن كان مرد ذلك اتهام النفس 

هل أحطنا ببحث المسألة من كل وجه، هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص؟ ال، الدين محفوو وباقي، 
واألمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، هذا أمر مفروغ منه، لكن يبقى أن المتحدث أو الذي يناقش 

ن كان المسألة هل أحاط بما فيها، ولذلكم مسألة االجتهاد في جميع مسائ ل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد، وا 
 ، لإلنسان أن يدرس مسألة ويجتهد فيها، ما أحد يغلق االجتهاد، نعم.ااالجتهاد مفتوح  
 طالب:.......

 يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا األمر ولو برواية واحدة تقوم به الحجة، نعم. نحنال، 
 طالب:.......

كل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم، ومبطل للعمل، لو تصلي وبأصبعك خاتم ذهب  ،مطردالظاهرية مذهبهم 
 تتقرب بمحرم، نعم؟ ،صالتك باطلة؛ ألن هذا تناقض



 طالب:.......
ال، في أصل المسألة التي هي اختالف الجمهور مع الظاهرية، ال، المسألة االعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد 

 وانتهى اإلشكال. االمسألة إجماع   تبقول الظاهرية صار 
 أال يكون الصارف في الصالة السرية أن المأموم ال يسمع قول اإلمام: وال الضالين؟

 البسماع قول اإلمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن اإلمام أخطأ، ترك اإلمام التأمين  اقلنا: إن ذلك ليس مرتبط  
رع، فيما شرعه  ))ال تختلفوا عليه((قول: هذا من نرفع؟ ن النؤمن؟ ترك اإلمام رفع اليدين  ال تختلف عليه فيما ش 

صور ال بد أن تخالفه، في أشياء، في أمور تخص اإلمام،  هالشارع له ولك، لكن أنت أحيان ا مأمور بمخالفته، في
 ليس على عمومه، مخصوص، نعم. ))ال تختلفوا عليه((فقوله: 

 طالب:.......
: إن اإلنسان يتهم نفسه في االستقراء والتتبع، يمكن أنه موجود صارف بكتب..، في الكتب هذا الكالم أننا نقول

 ما بحثنا فيها، كم كتاب، وهللا المستعان، نعم؟ التي
 طالب:.......

 وبحث وما وجد يعمل بما يدين هللا به، يعمل بما يدين هللا، نعم. أال، هو يبقى أن من استقر 
 طالب:.......
ثم أمر بعد ذلك، هو منهي عن القراءة، ثم أمر  ))ما لي أنازع القرآن((عن القراءة خلف اإلمام،  المأموم منهي

ر لإلباحة، نعم، ظر، وجمع من أهل العلم يطلقون: أن األمر بعد الحظبعد ذلك أن يقول: آمين، بعد ذلك الح
َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{ ر، مثل:ظر يعيد األمر إلى ما كان عليه قبل الحظوالصواب أن األمر بعد الح ( سورة 0]) }َواِ 

اَلُة َفانَتِشُروا{و المائدة[  إلى غير ذلك من النصوص. ( سورة الجمعة[46]) }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
 طالب:.......

م يا أخي حتى االستفتاح تستفتح واإلمام يجهر بالقراءة؟ اإلمام يجهر، نعم اإلمام يجهر تجهر باالستفتاح، اإلما
َذا يجهر بآمين اجهر بآمين، قل: آمين، فأنت بعد هذا النهي كله تقول: آمين، يعني ما هي في الوضوح مثل  }َواِ 

 التقول؟ أما واحد  ماذالكن لها وجه، لكن إذا اجتمع األربعة كلهم بأتباعهم  ( سورة المائدة[0]) َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{
عندنا أدنى تردد في ترجيحه، هذا  ليسالحنفية أو المالكية أو الشافعية  يكفي، أنا أقول: لو وافق الظاهرية لو

، لو خالف الثالثة، لكن األربعة كلهم بأتباعهم يرون هذا الرأي ولم يقل به إال الظاهرية؟ يعني افترض أنه منته  
ما نقول مثلما وهو إمام متبوع مع الظاهرية اختلف الوضع، إمام متبوع ومعترف و...،  -مثال  -قال: سفيان 

 انقول في الظاهرية؛ ألن الخالف في الظاهرية واالعتداد بقولهم معروف عند أهل العلم بخالف ما لو كان إمام  
 .امعتبر  

 طالب:.......
اتهام نفس عندنا،  ال هي ؟ مسألةان للنص، لكن أنت بحثت في جميع الكتب ما وجدت صارف  و معتبر  نحنكيف؟ 

قائل؟  أم غيرن، المسألة بحث وعلم اآلن، أنت تقول: آمين إذا صرت وراء اإلمام وال هي بمسألة محسومة اآل
واجبة، وليست محسومة، لكن نقرر أصل مسألة عظمى كبرى، بغض  أمسواء  سنة  -إن شاء هللا-تقول  تريد أن



صن من األرقاء النظر عن التأمين، هذا مصدره اتهام النفس، مثلما قال أبو ثور، لو قال أحد برجم الزاني المح
لقلت به، لكن ما قال به أحد، مسألة االعتداد بالظاهرية مسألة بحثناها وطرقناها كثير ا، وعلة من ال يرى 
االعتداد بقولهم أنهم ال يرون القياس، المسألة تحتاج إلى توسط في األمر، يعني إذا كان عمدة المسألة نصوص 

بقولهم؛ ألنهم ممن يعنى بالنصوص، ويحترم النصوص، ويقدم  من الكتاب والسنة فالظاهرية من أولى من يعتد
ذا كانت المسألة عمدتها أقيسة  النصوص، وما دعاهم إلى مذهبهم الذي قالوا به إال حرصهم على النصوص، وا 

 أم تريد أنتتجرد عن جميع أهل العلم وتنظر في النصوص فقط؟  ريد أنوجوده مثل عدمه، لكن أنت تف ،وآراء
 أن من تابعين، أما ،ص بخالف فهم من سبق؟ ال بد أن يكون لك سلف في هذا القول، من صحابةتفهم النصو 

إجماع، لو اختلفوا كل واحد  هفي ليسما قال به أحد غيرك، لو اختلفوا  تأتي بعد أربعة عشر قرن ا وتحدث قوال  
أحد من أهل العلم، ال شك أن ؟ يعني تأتي بقول لم يقل به ماذا تفعلالقول الخامس، ب أتيتعنده قول، وأنت 

العمدة النصوص، وال يختلف في هذا ال حنفي وال مالكي وال.. كلهم يقولون هذا، العمدة النصوص، لكن هذه 
ال  ،هذا الكالم ؟النصوص هل يستقل اإلنسان في العصور المتأخرة بفهم غير ما فهمه سلف األمة أو ال يستقل وا 

 .-إن شاء هللا-نختلف في هذا  األصل النصوص، ما عندنا إشكال، وال
صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة يقول: 

وقالت المالئكة:  -غير مرتبط بالصالة- ))إذا قال أحدكم: آمين(("، ))إذا قال أحدكمقال:  -هللا عليه وسلم
فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن  تقدم من ذنبه(( آمين فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما

يقرأ الفاتحة، واستدل به بعضهم على أن المالئكة أفضل من اآلدميين، كالم بعض اإلخوة في المسألة، التعليل 
األجر نعم، كأن هذا األمر للتحريض على هذا  ))فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له(( ))فقولوا: آمين((

 المرتب عليه، كأن هذا األمر للتحريض ال لذات أمين، واألئمة يصرفون بأقل من هذا.
فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن  ))إذا قال أحدكم((

فر له، دليل أفضلية، الدليل على المالئكة أفضل من اآلدميين، وجه االستدالل؟ إذا وافق تأمينه تأمين بشر لم يغ
 ))ولك بمثله((أن المالئكة دعوتهم مستجابة، حاجة اآلدميين للمالئكة، النصوص التي تعضد هذا كثيرة، يعني 

دل على أنه يتطلع إلى مرتبة  ( سورة األعراف[06]) }ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن{نظير هذا  ))ولك بمثله((قول الملك: 
تبة المالئكة، نعم، على كل حال المفاضلة بين اآلدميين، ال شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من أعلى، إلى مر 

 المالئكة، وأما آحاد الناس فالمسألة خالفية.
ن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم وما تأخر، الحافظ ابن  :يعني ))غفر له ما تقدم من ذنبه(( ال ما تأخر، وا 

ل المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حجر له رسالة جمع فيها الخصا
 نحرص على مثل هذه األعمال التي فيها مغفرة الذنوب، وهللا المستعان.

- عن أبي صالح السمان -بن عبد الرحمن بن الحارث- "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكريقول: 
))إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده قال:  -صلى هللا عليه وسلم- عن أبي هريرة أن رسول هللا -ذكوان

وعرفنا الصيغ الواردة في هذا: )اللهم ربنا ولك الحمد( الجمع بين اللهم والواو، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد((، 
ما، استدل بهذا )اللهم ربنا لك الحمد( كما هنا، )ربنا ولك الحمد( بالواو دون اللهم، )ربنا لك الحمد( بدونه



الحديث على أن اإلمام ال يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم ال يقول: سمع هللا لمن حمده، أما من استدل به على 
أن المأموم ال يقول: سمع هللا لمن حمده فظاهر، وأما العكس فليس بظاهر، وجه ظهور كون المأموم ال يقول: 

نعم العطف بالفاء  ع هللا لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد(())فإذا قال اإلمام: سمسمع هللا لمن حمده، 
التي تقتضي التعقيب؛ ألنها تقتضي أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد عقب قول اإلمام مباشرة إذ ا فمتى يقول: 

سمع هللا " سمع هللا لمن حمده؟ هل نقول: يوافق اإلمام مثل ما وافقه في آمين؟ على كل حال مذهب الشافعية أن
، ألنه ثبت أن النبي  "لمن حمده ))صلوا يقولها وواظب عليها، وقال:  -عليه الصالة والسالم-يقولها كل مصل 

أن هذا مما يختص به اإلمام، لكن هل وهو األصل، وهو القدوة، والمذاهب األخرى يرون  كما رأيتموني أصلي((
ما يدل على  هك الحمد بعد قوله: سمع هللا لمن حمده؟ ما فيفي الحديث ما يشير إلى أن اإلمام ال يقول: ربنا ول

 ذلك، ليس فيه ما ينفي قول اإلمام: اللهم ربنا ولك الحمد، إنما نفي قول المأموم: سمع هللا لمن حمده ظاهر.
كة كما تقدم، فإنه من وافق قوله قول المالئ ))فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((

 غفر له ما تقدم من ذنبه، وهللا المستعان، نعم.
 طالب:.......

ا، ولن يخفى على المالئكة؛ ألنهم يكتبون أعمال حتى لو في خارج الصالة يلزمه أن يجهر؟ يقول: آمين سرًّ 
 القلوب، نعم، المالئكة يكتبون أعمال القلوب، نعم، وهللا أعلم.

 حمد.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله م

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1كتاب الصالة ) -الموطأ 

شرح: باب: العمل في الجلوس في الصالة، وباب: التشهد في الصالة، وباب: ما يفعل من رفع رأسه قبل 

 اإلمام؟ وباب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهي ا؟ وباب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صالته

 الخضيرالشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 سم.
 باب: العمل في الجلوس في الصالة:

 أحسن هللا إليك:
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

شرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أ
 أجمعين. 

 اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
 باب: العمل في الجلوس في الصالة:

رضي -عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: "رآني عبد هللا بن عمر 
صلى -فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول هللا  وأنا أعبث بالحصباء في الصالة، -هللا عنهما

يصنع؟ قال: كان إذا جلس في  -صلى هللا عليه وسلم-يصنع، فقلت: وكيف كان رسول هللا  -هللا عليه وسلم
ووضع  ،الصالة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقب  أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي اإلبهام

 فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل".كفه اليسرى على 
وصلى إلى جنبه رجل، فلما  -رضي هللا عنهما-عن مالك عن عبد هللا بن دينار أنه سمع عبد هللا بن عمر 

جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد هللا عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك 
 : "فإني أشتكي".-نهمارضي هللا ع-فقال عبد هللا بن عمر 

يرجع في  -رضي هللا عنهما-عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد هللا بن عمر 
نما أفعل  سجدتين في الصالة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصالة، وا 

 هذا من أجل أني أشتكي.
لقاسم عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد هللا بن عن مالك عن عبد الرحمن بن ا

يتربع في الصالة إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد هللا  -رضي هللا عنهما-عمر 



: إن وقال: "إنما سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال
 رجلي ال تحمالني".

عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله 
اليسرى، وجلس على وركه األيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، 

 وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
والجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين وللتشهد  "باب: العمل في الجلوس في الصالة": -تعالى رحمه هللا-يقول 

 -يسار المدني األنصاري، ومولى األنصار-"حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم األول والثاني، 
ي عبد هللا بن أنه قال: "رآن -نسبة إلى بني معاوية، بطن من األنصار- عن علي بن عبد الرحمن المعاوي 

العبث هذا في الصالة، لكن  "وأنا أعبث"الحصباء: صغار الحصى،  عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصالة"
 ماذا عن العبث خارج الصالة؟ حكم العبث خارج الصالة؟

 طالب:.......
ث اليسير الذي ال هذا العبث، العبث اليسير، العب ،ال، اآلن نناقش كلمة العبث، العبث وهو فعل ما ال فائدة فيه

يعبث  اولذلك تجدون أحيان ا واحد   ؛-عليه الصالة والسالم-فعله النبي  ،يعوق عن تحصيل مصلحة دين وال دنيا
 فهو معفو عنه، وال إشكال فيه. ايسير   ئ ابكذا، إذا كان شي ،بالمفاتيح ،بقلمه ،بشماغه

كان يعبث بالخاتم، يدخله  - عنهرضي هللا-عثمان  "في الصالة"صغار الحصى  "وأنا أعبث بالحصباء"
ترتب عليه؟ أنه وقع في البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، فساءت األحوال بعد ذلك،  ما الذيويخرجه وهكذا، لكن 

.  ليقضي هللا أمر ا كان مفعوال 
ذا زاد ألن العبث ينافي الخشوع واإلقبال على الصالة، وا   فلما انصرفت نهاني" "وأنا أعبث بالحصباء في الصالة

صلى -"فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما يصنع رسول هللا هذا العبث يبطل الصالة؛ ألنه ينافي مقتضاها 
"اصنع كما كان رسول هللا يصنع  -عليه الصالة والسالم-، يعني أشغل يديك بما كان النبي "-هللا عليه وسلم

؟ قال: كان إذا -صلى هللا عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
القبض مقتضاه هكذا،  جلس في الصالة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقب  أصابعه كلها، وأشار.."

يقبض األصابع كلها ما عدا السبابة، وأشار بأصبعه التي تلي اإلبهام، هذا مقتضى القبض، لكن مقتضى قوله: 
وخمسين؟ اليمنى تحسب عشرات، والعقد؟ على كل حال الحساب بهذه  النا ثالث  وعقد ثالث ا وخمسين، من يصور 

الطريقة مهجور، ولو عرفنا الثالثة والخمسين ما عرفنا المائة، وال عرفنا غيرها من األرقام، لكن الحديث الذي 
 عندنا مفسر.

ه؟ هل هذا عبث معفو عنه يقول: ما حكم من إذا رن جواله في الصالة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكان
 أم ال؟

أما إغالقه فهذا معفو عنه؛ ألنه يحقق مصلحة أعظم، أما يطلع الجوال وينظر من اتصل عليه، هذا موجود عند 
 بعض الناس، هذا انصراف عن الصالة، خطر على الصالة.



فقلت: وكيف كان  يصنع، -صلى هللا عليه وسلم-صنع كما كان رسول هللا ا"فلما انصرفت رآني وقال: يقول: 
يصنع؟ قال: إذا جلس في الصالة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

عليه الصالة -يعني السبابة، على كل حال فعله  وقب  أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي اإلبهام"
لوارد في ذلك اختالف تنوع، على أن يفعل هذا مرة أثناء التشهد لم يأت  على صفة واحدة، واالختالف ا -والسالم

"ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل"، "بأصبعه التي تلي وهذا مرة وكله صحيح، 
زاد سفيان بن عيينة عن مسلم اإلشارة: "وأشار بأصبعه التي تلي اإلبهام" اإلشارة معروف أن المراد بها  اإلبهام"

تحريكها؟ زاد: "وهي مذبة الشيطان" يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة؟ أو ال بد من  رفعها فقط أو
تحريكها؟ "ال يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه" هذه الزيادة عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن ابن عمر رفع 

اإلشارة إلى التوحيد، فعندنا إشارة  أصبعه اليمنى التي تلي اإلبهام فدعا بها، قال العلماء: إن المراد باإلشارة هنا
، فعلى هذا العمل -إن شاء هللا تعالى-إلى التوحيد، وعندنا الدعاء بها، وبعد نهاية أحاديث الباب يتقرر األمر 

 ولذا لم يأمره ابن عمر باإلعادة. ؛اليسير في الصالة ال يفسدها
 بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس "وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار أنه سمع عبد هللايقول: 

يقول الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله  الرجل في أربع تربع وثنى رجليه"
اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهذا معروف، والثاني: أن يتربع ويثني رجليه 

سرى تحت فخذه، وساقه اليمنى يقول: تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى بجانب واحد، فتكون رجله الي
ليته اليمنى، ويشبه أن تكون هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر، كيف تصور الثانية؟ نعيد إفتكون عند 

ه اليمنى، الوصف، الثاني: أن يتربع ويثني رجله أو رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساق
على  دعوناويشبه أن تكون هذه هي التي عابها، هذا كالم الباجي، على كل حال التربع "ثنى رجليه" واضح، 

الصورة األولى، على الصورة المفهومة؛ ألن التربع معروف حتى في الخالف بين أهل العلم في التربع وعدمه 
 ربع المعروف اآلن.في صالة الجالس، وما اختلفوا في كيفيته، فخلونا على الت

أنه تربع يكفي، يعني تصريح بما هو  "رجليه ىثنا "لكن فائدة اإلتيان ب "تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد هللا"
"فلما انصرف عبد هللا عاب ذلك مجرد توضيح أو له فائدة قوله: ثنى رجليه؟ هذا كالم الباجي جاء في الحاشية، 

في جلوس الصالة، سواء  كان بين السجدتين أو  -عليه الصالة والسالم-ه ألن التربع خالف ما ثبت عن ؛عليه"
 ا،، أنت تربعت، تصلي متربع  فعلهأنت ت "عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك يا ابن عمر"في التشهد 

له أن  سريمع أنه ليس بمطرد، بعض الناس إذا صار يشتكي قد ال يت "فإني أشتكي": -بن عمر-"فقال عبد هللا 
قال:  نب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسته، صحابي مؤتس  ايتربع التربع األول، يمكن هذا الجليس الذي بج

ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة؛ ألنه ما هو بمقصود الشخص نفسه  ؛نقلده، قال: "فإني أشتكي"
ا، ويضل  ن كانوا كبار  -بعض اإلخوان  رى بسببه، ناآلن، الشخص مأمور باالقتداء، لكن من يقتدي به أيض   ا،وا 

ال يحرصون على تطبيق السنة، موجود هذا، ال يحرصون على تطبيق السنن،  -يعني محسوبين على أهل العلم
وعامة الناس وراءهم، لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة، من علماء وطالب علم، بل وجد من بعض 

 عض أهل العلم.العوام من ينكر السنن بسبب صنيع ب



قال الباجي: ألنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجاله إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعد رجاله  "فإني أشتكي"
جل معيبة، أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة األخرى، قلت: يا أخي إلى ما كانت عليه، على كل حال الر   

صرت ما أقدر أثني رجلي هذه، هذا ممكن، إذا و  ،ثحاد وقع ليالسنة التورك إلى الجهة هذه، قال: وهللا 
ا إال وسعها، لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين، إذا كان ممن  صارت الرجل معيبة ال يكلف هللا نفس 

 يقتدى به عليه أن يبين.
د أنه رأى عب -الصنعاني- عن المغيرة بن حكيم -الجزري نزيل مكة- "وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار

يرجع في سجدتين في الصالة على صدور  هللا بن عمر يرجع في سجدتين في الصالة على صدور قدميه"
نما أفعل ، "ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصالةيعني فرغ من صالته  "فلما انصرف"قدميه  وا 

؟ في سجدتين في الصالة فال أقدر على فعل السنة للعذر، كيف يرجع في سجدتين هذا من أجل أني أشتكي"
 التيعلى أطراف األصابع، "في سجدتين" ما المراد به؟  ،معنى على صدور قدميه؟ نعم ماعلى صدور قدميه؟ 

نطبقها على جلسة  من أجل أنيسمونها االستراحة، يعني بعد أن يفرغ من سجدتيه في غير موضع الجلوس، 
سجدتين بعد الرابعة التشهد الثاني، لكن سجدتين بعد الركعة  االستراحة؛ ألن سجدتين بعد الثانية التشهد األول،

إن -يسمونها االستراحة، وهي ليست استراحة هي زيادة مشقة، وتأتي  التياألولى أو بعد الثالثة فهذه االستراحة، 
 ، يأتي ذكرها في صفة الصالة.-شاء هللا

ه ابن عباس: هو اإلقعاء، الذي قال عنه يعني الذي قال عن "يرجع في سجدتين في الصالة على صدور قدميه"
ذكر له ذلك،  -فرغ من صالته- "فلما انصرفابن عباس: إنه سنة، قال: سنة ابن عباس في صحيح مسلم 

نما السنة كما جاء عنه  فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصالة" في حديث أبي  -عليه الصالة والسالم-وا 
 حميد، وغيره من االفتراش والتورك.

ى كالم اإلخوان غالبهم وهو الظاهر بعد األولى والثالثة، تكون هي ما تسمى باالستراحة لكنه ما يفترش؛ ألنه وعل
نما أفعل هذا من أجل أني أشتكي"ال يستطيع  فال أقدر على فعل السنة  "فقال: إنها ليست سنة الصالة، وا 

يشمل كل ما قيل، وأنتم  من أجل أنفيف للعذر، ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، الجلوس الخ
يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن  -الذي في رجليه عيب-ترون الذي ال يستطيع 

ل، فجلسته للجلوس الخفيف تختلف ييجلس جلسة التشهد تورك، ال أقول: تورك، ضبط أموره، يعني صار يط
 عن جلسته للجلوس الطويل.

 طالب:.......
م بال شك، تجده إذا كان ال يستطيع أن يثني رجليه يمدها، لكن بين السجدتين ما يمد رجليه؛ ألنه خفيف، أما نع

في التشهد إذا كان ال يستطيع أن يثني رجليه يمدها، الكالم على اإلقعاء يعني الجلوس على صدور القدمين، 
من أهل العلم، نز لوا اإلقعاء عليه، والخالف في الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، ينكره ابن عمر، وأنكره جمع 

نما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".هذه المسألة معروف،   "وا 
بن محمد بن أبي بكر، إن وضع األصبع والتحريك وعدم  "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم"

ا  يجمع أطراف االتحريك وردت فيه أحاديث كثيرة، فلو حضر أحد اإلخوان بحث    -إن شاء هللا-ما كتب، ونقرأه غد 



ا إال  ونناقشه طيب، مسألة األصبع وكيف وضعها؟ هل تثنى؟ هل تحرك؟ هل..؟ متى تحرك؟ أو ال تحرك أبد 
 في التشهد؟ قيل بكل هذا، وجاءت نصوص تدل على هذا وهذا.

 بن عبد هللا بن عن عبد هللا -بن محمد بن أبي بكر- "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسمقال: 
"قال: يعني إذا جلس للتشهد،  أنه أخبره أنه كان يرى عبد هللا بن عمر يتربع في الصالة" -بن الخطاب- عمر
وقال: إنما  -يعني أباه-فنهاني عنه عبد هللا  -صغير اقتداء  به- وأنا يومئٍذ حديث السن -أي التربع- ففعلته

رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي ال سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني 
أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل لالفتراش والتورك، اليمني منصوبة  تحمالني"

فهو محتمل للتورك،  ،واليسرى مثنية، لكن هل تكون تحت اإللية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك
تراش، إال أن الرواية الالحقة: "وجلس على وركه األيسر" نعم دليل على أنه يتورك "إنما سنة نعم ومحتمل لالف

عليه -بعد النبي  -كما هنا-الصالة" قول الصحابي: "سنة أو من السنة" ال شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله 
 :-رحمه هللا-ولذا يقول الحافظ العراقي  ؛بأعصر -الصالة والسالم

 بي: من السنة أو***نحو أمرنا حكمه الرفع ولوقول الصحا
***على الصحيح وهو قول األكثر    بعد النبي قاله بأعصر 

خشى اآلن السليم قد ال يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن المعيب قد يستطيع، إذا كان عيبه على الجهة ي   الذي
صار يسهل عليه  -شيء أوأثر كسر -جل ر   ال؟ يعني قد يكون العيب في ال أمالتي ال يستطيعها السليم، صح 

ال  ئ األن المعيب قد يفعل شي ؛ما ال يستطيعه السليم، وال يستطيع ما يستطيعه السليم، ممكن هذا، هذا ممكن
بتشديد النون،  "فقال: إن رجلي ال تحمالني"جل خالص توجهت حيث وجهها العيب يستطيعه السليم؛ ألن الر   

ا لألكثر، وفي رواية حكاها ابن التين في شرح البخاري: "أن رجالي" باأللف، وهذا ويجوز التخفيف، ورجلي كذ
 جار  على لغة من يلزم المثنى األلف.

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فال يجوز له التربع بإجماع 
لجواز الكراهة، يعني في موضع التشهد األول، رجل سليم في الفريضة العلماء، قال الزرقاني: ولعله أراد بنفي ا

افترش، لكن  -صلى هللا عليه وسلم-هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي  :؟ يعنيأم البدال  من أن يفترش تربع يأثم 
يجوز باإلجماع ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة، فيها أمر، هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم ال 

 ،أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى ال يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع الجميع نعم؛ ألن قول: ال يجوز
يعني هل اإلباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب الضد؟  -لرفع اإلباحة-ال يباح، فهل المقابل  :يعني

ثالث فهي ضد وليست بنقيض؛ ألن النقيضين ال يرتفعان  هان فيثالث؟ إذا ك هفي ليساإلباحة مع التحريم، يعني 
 وال يجتمعان، والضدان ال يجتمعان لكن قد يرتفعان، يحل محلهما شيء ثالث.

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله 
 "ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذاهذا التورك  يسر"اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه األ

، يتورك ابن عمر، نعم، يتورك ابن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك" -الجلوس-
عمر، وبعد العيب يتورك، يتورك بعد العيب؛ ألن العيب حصل بخيبر، وابنه عبد هللا ما أدرك خيبر، بل بعدها 



مثال  يشتد ويزول أحيان ا؟ أو هو من باب  مالروماتز ن، يعني هل يحتمل أن الذي به من المرض ما يشبه بأزما
ألن هنا استطاع وعبد هللا ابنه بعد القصة  نعم؛تصلب العظام، وتشدد األعصاب بحيث ال يستطيع مطلق ا؟ 

 والسند ما فيه أدنى إشكال.  "وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك"بأزمان 
 ب:.......طال

...... يتورك بعد الكبر؟ لكن اآلن هذا متأخر، هذا متأخر بال شك، واأللم الذي بكونه يشتكي من آثار خيبر، 
 ،لكن على كل حال مسألة التورك الحجة فيها حديث أبي حميد، التورك المنسوب البن عمر هنا ما فيه إشكال

أبي حميد الساعدي وفيه التورك، أخرجه البخاري سنده صحيح مثل الشمس، نعم هو موافق لما جاء في حديث 
بعد خبر ابن عمر السابق، حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس، هل هو تورك أو افتراش؟ أردفه 

 بحديث أبي حميد، نعم. -رحمه هللا تعالى-البخاري 
 باب: التشهد في الصالة:

 أحسن هللا إليك:
 باب: التشهد في الصالة:: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

-عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب 
وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات هلل، الزاكيات هلل، الطيبات  -رضي هللا تعالى عنه

 وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال الصلوات هلل، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا
ا عبده ورسوله".  إله إال هللا، وأشهد أن محمد 
كان يتشهد فيقول: بسم هللا، التحيات هلل،  -رضي هللا عنهما-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 

كاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، الصلوات هلل، الزاكيات هلل، السالم على النبي ورحمة هللا وبر 
ا رسول هللا، يقول هذا في الركعتين األوليين، ويدعو إذا قضى  شهدت أن ال إله إال هللا، شهدت أن محمد 
ا، إال أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له،  تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صالته تشهد كذلك أيض 

اد أن يسلم قال: السالم على النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا فإذا قضى تشهده وأر 
 الصالحين، السالم عليكم عن يمينه، ثم يرد على اإلمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.

 رضي هللا- -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
أنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات هلل، أشهد أن ال إله إال هللا  -تعالى عنها

ا عبده ورسوله، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى  وحده ال شريك له، وأن محمد 
 عباد هللا الصالحين، السالم عليكم".

 -رضي هللا تعالى عنها-يى بن سعيد األنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة عن مالك عن يح
كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات هلل، أشهد  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي 

ا عبد هللا ورسوله، السالم عل يك أيها النبي ورحمة هللا أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد 
 وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، السالم عليكم".



عن رجل دخل مع اإلمام في  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع ا مولى ابن عمر 
ن كان ذلك له  وتر ا؟ فقاال: ليتشهد معه، الصالة، وقد سبقه اإلمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين واألربع وا 

 : وهو األمر عندنا.-رحمه هللا-قال مالك 
تشهد عمر وابن عمر وعائشة واقتصر على ذلك، ولم يذكر  -رحمه هللا تعالى-في هذا الباب ذكر اإلمام مالك 

 تشهد ابن مسعود، وال تشهد أبي موسى، وال ما يروى عن جابر في الباب مما اعتمده جمع من أهل العلم.
ا"باب: التشهد في الصالة" : -رحمه هللا-ال ق تكلم تكلم ا، مصدر الشتماله  ،التشهد: تفعل من تشهد، تشهد تشهد 

ا عبده ورسوله، تغليب ا لها على بقية أذكاره  على النطق بشهادة الحق، فيه أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمد 
لبت شهادة الحق لشرفها.لشرفها، يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد وأذكار و   أدعية، لكن غ 

ن، يعني ي  وأما حكمه: فلم يوجبه مالك وال أبو حنيفة، بل قال مالك: إنه سنة، وأوجبه أحمد وجماعة في الجلوسَ 
هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد ال يختلفون فيه، نعم لكن ذكره على خالف بينهم 

المختلف فيه هل هو واجب أو سنة؟ لم يوجبه مالك وال أبو حنيفة كغيره من األذكار، غير  في األول، ذكره هو
الفاتحة كما تقدم عندهم والتسبيح والتحميد وغيره كلها سنة، وأوجبه أحمد؛ ألنه يوجب كثير من األذكار، وجماعة 

ا، وأوجبه الشافعي في اآلخر دون األول، وروى أبو مصعب عن  مالك القول الذي ذكرناه عن في الجلوسين مع 
 مالك هو المشهور من مذهبه، رواه أبو مصعب عن مالك: من تركه بطلت صالته، من تركه بطلت صالته.

داوم عليه، وسجد لتركه مع الجلوس  -عليه الصالة والسالم-وال شك أن النبي  "حدثني يحيى عن مالك"يقول: 
كما -بال شك؛ ألنه جبره بسجود، قد يقول قائل: إن السجود نعم  ا،له، فدل على أنه مؤكد، إن لم يكن واجب  

 ، على كل حال المسألة خالفية، ووجوبه هو الظاهر.+للجلوس له ال له -سيأتي
نسبة إلى القارة  "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري"

وهو موقوف  الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد" "أنه سمع عمر بنبطن من خزيمة بن مدركة 
سناده صحيح إلى عمر، ويعلمه الناس على المنبر، وبهذا رجحه بعض العلماء، نعم  عليه، لكن له حكم الرفع، وا 

"يعلم الناس التشهد رجحه مالك؛ ألن عمر كان يعلمه الناس على المنبر، كما قيل نظيره في دعاء االستفتاح 
هي األعمال  "الزاكيات هلل"جمع تحية، والتحية السالم، أو السالمة من اآلفات والنقائص  ولوا: التحيات"يقول: ق

الخمس، أو  "الصلوات"ما طاب من القول والفعل، "الطيبات"  -عز وجل-الصالحة ال بد أن تكون خالصة هلل 
 يك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته""السالم عل" ال بد أن تكون كذلك -عز وجل-جميع الصلوات، خالصة "هلل 

السالم هنا، السالمة، السالم عليك أو التحية، التحية عليك أيها النبي، وهو خطاب للبشر عليك، وهو خطاب 
ا لغائب، بل هو خطاب لميت، وهو مخصوص بذلك، يعني يستمر، يعني كان الخطاب في حياته  عليه -أيض 

غير تغيير؛ ألنه متعبد بلفظه، ال يجوز أن تقول: السالم على رسول  ثم يستمر بعد ذلك من -الصالة والسالم
ن كان سيد ولد آدم  -هللا، إنما تأتي باللفظ الثابت، وال تقول: السالم على سيدنا رسول هللا؛ ألنه متعبد به، وا 

 .-عليه الصالة والسالم
القائمين بحقوق هللا  هللا الصالحين" "السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد

ا عبده ورسوله"وحقوق عباده  أقر وأعترف وأجزم بأنه ال إله إال هللا،  "أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمد 



ا عبده ورسوله، محمد عبد هلل ال يصرف له شيء من حقوق -عز وجل-ال معبود بحق إال هللا  ، وأشهد أن محمد 
 رسول منه، مرسل إلى جميع الثقلين الجن واإلنس، ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر.، و -جل وعال-هللا 

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم هللا، التحيات هلل، الصلوات هلل، قال: 
ورحمة هللا وبركاته، السالم  "السالم على النبييعني كما تقدم في حديث أبيه، السالم على النبي  الزاكيات هلل"

ا رسول هللا، يقول هذا في  علينا وعلى عباد هللا الصالحين، شهدت أن ال إله إال هللا، شهدت أن محمد 
 "بما بدا له".يدعو بما أحب إذا فرغ من تشهده هذا  الركعتين األوليين ويدعو"

قضى تشهده بما...، فإذا جلس في آخر "ويدعو إذا "مالك عن نافع أن ابن عمر" السند صحيح ال إشكال فيه 
باللفظ المذكور، إال أنه يقدم التشهد، كيف يقدم التشهد؟ يقول:  "تشهد كذلك"يعني في التشهد األخير  صالته"

فرق، نعم  هإذ ا ما في "ويدعو إذا قضى تشهده"شهدت قبل قوله: التحيات هلل؟ هذا مقتضى اللفظ؟ طيب واألول؟ 
"فإذا قضى تشهده وأراد فرق بين التشهد األول والثاني  هدم التشهد على الدعاء صار ما فينه يقإ :إذا قلنا بهذا

في  -عليه الصالة والسالم-نعم هذا الفرق، يعني تأخير السالم على النبي  أن يسلم قال: السالم على النبي"
 هللا الصالحين، السالم عليكم" "السالم على النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عبادالتشهد األخير 

ا اعتاد تشهد معين مثلما اعتدنا تشهد ابن مسعود ويسمع بهذا التشهد ألول مرة وال يعرف  يعني لو أن شخص 
 إسناده؟ نعم؟
 طالب:.......

معروف، معروف عند اختالف المذاهب، لكن الكالم على شخص لم يسمع، مثل حديث النعمان، حديث:  نعم
حفظه في صغره من األربعين على رواية، ثم يسمع الروايات األخرى: "مشبهات" "متشابهات" الشبهات، الذي 

"مشتبهات" نعم ينفر من هذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يحتمل مثل هذه االختالفات إذا صحت 
 أسانيدها.

م علينا وعلى عباد هللا على كل حال هذا موقوف على ابن عمر، يقول ابن عبد البر: إن له حكم الرفع، السال
، كالمقام مع المقامة. -جل وعال-الصالحين سؤال من هللا   ودعاء بالسالمة، السالم والسالمة بمعنى 

-"زوج النبي تشهد عائشة هذا  "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة"ثم قال: 
لتحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات هلل، أشهد أن ال أنها كانت تقول إذا تشهدت: "ا -صلى هللا عليه وسلم

ا عبده ورسوله، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم  إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمد 
عليه الصالة -وتنتهي، هل معنى هذا أنها ال تصلي على النبي  علينا وعلى عباد هللا الصالحين، السالم عليكم"

؟ نعم، في تشهد ابن عمر: "السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، السالم عليكم عن يمينه" ثم يرد -والسالم
 معنى يرد على اإلمام؟ يقول: "وعليكم السالم" إذا سلم اإلمام؟ نعم؟ ماعلى اإلمام، 
 طالب:.......

ذا أنه يردد كالم اإلمام؟ وليس معناه الرد بلفظه؟ يعني هل يتأدى جواب التحية بقولك: السالم عليكم؟ أو معنى ه
 المعهود، السالم عليكم.



-"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد األنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي 
كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات هلل، أشهد أن ال إله إال  -صلى هللا عليه وسلم

ا عبد هللا ورسوله، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم هللا  وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد 
 علينا وعلى عباد هللا الصالحين، السالم عليكم".

ا هذا له حكم الرفع؛ ألنه ال يمكن أن يقال بالرأي، هذه التشهدات التي أوردها اإلمام  -يقول ابن عبد البر: أيض 
ا تشهدات لم يذكرها، تشهد ابن مسعود، وهو أصح ما  -حمة هللا عليهر  عن عمر وابن عمر وعائشة، وهناك أيض 

ورد في التشهد، وتشهد أبي موسى عند مسلم في صحيحه، وما رواه النسائي عن جابر بن عبد هللا، لكنه من 
أهل العلم في المختار منها، اختلف رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة، على كل حال اختالف هذه الصيغ اختلف 

أهل العلم في المختار منها، اختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود، وقد أخرجه األئمة الستة، 
واختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه الناس على المنبر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس عند مسلم: 

صلوات، الطيبات هلل، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته"، قال الترمذي: أصح "التحيات، المباركات، ال
حديث في التشهد حديث ابن مسعود، ويقول البزار: روي من نيف وعشرين طريق ا، وسردها، وقال: ال أعلم في 

حاته أنه متفق عليه، التشهد أثبت، وال أصح أسانيد، وال أشهر رجال منه، يعني من تشهد ابن مسعود، ومن مرج
ثبتت أسانيدها، وسلمت متونها من الشذوذ  -عليه الصالة والسالم-فهو مرجح، وهذه الصيغ إذا ثبتت عن النبي 

والنكارة والعلل الخفية، فال مانع من أن يكون اختالفها اختالف تنوع، فيأتي المصلي أحيان ا بهذا وأحيان ا بهذا؛ 
 -عليه الصالة والسالم-فكيف ترد؟ ما ثبت منها عن النبي  -الصالة والسالمعليه -ألنها إذا ثبتت عن النبي 

كيف ال يقال، ونحتاج إلى ثبوت أسانيدها، وهنا ما ذكره اإلمام مالك ال إشكال فيه، صحيح إلى من نسبه إليه، 
ن كان موقوف    لفظ ا إال أنه في حكم المرفوع؛ ألنه ال يقال بالرأي. اوهو وا 

عليه الصالة -في هذه التشهدات كالصالة على النبي  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه  ما ترك مما ،نعم
 ، والتعوذ باهلل من أربع، نعم يؤخذ من النصوص األخرى، والزيادة مقبولة.-والسالم
"وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع ا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع اإلمام في الصالة وقد يقول: 
ن كان ذلك له وتر ا؟ فقاال: ليتشهد معه"سبقه ا شخص مسبوق  إلمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين واألربع وا 

بركعة أدرك اإلمام في الثانية، جلس اإلمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزمه متابعته 
بد أن يجلس، قد يقول قائل: هذا ليس موضع ال  ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فال تختلفوا عليه((ويجلس معه، 

، قد يقول  ا ما ال يثبت استقالال  جلوس، بين األولى والثانية ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع؛ ألنه يثبت تبع 
مغرب متى يجلس في الكيف؟  أم ال؟قائل: هل تصح صالة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات، يصح 

 ،يعني فاته ركعتان، رفع اإلمام من الركوع في الركعة الثانية واقتدى به ؟د الركعاتأكثر من عد ، ويكون للتشهد
جلس، أربعة تشهدات  ،جلس، ثم إذا جاء بالثانية ،جلس معه التشهد األول والثاني، ثم إذا جاء بركعة ،دخل معه

ال فاألصل أنه في األولى  والثانية التي أدركهما مع في ثالث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب لالقتداء، نعم، وا 
"قال: وقد سبقه اإلمام بركعة يتشهد معه في جلوس أصال  بالنسبة له، لكنه يجلس هنا لالقتداء  هاإلمام ما في

ن كان ذلك له وتر ا؟ فقاال: ليتشهد معه" هذا ابن شهاب ونافع عن رجل أنه دخل مع اإلمام،  الركعتين واألربع وا 



وهو األمر عندنا،  مالك: "وهو األمر عندنا" -اإلمام- "فقالونافع فأجابوه بذلك سئل، هذا مالك سأل ابن شهاب 
ا مما ال نزاع فيه، يعني ما هو برأي مالك فقط، لحديث:   ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به((يعني بالمدينة، وهذا أيض 

ن ل م يعتد بها، ولن يعتد يقول الباجي في شرحه: وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع اإلمام في األفعال وا 
ن لم يعتد بها، واألقوال تتبع األفعال، قد يقول قائل: يتبعه في الصورة  بالتشهدات التي أدركها مع اإلمام، وا 
فيجلس لكن ما يتشهد؛ ألن هذا ليس موضع تشهد، أال يمكن أن يقال مثل هذا؟ أنت ال تختلف عليه اجلس 

 ضع تشهد بالنسبة لك.مثلما يجلس، لكن ال تتشهد؛ ألن هذا ليس مو 
أال ترى أنه متى سقطت عن المأموم األفعال سقطت األقوال، نعم، يعني المسبوق  ،يقول: واألقوال تتبع األفعال

الذي يدرك اإلمام في الركوع سقط عنه القيام، هل نقول: ما دام سقط عنك القيام ائت  بالفاتحة؟ القول تبع للفعل، 
ا فيما أسر فيه بالقراءة؟ يدركه راكع ا أال ترى أنه متى سقطت عن المأم وم األفعال سقطت األقوال بأن يدركه راكع 

فيما أسر فيه بالقراءة، لماذا نص على ما أسر به في القراءة؟ ألنه عندهم فيما يسر به اإلمام تجب عليه القراءة، 
ن لم تسقط األفعال بأن يدركه في أول الركعة لم تسقط األقوال، فإذا كان الم ن وا  أموم يتبع إمامه في الجلوس وا 
ن لم يعتد به، ظاهر الكالم، تقول: هل  فاتته الركعة و نبي بجاصلى  الذيكان ال يعتد به فكذلك في التشهد وا 

ألنه مسبوق فسقط عنه ذكره  ؛إذ ا أنا ما أنا بقارئ الفاتحة؟ نقول: ال، هذا سقط عنه الفعل ،أعفيناه من الفاتحة
 إذ ا يلزمك ذكر هذا الفعل، ظاهر؟ نعم. ،لزمت بالقيام مع اإلمامهو القراءة، أنت أ الذي

 باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل اإلمام؟:
 أحسن هللا إليك:

 باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل اإلمام؟
 -رضي هللا عنه-عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد هللا السعدي عن أبي هريرة 

 رأسه ويخفضه قبل اإلمام فإنما ناصيته بيد شيطان".قال: "الذي يرفع 
فيمن سها فرفع رأسه قبل اإلمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكع ا  -رحمه هللا-قال مالك 

ا، وال ينتظر اإلمام، وذلك خطأ ممن فعله؛ ألن رسول هللا  ))إنما جعل قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أو ساجد 
: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل -رضي هللا تعالى عنه-وقال أبو هريرة  تم به، فال تختلفوا عليه((اإلمام ليؤ 

 اإلمام إنما ناصيته بيد شيطان".
الذي يرفع رأسه قبل اإلمام بأن يخفى عليه  "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل اإلمام": -رحمه هللا تعالى-يقول 

م قد رفع، يغلب على ظنه أن اإلمام قد رفع، الذي ناصيته بيد شيطان صوت اإلمام فيغلب على ظنه أن اإلما
يرجع، مثل  اأو ساجد   اهذا الذي يتعمد، لكن شخص غلب على ظنه أن اإلمام قد رفع فرفع، فوجد اإلمام راكع  

 هذا ال بد أن يرجع كما قال اإلمام مالك، وال ينتظر اإلمام حتى يرفع، فاإلمام قائم حتى يرفع.
"حدثني يحيى وما حكم صالة من رفع رأسه قبل اإلمام؟ يقول:  "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل اإلمام"يقول: 

هذا ال يوجد له ترجمة في  عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن مليح بن عبد هللا السعدي"
، وحينئذ  يكون الكتب المتداولة، إنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر في ا وال تعديال  ه جرح 

 فرق، نعم؟ هما في مجهوال   امستور  



 طالب:......
منهم من يطلق المستور بإزاء المجهول، ومنهم من يقول: المستور ومجهول الحال بقسميه، ومنهم من يقول: 

نهم من يطلق أن من قبل؟ مت أم الالمستور هو مجهول الحال باطن ا ال ظاهر ا، نعم، على كل حال تقبل روايته 
ا وال تعديال  يقول: ثقة، كثير ا ما  ذكره البخاري في تاريخه، أو ذكره ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكرا فيها جرح 
ا لبعض من سلف: ذكره البخاري وابن أبي حاتم فهو ثقة، وأحيان ا يقول: فهذا أمارة  يقول الشيخ أحمد شاكر تقليد 

ل لبعض أهل العلم، لكن ابن أبي حاتم نص في المقدمة أنه ذكر بعض الرواة ولم توثيقه، على كل حال هذا قو 
ألحد، ولم يترجح له قول فتركهم، هذا يدل على أنهم مجاهيل، نعم دل على أنهم مجاهيل، وهذا  ايجد فيهم كالم  

أو السجود ويخفضه يرفع رأسه من الركوع  "عن أبي هريرة أنه قال: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل اإلمام"منهم 
ن كان فيه المذكور وهو  "فإنما ناصيته بيد شيطان"فيهما، يسجد قبل اإلمام ويركع قبل اإلمام  والخبر هذا وا 

 مجهول إال أن الالحق يؤيده.
ا،  "قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل اإلمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكع ا أو ساجد 

يعني الذي ينتظر خطأ، الذي  مام حتى يرفع من الركوع أو من السجود، وذلك خطأ ممن فعله"وال ينتظر اإل
))إنما جعل اإلمام ليؤتم قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"ألن رسول هللا ينتظر حتى يرفع اإلمام خطأ ممن فعله 

قال أبو هريرة: "الذي يرفع "و والرفع والخفض قبله من االختالف عليه،  "فال تختلفوا عليه(( -ليقتدى به- به
يجره منها حيث شاء، يعني إذا كانت الناصية بيد الشيطان،  رأسه ويخفضه قبل اإلمام إنما ناصيته بيد شيطان"

نعم، الناصية: مقدم الرأس، كأنه جعل قياده بيد الشيطان، والشيطان يورده المهالك، فيجره منها حيث شاء، 
ا: فيوقعه في حرمة ، يعني فيما حرمه  ))أما هللا، في حرمة التقدم على اإلمام كما هو ظاهر الحديث، وجاء أيض 

هذا وعيد  يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول هللا رأسه رأس حمار(( ))أو يجعل صورته صورة حمار((
الوعيد  شديد، والعلماء يختلفون في حكم صالة المسابق الذي يسابق اإلمام، فمنهم من قال: بالبطالن بهذا

الشديد، وألنه ال وحده صلى وال بإمامه اقتدى، ومنهم من يقول: صالته صحيحة؛ ألنه مع هذا الوعيد الشديد لم 
يؤمر باإلعادة، الجمهور على أن صالته صحيحة؛ ألنه لم يؤمر بإعادة، وأهل الظاهر ورواية عن أحمد: أن 

 سه قبل اإلمام أن يحول هللا صورته صورة حمار(())أما يخشى الذي يرفع رأصالته باطلة، عليه أن يعيدها، 
هذا مسخ بال شك، ووعيد على ارتكاب هذا المحرم، وأيهما أسهل عقوبة الدنيا أو عقوبة اآلخرة؟ إذ ا أسهل على 

تدخر له العقوبة في اآلخرة؟ يعني المنصوص عليه في حديث  أواإلنسان أن تتحول صورته صورة حمار 
 لدنيا أسهل من عذاب اآلخرة بال شك، نعم؟أن عذاب ا ،المتالعنين

 طالب:.......
سخ عوقب في الدنيا ولن يجمع هللا له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ؟ ما في شك أن اإلنسان إذا م سخ؟ إذا م  

يستعظم وجود مثل هذا األمر، وشيء فوق ما يتصوره اإلنسان أو يتخيله أنه يصلي مع الناس ويطلع رأسه رأس 
لكن مع ذلك ال يرتدع بعض الناس، واألمر ليس بالسهل وعقوبة اآلخرة أعظم من عقوبة الدنيا، ومسخ حمار، 

ولذلك تجد اإلنسان  ؛أنه أعظم من مسخ األبدان -يقرر أهل العلم-القلوب أعظم من مسخ األبدان، مسخ القلوب 
 تمر عليه األوامر والنواهي وال كأنها شيء، وهللا المستعان، نعم؟



 .......طالب:
العطف بالفاء يقتضي التعقيب بال شك؛ وأنه مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر ال  ))إذا كبر فكبروا((

شك أنه اختالف على اإلمام، لكنه ال يعادل التقدم عليه؛ ألن االقتداء ال شك أن المطلوب التعقيب مباشرة لكن 
ي يقتدي به مباشرة، وعلى كل حال الواجب متابعة اإلمام، الذي يتأخر ال يسلب لفظ االقتداء لكنه ليس مثل الذ

وأما التقدم عليه فالخالف في بطالن صالته محل نظر عند أهل العلم، اختالف، وعرفنا الخالف، وأما بالنسبة 
 للتأخر عنه فال شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف في التقدم.

هل  روا((ر فكب  ))إذا كب  قبل اإلمام لم تنعقد صالته، لكن إذا كبر مع اإلمام الموافقة في تكبيرة اإلحرام، إذا كبر 
يعني إذا شرع في الركوع أخذ في الركوع اركع، ليس معنى هذا أنه إذا  ))إذا ركع فاركعوا؟((نقول: إن هذا مثل: 

 يعني فرغ من التكبير كبر. ))إذا كبر((فرغ من الركوع تركع، كما في قوله: 
 مام في تكبيرة اإلحرام حكمها؟ نعم؟موافقة اإل

 طالب:.......
يقول: تبطل صالته، لماذا؟ ألن اإلمام ما انعقدت صالته إال بنهاية التكبير فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صالته، 
الموافقة ليست مثل المسابقة، فإذا كبر مع اإلمام يكون حكمه حكم المسابق ال تنعقد صالته، أما من سابق في 

 ؟ال أمتكبير فعرفنا أنه محل خالف بين أهل العلم، تبطل الصالة غير ال
 طالب:.......

أنت افترض أن الحروف مع الحروف، يعني بدأ باأللف مع األلف، ال شك أن صالته على  ،ل، هو علل، العل   
ن كان بع-رحمه هللا-خطر، رسالة الصالة لإلمام أحمد ذكر فيها مسألة المسابقة، وشدد فيها  ضهم يشكك ، وا 

 هو؟ مافي نسبتها إلى اإلمام أحمد، 
 طالب:.......

سلم عن يمينه؟ التحليل يقع بالتسليم، واألكثر على أن الركن أو الواجب على خالف بينهم هو األولى التي عن 
ا، يمينه، والثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان حكمهما واحد، أما المتابعة في الصورة الظاهرة فال بد منه

ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر الصالة إذا صلى خلف من  ؛المتابعة في صورة الصالة الظاهر فال بد منها
نعم، لكن متابعته في األذكار مثال  اإلمام استفتح بحديث أبي هريرة، والمأموم استفتح باستفتاح عمر  ،يقيم أن يتم

لمأموم، ما زاد على ذلك كونه يقرأ ما تيسر، فهناك ما يلزم ، الفاتحة محل اتفاق يقرأها اإلمام وا-رضي هللا عنه-
 فيه الموافقة، وهناك ما ال يلزم فيه الموافقة.

 طالب:.......
هو األصل أن اإلمام يقرن بين القول والفعل؛ ألن القول دليل على الفعل، فالتكبير تكبير انتقال، إنما شرع 

 أوهذا األصل، لكن بعض الناس إما يتقدم  ،له من أوله إلى آخرهلالنتقال لإلعالم بهذا االنتقال، وهو مقارن 
 لبطالنها. -ال سيما من لم يَر اإلمام-يتأخر، ال شك أن من فعل ذلك أساء، وعرض صالة المأموم 

 باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهي ا
 نعم



 أحسن هللا إليك:
 باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهي ا:

أن  -رضي هللا عنه-ب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن مالك عن أيو 
انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

-ول هللا فقال الناس: نعم، فقام رس ))أصدق ذو اليدين؟((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا؟ فقال رسول هللا 
فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر  -صلى هللا عليه وسلم

 فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع".
رضي هللا -عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة 

فقام ذو اليدين  ،صالة العصر فسلم في ركعتين -صلى هللا عليه وسلم-يقول: "صلى رسول هللا  -تعالى عنه
 ))كل ذلك لم يكن((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال: أقصرت الصالة يا رسول هللا أم نسيت؟ فقال رسول هللا 

))أصدق على الناس فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فقال: قد كان بع  ذلك يا رسول هللا، فأقبل رسول هللا 
فأتم ما بقي من الصالة، ثم سجد سجدتين  -صلى هللا عليه وسلم-فقالوا: نعم، فقام رسول هللا  اليدين؟(( ذو

 بعد التسليم، وهو جالس".
صلى هللا عليه -عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول هللا 

أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له: ذو الشمالين  ركع ركعتين من إحدى صالتي النهار الظهر -وسلم
))ما قصرت الصالة وما : -صلى هللا عليه وسلم-أقصرت الصالة يا رسول هللا أم نسيت؟ فقال له رسول هللا 

على  -صلى هللا عليه وسلم-فقال ذو الشمالين: قد كان بع  ذلك يا رسول هللا، فأقبل رسول هللا  نسيت((
ما بقي  -صلى هللا عليه وسلم-فقالوا: نعم يا رسول هللا، فأتم رسول هللا  ذو اليدين؟(( ))أصدقالناس فقال: 

 من الصالة، ثم سلم.
 عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك.

هو كان زيادة في وكل س ،: "كل سهو كان نقصان ا من الصالة، فإن سجوده قبل السالم-رحمه هللا-قال مالك 
 الصالة فإن سجوده بعد السالم".

السهو: هو الغفلة عن الشيء وذهاب  "باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهي ا": -رحمه هللا تعالى-يقول 
القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، يقول ابن حجر: وليس بشيء، يعني التفريق، ال شك أن 

ن فرق بعضهم بأن السهو قد يكون طارئ ا يعرض ويزول، والغفلة أكثر ما  السهو والغفلة بينهما وجه شبه كبير، وا 
 تطلق على الثابت، الشيء الثابت.

عن محمد بن سيرين عن  -بفتح السين- ختياني"حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السَّ يقول: 
من اثنتين يعني في إحدى صالتي  ن اثنتين"انصرف م -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة أن رسول هللا 

ما العصر، وجاء في بعض الروايات: أنها الظهر، وفي بعضها: أنها العصر "فقال له ذو  العشي، إما الظهر وا 
يعني بعد  "أقصرت الصالة؟"اليدين" واسمه: الخرباق، سمي بذلك لطول في يديه، أو لكونه يعمل بيديه كلتيهما: 

قصرت بعد أن كانت طويلة صارت  "أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول هللا؟"قصورة أن كانت تامة صارت م



رت، وفي بعض الروايات وضبطها بعضهم: َأق صرت، قصرت  قصيرة، أم نسيت يا رسول هللا، هذا ضبط َأَقص 
يعني صارت مقصورة؛ ألن الزمان زمان تشريع، يحتمل أن تكون الرباعية اثنتين، أول ما فرضت الصالة 

عتين، ثم زيد في الحضر فصار أربع، وأقرت صالة السفر، وال يمتنع أن تعاد كما كانت، هذا احتمال؛ ألن رك
، -عليه الصالة والسالم-صلى الظهر ركعتين، وال يخلو إما أن يكون ناسي ا  -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ساهي ا، أو يكون شرع له قصر الصالة في الحضر.
" يعني بعد كالم طويل سيأتي -صلى هللا عليه وسلم-ت يا رسول هللا؟ فقال رسول هللا "أقصرت الصالة أم نسي
-"فقال الناس: نعم، صدق، فقام رسول هللا أصدق ذو اليدين؟  ))أصدق ذو اليدين؟((في بعض الروايات: 
شبة، قام، فكيف فقام، الثابت في الروايات أنه لما سلم قام إلى خ فصلى ركعتين أخريين" -صلى هللا عليه وسلم

عليه -يقال هنا: فقام وهو من األصل قائم؟ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ: القيام، وقد استشكل ألن النبي 
ا إلى الخشبة فاعتدل  -الصالة والسالم كان قائم ا، وأجيب بأن المراد بقوله: فقام، أي اعتدل؛ ألنه كان مستند 
هما الثالثة والرابعة بالنسبة لصالة الظهر أو  صلى ركعتين أخريين"ف -صلى هللا عليه وسلم-"فقام رسول هللا 

"ثم رفع سجد للسهو، مثل سجوده في الصالة أو أطول  "ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول"العصر 
السجود قبل السالم أو بعده؟ بعد السالم، وهل هذا يجري على  ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع"

؟ زاد، زاد غير جار   أم مالك: أن كل سجود نقص يكون قبل السالم، وسجود الزيادة يكون بعد السالم؟ جار   قاعدة
، السالم األول منها، هل في هذا تشهد بعد سجود السهو؟ البخاري ترجم عليه فقال: باب: من لم يتشهد في اأمور  

ا قبل السالم قاله ابن حجر، وأما إذا كان سجدتي السهو، سجد سجدتين ثم سلم، بدون تشهد، يعني إذا سجدهم
السجود قبل السالم فالجمهور على أنه ال يعيد التشهد، الجمهور على أنه ال يعيد التشهد، حكى ابن عبد البر 

البويطي في هذا، في هذا  وخطئواعن الليث أنه يعيده، يعني يتشهد ثانية، وعن البويطي عن الشافعي مثله، 
وعن عطاء يتخير، يعني بين أن يتشهد أو ال يتشهد، واختلف فيه عند المالكية، وحكى  النقل فإنه ال يعرف،

سحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد اإلسفرائيني عن  الترمذي عن أحمد وا 
هو أرجح وأكثر، القديم، يعني من قولي الشافعي، ال شك أنه جاء ما يدل عليه، لكن جاء ما يدل على عدمه و 

 فالصواب أنه ال يتشهد مطلق ا، سواء  سجد قبل السالم أو بعده.
أو  اطيب ما حكم سجود السهو؟ يعني السجود عن ترك واجب واجب، أو قل: لما يبطل عمده، سواء  كان نقص  

مسنون كله، زيادة، نعم كما قال الحنابلة: إن ما يبطل عمده واجب، وما عدا ذلك ال يجب، قال الشافعية: هو 
سجود السهو مسنون كله، يعني من لم يسجد للسهو ال شيء عليه، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون 

؟ تحتاج إلى إلى ماذاالزيادة؛ ألن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص، لكن إذا كانت الصالة زائدة بحاجة 
نية، وعن المالكية سجود النقص واجب دون الزيادة، وعن زيادة ثانية؟ عندهم، على كالمهم ال تحتاج إلى زيادة ثا

الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير األركان، فيجب بتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان، وأما األركان 
ا ال سجود لها عند الحنابلة، وعن الحنفية واجب كله، السجود واجب كله، لمن  فال يجبرها السجود، والسنن أيض 

د أو نقص أو شك، جميع أنواع السجود واجبة عند الحنفية، ومسنون كله عند الشافعية، المالكية للنقص واجب، زا
عليه الصالة -وللزيادة ليس بواجب، عند الحنابلة لما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك مسنون، وال شك أن النبي 



، -عليه الصالة والسالم-، من فعله -والسالم عليه الصالة-ترك وزاد ومع ذلكم سجد، يعني من فعله  -والسالم
 وفعله تشريع.

 وهب وقيل: قزمان عن أبي سفيان" -األموي موالهم المدني- "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصينيقول: 
-أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى رسول هللا  -بن جحش القرشي- ابن أبي أحمد -عبد هللا- "مولى

ولمسلم: الظهر، وفي الصحيحين: الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم:  صالة العصر" -لمصلى هللا عليه وس
إحدى صالتي العشي، واالختالف والشك من الرواة، االختالف بين الجزم بإحدى الصالتين أو الشك والتردد 

بعض أهل العلم بينهما اختالف من الرواة، وزعم بعضهم تبع ا الختالف الرواة زعموا تعدد القصة، وهذا مسلك ل
أنه إذا وجد االختالف بين الروايات ولو كان مرده اختالف الرواة ال أصل القصة يقولون: بتعدد القصة، ومنهم 

وعرفنا اسمه: الخرباق  "فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين"من يجزم قصة واحدة ويرجح بين هذا االختالف 
"يا رسول هللا أم نسيت؟ فقال رسول هللا كس أق صرت أي صارت قصيرة، وضبط بالع "فقال: أقصرت؟"السلمي 

ر  "))كل ذلك لم يكن((: -صلى هللا عليه وسلم- "فقال: قد كان بع  يعني لم أنَس ولم ت قَصر، أو ولم َتقص 
قد كان بعض ذلك، إما أنها قصرت أو النسيان، وفي بعض الروايات جزم أنه نسي، قال: بل نسيت،  ذلك"

والنسيان، فكيف أثبت النسيان ولم يثبت كونها قصرت؟ ألن كونها قصرت تشريع، نعم،  لماذا؟ هو نفى القصر
ينسى ليسن ويشرع، لكن ال يجوز عليه أن يشرع ما لم  -عليه الصالة والسالم-والنسيان غفلة، نسيان، وهو 

صلى هللا عليه - فقال: قد كان بع  ذلك يا رسول هللا، فأقبل رسول هللا ))كل ذلك لم يكن((يأذن به هللا، "
"فقالوا: نعم صدق، " يعني فيما قال؟ ))أصدق ذو اليدين؟(("فقال: يعني الذين صلوا معه  على الناس" -وسلم

"ثم وهو الركعتان الثالثة والرابعة  ما بقي من الصالة" -أكمل-فأتم  -صلى هللا عليه وسلم-فقام رسول هللا 
ن عندنا تعارض، تعارض بين ما عند اإلمام من غلبة ظن اآل سجد سجدتين للسهو بعد التسليم، وهو جالس"

وبين ما ادعاه ذو اليدين من النقص، لو صلى إمام وحصل له مثلما حصل، والغالب على ظنه أن صالته 
عليه -تامة، ثم قام شخص أو سبح واحد، قال: سبحان هللا، يرجع إلى قوله، أو يعمل بغلبة ظنه؟ هنا النبي 

يرجع حتى سأل غيره، ففي هذا أن اإلمام ال يرجع عن يقينه، وال غلبة ظنه إال لما هو أقوى  لم -الصالة والسالم
، -عليه الصالة والسالم-لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب  -عليه الصالة والسالم-منه؛ ألنه 

كل، في الحديث أن الكالم حتى صدقه غيره من المصلين، وحينئذ  ترجح قول األكثر على غلبة ظنه، أو قول ال
ا الفراغ منها.  أثناء الصالة ال يبطلها لمن سلم منها معتقد 

 نعم؟ "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة"يقول: 
 طالب:.......

، ثم سلم يكفي ه أن يستقبل القبلة هو ال بد من التكبير، تكبيرة االنتقال، نعم؛ ألنه سلم، لكن لو نسى التشهد مثال 
، يعني يغاير بين صوته للقيام والركوع والتشهد، هذا يحقق مصلحة، يحقق مصلحة ويجلس؛ ألن السالم هذا الغ  

حد محدد من الشارع، فاألمور المتروكة  هاقتداء المأموم به، وال يترتب عليه مفسدة، واللفظ متروك، يعني ما في
 داؤها على غير الصفة، على أي وجه، ما في شيء.التي لم تبين صفتها في الشرع، يجوز أ

 طالب:.......



تقدر تثبت أنه ما ورد وال وارد، ولم يذكر أنه كان يحذف  التقدر تثبت أنه ما ورد،  التقول: ما ورد وال وارد،  ،ال
 الصوت بعد، ال، األصل أنه متروك هذا، يأتي به اإلنسان على الصفة التي ال تخرجه عن مسماه، نعم؟

 طالب:.......
ترك التشهد، وترك  -عليه الصالة والسالم-يسجد، يأتي في حديث عبد هللا بن بحينة أنه  الزاد التكبير، هو 

 ولذا يقول أهل العلم: من سها مرار ا كفاه سجدتان. ؛الجلوس له، فاكتفى بسجدتين
"ابن سليمان بن أبي اسمه  قال ابن عبد البر: ال يوقف على "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر"

ركع ركعتين من  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ  حثمة، قال: بلغني"
-"فقال له يعني من ركعتين  "فسلم من اثنتين" ،يعني الظهر أو العصر، يعني فسرت إحدى صالتي النهار"

اليدين، في هذا الحديث قال: ذو الشمالين، ومرة قال: أصدق ذو  ذو الشمالين، وهناك: ذو ذو الشمالين" -رجل
وذو الشمالين رجل من بني زهرة اسمه: عمير بن عمرو، وقد وهم الزهري  "فقال له ذو الشمالين"اليدين؟ نعم 

نما هو الخرباق ذو اليدين؛ ألن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إسالم أبي هريرة بخمس سنين  "أقصرت في ذلك، وا 
 "))ما قصرت الصالة وما نسيت((: -صلى هللا عليه وسلم-لصالة يا رسول هللا أم نسيت؟ فقال له رسول هللا ا

ا عنه صلى هللا -"فقال ذو الشمالين: قد كان بع  ذلك يا رسول هللا، فأقبل رسول هللا  ،فصرح بنفيهما مع 
إال  صدق، يعني لم تصل    رسول هللا"فقالوا: نعم يا  ))أصدق ذو اليدين؟((على الناس فقال:  -عليه وسلم

صلى هللا -ما بقي من الصالة، ثم سلم"، "فأتم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-"فأتم رسول هللا ركعتين 
سجود سهو؟ نعم، يقول الباجي: لم يذكر ابن شهاب في حديثه  هفي ما بقي من الصالة، ثم سلم" -عليه وسلم

من الحفاو عن أبي هريرة، ومن حفظ معروف أنه حجة على من لم يحفظ،  هذا سجود السهو، وقد ذكره جماعة
ا من أهل الحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي -رحمه هللا-ويقول ابن عبد البر  : ال أعلم أحد 

ا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم  تركوه اليدين، ال أعلم أحد 
ن كان إمام ا عظيم ا في هذا الشأن، فالغلط ال يسلم منه بشر،  ا وال متن ا، وا  الضطرابه، وأنه لم يقم له إسناد 

 والكمال هلل تعالى.
الزهري إمام من أئمة المسلمين، إمام مكثر من المرويات، ومن الشيوخ والتالميذ، من بحور العلم، ومن الحفاو 

مخلوق يسلم من ذلك، فاإلمام ابن شهاب  هلم من يعر  من الخطأ والنسيان، ما فيالمتقنين، لكن مع ذلك ال يع
 ولذا لم يعول أهل العلم عليه. ؛لم يقم إسناد هذا الحديث وال متنه -رحمه هللا-الزهري 

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال 
نعم سجوده داخل  "فإن سجوده قبل السالم"يعني كترك التشهد األول  ن نقصان ا من الصالة"مالك: كل سهو كا

الصالة، داخل الماهية قبل السالم منها؛ ليحصل التعادل، نقص من الصالة فيزيد فيها، ما هو يزيد معها يزيد 
؟ رأي اإلمام مالك، وهذه قاعدة فيها، في أثنائها، وزاد في الصالة ال يجمع بين زيادتين في الصالة، هذا رأي من

عليه الصالة -مطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السالم، والسجود للزيادة بعد السالم، يعني كما فعل النبي 
"وكل سهو كان زيادة في في حديث عبد هللا بن بحينة حيث سجد قبل السالم؛ ألنه نقص من الصالة  -والسالم

في قصة ذي اليدين، لكن هل هذا االطراد  -صلى هللا عليه وسلم-كفعله  الصالة فإن سجوده بعد السالم"



مقبول؟ يعني كل نقص سجوده قبل السالم وكل زيادة سجودها بعد السالم؟ أو نقول: علينا باالقتداء؟ يعني 
ا للصالة يكون قبل السالم بها، يكون منها، ثم نخرج عن هذا األصل بالدليل ا يرجح ولذ ؛األصل أن ما يكون تبع 

ذا بنى  بعضهم أن سجود السهو كله قبل السالم إال في صورتين: إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، وا 
 على غالب ظنه، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه، نعم؟

 طالب:.......
الزيادة من حديث هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد هللا بن بحينة، نعم وسيأتي، وأخذ  ،ال

ن كان بعضهم يشكك في ثبوته -رحمه هللا-وطرد، وهذا موجود في بعض كالم شيخ اإلسالم  فقطذي اليدين  ، وا 
عن شيخ اإلسالم، لكن موجود في كالمه، لكن أخذ قواعد مطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين نعم؛ 

واألصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها  ألن عندنا السجود األصل أنه للصالة من تمام الصالة،
يكون قبل السالم إال ما خصه الدليل، وعلى كل حال ال يختلفون في أن من سجد قبل السالم في جميع الصور 

 صالته صحيحة، ومن سجد بعد السالم في جميع الصور صالته صحيحة، لكن الخالف في األفضل.
 سم.

 شك في صالته: باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا
 باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صالته:

))إذا شك أحدكم قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا 
ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، فإن  في صالته فلم يدِر كم صلى أثالث ا أم أربع ا؟ فليصلِِ 

ن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان((كانت الرك  .عة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وا 
كان  -رضي هللا عنهما-عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر 

تي السهو يقول: "إذا شك أحدكم في صالته فليتوَخ الذي يظن أنه نسي من صالته فليصله، ثم ليسجد سجد
 وهو جالس".

-عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد هللا بن عمرو بن العاص 
عن الذي يشك في صالته فال يدري كم صلى أثالث ا  -رضي هللا عنه-وكعب األحبار  -رضي هللا تعالى عنهما

 جدتين وهو جالس".ركعة أخرى، ثم ليسجد س أم أربع ا؟ فكالهما قال: "ليصلِِ 
كان إذا سئل عن النسيان في الصالة؟  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 

 قال: "ليتوَخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صالته فليصله".
د "حدثني عن مالك عن زييقول:  "باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صالته": -رحمه هللا تعالى-يقول 

))إذا شك أحدكم في صالته قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا مرسال   بن أسلم عن عطاء بن يسار"
ال فاألصل: فليصل    "فلم يدِر كم صلى أثالث ا أم أربع ا فليصلي(( ))فليصلي ؛ ألنها الم األمر، باإلشباع، وا 

، ن، وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم(())فليطرح الشك، وليبن  على ما استيقفي رواية مسلم:  ركعة((
))إذا شك أحدكم في صالته فلم يدِر كم صلى أثالث ا أم أربع ا؟ فليصلي ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس "

هذا يرد على مالك في قاعدته أو ال يرد؟ كيف؟ نعم، قد يرد وقد ال يرد؛ ألنه إن كان ما فعله  "قبل التسليم((



ن كان ما فعله فيه زيادة ورد عليه مطابق للواقع لم  ))فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين يرد، وا 
، ايعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، فصارت صالته بعد أن كانت خمس صارت ستًّ  السجدتين((

ت صالة مغرب، ثم والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع ال تقطع على وتر، وقل مقابل هذا لو كان
تردد هل صلى ركعتين أو ثالث؟ نعم، يبني على األقل ويأتي بثالثة إن كانت رابعة صارت وتر ا له، صارت 

 ))فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين((سجدتا الوتر لتقطع صالة المغرب على وتر 
ن كانت ر يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وتر ا  للواقع  ايعني من غير زيادة صار فعله مطابق   ابعة(())وا 

ذالل.ظإغا ))فالسجدتان ترغيم للشيطان((  ة للشيطان، وا 
قال النووي: معنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صالته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين، فأرغم 

ا عن مراده؛ ألن الشيطان ال شك أن ه يغيظه أن يأتي اإلنسان بما أمر به على الوجه الشيطان، ورده خاسئ ا مبعد 
ولذا إذا ثوب للصالة، إذا نودي للصالة أدبر، ثم رجع، ثم إذا ثوب بها أدبر ثم رجع ليلبس على  ؛المأمور به

كم صلى، ثم إذا  ي اإلنسان صالته، ويذكره ما لم يذكر، فال شك أنه إذا ذكره سعى في غفلته عن الصالة ال يدر  
 به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا. فعل ما أمر

 ،والحديث مخرج في صحيح مسلم، موصول عن أبي سعيد الخدري، من طريق سليمان بن بالل وداود بن قيس
 كالهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

فعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على وفي الحديث يقول ابن عبد البر: في الحديث تقوية لقول مالك والشا
ن اعتراه غير مرة تحرى، لماذا  اليقين فال يجزيه التحري، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وا 
يقول أبو حنيفة هذا الكالم؟ ألنه يتطور األمر عنده ويصير إلى حد الوسوسة، لكن إذا كان أول مرة ال مانع أن 

ن كان يتكرر عليه هذا نعم، ماذا يستقبل صالته يست أنف من جديد، يبدأ صالته من جديد ليحضر قلبه فيها، وا 
ن اعتراه غير مرة تحرى، صار يصلي أربع   ويسجد سجدتين تنقطع على وتر، كما لو صلى الظهر  ايقول؟ وا 

وب أن ؛ ألنها مطلاقطعها على شفع، اعكس أوترت له صالته صارت مغرب   ،خامسة وسجد سجدتين للسهو
وهو مطلوب أن يقطعها على شفع في الظهر أو العصر أو عشاء،  اتقطع على شفع هذه، ألنها صارت خمس  
 ن الركعتان بمثابة ركعة فيكون كأنه قطعها على وتر، المغرب.اهات ،لكن إن كانت مطلوب قطعها على وتر
ن اعتراه غ ،أول ما شك استقبل ،وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة ير مرة تحرى، وقال أحمد: الشك على وا 

اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألقى الشك وسجد قبل السالم على حديث أبي سعيد، حديث  :وجهين
ذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السالم على حديث ابن مسعود، كأنه في قول  الباب، وا 

اليقين والتحري، اليقين نقيض  :؛ ألن اآلن فيه يقين؟ يقول: على وجهيناإلمام أحمد يفرق بين الشك وغلبة الظن
ن كان درجات  للسهو، إذا وجد يقين ما وجد سهو، عندهم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أحيان ا، عند بعضهم، وا 

والظن: االحتمال المعلوم تتفاوت فمنها الوهم، والشك، والظن، واليقين، الذي هو العلم، فالعلم ال يحتمل النقيض، 
األقوى، والشك: االحتمال المساوي، والوهم: االحتمال المرجوح، فإذا وجدت عندنا غلبة ظن، نعم غلبة ظن إذا 

نقول؟ ابن  على اليقين وهو ثالث، أو نقول: اعمل  ماذاتردد اإلنسان بنسبة عشرين بالمائة أنه ما صلى رابعة، 
 بغلبة ظنك وتحر  واسجد بعد السالم؟



 :......طالب
لما بنى على غالب ظنه رجع إلى قول ذي  -عليه الصالة والسالم-يعني هذا غلبة ظن؟ الرسول  ماذاعلى 

اليدين؟ أو لما تيقن بعد أن أخبروه كلهم؟ يعني ما رجع عن غلبة ظنه لمجرد قول واحد؛ ألنه معارض بغلبة 
مانين بالمائة أن صالته مضبوطة وهو في ظنه، لكن لما كثر الجمع ترجح على غلبة ظنه، هو عنده غلبة ظن ث

؛ ألن بعض الناس سهل أنك تمسح ما عنده، سهل االركعة األخيرة، لما نبه نزلت هذه النسبة عنده، صارت وهم  
عليه أنه يغلي غلبة ظنه ويتنازل إلى ما يقال له، فمثل هذا يعمل بالمعارض نعم، وكل هذا سببه حضور القلب 

عشر، مثل هذا يحتاج إلى أن يقال: عندك  أملناس يسلم وما يدري هو صلى واحدة في الصالة وعدمه، بعض ا
ا البتة هذا، ما عنده من صالته شيء، فهذا لو ينبهه طفل عمل بقوله؛ ألنه يرى أن  غلبة ظن؟ ما عنده شيء أبد 

قن لها، لكن قول الطفل أرجح من قوله؛ لما يعرف من نفسه، لكن بعض الناس مقبل على صالته ويعرف أنه مت
مائة بالمائة صواب، مثل هذا ال يعارض غلبة ظنه بقول أدنى واحد، بل ال بد أن يكون ما  ،ال يعني أنه معصوم

 يعارضه أرجح من غلبة ظنه، وحديث ابن مسعود فيه التحري.
 طالب:.......

 يقول صاحب الزاد؟ من يحفظ؟ ماذاالمرجح عندهم؟ ترجيح صاحب المغني وغيره؟  تريد
 ب:.......طال
هل هو قبل السالم أو بعده؟ وهل  ،بعد؟ عبارته: "من سها مرار ا كفاه سجدتان" ال أمن هذه، لكن هل قبل هي  

يفرقون بين الزيادة والنقصان؟ أو يفرقون بين كله لكذا؟ ما ذكرنا األقوال؟ من يذكر المشهور عند الحنابلة في 
 هذا؟ 

 طالب:.......
وغيره، أنه قبل السالم إال ما ورد فيه النص، مسألة السالم على النقص والتحري،  نعم، وهو المرجح في المغني

، لكن لو تردد قبل أن يقوم، ثم غلب على ظنه اكما في حديث ابن مسعود، وترتب على تردده فعل؟ ال، زاد قيام  
 نعم.منهم من يفرق يقول: إذا انفصل فخذه عن ساقه، كالم،  ،ثم جلس، إذا فارقت رجاله األرض

على كل حال إذا فعل فعال  يناقض ما هو فيه من الصالة يسجد له، نعم، وهللا ألصل في اإلنسان أن يقتدي، 
 لكن قد يرد صور ال يوجد لها نص بذاتها، فتلحق بأقرب النصوص الواردة فيها، نعم؟

 طالب:.......
علم، كلهم غلبة الظن يعملون به، هنا التحري غلبة الظن هو مدار أكثر األحكام، غلبة الظن معتبر عند أهل ال

رجح الوصل،  -رحمه هللا-الحديث الذي عندنا مرسل، وعند مسلم موصول من حديث أبي سعيد، واإلمام أحمد 
وقال: إنما قصر به مالك، وأسنده عدة منهم ابن عجالن، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وداود بن قيس وغيرهم، 

ل، وهل يرد في مثل هذا تعارض الوصل واإلرسال؟ نعم، هل نعمل بقول المقصود أن األكثر على أنه موصو 
األكثر؟ أو نقول: مالك نجم السنن قصر به فقوله المعتبر؟ يعني لو أردنا أن نعارض بين ابن شهاب وبين غيره 

منهم، كل واحد  ،من الرواة، ابن شهاب أحفظ منهم على جهة االنفراد، ومالك أحفظ من هؤالء على جهة االنفراد
 : أولى بالخطأ عن الجماعة.-كما قال اإلمام الشافعي-لكن الواحد 



عن سالم بن عبد هللا أن عبد  -بن عبد هللا بن عمر- "وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيديقول: 
الذي يظن أنه نسي من صالته  -يعني يتحرى - هللا بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صالته فليتوخَ 

؟ على التحري، والتحري مبني على غلبة الظن، قال ماذاهنا دليل على  ه، ثم ليسجد سجدتين للسهو"فليصل
البناء على اليقين، وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر  -يعني عند مالك-ابن عبد البر: هو عنده 

 أعني السابق. ،عضده حديث أبي سعيدالظن، وتأويلنا أحوط، وأبين؛ ألنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، وي
ا لمذهبه  هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار األقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبع 
حرف الكالم، نعم هنا قال: ليتوَخ، فليصله، قال ابن عبد البر: هو عنده يعني مالك البناء على اليقين يعني 

 ا،معنى اليقين؟ يعني لو ثمانين بالمائة عندك أنك صليت ثالث   ما ،ب، البناء على اليقينحرفه لما يوافق المذه
ألن هذا هو اليقين، وتأوله من قال بالتحري، يتوخى يتحرى،  ؛تجعلها ثنتين ،وعشرين بالمائة أنك صليت ثنتين

ن كانت نسبة الخطأ نص، أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط، يعني تأتي بزيادة ركعة أحو  ط، وا 
ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي  ،عشرين بالمائة نسبة النقص، وتأويلنا أحوط وأبين؛ ألنه أمره أن يصلي

 سعيد.
وهذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول،  السهمي" -بن المسيب- "وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو

- قال: سألت عبد هللا بن عمرو بن العاص وكعب األحبار"عن عطاء بن يسار أنه مقبول من السادسة 
الذي  ركعة أخرى" عن الذي يشك في صالته فال يدري كم صلى أثالث ا أم أربع ا؟ فكالهما قال: "ليصلِِ  -الحميري 

"الذي مثل هذا ال بد أن يبرأ من عهدة الواجب  ،يشك، مسألة الشك هذه احتمال، احتمال الطرفين على حد سواء
"ثم ليسجد باني ا على ما تيقن  ركعة أخرى" ي صالته فال يدري كم صلى أثالث ا أم أربع ا؟ قال: "ليصلِِ يشك ف

كما في حديث أبي سعيد، بعض الناس كثير الشك، يمكن ال تخلو صالة من صالته من  سجدتين وهو جالس"
 أمفاته شيء أو ما فاته؟ واحدة أ :فلما سلم هو ما يدري  ،شك، ويرجح بما يفعله جاره، دخل هو وزيد من الناس

عن يساره لو قلنا بعد اقتدى به وصار إمام ا له انتهى اإلشكال، جاره الذي عن  أمعن يمينه  الذيثنتين؟ جاره 
تصح؟ هذا ما يدري كم صلى واحدة أو ثنتين؟ أدرك التشهد أو  ال أمه صلى ركعة فعل مثله، تصح صالته نيمي

 ره صلى، نعم؟أدرك الصالة من أولها؟ لكن جا
 طالب:.......

هل هن  ا، يعني إذا وجد شكًّ اهو يصلح مرجح   ،، الاه ما يصلح إمام  نهو عن يمي ،لكن يكفي هذا يا اإلخوان؟ ال
فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين؟ إذ ا يكون غلبة ظن، نعم يكون  ،ثالث؟ وقلنا: بغلبة الظن والتحري  أمثنتين 

 غلبة ظن.
 طالب:.......

 على غلبة ظنه، يتحرى، يعني يرجح بصالة الجار أو ما يرجح؟ نيهو غلبة ظن؟ يب ما
 طالب:.......
يدري، قد يأتي لصالة شروطها متوافرة، وأركانها وتصح عند  السلم؟ واقع كثير من الناس ي لم أمتأكد أنه سلم 

شرع الجماعة، هذا  -حانه وتعالىسب-، وال يدري كم صلى؟ ومن نعم هللا أن هللا ئ االفقهاء وال يعقل منها شي



يكشف الطبيب فيخفف على كثير من المأمومين، وهذه يصححها الفقهاء، والفقهاء كاألطباء، يعني يأتي شخص 
يقول: سليم مائة بالمائة، من الناحية الطبية، لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب،  هعلى قلب
المستشفى لقسم القلب وكذا يقول: مائة  إلى به تذهب ( سورة األحزاب[50]) ِه َمَرٌ {}َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلبِ نعم، 

بالمائة سليم، طيب في قلبه مرض؟ هذا طمع في غرة وغفلة بعض الناس، في قلبه مرض، نعم، كذا يمثل 
فل عنها ولو ويصور بعض العلماء، يقول: الذي يخشع في صالته قلبه سليم، ويقبل عليها بكليته، لكن الذي يغ

ن كانت من حيث  أمأتى بصورتها الظاهرة وصححها الفقهاء يبقى أنها مثل الذي في قلبه مرض شهوة  شبهة، وا 
من حيث  "سليم مائة بالمائة" اأدائه لوظيفته كاملة، وهذا تنظير مطابق، يعني تأتي إلى المستشفى ويعطيك تقرير  

يبقى أنه هذا القلب الذي اتجهت إليه خطابات الشرع كلها، أدنى إشكال، لكن  هفي ليسأداء الوظائف للقلب، 
؟ إلى القلب، كله إلى القلب منصرف، وهو في غفلة ونسيان عن صالته وكذا ماذاالخطاب الشرعي يتجه إلى 

ن أدى الوظائف؛ ألن صالح القلب وفساده معنوي، مسألة الصالح والفساد الحسي يعالج  ، لكن الكالم بسهولةوا 
الذي يجبره؟ يحتاج إلى عالج بالنصوص الشرعية، وباإلكثار من العبادات، وبصدق  مامعنوي هذا بالفساد ال

 .-عز وجل-إلى هللا  وءاإلقبال واللج
 طالب:.......

ألنك نقصت  ،يتردد العامي أضبط؛ ألن أيهاأنت إذا حصرته كله قبل السالم، وأخرجت صورتين هذا أسهل،  ،ال
 السالم؟ سجد بعد ماذال ،حديث: ذي اليدين، يقول: نقص، هذا سالم على نقص رى زدت؟ كثير من الناس ي أم
؛ ألنه سلم عن ايتصورون األمر على حقيقته، يعني كثير حتى من طالب العلم المبتدئين يتصوره نقص   ال

 معنى ركعتين؟ يعني نقص من صالته. ماركعتين، 
- سئل عن النسيان في الصالة؟ قال: "ليتوخَ "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان إذا 

في رواية سالم المتقدمة: "ثم يسجد سجدة السهو وهو  أحدكم الذي يظن أنه نسي من صالته فليصله" -يتحرى 
 "كان إذا سئل عن النسيان في الصالة؟ قال: "ليتوَخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صالته فليصله"جالس"، 

على اليقين؟ مثل ما صرف ابن عبد البر النص األول يصرف هذا بعد؛  أمن يعني اآلن بنى على غالب الظ
 ألنه قال: فليصله مثل األول.

 طالب:.......
يعني نوى االنفراد ليأتي بما فاته أو ما بعد انفصل عن اإلمام؟ يعني اإلمام سلم ثم قام ليأتي بما سبق به، ثم 

فيسجد ال سيما إذا كان السهو قد أدركه، أو ينتظر حتى يسلم سجد اإلمام، هذا مخير بين األمرين إما أن يرجع 
 هو ويسجد سجدتين؛ ألنه نوى االنفراد، وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 
 
 



 (5كتاب الصالة ) -الموطأ 

 لنظر في الصالة إلى ما يشغلك عنهاشرح باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين، وباب: ا

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 سم.
 باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين:

 ك:أحسن هللا إلي
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
 باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين:

أنه قال: "صلى لنا  -هللا تعالى عنهرضي -عن مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد هللا بن بحينة 
ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صالته ونظرنا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 ر ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".كبِ  ،تسليمه
أنه  -ضي هللا تعالى عنهر -عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد هللا بن بحينة 

الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صالته  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "صلى لنا رسول هللا 
 سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".

فيمن سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه  -رحمه هللا-قال مالك 
كان أتم: إنه يرجع فيجلس وال يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أَر أن يسجد األخرى، ثم إذا  ذكر أنه قد

 قضى صالته فليسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.
 أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد. "باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين": -رحمه هللا تعالى-يقول 

وبحينة أمه، وهو عبد هللا بن مالك  هاب عن األعرج عن عبد هللا بن بحينة""حدثني يحيى عن مالك عن ابن ش
صلى هللا -في رواية عند البخاري: "صلى بنا رسول هللا  "أنه قال: "صلى لنا"بن القشب، وأما بحينة فهي أمه 

 لناس معه"فقام ا -في التشهد األول- "ركعتين ثم قام فلم يجلسالظهر" كما في بعض الروايات:  -عليه وسلم
قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائم ا ال يرجع إلى الجلسة، يعني يحتمل 

ا  -عليه الصالة والسالم-أن الصحابة خلفه  عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائم ا ال يعود، وقد استتم، ويحتمل أيض 



ا، ظنوه ا أنهم جهلوا الحكم وظنوه تشريع  فرغ - "فقام الناس معه فلما قضى صالتهألنهم لم يسبحوا،  ؛تشريع 
 ر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم".كبِ  -يعني انتظرنا- ونظرنا تسليمه -منها

والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من 
جود في مثل هذه الصورة يكون قبل السالم، وأن من سها عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان؛ السجود، وأن الس

 ألنه ترك التشهد والجلوس له، واكتفى بسجدتين، وهذا عمدة من يقول: إن السجود للنقص يكون قبل السالم.
ابن بحينة عن عبد هللا  -األعرج- "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمزيقول: 

وهنا صرح بالصالة، هناك صلى لنا رسول هللا  الظهر" -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: "صلى لنا رسول هللا 
أي بينهما،  "فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما"ركعتين، وهنا صرح بأنها صالة الظهر  -صلى هللا عليه وسلم-

من غير  جد سجدتين للسهو، ثم سلم بعد ذلك""فلما قضى صالته سيعني في نهايتهما  "ولم يجلس فيهما"
 تشهد بعدهما.

من سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع في  "قال مالك: فيمن سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع"
"فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان الرباعية، والثالث في الثالثية، أو االثنتين في الصبح 

فيمن سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع، يعني قام إلى خامسة  إنه يرجع فيجلس وال يسجد" -الصالة- أتم
أو في الثالثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة، مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع 

 الركعة. ذكر أنها زائدة ماذا يصنع؟ يجلس فور ا ال يتم بقية
 طالب:.......

ألنه إن أتمها بطلت صالته، الزيادة السابقة سهو معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فتبطل الركعة،  نعم؛
ذكر أنه كان قد أتم، أو قد كان أتم الصالة أنه يرجع فيجلس وال يسجد، فإن سجد بطلت صالته؛ ألنه إذا ركع 

الركعة؟ نقول: ال، أنت زدت  ذهص راح الكثير ما بقي إال القليل نكمل هثم ذكر يجلس وال يسجد، ما يقول: خال
"ولو زيادة عن عمد مبطلة للصالة، "فيجلس وال يسجد فإن سجد بطلت؛ ألنها زيادة في الصالة عن علم وعمد، 

؟ ال ال أمقام وقرأ في الخامسة وركع ورفع وسجد، ثم ذكر بين السجدتين يسجد الثانية  سجد إحدى السجدتين"
بل إن سجدها بطلت صالته؛ ألنه تعمد  "ولو سجد إحدى السجدتين لم أَر أن يسجد األخرى"يسجد الثانية 

 الزيادة.
ن قل من غير الذكر المباح فسدت صالته.  قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صالته شيئ ا وا 

يعني ألنه زاد في الصالة،  ين وهو جالس"فليسجد سجدت -فرغ منها بالتشهد والسالم- "ثم إذا قضى صالته
للزيادة، واألصل في ذلك حديث ابن  "فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم"سجود للزيادة بعد السالم 

ا فقيل له: أزيدت الصالة؟ فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-مسعود أن رسول هللا   ))وما ذاك؟((صلى الظهر خمس 
ا، فسجد سجد تين بعدها، فسجد سجدتين بعدها، فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود قالوا: صليت خمس 

للزيادة بعد السالم، أو أنه ما عرف أنه زاد إال بعد السالم؟ ما عرف أنه زاد إال بعد السالم، فليس في هذا دليل 
 على أن كل سجود للزيادة بعد السالم.

 طالب:......



ا ما عرف إال بعد السالم واضح؛ ألنه  عليه - در  ي لم ))وما ذاك؟((لما سلم قيل له: أزيد في الصالة؟ قال: قطع 
ا، فسجد سجدتين بعدما سلم.-الصالة والسالم  ، قالوا: صليت خمس 
 طالب:.......

يستقبل صالته؟ يستقبل صالته،  أمال، فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها 
يلزمه إعادة الصالة؟ ال، ال  هلاألول وما سجد له، وطال الفصل، والسجود واجب لكن افترض أنه نسي التشهد 

 يلزمه إعادة الصالة.
حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة يعيد الصالة، أو ال يتابعه من األصل، ال يجوز له متابعته من 

من عرف أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن  األصل؛ ألنه إن تابعه ال بد من إعادة الصالة، الركعة الخامسة يعني
، +يجلس ويأتي بركعة؛ ألن هذه الركعة زائدة ال يدرك بها شيء، وجودها مثل عدمها، لكن مثل سبحوا به

 ؟نعماإلنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل بال شك، 
 طالب..........

نعم لو قام إلى ثالثة في صالة التراويح هذا تقصد؟ يقولون:  اإلمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي ببدلها كالمنفرد،
 فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع، نعم.

 باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها:
 باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها:

صلى هللا -زوج النبي  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة 
خميصة شامية، لها علم،  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول هللا  -عليه وسلم

))ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصالة فشهد فيها الصالة، فلما انصرف قال: 
 .فكاد يفتنني((

لبس خميصة لها علم  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن
))إني نظرت إلى علمها ؟ فقال: مَ ولِ  ،ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول هللا

 .في الصالة((
ردد وحدثني مالك عن عبد هللا بن أبي بكر أن أبا طلحة األنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يت

ا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صالته، فإذا هو ال يدري كم صلى فقال:  يلتمس مخرج 
فذكر له الذي أصابه في  -صلى هللا عليه وسلم-لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول هللا 

 حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول هللا هو صدقة هلل فضعه حيث شئت".
واٍد من -ني عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر أن رجال  من األنصار كان يصلي في حائ  له بالقف وحدث

في زمان الثمر، والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم  -أودية المدينة
-ا فتنة، فجاء عثمان بن عفان رجع إلى صالته، فإذا هو ال يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذ

فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين  -وهو يومئذ خليفة
ا، فسمي ذلك المال الخمسين".  ألف 



َيشَغلك بفتح الياء والغين من الثالثي  "باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها": -رحمه هللا تعالى-يقول 
، وأشغله شَ  غال  ، َشغال  وش  غال  َغل َيشَغل، أو بضم أوله وكسر الغين من )أشغل( الرباعي ي شغل، َشَغَله كمنعه ش 

 الرباعي لغة جيدة في قول، أو قليلة، أو رديئة، أقوال.
يقول مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو من كتاب  "حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة"

، وسقط ذكرها ليحيى فقط، -رضي هللا عنها-مرجانة موالة عائشة  "عن أمه"ا، أبي علقمة وكان نحويًّ  علقمة بن
يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ، يقول ابن عبد البر: سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات 

ويقال: أبو جهيم، اسمه: عامر،  "قالت: "أهدى أبو جهم -صلى هللا عليه وسلم-"أن عائشة زوج النبي الموطأ 
 -صلى هللا عليه وسلم-"أهدى لرسول هللا وقيل: عبيد بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح، 

عليه -أي صلى وهو البسها  "فشهد فيها الصالة"كساء رقيق مربع فيه أعالم وخطوط  خميصة شامية لها علم"
))ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في ائشة: "فلما انصرف قال لع -الصالة والسالم

والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصالة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة  "الصالة فكاد يفتنني((
فالذي يشغل عن الخير يفتن،  لتغابن[( سورة ا49]) }ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة{الرجل في أهله وماله وولده وجاره 

وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها،  -عليه الصالة والسالم-والرسول 
أشد من  -مع األسف الشديد-والواحد منا يصلي في األماكن المزخرفة، وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد 

ا فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله المتاحف في زخرفتها وأثاثها ، وقد حدثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجد 
 لماذا؟ ،ستفيد، إذ الشيخ جالس ما يتكلم وال يتحدث والطالب جالسون أطالب فقال: 
 طالب:......

عليه الصالة -يصورون فيه، وما أمر النبي  ،؛ ألنه ال يوجد أجمل من هذا المسجداال، يصورون مشهد  
بتشييد المساجد، ومن عالمات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه ال تجوز زخرفة المساجد،  -والسالم

والصالة صحيحة، ويبطلها الظاهرية، الصالة في المسجد المزخرف، وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند 
ما كأنك في مكان عبادة، أما  الحنفية أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت هللا من باب أولى، تدخل بعض المساجد

بالنسبة للشخص الذي له نظر في الخط والرسم والزخرفة هذا لن يعقل من صالته وال واحد بالمائة، واإلنسان 
ما له نظر في هذه األمور قد يعقل بعض الشيء، ومع األسف الشديد أن بعض طالب العلم  الذييختبر نفسه، 

، دعنا من عامة الناس....... فيهم خير يعمرون المساجد بأموالهم يتولى اإلشراف على عمارة بعض المساجد
نعم، لكن بعض طالب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها، إذا كانت االنبجانية كادت أن تفتن 

الذي يرجع من صالته بجميع أجرها، فيكف بمن ال يرجع منها إال بالعشر أو ما  -نعم الخميصة-أشرف الخلق 
 ل من العشر؟! هؤالء يحتاجون إلى من يعينهم، وهللا المستعان.هو أق

يعني كأنك تقول: المقطوع به أنها ستشغله، هذا مبني على حكم الخشوع في الصالة، الخشوع في الصالة 
جمهور أهل العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول: ال يجوز، مكروه، وأوجب الخشوع جمع 

 علم منهم ابن رجب والغزالي وأطال في تقرير وجوبه، وألف فيه ابن رجب.من أهل ال
 المقصود أن المسألة تبع ا لحكم الخشوع.



 طالب:.......
، أما -عز وجل-لكن النظر في مثل هذه األمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على هللا  نعم،

 الثوب المخطط؟ نعم، هللا يعفو، هللا يعفو ويسامح، نعم. شخص لم يدخل المسجد....... فنقول له: ال تلبس
 طالب:.......

هو إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الناس والكوه وصار ال شيء عندهم، مثل هذه األلوان  ،ال
 اآلن صارت........ ما تلفت.

، ووصله معن ب "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه"يقول:  ن عيسى أحد رواة الموطأ فقال عن مرسال 
ألنه كاد أن  ؛لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم" -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا عائشة 

لم له، سادة، كساء غليظ ال عَ  "وأخذ من أبي جهم أنبجانية"، -عليه الصالة والسالم-يتشاغل بها وقت الصالة 
ولذا طلب البديل، االنبجانية، ولم؟  ؛ه رد عليه هديته فصار في نفسه شيءألن ؟"مَ "فقال له: يا رسول هللا ولِ 

عليه -ابن الجوزي أورد إشكال وهو أنه كيف أنبجانية تشغل النبي  ))إني نظرت إلى علمها في الصالة(("فقال: 
نب عن صالته ووجد في األمة من سقط السقف في المسجد ما التفت؟ وقع السقف إلى جا -الصالة والسالم

مسلم بن يسار ولم يعلم به، منشغل في صالته، مستغرق في صالته، نقول: إن هذا تشريع، هذا بالنسبة له 
من قراءته لكتاب  -عليه الصالة والسالم-، وقل مثل هذا فيما يحصل له -عليه الصالة والسالم-تشريع ألمته 

ع الناس، وأسلمهم قلب ا، ووجد بعد عصره ، وهو أعلم الناس، وأخشى الناس، وأتقى الناس، وأور -عز وجل-هللا 
يصير يا إخوان، فهل  نعم،يصير؟  أن يمكن المن إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي، ال يأتينا من ينكر يقول: هذا 

؟ لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل -عليه الصالة والسالم-هذا حاله أكمل من حال الرسول 
{ }ِإنَّا َسُنْلِقيعندنا وارد ومورود، وارد قوي حالنا؟ ألن عندنا أمران:  عليه -يوحى إليه  ( سورة المزمل[9]) َقْوال  َثِقيال 

، -جل وعال-في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضاء بالعرق من ثقله، الوارد ثقيل، وكالم هللا  -الصالة والسالم
إذا قرأ ال يحصل له شيء من الغشي، نعم  قوي يحصل تعادل، -عليه الصالة والسالم-والمورود بالنسبة له 

، من جاء بعدهم يستشعرون -عليه الصالة والسالم-، وأصحابه على سنته -عليه الصالة والسالم-يتأثر ويبكي 
عظمة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل، لكن من جاء بعدهم لما طال العهد ال يستحضرون قوة 

رد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع الوارد، لو استحضروا قوة الوا
 ، حينما يصابون بشيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين، لكن ما في استشعار لعظمة الوارد أصال 

ي التابعين من فرق، هذا اإلشكال؛ ألنه يستشكل بعضهم كيف يوجد ف هيعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في
ما يصاب؟ هل هم أكثر خشية من الرسول؟ ال، هذا سر  -عليه الصالة والسالم-يصاب بالغشي والنبي 

على الجدار واقرأ  ضعهالذي يغشى  االمسألة، بعض الناس ينكر، وممن أنكر ابن سيرين أنكر، يقول: أبد
ثابت عن كثير من السلف، وال ينكر، بصحيح؛ ألن هذا  ليس هذافهو صحيح، نعم، لكن ال،  سقطإن  ،القرآن

، إن بكى اإلمام أما نستشعر، ما كان شيء يقر  نحنوسببه قوة الوارد مع ضعف المورود، استشعار قوة الوارد، 
ال هللا المستعان، لكن إذا لم يستشعر اإلنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود هذا ال  عرفنا أننا نصلي، وا 

ك مضايق، مضايق إنذار، مضايق يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع شك أن هذا ال شيء، هنا



من يفعل هذا من بعده ال بد أن  -عليه الصالة والسالم-عينه ومع ذلكم يرضى تمام الرضا عن القدر، كحاله 
 ،يحصل عنده شيء من االعتراض، ولذلكم الذي لم يستطع التوفيق ضحك، يقول: ما أقدر أبكي وال أعترض

 .أستطيع، هللا المستعان البصحيح،  س هذالي
زيد بن -أن أبا طلحة األنصاري  -بن محمد بن عمرو بن حزم- "وحدثني مالك عن عبد هللا بن أبي بكر

فطفق يتردد يلتمس  -شبيه باليمامة أو هو عينها- فطار دبسي -بستانه- كان يصلي في حائطه -سهل
ا" النخيل كأنه مسقوف، هذا الدبسي طفق يتردد ب يءجريد، الحائط ملما قدر، لكثرة النخيل، والتصاق ال مخرج 

ا  سرور ا بصالح ماله  "فأعجبه ذلك"أبو طلحة وهو يصلي، يناظر هذا الدبسي،  "فأعجبه ذلك"يلتمس مخرج 
في اإلقبال عليها، تذكر أنه في صالة، ثم رجع إلى  "فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صالته"وكثرته، 
اختبار وابتالء  هذا فتنة" ،"فإذا هو ال يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في ماليي اإلقبال عليها صالته ف
فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال: يا  -صلى هللا عليه وسلم-"فجاء إلى رسول هللا وامتحان 

لما شغله حب الخير، الخيل  -معليه السال-هذه الكفارة، سليمان  رسول هللا هو صدقة هلل فضعه حيث شئت"
ا بالسوق واألعناق، وهنا تصدق بالحائط، قال الباجي: أراد إخراج ما فتن به من ماله  ؛عن ذكر ربه طفق مسح 

تكفير اشتغاله عن صالته، وهذا ال شك أنه أمر عظيم، اإلنسان ال يفرط بشيء يسير فضال  عن مثل هذا، 
أن رجال  من األنصار  -األنصاري المدني قاضيها- هللا بن أبي بكر"حدثني عن مالك عن عبد ونظيره قوله: 

ذللت يعني مالت لثقل  واٍد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت"-كان يصلي في حائ  له بالقف 
ه ما رأى "فنظر إليها فأعجبأو ث مرها، جاء اإلفراد والجمع،  "بثمرها"مستديرة  "فهي مطوقة"ما تحمله من الثمر، 

اختبار  من ثمرها، ثم رجع إلى صالته فإذا هو ال يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة"
عثماَن بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائ ، وقال: هو  -هذا الرجل- "فجاء

ا" أنه لم يوقفه، لم  -رضي هللا عنه-مان عرف عث صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألف 
نما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير، قال أبو عمر: ألنه فهم مراد األنصاري أنه ال  -أصله-يوقف عينه  وا 

 لبلوغ ثمنه خمسين ألف ا. "فسمي ذلك المال الخمسين"يريد الوقف فباعه وتصدق بثمنه، ولم يجعله وقف ا، 
 طالب:.......
ترخص، وعلى كل حال العاصي ال ينبغي أن يعان على معصيته، كما هو مقتضى قول عامة يجوز له أن ي

 أهل العلم.
 

 

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب السهو -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 كتاب السهو: باب العمل في السهو:
أن رسول  -رضي هللا عنه-ف عن أبي هريرة عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عو 

إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى ال يدري كم )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .((فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ،صلى

 .((ألسن إني ألنسى أو أنسى)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا 
قال القاسم بن  ،إني أهم في صالتي فيكثر ذلك علي :سأل القاسم بن محمد فقال عن مالك أنه بلغه أن رجال  

 .ما أتممت صالتي :وأنت تقول ،ام  في صالتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف محمد:
 آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

بل األحاديث التي  ،كتاب السهو غير موجودة في األصول المعتمدة؛ ألن أكثر أبواب السهو :الترجمة الكبرى 
لتشمل  ؛عليها االعتماد في باب السهو مضت انتهت، يعني حق هذه الترجمة لو كانت موجودة قبل كم باب

 .السهو أحاديث السهو التي بالفعل عليها اعتماد األحكام في
الترقيم في والمحقق محمد فؤاد عبد الباقي يحذو حذو أصحاب المعجم المفهرس  ،أما هذه الترجمة مقحمة هنا

هذا ال شك، لكن ينبغي أن تكون ال على بلكي يتطابق عمله على ما جاء في المعجم، يخدم الطالب  ؛والترتيب
للطالب  قال: كذا المعجم المفهرس وتيسير ا مشحساب الدقة في تحري األوثق واألصح، لو وضع ترجمة في الها

ن لم تعتمد في الكتاب، لو وضعها حاشية وتكلم عليها ال بأس، أما أن يجعلها عنوان   كتاب " اكبير   اتأخذ رقم وا 
وهو في هذا الكتاب في صحيح مسلم حتى في صحيح البخاري في ترقيمه لصحيح البخاري في صحيح  "،السهو

لإلمام البخاري  و الحديث؛ ولذلك تجدون في الصحيحللمعجم المفهرس أللفا الها تبع  مسلم سنن ابن ماجه ك
 عم، األبواب األولى في الكتاب تبع ا، نله باألذانوفيه ما يقرب من مائتي باب أكثرها ال عالقة  ،كتاب األذان

هاب القلب إلى غيره، من وذ ،أنه الغفلة عن الشيء :وتقدم تعريف السهومن أبواب الصالة، هذا، لكن باقيها ل
 العلم من فرق بين السهو والغفلة. أهل

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول اإلمام:  "باب: العمل في السهو"
 المراد بالصالة "))إذا قام أحدكم يصلي((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-بن عوف عن أبي هريرة أن رسول هللا 

دعاء الغافل ال ف ،في الدعاء لكي يغفل ويسهو عن دعائه؟..... يلبس على اإلنسان اللغوية أمشرعية هنا ال
ذا فرغ من األذان يستجاب، لكن الحديث السابق:  ذا ثوب في ))إذا نودي للصالة أدبر الشيطان، وا  أقبل، وا 

))إن أحدكم إذا قام ا هنا: م يفسرهليلبس عليه صالته أو  ،وكذا، جاء ليلبس عليه صالته ((الصالة أدبر
وهي أعم من أن  ،الذي يغلب على الظن أن المراد بهذا النص الصالة الشرعية ذات الركوع والسجود يصلي((

 تكون نافلة أو فريضة.



ِإيَماَنُهم }يخلطوا  :يعني {الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسواْ }لبس بالتخفيف أي خلط  ))جاءه الشيطان فلبس عليه((
يعني إذا وقع  ، فإذا وجد ذلك أحدكم(())فلبس عليه أمر صالته حتى ال يدري كم صلى [( سورة األنعام28)] ُظْلٍم{بِ 

 ))بعد السالم(( :جاء في بعض الروايات وهو جالس(( -للشيطان اترغيم  - ))فليسجد سجدتينهذا ألحد  منكم 
))ال يدري كم  ،يسجد سجدتين بعدما يسلم(())من شك في صالته فل: اوفيه حديث عبد هللا بن جعفر مرفوع  

يعني هل يبني على  إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس(()) يعني ذلك ((صلى، فإذا وجد أحدكم
ال شك  ؟أو هو للمبتلى ؟وهل هو لكل أحد ؟أو يبني على غالب ظنه؟ أو أنه ال يلتفت إلى هذا التشكيك ؟األقل

أو  ،حتى يلبس عليه في كل صالته ،شيطان في أول األمر ويسترسل معه يبتلىأن الذي يستجيب للوساوس لل
 في كل صلواته.

ويغلب على  ،ويكثر منه السهو ،ن الحديث محمول  على من يكثر عليه مثل هذا بحيث ال يكاد ينفك منهيقول: إ
م يكمل صالته فيبني على صالة فيجزيه حينئذ  أن يسجد للسهو، وأما من يغلب على ظنه أنه لتم ال قد ظنه أنه

ا هل يبني على األقل يقينه وهو األقل، وسبق الكالم في المسألة وهو أنه إذا تردد هل صلى اثنتين أو ثالث  
أو يعمل بغلبة ظنه فإن كان الذي يغلب على الظن أنه صلى  ؟ألنه متيقن ما لم يجزم بأنه أتم صالته مطلق ا؛

ذا  ؟للشيطان اغيم  ويسجد سجدتين تر  اثالث يعتبرها ثالث   ن غلب على ظنه أنه صلى ركعتين فاألمر كذلك، وا  وا 
عرفنا أنه و هذا كله مضى،  ؟وجد التردد على حد  سواء هل يرجح بفعل جاره الذي دخل معه الذي صف بجواره

لعلم موجود، ومن أهل ا -احتمال النقيض-وال يعمل بغلبة الظن ما دام االحتمال  ،على األقل اعندهم يبني مطلق  
من يقول: يبني على غلبة ظنه؛ ألن جل األحكام مبنية على غلبة الظن، وال شك أن الخروج من عهدة الواجب 

سهل، لكن إذا كثر كلما  ،يعني في الشهر مرة ا،بيقين ترجح مذهبهم في هذا، لكن إذا كثر إذا كان األمر نادر  
وال  ،مثل هذا ال بد من الحسم في موضعه ا؟بع  أر  أمصلى واحدة  ا؟ثالث   أمصف اإلنسان شك هل صلى ركعتين 

 بد من أن يراغم الشيطان في هذا، نظير ما قلنا في الطهارة، نظير ما سبق في الطهارة.
 -ىنسَّ أو أُ -))إني أَلنَسى قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا يقول: 
ى، َأنسى (("ألسن ى نسبه لمن نساه، وجاء النهي عن  فرق بين َأنسى وأ نس  أنا يعني نسب النسيان إلى نفسه، أ نس 

، نسيت  كذا من القرآن يت(( قول: نسيت  يت ولكن قل ن س   ؟ الحديث في يعني هل بينهما فرق  ))ال تقل َنس 
ي؟ نعمالصحيح، لماذا؟  له: إذا نسبه إلى نفسه يخشى أن يكون قد دخل في قو  ،يعني هل َنسي بنفسه أو ن س 

 جاء النهي عنه على وجه الخصوص. ،وهذا خاص بالقرآن [( سورة طاه681)] َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها{}
في الصالة وزاد ونقص  -عليه الصالة والسالم- من أجل التشريع، يعني لو لم َينَس  يعني ))أو ُأنِسى ألسن((

للشك، وقال  :هذه يقول الباجي (أو، )َينسى أو ي نسى للتشريعكيف نعرف األحكام المتعلقة بالسهو؟ إنما  اسهو  
للتقسيم  (أو، إذا كانت )-عز وجل-وبعض النسيان من هللا  ،هي للتقسيم، يعني بعض النسيان منه :بعضهم

والقسم الثاني نسبه أو أضافه لفاعله الحقيقي  ،))إني أَلنسى((بعضه منه ونسبه إليه  قسمينيكون النسيان على 
 .-عز وجل-هللا  وهو

ال أعلم هذا الحديث روي عن النبي "هذا الحديث هو أول األحاديث األربعة التي ال تروى كما قال ابن عبد البر: 
وهو أحد األحاديث األربعة التي في الموطأ التي  "من غير هذا الوجه اوال مقطوع   امسند   -عليه الصالة والسالم-



لكن وصله ابن الصالح في جزء  له تولى فيه  ،معناه صحيح في األصولال توجد بغيره مسندة  وال مرسلة، و 
ن قال الحافظ: إوصل هذه األحاديث األربعة، وصححه أيض   نه ال أصل له، لعله يريد ما يوافق ا ابن الصالح، وا 

 .تطلق بإزاء ال إسناد له اأحيان   "ال أصل له"كالم ابن عبد البر، يعني 
 "إني أهم في صالتي :فقالبن أبي بكر الصديق سأل القاسم بن محمد  ن رجال  أنه بلغه أ"وحدثني عن مالك 

ه، بل يصل إلى يعني فيصل إلى حد   يشق عَلي  اتقاؤ  "فيكثر ذلك علي" أهم يعني أتوهم أني نقصتها ركعة مثال  
معروف  أن وال تلتفت إلى هذا الوهم، و  "ام  في صالتك قال القاسم بن محمد:"اف حد الوسوسة فماذا أصنع؟

هو أحد الفقهاء  "قال القاسم بن محمد"االوهم هو االحتمال المرجوح يقابله الظن، واالحتمال المساوي هو الشك، ف
"حتى تذهب عنك هذه الوسوسة  "فإنه لن يذهب عنك" يعني وال تلتفت إلى هذا الوهم "امِ  في صالتك"السبعة: 

ما صليت، هذا واقع كثير من  :ل يلهيك الشيطان حتى تقوليعني ال يزا تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صالتي"
ثم يحاولون الصالة وال  ،ابتلي بالوسواس يصدر منهم العجائب، وتمضي الساعات وهم يحاولون الوضوء

 يستطيعون، نسأل هللا العافية والسالمة.
 .ت فذكروني((فإذا نسي ،))إنما أنا بشر أنسى كما تنسون : فظلبد البر بيقول: الحديث وصله ابن ع

 طالب:......
فإذا نسيت  ،))إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وهذا  ))أنسى ألسن((المقصود به  ،هذا حديث  آخر ه،ال هذا غير 
 ...نعم هذا حديث  آخر فذكروني((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الجمعة

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 ر العلماءعضو هيئة كبا

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 نعم.
 أحسن هللا إليك 
 كتاب اجلمعة

 ابب العمل يف غسل يوم اجلمعة 
عنه أن عن مالك عن مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي هللا 

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا »قال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبًشا أقرن، 

راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن 
عن مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي هللا  «اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر

عنه أنه كان يقول: "غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم كغسل اجلنابة" عن مالك عن ابن شهاب عن 
املسجد يوم اجلمعة  -صلى هللا عليه وسلم-دخل رجل من أصحاب رسول هللا  سامل بن عبد هللا أنه قال:

وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خيطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: اي أمري املؤمنني انقلبت من 
السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيًضا، وقد علمت أن رسول هللا 

كان أيمر ابلغسل عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب   -عليه وسلم صلى هللا-
غسل يوم اجلمعة واجب على كل »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا 

إذا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  «حمتلم
 . «جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل

قال مالك رمحه هللا: من اغتسل يوم اجلمعة أول هناره وهو يريد بذلك غسل اجلمعة، فإن ذلك الغسل ال 
قال يف حديث ابن عمر  -صلى هللا عليه وسلم-جيزئ عنه حىت يغتسل يف رواحه، وذلك أن رسول هللا 

ومن اغتسل يوم اجلمعة  -رمحه هللا-قال مالك  «تسلإذا جاء أحدكم اجلمعة فليغ»رضي هللا عنهما: 
معجاًل أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل اجلمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إال الوضوء وغسله 

 ذلك جمزئ عنه فليس عليه إال الوضوء وغسله ذلك جمزئ عنه.
األكثر على أهنا بضم امليم مجُعة يقول رمحه هللا تعاىل: كتاب اجلمعة، سبق احلديث عنها وعن ضبطها، وأن 

وجاء فتحة مَجعة كهمزة وملزة، وجاء تسكينها وهبا قرأ األعمش اجلْمعة، وجاء كسرها مِجعة، على كل احلال 
 األقوى من هذه األوجه هو الضم. 



ابب العمل يف غسل يوم اجلُمعة وأنه كغسل اجلنابة، يقول: حدثين حيىي عن مالك عن مسي موىل أيب بكر 
صلى هللا -عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب صاحل ذكوان السمان عن أيب هريرة أن رسول هللا  بن

من اغتسل يوم اجلمعة َمن للعموم يشمل الذكور  «من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلمعة»قال  -عليه وسلم
واألحرار والعبيد، لكن يشمل بعمومه الذكور واإلانث  «من اغتسل يوم اجلمعة»واإلانث واألحرار والعبيد 

اجلُمعة ال تلزم اإلانث قواًل واحًدا والعبيد عند األكثر، فإذا قلنا بلزوم الغسل عليهم وهم ال يريدون احلضور 
هذا جار على قول من يقول: إن الغسل ليوم اجلمعة، أما من يقول: إن الغسل لصالة اجلمعة غري الزم فال 

من »الذي أريد به اخلصوص، من العام الذي أريد به اخلصوص  يدخلون هنا يف النص، فيكون من العام
أي كغسل اجلنابة، يعين على هيئته وصفته كصفة غسل اجلنابة وهيئته  «اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة

ومقتضى ذلك أن  «َغدوة يف سبيل هللا أو روحة»راح: الرواح يقابل الغدو،  «مث راح يف الساعة األوىل»
هار أو بعد الزوال، إذا قابلناه ابلغدو متسك اإلمام مالك هبذا اللفظ حبقيقة الرواح، وأنه يكون يف أول الن

مقابل للغدو، وقرر أن الذهاب إىل اجلمعة إمنا يكون بعد الزوال، وهذه الساعات اخلمسة املذكورة يف هذا 
الزوال عنده؛ ألنه متسك احلديث ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، املقصود أن الوعد املذكور ملن جاء بعد 

حبقيقة الرواح وأنه مقابل للغدو مجع من أهل العلم أبو حنيفة والشافعي، يقولون: يبدأ الذهاب إىل صالة 
اجلمعة، يعين تبدأ هذه الساعات من طلوع الشمس وهو قول أيب حنيفة والشافعي، وقال الشافعي: ولو 

ا، وعرفنا رأي اإلمام مالك أن التهجري والرواح يكون بك ر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنً 
قال:  -كان مالك يقول: ال ينبغي التهجري يوم اجلمعة ابكًرا-بعد الزوال، وذكر األثرم قيل ألمحد بن حنبل 

وكان ابن حبيب وهو من املالكية ينكر قول اإلمام مالك  -صلى هللا عليه وسلم-هذا خالف حديث النيب 
لقول األول، ويقول: إنه مصادم للنصوص مصادم احلديث، يعين خمالف خمالفة ظاهرة ل إىل ايهذا ومي

للحديث، وهذا تشديد من ابن حبيب على إمامه وإن كان الراجح هو قول اجلمهور، وهو أن الساعات 
بدأ املذكورة يف هذا احلديث تبدأ من أول النهار، والنهار على خالف فيه ابلنسبة للصيام ال خالف يف أنه ي

من طلوع الفجر، وأما ابلنسبة لبقية األحكام فهو يبدأ عند أكثر أهل العلم من طلوع الشمس وهذا منه؛ 
ألنه يقابل الليل، والليل ما تكون فيه آيته القمر، والنهار ما تكون فيه آيته الشمس، فهو مقابل له، قول 

عما لو دخل اإلمام قبل الزوال؟ مىت  اإلمام مالك ابلنسبة ملن ابتلي ابلكسل واخلمول ينفع، لكن ماذا
تكون هذه الساعات؟ يعين ينفك من هذا القول أنه ال جيوز قبل الزوال عند اإلمام مالك، يعين ميكن 

متسك حبقيقة الرواح، وجتوز  -رمحه هللا-االنفكاك منه لكن ساعات لطيفة، تقدر ِبَكم؟ يعين اإلمام مالك 
ز يف الساعات، وقد أنكر األزهري وهو من أئمة اللغة على من زعم أن يف الساعات، جتو  -رمحه هللا تعاىل-

الرواح ال يكون إال بعد الزوال، أنكر على من ال يرى أو من زعم أن الرواح ال يكون إال بعد الزوال، ونقل 



اح أن العرب تقول: راح يف مجيع األوقات، مبعىن ذهب، وأن راح إبزاء ذهب، وهو إمام من أئمة اللغة، مث ر 
يف الساعة األوىل، وقلنا: إن الساعة األوىل تكون من بعد طلوع الشمس، وهذا عمدة من يتمسك ابلتوقيت 
الغرويب، أما ابلنسبة ملن متسك ابلتوقيت الزوايل الساعات تبدأ من بعد الزوال عنده وال ارتبا  للتوقيت 

لفلكية اليت مقدرة مبدد حمددة، ال، إمنا هبذا؛ ألان لو ربطنا التوقيت هبذا الساعات عندهم ليست الساعات ا
يقصد هبا قدر من الزمان غري حمدد قد تطول وقد تقصر حتداث ساعة حيتمل أن يكون ثالث ساعات 
وحيتمل أن يكون ربع ساعة، يعين مقدار من الزمان، لكن لو قلنا: إنه ساعات بعد الزوال، وساعات املراد 

مثاًل بعد املغرب، يعين الساعة اخلامسة، قرب أذان املغرب، وهذا  هبا الفلكية الصالة تكون يف هذا الوقت
مث راح يف الساعة »ال ارتبا  له ابلساعات الفلكية اليت عليها العمل اآلن، هذه الساعات اصطالحية، 

تأنيث، تصد ق ببدنة، والبدنة املراد هبا البعري ذكرًا كان أو أنثى، واهلاء فيها للوحدة ال لل «األوىل فكأمنا قرب
وكذا يف ابقي ما ذكر؛ بقرة، دجاجة، للوحدة، وحكى ابن التني عن مالك أنه كان يتعجب ممن خيص 

ن خيص البدنة ابألنثى، طيب، لو نذر؛ ألن منهم من يقول: إن ممالبدنة ابألنثى، اإلمام مالك كان يتعجب 
قامها من الغنم من السبع، يعين البدنة كما تطلق على اإلبل تطلق على البقر وتطلق أيًضا على ما يقوم م

هل ختتص البدنة ابإلبل؟ كما جزم بذلك األزهري ويف الصحاح للجوهري: البدنة انقة أو بقرة تنحر مبكة، 
طيب إذا حنرت ابلرايض ماذا تسمى؟ يعين ما تسمى بدنة، يعين هل هذا خاص مبا إذا كانت مهداة للحرم 

رًا ملا يسر له، يعين الناقة إذا كانت يف غري مكة تسمى بدنة أم ال أو لزمت احلاج جربااًن ملا ارتكبه، أو شك
تسمى؟ يف صدقة اإلبل ما فيها بدنة، يف الصحاح: البدنة انقة أو بقرة تنحر مبكة، وقال إمام احلرمني: 

دنة، يقيم مقامها بقرة أو سبًعا من الغنم، وتظهر مثرة اخلالف إذا قال: هلل علي ب عالبدنة من اإلبل مث الشر 
إذا حنر بقرة يف الرايض أو حنر انقة أو حنر بقرة مبكة جيزئ أم ال جيزئ؟ لكن هل تسمى بدنة وهي منحورة 
ابلرايض؟ على كالم صاحب الصحاح ولو كانت من اإلبل ما تسمى بدنة، ال بد أن تكون من اإلبل أو 

شك أن السبع تقوم مقام البدنة،  البقر على أن تنحر مبكة، إذا حنر سبًعا من الشياه ابلرايض أو مبكة ال
السبع تقوم مقامها والبقرة تقوم مقامها، لكن هل وّف  بنذره إذا حنر بقرة؟ الرجوع إىل نية الناذر هو قول 
مالك، واجلمهور على أن األميان والنذور مبنية على األعراف، فإذا كانت يطلق عليها بدنة ابلعرف انتهى 

ليست خاصة أبهل العلم الذين يدركون احلقائق الشرعية، ال ينذر عامي ما اإلشكال؛ ألن األميان والنذور 
يدري ما املراد ابلبدنة يف الشرع، لكن البدنة عنده واضحة مستعملة عنده، فمبناه على العرف عند 

 اجلمهور. 
ى استنبط بعضهم من ذلك احلث عل «من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة» «ومن راح يف الساعة الثانية»

يعين تسبب صار سبًبا يف  «من غس ل واغتسل»ما يكون سبًبا للغسل يف يوم اجلمعة وخيرجون عليه حديث 



ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة »غسل غريه، فكأنه غسل وابشر غسله، 
بفتح الدال  «ابعة فكأمنا قرب دجاجةومن راح يف الساعة الر »يعين له قرانن،  «الثالثة فكأمنا قرب كبًشا أقرن

بفتح الدال وجيوز الكسر َدجاجة وِدجاجة، منهم من يقول: إن  «فكأمنا قرب دجاجة»وجيوز الكسر 
األعلى لألعلى واألسفل لألسفل، ما معىن هذا؟ َدجاجة ابلفتح الديك وِدجاجة ابلكسر لألسفل الذي هو 

ى يف كثري من الكالم واألسفل لألسفل املايح واملاتح، ما األنثى من الدجاج، ويطردون هذا األعلى لألعل
الفرق بينهما؟ املاتح واملايح ابلتاء الفوقانية وابلياء التحتانية، األعلى لألعلى واألسفل لألسفل، املاتح يف 
أعلى البئر واملايح يف أسفله، على كل حال هذه فروق عندهم موجودة ومنهم من يقول ابلفتح من احليوان 

ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام »لكسر إذا أطلق على اإلنسان، واب
فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة، خرج اإلمام على املصلني، الدخول واخلروج أمور  «حضرت املالئكة

قبل عليهم نسبية، األصل أنه دخل اإلمام لكن الدخول واخلروج أمور نسبية خرج مبعىن ظهر عليهم أ
الذي تتضمنه اخلطبة، فخطبة اجلمعة ينبغي أن تشتمل على األذكار،   «حضرت املالئكة يستمعون الذكر»

كما أهنا تشتمل على املواعظ كخطبة العيد، يشهدن اخلري ودعوة املسلمني، استنبط منه املاوردي أن التبكري 
أن خروج اإلمام بعد الساعة اخلامسة، ال يستحب لنإمام إذا خرج اإلمام على هذا، مفاد هذا احلديث 

، قال ابن -عليه الصالة والسالم-فعلى هذا ال يستحب لنإمام أن يبكر، إمنا أييت ليصعد املنرب كفعله 
حجر وما قاله غري ظاهر إلمكان أن جيمع األمرين أبن يبكر، جيلس يف املسجد يف أي مكان من املسجد 

نة أو يف الثانية أو يف الثالثة حسب التيسري، مث إذا جاء وقت اخلطبة يف الساعة األوىل؛ ليكون كأمنا قرب بد
رقي املنرب وخطب، يقول: وما قاله غري ظاهر؛ إلمكان أن جيمع األمرين أبن يبكر وال خيرج من املكان املعد 

ه أنه مل حيفظ عن -عليه الصالة والسالم-له يف اجلامع، إال إذا حضر الوقت، لكن اإلمام ال شك أن النيب 
بك ر لصالة اجلمعة، إمنا أييت ليخطب فيصعد املنرب اجلمعة والعيد وما أشبه ذلك يف الوقت، فاإلمام الذي 

، ويستدل مبثل هذا احلديث وال مينع من احلضور مبكرًا إىل اجلمعة إال -عليه الصالة والسالم-يقتدي به 
ا أراد االقتداء؛ ألن العمل ابلسنة أفضل مثل هذه النصوص يكتب له إن شاء هللا تعاىل، يكتب له ذلك إذ

عليه الصالة -النيب  -عليه الصالة والسالم-من حتصيل ما ُوعد به يف مثل هذه النصوص، االقتداء به 
له حالة يقتدي به مجيع الناس، حالة مل تقارن بوصف، أما إذا اقارنت احلالة بوصف فإنه يقتدي  -والسالم

 ةهو األسوة والقدوة، لكن له وصفه واإلمام -عليه الصالة والسالم-لنيب به من يشاركه يف هذا الوصف، فا
النصوص األخرى مثلما عندان، لكن إذا كان اإلمام فرًحا  منفيقتدي به اإلمام، ويبقى عموم الناس خيصهم 

مبسوطًا أنه غري مطالب ابحلضور إىل اجلمعة مبكرًا حيصل له األجر أم ال حيصل؟ مبسو  يعين يتصور 
ص كفيف يقول: احلمد على العمى؛ ألنه ما يلزمنا جبهاد وال غريه، هذا حيصل له أجر؟ مثل هذا نعم شخ



لو قال، اإلنسان عليه أن يوطن نفسه على امتثال األوامر واجتناب النواهي وفعل اجلميع ما يطلبه الشارع، 
شخص معذور ليس مطالًبا  يعين فرق بني من يتمىن الشهادة وهو صادق مثل هذا حتصل له الشهادة، وبني

-جبهاد وهو فرح هبذا العذر، شتان وهللا املستعان. مسألة وهي حتية املسجد ابلنسبة لنإمام إذا دخل النيب 
ومل  «إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني»ثبت عنه أنه قال:  -عليه الصالة والسالم

قم فصل »قال: ال، قال:  «صليت ركعتني»من جلس أنه صلى، أمر  -عليه الصالة والسالم-حيفظ عنه 
واإلمام خيطب، لكن ما حفظ عنه أنه صلى حتية املسجد، بل جمرد ما يدخل املسجد  «ركعتني وجتو ز فيهما

 يوم اجلمعة يرقى املنرب، يصعد املنرب ليخطب، ويف حكمه األئمة. 
 «ُغسل اجلمعة واجب»ه كان يقول: وحدثين عن مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن

يقول اجلمهور: املراد ابلوجوب هنا أتكد االستحباب، أتكد الطلب، كما تقول: حقك واجب علي، أي: 
ما يوجد من اختالف بني احلقائق الشرعية واحلقائق العرفية، وأنه لو قال  -فيما مضى-ُمتأكد، وعرفنا 

ر لون معروف عنده يطبقه على ألوان اجِلمال عليه ما شخص: ما رأيت مجاًل أصفر، بناء على أن األصف
وجد، يعين هل جتد مجاًل أصفر مبثل صفرة الذهب مثاًل؟ أو اللون األصفر املتعارف عليه اآلن، يعين 
اختالف حقيقة عرفية مع حقيقة شرعية أو إطالق شرعي اختالف عريف عرف خاص عند أهل العلم مع ما 

 يت ژللمنكرات اليت ذكرها هللا جل وعال يف سورة اإلسراء وعقبها بقوله جاء يف بعض النصوص، لو تقول 

ُتسأل عن واحد منها تقول:  ت،يعين لو تقول: إن هذه مكروها ٨٢اإلسراء:  ژ مج حج يث ىث         مث جث
مكروه، واملكروه استقر يف أذهان الناس أنه ال يعاقب فاعله، أو تقول: حمرمات، بل كبائر موبقات، 

لشرعي ال شك أنه هو األصل لكن إذا اختلف مع احلقيقة اليت تعارف عليها الناس؛ ولذلك فاإلطالق ا
ينبغي أن تكون االصطالحات العرفية عرفًا خاصًّا عند أهل العلم، موافقة ملا جاء يف النصوص، هذا 

ستقر يف األصل، لكن تتابع الناس على هذا واعتمده األئمة أهل العلم والعمل واالقتداء مث بعد ذلك ا
مبقتضى يفتون فاعله، حىت األئمة املتقدمني من ورعهم جتدهم  هأذهان الناس أن املكروه ال يعاقب علي

النصوص مث يبينوهنا، واإلمام أمحد واإلمام مالك حفظ عنهم أنه حيب كذا، أحب كذا، وهو من الواجبات 
مث باركه؟ ومثله لو قال: يعجبين أو وما خرج عن كونه حمبوب أبنه واجب، لكن هل معىن أنه حيبه أنه ال أي

ال يعجبين كذا، أو أكره كذا، يريدون بذلك كراهة التحرمي، فالكراهة أعم من أن تكون للتحرمي أو للتنزيه، 
فهنا الوجوب هنا يراد به أتكد االستحباب كما تقول: حقك متأكد علي، لكن اآلن الصارف يطلب 

مبقتضاه؟ اآلن اللفظ الشرعي واجب، هل حنتاج إىل صارف هنا أو لألمر بلفظ األمر أو لألمر املعرب عنه 
من أتى اجلمعة »حنتاج إىل تعريف الوجوب يف لغة العرب؟ لكن لو جاء: افعلوا كذا، حنتاج إىل صارف كما 

حنتاج إىل صارف، لتوجيه اللفظ هذا واجب حنتاج إىل أن نبحث يف معىن الوجوب يف لغة  «فليغتسل



إىل صارف هنا، فالوجوب يف لغة العرب أعم من أن يكون احلتم الالزم، وأن يكون املتأكِ د العرب، ما حنتاج 
على كل حمتلم، أي: ابلغ، وإمنا ذكر االحتالم؛ ألنه البلوغ أغلب ما يكون به، أغلب ما يكون البلوغ 

هللا صالة حائض  ال يقبل»ابالحتالم، كما أنه ابلنسبة للنساء أغلب ما يكون البلوغ ابحليض؛ ولذا جاء: 
: ال أعلم أحًدا أوجب غسل -رمحه هللا-يعين ابلغة بلغت سن احمليض، يقول ابن عبد الرب  «إال خبمار

اجلمعة فرضا إال أهل الظاهر، فإهنم أوجبوه وجعلوا اتركه عمًدا عاصًيا هلل جل وعال، وهم مع ذلك جييزون 
ال يصلي »ري ذلك من صلى دون سار للعاتق ، نظةصالة اجلمعة، يعين الصالة صحيحة مع اإلمث الصال
جيب سار العاتق، لكن هل وجوبه وجوب اشارا   «أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

مثل العورة؟ ال، أيمث وصالته صحيحة، وهنا الغسل ما هو بوجوبه وجوب اشارا  مثل غسل اجلنابة، يعين 
اتق أيمث وصالته صحيحة، ومجاهري أهل العلم على أنه سنة أيمث وصالته صحيحة، وهناك من مل يسار الع

وأيًضا فعل عثمان رضي  «من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»مؤكدة؛ حلديث: 
 هللا عنه كما سيأيت، وإقرار عمر رضي هللا عنه وهذا سيأيت إن شاء هللا تعاىل. 

عن ابن املنذر عن أيب هريرة وعمار وهو قول أهل الظاهر وإحدى ابن حجر يف فتح الباري نقل إجيابه نقاًل 
الروايتني عن أمحد إذا قال العامل: ال أعلم خمالًفا، أو ال أعلم يف املسألة خالفًا، وأطلق أو استثىن، لكن إذا 

د إمجاًعا أما أطلق قال: ال أعلم خالفًا يف هذه املسألة، ال أعلم قائاًل خبالف كذا، أو ال أعلم قائاًل بكذا يع
ال؟ يعين على حسب علمه، هو نفى علمه يف املسألة ال يعين أنه ينفي نفًيا مطلًق.ا اإلمام مالك رمحه هللا 
يف املوطأ على ما سيأيت إن شاء هللا يقول: ال أعلم قائاًل برد اليمني، مع أن قضاة عصره ابن أيب ليلى وابن 

له مثل ذلك يف الزكاة, زكاة البقر، هذا كثري عند أهل العلم على شربمة يقولون برد اليمني، واإلمام الشافعي 
 حسب علمهم، ينفون على حسب علمهم. 

-يقول: وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد هللا قال: دخل رجل من أصحاب رسول هللا 
عنه، قال ابن عبد هو عثمان بن عفان رضي هللا الرجل املسجد يوم اجلمعة، وهذا  -صلى هللا عليه وسلم

الرب: ال أعلم يف هذا خالفًا، يعين ما قيل يف تفسري املبهم بغري عثمان رضي هللا عنه، وعمر بن اخلطاب 
خيطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعين االستفهام هذا هل يريد عمر رضي هللا عنه حقيقة املعرفة يف 

نكار والتوبيخ، فقال: اي أمري املؤمنني، بدليل اجلواب: الزمن؟ أو يريد اإلنكار والتوبيخ؟ ال شك أنه يريد اإل
من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت، مسعت  -رجعت–قال: اي أمري املؤمنني انقلبت 

النداء املراد ابلنداء األول أم الثاين؟ الثاين ألن األول مل يكن موجوًدا حينئٍذ؛ ألن الذي بدأه عثمان رضي هللا 
دت على أن توضأت، أي: مل أشتغل بغري هذا، مسعت النداء توضأت وجئت مباشرة ما أتخرت، عنه فما ز 
: والوضوء أيضا؟! يعين تقتصر على الوضوء أيًضا، هذا إنكار منه، وقد -وهذا إنكار آخر-فقال عمر 



رجع كان أيمر ابلغسل، أي يؤكد فيه، فعمر ما أمر أبن ي  -صلى هللا عليه وسلم-علمت أن رسول هللا 
فيغتسل فدل على أن هذا األمر وهذا التأكيد إمنا هو على جهة االستحباب الذي ال أيمث فيه التارك. روى 
أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم اجلمعة، يكرهون ترك العمل يوم اجلمعة، 

توضأ وجاء إىل املسجد، فروى عثمان رضي هللا عنه ذهب إىل السوق يف يوم اجلمعة، وملا مسع املؤذن مر و 
أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم اجلمعة على حنو تعظيم اليهود السبت 
والنصارى األحد، لكن هذا الكالم حمجوج أبي شيء؟ من راح يف الساعة األوىل، من راح يف الساعة 

ف هذا، لكن من يتعبد بارك العمل يوم الثانية، من راح يف الساعة األوىل لن يذهب إىل السوق، معرو 
يكون حينئٍذ أشبه اليهود والنصارى، لكن من يرى أن العمل يوم اجلمعة مباح ويفعل  -تعبد باركه-اجلمعة 

ما ُحث عليه وأمر به، لكن لو ترك العمل يوم اجلمعة وما راح للمسجد، انم، يالم؟ يالم بقدر تفريطه 
ك العمل ملشاهبة اليهود والنصارى، أو انشغل بعبادة أخرى من قراءة أو ابلسهنة وإال ما يالم على أنه تر 

 أتليف أو تعليم وحنو ذلك.
صلى هللا -وحدثين عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا 

الصحيحني من  أي: ابلغ، وهذا احلديث يف «غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم»قال:  -عليه وسلم
طريق مالك بواسطة عبد هللا بن يوسف يف البخاري، وحدثين عن مالك عن انفع عن ابن عمر أن رسول 

والالم الم األمر، وعرفت أقوال أهل  «إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
باب وليس بواجب، خالفًا ألهل الظاهر العلم يف حكمه، وأن مجاهري أهل العلم على أنه ُمتأكِ د االستح

وصرفه عن الوجوب إىل التأكد قوله: والغسل أفضل، ومن الصوارف إقرار عمر رضي هللا عنه عثمان وعدم 
 أمره ابلغسل. 

مالك رمحه هللا تعاىل مر بنا أنه ال يكارث يف تقدمي املرسل على املوصول، ويف تقدمي املوقوف على املرفوع؛ 
ع هذا العلم ليفاد منه وإال الارتيب فيه شيء من التقدمي والتأخري، وأنتم تعرفون أنه من أوائل ألن مهه أن جيم

املصنفات، ومعلوم أن من يتصدى لعمل أي شيء يف البداية ال بد أن يقع منه ما يقع، يبدأ الشيء يسريًا، 
فن ما كان موجوًدا يف عصر  يبدأ قلياًل مث يزاد عليه، يبدأ ضعيًفا مث يقوى، وأنتم تعرفون أن التصنيف

الصحابة وال أوائل التابعني، مث وجد يعين على قدر يسري، وهكذا يف أمور احلياة كلها، تبدأ األمور شيئًا 
فشيًئا حىت تتطور وسائر العلوم على هذا، واال من يقارن املوطأ إبتقان اإلمام البخاري الذي جاء بعده 

اجلمعة أول هناره، وهو يريد بذلك غسل اجلمعة، من اغتسل يوم  بثمانني سنة. قال مالك: من اغتسل يوم
اجلمعة أول هناره ويريد بذلك غسل اجلمعة فإن ذلك الغسل ال جيزي عنه، ال يكفي حىت يغتسل لرواحه؛ 
ألن بعض الناس ال سيما مع شدة الربد مثاًل يقول: إذا صليت الصبح أو إذا أردت النوم بعد صالة الصبح 



الشمس وانتشارها يغتسل ويتهيأ ويتنظف لصالة اجلمعة، مث ينام، فإذا أراد اخلروج له، خروجه  أو بعد طلوع
مناسب؛ ألن اخلروج بعد االغتسال يف الشتاء نعم مؤٍذ، وقد يكون ضارًّا إذا مل حيتا  اإلنسان، فإذا اغتسل 

وضوء وذهب للصالة، هذا فإذا جاء وقت العادة توضأ ال مث انم،يف أول النهار مث انم، أتهب للصالة 
يقول: من اغتسل يوم اجلمعة أول هناره وهو يريد  -رمحه هللا تعاىل-اغتسل للجمعة؟! كالم اإلمام مالك 

بذلك غسل اجلمعة، فإن ذلك الغسل ال جيدي عنه حىت يغتسل لرواحه يكون الغسل للرواح إىل اجلمعة؛ 
 «إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل»ث ابن عمر: قال يف حدي -صلى هللا عليه وسلم-وذلك أن رسول هللا 

فعل ق الغسل على اجمليء للجمعة، فيفيد أن شرطه اتصاله ابلذهاب، وقد وافق مالكا على ذلك الليث 
واألوزاعي، وقال اجلمهور: جيزئ من بعد الفجر؛ ألنه حيقق اهلدف من شرعية الغسل بال شك، واألفضل 

من غتسل يوم »قول اجلمهور، وذلكم للتنصيص على اليوم يوم اجلمعة: أتخريه واإلجزاء ال إشكال فيه وهو 
وهذه املسألة فرع عن مسألة أخرى وهي أن الغسل هل هو للصالة أو لليوم؟ يف كثري من النصوص  «اجلمعة

يوم أو بعد العصر قيل هبذا جيزئ إذا كان لليوم، جيزئ ولو بعد الفراغ من الصالة، النصوص جاءت تعلقه 
يوم اجلمعة، املسألة خالفية بني أهل العلم: هل الغسل للجمعة أو ليوم اجلمعة من أجل صالة  ابليوم

اجلمعة؟ هناك فرق دقيق بني أن نقول: الغسل لصالة اجلمعة، أو نقول: الغسل ليوم اجلمعة من أجل صالة 
وهذه من أعقد عبارات اجلمعة، نفقة احلامل البائن يقول الفقهاء: والنفقة للحمل نفسه ال هلا من أجله، 

الفقهاء، ما معىن للحمل نفسه ال هلا من أجله؟ يعين ما يشاري إال حليًبا، النفقة للحمل نفسه ال هلا من 
 أجله، لو قدران أن احلمل يتضرر ابلربد مثالً ما يشاري هلا مالبس. 

يد أن أقرر أن هناك فرقًا بني على كل املسألة وفائدة اخلالف يف املسألة تراجعوهنا يف كتب الفقه، لكن أان أر 
أن يكون الغسل لصالة اجلمعة، على هذا من اغتسل لصالة اجلمعة مث أحدث يعيد أم ال يعيد؟ يعيد إذا 
قلنا لصالة اجلمعة، ال بد أن يعيد ولو أحدث وهو يف اخلطبة مثال وخرج ال بد يغتسل لصالة اجلمعة، وإذا 

وهبذا تلتئم النصوص يكون إذا اغتسل ألول النهار ومل  -اجلمعةليوم اجلمعة، من أجل صالة -قلنا للجمعة 
 يكن هناك فرصة ألن يكون هناك تغري يف هتيؤه للصالة يف أكمل هيئة وأنظف حال فإنه جيزئ، ما املانع؟ 

هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول بعد القول ألنك ما تستعيذ إال انتهيت من القراءة هذا قول، ويدل 
بعد إذا أردان أن جنري النصوص كما هي، إذا انتهت وطبقت املصحف قل: أعوذ ابهلل من عليه النص 
يعين اي أخي احلكم الشرعية تشم مشًّا اي إخوان من النصوص، هل من صلى العصر وفاته  م،الشيطان الرجي

عيد الغسل لصالة اجلمعة نقول له: اغتسل؟ معروف أنه من أجل هذا االجتماع، من أجل هذا العيد، 
ليتنظف ويتطيب وحيث على ذلك ويلبس أحسن  -عليه الصالة والسالم-املسلمني الذي يتحرى النيب 

 ثيابه هذا املقصود. 



قال مالك: ومن اغتسل يوم اجلمعة يعين سواء كان معجاًل أو مؤخرًا ذاهبا قبل الزوال أو بعده؛ ألن املدار 
اجلمعة، اجلملة حالية وهي قيد فأصابه ما ينقض  على الرواح قبل الزوال أو بعده وهو ينوي بذلك غسل

وضوءه من نواقض الوضوء فليس عليه إال الوضوء، وغسله ذلك جمزئ عنه؛ ألن لو ربطناه ابلصالة قلنا: ما 
 جيزئ.

 أحسن هللا إليك.
 ابب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب: 
إذا قلت »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  عن مالك، عن أيب الزاند عن األعرج، عن أيب هريرة

عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أيب  .«أنصت واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت :لصاحبك
، يصلون يوم اجلمعة، حىت رضي هللا تعاىل عنه رظي أنه أخربه أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطابمالك القُ 

جلسنا نتحدث، فإذا سكت  :وجلس على املنرب، وأذن املؤذنون قال ثعلبة خيرج عمر، فإذا خرج عمر،
: فخروج اإلمام يقطع رمحه هللا قال ابن شهاب املؤذنون وقام عمر خيطب، أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد.

عن مالك، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا، عن مالك بن أيب عامر،  الصالة، وكالمه يقطع الكالم.
كان يقول يف خطبته، قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام   -رضي هللا تعاىل عنه-ثمان بن عفان أن ع

اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت، الذي ال يسمع، من احلظ، مثل ما للمنصت 
م الصالة. مث السامع، فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا ابملناكب، فإن اعتدال الصفوف من متا

  ال يكرب، حىت أيتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فيخربونه أن قد استوت، فيكرب.
رأى رجلني يتحداثن واإلمام خيطب يوم اجلمعة رضي هللا عنهما عن مالك عن انفع، أن عبد هللا بن عمر 

  فحصبهما أن اصمتا.
، فشمته إنسان إىل جنبه، فسأل عن ذلك عطس يوم اجلمعة واإلمام خيطب عن مالك أنه بلغه أن رجالً 

، أنه سأل ابن شهاب عن رمحه هللا عن مالكوحدثين  سعيد بن املسيب، فنهاه عن ذلك، وقال: ال تعد.
 ال أبس بذلك.رمحه هللا: الكالم يوم اجلمعة، إذا نزل اإلمام عن املنرب، قبل أن يكرب، فقال ابن شهاب 

 اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، يشري هبذا إىل الرد على من يقول رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف
جعل وجوب اإلنصات من خروج اإلمام يعين قبل اخلطبة، جمرد ما خيرج اإلمام ويرى اإلمام يلزمه اإلنصات، 
هبذا يقول ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة، وقال غريهم: اإلنصات من أجل مساع اخلطبة كما قال: ابب ما 

يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، مث استدل على ذلك أبدلة قال: حدثين حيىي عن مالك عن جاء 
-أيب الزاند عبد هللا بن ذكوان عن األعرج عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن رسول هللا 

: اسكت عن أي «أنصت»الذي ختاطبه أو جليسك  «إذا قلت لصاحبك»قال  -صلى هللا عليه وسلم



ابلواو يقول  «فقد لغوت»الكالم واستمع اخلطبة، وهذا أمر مبعروف واحلال أن اإلمام خيطب يوم اجلمعة 
وهو من أئمة اللغة، وله يف غريب احلديث كتاب عليه املعول عند أهل العلم يف الغريب، -النضر بن مشيل 

 - صحيحه عليه وعلى أيب عبيد النضرحىت قال بعضهم: إن اعتماد البخاري يف غريب احلديث والقرآن يف
يقول: معىن لغوت: خبت من األجر، وقيل: بطلت مجعتك، وقيل: صارت مجعتك ظهرًا، يف حديث رواه 

فالقدر  «من لغا وختطى رقاب الناس كانت صالته ظهرًا»أبو داود بن خزمية عن عبد هللا بن عمرو مرفوًعا 
معة وصالة الظهر يفوته، وهذا إذا كان يف مثل األمر ابملعروف، الزائد من األجر التفاوت بني أجر صالة اجل

فكيف إذا كان بغريه من لغو الكالم الذي ال فائدة فيه فضاًل عن أن يكون من الكالم احملرم أو اهلمز 
 . «واإلمام خيطب»والغمز والعبث الذي ال قيمة له، والشاهد قوله: 

أنه أخربه أهنم كانوا  -حليف األنصار- مالك القرظي وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب
يف زمان عمر بن اخلطاب أايم خالفته يصلون يوم اجلمعة النوافل، حىت خيرج عمر يعين: حىت يدخل 
املسجد خيرج عليهم، فإذا خرج عمر وجلس على املنرب وأذن املؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، يعين: 

ون فرغوا من أذاهنم، وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. ذكر اإلمام فيما ينفع، فإذا سكت املؤذن
مالك هذا اخلرب تقوية ملا اختاره يف الارمجة أن املمنوع من الكالم حال اخلطبة، قال ابن شهاب: فخروج 
م اإلمام يقطع الصالة، أي يقطع  الشروع فيها ال أن من كرب للصالة قبل دخول اإلمام مث دخل اإلما
يقطعها، ال، ال يعين هذا أهنا تبطل إمنا خروج اإلمام يقطع الشروع يف الصالة، وكالمه يقطع الكالم 

 وجوب اإلنصات. ل
وحدثين عن مالك عن أيب النضر سامل بن أيب أمية موىل عمر بن عبيد هللا التيمي عن مالك بن أيب عامر 

قلما -عثمان بن عفان كان يقول يف خطبته  أن -جد اإلمام مالك، املصنف رحم هللا اجلميع-األصبحي 
: إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا يعين وإن -يدع يارك ذلك إذا خطب

لنحو صمم أو بعد، املقصود استمعوا وأنصتوا؛ ألن الكالم ليس ضرره قاصرًا على متكلم، نعم قد  عمل تسم
إما لصمم أو لكونه ال يعرف اللغة اليت فيها اخلطبة أعجميًّا مثاًل، يقول: أان  يكون اإلنسان الذي ال يفهم

ال أفهم شيًئا، أتكلم، تؤثر على غريك، أنت تؤثر على غريك؛ ولذا يؤمر ابإلنصات ولو كان ال يفهم ولو  
كان أصم، فإن للمنصت الذي ال يسمع إما لصمم أو بعد من احلظ، من النصيب، من األجر مثل ما 
للمنصت السامع. فإذا قام للصالة فاعدلوا الصفوف يعين: سووها، يعين: أقيموا صفوفكم وحاذوا ابملناكب، 
ال بد من احملاذاة ابلبدن كله ابملناكب واألقدام، وبعض الناس إذا وجد فرجة شغل هذه الفرجة مبد القدمني 

بتعد املناكب، ال تتم احملاذاة إال هذا ليس حبل، هذا ليست مساواة وليس حماذاة، إذا فرج بني قدميه ت
ابألمرين معا، بعض الناس حيرص على إلزاق الكعب ابلكعب ال أبس هذا سنة كانوا يفعلونه، لكن خيل 



بغريه، يقول: وحاذوا ابملناكب، وعرفنا املنكب هذا جمتمع العضد مع الكتف، فإن اعتدال الصفوف من متام 
 -صلى هللا عليه وسلم-فيه كثرية، قال ابن عبد الرب: وتسوية النيب الصالة، وهذا أمر متفق عليه، واآلاثر 

الصفوف وأمره بذلك يف الصحيحني وغريمها مستفيض، واجلمهور على أن ذلك سنة وليس بشر ؛ ألن 
حىت أيتيه رجال  -رضي هللا عنه-الصالة ما فيها إشكال ولو وجدت الفرج املنهي عنها. مث ال يكرب عثمان 

تخفيف والتشديد بتسوية الصفوف، فيخربونه أهنا قد استوت، أن قد استوت الصفوف، قد وكلهم ابل
وحينئٍذ يكرب يعين بعد حضورهم، ال يعين هذا أنه يكل إليهم تسوية الصفوف مث يكرب وياركهم، ال، إمنا 

 ينتظر حىت حيضروا ليدركوا معه تكبرية اإلحرام. 
رأى رجلني يتحداثن واإلمام خيطب يوم اجلمعة، فحصبهما  وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر

أن اصمتا، يعين رمامها ابحلصباء، صغار احلصى، أن اصمتا ومل يتكلم ما قال: اصمتا، إمنا رمامها ابحلصباء، 
وبفعله هذا كأنه قال هلما: اصمتا، فأنكر عليهما بذلك ابلفعل ومل ينكر عليهما ابلقول؛ ألنه ممنوع، قال 

: مقتضى مذهب مالك أال يشري إليهما وال ابإلشارة؛ ألن اإلشارة مفهمة حكمها حكم الكالم الباجي
فكونه أيخذ احلصباء ويرمي هبا هذا املتحدث  «من مس احلصى فقد لغا» ساحلصب أعظم من جمرد امل

 أشد من جمرد املس؛ وهلذا هذا اجتهاد من ابن عمر ال يواَفق عليه رضي هللا عنه وأرضاه. 
ما احلل؟ إذا وجد أانًسا يتكلمون وأشغلوا الناس عن اخلطبة، يكلم اإلمام، ال مانع من أن يكلم اإلمام  لكن

واإلمام يكلم هؤالء، على كل حال يفعل األحو ، ال يفعل مما هو مقتضى املصلحة فيارتب عليه مفسدة 
ي عن الكالم مربوطًا ابخلطبة، أعظم، لو لزم عليه أن يتخطى رقاب الناس من أن يكلم اإلمام ال يكون النه

واإلمام خيطب يعين: بني اخلطبتني، ال مانع من الكالم إن شاء هللا، هذا عليه مسائل كثرية، من يسمع 
اإلمام يقرأ ابملكرب وهو خارج املسجد يلزمه اإلنصات أم ال يلزمه؟ ألن بعض الناس حيرص على تطبيق 

رتكب أمورًا قد ختل بصالة جاره من أجل حتصيل سنة، السنة، لكنه ال يفقه كيف يطبق هذه السنة؟ ي
 اإلشارة هلا حكم العبارة مفهمة عندهم. 

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن رجالً َعَطَس من ابب ضرب ونصر، خيتلف هذا الباب عن الثاين؟ يف املاضي 
عُطس ال خيتلف ضرب ونصر، لكن االختالف يف املضارع هل نقول يعطس من ابب ضرب يضرب أو ي

من ابب نصر ينُصر؟ هذه أفعال بل هي أمثلة ستة يقيسون عليها األفعال، وما أدري أنتم تعرفون صرفًا أم 
ال تعرفون؟ أن رجاًل عطس يوم اجلمعة واإلمام خيطب فشمته إنسان إىل جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن 

د ذلك للسائل بعد السالم؛ ألنه املسيب فنهاه عن ذلك، وقال: ال تعد، قال ابن عبد الرب: إمنا قال سعي
ابن عرب الرب: إمنا قال سعيد ذلك  لسأله واإلمام خيطب، هل أجابه واإلمام خيطب أو بعد السالم؟ يقو 

للسائل بعد السالم من الصالة، وقد منعه كرد السالم، منع التشميت كرد السالم، أكثر أهل املدينة ومالك 



أمحد املنع ال يرد السالم وال يشمت عاطس وال شيء، وقال يف وأبو حنيفة والشافعي يف القدمي، مذهب 
اجلديد: تشميت العاطس ورد السالم، أو يشمت العاطس ويرد السالم وإن كان اخلطيب خيطب؛ ألن هذه 
فروض، رد العاطس عنده واجب مثل رد السالم، لكن يكره أن يسلم عليه أحد يعين يقول: ال تسلم؛ لئال 

 إن مل يرد عليك ترك واجب وإن رد عليك ارتكب حمظور فأنت ال تسلم عليه.  توقع صاحبك يف احلرج
وحدثين عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكالم يوم اجلمعة إذا نزل اإلمام عن املنرب قبل أن يكرب، فقال 

يؤيد ما ابن شهاب: ال أبس بذلك، أي: جيوز الكالم بعد الفراغ من اخلطبة اليت أمر ابالستماع إليها، وهذا 
 ترجم به اإلمام مالك رمحه هللا.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 مسجد أباالخيل المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه أمجعني:

 سم.حممد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على 
 ابب فيمن أدرك ركعة يوم اجلمعة

عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صالة اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن 
صلى -: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدان، وذلك أن رسول هللا رمحه هللا شهاب: وهي السنة. قال مالك

: يف الذي يصيبه رمحه هللاقال مالك  .«كعة فقد أدرك الصالةمن أدرك من الصالة ر »قال:  -هللا عليه وسلم
زحام يوم اجلمعة، فريكع وال يقدر على أن يسجد حىت يقوم اإلمام، أو يفرغ اإلمام من صالته أنه إن قدر 
على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن مل يقدر على أن يسجد حىت يفرغ اإلمام من 

 ا.ا أربعً حب إيل أن يبتدئ صالته ظهرً صالته، فإنه أ
 يقول رمحه هللا تعاىل: ابب فيمن أدرك ركعة يوم اجلمعة 

حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صالة اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى، 
لعموم احلديث  يعين بعد سالم اإلمام، قال ابن شهاب: وهي السنة، من أدرك ركعة يضيف إليها أخرى؛

الالحق، لكن إن مل يدرك ركعة فإنه يصلي أربًعا، قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدان، يعين: 
أي قول ابن -املدينة وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس والليث والشافعي وأمحد ومالك، ودليل ذلك 

ن أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك م»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-من السنة أن رسول هللا  -شهاب
فاحلديث بعمومه يشمل اجلمعة، وتقدم احلديث مسنًدا يف الوقوت، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:  «الصالة

 «وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو أمتوا»إن أحرم ابجلمعة قبل سالم اإلمام صلى ركعتني حلديث: 
د وعطاء وغريمها: من فاتته اخلطبة صلى أربًعا، يعين ولو أدرك فاحلديث بعمومه يشمل اجلمعة، وقال جماه

الصالة كاملة، فعندان طرفان ووسط؛ القول األخري الذي يقول: من فاتته اخلطبة فاتته اجلمعة، والذي قبله 
أن من كرب  قبل سالم اإلمام أدرك اجلمعة، والقول الوسط وهو قول مجاهري أهل العلم أن من أدرك ركعة 

 إليها أخرى ويكون حينئٍذ أدرك اجلمعة.  وأضاف
قال مالك: فالذي يصيبه زحام يوم اجلمعة فريكع وال يقدر على أن يسجد حىت يقوم اإلمام، أو يفرغ اإلمام 
من صالته، أنه ال خيلو من حالني: إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وتتم 

ة واحدة ما تفوته سجدة، ال تفوته، لكن إذا كان اإلمام سجد صالته؛ ألن السجود إن كان سجد
سجدتني واملسألة مفارضة يف شخص حمتاج هلذا ال يستطيع أن يسجد، يفارض املسألة زحام شديد يف 



احلج مثالً، يعين يف بعض الظروف يعين ال يستطيع القائم أن جيلس، وال اجلالس أن يقوم، وال الراكع أن 
مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع الكالم يف إدراك يسجد، لكن اإلمام 

الركعة، هو أدرك الركوع مع اإلمام، مث سجد اإلمام سجدة، فلما قام من هذه السجدة سجد هذه صورة، 
وال  الصورة الثانية يسجدون سجدتني وهو ال يستطيع، مث يقومون إىل الركعة الثانية يسجد هو السجدتني

يتمكن من السجود حال سجودهم وال حال جلوسهم بني السجدتني، لكن قام اإلمام للثانية فسجد 
سجدتني مث حلق هبا ما احلكم؟ إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، قام الناس معناه أهنم سجدوا 

إيل أن يبتدئ  سجدتني وإن مل يقدر على أن يسجد حىت يفرغ اإلمام من صالته سلم اإلمام، فإنه أحب
صالته ظهرًا أربًعا أحب إيل ، واملالكية يقولون وجواًب؛ ألنه مل يتم له مع اإلمام ركعة فيبين عليها ظهر الفرق 
بني الصورتني، يعين أدرك ركعة بركوعها وسجدتيها أثناء صالة اإلمام وما معه، والثاين أدرك الركوع لكن 

يضيف إليها أخرى وتتم له اجلمعة الثاين ال، والصوراتن كلتامها السجود بعد فراغ اإلمام من صالته فاألول 
 فيمن مل يدرك إال الركعة األخرية من اجلمعة نعم سم.

 أحسن هللا إليك.
  ب ما جاء فيمن رعف يوم اجلمعةاب

قال مالك: من رعف يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فخرج فلم يرجع، حىت فرغ اإلمام من صالته، فإنه يصلي 
مث يرعف فيخرج فيأيت وقد صلى اإلمام  ،يف الذي يركع ركعة مع اإلمام يوم اجلمعة رمحه هللا ا. قال مالكأربعً 

: ليس على من رعف، أو أصابه أمر رمحه هللاقال مالك  نه يبين بركعة أخرى ما مل يتكلم.إ :الركعتني كلتيهما
 ن خيرج.ال بد له من اخلروج، أن يستأذن اإلمام يوم اجلمعة، إذا أراد أ

 يقول: ابب ما جاء فيمن رعف بفتح العني وضمها على ما تقدم يوم اجلمعة 
قال مالك: من رعف يوم اجلمعة واإلمام خيطب فخرج لغسل الدم فلم يرجع حىت فرغ اإلمام من صالته 

يركع  فإنه يصلي أربًعا، هذا ما فيه إشكال، وهذا أمر متفق عليه؛ ألنه مل يدرك شيًئا، قال مالك يف الذي
ركعة مع اإلمام يوم اجلمعة، مث يرعف بضم العني وفتحها فيخرج لغسل الدم فيأيت، أي: يرجع، وقد صلى 
اإلمام الركعتني كلتيهما: إنه يبين بركعة أخرى ما مل يتكلم، وهذه املسألة فرع على مسألة البناء ابلنسبة ملن 

فون أيًضا ما مل يطأ جناسة ومل يستدبر القبلة بال أحدث وهو يف صالته ما مل يتكلم، يبين ما مل يتكلم، ويضي
عذر، ومل جياوز أقرب مكان ممكن، إذا وجدت هذه األمور فيبين، وكل هذا مبين على حديث عائشة، 

 وحديث عائشة ذكران سابًقا أنه ضعيف. 
: قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر ال بد له من اخلروج كاحلدث واإلمام خيطب مثاًل، أي
يستأذن اإلمام يوم اجلمعة إذا أراد أن خيرج، أنتم تتصورون االستئذان، يعين يف قاعة الدراسة خيرج الطالب 



دون استئذان؟! ال، ما يستطيع، لكن واإلمام خيطب واحد يريد الدورة عن إذنك، يقول: ليس على من 
ا أراد أن خيرج، لو قال لنا طالب رعف وأصابه أمر ال بد له من اخلروج أن يستأذن اإلمام يوم اجلمعة، إذ

يف قاعة الدرس ما حيتاج استئذان، هذه اجلمعة أعظم، اخلطبة جيب اإلنصات هلا، والدرس ما جيب 
 اإلنصات له، ما جيب االستئذان ملاذا ال خنرج لو احتج مبثل هذا.

 طالب: .................. 
ق له وعليه، وقد دخل على هذا العقد أنه يلتزم ال، هذا هو أيخذ عليه مقابل الدراسة، ويتعلق هبا حقو 

ابألنظمة والُتزم له مبا يارتب على هذه الدراسة يف مقابل أنه يلتزم هبذه األنظمة، ليس له أن حيتج مبثل هذا 
إذا أراد أن خيرج ال يستأذن اإلمام، وهبذا يقول مجهور الفقهاء؛ ألنه يشق على الناس خصوًصا مع كثرهتم  

وقال ابن سريين: كانوا يستأذنون اإلمام هو ما جاء  ٨٢احلج:  ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژكرب املسجد 
الكالم عبثًا؛ ألنه قد يقول قائل: وما الداعي ملثل هذا الكالم؟ قد يقول قائل: وما الداعي ملثل هذا 

معة وهو خيطب الكالم؟ هذا الكالم ما حيتاج إىل أن يقال؛ ألنه ما يتصوره، كانوا يستأذنون اإلمام يوم اجل
يف احلدث والرعاف، فلما كان زمن زايد كثر ذلك، فقال زايد: من أخذه مانعه فهو إذن يعين من أراد أن 
خيرج حلاجة لوجود املانع الذي مينع من االستمرار فهو إذن، املقصود أنه جاء االستئذان مذموًما، وجاء 

ستأذن املؤمن؟ يستأذن املؤمن للحاجة ممدوًحا واجلهة منفكة، معروف كيف يستأذن املنافق وكيف ي
 وملصلحة العمل، ويستأذن املنافق هرواًب من العمل نسأل هللا العافية، سم.

 أحسن هللا إليك.
 ابب ما جاء يف السعي يوم اجلمعة 

 ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول هللا عز وجل:

يقرؤها إذا نودي  -رضي هللا تعاىل عنه-رمحه هللا: كان عمر بن اخلطاب فقال ابن شهاب  ٩اجلمعة:  ژ ڀ ڀ
للصالة من يوم اجلمعة: فامضوا إىل ذكر هللا، قال مالك رمحه هللا: وإمنا السعي يف كتاب هللا العمل والفعل، 

 ٩ - ٢عبس:  ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژوقال تعاىل:  ٨٠٢البقرة:  ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژيقول هللا تبارك وتعاىل 

: فليس السعي الذي ذكر رمحه هللا , قال مالك٤الليل:  ژ  ۀ ۀ  ڻ ژ، وقال:  ٨٨النازعات:  ژ ڄ    ڄ ڦ ژ، وقال: 
 هللا يف كتابه ابلسعي على األقدام، وال االشتداد، وإمنا عىن العمل والفعل.

 يقول رمحه هللا: ابب ما جاء يف السعي يوم اجلمعة 
؛ ٩اجلمعة:  ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ  ٻ ژله تعاىل: السعي الواجب املستدل عليه بقو 

إذا أقيمت »ألن األمر ابلسعي يدل على الوجوب، وجوب الذهاب إىل الصالة، وجاء النهي عن اإلسراع: 



املقصود أن هل  «إذا أقيمت الصالة فائتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار» «الصالة فال أتتوها وأنتم تسعون
 ينايف السكينة والوقار املأمور هبما.   ٩اجلمعة:  ژ ڀ ژوله جل وعال: ما جاء يف ق

 پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژحدثين حيىي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول هللا عز وجل: 

نودي للصالة أُذن هلا عند قعود اإلمام على املنرب من يوم اجلمعة )من( هذه   ٩اجلمعة:  ژ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ
، املراد بذلك اخلطبة والصالة، فقال  ٩اجلمعة:  ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ژا مبعىن "يف" يف يوم اجلمعة: بيانية، وقيل: إهن

ابن شهاب: كان عمر بن اخلطاب يقرؤها: إذا نودي الصالة من يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر هللا، يقرؤها  
 كذلك قراءة هبا التفسري، يريد قراءة تفسريية، فمعىن اسعوا: امضوا. 

ه هللا تعاىل: وإمنا السعي يف كتاب هللا العمل والفعل، وإن أطلق لغة على اإلسراع واجلري، قال مالك رمح
ومنه السعي بني الصفا واملروة، السعي بني الصفا واملروة سعي شديد، السعي بني الصفا واملروة، وقد جاء 

عة يف املشي ليس من أجل النهي عن اإلسراع إذا أقيمت الصالة، فقبل اإلقامة من ابب أوىل، إذا كان السر 
إقامة الصالة، وإمنا خشية املشقة على املأمومني، هذا يرد كثريًا، إمام ينتظره املأمومون وأتخر عليهم وأسرع 
من أجل أال يشق على املأمومني، وليس من أجل إدراك الصالة؛ ألنه منهي عن السعي واإلسراع يدخل يف 

 املأمومني يف انتظاره، نعم. هذا أم ال يدخل؟ وهو من أجل أال يشق على
ما نقول: إن السعي ينهى عنه قبل اإلقامة من ابب أوىل إذا هني عن السعي بعد اإلقامة لغرض صحيح 
فمن ابب أوىل إذا مل يكن ذلك الغرض موجوًدا، مع أن السعي السرعة يف املشي له أثر على الصالة يصاب 

صالته بسبب ذلك، فإذا سعى قبل اإلقامة وحضر إىل  هذا ابلبهر، قد يشق عليه أن يصلي، وقد يغفل عن
 املسجد واراتح وانتفت هذه املفسدة هل نقول: إن النهي عن السعي قبل اإلقامة من ابب أوىل؟ 

نعود إىل مسألة اإلمام الذي ال يريد أن يشق على املأمومني، مع مالحظة أن بعض األئمة ال يقيم 
يتكلموا فيه، هذا أيًضا له أثر يف احلكم، فرق بني من يريد أال يشق  للمأمومني أي وزن، وإمنا ال يريد أن

على املأمومني بغض النظر عن كوهنم تكلموا أو ما تكلموا، وبني من ينظر إىل نفسه دون غريه، جير إزاره 
 خشي أن تكون الساعة عليه الصالة والسالم. 

ة ابملأمومني ابلغة ومؤثرة ال شك أن استدراك على كل حال هي األمور مبقاصدها، فإذا كانت املشقة الالحق
مثل هذا مطلوب؛ ولذا أمر بتخفيف الصالة لئال يشق على املأمومني، وإمنا السعي يف كتاب هللا العمل، 

ويقول جل   ٨٠٢البقرة:  ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژالفعل، يقول هللا تبارك وتعاىل: 
يف   ٨٨النازعات:  ژ ڄ    ڄ ڦ ژخيشى هللا عز وجل وقال:  يعين مسرًعا وهو  ٢عبس:  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ژوعال: 



لشىت خمتلف، فاعل للطاعات يريد  -عملكم–إن سعيكم   ٤الليل:  ژ  ۀ ۀ  ڻ ژاألرض ابلفساد، وقال: 
 بذلك وجه هللا جزاؤه اجلنة، وعامل ابملعاصي املسخطة لربه جل وعال فجزاؤه النار. 

إمنا عىن و يف كتابه ابلسعي على األقدام وال االشتداد أي اجلري،  قال مالك: فليس السعي الذي ذكر هللا
ولو كان مقعًدا، ولو    ١٩اإلسراء:  ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژالعمل أو الفعل، ومن ذلك قوله تعاىل: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژكان مقعًدا يسمى حينئٍذ ساعًيا إذا عمل مبا يرضي هللا جل وعال، قوله جل وعال: 

 ري يف النصوص، نعم.هذا كث  ١٠٤الكهف:  ژ ں
 أحسن هللا إليك.

  ابب ما جاء يف اإلمام ينزل بقرية يوم اجلمعة يف السفر
ع هبم، فإن أهل : إذا نزل اإلمام بقرية جتب فيها اجلمعة، واإلمام مسافر، فخطب ومج  رمحه هللاقال مالك 

مسافر بقرية ال جتب فيها ع اإلمام وهو : وإن مج  رمحه هللاقال مالك  عون معه.تلك القرية وغريهم جيم  
ع من غريهم، وليتمم أهل تلك القرية وغريهم ممن ليس اجلمعة، فال مجعة له وال ألهل تلك القرية، وال ملن مج  

 قال مالك: وال مجعة على مسافر. مبسافر الصالة.
 يقول رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف اإلمام ينزل بقرية يوم اجلمعة يف السفر 

 يذكر حتت الارمجة شيًئا، وإمنا ذكر احلكم من ِقبله رمحه هللا، قال مالك: إذا نزل اإلمام بقرية كذا ترجم ومل
جتب فيها اجلمعة أبن كانوا مستوطنني واإلمام مسافر، خطب ومج ع هبم، فإن أهل تلك القرية وغريهم 

جلمعة يف بين سامل بن عوف أدركته ا -عليه الصالة والسالم-جيم عون معه، ذكر ابن إسحاق وغريه أن النيب 
فصالها يف مسجدهم، قال مالك: فإن مج ع اإلمام وهو مسافر بقرية ال جتب فيها اجلمعة على أهلها لفقد 
شروطها فال مجعة له وال ألهل تلك القرية، وال ملن مج ع معهم من غريهم، وليتمم أهل القرية وغريهم ممن 

م غري مستوطنني فصلى هبم مجعة، وهذا حيصل بعض ليس مبسافر الصالة، هذا مسافر وجاء إىل قو 
االجتهادات من الشباب إذا خرجوا يف رحلة أو نزهة خيطبهم ويصلي، يقول: وإن مج ع اإلمام وهو مسافر 
بقرية ال جتب فيها اجلمعة فال مجعة له وال ألهل تلك القرية، وال ملن مج ع معهم من غريهم، وليتمم أهل تلك 

: أربع ركعات؛ ألن اإلمام ومن معهم مسافرون، فهؤالء يكفيهم وإن كانت بنية اجلمعة القرية وغريهم، يعين
وغريهم يتمموا صالهتم، أيتون  يةإال أهنا تكفي عن الظهر؛ ألهنا مقصورة ركعتني وهو مسافر، لكن أهل القر 

 بركعتني أخريني ممن ليس مبسافر. 
م، والثاين أن يتموا على ما تقدم من صالهتم وهو الظاهر قال الباجي حيتمل معنيني: أحدمها يعود إىل اإلمتا

من اللفظ، يعين يقول: حيتمل معنيني أحدهم يعود إىل اإلمتام والثاين أن يتموا على ما تقدم من صالهتم، 



وهو الظاهر من اللفظ؛ ألنه لو أراد االحتمال األول لقال: وليعد مجيع املصلني معه فيتم املقيم ويقصر 
ملقصود أن االحتمالني الذي ذكرمها أن الصالة ابطلة على االحتمال األول، والصالة على املسافر، ا

االحتمال الثاين صحيحة، إال أهنا غري جمزئة عن اجلمعة، فاملسافر تصح له ظهرًا مقصورة، واملقيم ال بد أن 
املسافرين صحيحة،  يضيف إىل هاتني الركعتني ركعتني أخريني، فلما خص املقيمني ابلذكر ُعرف أن صالة

فإذا كانت صالة املسافرين صحيحة وليست مجعة إًذا هي ظهر مقصورة، فإذا صحت للمسافرين صحت 
، فلما خص «أمتوا فإان قوم َسفر»للمقيمني على أن يضيفوا إليها ركعتني أخريني كما جاء يف احلديث: 

 املقيمني ابلذكر كان األظهر أن صالة املسافرين جائزة. 
-ك: وال مجعة على مسافر، وقد نقل اإلمجاع على هذا أنه ال مجعة عن مسافر، ومل حيفظ أن النيب قال مال

 صلى اجلمعة يف السفر. -عليه الصالة والسالم
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 هم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء الل

 ابب ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعةقال اإلمام حيىي رمحه هللا تعاىل: 
ذكر  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا رضي هللا عنه عن مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة

ا، إال أعطاه إايه، ، وهو قائم يصلي يسأل هللا شيئً مسلم ساعة ال يوافقها عبد   افيه»يوم اجلمعة، فقال: 
 . «يقللها بيده -صلى هللا عليه وسلم-وأشار رسول هللا 

عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن أيب سلمة بن عبد  ،عن مالك، عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد
الطور فلقيت كعب األحبار فجلست ، أنه قال: خرجت إىل رضي هللا عنه الرمحن بن عوف، عن أيب هريرة

، فكان فيما حدثته، أن قلت: قال -صلى هللا عليه وسلم-معه، فحدثين عن التوراة، وحدثته عن رسول هللا 
خري يوم طلعت عليه الشمس، يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط »: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ه تقوم الساعة، وما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة، من من اجلنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفي
مسلم وهو  ا من الساعة إال اجلن واإلنس، وفيه ساعة ال يصادفها عبد  شفقً  ؛حني تصبح حىت تطلع الشمس

فقرأ   ،بل يف كل مجعة :فقلت ؟ذلك يف كل سنة يوم :قال كعب «ا، إال أعطاه إايهيصلي يسأل هللا شيئً 
فلقيت بصرة رضي هللا عنه: قال أبو هريرة ، -صلى هللا عليه وسلم-صدق رسول هللا  :لكعب التوراة فقا

فقال: لو أدركتك قبل أن خترج إليه، ما  ،بن أيب بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور
ىل ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد: إ»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-خرجت، مسعت رسول هللا 

قال أبو هريرة: مث لقيت ، يشك «املسجد احلرام، وإىل مسجدي هذا، وإىل مسجد إيلياء أو بيت املقدس



 :، فقلت: قال كعب، فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار، وما حدثته به يف يوم اجلمعةعبد هللا بن سالم
وراة، فقال: بل هي يف  ، قال عبد هللا بن سالم: كذب كعب، فقلت: مث قرأ كعب الت؟ذلك يف كل سنة يوم

قد علمت أية ساعة هي. قال  :كل مجعة، فقال عبد هللا بن سالم: صدق كعب، مث قال عبد هللا بن سالم
أبو هريرة: فقلت له أخربين هبا وال تضن علي، فقال عبد هللا بن سالم: هي آخر ساعة يف يوم اجلمعة, قال 

: ال -صلى هللا عليه وسلم-ة؟ وقد قال رسول هللا أبو هريرة: فقلت وكيف تكون آخر ساعة يف يوم اجلمع
أمل يقل رسول  :مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة ال يصلى فيها, فقال عبد هللا بن سالم يصادفها عبد  

قال أبو هريرة  «ا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي؟من جلس جملسً »: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 فقلت: بلى، قال: فهو ذلك.

 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني:
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة، يعين: الساعة اليت جياب فيها 

ابن حجر أكثر من أربعني قواًل،  الدعاء من يوم اجلمعة، واختلف يف تعيينها على أقوال كثرية بلغت عند
أكثر من األربعني قواًل، وقبل ذكره لألقوال ذكر عدة استفهامات حتصر هذه األقوال فقال: اختلف أهل 
العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف هذه الساعة هل هي ابقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي يف  

ألول يعين كوهنا يف كل مجعة، هل هي يف وقت معني  أو كل مجعة أو مجعة واحدة من كل سنة؟ وعلى ا
مبهم؟ وعلى التعيني هل تستوعب الوقت كله أو تبهم فيه؟ يعين يف بعضه، يف شيء منه؟ وعلى اإلهبام ما 
ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر، يعين تلزم وقت معني  يف كل مجعة أو تنتقل؟ يعين كما قيل 

وعلى االنتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ فذكر بعد ذلك تفريًعا على هذه االستفهامات يف ليلة القدر، 
أقوى ما ورد يف ذلك حديثان حديث الباب  -يعين يف تعيني هذه الساعة-ثالثة وأربعني قوالً، ويف املسألة 

يف يوم اجلمعة،  حديث أيب هريرة وحماورته مع كعب أواًل، مث مع عبد هللا بن سالم، وأهنا هي آخر ساعة
وهذا احلديث خمرج يف السنن صححه الارمذي وغريه، وأصح منه ما يف صحيح مسلم أهنا من جلوس 
اخلطيب على املنرب إىل انصرافه من الصالة. ابن حجر ملا ذكر األقوال قال: وأرجحها ما يسنده الدليل من 

العريب والقرطيب والنووي وغريهم،  جلوس اإلمام وهو يف صحيح مسلم عن أيب موسى ورجحه البيهقي وابن
القول الثاين من أرجح األقوال بعد العصر إىل املغرب حلديث عبد هللا بن سالم رج حه أمحد وإسحاق ومجع 
غفري من أهل العلم أهنا آخر ساعة من يوم اجلمعة، على القول أبهنا تنتقل ال إشكال، لكن على القول 

موسى صحيح وحديث أيب هريرة أيًضا مصحح، وترجيح حديث  بلزوم ساعة واحدة، واحلديث حديث أيب
أيب هريرة من أئمة كبار أهنا آخر ساعة، فعلى اإلنسان أن حيرص على أن يستغل هذين الوقتني ابلدعاء 

 الذين ورد فيهما اخلرب أبهنا ساعة اإلجابة. 



 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  يقول: حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول
ساعة ال »وهي هنا مبهمة عينت يف احلديثني الذين سبق ذكرمها  «فيه ساعة»ذكر يوم اجلمعة فقال 

ومها مبعىن، واملوافقة واملصادفة أعم من أن  «ال يصادفها»الرواية األخرى يف حديث أيب هريرة:  «يوافقها
الساعة ولو مل يقصد فيستجاب دعاؤه؛ ألن لفظ  تكون بقصد أو من غري قصد، يوفق للدعاء يف هذه

وهو »يعين هي خاصة ابملسلمني  «ال يوافقها عبد مسلم»املصادفة واملوافقة ال يفيد أنه يتحرى هذه الساعة 
قائم ، عبد  مسلم  وهو قائم يصلي يسأل، عبد وصف بكونه مسلًما، ووصف  «قائم يصلي يسأل هللا شيًئا
اجلملة حالية،  «عبد مسلم وهو قائم»م يصلي ووصف أيًضا بكونه يسأل هللا تعاىل أيًضا بكونه قائًما، قائ

حتتاج إىل رابط؛ ولذا جيء  «وهو قائم»حالية  «يسأل هللا شيًئا»أيًضا مجلة حالية  «يصلي»واحلال أنه قائم 
تاج؟ يستوي هذه أحوال، املضارع حيتاج إىل رابط أو ال حي «يصلي يسأل»حيتاج إىل رابط  «يصلي»ابلواو 

 أن يكون بذلك مثبًتا أو منفًيا، حيتاج أو ال حيتاج؟ ما حيتاج.
وذات بدء مبضارع ثبت               

حوت ضمريًا ومن الواو خلت            .
. 

هذه أحوال لعبد، وعبد فاعل تبني هيئة الفاعل، وجميء احلال من الصاحب النكرة حكمه، الصاحب 
فساغ بيان حاله بعد الوصف  «مسلم»لوصف؟ وصف، لكنه وصف بقوله: النكرة حباجة إىل حال أو 

مما يليق أن يسأله املسلم ربه أبال يكون حمرًما، وال يدعو إبمث وال قطيعة رحم، وأن حيرص  «يسأل هللا شيًئا»
على األسباب، أسباب استجابة الدعاء، وحيرص على ترك املوانع اليت حتول دونه ودون إجابة دعائه، ومن 

؛ ألنه قد يقول «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»أوضح ذلك أكل احلرام، نسأل هللا العافية: 
شخص: أُقسِ م اليوم إىل ساعات؛ اليوم أجلس من أذان الصبح إىل ساعة أو ساعتني إىل أن تطلع الشمس 

ساعتني، وهكذا أدعو هللا، اجلمعة الثانية أجلس من طلوع الشمس ساعتني، الثالثة من مضي الوقت األول 
إىل آخر اليوم، يقول أهل العلم: من فعل هذا ال بد أن يصادفها إال على القول أبهنا تنتقل؛ ألنه قد جيلس 

انتقلت إىل ما بعده، مث يف هي على القول أبهنا تنتقل من طلوع الصبح إىل طلوع الشمس هذه اجلمعة، و 
ول بثبوهتا ولزومها وقتا معيًنا، إذا قس م يوم اجلمعة ال اجلمعة الثانية رجعت إليها فال يصادفها، لكن على الق

بد أن يدركها، لكن إذا أدركها هل يلزم من خالل النص، النص فيه وعد إبجابة الدعوة، فإذا وافقها 
يعين يقتضي ذلك مع وجود املوانع، فهل نقول: إن هذا يشمل  «يسأل هللا شيًئا إال أعطاه إايه»صادفها 

و نقول: إن النصوص ال بد أن يشد بعضها بعًضا، ويقوي بعضها بعًضا، وال يضرب من تلبس مبانع، أ
 «مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي ابحلرام، فأىن يستجاب له» «أىن  يستجاب له»بعضها ببعض؟ 

استبعاد، وهنا وعد بال شك، ووعد ممن ال خيلف امليعاد، لكن تسبب اإلنسان يف حرمان نفسه من إنفاذ 
 ال يلوم إال نفسه.  هذا الوعد



بيده يقللها؛ للارغيب فيها واحلض عليها لقلتها وغزارة فضلها،  -صلى هللا عليه وسلم-وأشار رسول هللا 
ذكره  -عليه الصالة والسالم-التصريح بذكر املشري وهو النيب  -صلى هللا عليه وسلم-أشار رسول هللا 

رواية أيب مصعب؟ يعين كونه يقول الذي صرح ابملشري  احلافظ من رواية أيب مصعب، فهل رواية حيىي موافقة
أبو مصعب يف روايته للموطأ، هل يعين هذا أن أهنا ال توجد يف رواية حيىي؟ ال تعول على أنه وجد يف 
نسخة مطبوعة، ومر بنا نظري هذا، مر بنا نظري هذا، لكن هل كون ابن حجر ينص على أن املشري يف رواية 

ال يعين أنه يوجد يف الرواايت األخرى، لكن رواية حيىي  -عليه الصالة والسالم-أيب مصعب هو الرسول 
يعين لو كان موجود يف رواية حيىي لكانت أوىل ابإلشارة من رواية أيب مصعب هي املوطأ، إذا أطلق وعليها 

 مجيع الشروح إال ما ندر ما فيه أي طبعة فيها إهبام للمشري؟
 طالب: .............

كالم على االستذكار هو الذي يبني والتمهيد أيًضا، لكن ما رجع اآلن فيه طبعة ما فيها ذكر ال، هو ال
 املشري أو كلها اتفاق؟
 طالب: .............

ال، ال ميكن، أان أخطأت مادام يف رواية أيب مصعب غري موجودة ويف الرواايت اليت أبيدينا، النسخ كلها 
 أان فهمت خطأ ما يبعد.موجودة حتتاج إىل إعادة نظر، ميكن 

 طالب: .............
احلديث خمرج يف الصحيح من رواية عبد هللا بن مسلمة القعنيب عن مالك مث قال: وحدثين عن مالك عن 
يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد، هكذا يتواطؤون على أنه بدون ايء، اهلاد والعاص، واألصل أهنما ابلياء؛ 

، فاألصل أنه ابلياء اهلادي والعاصي، هذا األصل، لكن تواطؤوا على كتابتها بدون ألنه منقوص مقارن أبل
ماذا؟ ابلياء أو  ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ژايء، لكن هل هذا على سبيل اللزوم؟ ال شك أن القرآن جاء هبذا وهبذا 

بدون الياء،  بدون ايء؟ ابالثنني، ابألمرين، فدل على اجلواز تذكر الياء وحتذف، النووي يتعقب كثريًا ذكرها
ويقول: األصل القاعدة أنه ابلياء وحذفها خطأ، لكن إذا نظرانها يف أفصح الكالم تذكر وحتذف ليس 
للتعقب ما جاء حقيقة عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن 

ألصل كل جبل يقال له: طور، إال أنه أيب هريرة أنه قال: خرجت إىل الطور الباجي، يقول: الطور هو يف ا
جبل بعينه، وهو الذي كلم هللا جل وعال فيه موسى عليه  -نصوص الكتاب والسنة-يف النصوص الشرعية 

 السالم. 
 فلقيت كعب األحبار، كعب بن ماتر األحبار محريي، األحبار مجع َحرب واال ِحرب؟ األصل ماذا؟

 طالب: .............



اللغة أنه بكسر احلاء واحملدثون يفتحوهنا هذا عند األكثر، فجلست معه، حنن توارثنا  ال، األصل عند أهل
أن ابن عباس َحرب األمة، يعين لو تقول: ِحرب األمة تنتقد، وال شك أن أهل احلديث هم أهل الرواية إذا 

 ثبتت عندهم الرواية ابلفتح فال كالم ولو كانت يف أصل اللغة بكسر احلاء.
حدثين عن التوراة، حدثين عن التوراة يعين ال مانع من مساع ما يف الكتب السابقة من فجلست معه ف

أهلها، وجاء األمر ابلتحديث عن بين إسرائيل وال حرج وفيهم األعاجيب، أما أن يعمد املسلم إىل التوراة 
نظر يف كتب أهل أنكر على عمر أشد اإلنكار، وال -عليه الصالة والسالم-فيقرأ فيها فهذا ممنوع، النيب 

الكتاب والنقل منها ألف فيه احلافظ السخاوي كتااب أمساه "األصل األصيل يف ذكر اإلمجاع على حترمي النقل 
من التوراة واإلجنيل" نعم، يبقى أن هذا هو األصل، لكن عند احلاجة للرد عليهم، أو إلثبات حتريفهم، عمله 

ابن تيمية ينقل عنهم، نقل عنهم يف اجلواب الصحيح  أهل اإلسالم وعمله أئمة كبار مثل شيخ اإلسالم
وغريه، وابن القيم ومجع من أهل العلم نقلوا، وقل مثل هذا يف النظر يف كتب البدع واملبتدعة، ال يسوغ 
آلحاد طالب العلم أن ينظر فيها؛ لئال يسبق إىل قلبه شبهة يصعب عليه اجتثاثها، لكن العامل املتمكن 

من أن يتأثر بقصد الرد عليهم من كتبهم فهذا ال مانع، وهو أيًضا مطروق عند أهل الذي ال خيشى عليه 
العلم، لكن ينبغي على طالب العلم أن جيتنب النظر يف كتب أهل البدع؛ ألن الشبه تسرع إىل القلوب 

ملسلم، والبدع كذلك، وما صح عن هللا وعن رسوله وعن أهل العلم املوثوقني فيه كفاية، كفاية لشغل حياة ا
وجتد طالب العلم جيمعون الكتب من غري متييز، وبعضهم يشاري الكتاب ويعرف أنه مشحون ابلبدع، 
ومتنيه نفسه أنه أهل للرد، أو سوف يتأهل للرد، فيكون الكتاب بني يديه، وتوثيق املعلومات من مصادرها 

جتعل الطالب يقتنون هذه  هذه اليت ينادي هبا الكثري من أهل االختصاص والبحث وتوثيق املعلومات،
 الكتب وفيها ضرر كبري ملن ال يدرك خطورة هذا الكالم.

صلى هللا -فكان فيما حدثته أن قلت له: قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثته عن رسول هللا 
خري، خري وشر يستعمالن للمفاضلة، يعين على  «خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة» -عليه وسلم

هو أفعل تفضيل، وهنا أفعل   ٨٤الفرقان:  ژ ڇ ڇ ڇ چ چ ژأساس أهنما أفعل تفضيل ولغريها 
خري يوم طلعت عليه » «طلعت عليه الشمس»تفضيل، فيوم اجلمعة مفضل على سائر األايم، وأصله أخري 

 الوصف هذا قيد أم ليس بقيد؟ يوم طلعت عليه الشمس، فيه يوم ما تطلع عليه الشمس؟ هو «الشمس
مفهومه أن هذا خاص ابألايم  «خري يوم طلعت عليه الشمس»املقصود أنه هذا، لكن الكالم على قوله: 

اليت تطلع عليها الشمس، أما األايم ال تطلع عليها الشمس ما تدخل يف املفاضلة، لكن هل هناك يوم ال 
 تطلع عليه الشمس؟ إًذا كلكم بتقولون: ال، صح أم ال؟ 

 طالب: .............



 فيه خالف، ال هو الكالم على اجلملة، آية النهار الشمس.
 طالب: .............

نعم، ال مفهوم هلا، التنصيص على كون السموات بغري عمد تُرى، هل يعين هذا أن هناك عمد ال ترى؟ 
استدل به من فض له على يوم عرفة، استدل هبذا احلديث من فضل يوم  «يوم اجلمعة»نعم، قيل هبذا، 

 عة على يوم عرفة، والتحقيق أن يوم عرفة أفضل أايم العام، وأن يوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع. اجلم
وفيه تيب عليه وفيه »أيًضا  «وفيه أدخل اجلنة، وفيه أهبط من اجلنة»ويف بعض الرواايت:  «فيه خلق آدم»

 ألهل العلم. : ألف سنة، وقيل: إال ستني أو سبعني، أقوال -كما يقال-وله من العمر  «مات
مصيخة مستمعة مصغية  «وما من دابة إال وهي مصيخة»تقوم القيامة تنقضي الدنيا  «وفيه تقوم الساعة»

من حني تصبح حىت تطلع الشمس يعين: هل إذا  «من حني تصبح حىت تطلع الشمس»يوم اجلمعة، 
قيام الساعة، أو قبل  طلعت الشمس يوم اجلمعة خالص أمنت هذه الدواب؟ يعين طلوعها من املغرب يعين

قيام الساعة؟ هم اآلن استماعهم وإصغاؤهم خشية قيام الساعة؛ ألهنا ال تقوم إال على األشرار، لكن إذا  
كانت هذه الدواب هذا وضعها، فماذا عن أويل األلباب؟ هل جمتمع طالب العلم، هل حيسون مبثل هذه 

ة لقضاء احلوائج والرحالت الربية واالساراحات، األمور، فضاًل عن عامة الناس؟ نعم، جيعلون يوم اجلمع
جمموعة من الشباب يف اساراحة ليلة مجعة، فقام أحدهم يف منتصف الليل، ملاذا اي فالن؟ قال: الليلة مجعة، 
قالوا له: اجلس؛ ألن الليلة مجعة، هو يقوم ألن الليلة مجعة وهم يلزمون عليه اجلس ألن الليلة مجعة، يعين 

 وال فيه شيء، ولكن فيه استعداد للصالة وهللا املستعان. ما فيه دوام 
يعين: خوفًا منها كأهنا أعلمت أن الساعة تقوم يوم اجلمعة، وال شك أن الدواب لديها  «شفًقا من الساعة»

قوى مدركة، وإن مل يكن هلا عقول، لديها قوى مدركة يصدر عنها من األفعال ما يعجب منه، لكن ليس 
لعقل منا  التكليف وليست مكلفة، فلديها قوى، ما الذي أخرب الذابب أن يضع اجلناح هلا عقول؛ ألن ا

األيسر من األمين يف اإلانء؟ ومن الذي أهلم النملة أن تقسم احلبة نصفني؛ لئال تنبت؟ ولديها شفقة ورأفة 
رية ما ال يوجد وحنو على أوالدها، وتدرك أن الطعام مرغوب فيه، وأن الذئب مهروب منه، بل فيها من الغ

عند كثري من البشر، وذكر احلافظ ابن حجر أن فرًسا أجرب على أن ينزو على أمه فرفض، رفض السيا  
تقطع جلده ويرفض، فجللت األم حىت ال يعرفها فنزى عليها، ملا كشف اجلالل ماذا حصل؟ قطع آلته 

 أبسنانه وهللا املستعان. 
يعين:   ٦هود:  ژ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژوهو الدواب  إال اجلن واإلنس استثناء من اجلنس األعم

 چ  ڃ ڃ ژيشمل مجيع ما يدب على األرض، كل دابة، ومنهم من يستثين الطيور لعطفها على الدواب 



فعطفت على الدواب، لكن ليس هذا القول جبيد؛ ألن اخلاص يعطف على   ٨٢األنعام:  ژ ڇڇ چ    چ چ
 لعرفية للدابة أهنا من ذوات األربع. العام وال إشكال أيًضا، احلقيقة ا

يصادفها املصادفة يعين من غري ترتيب املوافقة، ومن هذا  «وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي»
قوهلم: رأيت فالاًن صدفة، وكونه صدفة من غري ترتيب ابلنسبة للبشر ال يعين أنه كذلك ابلنسبة هلل عز 

ناس ينكر يقول: وهللا وجدته صدفة، اي أخي هذا قدر هللا، نعم  وجل، بل كل شيء بقدر؛ ألن بعض ال
قدر هللا، لكن ابلنسبة لك أنت الذي ال تعلم ماذا قدره هللا لك، بعض الناس يشدد النكري على من يقول: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ژصدفة ومصادفة، هذا ابلنسبة لك؛ لعلمك القاصر أيها املخلوق بدون ترتيب 

ال يقع  -جل وعال-فة ابلنسبة للمخلوق تقع من غري ترتيب، لكن ابلنسبة هلل ، فالصد ٤٨األنفال:  ژ ڌڌ
ما مل يكن أمرًا حمرًما فشيًئا نكرة يف سياق  «وهو يصلي يسأل هللا شيًئا إال أعطاه إايه»شيء إال مقدر 

عم ولو كان اإلثبات تعم أم ال؟ ما تعم، إًذا ما حنتاج إىل إخراج احملرم، لكن النكرة يف سياق االمتنان ت
على عباده يف هذه الساعة، ويبقى أن  -جل وعال-إثبات، إذا كان يف سياق االمتنان، وهنا مينت هللا 

جَّه بعضها مع بعض، وال يضرب بعضها ببعض كما يفعل أهل البدع أو يؤخذ ببعضها ويارك يو  النصوص
 البعض، ال، يؤخذ ابلنصوص جمتمعة.

بل يف كل مجعة، فقرأ كعب التوراة، يعين األول قاله من اجتهاده،   قال كعب: ذلك يف كل سنة يوم؟ فقال:
صلى هللا عليه -كل سنة يوم اجتهاد ال يستند فيه إىل نص، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول هللا 

 ه. يعين يعرف اليهود أن هذا اليوم عظيم، وأن فيه ساعة، ومع ذلكم أضلهم هللا عن هذا اليوم وادخر -وسلم
، قال -صلى هللا عليه وسلم-ألمة لشرفها ومزيد فضلها، فقرأ كعب التوراة مث قال: صدق رسول هللا هلذه ا

أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أيب بصرة، واحملفوظ أن احلديث لوالده أيب بصرة محيل بن بصرة الغفاري، فقال 
الطور ملا حصل فيه من  من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، كأنه فهم أن أاب هريرة يتعبد ابلذهاب إىل

مكاملة، من تكليم هللا جل وعال ملوسى، وأن له فضل هبذه املزية؛ ولذا استدل ابحلديث على أنه ال ينبغي 
اخلروج وقصد الطور، وشد الرحل إىل الطور. من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن 

مجع مطية، جتمع  «ال تعمل املطي»يقول  -عليه وسلمصلى هللا -خترج إليه ما خرجت، مسعت رسول هللا 
إال إىل ثالثة »أي ال تسري ويسافر عليها  «ال تعمل»أيًضا على مطااي، ألستم خري من ركب املطااي 

وإىل »يف مكة  «ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: إىل املسجد احلرام»ويف الصحيحني:  «مساجد
بيت املقدس املسجد األقصى، هذه الثالثة اليت تشد  «وإىل مسجد إيليا» يف املدينة النبوية «مسجدي هذا

إليها الرحال للمضاعفة الثابتة، وأما ما عداها فهي مستوية، حبيث لو نذر أن يصلي يف مسجد يف أقصى 
الدنيا قيل له: صلِ  هنا ما فيه فرق، لكن لو نذر أن يصلي يف املسجد احلرام يكفيه أن يصلي يف املسجد 



لنبوي؟ ال يكفيه، لكن العكس صحيح، لو نذر أن يصلي يف املسجد النبوي يكفيه أن يصلي يف املسجد ا
، يشك الراوي، قال أبو هريرة: مث لقيت عبد هللا بن سالم ابلتخفيف، «أو بيت املقدس»احلرام؛ ألنه أفضل 

ه عبد هللا، وسالم بعد إسالم -عليه الصالة والسالم-أاب يوسف، كان امسه احلصني فسم اه النيب 
ابلتخفيف، والقاعدة أن كل سالم ابلتشديد إال والد عبد هللا، واخلالف يف حممد بن سالم شيخ البخاري 

 هل هو ابلتشديد أو ابلتخفيف؟ 
فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار وما حدثته به يف يوم اجلمعة، فقلت له: قال كعب: ذلك يف كل سنة 

ن تلقى عبد هللا بن سالم، حيتاج أن ختربه ابخلطأ ابالجتهاد هو رجع عن يوم؟ كعب رجع عن قوله قبل أ
هذا اخلطأ، لكن ال مينع أن خيربه ابخلطأ لينظر ما عنده، ميكن قول مشهور عندهم يتداوله أحبار اليهود أهنا 
؛ يف كل سنة يوم، ميكن ال يظن به أنه قال ذلك من ابب التحريش، أو من ابب نقل اخلطأ والتحدث به
ألن بعض الناس يتفكه بنقل األخطاء، يتفكه، هذا خطأ، فقلت: قال كعب: ذلك يف كل سنة يوم؟ قال: 
قال عبد هللا بن سالم: كذب كعب، كذب يعين أخطأ، وفيه الرد على من أخطأ، لكن ينبغي أن يكون 

: كذب فالن، ابألسلوب املناسب املقبول، أنت تريد أن تقول: لو يفيت شخص وتنقل إليك فتوى، وتقول
ومرادك أخطأ، ال حيتمل مثل هذا الكالم، أما هم حيتملون؛ ألن الكذب عندهم يرد مبعىن اخلطأ، هو خمالفة 
الواقع بغض النظر عن كونه مقصوًدا أو غري مقصود. فقلت: مث قرأ كعب التوراة، فقال: بل هي يف كل 

ض الناس إذا نقل إليه فتوى من شخص مجعة، فقال عبد هللا بن سالم: صدق كعب؛ ألن هو الواقع، وبع
يبادر بتفنيدها، مث لو نقل له أنه رجع عن هذه الفتوى أخذ يتعلل، ويذكر أمورًا يلتمسها؛ لئال يقبل عذره 
ورجوعه أكيد مضغو  عليه أو خائف، وهذا موجود اي إخوان، وهذا كله من سوء القلوب، نسأل هللا 

ذا من التحريش املوجود اآلن، وظهر بكثرة بني الناس، ويوجد له العافية، وعدم سالمتها. ما فيه شك أن ه
يعين الذي   ٢٩ - ٢٢الشعراء:  ژ ڃ      ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ژأمثلة حىت بني طالب العلم مع األسف 

يقول مثل هذا يظن به أن قلبه سليم؛ ولذلك مباشرة قال: صدق كعب، ما قال: خائف منك أو تتهمه أو  
 رة قال: صدق، كذب؛ ألنه طابق الواقع. كذا، مباش

مث قال عبد هللا بن سالم: قد علمت أية ساعة هي، فاإلنسان خيرب مبا عنده من علم إذا مل يكن على سبيل 
الفخر واإلعجاب، قال أبو هريرة: فقلت له: أخربين هبا وال تضن علي، يعين ال تبخل علي، وأبو هريرة 

جة إىل عبد هللا بن سالم، يهودي أسلم ما عنده من احلديث وال واحد حافظ الصحابة، قال: أان لست حبا
    ڭ ڭ ژمن ألف مما عندي، قال أبو هريرة: فقلت له: أخربين هبا وال تضن به علي، تضن علي يعين: تبخل 

فقال عبد هللا بن سالم: هي آخر ساعة يف يوم اجلمعة، قال أبو هريرة: قلت:   ٨٤التكوير:  ژ  ۇ ڭ  ڭ
ال يصادفها عبد » -صلى هللا عليه وسلم-تكون آخر ساعة يف يوم اجلمعة، وقد قال رسول هللا  وكيف



وتلك الساعة ساعة ال يصلى فيها، يعين لثبوت النهي عن الصالة بعد العصر، هذا  «مسلم وهو يصلي
هللا بن سالم: إشكال أورده أبو هريرة على قول عبد هللا بن سالم، مث أجاب عبد هللا بن سالم، فقال عبد 

 «من جلس جملًسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي»: -صلى هللا عليه وسلم-أمل يقل رسول هللا 
هذا جواب اإلشكال، أي: يف حكم املصلي، مادامت الصالة حتبسه، "قائم" هل هذا ميحض الصالة 

"وهو يصلي" يعين ابلفعل، متلبس  بفعلها، أو جيوز أن يراد انتظار الصالة ولو قيل: قائم، يعين ظاهر اللفظ
جواب عبد هللا بن -ابلصالة إذا أضيف إىل ذلك أنه قائم، ما هو جبالس بعد، قوي فعل الصالة؛ ولذا قال 

آل  ژ ۓڭ ۓ ے ے       ھ ژ، لكن يطلق القيام ويراد به االستمرار؛ دليله مليس ابلسديد، قال بعضه -سالم

ولذا استشكل أبو هريرة ويزداد اإلشكال حينما قال: "قائم"، لكن أمكن  ما يلزم أن تكون واقًفا؛  ٨٢عمران: 
اجلواب على اجلميع، وهو يصلي ينتظر الصالة، وهو يف صالة مادامت الصالة حتبسه. و"قائم" يعين مالزم 

 وانتهى اإلشكال، يعين مالزم له. 
، فقال: هو ذلك، أي: مثله -لمصلى هللا عليه وس-قال أبو هريرة: فقلت: بلى، أي قال ذلك رسول هللا 

 هو ذلك، أي مثله، ما معىن مصيخة شرحناه؟ مستمعة: مصغية.
 طالب: ..................... 

للصالة أم لليوم؟ يعين: ال شك أن اليوم فاضل، بل أفضل األايم، أايم األسبوع، وله خصائص خيتص هبا  
رية جدًّا، املقصود أن هذا من أقوى ما قيل، كما أورد السيوطي يف رسالته من اخلصائص، أورد خصائص كث

هذا مرجح عند مجع غفري من أهل العلم، اإلمام أمحد وإسحاق ومجع غفري من الصحابة والتابعني، قول له 
 حظ من النظر.

 طالب: ..................... 
وقت؟ قال: ال إال يف هذا يعين لو تركه عبد هللا بن سالم لو أراد ما قلت لقال: أمل ينه عن الصالة يف هذا ال

 نعم. كغريه  اليوم، لكن ملا قال له االنتظار دل على أنه
 أحسن هللا إليك.

 ابب اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمام يوم اجلمعة 
ما على أحدكم لو اختذ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن رسول هللا 

هن عن مالك عن انفع، أن عبد هللا بن عمر كان ال يروح إىل اجلمعة إال اد   «ثويب مهنتهثوبني جلمعته سوى 
 ا. وتطيب إال أن يكون حرامً 

عن مالك، عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم، عمن حدثه عن أيب هريرة، أنه كان يقول: ألن يصلي أحدكم 
جاء يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة. قال بظهر احلرة، خري له من أن يقعد، حىت إذا قام اإلمام خيطب، 



: السنة عندان أن يستقبل الناس اإلمام يوم اجلمعة، إذا أراد أن خيطب، من كان منهم يلي رمحه هللامالك 
 القبلة وغريها.

يقول رمحه هللا تعاىل: ابب اهليئة يعين: حتسني اهليئة واالهتمام ابلنظافة، نظافة البدن والثوب، نظافة البدن 
ذ من األمر ابلغسل، ونظافة الثوب من احلديث األول. وختطي الرقاب وما جاء فيه واستقبال اإلمام يوم تؤخ

 اجلمعة، يستقبل الناس أثناء اخلطبة. 
ما »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن رسول هللا 

يكون هذا استفهام تنبيه ملن غفل عن هذا، وهو  «ما على أحدكم» «على أحدكم لو اختذ ثوبني جلمعته
 «جلمعته»قميص ورداء، أو إزار ورداء، أو جبة وإزار أو ما أشبه ذلك  «لو اختذ ثوبني»توبيخ ملن مل يغفل: 

خيصص هذين الثوبني لصالة اجلمعة سوى ثويب مهنته أي: بدلته وخدمته، يقول األصمعي: املهنة هي 
احلديث وصله أبو داود وابن ماجه من حديث عبد هللا بن سالم، ووصله ابن عبد الرب من  اخلدمة، وهذا

طريق حيىي بن سعيد األموي عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرة عن عائشة، ومن طريق مهدي بن 
ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها، وهذا يدل على استحباب لبس أحسن 

 يفعل ذلك.  -عليه الصالة والسالم-للجمعة والعيد، وقد كان النيب الثياب 
يقول: وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان ال يروح إىل اجلمعة إال ادهن، استعمل الدهن 
إلزالة شعث الشعر، وتطيب؛ ليجمع بني حسن املنظر واملظهر وطيب الرائحة، إال أن يكون حراًما أي 

 ج أو عمرة؛ ألن احملرم ممنوع من الطيب. حُمرًما حب
يقول: حدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أيب هريرة أنه  

: ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة، وهي أرض ذات حجارة سوداء خارج املدينة، -موقوف–كان يقول 
رم من جهة الشرق والغرب، وأما من جهة الشمال واجلنوب فما وهناك احلرة الغربية والشرقية، ومها حدود احل

بني َعرْي إىل ثور. ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد، حىت إذا قام اإلمام خيطب جاء 
يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة، يعين: يرتكب حمظورات يف إتيانه إىل هذا املكان الفاضل، جاء مرفوًعا يف 

د وأيب داود وصححه، املقصود أنه ليس مرفوعا بلفظه، وإمنا فيه التحذير من ختطي رقاب حديث عند أمح
الناس، فإذا كان يارتب على اجمليء إىل املكان الفاضل حمظور، لو افارضنا شخًصا مبكة مثاًل أو ابملدينة، 

بعد ذلك حبيث يغلب على واملضاعفة اثبتة يف املسجدين، من تقدم وراح يف الساعة األوىل أو يف الثانية أو 
ظنه أنه جيد مكااًن ال يتأذى فيه وال يؤذي، هذا معروف حكمه، لكن من يتأخر إىل قرب دخول اإلمام، مث 
تزدحم هذه املساجد املأهولة، تزدحم ازدحاًما شديًدا حبيث يتأذى هو وال يطمئن يف صالته ويؤذي غريه، 

من أن تفعل هذا، ملاذا؟ ألن احملافظة على ذات  أال يقال له: إن صالتك يف أقرب جامع عندك أفضل



العبادة أوىل من احملافظة على مكاهنا أو زماهنا، ما مل يكن املكان أو الزمان شر ، أما إذا كان املكان أو 
 الزمان شر  ما فيه مندوحة أتذى أو ما أتذى. 

، جاء يتخطى رقاب الناس ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد حىت إذا قام اإلمام خيطب
يوم اجلمعة، وليس مبعىن أنه يتأذى أنه يشق عليه الذهاب، أو مثاًل اجللوس يف املكان احلار مثالً، أو شيء 
من هذا، املسجد غري مكيف، وكذا جيلس يقتصر على أدىن مكان يف أدىن مسجد عنده؛ طلًبا للراحة 

شقة تطاق، بني مشقة يارتب عليها إضرار ابآلخرين، وإخالدا إليها، ال، فرق بني مشقة ال تطاق وبني م
وبني مشقة الزمة وليست متعدية، فال يكون يف مثل هذا الكالم دافع ألن يتكاسل الناس ويرضوا ابألقل، 

 ال. 
قال مالك: السنة عندان أن يستقبل الناس اإلمام يوم اجلمعة، كلهم يستقبلون اإلمام إذا أراد أن خيطب، من  

ي القبلة وغريها حىت الذي يتسند على اجلدار إىل جهة الشمال أو إىل الشرق ال بد يف اخلطبة كان منهم يل
أن يستقبل اإلمام، هذه هي السنة عندهم يف املدينة، وال شك أهنا هي املناسبة لالستماع واإلصغاء، 

ستفيدوا منه، وال واإلفادة من كالم اخلطيب من أجل أن يتفرغوا لسماع اخلطبة ويتدبروا كالم اخلطيب وي
يشتغلوا بغريه؛ ألن االنصراف عن اخلطيب مظنة إلشغال القلب وليكون أدعى إىل االنتفاع، وهبذا يتبني 
الفرق الكبري بني من حيضر الدروس وينتبه يفرغ نفسه لذلك، وبني من يقتصر على مساع أشرطة وما أشبه 

من »مل يكن من الفرق إال أن هذا سلك الطريق ذلك، أو أجهزة إنارنت أو غريه، ال، هناك فرق كبري ولو 
لكن قد يتعذر احلضور من بعض الناس،  «سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سه ل هللا له به طريًقا إىل اجلنة

ويبيت يف نفسه أنه لو متكن من احلضور حلضر، لن يعدم األجر، ولو قيل: إنه يكتب له أجر من حضر ما 
أو مل يكن ببلده شخص يعلم الناس اخلري، األصل يف اخلطبة أن تكون  بعد إذا مل يتمكن من احلضور،

مفيدة، أصل مشروعية اخلطبة إلفادة الناس، يعين كونه أييت على خالف األصل أنت ما يدريك أنه ما هو 
مفيد، املستمع ما يدريه أن هذه اخلطبة غري مفيدة؟ إال بعد أن انتهى. على كل حال هو مأمور ابإلنصات 

واحًدا وكونه يستمع، إن اشتملت اخلطبة على أمور حمرمة من سب أو شتم أو غيبة أو شيء من هذا  قوالً 
ينصرف عنها، ال جيوز له أن يستمع احملرم؛ ألن هنا مفاضلة بني قول اإلمام رمحه هللا: يستقبل الناس، اإلمام 

لة سنة، فاملسألة موازنة بني هذه ال شك أن استقبال اإلمام فيه حتقيق مصلحة حتقيق مصلحة، واستقبال القب
 السنن، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ابب القراءة يف صالة اجلمعة، واالحتباء، ومن تركها من غري عذر



عن مالك، عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس 
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-ذا كان يقرأ به رسول هللا مارضي هللا تعاىل عنهما: سأل النعمان بن بشري 

 . ١الغاشية:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژاجلمعة على إثر سورة اجلمعة؟ قال: كان يقرأ 
أم ال؟ أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك، عن صفوان بن سليم, قال مالك: ال أدري أعن النيب 

  ع هللا على قلبه.من ترك اجلمعة ثالث مرات، من غري عذر وال علة، طب
خطب خطبتني يوم  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن رسول هللا 

 اجلمعة، وجلس بينهما.
يقول رمحه هللا تعاىل: ابب القراءة يف صالة اجلمعة واالحتباء ومن تركها لغري عذر، يعين: ماذا يقرأ اإلمام يف 

ع الظهر والساقني بثوب أو غريه، وقد يكون ابليدين ومل يذكر يف الباب ما صالة اجلمعة؟ واالحتباء وهو مج
يستدل به على االحتباء من االستحباب والكراهة واإلابحة، ما ذُِكر شيء يستدل به على ذلك، وهو فعله 

 بعض الصحابة، وال أبس به إذا مل يارتب عليه انكشاف العورة، ومن تركها من غري عذر. 
أحد -ىي عن مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قال: حدثين حي
أن الضحاك بن قيس الِفْهري سأل النعمان بن بشري األنصاري اخلزرجي: ماذا كان يقرأ به  -الفقهاء السبعة
ثر سورة اجلمعة اليت يقرؤها يوم اجلمعة بعد الفاحتة يف الركعة الثانية على إ -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

قد يقول قائل: إن هذا ملفق من صالتني،   ١الغاشية:  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژيف الركعة األوىل، قال: كان يقرأ 
 ٿ ٿ ژالسائل يسأل عن الصالة اليت يقرأ يف الركعة األوىل اجلمعة، اجلواب سورة املنافقون، اجمليب قال 

 يقرأ يف أوالها بسبح، كل هذا اثبت، قال أبو عمر: قوله: على يف الركعة الثانية اليت  ١الغاشية:  ژ ٹ ٹ
إثر سورة اجلمعة، يدل على أنه كان يقرأها فلم حيتج إىل السؤال عن ذلك لعلمه به، فدل على أنه ال يلزم 
قد  شيئا معيًنا، لكن الغالب ما ذكر، يعين الغالب أنه يقرأ سبح والغاشية، أو اجلمعة واملنافقون، لكن أحياانً 

 يفعل ما دل عليه اخلرب.
 طالب: ................. 

 اجلمعة والغاشية.
 طالب: ................. 

 التوجيه هلذا الكالم احلديث يف مسلم.
 طالب: ................. 



يفعلها؛ ألهنا اثبتة بصحيح مسلم، ما ألحد كالم، لكن قد يتبادر إىل الذهن أن السائل يف واٍد واجمليب يف 
 ٍد، ما ميكن أن يتبادر إىل الذهن؟وا

 طالب: ................. 
هذا ملاذا أقول ما ذكر خالفه حىت الرواايت كلها ما فيه دليل على االتباع؟ يعين يف بعض الرواايت دون 
بعض، يف بعض الرواايت دون بعض قد تشارك الرواايت يف ترمجة، مث تتفاوت الرواايت يف األحاديث 

 ذه الارمجة.املستدل هبا هل
 طالب: ................. 

 نعم، معروفه ألنه وجد يف بعض الرواايت. 
أم  -عليه الصالة والسالم-وحدثين عن مالك عن صفوان بن سليم املدين قال مالك: ال أدري أعن النيب 

املرض، ال؟ أنه قال: من ترك اجلمعة، يعين: ممن جتب عليه ثالث مرات من غري عذر سفر وال علة، العلة: 
من غري سفر أو بعد أو خوف أو ما أشبه ذلك، وال علة كمرض، طبع هللا على قلبه، أي: ختم عليه فال 
يصل إليه شيء من اخلري، نسأل هللا السالمة، وقال ابن عبد الرب هذا يسند من وجوه؛ ألن شك مالك عن 

يب اجلعد الضمري، واحلديث يسند يعين يرفع من وجوه، أحسنها حديث أ -عليه الصالة والسالم-النيب 
 خمرج يف السنن ومصحح من قبل بعض العلماء. 

 طالب: ................. 
هو إذا كان يف مكان حبيث يتعذر عليه حضور اجلمعة، ورحلته كانت قبل النداء الثاين على قول أو قبل 

 هذا حمل نظر، إال إذا كان طلوع الشمس على القول الثاين، فكونه حمروًما ال شك أنه حمروم، لكن كونه أيمث
 خرجه بقصد ترك اجلمعة. 

 -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن جعفر بن حممد الصادق عن أبيه حممد الباقر أن رسول هللا 
خطب خطبتني يوم اجلمعة وجلس بينهما، قال ابن عبد الرب: كذا رواه مجاعة من رواة املوطأ مرساًل عن أبيه 

قر، ما وضعه؟ اتبعي؟ حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبوه اتبعي لكن ما حممد الباقر البا
مينع أن يكون أيًضا أن يكون أبوه اتبعيًّا كبريًا وهو اتبعي صغري. خطب خطبتني يوم اجلمعة وجلس بينهما، 

ا عبيد هللا عن انفع البخاري وصله عن عبيد هللا بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن احلارث قال: حدثن
خيطب قائًما مث يقعد مث يقوم كما تفعلون اآلن، قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن عمر، قال: كان النيب 

صار أن اإلمام خيطب قائًما، ونقل غريه عن أيب حنيفة مابن املنذر: الذي عليه جل أهل العلم من علماء األ
أنه واجب، فإن تركه صحت صالته صحت خطبته، وعند أن القيام سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية 

 الباقني أن القيام يف اخلطبة يشار  ابلنسبة للقادر كالقيام للصالة شر  لصحة الصالة.



 طالب: ................. 
 شر  صحة نعم بال شك عند من مل يذكر من احلنابلة والشافعية ومجع من أهل العلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سم هللا الرمحن الرحيمب
 كتاب الصالة يف رمضان

 الشيخ/ عبد الكرمي اخلضري
 

 ابب الرتغيب يف الصالة يف رمضان:
أن رسول  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن ابن شهاٍب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب 

 صلى الليلة الاابلة صلى يف املسجد ذات ليلة، وصلى بصالته انس، مث -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
صلى هللا عليه -فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم خيرج إليهم رسول هللا 

قد رأيت الذي صنعتم، فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن »، فلما أصبح قال: -وسلم
 «. تفرض عليكم، وذلك يف رمضان

أن  -رضي هللا عنه-سلمة بن عبد الرمحن بن عوٍف عن أيب هريرة  عن مالك عن ابن شهاٍب عن أيب
))من كان يرّغب يف قيام رمضان من غري أن أيمر بعزمية، وياول:   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

: "فتويف رسول هللا -رمحه هللا-قال ابن شهاٍب  غفر له ما تادم من ذنبه(( واحتساابً  قام رمضان إمياانً 
واألمر على ذلك، مث كان األمر على ذلك يف خالفة أيب بكٍر وصدرًا من  -عليه وسلمصلى هللا -

 خليفة عمر بن اخلطاب".
: كتاب الصالة يف رمضان، ابب الارغيب يف الصالة يف رمضان، واألعمال الصاحلة  -رمحه هللا تعاىل-يقول 

يف غريه، لكنه يف رمضان آكد. كلها من صالٍة وصدقة وذكر ونفع الزم مبتعدٍ  كله مطلوب يف رمضان و 
ابب الارغيب يف الصالة يف رمضان، قال: حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري 

صلى صالة الليل يف  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة زوج النيب 
انس، مث صلى الليل القابلة املقبلة اليت تليها فكثر الناس،  املسجد ذات ليلٍة من ليايل رمضان فصلى بصالته

مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ابلشك، يعين: هل صلى هبم ثالث ليال، واجتمعوا يف الليلة الرابعة فلم 
كانت   خيرج إليهم، أو أنه صلى هبم ليلتني ويف الثالثة مل خيرج إليهم، هذا شك، لكن الذي يف مسلم: "فلما

ثالث لياٍل، فلم خيرج إليهم  -عليه الصالة والسالم-الرابعة عجز املسجد عن أهله" فدل على أنه صلى هبم 
شفقًة عليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم من حرصكم على  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

))ومل مينعين من : -الصالة والسالمعليه -مث أبدى عذره  ))مل خيَف علي  مكانكم((الصالة، ويف رواية: 
هذه هي العلة اليت منعته من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل، فتعجزوا عنها(( 



عليه الصالة -اخلروج إليهم، فلم يارك الصالة هبم مجاعة نسًخا للحكم، بل احلكم ابٍق إمنا الرسول 
))إال أين خشيت أن تفرض عليكم هذه اخلشية الستمر،  من شفقته على أمته ترك، ولوال -والسالم

عليه -يعين صالة الليل، وذلك يف رمضان، وقد استشكلت هذه اخلشية، كيف خيشى النيب فتعجزوا عنها(( 
))هن مخس وهن : -جل وعال-أن تفرض صالة غري الصلوات اخلمس مع قول هللا  -الصالة والسالم

فيه دليل على أنه لن يفرض غري اخلمس، فكيف تكون هذه اخلشية؟  هذا مخسون، ال يبد ل القول لدي ((
، وأفعاله الشرعية أمرت األمة -عليه الصالة والسالم-اخلطايب أجاب: أبن صالة الليل كانت واجبة عليه 

لوجبت  -عليه الصالة والسالم-ابالقتداء به واالئتساء به، فلو واظب عليها، مع أهنم أمروا ابالقتداء به 
م وجوب اقتداء، ال وجوب ابتداء؛ لكن هل هذا الكالم ينهض لنإجابة عن اإلشكال؟ هذا قاله عليه

اخلطايب، يعين كما يف النذر مثاًل؛ لكن هل إجياب اخلمس وعدم الزايدة عليها مينع من إجياب صالة غري 
وجوب صالة  اخلمس يكون وجوهبا ليس مبستٍو، وجوب اخلمس اليت هي ركن اإلسالم؛ ولذا احلنفية على

الوتر؟ صالة الوتر وصالة العيد، عند احلنفية واجبة؛ لكن لو قيل ابلوجوب، وجوب أقل من وجوب 
الصلوات اخلمس لكن الوجوب هبذا املستوى من القوة يف وجوبه مصاف الصلوات اخلمس لن يتغري احلكم، 

به، وال يقول قائل: وهللا أان  لكن إجياب قدر زائد على الصلوات اخلمس كما يف النذر مثاًل، جيب الوفاء
وهل علي  غريها؟  ))ال يبدل القول لدي((يقول:  -جل وعال-نذرت قدر زائد عن الصلوات اخلمس، وهللا 

 إًذا لن أصلي. ))ال، إال أن تط وع((قال: 
-وحدثين عن مالٍك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة أن رسول هللا 

قاله النووي، ونقل الكرماين  -صالة الاراويح–كان يرغ ب، حيث يف قيام رمضان   - عليه وسلمصلى هللا
يعين: صلى الاراويح، هذا اختيار النووي بل نقل  ((واحتساابً  ))من قام رمضان إمياانً االتفاق عليه، يعين: 

، كالتهجد مثاًل، يعين إذا قلنا: الكرماين االتفاق عليه، وقال بعضهم بل مطلق الصالة احلاصل هبا قيام الليل
إهنا الاراويح ال يرغ ب يف قدٍر زائد على الاراويح، فإذا قلنا: إهنا مطلق القيام قلنا: يصلي غري الاراويح، يرغ ب 

، واحتسااًب طلًبا للثواب -عز وجل-تصديًقا بوعد هللا  (())من قام رمضان إمياانً يف غري الاراويح، فيقول: 
، ال لرايٍء وال حنوه، كان يرغب يف قيام رمضان من غري أن أيمر بعزمية، يعين من غري -عز وجل-من هللا 

، -عز وجل-طلًبا للثواب من هللا  ((واحتساابً  ))من قام رمضان إمياانً إجياب، األمر ندب وترغيب فيقول: 
لكبائر ال بد هلا من ال ألمٍر آخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حممول عند اجلمهور على الصغائر، أما ا

توبة، ابن املنذر اختار أنه يتناول الكبائر أيًضا، وقال احلافظ: إنه ظاهر احلديث، نعم، رمضان شهر جيود 
على عباده ويعتق الرقاب، ويكثر من العتق يف هذا الشهر الكرمي، والنص يتناول  -جل وعال-هللا به 

))ما اجتنبت  ))ما مل تغَش كبرية((نصوص األخرى اجلميع، لكن مذهب اجلمهور التقييد مبا جاء يف ال



 -صلى هللا عليه وسلم-ودل على أن الكبائر هلا شأن آخر، قال ابن شهاب: "فتويف رسول هللا  الكبائر((
واألمر على ذلك، أي: ترك اجلماعة يف صالة الاراويح مجاعة، مث كان األمر على ذلك يف خالفة أيب بكر 

تركها، والعلة معلومة، منصوصة؛ خشية أن  -عليه الصالة والسالم-ن النيب أيًضا ال تصل ى مجاعة؛ أل
تفرض، وصدرًا من خالفة عمر، صدرًا هذا معطوف على خرب كان، وأما بقية خالفة عمر فهو موضوع 

 الباب الالحق.
 أحسن هللا إليك.

 رمضان:ابب ما جاء يف قيام 
الرمحن بن عبد الاارئ أنه قال: خرجت مع عمر عن مالك عن بن شهاٍب عن عروة بن الزبري عن عبد 

يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه،  -رضي هللا عنه-بن اخلطاب 
ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، فاال عمر: "وهللا إين ألراين لو مجعت هؤالء على قارٍئ واحد 

قال: مث خرجت معه ليلًة أخرى والناس يصلون بصالة لكان أمثل، فجمعهم على ُأيبي بن كعٍب، 
قارئهم، فاال عمر: "نعميِت البدعة هذه، واليت تنامون عنها أفضل من اليت تاومون" يعين آخر الليل، 

 وكان الناس ياومون أوله.
رضي هللا تعاىل -عن مالٍك عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن اخلطاب 

يبي بن كعٍب ومتيم الداري أن ياوما للناس إبحدى عشرة ركعة، قال: "وقد كان الاارئ يارأ أُ  -عنه
 ابمليني، حىت كنا نعتمد على العصي من طول الايام، وما كنا ننصرف إال يف فروع الفجر".

 فروع وإال بزوغ؟
 طالب: أحسن هللا إليك عندي فروع.

رها عياض أبن فروع الفجر أوائله، أو أنه بزوغ، بزوغ هو إما فروع وهذا موجود يف بعض النسخ حيث فس
 الفجر طلوعه، وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ابب ما جاء يف قيام رمضان

 الشيخ/ عبد الكرمي اخلضري
 

 أحسن هللا إليك:
ن الرحيم، امحمد  هل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا بسم هللا الرمح

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء.
رضي هللا تعاىل -عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس ياومون يف زمان عمر بن اخلطاب عن مالٍك 

 ن بثالٍث وعشرين ركعة".يف رمضا -عنه
عن مالٍك عن داود بن امحصني أنه مسع األعرج ياول: "ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف 
رمضان، قال: "وكان الاارئ يارأ سورة البارة يف مثان ركعات" فإذا قام هبا يف اثنيت عشرة ركعة رأى 

 الناس أنه قد خفف".
قال: "مسعت أيب ياول: كنا ننصرف يف رمضان فنستعجل اخلدم يف  عن مالٍك عن عبد هللا بن أيب بكرٍ 

 الطعام خمافة الفجر".
 -رضي هللا تعاىل عنها-عن مالٍك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أاب عمرٍو وكان عبًدا لعائشة 

 فأعتاته عن دبٍر منها كان ياوم يارأ هلا يف رمضان". -صلى هللا عليه وسلم-زوج النيب 
: ابب ما جاء يف قيام رمضان، يسمى الاراويح مجع تروحية، وهو مأخوذ من -رمحه هللا تعاىل-املؤلف  يقول

الراحة؛ ألهنم كانوا يسارحيون بني كل تسليمتني، وما ذلكم إال لطول القيام، كما سيأيت يف اخلرب أهنم كانوا 
لناس اليوم، آية الدين تشكل عندهم يعتمدون على العصي، ويقرؤون ابملئني، ال على نظري ما يصنعه بعض ا

مشكلة، تشكل مشكلة عندهم آية الدين، بعض األئمة، يقرأها آية، آيتني، وهللا املستعان، إًذا ما فائدة 
 االساراحة بني كل تسليمتني؟

يقول: حدثين مالك عن بن شهاٍب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القاري، نسبًة إىل القارة، أنه 
ل: "خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلًة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع" مجاعات متفرقون، نعت قا

لفظي "يصلي الرجل لنفسه" يعين منفرًدا "ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط" اجلماعة اليسرية من ثالثة 
لو مجعت هؤالء على قارٍئ : "وهللا إين ألراين" من الرأي "-رضي هللا تعاىل عنه-إىل عشرة، "فقال عمر 

واحد لكان أمثل" وهل يقال: إن الدين يدخله الرأي؟ أو هذا رأي من أمران ابالقتداء به، "لو مجعت هؤالء 



على قارٍئ واحد لكان أمثل" يعين أحسن وأنشط لكثرٍي من املصلني، بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا 
لناس، وهذه حجة كثري من النساء اللوايت يتناولن املوانع موجود عند كثري من الناس، ينشط إذا كان مع ا

لنزول العادة، تقول: هي تنشط مع الناس تصلي مع الناس، ينشط هلا، وحترص على اخلري، خبالف ما لو 
قامت لوحدها، "فجمعهم على ُأيَب بن كعب" أي جعله إماًما هلم، واختاره ملا جاء يف بيان مزيته يف القراءة، 

: "مث خرجت معه ليلًة أخرى، والناس يصلون -أي عبد الرمحن بن عبد القاري–قال  ((يَب أهم أُ ))أقر جاء: 
بصالة قارئهم" أي إمامهم، الناس يصلون وعمر خرج، دل على أن عمر ال يصلي معهم، إما مطلًقا أو يف 

ا، وبعض أهل العلم هذه الليلة على وجه اخلصوص، النشغاله ابألمور العامة، وال مينع أن يكون يصلي منفردً 
-ال يصلي الاراويح مع الناس يف املسجد، ملاذا؟ ألنه يريد أن يقوم أبكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النيب 

وعن صحابته وسلف األمة، فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل األوىل أن يصلي مع  -عليه الصالة والسالم
، أو ينفرد فيصلي يف بيته وحيقق ما يف نفسه من الناس ويصلي مع اإلمام حىت ينصرف ليكتب له قيام ليلة

 اقتداء؟
 طالب:......

ينصرف قبل اإلمام؟ ما ينصرف قبل اإلمام، إذا صلى مع اإلمام، يعين يصلي مع اإلمام ويزيد يف بيته ما 
، فإذا متت -رضي هللا عنه-شاء، هذا طيب ال شك؛ لكن لنعلم أن اجلماعة سنة، يعين من سنة عمر 

هذه الليايل املباركة، قام رمضان إميااًن واحتسااًب سواء كان منفرًدا أو مع اجلماعة حتقق له الثواب  الصالة يف
بشرطه، لكن ينبغي أن يالحظ أمرًا وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته  -إن شاء هللا تعاىل-املوعود به 

نيعه اقتداء من يقتدي به يف ترك عن االهتام حبيث يقال: مفر ، هذا ما يصلي، وأيًضا ال يارتب على ص
الصالة؛ ألن بعض الناس يقول: لو فيها أجر صلى الشيخ، فإذا خلت املسألة عن ذلك فال مانع من أن 

 يصلي يف بيته على ما يريده من كيفية، وهللا املستعان.
عة هذه" يعين أنيت إىل الكلمة أو اجلملة املشكلة، والناس يصلون يف صالة قارئهم فقال عمر: "نعمت البد

الصالة يف ليايل رمضان مجاعة، "نعمت البدعة" البدعة يف أصل اللغة: ما عمل على غري مثاٍل سابق، هذا 
يف اللغة، ويف الشرع: ما عمل مما يتعبد به، ومل يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من 

غري مثاٍل سابق؟ أو هناك مثال سابق  الكتاب والسنة، فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي، عمل على
؟ هذا إًذا ليس ببدعٍة لغوية، هل ينطبق عليه التعريف الشرعي -عليه الصالة والسالم-فعله النيب 

عليه -االصطالحي للبدعة: مل يسبق له شرعية من كتاٍب وال سنة؟ أو سبق له شرعية؟ يعين ترك النيب 
ل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة خشية أن يفرض عليهم؟ يعين للصالة مجاعة للاراويح، ه -الصالة والسالم

العلة منصوصة، ما يف أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال احلكم، زال الارك، شيخ 



يقول: املراد ابلبدعة هنا البدعة اللغوية، الشاطيب وغريه يقول: جماز، وقرران أهنا  -رمحه هللا تعاىل-اإلسالم 
، وليست ببدعٍة -عليه الصالة والسالم-ة لغوية؛ ألهنا عملت على مثاٍل سبق، فعلها النيب ليست بدع

وهو وإن كان ماروًكا إال أن الارك ليس  -عليه الصالة والسالم-شرعية؛ لوجود األصل الشرعي من فعله 
هذا اللفظ؟ كثري نسًخا، وإمنا خشية أن تفرض، إذا مل تكن بدعة لغوية وال جماز، فماذا تكون؟ كيف نوجه 

من املبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون هبا ويقولون: نعمت البدعة؛ ألن من البدع ما ميدح؛ ألن )نعم( مدح، 
إًذا ليس يف البدع ما  ))كل بدعٍة ضاللة((يقول:  -عليه الصالة والسالم-ففي البدع ما ميدح، والنيب 

حسنة وبدع قبيحة هذا ال أصل له، أو تقسيم ميدح، وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مست
البدع إىل األقسام اخلمسة تبًعا لألحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا ال أصل له؛ 

هذا حديث، إًذا كيف يقول عمر: "نعمت ))كل بدعة ضاللة(( ألنه ليس يف البدع ما ميدح، يعين 
 البدعة"؟

بري من ابب املشاكلة، ما معىن مشاكلة؟ جمانسة يف التعبري، أييت بكالٍم من يعين هذا، ماذا يكون؟ التع
ثْ ُلهيا{جنس ما يقارح عليه  لكن معاقبة  -اجلناية سيئة–جزاء سيئة  [( سورة الشورى16)]}ويجيزياء سييِّئيٍة سييِّئيٌة مِّ

 اجلاين سيئة أم حسنة؟ إًذا تسميتها سيئة من ابب املشاكلة، يقول الشاعر:
 لوا اق            ارح ش            يًئا جن            د ل            ك طبخ            هق            ا

 

 قل                     ت: اطبخ                     وا يل جب                     ًة وقميص                     ا 
 

مشاكلة، جمانسة يف التعبري، فهل هناك من قال لعمر: هذه بدعة؟ مث قال: "نعمت البدعة" ليجانس يف 
التعبري، يعين لو عبد الرمحن هذا قال: "هذه بدعة"، قال: "نعمت البدعة" نقول: جمانسة يف التعبري؛ لكن 

د قال؟ نعم، كأنه افارض؛ ولذا يف كتب البديع واجملانسة، من ابب البديع يقولون: حقيقًة أو هل فيه أح
تقديرًا، يعين كأن عمر تصور أن الناس يقولون: هذه بدعة اي عمر، فقال: "نعمت البدعة" سبقه إىل ذلك، 

ون إليها" ال شك أن وهذه جمانسة، "واليت تنامون عنها" وهي الصالة يف آخر الليل "أفضل من اليت تقوم
الصالة يف آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من الصالة يف آخر الليل ابلنسبة ملن غلب على ظنه أنه يقوم 

 -عليه الصالة والسالم-يف آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه ال يقوم آخر الليل فليعمل بوصية النيب 
على ظنه أنه ال يقوم يف آخر الليل، أما من غلب على أليب هريرة، "وأن أوتر قبل أن أانم" هذا ملن يغلب 

ظنه أنه يقوم آخر الليل فمثل هذا صالة آخر الليل أفضل، وال يضحك على نفسه، يقول: أقوم آخر الليل 
وهو مل يعمل األسباب، ومل ينِف املوانع، يسهر جل  الليل مث يقول: أريد أن أقوم آخر الليل، على كل حال 

 عمل االحتياطات للواجبات واملندوابت، "وكان الناس يقومون أوله".على اإلنسان أن ي



حدثين عن مالك عن حممد بن يوسف الكندي املدين عن السائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن اخلطاب 
 ُأيَب بن كعب ومتيم الداري، قالوا: يرويه حيىي الدِيري، أو الدْيري، ويرويه األكثر الداري، والذي بني أيدينا

عليه -رواية حيىي: الداري، يعين موافقًة لرواية األكثر، "أن يقوما للناس إبحدى عشرة ركعة"؛ اقتداًء ابلنيب 
ما زاد يف رمضان وال يف غريه عن  -عليه الصالة والسالم-، كما يف حديث عائشة، وأنه -الصالة والسالم

صلي أربًعا مثاًل يعين فال تسأل عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربًعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث ي
حسنهن وطوهلن، مث يوتر بثالث، قال السائل: فقد كان القاري يقرأ ابملئني، املئني، مئات اآلايت، حىت كنا 

}ويميا قام حىت تفطرت قدماه، طيب:  -عليه الصالة والسالم-نعتمد على العصي من طول القيام، النيب 
يِن  نقول: ال اي أخي، بعض الناس يارك الواجبات بناًء على  [( سورة احل ج95)]ِمْن حيريٍج{جيعيلي عيليْيُكْم يف الدِّ

أن الدين يسر، نقول: ال اي أخي، الدين يسر لكنه تكاليف، تكاليف توع د على تركها ابلنار، نسأل هللا 
ات، حىت  ، ومن ابب تسديد النقص يف الواجب-عز وجل-العافية، وهذا ال شك أنه من ابب الشكر هلل 

كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إال يف فروع الفجر، أو بزوغ الفجر، يعين طلوع 
الفجر، أو قربه، قرب طلوع الفجر، وسيأيت أهنم يبتدرون الوقت ابلسحور، على ما سيأيت، هنا يف هذه 

 الرواية أمرمها أن يقوما إبحدى عشرة ركعة.
بن رومان املدين أنه قال: كثر الناس، أو كان الناس يقومون يف زمان عمر بن  وحدثين عن مالك عن يزيد

، والثانية: -عليه الصالة والسالم-اخلطاب يف رمضان بثالٍث وعشرين ركعة، الرواية األوىل موافقة لفعله 
ية األوىل ، أال ميكن اجلمع بينهما؟ الروا-رضي هللا عنها-بثالث وعشرين ركعة خمالفة ملا جاء عن عائشة 

يقرأ ابملئني، ويعتمدون على العصي، كأن هذا خيار اثن، يعين ملن ال يطيق طول القيام يكثر من عدد 
))صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل واحدة توتر له ما قد الركعات، ويسنده حديث: 

طيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن فالعمل هبذا وهذا كله جائز، وكله من السنة، فإن أراد أن ي صلى((
أراد أن ال يطيل القراءة وال يتحمل طول القراءة يكثر عدد الركعات، واخلالف بني أهل العلم يف األمرين، 

وطول القيام هو  ))أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد((أفضل: طول القيام أم كثرة السجود؟ 
لقيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود؛ لكن فعل القنوت، أفضل الصالة طول القيام، ذكر ا

السجود أفضل من نفس القيام؛ ولذا بعضهم يقول: مها سي ان، فكأهنم شق  عليهم أن يقرأ ابملئني ويعتمدون 
 على العصي فأوجد هلم خيارًا آخر، فيصلون ثالث وعشرين وخيففون القراءة. 

مل الكيفية، يتمسك ابلكمية ويهمل الكيفية، نقول: ال اي أخي، إما واآلن بعض الناس يتمسك ابلعدد ويه
بكيفيته وكميته أو تلجأ إىل اخليار الثاين وكالمها خري وفضل  -عليه الصالة والسالم-أن تعمل مبا ثبت عنه 

 .-إن شاء هللا تعاىل-



ين من الصحابة يع-وحدثين عن مالك عن داود بن احلصني أنه مسع األعرج يقول: "ما أدركت الناس 
إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان يف قنوت الوتر، وقد دعا  -والتابعني، أدرك مجع من الصحابة ومن التابعني

على رعل وذكوان وبين حليان، وفيه إابحة لعن الكفرة، سواء كان هلم ذمة أو  -عليه الصالة والسالم-النيب 
ي منهم، ال سيما من آذى املسلمني منهم، وهللا ، ال سيما املؤذ-عز وجل-ال ذمة هلم، غضًبا هلل 

: "ليس لك من األمر شيء"، ملا خص النيب عليه -جل وعال-املستعان، إذا نظران إىل سبب نزول قوله 
}ليْيسي ليكي ِمني األيْمِر شيْيٌء أيْو  :الصالة والسالم بعض الناس ابللعن، اللهم العن فالن وفالن نزل قوله تعاىل

ب يُهْم{ي يُتوبي عيلي  املقصود أن التخصيص حمل خالف بني أهل العلم، منهم من  [( سورة آل عمران405)]ْيِهْم أيْو يُ عيذَّ
يقول: أن اآلية خاصة ابلنهي عن لعن هؤالء ملا علم هللا منهم أهنم يسلمون، ويبقى لعن من آذى بعينه، 

إذا لُعن اجلنس يشمل اجلميع، وهو قول معترب عند أهل العلم، ومنهم من يقول: ال داعي للتخصيص، و 
ويبقى أن املسألة أيًضا إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار واألعداء غافلون فأنت تنبهم على نفسك مبثل هذا، 
ولك مندوحة يف أن تدعو عليهم يف السجود، تدعو عليهم يف مواطن اإلجابة األخرى، له أيًضا حظ من 

وإذا هنينا عن أن نسب األصنام واملعبودات خشيًة من سبهم هلل النظر، واملسألة مسألة مصاحل ودرء مفاسد، 
}ويالي تيُسبُّوْا الَِّذيني ييْدُعوني ِمن ُدوِن اّللِّ ف يييُسبُّوْا اّلّلي عيْدًوا فمثل هذا يضطرد يف مثل هذا  -جل وعال-

عن الكفرة ونلعن اليهود لكن األصل اجلواز، لكن قد يقول قائل: كيف نل [( سورة األنعام465)]ِبغيرْيِ ِعْلٍم{
والنصارى، ومنهم من يكتب هللا له أنه يسلم؟ بل اإلرادة الكونية أننا إذا دعوان هبالكهم وبقاؤهم حمتوم 
لنإرادة الكونية، نقول: ال تعارض بني اإلرادتني، حنن ندور مع اإلرادة الشرعية، بغض النظر عن اإلرادة 

يشاء، كما أننا ندعو لعموم املسلمني ابملغفرة والرمحة وإن كان فيهم يفعل ما  -سبحانه وتعاىل-الكونية، هللا 
، وحنن مأمورون -عز وجل-من يدخل النار ويعذب، فنحن مأمورون ابلدعاء على الكفار غضًبا هلل 

ابلدعاء للمسلمني، وهذا من حقوق املسلم على أخيه، وعلى كل حال املسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكرب 
إنكار املنكر والدعوة وغريها، كلها تدخلها مصاحل واملفاسد، ال بد من النظر يف هذا وهذا، منها كبقية 
متكامل، على كل حال عندك أمور، الدعاء عليهم، واإلعراض عنهم، احلكم بينهم،  -وهلل احلمد-والدين 

 اإلعراض عنهم، الصلة واهلجر كلها عالج، تفعل األنفع. 
ة البقرة يف مثان ركعات" القارئ يقرأ البقرة يف مثان ركعات، جزئني ونصف يف يقول: "وكان القارئ يقرأ سور 

مثان ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمنا الثمان واألربعني على مثان؟ يعين ثالث ورقات يف الركعة، 
لك، فإذا قام فيها يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، استعجل، والصواب أنه ال حد حمدد يف ذ

ال حد ملزم، بل هذا مرتبط ابملشقة على املأمومني وإطاقتهم ذلك، ورغبتهم يف ذلك أيًضا، التنفري منهي 



عنه يف الفريضة ويف النافلة من ابب أوىل، فإذا رغب املأمومون يف اإلطالة يطيل، إذا عجزوا عما يف نفسه 
الناس فاألمر فيه سعة وهلل احلمد، على من إطالة أو ما يف تطبيق هذه النصوص اليت مسعناها، عجز عنها 

 أال يصل إىل حدٍ  يشبه التالعب، أو فيه شيء من التفريط. 
وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكٍر بن عمرو بن حزٍم قال: مسعت أيب يقول: "كنا ننصرف يف 

ا يقول قائل: أنه رمضان فنستعجل اخلدم يف الطعام للسحور خمافة الفجر" وهذا كله من طول الصالة، م
يريد أن ينام حىت يبقى على الفجر ربع ساعة أو نصف ساعة، يريد أن يصلي ما تيسر ويستعجل اخلادم 

 ابلسحور، استدالاًل هبذا، ال اي أخي.
-وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أاب عمرٍو املدين وكان عبًدا لعائشة زوج النيب 

أعتقته عن دبر، يعين عل قت عتقه مبوهتا، كان يقوم يقرأ هلا يف رمضان، أي يصلي هبا  -صلى هللا عليه وسلم
إماًما، وجاء يف بعض الرواايت أنه يقرأ من املصحف فأخذ منه أهل العلم جواز القراءة من املصحف وال 

عه، نقول: شيء يف ذلك، مينعه بعض احلنفية ويقولون: إنه يارتب عليه فتح املصحف وإغالقه ومحله ووض
 فتح املصحف ومحله ووضعه ليس أبعظم من محل أمامة يف الصالة، ليس أبعظم من ذلك...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب صالة الليل -الموطأ

 في الوتر. -صلى هللا عليه وسلم-ي باب: صالة النب، و باب: ما جاء في صالة الليلشرح: 
 عبد هللا الخضيرالشيخ/ عبد الكريم بن 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 كتاب صالة الليل: باب: ما جاء في صالة الليل:
 :-عالىرحمه هللا ت-قال اإلمام يحيى 
 :كتاب صالة الليل

 ما جاء في صالة الليل: :باب
رضي هللا - عائشة أن أخبره أنه ا،رض   عنده رجل عن جبير بن سعيد عن المنكدر بن محمد عن مالك عن

 من ما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أخبرته -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -تعالى عنها
 ((.صدقة عليه نومه وكان ،صالته أجر له هللا كتب إال نوم عليها يغلبه بليل صالة له تكون  امرأ 
رضي هللا - عائشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن

صلى هللا عليه - هللا رسول يدي بين أنام كنت: قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -تعالى عنها
 ليس يومئذ والبيوت :قالت بسطتهما قام فإذا ،رجلي فقبضت غمزني سجد فإذا ،قبلته في ورجالي -سلمو 

 ".مصابيح فيها
صلى هللا عليه - النبي زوج -رضي هللا تعالى عنها- عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن
 عنه يذهب حتى فليرقد صالته في أحدكم نعس إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -وسلم
 ((.نفسه فيسب يستغفر يذهب لعله يدري  ال ناعس وهو صلى إذا أحدكم فإن ،النوم
 الليل من امرأة سمع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه حكيم أبي بن عيلاإسم عن مالك عن

صلى هللا - هللا رسول ذلك فكره ،يلالل تنام ال ،تويت بنت الحوالء هذه :له فقيل ؟((هذه من)) :فقال تصلي
 من اكلفوا ،تملوا حتى يمل ال -تبارك وتعالى- هللا إن)) :قال ثم ،وجهه في الكراهية رفتعُ  حتى -عليه وسلم

 ((.طاقة به لكم ما العمل
 ما الليل من يصلي كان -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن
: اآلية هذه يتلو ثم ((الصالة الصالة)) :لهم يقول للصالة أهله أيقظ الليل آخر من كان إذا حتى ،هللا شاء

اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزق ا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى{  .[( سورة طاه450)] }َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
 .بعدها والحديث ،العشاء قبل النوم يكره :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن



 مثنى والنهار الليل صالة" :يقول كان -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن
 ".عندنا األمر وهو: "-رحمه هللا- مالك قال "،ركعتين كل من يسلم ،مثنى

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسل ،الحمد هلل رب العالمين
 : كتاب صالة الليل:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

جل -كتاب الصالة التي ظرفها الليل، وصالة الليل من أفضل األعمال، وهي دأب الصالحين، يقول هللا  :يعني
ْد ِبِه َناِفَلة  : -وعال }َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن : -جل وعال-ويقول  [( سورة اإلسراء97)] لََّك{}َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

ا َوَقاِئم ا َيْحَذُر اآْلِخَرَة : -جل وعال-ويقول  ،[( سورة السجدة40)] اْلَمَضاِجِع{ }َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجد 
المقابلة تقتضي أن يكون ، [( سورة الزمر7)] َن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن{َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذي

أهل القيام هم الذين يعلمون، وأهل الغفلة والنوم هم الذين ال يعلمون، فدل على أن العلم هذا الوصف الشريف 
ا }َأمَّ وهو عدم العلم  ،إنما يستحقه من يعمل به، والذي ال يعمل به يستحق ضده ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجد 

هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل، ثم ذيل اآلية  [( سورة الزمر7)] {َوَقاِئم ا َيْحَذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِهِ 
( سورة 7)] َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن{} ملهل القيام والعأ وهم  [( سورة الزمر7)] {ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُمونَ }بقوله: 

ن حصلوا ما حصلوا من العلوم؛ ألن العلم الحقيقي  [الزمر ما نفع، أما العلم الذي ال هو وهم أهل الغفلة والنوم، وا 
ن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك،  ن حصل منه صاحبه ما حصل، وا  ))يحمل ينفع فليس بعلم في الحقيقة، وا 

فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين  ،من كل خلف عدوله((هذا العلم 
ما الفائدة من علمه؟ ال فائدة، وجوده مثل عدمه، بل هو وبال على  بالعلم، أما الذي ال يعمل بعلمه يعملون 

َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن  ُقلْ }ن ترك النافلة؟ صاحبه، قد يقول قائل: إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف مَ 
عن عبد هللا بن عمر:  -عليه الصالة والسالم-هذه نافلة، كما قال النبي  [( سورة الزمر7)] َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن{

 ال -رضي هللا عنه-فكان عبد هللا  ،لق على القيامفالمدح إنما ع   ))نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل((
، فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علموا، وما تعلموا، أما ينام من الليل إال قليال  

 هللا المستعان.فليس من أهل العلم بهذه اآلية، والذي ال يعمل 
َن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن{} النوم،  :الهجوعما هو؟ الهجوع  ؟ماذا تكون هذه  (ما)و [( سورة الذاريات49)] َكاُنوا َقِليال  مِِ
َن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن{} ؟ه [( سورة الذاريات49)]َكاُنوا َقِليال  مِِ ؟ أو أن ال ينامون قليال   ذا هو المراد أنهم يقومون قليال 

َن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن{}من الليل الذي يهجعونه،  قليال   ؟هجوعهم قليل أي الذي  [( سورة الذاريات49)] َكاُنوا َقِليال  مِِ
 يهجعونه، يعني الذي ينامونه؟ احتمال.

 ))نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل((االمتثال من قبل عبد هللا بن عمر الصحابي المؤتسي الممتثل 
بد هللا كن في ))يا ع، رف بسرعة االمتثالرف بهذا، ع  ، وقد ع  فكان عبد هللا بعد ذلك ال ينام من الليل إال قليال  

ذا "ماذا قال عبد هللا؟ فكان عبد هللا يقول:  الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(( إذا أصبحت فال تنتظر المساء، وا 
 أمسيت فال تنتظر الصباح".

 باب: ما جاء في صالة الليل:



، ايسير   اشيئ   صالة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام، ولو كان
هل كانت صالة الليل عليه واجبة أو ليست  -عليه الصالة والسالم-لكنه قول مهجور شاذ، واختلف في حقه 

- جبير بن سعيد عن -المدني- المنكدر بن محمد عن مالك عن"حدثني يحيى : -رحمه هللا-يقول  بواجبة؟
، مصدر، والمقصود به اسم رضى رضى  ا: مصدر، رضي يرض "ارض   عنده رجل عن -الكوفي األسدي موالهم

، التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في لو المفعول، كما يقال: حمل يعني محم
 كله. ا، هو الرضاالوصف؛ ألنه صار كأنه هو المادة نفسه

ا هو األسود بن يزيد النخعي، وهو رجال  "يقول ابن عبد البر:  جبير، وعند غيره من أهل العلم،  عند سعيد بن رض 
عيسى  :أبو جعفر الرازي اسمه "،وهو مصرح به في رواية النسائي، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وليس بالقوي 

صلى هللا عليه - هللا رسول أن أخبرته -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن أخبره أنه"بن ماهان، 
ورأيت  ،ه تتبع إعرابه، تقول: جاء امرؤ  ، وراؤ ما من رجل :لمذكر، يعنيئ لامر  "((امرأٍ  من ما)) :قال -وسلم
اامر  ن كان امجرور بمن لفظ   (امرئ )زائدة لتأكيد النفي، و (من)و ،نافية (ما)، وما من امرئ، كما هنا، وء  ، وا 

ذا قلنا :هذا إذا قلنا (ما)؟ اسم ماذاعلى  مرفوع محال   ن رفعه على االبتداء، تميمية فيكو  (ما) :إنها حجازية، وا 
هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن  يغلبه عليها نوم ((نوم عليها يغلبه بليل صالة له تكون ))ما من امرأ 

فال يستيقظ إال مع طلوع الصبح، واالحتمال الثاني: أنه يقوم ليصلي فيغلبه  ه النوم عن القيام إليها بالكليةيغلب
 كتب إال يغلبه عليها نوم ))ما من امرأ تكون له صالة بليلٍ ها، واللفظ محتمل، النوم على اإلتيان بها أو ببعض

التي اعتادها، أما الذي ما اعتاد الصالة يكتب له شيء؟ ومثل هذا قل في المسافر  ((صالته أجر له هللا
ء، إنما يكتب سافر؟ ما يكتب له شي وأ، يكتب له شيء إذا مرض ن ما اعتادوا من العبادات شيئ اوالمريض، الذي

 ..، وهنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك، وما نواهاصحيح   اله ما كان يعمله مقيم  
  .طالب:......

يغلبه النوم، لكن شريطة أال يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم  الذي ،نعم
ما يتيسر، هذا تفريط، وقد  ،ثم نقوم للتهجد ،م قليال  الليل، حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين قال: ننا

لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل، ال يقوم إال  ،ينام اإلنسان من أول الليل فيحتاط لصالة الليل بالنوم المبكر
بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه، أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم 

التي اعتادها مكافئة لها  يغلبه عليها نوم إال كتب هللا له أجر صالته(( ))تكون له صالة بليلٍ تب له شيء، يك
 ، وهنا أمران:اموفور   يعني كامال   ))إال كتب هللا له أجر صالته((على نيته، وعلى ما اعتاده من عمل الخير، 

))إال كتب هللا له مثل هذا اللفظ وهذا األسلوب  وهل ؟بمضاعفاته ؟مثل من قام األول: هل يكتب األجر كامال  
صالة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس  ؟يعفيه من قضاء ما فاته، أو أن صالة الليل تقضىأجر صالته(( 

ن كانت صالة الليل أفضل من صالة النهار،  ،بمضاعفاته ))إال كتب له أجر صالته((قوله:  اوزوالها، إذ   وا 
صالها  الها ضحى يكون له من األجر مثل منضل من صالة النهار، فهل إذا صاألصل أن صالة الليل أف

يقضي، يكتب له  بالليل؟ نعم، كتب له أجر صالته، هذا من غير تفريط، نام عن صالته، اللفظ يحتمل أنه ما
ن الليل كما لو صالها م ن هذا النص يكتب له األجر كامال  ، اللفظ محتمل لهذا، أو نقول: إاألجر ولو لم يقض  



مشروط بما  اذوالنهار، كل هوحينئذ يكمل له األجر الفارق بين أجر الليل  ؟إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص
قائل أن لمن غير تعرض للقضاء، فل ))إال كتب له أجر صالته(( :؟ اآلن ظاهر اللفظأم الإذا لم يفرط، واضح 

ضى كمل له مكتوب؟ نعم، أو نقول: أجر صالته إذا قيقضي واألجر  لماذايقول: ما دام يكتب له أجر صالته 
ألن عندنا هذه  ((صدقة عليه نومه وكان)) بهذا تجتمع النصوص،و  ؟ويقومه بالليل األجر مثلما كان يعمله

-، هل يستوي مثل هذا اتوبة نصوح   ومسرف على نفسه ثم تاب المسألة نظير مسألة من كان يعمل المعاصي
يعني لو افترضنا أن  ؟هل يستوي هذا مع من عمله كله صالحات ؟دل سيئاته حسناتتب -مع أنه بالنص القطعي

، هذا مسرف منذ أن كلف إلى أن بلغ السبعين وهو في عمل المعاصي، اشخصين بلغا من العمر سبعين عام  
ت تبدل سيئاته حسنات بالمضاعفات التي حصل اصالح   وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عمال  

وهنا نقول: ال دل له حكم المبدل من غير مضاعفات، ، البا..سيئات ب تن له أصل بدلإلآلخر؟ أو نقول: 
وكمل أجره، كي تلتئم النصوص؛  ،فإذا قضى وفر له األجر ،يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل

 لماذا ))إال كتب له أجر صالته((يث ام وفر لي األجر بهذا الحدألن هذا احتمال يقول: ما أقضي خالص ما د
مثل  هل فله مثل أجورهم، هل هذاوهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا  ؟أقضي

ا ال بد أن يقضي، وال ما هو بنظيره هذا؟ إذ   ؟يصلي ماذال ى أم تقول: خالص ما ثبت له أجر،أجورهم إذا صل
ن  المرء يجازى على ما نوى من الخيرأن  :وفيه وكان نومه عليه صدقة(())ولو فاتته الجماعة،  بد أن يصلي وا 

 إذا لم يكن المانع من قبله. ،-جل وعال-من هللا  لم يعمله، كما لو عمله فضال  
 هللا عبيد بن عمر مولى" سالم بن أبي أمية، أبي النضر "النضر أبي -سالم- عن مالك عن"الحديث الذي يليه: 

 أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن -بن عوف- الرحمن عبد بن سلمة أبي عن -التيمي-
 رسول يدي بين أنام كنت" "،قبلته في ورجالي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يدي بين أنام كنت: "قالت
ضيق في مكان سجوده ل :أي "،قبلته في -يعني والحال أن رجليها– ورجالي -صلى هللا عليه وسلم- هللا

ال لم يحتج إلى غمزها، لو كان المكان يتسع يعني في قبلته أي في مكان سجوده  "غمزني سجد فإذا" المكان وا 
لها لكي تكف رجليها عن قبلته ليتمكن  ايعني طعن بأصبعه ألقبض رجلي عن قبلته، يعني غمزها بإصبعه تنبيه  

ثنية كذلك في رواية األكثر، وفي رواية المستملي بالت "بسطتهما قام فإذا" بالتثنية "رجلي فقبضت" من السجود،
، وتطلق الرجل ويراد بها الجنس، فتتفق "فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها"، "رجلي"والحموي لصحيح البخاري: 

ليس فيها أنوار، تصور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق  "مصابيح فيها ليس يومئذ والبيوت :قالت" الروايات،
وليس  !، في مكان ضيق ال يستوعب أن تبسط رجليها ومكان يصلي فيه-الصالة والسالم عليه-وأشرف الخلق 

، افيها مصابيح، ليس فيه النور، مكان مظلم، ليوفر لهم األجور، يعني كون الدنيا تبسط ليست عالمة خير مطلق  
 يحب، والغالب أن من يحب ومن ال -جل وعال-عالمة شر على اإلطالق؛ ألن الدنيا يعطيها هللا  اوليست أيض  

))وهللا ال الفقر أخشى : -صلى هللا عليه وسلم-ولذا يقول رسول هللا  ؛بسط الدنيا يصاحبه اإلعراض عن الدين
هذا واقع كثير من  تهلككم كما أهلكتهم((، فعليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها

ن كان البعض اآلخر قد ال يصيعني بعض الناس إذا ابتلي بالضر الناس،  ر، لكن الصبر على باء نجح، وا 
 والشكر المناسب للنعم التي ال تعد وال تحصى هذا الذي ال يتجاوزه كثير من الناس، أو أكثر الناس. ،السراء



استدل بعضهم اجت إلى غمز، ؛ ألنه لو كان فيها مصابيح لما احتاقالت ذلك اعتذار   "ليس فيها مصابيح"
على أن لمس المرأة ال ينقض الوضوء، لكن ابن حجر قال: تعقب باحتمال الحائل أو  غمزني""بقولها: 

 بالخصوصية، والمسألة تقدمت.
))يقطع صالة الرجل: استدل به على أن المرأة ال تقطع صالة الرجل، وبه استدلت عائشة على من ذكر حديث: 

صلى هللا -كالب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول هللا وغضبت وقالت: "سويتمونا بال والحمار، والكلب(( ،المرأة
، ن المار يختلف حكمه عن حكم القار، هي قارة وليست بمارة" لكن من قال بمقتضى الحديث قال: إ-عليه وسلم

أما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس أنه جاء على أتان القار يختلف حكمه عن حكم المار، 
 لكنه لم يمر بين يدي منفرد وال إمام، وسترة اإلمام سترة لمن خلفه. ،الصفمر بين يدي و 

 رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن"وحدثني 
 ((فليرقد صالته في أحدكم -بفتح العين، وغلطوا من ضمها- نعس إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
أو  ل ينصرف بعد أن يسلموالمعنى واحد، ال يمكن أن يرقد حتى ينصرف، لكن ه ))فلينصرف(( :سائيوللن

 [( سورة محمد55)] }َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{ينصرف وهو في صالته؟ يعني يتمها خفيفة ليجمع بين النصوص كلها 
ألن ذهنه حاضر، حاضر معلق بالفراغ منها، يمتثل مثل هذا األمر، هو إذا أتمها خفيفة لن يسب نفسه؛  اوأيض  

فهو حاضر، لكن لو أتمها على هيئتها من الطول، وجدت العلة، مسألة مغالبة اآلن، فإذا أراد أن يتمها خفيفة 
 :ما قال نعاس وليس بنوم؛ ألنه لو قال: نوم، هذا ؛ ألنه معلق بإتمامهاامن مقتضى ذلك أن يكون قلبه حاضر  

، المراد به عند "فلينصرف" :النسائيفي ، فليرقد، "فليرقد" :األصل ما يحتاج أن يقال له فليرقد، هو نائم من
ذا قالوا: التسليم من الصالة، المراد به التسليم من الصالة..األكثر ال بد أن  يسلم وهو واقف أمهل معناه أنه  ، وا 
ذا أقيمت الصالة وهو في الركعة بعض الناس من عامة الناس إ للسالم في غير موضعه؛ ألنال معنى  ؟يتمها

ال معنى لهذا السالم في غير موضعه، لكن هذا ما  ،وهو واقفقال: السالم عليكم األولى أو في الركعة الثانية 
م في هذه تسليال اه؟ ما يحلأبطلت خالص، يسلم وهو واقفالصالة  ما حلت إلى اآلن، هذه مسألة....، هي

يعني انتفت الصالة، ما تحتاج  ))إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة(( تابعة اإلماممبالصورة، هو مطالب 
، إذا كان اإلمام -إن شاء هللا تعالى-ال تحتاج إلى تحليل، وتأتي  ، أقول: صالة منفيةإلى تحليل ما دام انتفت

 .عذر أن ينصرفنعم، عذر،  ؟المانع ماوخشي على نفسه، وبدأ النعاس،  مثال  في صالة الصبح، وطول اإلمام
ولو لم تكمل صالته، فقال: إنما أمره  ،والمراد به التسليم من الصالة، وصححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف

قل من ذلك عفي عنه، يعني إذا كان النعاس أقل ، فدل على أنه إذا كان النعاس أبقطع الصالة لغلبة النوم عليه
مثل هذا النعاس يعفى عنه، وال يؤثر  ، ولو وجد هذا النعاسيستغفر مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف

من  : "الوضوء من النوم، ومن لم يرَ ولهذا ترجم اإلمام البخاري على هذا الحديث باب ؛على الطهارة، يعفى عنه
 ))ال يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه(( ا" نعم؛ ألنه الحكم مربوط بعلةالنعسة والنعستين أو الخفقة وضوء  

من النعسة  : "الوضوء من النوم ومن لم يرَ ترجم عليه البخاري باب إذا كان يدري ولو وجد النعاس الخفيف، ولذا
 .ا"أو النعستين أو الخفقة وضوء  



لو ينام عشر ساعات  -بعض الناس ديدنه النعاس- إذا كان الشخص ديدنه النعاس ))فإن أحدكم ال يدري((
يقال له؟ يعني إذا كان النعاس بسبب  ماذاهذا  ،نم؟ إذا جلس يقرأ نعس ويقوم يصلي نعس، يقال له: انصرف

من الساعة سبع ونصف وال استيقظ إال خمس ونصف مع إقامة  طارئ، لكن لو نام بعد صالة العشاء مثال  
عالج، هذه تيا أخي  :اذهب ارقد؟ نعم، يقال، وجاء للمسجد ينعس، نقول له: نام كم؟ عشر ساعات ،الصالة
 وكلما جلس بمجلس غفا هذا ما هو بسببه قلة النوم ليعالج بالنوم، أو شخص مبتلى بالنوم والنعاس ..،لةالمسأ
ألن هذا المظنون أن النوم يزيده مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحاالت النوم  ؛يعالج بالنوم مامثل هذا  نعس

إذا نعست ارقد، ال،  :الج بالنوم، ما يقالمثل هذا ما يعف ،إذا كثر وزاد عن حده يجلب النوم، هذا شيء مجرب
نم،  اذهب ت،خالص أنت نعس :يوم الجمعة نعس يقال له حل آخر، شخص واإلمام يخطب مثال  عن ك ابحث ل
))فليرقد حتى يذهب المهم  اطرد النوم عنك،  ،انتقل من مكانك، تصرف :هذا وارد، مثل هذا يقال له ،صحيح

فيه إشارة إلى " :-يعني في شرحه على البخاري –يقول المهلب  ((ناعس هوو  صلى إذافإن أحدكم  عنه النوم،
كذا قال؛ ألنه تصور  "ه باإلجماعفي مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤ  العلة الموجبة لقطع الصالة، فمن صار

 يذهب لعله يدري  ال)) وصة في الحديث، نعم العلة منصوصةأن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منص
قال يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي، هي مظنة للحكم، يعني ما يلزم منه أن  ((نفسه فيسب غفريست

ه في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤ  فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصالة، فمن صار"المهلب: 
بن عمر وابن يقول كذا، وفيه نظر، وما ذكره من اإلجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى وا "باإلجماع

 ، كذا في فتح الباري.االمسيب أن النوم ال ينقض مطلق  
معنى يذهب؟ لعله يذهب، هل معنى  ما ((يستغفر يذهب لعله يدري  ال))فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس 

؟ يشرع أو يريد أو شيء من هذا، المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر أم..ينصرف  أمالذهاب أنه يمشي 
منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة  : بالنصب ويجوز الرفع، فيسبَّ ، فيسبَ نفسه يسبئذ لنفسه فحين

بعد الترجي، ويجوز الرفع، ومعنى يسب: يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في 
 .ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة اإلجابة، قاله ابن أبي جمرة ،روايته
األخذ باالحتياط؛ ألنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصالة من غير تقييد بشيء معين، يدعو أو  :وفيه

يقول ابن حجر: هذا الحديث ورد على ها ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه، يدعو لفيدعو لنفسه،  ،يستغفر
يعني  "في قصة الحوالء بنت تويت اق عن هشامابن إسحوهو ما رواه محمد بن نصر المروزي من طريق  ،سبب

هذا الحديث  -رحمه هللا تعالى-ولذا عقب اإلمام مالك  ؛الحديث الالحق الذي بعد هذا، أورده بعد حديث الحوالء
 بسببه، عقبه بسببه.

صلى - هللا رسول أن بلغه أنه -القرشي موالهم المدني- حكيم أبي بن عيلاإسم عن مالك عن"وحدثني فقال: 
أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم، رواية  سمع امرأة، هل سمع المرأة "تصلي الليل من امرأة سمع -وسلم هللا عليه

فهو سمع خبر هذه المرأة،  ،البخاري تدل على أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صالتها
يعني التي تتحدثون  ؟((هذه نم)) :فقال "يذكر من صالتها" :وفي رواية "تذكر من صالتها" :وعند البخاري 

عليه الصالة -ألنها جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي  ؟أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة ؟عنها



بن حبيب - تويت بنت الحوالء هذه" :-عليه الصالة والسالم-أي للنبي  "له -القائل عائشة- فقيل" ،-والسالم
 هللا رسول ذلك فكره" ال تنام الليل، تصلي، "الليل تنام ال -المؤمنين بن أسد بن عبد العزى، من رهط خديجة أم

وعالمة الكراهية تكون بتقطيب الوجه،  "وجهه في -لتخفيفبا- الكراهية عرفت حتى -صلى هللا عليه وسلم-
يه ما دام وكان أحب الدين إل ))مه، عليكم بما تطيقون، فوهللا ال يمل هللا حتى تملوا((وفي وراية البخاري قال: 

 .((طاقة به لكم ما العمل من اكلفوا ،تملوا حتى يمل ال -تبارك وتعالى- هللا إن)) :قال ثم" عليه صاحبه،
وعليكم من العمل بما  ،أو اسم فعل بمعنى الكف، يعني كفوا عن هذا العمل الذي ال تطيقونه ،أمر ))مه((قوله: 

كلف لما لى ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التتطيقون، ولذا منطوق الحديث فيه األمر باالقتصار ع
ووجه قد أكثر الشراح توجيه هذا الكالم، و  ال يمل حتى تملوا(( -تبارك وتعالى-))إن هللا  ال يطاق، والطاقة القدرة

لل صفة ذم؟ نعم هي بالنسبة للمخلوق ذم، الم أمالملل صفة مدح  إن هللا ال يمل حتى تملوا(()) ،اإلشكال فيه
، فهل يرتفع -جل وعال-بالنسبة للمخلوق مذموم، قد يقول قائل هنا: إن هللا تعالى ال يمل، فهو منفي عن هللا 

هو ال بد من وقوعه على هذا،  ا؟ نعم، مغيا بغاية ال بد من وقوعها، إذ  -جل وعال-اإلشكال بكونه منفي عنه 
يعني إذا علقت  ؟بظاهر أم ليس، ظاهر اأيض   ققملل المخلوق محقق، فما علق عليه مح "حتى تملوا" :الغاية

ته: إن قمت فأنت طالق، هل على أمر، ال بد من وقوعه، فالمعلق عليه ال بد من وقوعه، يعني لو قال لزوج
الجلوس يطال الجلوس، لكن القيام، قال: إن  ،القعود ممكن ،؟ نعم؟ أو إن قعدتاالحل في أال تقوم أبد  نقول: إن 

أنا ال أريد تقرير الحكم أنا أريد التنظير، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة، يعني إذا قال  قعدت فأنت طالق،
لزوجته: إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق، وهي قائمة، ال بد من وقوع الطالق، لماذا؟ ألنه ال بد من وقوع ما 

وهنا بد من وقوع ما علق عليه،  طالق، ال بد من وقوع ما علق؛ ألنه العلق به، أو إن طلعت الشمس فأنت 
، -جل وعال-ما علق عليه محقق، فيه إثبات الملل هلل  اوملل المخلوق محقق، إذ   ))ال يمل حتى تملوا((يقول: 

هذا من  :وال نعلم كيفيته، أو تقول: إنه كما قال بعض أهل العلم ،إما أن تقول: على ما يليق بجالله وعظمته
مجانسة في التعبير، وهذا قيل  من باب المشاكلة، وهذا قيل به، من باب المشاكلة، -مثلما أشرنا البارحة-باب 
}َنُسوْا : -جل وعال-ماذا عن قول هللا  اإذ   [( سورة مريم01)] }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا{ال ينسى،  -جل وعال-هللا به، 

لمقابلة، تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا هذا من باب المشاكلة وا؟ [( سورة التوبة09)] َّللِاَ َفَنِسَيُهْم{
}َوَيْمُكُروَن فالنسيان يراد به هنا الترك، كثير هذا، كثير أمثاله،  [( سورة التوبة09)] }َنُسوْا َّللِاَ َفَنِسَيُهْم{ركوا، فت  

 [( سورة البقرة49)] َّللِاُ َيْسَتْهِزُأ ِبِهْم{}لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت،  [( سورة األنفال56)] َوَيْمُكُر َّللِاُ{
 ون يخرج- أن النص منفي؛ ألن بعضهم يقولون  هذه مثبتة، لكن عندنا [( سورة األنفال56)] }َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َّللِاُ{

ن مللتم، وينظرون هذا بقولهم: فالن خ ال يمل -سبحانه وتعالى-على أن هللا  -هذا ن مللتم، ال يمل وا  طيب أو وا 
ال تنقطع حجته حتى ينقطع  ..،، ومخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون: ال ينقطعمجادل مثال  

ن انقطع خصمه، وهنا يكون المراد إن هللا  ؟خصمه؛ ألنه إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح سبحانه -مرادهم وا 
ن مللتم، وهذا قول لبعض أهل العلم -وتعالى  .وله شواهد ،ال يمل وا 
 .....طالب:.



ن وجد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت  ، يعني ال يمل مطلق انعم ( على انتهاء حتى)وا 
يليق  احقيقي   ا، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة، أو يكون إثبات  -جل وعال-واضح من إثبات الملل هلل  الغاية

تي هي بالنسبة للمخلوق نقص، وبالنسبة للخالق كمال، ومذهب أهل السنة بجالله وعظمته كغيره من الصفات ال
وال نتعرض لما  -عليه الصالة والسالم-أو على لسان نبيه  ،في هذا إثبات جميع ما أثبته هللا لنفسه في كتابه

 وراء ذلك.
ليس للخلف فيها على كل حال المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه ف

 .مندوحة، ما أثبتوه ال بد من إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا
 ......طالب:

 مشاكلة، بمعنى واحد. ،مقابلة ،نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانسة
من أهل  ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، قال جماعة

يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة، ومرة رجع عنه، فقال: ال بأس به ما لم يضر بصالة الصبح،  :العلم
 -عليه الصالة والسالم-وقال الشافعي: ال أكرهه إال لمن خشي أن يضر بصالة الصبح، وما حفظ عن النبي 

ضان يشد المئزر، وجاء في بعض األلفاو أنه ال أنه أحيا ليلة إلى الصبح، نعم هو في العشر األخيرة من رم
ستغالل هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت ينام في ليالي العشر، لكن هذه حالة خاصة ال

فيقتصر فيه على ذلك الوقت، على كل حال من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث  بوقت
المطلوب نعم، ل الليل وهذا ال يؤثر عليه، فالمطلوب االزدياد من الخير، م ج  الليل أو أكثر أو أقل، أو يقو 

عليه -كيف نتصور أنه  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،))أعني على نفسك بكثرة السجود((االزدياد من الخير، 
ات األخرى؟ وماذا قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، ماذا عن الركع -الصالة والسالم

، ال شك -عليه الصالة والسالم-من ركوعه  امن قيامه، وسجوده قريب   اعن الركوع والسجود؟ وكان ركوعه قريب  
على قيام داود، وال شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام  -عليه الصالة والسالم-أنه يحيي أكثر الليل، وحث 

عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونهم إحياء  ثم ينام السدس، وأثر ،نصف الليل ثم يقوم ثلثه
ثلث ينام، وثلث يكتب، وثلث يصلي، المقصود أن حالنا مع  ؛أثالث لعبادات، ومنهم من يقسم الليلالليل بأنواع ا

 حالهم إال كما قيل:
 لااااااايس الصاااااااحيح إذا مشاااااااى كالمقعاااااااد      ال تعرضااااااااااان لاااااااااااذكرنا ماااااااااااع ذكااااااااااارهم

 ج

  وَمن ه وكرمه، إنه جواد كريم، نعم. أن يتداركنا بعفوه -جل وعال-هللا نسبة، لكن نسأل  هما في
 طالب......

رضي هللا -أثر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة، هذا محفوو عن عثمان ألنه  ،الليل كامال   واما يبعد أن يقوم
ة في اليوم مد ثالثمائة ركعحفظ عن اإلمام أحو يقوم، وكلهم يقومون،  -ورحمه رضي هللا عنه-، والشافعي -عنه

 والليلة، نعم.
 ......طالب:



هو وقت  الذيوقت السحر و وقت السحر، قيام داود نوم سدس الليل األخير و على مقتضى التوجيه ل الذي
يقدمه، على حسب الحاجة،  اوأحيان   ،يؤخر القيام نام إلى الصبح دائم ا، يراوح أحيان ااالستغفار، لكن ما يمنع أنه ي

 المستعان.هللا 
 ،هللا شاء ما الليل من يصلي كان الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن"وحدثني يقول: 
كان يصلي من الليل ما شاء هللا، حتى  -رضي هللا عنه-عمر  "للصالة أهله أيقظ الليل آخر من كان إذا حتى

ة الليل، واالستغفار في هذا الوقت الذي هو إلدراك شيء من صال ؛إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصالة
، أمير المؤمنين، لم تشغله الوالية والخالفة عن أمر دينه -رضي هللا عنه-السحر، وفيه دليل على أن عمر 

ليس بالقليل أنه إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل  ايقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت  خليفة المسلمين 
أن  الم تشغله الخالفة عن العبادة، وفيه أيض   -وأرضاه رضي هللا عنه-ففيه دليل على أن عمر أيقظ أهله، 

 ،ومعان عليه ،اإلنسان ال يحمل غيره على ما يستطيعه من عزيمة؛ ألن بعض الناس متجه إلى عمل الخير
 ثم" بالنصب على اإلغراء، "الصالةَ  الصالةَ  :لهم يقول "أيقظ أهله للصالةمثله،  عملون يريد أن يرى كل الناس يف

اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها :اآلية هذه يتلو بل  العبادة ليس لها وقت محدد، ،اصبر "[( سورة طاه450)] {}َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
 [ه( سورة طا450)] {ِرْزق ا} ال نكلفك، [( سورة طاه450)] {اَل َنْسَأُلكَ }بر عليها طصغايتها حتى يأتيك اليقين، وا

 ِللتَّْقَوى{} والنعيم المقيم ،الثواب والجزاء بالجنة [( سورة طاه450)] {نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبةُ } وال لغيرك، بل لنفسك
لتقوى هنا، لكن لهذه اآلية  في والعاقبة هنا كما جاء في اآلية األخرى  ،أي ألهلها، للمتقنين [( سورة طاه450)]

 .والمراد للتقوى هنا ألهلها [( سورة األعراف405)] َبُة ِلْلُمتَِّقيَن{}َواْلَعاقِ اآلية األخرى 
لما فيه من تعريضها - "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء

رخص  لمنعه من قيام الليل، وقد ؛كل هذا مكروه ،والسهر الحديث بعد صالة العشاء والحديث بعدها" -للفوات
، أو تعلم علم وتعليمه، كل هذا في ذلك أو رخص في ذلك للتحدث مع الضيف أو مع األهل، أو للمسافر مثال  

السمر في العلم، فإذا ترتب على  :في كتاب العلم باب -رحمه هللا تعالى-وقد ترجم اإلمام البخاري  ،مرخص فيه
؟ يقولون: بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى اذامذلك مصلحة راجحة أو حاجة فالكراهة عند أهل العلم تزول ب

 حاجة.
ن كان بالغ ا ومهذا البالغ يقول رواه الشيخان  ،على سيعد إال أنه في الصحيحين مرفوع اوقوف  : إنه بلغه حديث وا 

 الوهاب عبد أخبرنا :قال سالم بن محمد حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام البخاري  ،من حديث أبي برزة
 يكره كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن برزة أبي عن المنهال أبي عن الحذاء خالد حدثنا :قال قفيالث

 . بعدها والحديث ،العشاء قبل النوم
 يسلم ،مثنى مثنى والنهار الليل صالة" :يقول كان عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني ثم قال: 

"يسلم معدول عن اثنتين اثنتين، وفسر ذلك بقوله:  ول عن اثنتين اثنتين، نعممعد مثنى مثنى "ركعتين كل من
قال:  مهدي بن الرحمن عبد حدثناقال:  بشار بن محمد حدثناوالحديث وصله الترمذي قال: من كل ركعتين"، 

 هاروالن الليل صالة"قال:  -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن األزدي علي عن عطاء بن يعلى عن شعبة حدثنا
 صالة)) :قال -عليه الصالة والسالم- النبي أن عمر ابن عن روي  ما الصحيح" وقال الترمذي: مثنى مثنى



 "النهار" :يريد بذلك أن يعل لفظة "الصحيح"قوله: عني كما في الصحيحين، صالة الليل، ي ((مثنى مثنى الليل
 :يحين وال في أحدهما، بينما الذي فيهماليست في الصح "النهار" :وال شك أن لفظ "النهار" :يعل بذلك لفظة

والزيادة مقبولة ما لم تخالف أو أنها مخالفة ولو لم تكن المخالفة  " نقول: هل هذه زيادة،صالة الليل مثنى مثنى"
يعني إذا وجدت زيادة الثقة قد تدل القرائن على  ؟في اللفظ إنما هي مخالفة راوي من الرواة لجمع من الرواة

نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على ال، تدل القرائن على ردها، فليست الزيادة مقبولة باإلطالق، قبولها، وقد 
واقبل هم يقولون: إن الزيادة..، )وعلى هذا عمل المتأخرين،  ،التخريج والدراسة لألسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة

بل إذا دلت  ،يادة ال يحكم لها بحكم عام مطردالمقصود أن الز اهم...( منهم أو من سو  ازيادات الثقات مطلق  
ذا دلت القرائن على ردها ردت }ِإنََّك اَل ُتْخِلُف  ولذا يختلفون في قبول مثل قوله: ؛القرائن على قبولها قبلت، وا 

ِريَن{}ِإنَّ َّللِاَ ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن وَ ، في مثل قوله: ةمخالف تليس وهي [( سورة آل عمران471)]اْلِميَعاَد{   ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِ
وليس فيه منافاة وال مخالفة، هي مجرد زيادة ال تتضمن مخالفة، لكن أكثر الرواة على عدم  [( سورة البقرة000)]

ن وغيرهم من الرواة ال يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة، افكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثن ،ذكرها
هنا ، له عن ذكر لفظة في خبر تعليال   -رحمه هللا تعالى-ى قبولها، وقد يعرض البخاري لكن إذا دلت القرائن عل

وأنها ال  ،مثنى أن صالة الليل والنهار كلها مثنىيعني  "عندنا األمر وهو": -رحمه هللا-يقول اإلمام مالك 
 تصلى أكثر من ركعتين.

 وهو ،مثنى مثنى والنهار الليل صالة أن بعضهم ىفرأ ،ذلك في العلم أهل اختلف وقد"يقول الترمذي في جامعه: 
ذا الحديث وهو قول يعني ال يتطوع في النهار بأربع ركعات بسالم واحد، وهو مقتضى ه "وأحمد الشافعي قول

، يعني ال مانع من اأربع   بالنهار التطوع صالة ورأوا ،مثنى مثنى الليل صالة :بعضهم وقال الشافعي وأحمد، 
ع بالنهار مثنى مثنى أصحاب القول الثاني يلومونه؟ ال يلومونه، لكن الكالم في إذا قلنا: صالة ذلك، لكن لو تطو 

الليل والنهار مثنى مثنى ال يجوز أن نزيد على ركعتين، فإذا قلنا: صالة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صالة 
 ،اأربع   بالنهار التطوع صالة ورأوا ،ىمثن مثنى الليل صالةالنهار تجوز فيها الزيادة على اثنتين، وقال بعضهم: 

 الثوري  سفيان قول وهو ،التطوع صالة من وغيرها -يعني واألربع قبل العصر– وغيرها الظهر قبل األربع مثل
سح المبارك وابن  ."اقوا 

 بأال يزيد على ركعتين ال في ليل وال في نهار، ومن يرى أن هذه على كل حال من يرجح قبول: "والنهار" يلتزمو 
وهما هما في النقد والتحري  ،ألن األكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحبا الصحيح ؛اللفظة غير محفوظة

قال: تجوز الزيادة على ركعتين في النهار دون الليل، ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي  ،واالختيار
 ، ال، معناه أنهم يجيزون.ااإلنسان أربع  

 في الوتر: -صلى هللا عليه وسلم-باب: صالة النبي 
 أحسن هللا إليك.

 في الوتر: -صلى هللا عليه وسلم-صالة النبي  :باب



صلى هللا عليه - النبي زوج -ارضي هللا عنه- عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن
 فإذا بواحدة منها وتري ،ركعة عشرة إحدى الليل من يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -وسلم
 .األيمن شقه على اضطجع فرغ
رضي - عائشة سأل أنه عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن

 في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صالة كانت كيف -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -هللا تعالى عنها
 عشرة إحدى على غيره في وال رمضان في يزيد -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو كان ما" :فقالت ؟رمضان
 يصلي ثم ،وطولهن حسنهن عن تسأل فال اأربع   يصلي ثم ،وطولهن حسنهن عن تسأل فال اأربع   يصلي ،ركعة
 نامي وال تنامان عيني نإ عائشة يا)) :فقال ؟توتر أن قبل أتنام هللا رسول يا :فقلت :عائشة فقالت اثالث  
 ((.قلبي
 رسول كان: "قالت -رضي هللا تعالى عنها- المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن
 ركعتين بالصبح النداء سمع إذا يصلي ثم ،ركعة عشرة ثالث بالليل يصلي -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 ".خفيفتين
 بن هللا عبد أن -ي هللا تعالى عنهمارض- عباس ابن مولى كريب عن سليمان بن مخرمة عن مالك عن

صلى هللا - النبي زوج -ارضي هللا عنه- ميمونة عند ليلة بات أنه أخبره -رضي هللا تعالى عنهما- عباس
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول واضطجع ،الوسادة عر  في فاضطجعت :قال خالته وهي -عليه وسلم

 بقليل بعده أو بقليل قبله أو الليل انتصف إذا حتى - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول فنام ،طولها في وأهله
 الخواتم اآليات العشر قرأ ثم ،بيده وجهه عن النوم يمسح فجلس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول استيقظ

- عباس ابن قال ،يصلي قام ثم ،وضوءه فأحسن ،منه فتوضأ معلق شن إلى قام ثم ،عمران آل سورة من
صلى هللا - هللا رسول فوضع جنبه إلى فقمت ذهبت ثم ،صنع ما مثل فصنعت فقمت -الى عنهمارضي هللا تع
 ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين فصلى ،يفتلها اليمنى بأذني وأخذ ،رأسي على اليمنى يده -عليه وسلم

 خرج ثم ،فتينخفي ركعتين فصلى المؤذن أتاه حتى اضطجع ثم ،أوتر ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين
 ".الصبح فصلى
 الجهني خالد بن زيد عن أخبره مخرمة بن قيس بن هللا عبد أن أبيه عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن
 عتبته فتوسدت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صالة الليلة ألرمقن" قال أنه -رضي هللا تعالى عنه-
 صلى ثم ،طويلتين طويلتين طويلتين ركعتين فصلى -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول فقام ،فسطاطه أو

 دون  وهما ،ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ،ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ،ركعتين
 أوتر ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ،ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ،ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين
 ".ركعة عشرة الثث فتلك
 في الوتر: -صلى هللا عليه وسلم-صالة النبي  :: باب-رحمه هللا تعالى-يقول 

الَوتر: الثأر، ومنه ما تقدم كأنما وتر أهَله وماَله، أو أهل ه ومال ه ، وبفتح الواو وهو بكسر الواو، وهو والفرد بمعنى  
 في الليل التي منها الوتر. -والسالمعليه الصالة -وهذا تقدم، والمراد بيان كيفية صالة النبي 



صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 
يسلم " :وفي رواية مسلم "ركعة عشرة إحدى الليل من يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -وسلم

وأنها األربع  ا"يصلي أربع  "هذه الرواية نستفيد منها تفسير قولها: يسلم من كل ركعتين، و  "،من كل ركعتين
لالستراحة من طول القيام،  "األيمن شقه على اضطجع -من وتره- فرغ فإذا ،بواحدة منها يوتر" بسالمين،

، يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم، من طول القيام، لكن من صلى إحدى عشرة ركعة ثلث ساعة مثال   يرتاح قليال  
عليه الصالة -نى أنه هل هذه االستراحة وهذا االضطجاع يسن لكل قائم، أو لمن قام على صفة قيامه بمع

لكن ما يلزم أني أصلي إحدى عشر ركعة  قول: أنا أريد أن أصلي إحدى عشر ركعة،نعم، شخص ي ؟-والسالم
مجزئة، وبعد ذلك  صليها بثلث ساعة، صالة مجزئة، الركعة بدقيقتينأأربع ساعات، أنا  ،بثالث ساعات

هل نقول: إن هذه االضطجاعة على شقه األيمن مقصودة لذاتها، أو للراحة بعد التعب  ؟، يحقق السنة+انسدح
 في هذه الصالة؟

هذه الظاهرية يبطلون صالة الصبح إذا لم يضطجع، يبطلون صالة الصبح إذا لم يضطجع بعد ركعتي الصبح، 
 : هل هذا االضطجاعأوال  واضح يعني، اضطجع على شقه األيمن، لمقصود ا أظنالمسألة ثانية، هللا المستعان، 

؟ أو يشرع في حق   -عليه الصالة والسالم-؟ أو ال يشرع إال لمن صلى كصالته مصل    لكيحتاجه كل مصل  
 األمر الثاني: هل االضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم، اآلن عندنا الحديث؟ هذا أمر، واحتاج إليه

وأما أصحاب ابن  ،عليه رواة الموطأاتفق أنه من الوتر، وهكذا  "فإذا فرغ اضطجع على شقه األيمن"ظاهر، 
وجعلوا االضطجاع بعد ركعتي الفجر ال بعد الوتر، لكن ما الذي يمنع  ،شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده

إذا صلى  -عليه الصالة والسالم-ي ما يمنع، والنب هما في ؟من االضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح
هل يكون بعد  والمسألة ركعتي الصبح اضطجع على شقه األيمن ونصب يده اليمنى، ونام عليها، لئال يستغرق،

 ؟ ثابت عن عامة أصحاب ابن شهاب الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما هو
بهذا فلن يحرم األجر، لكن ليس معنى هذا أنه  -عليه الصالة والسالم-على كل حال من أراد أن يقتدي بالنبي 

-أحافظ على هذه السنة، والنبي  أريد أنألن بعض الناس يقول:  أضطجع ثم ينام ويترك الصالة، ال؛ يقول:
وال  ،كان تنام عيناه -عليه الصالة والسالم-يضطجع وينعس ويسمع له خطيط، إال أنه  -عليه الصالة والسالم

 ينام قلبه، نعم.
 ب........طال

، أو افيه هذا وهذا، هذا ثابت باألسانيد الصحيحة، كونه اضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنع أبد  
مثل هذا االضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، واالضطجاع بعد ركعتي الصبح هو القاعدة  :نقول

نعم، ال يمنع أن يكون الكل نجم السنن،  ا،حافظ   انوهم إمام  لماذا هو القاعدة، إذا أمكن التوفيق  ؟المستمرة
 محفوو.

من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ اإلسالم يقول: وهم، نعم، يقول: وهم، عبد الواحد بن زياد وهو  "فليضطجع"
نما المحفوو من فعله  ونقول: ال داعي  من أمره، هذا كالم شيخ اإلسالم، ال -عليه الصالة والسالم-ثقة، وا 



المانع أن يكون أمر  ل مع القول أنه يضطجع ويأمر به، ومايم الحافظ، ونقول: ال مانع من أن يتوافر الفعلتوه
  ؟توجيه

 طالب.......
ن ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مطردة، إذا دلت القرائن على أن عبد الواحد بن زياد وهو و المحدث

بثقة غلب  ليسيمنع وهو ثقة، يعني لو الشخص فيه ما ما  قبل؟ نعم،لفظ ما المانع أن يمن الثقات حفظ هذا ال
على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة، الذي يغلب على الظن أنه حفظ، فليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا إنما 

 الحكم للقرائن.
 عائشة سأل أنه عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن"وحدثني 

 :فقالت ؟رمضان في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صالة كانت كيف -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج
 يصلي ،ركعة عشرة إحدى على غيره في وال رمضان في يزيد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان ما"

أي - وطولهن حسنهن عن تسأل الف" ،"يسلم من كل ركعتين" :ونستحضر ما قيل في الرواية السابقة "اأربع  
 "اثالث   يصلي ثم" يعني كذلك، "وطولهن حسنهن عن تسأل فال اأربع   يصلي ثم -أنهن في نهاية الحسن والطول

فال تسأل عن حسنهن وطولهن؟ ألنهم يستريحون بعد  افيكون المجموع إحدى عشرة، لماذا لم تقل: يصلي ثماني  
 قبل أتنام هللا رسول يا :فقلت، ا"ثم يصلي ثالث  التسليمة الثانية والثالثة، كل تسليمتين، هذا أصل في الفصل بين 

بعد القيام،  -عليه الصالة والسالم-ينام  اأحيان   "((قلبي ينام وال تنامان عيني إن عائشة يا)) :فقال ؟توتر أن
تين وهكذا، المقصود أنه يصلي ركعتين ثم يرجع ينام، ثم يقوم فيصلي ركع يان ا يصلي الوتر، ثموقبل الوتر، أح

 ،ه، جمعها، في أثنائفي آخره ،يحافظ على صالة الليل، ويكون ديدنه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول الليل
فرقها، األمر فيه سعة، ال يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة ركعة، الثالثة عشرة فيها إشكال؟ 

يعني ركعتين، ركعتين، ست مرات ثم أوتر، أقل األحوال أن  ،رةسيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى ثالثة عش
ما كان يزيد في رمضان وال في " "،ال يزيد"تكون ثالثة عشرة، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من واحدة، فقولها: 

ة عليه الصال-الغالب من أحواله  ،هذا على حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة، فال تنكر الزيادة، نعم "غيره
اإلحدى عشرة؛ ألنها أعرف الناس به، لكن ال تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها  -والسالم

مع أن غيرها أثبت الصيام، ال يلزم أن يرجح قولها على كل حال، نعم تخريج  -عشر ذي الحجة-صيام العشر 
لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، والصحابة  مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره،

فال مانع من الزيادة  يمنع؛ ألنه ليس أحد معصوم ا، نعم، رد بعضهم على بعض، وهذا ال -رضوان هللا عليهم-
 :الخمسة عشرة جاء فيها ما جاء، وجاء اإلطالق، جاء اإلطالق اعلى إحدى عشرة لثبوت الثالثة عشرة، وأيض  

فاإلنسان يفعل األرفق به، إن اقتصر على اإلحدى عشرة فامتثل الكمية فعليه أن  (())صالة الليل مثنى مثنى
ن رأى أن التزامه للكيفية شاق عليه ورأى العمل باألحاديث األخرى المطلقة غير المقيدة  ،يعمل بالكيفية، وا 

رمضان عشرين يصلي في  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :فاألمر فيه سعة، وأما حديث ابن عباس
 لكن إسناده ضعيف. ،هذا رواه ابن أبي شيبة "،ركعة والوتر



صلى هللا - هللا رسول كان: "قالت المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن"وحدثني 
 النداء سمع إذا يصلي ثم" ،ركعة عشرة ثالث بالليل يصلي "ركعة عشرة ثالث بالليل يصلي -عليه وسلم

نه يفتتح غير ركعتي الصبح، منهم من يقول: إنص في أن الركعتين الزائدتين  وهذا، "خفيفتين ركعتين بالصبح
، وما قبلها صالة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون مراد عائشة صالة الليل التي هي الموصوفة بهذه الصفات

األحاديث في و  ديث ابن عباسين في حديث عائشة وحن الركعتين الزائدتركعتان خفيفتان، ومنهم من يقول: إ
وأطالها وال تسأل عن  ليس فيه تحجير، من صلى إحدى عشر على كل حال األمرراتبة العشاء، األخرى 

فال مانع من  ))صالة الليل مثنى مثنى(( اد وخفف وعمل باألحاديث المطلقةفذلك المطلوب، لكن إن ز  سنهنح
 .-إن شاء هللا تعالى-ذلك 

 عن -األسدي الوالبي- سليمان بن مخرمة عن" ،"كريب عن سليمان بن مخرمة عن كمال عن"وحدثني يقول: 
 عند ليلة بات أنه أخبره عباس بن هللا عبد أن عباس ابن مولى -بن أبي مسلم الهاشمي موالهم- كريب

 وأمه أم الفضل بنت ،ميمونة بنت الحارث الهاللية "خالته وهي -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج ميمونة
ن كانت متزوجة وعند زوجها، ه،لصغير عند محرم: مبيت ا، وهنا فيه"وهي خالته"الحارث، أخت ميمونة،   وا 

ضع عليها الرأس و وهي ما ي "في عر  الوسادة"ضد الطول،  :العرض "الوسادة عر  في فاضطجعت :قال"
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فنام ،طولها في وأهله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول واضطجع"للنوم، 
نصف  :، هذا دليل على التحري، تحري الدقة، ما قال"بقليل بعده أو ،بقليل قبله أو الليل انتصف إذا حتى

صلى - هللا رسول استيقظ" ما يحتاج أن يشار إليه، فتحرى الدقة في التعبير، ،الليل، وقبله بقليل أو بعده بقليل
}ِإنَّ  "عمران آل سورة من الخواتم اآليات العشر قرأ ثم بيده وجهه عن النوم يمسح سفجل -هللا عليه وسلم

َماَواِت َواأَلْرِ  َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر{  الشن  "شن إلى قام ثم"إلى آخره،  [( سورة آل عمران476)]ِفي َخْلِق السَّ
 ابن قال ،يصلي قام ثم ،ضوءهو  فأحسن -من الشن- منه فتوضأ معلق "إلى شنالقربة الخلقة القديمة، 

وأنه قام إلى  ،ه بيدهيأنه مسح النوم من عين مقتضى ذلك أنه مثل ما صنع "صنع ما مثل فصنعت فقمت: عباس
، هذا مقتضى المماثلة، فهذا يقتضي -عليه الصالة والسالم-فعل كل ما فعله النبي و الشن وتوضأ، وقرأ اآليات، 
إلى "األيسر، وظاهره المساواة،  "جنبه إلى فقمت ذهبت ثم" ،-صالة والسالمعليه ال-أنه فعل كل ما فعل النبي 

ن : إكما قال بعض أهل العلم ظاهره المساواة، وهو أنه لم يتأخر عنه قليال   "جنبه ن اإلمام يتقدم على المأموم وا 
هو  "يفتلها ليمنىا بأذني وأخذ ،رأسي على اليمنى يده -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فوضع" كان بجانبه،

يده اليمنى على رأسه؟ أو بعد التحويل؟ بعد  -عليه الصالة والسالم-على جنبه األيسر فكيف وضع النبي 
 مانع، ال مانع، نبه أذنه اليسرى بعد التحويل، هكذا من الخلف، الاجب التي، "وأخذ بأذني اليمنى"التحويل، 

ذكر ذلك  "ركعتين ثم، "فصلى ركعتين، الصالة، عمل يسير جدًّ ا يدلكها للتأنيس والمداعبة، وهذا عمل يسير وهو
، ركعتين ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين ثم ،ركعتين ثم اثنتا عشرة ركعة، يفصل بين كل ركعتين، يعني ،ست مرات

بثالث يكون  يعني بواحدة على األقل، بواحدة فيكون المجموعة ثالثة عشر، أوتر "أوتر ثم" يعني ست مرات،
 أتاه حتى اضطجع ثم" ،..بواحدة وال أكثر، وال :، لكنه أوتر، ما قيل..إن أوتر بأكثرمسة عشرة، المجموع خ

 ركعتين فصلى -وهو بالل- ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن -بواحدة على األقل- "ثم أوتربالل،  "المؤذن



حديث عائشة تقول: "ال وأنهما خفيفتان، وجاء من  تا الفجر، وهذا وصف لركعتي الصبحيعني هما ركع "خفيفتين
من - خرج ثم" " فدل على أن من صفة ركعتي الصبح أنهما خفيفتان، نعم،؟قرأ بفاتحة الكتاب أم الأأدري 
 .-عليه الصالة والسالم-في الجماعة،  "الصبح فصلى  -الحجرة
 بن هللا عبد أن -بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري - بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن"وحدثني يقول: 
 رسول صالة الليلة ألرمقن :قال أنه -المدني– الجهني خالد بن زيد عن أخبره -المطلبي– مخرمة بن قيس
النظر إلى الشيء  :الرمق ألرمقن الليلة صالة رسول هللا، "عتبته فتوسدت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

ما الشم "ألرمقن صالة ، اال، نعم، كأنه ينظر إليه شزر  بشزر، يعني من جانب، من أحد الجانبين إما اليمين وا 
"فوضع رأسه أي عتبة الباب، جعلها له كالوسادة،  قال: فتوسدت عتبته" -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

نما ، وهذا شك، و البيت من الشعر "فسطاطه أو عليها الرمق هنا وتوسد العتبة هذا ليس من التجسس المذموم، وا 
لالقتداء، ليقتدي به، ليس معنى هذا أن اإلنسان يضع  -عليه الصالة والسالم-النبي هو ليعرف كيف يفعل 

 ،-عليه الصالة والسالم-رأسه على عتبة جاره يستمع ويقول: لنا سلف في هذا، ال، هذا يريد أن يقتدي بالنبي 
مقتضى  "ركعتين ىصل ثم ،طويلتين طويلتين طويلتين ركعتين فصلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقام"

، مقتضى ذلك أن يقول: طويلتين، ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ذلك أن يقول: طويلتين، طويلتين،
"هما دون الركعتين اللتين يعني بدون وصف بالطول،  "ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما" مرة واحدة،

الث مرات، واللتين بعدهما دون اللتين قبلهما مقتضاه أن يكرر بالطول ث ألنه وصف الركعتين األوليين ؛قبلهما"
 صلى ثم" الطول، ومقتضى الثالثة أن يأتي بالوصف مرة واحدة، ومقتضى الرابعة أن يأتي بهما بغير وصف،

 عشرة ثالث فتلك أوتر ثم" كم؟ "قبلهما اللتين دون  وهما ركعتين صلى ثم ،قبلهما اللتين دون  وهما ركعتين
عليه -وجاء بالكمية والكيفية على ما أثر عنه  امؤتسي   اوعرفنا أن العدد غير مقيد، فإن عمل بالقيد مقتدي  ، "ركعة

ن عجز عن الكيفية وأراد أن يزيد في العدد فال مانع من ذلك عمال   -الصالة والسالم باألحاديث  فقد أحسن، وا 
 المطلقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) صالة الليلكتاب  -الموطأ

 ، وباب: ما جاء في ركعتي الفجرالوتر بعد الفجر :بابشرح: باب األمر بالوتر، و 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 شيخنا عنا خير الجزاء، ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجالل واإلكرام. اللهم اجزِ 

 باب األمر بالوتر:
 : باب األمر بالوتر:-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

 رسول سأل رجال   أن -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا وعبد نافع عن مالك عن
 مثنى الليل صالة)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال الليل صالة عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 ((.صلى قد ما له توتر واحدة ركعة ىصل الصبح أحدكم خشي فإذا ،مثنى
 يدعى كنانة بني من رجال   أن محيريز ابن عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن

 بن عبادة إلى فرحت :المخدجي فقال ،واجب الوتر إن :يقول محمد أبا يكنى بالشام رجال   سمع المخدجي
 فقال ،محمد أبو قال بالذي فأخبرته ،المسجد إلى رائح هوو  ،له فاعترضت -رضي هللا تعالى عنه- الصامت
 خمس)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت ،محمد أبو كذب" :-رضي هللا تعالى عنه- عبادة
 عند له كان بحقهن ااستخفاف   اشيئ   منهن يضيع لم بهن جاء فمن العباد على -عز وجل- هللا كتبهن صلوات

ن ،عذبه شاء إن عهد هللا عند له فليس بهن يأتِ  لم ومن ،الجنة يدخله أن عهد هللا  ((.الجنة أدخله شاء وا 
رضي هللا تعالى - عمر بن هللا عبد مع أسير كنت :قال يسار بن سعيد عن عمر بن بكر أبي عن مالك عن

 أين :عمر بن هللا عبد لي فقال أدركته ثم ،فأوترت نزلت الصبح خشيت فلما :سعيد قال ،مكة بطريق -عنهما
 ،وهللا بلى :فقلت ؟أسوة هللا رسول في لك أليس: هللا عبد فقال ،فأوترت فنزلت الصبح خشيت :له فقلت ؟كنت
 ".البعير على يوتر كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :فقال
 -لى عنهرضي هللا تعا- الصديق بكر أبو كان" :قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 بن سعيد قال ،الليل آخر يوتر -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر وكان "،أوتر فراشه يأتي أن أراد إذا

 ".أوترت فراشي جئت فإذا أنا فأما" :المسيب



 فقال ؟هو أواجب :الوتر عن -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد سأل رجال   أن بلغه أنه مالك عن
 وعبد عليه يردد الرجل فجعل ،المسلمون  وأوتر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وترأ قد :عمر بن هللا عبد
 ".المسلمون  وأوتر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أوتر" :يقول -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا
 من" :تقول كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -رضي هللا تعالى عنها- عائشة أن بلغه أنه مالك عن

 ".وتره فليؤخر الليل آخر يستيقظ أن رجا ومن ،ينام أن قبل فليوتر يصبح حتى ينام أن خشي
 مغيمة والسماء بمكة -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد مع كنت" :قال أنه نافع عن مالك عن

 ذلك بعد صلى ثم ،بواحدة عفشف ليال   عليه أن فرأى ،الغيم انكشف ثم ،بواحدة فأوتر الصبح هللا عبد فخشي
 ".بواحدة أوتر الصبح خشي فلما ،ركعتين ركعتين
 الوتر في والركعة الركعتين بين يسلم كان -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 .حاجته ببع  يأمر حتى
 .بواحدة العتمة بعد يوتر كان -رضي هللا تعالى عنه- وقاص أبي بن سعد أن شهاب ابن عن مالك نع
 ".ثالث الوتر أدنى ولكن ،عندنا العمل هذا على وليس" :-رحمه هللا- مالك قال
 المغرب صالة: "يقول كان -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن مالك عن
 ".النهار صالة وتر
 ما أحب فهو مثنى مثنى فليصل يصلي أن له فبدا مقا ثم نام ثم الليل أول أوتر من: "-رحمه هللا- مالك قال

 ".إلي سمعت
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : باب األمر بالوتر:-رحمه هللا تعالى-يقول 
والخالف في ، ))فإن هللا وتر((لقرآن أوتروا، يا أهل ا :يعني ))أوتروا أهل القرآن((األمر بالوتر، جاء األمر به 
يقول ابن حجر في فتح ، وأوجبه الحنفية لألمر، الجمهور على أنه سنة مؤكدة، حكمه معروف عند أهل العلم

 أنه يقتضي والتطوع التهجد أبواب عن بترجمة هلكن إفرادلم يتعرض لحكمه،  -رحمه هللا-الباري: إن البخاري 
كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ ال يعني  ؟لكن هل في هذا ما يدل على الوجوب عنده، بها ملحق غير

نما يفرد لالختالف في الصفة، وألنه نوع مستقل غير التهجد و   التطوع.غير الوجوب، وا 
م ترج"، بوجوبه يقول أنه إلى إشارة ذلك في لكان الدابة على إيقاعه فيه الذي الحديث أورد أنه ولوال" يقول:

الدابة، إذ ا  ال يفعل الفريضة على -عليه الصالة والسالم-الوتر على الدابة، والنبي  :باب -رحمه هللا-البخاري 
وجوب؛ ألن المنه  خاري وفي إفراده ما يوحي وال يشموعلى كل حال ليس في ترجمة البالوتر ليس بفريضة، 

 -رحمه هللا-على الدابة، ونقل الحافظ ابن حجر  اإلفراد ال يقتضي الوجوب، لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله
عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في سبعة أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت ستة عشر، مسائل 

، اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر   في الوتر في اختلفلمن أراد أن يكتب في الوتر مثال 
هذا العنصر األول، المسألة خالفية في وجوبه، المسألة الثانية أو الشيء الثاني:  ه،وجوب في: أشياء سبعة

 اشتراطكذلك، الشيء الثالث:  اوالخالف في وجوبه فيه مادة علمية، واالختالف في عدده أيض   عدده،اختلف في 



الخامس:  ؟فيه ما تيسيرأو يقرأ  ؟يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة بقراءة، هاختصاص الرابع: فيه، النية
أو أنه يسرد واحدة، أو ثالث،  ؟هل يشترط أن يأتي بركعتين أو أربع ركعات مشفوعة ثم يوتر ،قبله شفع   اشتراط

 السفر في صالته ومن المسائل التي اختلف فيها: ،أو خمس، أو سبع، أو تسع، بدون شفع؟ وفي آخر وقته
 في ؟هل يقضى الوتر أو ال يقضى قضائه فيإلى آخره،  ا..تاسع  ، و اثامن   اوأضاف ابن حجر شيئ  ، الدابة على

 وفي ،-يعني في القنوت -فيه يقال فيما ،منه القنوت محل في ؟هل يقنت في الوتر أو ال يقنت فيه القنوت
 صالته وفي ؟بعده ركعتان تسن وهل ؟يعني يصلى بتشهد واحد أو بأكثر؟ بسالم واحد أو أكثر ،ووصله فصله
أفضل منه  الفجرأو خصوص ركعتي  ؟أو التطوع أفضل منه أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع في، و قعود من

المقصود أن هذه ستة عشرة مسألة، مسائل خالفية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون  ؟وهو أفضل مما عداها
 عناصر لبحث في الوتر.

 أن عمر بن هللا عبد عن" مولى البن عمر، كالهما "دينار بن هللا وعبد نافع عن مالك عن"حدثني يحيى 
وقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند و قال الحافظ: لم أقف على اسمه،  "رجال  

تعيين  "الليل صالة عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل "أن رجال  النسائي أنه رجل من أهل البادية، 
 ،ابن عمر أو غير ابن عمر (رجل) ؟له داع   ليس أو مية بحيث يتتبع ويبحث عنهاألههل هو من  المبهم

نعرف تاريخ الخبر، وهل هو ناسخ أو منسوخ من  ا، أحيان  فائدةيترتب عليه  اأحيان   ؟المقصود السؤال والجواب
- هللا رسول لفقا" وهذه رواية عند البخاري، ؟فقال: كيف صالة الليل "عن صالة الليل"معرفة السائل، نعم، 
استدل بمفهومه على أن  (("مثنى مثنى الليل صالة))، ((مثنى مثنى الليل صالة)) :-صلى هللا عليه وسلم

على أن األفضل في صالة النهار أن  بمفهومه قول: استدلأ، من أين؟ ااألفضل في صالة النهار أن تكون أربع  
سحاق، وتعقب بأنه مفهو اتكون أربع   معنى مفهوم لقب؟ اسم أو لقب أو كنية أو  مام لقب، ، وهو عن الحنفية وا 

ما أشبه ذلك، وهو غير حجة عند عامة أهل العلم، هذا ال يحتج به عند عامة أهل العلم، وعليه لوازم باطلة، 
))صالة الليل ال يتم االستدالل، يعني على سبيل التنزل،  وحينئذ   ،فال ينحصر العدد في أربع ،وعلى األخذ به

فال  االذي أختاره في صالة الليل مثنى مثنى، فإن صلى في النهار أربع   "عن أحمد:يقول األثرم:  ى((مثنى مثن
ا فال بأس، هذا نقل األثرم فإن صلى في النهار "بأس  عن اإلمام أحمد. أربع 

 أحدكم(())فإذا خشي وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صالة الليل والنهار مثنى مثنى، نعم، هذا تقدم، 
قد استدل بهذا على خروج وقت ر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، و فوات وقت الوت ،خشي يعني خاف أحدكم

دل على أن طلوع  ((صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى))فإذا خشي أحدكم الصبح الوتر بطلوع الفجر، 
ح منه ما رواه أبو داود فجر، وأصر ج وقت الوتر بطلوع الالصبح هو نهاية وقت الوتر، استدل به على خرو 

 "الوترذهب كل صالة الليل و فإذا كان الفجر فقد "وفيه:  أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمروالنسائي وصححه 
وسيأتي أن من السلف من ، (())من أدركه الصبح ولم يوتر فال وتر لهوفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد: 

 . -إن شاء هللا تعالى-تاب أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الك
 -عبد هللا- عن بن منقذ- حبان بن يحيى بن محمد عن -األنصاري - سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 

المخَدجي، أو المخد جي، بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى  "المخدجي يدعى كنانة بني من رجال   أن محيريز بن



نى أو يكنَّى؟ ك  ي   "محمد أبا يكنى بالشام رجال   سمع" " مجهوللمخدج بن الحارث، قال ابن عبد البر: "هو مجهو 
ال تكنيته؟ وجمعه كنى، ك  ية، وي  ن  ك  ى تَ كن  مقتضى ذلك أن يكون المصدر ي   ما نى كنية، فإذا قلنا: أبو محمد كنيته وا 

ألنصاري ا "يكنى أبا محمد"كنى، األسماء والكنى،  ،مصنفات في الباب كلها على هذاالكنية جمعها كنى، و 
والضحاك، لكن قال ابن عبد  ، وبه قال ابن المسيب ومجاهدواجب الوتر إن "واجب الوتر إن :يقول" صحابي،

ا؛القول بأن الوتر سنة "البر:   فقال"، لشذوذ الخالف فيه" لشذوذ الخالف فيه وليس بواجب يكاد أن يكون إجماع 
 إلىفي طريقه  وهو تصديت له، "له فاعترضت -بن قيس األنصاري - الصامت بن عبادة إلى فرحت :المخدجي
ألنهم  : يعني أخطأ، وهم، غلط؛كذب "محمد أبو كذب" :عبادة فقال ،محمد أبو قال بالذي فأخبرته" المسجد

 خمس)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت" يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس بمقصود،
استدل بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في األصل، إال إذا دل  (("بادالع على -عز وجل- هللا كتبهن صلوات

هذا المفهوم  [( سورة التوبة56)] }اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّة {الدليل على إلغائه، 
خمس صلوات كتبهن هللا، يعني  .فر لهم؟ ال يغفر لهمألنه مفهومه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة يغ غى؛مل

 ((بحقهن ااستخفاف   اشيئ   منهن ع))فمن جاء بهن، لم يضيعلى العباد ال سواهن،  -عز وجل-فرضهن هللا 
، أما من ترك أو ضيع اوما أشبه ذلك؛ ألن من تركهن أو ضيع منهن استخفاف   ،وهذا احتراز عن السهو والنسيان

ليس في النوم  ))من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها((فإنه ال شيء عليه،  اأو سهو   امنهن نسيان   اشيئ  
وال يجب  يعني عهد أوجبه هللا على نفسه، ((الجنة يدخله أن عهد هللا عند له كان بحقهن ا))استخفاف  تفريط، 

يعني مع السابقين، أو من غير  ))أن يدخله هللا الجنة((، -جل وعال- هو التزم بذلك على هللا شيء، لكن
 له فليس)) بهن بالكلية كما قال بعضهم، الوجه المطلوب شرع ا، أو لم يأت   على ((بهن يأتِ  لم ومن))عذاب، 

ن -عدال  – عذبه شاء إن ،عهد هللا عند  .رحمة وفضال   ((الجنة أدخله شاء وا 
يئة، كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول بهؤالء الصلوات الخمس تحت المش من لم يأت   ))من لم يأِت بهن((

ليكون  لوب، أما اإلتيان بهن فال بد منه؛بهن على الوجه المط من لم يأت   على عند من يقول بكفر تارك الصالة
ذا لم يأت   يكفر وال يكون تحت المشيئة، هذا على قول من يقول بكفره،  بهن بالكلية فإنه حينئذ   تحت المشيئة، وا 

بهن يعني بالكلية، فقد استدل به من ال  يقولون بكفر تارك الصالة فهو على بابه، وهو من لم يأت  أما الذين ال 
ابن ماجه من مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي و  -المرفوع–يرى كفر تارك الصالة، والمرفوع حديث عبادة 

 وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيرهم. ،طريق مالك
 بن سعيد عن" ،قال ابن حجر: ال يعرف اسمه "عمر بن بكر أبي عن مالك عن"وحدثني : -هللارحمه -ثم قال 
– نزلت الصبح خشيت فلما :سعيد قال ،مكة بطريق عمر بن هللا عبد مع أسير كنت :قال -المدني- يسار

 ؟كنت ينأ :عمر بن هللا عبد لي فقال -يعني لحقت به- أدركته ثم -على األرض- فأوترت -يعني عن دابتي
 فنزلت -يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر- الصبح خشيت :له فقلت -يعني لماذا تخلفت؟-

( سورة 04)] }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ ؟"،أسوة هللا رسول في لك أليس: هللا عبد فقال فأوترت
وفيه إرشاد  "أليس لك في رسول هللا أسوة؟"، -عليه الصالة والسالم-أتباعه  هو األسوة للجميع، لجميع [األحزاب

جواز  فيه "وهللا بلى :فقلت" ،وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن، باألسلوب المناسب كما هنا



وْا َّللِاَ ُعْرَضة  }َواَل َتْجَعلُ الحلف ولو من غير االستحالف على األمر المهم، وال يعارض هذا قوله تعالى: 
َْيَماِنُكْم{  أنه حلف،  -عليه الصالة والسالم-وقد ثبت عنه  هذا في غير األمور المهمة، [( سورة البقرة001)]ألِِ

 إن :فقال "فقلت: بلى وهللا،، -إن شاء هللا تعالى-كثير يقول هذا، سيأتي شيء من هذا  ))والذي نفسي بيده((
يوتر على  -صلى هللا عليه وسلم-كان الرسول ، "البعير على يوتر كان -مصلى هللا عليه وسل- هللا رسول

الوتر على الدابة في البخاري، وهذا صارف لألمر بالوتر؛  :البعير، الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب
ال  -المعليه الصالة والس-لما ثبت أنه  ؛ألنه جاء األمر به، صارف لألمر بالوتر من الوجوب إلى االستحباب

ما صاله على الدابة، الحنفية يمكنهم االنفصال من هذا  ايصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجب  
نما هو  بفرضالصارف بأن يقولوا: كان ال يصلي الفريضة، ونحن نقول: الوتر ليس  اجب، الرسول ال يصلي و وا 

 الفرق بين الفرض والواجب عندهم.الفريضة، لكن ال يمنع أن يصلي الواجب كالوتر، لما عرف من 
وهو  ،-عليه الصالة والسالم-الصالة على الدابة والمقصود بذلك النافلة، وكان ال يصلي الفريضة على الدابة 

الحضر على في من أن يصلي اإلنسان  اال يرى مانع   -رضي هللا عنه-مخصوص بحال السفر، كان أنس 
المانع أن يصلي على الدابة؟ ألن  ما ،لقة، إن كانت راتبة وخشي فواتهاالدابة النافلة، سواء  كانت راتبة أو مط

ن كانت  فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي  نفال  مطلق امبنى النوافل على التخفيف، أحسن من كونها تفوت، وا 
د نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عن ،في السفر -عليه الصالة والسالم-وهو جالس، وله أصل كونه صلى 

جماهير أهل العلم قيد معتبر، النافلة ال تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة 
على الدابة زيادة  امطلق   أو أراد أن يتنقل نفال   ،على الدابة ال سيما إذا خشي فوت النافلة الراتبة االنافلة مطلق  

الدابة ال يمنع أن تكون عند الحاجة؛ ألن السفر  فضل وخير، هذا عند من يقوله، كونه صالها في السفر على
 .حاجة، فيقال مثله عند الحاجة في الحضر

 طالب:.......
ألنه ال يستطيع  ئرة؛ابسيارة مثال  فهي في حكم الس ال يملك النزول، وقفتو سير، لكن إذا وقفت األصل فيها أنها ت

أماكن الزحام يضطر اإلنسان أن يصلي  حج مثال  أن ينزل ويصلي على األرض ويترك السيارة، يعني في أيام ال
في بعض األحيان الوقت والوقتين يفوتون نعم من شدة  ريضة، إذا خشي فوات وقتها، ويفوتعلى الدابة حتى الف

لكن على أن يتجه إلى جهة  ،، وفي السفينة وفي غيرها أجازها أهل العلمالزحام، مثله الصالة في الطائرة مثال  
 .إلى غير ذلك ة،عند القدر  اصلي قائم  وأن ي ،القبلة
 

رضي هللا - الصديق بكر أبو كان" :قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 
 عمر وكان"قبل أن ينام؛ ألنه يغلب على ظنه أنه ال يقوم من آخر الليل،  "أوتر فراشه يأتي أن أراد إذا -عنه
نه أنه يقوم آخر الليل، بعد تهجده؛ ألنه يغلب على ظ "الليل آخر يوتر" الخطاب بنعمر  "-رضي هللا عنه-

بالحزم،  ايعني كفعل أبي بكر أخذ  ، "أوترت فراشي جئت فإذا أنا فأما" :المسيب بن سعيد قال"وهو أفضل، 
ى كل واحد أوص ،أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر -عليه الصالة والسالم-وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي 

وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع  ،منهم أن يوتر قبل أن ينام



عليه؛ ألن الوتر من صالة الليل، وال وقت لها محدود، فالليل كله وقت له، وأجمعوا على أن مبدأه بعد صالة 
مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب؟ المقصود صالة العشاء في وقتها بعد وهل العشاء، 

من صالة العشاء ولو كان قبل  :لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد، أو يقال ،هو بعد العشاء بال شك
مغيب الشفق؟ كما ربط النهي عن الصالة بعد العصر بفعلها، يعني لو أخرت صالة العصر عن الوقت المعتاد 

، الوقت ثالث الوقت طويل ،ستغل الوقتأ ، أنا..+، وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أنلصيف مثال  ساعة في ا
جاء النهي،  ،ألنني صليت ، ثالثين ركعة، قبل صالة العصر؛أتنفل ساعة كاملة بعشرين ركعة ريد أنأ ساعات،

 :نعم المسألة خالفية، إذا قلناوالنهي مربوط بفعل الصالة، فهل الوتر مربوط بفعل الصالة أو بوقت الصالة؟ 
آخر الليل،  ة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد فيين من صالالليل يدخلون فيها ما بين العشاء صالة

 واألولى أال يوتر اإلنسان إال إذا دخل وقت صالة العشاء، ومضى قدر فعلها، والخالف قوي عند أهل العلم.
 "، وانتهى وتره إلى السحر-صلى هللا عليه وسلم-ليل أوتر رسول هللا في كل ال"وفي الصحيحين عن عائشة: 

وقت الوتر إلى السحر، وهذا يعضد ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى  انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية
 وقت الوتر.
 قد :عمر بن هللا عبد فقال ؟هو أواجب الوتر عن عمر بن هللا عبد سأل رجال   أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني 

 عمر بن هللا وعبد عليه -يكرر- يردد الرجل فجعل المسلمون  وأوتر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أوتر
 اشم من السائل أنه إذا لم يكن واجب   ،كأنه شم منه "المسلمون و  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أوتر" :يقول

 ،لئال يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها ؛ولم يبين له الحكم ،ترأنه قد يترك، فأراد ابن عمر أن يحثه على الو 
عليه الصالة -عنده ألفصح بذلك، لكن جاء بهذا األسلوب ليبين له أنه مأمور باالقتداء بالنبي  اولو كان واجب  

 بغض النظر هل يأثم بتركه أو ال يأثم. ،وقد أوتر -والسالم
 ينام أن خشي من :تقول كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني 

 حتى ال يفوت وقت الوتر، "ينام أن قبل فليوتر -يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني- يصبح حتى
الوتر في آخر  ،بال شك أفضل ألن ذلك ؛"وتره فليؤخر -الليل آخر يستيقظ هأن أي غلب على ظنه- رجا ومن"

موانع عن القيام أن هذا  وجدأو أ ،كن الذي يغلب على ظنه أنه ال يقوم، أو لم يبذل األسباب للقيامالليل أفضل، ل
 ؟يوتر أول الليل، نعم

 طالب.........
هو األصل في الواجب، الواجب أنه المحتم، أنه من السقوط، وجبت الشمس أي سقطت، وسقوط الشيء يدل 

اركها في اإلثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا، وهم يفهمونه من على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على ت
 حيث اللغة.

يعني محيط بها - مغيمة والسماء بمكة عمر بن هللا عبد مع كنت" :قال أنه نافع عن مالك عن"وحدثني يقول: 
لتي ما عندهم ساعات وال تقاويم، إنما يعملون بالعالمات ا- الصبح هللا عبد فخشي -السحاب من كل جهة
 عليه أن فرأى -يعني زال- الغيم انكشف ثم ،بواحدة فأوتر فخشي عبد هللا الصبح -نصبها الشارع لألوقات

يحتمل أن تكون هذه الركعة قبل سالمه من  "بواحدة فشفع فرأى أن عليه ليال   -رأى أن الصبح بقي عليه- ليال  



سالم فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل ال
الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف  ، ثم زالثم مكث مدة ،واالحتمال الثاني أنه سلم

 الصبح خشي فلما ركعتين ركعتين ذلك بعد صلى ثم ، فشفع بواحدة،"ثم انكشف... فرأى أن عليه ليال  ، (ثما)ب
 ."بواحدة أوتر

ثم شفع  ،لى فعل ابن عمر كم أوتر من مرة؟ ثالث مرات، أوتر ثالث مرات، أوتر وقت الغيمظرنا إاآلن إذا ن
يكون قد أوتر ثالث مرات، وهذه المسألة تعرف عند  وتره بوتر بعد انكشاف الغيم، ثم ختم صالته بوتر، وحينئذ  

 ه عن علي وعثمان وابن مسعودروي مثل نقض الوتر، هو لما روي عن ابن عمر أهل العلم بمسألة نقض الوتر،
وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من  وعائشة، وخالف في ذلك جماعة منهم: أبو بكر وعماروأسامة، 

 فكيف بثالثة؟ نعم. ))ال وتران في ليلة((فعله، وقد جاء في الحديث: 
، وهو عدم النقض، خالص أقول: هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول األكثر

ن كنت مأمور   ، لكن هذا على سبيل االستحباب بدليل أن اأن تجعل آخر صالتك بالليل وتر   اأوترت أوترت، وا 
صلى بعد الوتر، نعم األفضل أن تختم الصالة بالوتر، لكن إذا صلى اإلنسان  -عليه الصالة والسالم-النبي 

، ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وهو خشي أال يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينامو 
 ،وهو حديث مقبول حسن ))ال وتران في ليلة((قول األكثر، والمعتمد قول األكثر وهو عدم النقض لحديث: 

ال توتروا وترين  :يعني ؟ناهيةهي  ، هذا مخالفة الواقع و)ال( هذه هلمخرج عند النسائي وابن خزيمة وغيرهما
 يلة، أو هي نافية؟في ل

 ......طالب:
إنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح؛ ألنه ينفي الحقيقة،  :، وعلى كل حال حتى لو قلنافو معر 

الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة ال يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثالث مرات، نعم، هذه الحقيقة أنه صلى، لكن 
ردود ال قيمة له، وجوده ليس عليه أمرنا فهو رد، والم اتبار أن من فعل شيئ  الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باع

  مثل عدمه.
 طالب.........

ي أال يقوم من إال مرة واحدة، لكن أوتر اآلن خشأوتر ما  :قلنا شفع،ما  :هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا ،ما شفع
 :قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة أربع ونصف وقال ، أوترعشر مثال   ر قبل أن ينام، ينام الساعة اثنافأوت الليل

 اشفع الوتر األول. ريد أنباقي على األذان، أ
 .طالب.......

ابن عمر؟ كالمه حجة على غيره؟ كالمه حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها؟ هذا عمله، وهو مروي عن  أين؟
 .المرفوع، نعم بة فالحكم حينئذ  عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحا اغيره أيض  

 .طالب.......
هذا االحتمال الثاني في فعل ابن عمر أنه رأى لما انكشف الغيم وهو في الصالة وداخل بالوتر بواحدة ثم رأى 

نعم، وخشي طلوع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه  ، أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثال  ..أن فيه



فقال: خالص نوتر بواحدة توتر لنا ما قد صلينا، فتبين األذان وهو األذان  مع المؤذن مثال  باقي على األذان، س
ثم أضاف إليها ما شاء، فهل  ا،األول ما هو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع  

، ..ير مؤثر؛ ألنه حتى لوغير مؤثر، في مثل هذا غ ،تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا أو غير مؤثر؟ ال
افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي تسع ركعات بسالم واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة 

اإذ   ؟يجلس في الخامسة ويسلم أم ايستمر يصلي تسع   ا صلى ا تغيرت نيته، بدل من أن يصلي تسع   ا، إذ  خمس 
 العكس مثله.
 طالب........

 -عليه الصالة والسالم-كما استدلوا على أنه  ،يختلف مادنى على األعلى والعكس واحد ال، االستدالل باأل
ي الصالة لما يسمع من داخل يجوز لإلمام أن يزيد ف ايخفف الصالة لما يسمع من بكاء، نعم يخفف الصالة، إذ  

 وتر.بثالثة أو بخمس أو بسبع مقيد ب ليدرك الركعة، هذا كله وتر، سواء  أوتر مثال  
 الوتر في والركعة -من الركعتين- الركعتينمن  يسلم كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني 

يعني إذا أوتر بثالث يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض  "حاجته ببع  يأمر حتى
اهره أنه كان يصلي الوتر موصول وشروعه في الركعة األخيرة، وظ ه بين السالمين، بين سالمه األولحاجات

على ما  ى، فإن عرضت له حاجة فصل بسالم، ثم بنيصلي موصوال   ث ا، هذا هو الظاهر أن غالب صالتهثال
والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة؛ ألن سالمه  لم في الركعتينمضى، كان يس

 اجة يكون األصل أنه ما يسلم.األول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له ح
 بعد يوتر كان -أحد العشرة المبشرين بالجنة- وقاص أبي بن سعد أن شهاب ابن عن مالك ن"وحدثني ع

يصلي العشاء ويصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة،  "بواحدة -بعد صالة العشاء- العتمة
هل هذا يدل على االستمرار؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة  يعني "كان يوتر"اوية وصح مثله عن عثمان ومع
ن كانت  اتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخالص هذهيصلي العشاء ثم يصلي الر  صالة الليل عنده؟ نعم، ما يلزم، وا 

 .-إن شاء هللا-األصل فيها االستمرار، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال  (كان)الصيغة 
"ليس العمل على هذا  !يعني في المدينة، ما نعمل بهذه، ركعة واحدة "عندنا العمل هذا على وليس" :مالك قال"

 بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره االقتصار على الواحدة عندهم، وعند أحمد "ثالث الوتر أدنى ولكن عندنا،
هي أقل ما يجزئ، وأدنى الكمال وأقل المجزئ واحدة، نعم الواحدة ثبتت عن الصحابة، ف ،أدنى الكمال ثالث

"قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ، -عليه الصالة والسالم-ثالث، وأكثره إحدى عشرة؛ ألنها غالب فعله 
: اوفي السنن ألبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوع  ، ولكن أدنى الوتر ثالث"

الوتر بواحدة  شاء أوتر بثالثة، ومن شاء أوتر بواحدة، هذا يدل على أن الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن
 مجزئ، لكن الثالث أفضل، والخمس أفضل، والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزئة. كاف  

"، النهار صالة وتر المغرب صالة: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن مالك عن"وحدثني 
رضت الصالة ركعتين، فأقرت صالة السفر، وزيد في الحضر، إال الفجر فإنها تطول فيها ))فوجاء في الحديث: 

ال المغرب فإنها وتر النهار((  وتر المغرب صالة"وهذا عن ابن عمر كان يقول: وهذا في المسند،  القراءة، وا 



ن  ا،هارية حكم  أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني مالصقة آلخر جزء من النهار، فهي ن "النهار وا 
وأنه كان يقرأ في الركعة األخيرة من  رة حقيقة، وسبق في األثر الذي خرجه اإلمام مالك عن أبي بكيكانت ليل

: مالك قال" ،ألنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت :وقلنا [( سورة آل عمران5)]}َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا{ صالة المغرب 
وال ينقض ، "إلي سمعت ما أحب فهو ،مثنى مثنى فليصلِِ  يصلي أن له فبدا قام ثم نام ثم الليل أول أوتر من"

 وفي نقضه يكون قد أوتر ثالث مرات، وهذا تقدم. ))ال وتران في ليلة((الوتر لحديث: 
 سم.
 الوتر بعد الفجر: :باب

 أحسن هللا إليك.
 الوتر بعد الفجر: :باب
رضي هللا - عباس بن هللا عبد أن جبير بن سعيد عن البصري  ارق المخ أبي بن الكريم عبد عن مالك عن

 الخادم فذهب ،بصره ذهب قد يومئذ وهو ؟الناس صنع ما انظر :لخادمه فقال استيقظ ثم رقد: -تعالى عنهما
 ثم ،فأوتر -رضي هللا تعالى عنهما- عباس بن هللا عبد فقام ،الصبح من الناس انصرف قد :فقال رجع ثم

 ".الصبح صلى
رضي هللا تعالى - الصامت بن وعبادة -رضي هللا تعالى عنهما- عباس بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن
 .الفجر بعد أوتروا قد ربيعة بن عامر بن هللا وعبد محمد بن والقاسم ،-عنه
 ول أبالي ما: "قال -رضي هللا تعالى عنهما- مسعود بن هللا عبد أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن

 ".أوتر وأنا الصبح صالة أقيمت
 ايوم   فخرج اقوم   يؤم -رضي هللا تعالى عنه- الصامت بن عبادة كان :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن
 .الصبح بهم صلى ثم ،أوتر حتى عبادة فأسكته الصبح صالة المؤذن فأقام الصبح إلى
 وأنا ،ألوتر إني: "يقول ربيعة بن عامر بن هللا عبد سمعت :قال أنه القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن

 .قال ذلك أي الرحمن عبد يشك ،"الفجر بعد أو اإلقامة أسمع
 ".الفجر بعد ألوتر إني: "يقول محمد بن القاسم أباه سمع أنه القاسم بن الرحمن عبد عن مالك وحدثني

نما: "-رحمه هللا- مالك قال  يضع حتى ذلك يتعمد أن ألحد غيينب وال ،الوتر عن نام من الفجر بعد يوتر وا 
 ".الفجر بعد وتره

 الوتر بعد الفجر: :: باب-رحمه هللا تعالى-يقول 
 يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصالة، وليس المراد به بعد صالة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصالة.

، نزيل مكة، ضعيف، قال ابن عبد صري الب أبي أمية "المخارق  أبي بن الكريم عبد عن مالك عن"حدثني يحيى 
وأنه ال يروي إال  ،والتثبت التحري  -رحمه هللا تعالى-وقد عرف عن مالك  ،البر: "ضعيف باتفاق أهل الحديث"
، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، -رحمه هللا تعالى-عن ثقة، هذا المعروف عن مالك 

ال األصل أن مالك ال يروي إال عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبتاإلمام مالك اغتر فروى عنه، و  لكن  ،ا 
ثم بعد ذلك يحصل له إخالل بهذا  لوهم؟ اإلنسان يشترط على نفسه شيئ ا،من يسلم من الوقوع في الخطأ وا



بناء   همبكل من روى عنولذا لو قال العالم: إني ال أروي إال عن ثقة، فهل يقتضي قبول واالحتجاج  ؛الشرط
ال يجزئ؛ ألنه  إال عن ثقات أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو ال أروي  ؟على هذه القاعدة التي اختطها لنفسه

 .-رحمه هللا تعالى-قد يغفل، قد يغفل كما غفل مالك 
 :-الخادم لم يسمَّ - لخادمه فقال -نام ثم استيقظ- استيقظ ثم رقد عباس بن هللا عبد أن جبير بن سعيد عن"

 فذهب" ابن عباس كف بصره في آخر عمره،معروف أن  "بصره ذهب قد يومئذ وهو ؟الناس صنع ما انظر
 "الصبح صلى ثم فأوتر عباس بن هللا عبد فقام ،الصبحصالة  من الناس انصرف قد :فقال رجع ثم الخادم

ال: صلوا، ثم شرع نعم، ق ؟يعني أوتر، يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال: اذهب انظر ماذا صنع الناس
بابن عباس؟ ما يظن به ذلك، والخبر معروف إن في إسناده هذا  ثم صلى الصبح، هل يظن مثل هذا ،في الوتر

الرجل الضعيف، فال يثبت، قد انصرف الناس من صالة الصبح، قد يقول قائل: إنه قد يكون في حالة مرض 
الذي يؤمه ابن عباس ما  ومسجده د المجاورةصلى الناس في المساج ، معذور من حضور الجماعة، أومثال  

ويريد أن يصلي بعد  ؟ثم يقال: صلى الناس يظن به أنه ينتظرهو يصلي بالناس احتمال، لكن ال  صلوا بعد،
أو يقال: صلى الناس في المساجد األخرى، هذا على  ،نه معذور: إال، فإما أن يقال ،صالة الناس في بيته

ال ففي إ  سناده ما سمعتم.فرض ثبوت الخبر، وا 
 بن هللا وعبد محمد بن والقاسم الصامت بن وعبادة عباس بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني يقول: 
 ."الفجر بعد أوتروا قد -العنزي - ربيعة بن عامر

 د هللاوعب ، ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامتأجملهم في هذا البالغ، ثم فصلهم، ذكر ابن عباس قبل هذا البالغ
 في اآلثار الالحقة. بن عامر والقاسم بن محمد

 صالة أقيمت لو أبالي ما: "قال مسعود بن هللا عبد أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن"وحدثني 
وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت االختيار ينتهي بطلوع الفجر،  "أوتر وأنا الصبح

 الة الصبح.ووقت االضطرار ينتهي بص
 فأقام الصبح إلى ايوم   فخرج اقوم   يؤم الصامت بن عبادة كان :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن"وحدثني 
وهذا فرع من البيان  "الصبح بهم صلى ثم -أمره باالنتظار- أوتر حتى عبادة فأسكته الصبح صالة المؤذن

 وبيان له. ،السابق المجمل
 بن عامر بن هللا عبد سمعت :قال -بن محمد بن أبي بكر- القاسم بن نالرحم عبد عن مالك عن"وحدثني 

ن اتحد  "قال ذلك أي الرحمن عبد يشك "الفجر بعد أو -للصبح- اإلقامة أسمع وأنا ألوتر إني: "يقول ربيعة وا 
 المعنى.

هكذا "، الفجر بعد ألوتر إني: "يقول محمد بن القاسم أباه سمع أنه القاسم بن الرحمن عبد عن مالك وحدثني"
عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك، على ما سيأتي في  امأثور أيض   اأثر عن هؤالء، وكذا هو أيض  

ستمر إلى صالة الصبح، خالف ا كالمه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، كلهم يقولون: إن وقت الوتر ي
 أنه ال يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. :وأحمد في رواية أبي يوسف ومحمدول والثوري و لمكح



نما" :مالك قال" ، من نام عن وتره يوتر بعد ةيعني يوتر، هذا وقت ضرور  "الوتر عن نام من الفجر بعد يوتر وا 
يركب الساعة إلى طلوع الفجر، ثم يقوم  ينيع "وال ينبغي ألحد أن يتعمد ذلك"، طلوع الفجر، وال كراهة حينئذ  

 "الفجر بعد وتره يضع حتى ذلك يتعمد أن ألحد ينبغي وال" ، ثم يذهب لصالة الصبح، ال ينبغي له ذلك،فيوتر
 أي يكره له ذلك.

وقال طاووس: يقضى بعد طلوع الشمس،  ))من أدرك الصبح ولم يوتر فال وتر له((،  :وفي صحيح ابن خزيمة
ما بين طلوع الفجر إلى صالة الصبح وقت يعني بعد خروج وقت النهي، وال شك أن ما قبل صالة الصبح، 

هل هو  مراد بالصبحفي ال معلى الخالف بينه))ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(( نهي، وجاء فيه: 
 الصالة أو الوقت؟

 نعم.
 باب: ما جاء في ركعتي الفجر:

 أحسن هللا إليك. 
 ما جاء في ركعتي الفجر: :باب
 زوج  -رضي هللا تعالى عنها-حفصة أن -رضي هللا تعالى عنهما- مرع بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن
 األذان عن المؤذن سكت إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أخبرته -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .الصالة تقام أن قبل خفيفتين ركعتين صلى الصبح لصالة
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -عالى عنهارضي هللا ت- عائشة أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 أم القرآن بأم أقرأ :ألقول إني حتى الفجر ركعتي ليخفف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان إن: "قالت
 ".؟ال

 اإلقامة قوم سمع: "قال أنه الرحمن عبد بن سلمة أبي عن رنمِ  أبي بن هللا عبد بن شريك عن مالك عن
 وذلك ((؟امع   أصالتان ؟امع   أصالتان)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ليهمع فخرج يصلون  فقاموا
 ".الصبح قبل اللتين الركعتين في الصبح صالة في
 طلعت أن بعد فقضاهما الفجر ركعتا فاتته -رضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن

 .الشمس
 .عمر ابن صنع الذي مثل صنع أنه محمد بن القاسم عن مالقاس بن الرحمن عبد عن مالك عن

 :ما جاء في ركعتي الفجر :: باب-رحمه هللا تعالى-يقول 
يقول: لم يتركهما سفر ا وال حضر ا كالوتر،  -عليه الصالة والسالم-وركعتا الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي 

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -أخته- ةحفص أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن"حدثني 
 المؤذن سكت إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن"أخبرته ففيه رواية صحابي عن صحابي،  "أخبرته
جاء أن ركعتي و وهما ركعتا الفجر،  خفيفتين ركعتين صلى "خفيفتين ركعتين صلى الصبح لصالة األذان عن

 وهللا المستعان. ،ا، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتينالفجر خير من الدنيا وما فيه



هكذا منقطع، يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة، وبينه  "عائشة أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"ثم قال: 
 زوج" وبينها واسطتان، فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة

اللتين  "الفجر ركعتي ليخفف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان إن: "قالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي
يقول القرطبي: ليس معنى هذا  يعني الفاتحة، "القرآن بأم أقرأ :ألقول إني -ابتدائية- حتى" قبل صالة الصبح،

عتين، يقول: ليس معنى هذا أنها شكت في أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الرك
نما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل فلما خفف في قراءة هذه الصالة صار كأنه لم يقرأ  ،قراءة الفاتحة، وا 

أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة  -عليه الصالة والسالم-بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات، ثبت عنه 
 .-عليه الصالة والسالم-ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه  ،صبسورتي اإلخال

ما الحكمة من تخفيف هذه الصالة؟ تعقب صالة ليل طويلة، كما هو األصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين 
ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن  }َوُقْرآَن اْلَفْجرِ ويتهيأ بعدهما لصالة الصبح التي قراءتها مشهودة،  ،الركعتين الخفيفتين

ا{   وهللا المستعان. [( سورة اإلسراء95)]َمْشُهود 
ومخرج له في الكتب كلها، في  ،وشريك هذا قاض   "نمر أبي بن هللا عبد بن شريك عن مالك عن"وحدثني 

ه أوهام وصلت وهو ثقة إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض األوهام، ال سيما في حديث اإلسراء، ل ،الكتب الستة
زاد ونقص، و  ،إلى عشرة في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل اإلجمال فقال: قد قدم وأخر
في الحفظ  ..+،وذكرها ابن القيم في الهدي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، المقصود أن شريك هذا ليس من

تج به، ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد والضبط، واإلتقان في الغاية كمالك ونحوه، ال، لكنه مح
 ؟؟ الميم، أنا أريد ضبط الميم، بالفتح، وهي في األصلماذا ،البر

 طالب..........
مي، لَ سَ  : سل مةمل ك، ومثل :َمري، بفتحتين، وهي في األصل قبل النسبة مكسورة، نم ر، مثلَمري، النَ ال، ال، النَ 

ألنه يثقل النطق بكسرات متوالية، يستثقلون هذا فيفتحون،  كي؛لَ وملك مَ  ،ميلَ سلمة سَ و فالنسبة إلى نمر َنَمري، 
ذا ليميزوا بين النسبة إلى مل ك ومَلك، وه يل كوبعض المناسبات يقولون: المَ  ،في بعض المقاالت اونسمع أحيان  

 .فتحثاني حروفه ي   ليس بصحيح، فالنسبة إلى مكسور
 فخرج ،يصلون  فقاموا اإلقامة -يعني من الصحابة– قوم سمع: "قال أنه نالرحم عبد بن سلمة أبي عن"

وتوبيخ؛ ألنه ال  هذا إنكار "؟((امع   أصالتان ؟امع   أصالتان)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عليهم
لعمال صالة إذا أقيمت الصالة، فإذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة، نحن نرى بعض الوافدين من ا

يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصالة، يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصالة اقتفاء  ألثر هؤالء الذين 
وهو مخرج في صحيح مسلم:  ،أولى باإلتباع -عليه الصالة والسالم-ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له 

 في وذلك" ،-عليه الصالة والسالم-حد مع قوله وال حجة لقول أ ))إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة((
وال يختص الحكم بهما، يعني ال يختص هذا اإلنكار والتوبيخ  "الصبح قبل اللتين الركعتين في الصبح صالة

بركعتي الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار 
الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية، ركعتي  صالةمع أن  ..+،أشد من إنكار ركعتي صالة الصبح



وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فال يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد 
ن جاء الحث عليها وال حظ عليها، إقامة صالة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صالة العصر وهكذا، وا 

 ))إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة((.لكن ال تصلى بعد اإلقامة للحديث الصحيح: 
 طالب.....

 ما يعيدها، لكنه خالف األمر، خالف وأساء. ،ال
 طالب.........
 في المسجد؟ 
 طالب........

عة كاملة فكأنه ما صلى؛ ألن أقل رك نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصالة، ومن لم يصل   
  .ما يطلق عليه صالة ركعة كاملة

يعني ، "الشمس طلعت أن بعد فقضاهما الفجر ركعتا فاتته عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن"وحدثني 
 القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن"وحدثني ، ألنها مؤكدة تهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر؛وارتفعت، وان

قضاء راتبة الصبح من  "عمر ابن صنع الذي صنع مثل -ذلك مثل- صنع أنه محمد بن القاسم -أبيه- نع
 اتبع   ركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمسوكثير من الناس يصلي سواء  كان الراتبة أو البعد طلوع الشمس، 
 ، حتى تنتشر الشمس وترتفع.فحينئذ ال بد من االنتظار ربع ساعة مؤقت على البزوغ،للتقويم، والتقويم هو 

ن كان وقت نهي؛ ألن النبي  ،هما بعد الصالة، يعني بعد صالة الصبحؤ يجوز قضا  -عليه الصالة والسالم-وا 
، الصبح تان))الصبح ركعوفي رواية قال له: ؟(( ا))أأصبح أربع  يصلي بعدما صلى الصبح فقال له:  رأى رجال  
-عليه الصالة والسالم-الركعتين قبلهما فصليتهما اآلن، فسكت النبي فقال الرجل: إني لم أكن صليت ركعتان(( 

أقره، على قضاء راتبة الصبح بعد صالة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصالة بعد الصبح  ،
وقت نهي ال تقضى فحتى تطلع الشمس، من أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وأما بعد صالة الصبح 

 .من قضى -عليه الصالة والسالم-يه النوافل كالذي بعد صالة العصر، لكن الحديث حجة عليهم، أقر النبي ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 1) كتاب صالة الجماعة-الموطأ 

 كتاب صالة الجماعة: باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 فضل صالة الجماعة على صالة الفذ: :صالة الجماعة: باب :كتاب

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
 .((صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة)) قال:

صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة اعن مالك عن 
 .((اصالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزء  )): قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
 ثم آمر رجال   ،ثم آمر بالصالة فيؤذن لها ،مر بحطب فيحطبوالذي نفسي بيده لقد هممت أن آ)) قال: -وسلم

 اوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظم   ،ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ،فيؤم الناس
 .((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء اسمين  

رضي هللا تعالى -ثابت عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد أن زيد بن 
 .((أفضل الصالة صالتكم في بيوتكم إال صالة المكتوبة)) قال: -عنه

غير موجودة في جل النسخ، وسبق  -الترجمة الكبرى -والكتاب  "كتاب صالة الجماعة": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 هلكي تنفع ؛المعجم المفهرسخدمة لطالب العلم، يتبع  ،أن أشرنا إلى أن المحقق يتبع في إثباته ونفيه المعجم

 .هذه األرقام
جد هذه الشعيرة العظيمة اهذه الصالة جماعة في المستشرع إذ لو لم  ،شرعت لحكم ومصالح :صالة الجماعة

كل واحد  ،صلوا في بيوتكم :من شعائر اإلسالم هي أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة، لو لم تشرع وقيل للناس
ما  :ناك فرق بين بالد المسلمين وغيرها، وهذه الجماعة شرعت لمصالح منهافي بيته ما صار ه ايصلي مفرد  

، فيها الصلة والتواصل، وفيها تحسس أخبار ما يعود إلى المجتمع كامال   :ومنها ،يعود إلى المصلي نفسه
مشروعية االقتداء باإلمام، وفيها االصطفاف خلف اإلمام كصفوف المالئكة، حكم كثيرة ل االمسلمين، وفيها أيض  

 صالة الجماعة.
فذ الرجل من  :المنفرد، يقال "على صالة الفذ"يعني الزيادة في األجر  فضل صالة الجماعة" :"بابيقول: 

 وحده. اأصحابه إذا بقي منفرد  
صالة )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا "حدثني يحيى 

يعني كأن  ))كلهن مثل صالته((وفي بعض الروايات:  "((الفذ بسبع وعشرين درجة الجماعة تفضل صالة
صالة الجماعة عن سبع  وعشرين صالة للمنفرد، تفضل تزيد على صالة الفذ المنفرد بسبع  وعشرين درجة، وفي 

ن إال ابن وعشري اخمس   :، يقول الترمذي: عامة من رواه قالوااحديث أبي هريرة الالحق بخمسة وعشرين جزء  



وال  ،وعشرين، وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهما، ال مجال للتردد في روايته اسبع   :عمر فإنه قال
 التشكيك في قبولها.

عن أبي هريرة أن " اوأبي سلمة أيض   :في البخاري  "بن شهاب عن سعيد بن المسيباعن مالك عن "وحدثني 
صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين )): قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

الجزء والدرجة بمعنى  واحد، اختلفوا في هذا االختالف في حديثين صحيحين متفق عليهما، فقال  (("اجزء  
ان؛ ألن عامة من روى الحديث قالو بعضهم: الراجحة الخمسة والعشر  عبد هللا بن  :وعشرين، تبقى رواية : خمس 

ن كان  صحيح وأصح،  :في الصحيح إال أنها مرجوحة، وفي الصحيح كما يقول جمع  من أهل العلمعمر وا 
المرجح السبع؛ ألنها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من قال: العدد ال مفهوم له، لكن األصل أن  :وقيل

لمفهوم؛ ألن المنطوق أقوى العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق أقوى منه، أما إذا عورض فال عبرة با
 من المفهوم.

والخمسة والعشرين على  ،هذه األحاديث فحمل السبعة والعشرين على أحوالت و هناك من جمع بين هذه الروايا
، ومنهم من -جل وعال-ثم زيدت زيادة درجتين تفضل من هللا  ،خمس أوال  الأحوال، قال بعضهم: لعله أخبر ب

صالته، والخمس لمن كانت حاله بضد ذلك، منهم من يقول: السبع لمدرك  األخشع فيقال: السبع لألعلم 
السبع لجماعة المسجد والخمس للجماعة في غير  :الصالة كلها مع الجماعة، والخمس لمدرك بعضها، وقيل

عليه -السبع الصالة الجهرية والخمس الصالة السرية، المقصود أن اللفظين ثابتان عن النبي  :المسجد، وقيل
ذا أمكن الجمع تعين، منهم من يقول -صالة والسالمال السبع للبعيد عن المسجد والخمس  :السبع والخمس، وا 

ل في هذه الوجوه ال شك من الجمع كلها تدل على أن من فض   اللقريب منه، المقصود أن أهل العلم أبدوا وجوه  
من مدرك بعضها  اأجر  أكثر ن أولها من ضده، مدرك الصالة م اصالته أكثر أجر   ،أنه أفضل، األعلم األخشع

وهكذا، البعيد من المسجد كثرة الخطا أفضل من القريب منه، والحديث يستدل به من يرى عدم وجوب صالة 
هنا في شيء وهو  صيغة تفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركا (أفضل)الجماعة؛ ألن 

على اآلخر، فصالة الجماعة فاضلة وصالة الفذ فاضلة إال أن  لكن زاد أحدهما فيه ،الفضل، اشتركا في الفضل
 ،فضل صالة الجماعة أكثر من فضل صالة الفذ المنفرد، هذه حجة من يقول بأن صالة الجماعة ليست بواجبة

 هامسقطة للطلب ترتب عليها آثار  ،واجبة :أما من يقولصالة الجماعة شرط، لكن هذا يرد على قول من يقول: 
 .لكن ال يمنع أن يأثم بترك الجماعة؛ ألن الجهة منفكة لألدلة األخرى  ،الموعود بها من األجور

أقول: هذا الكالم الذي أبداه من يقول بعدم وجوب صالة الجماعة إنما يرد على قول من يقول: إن صالة 
هي واجبة يأثم  :الجماعة شرط؛ ألنها إذا كانت شرط فصالة الفذ باطلة ليس فيها فضل البتة، لكن الذي يقول

ذا صالها منفرد   لكن أجرها  ،وترتبت عليها آثارها من األجور الموعود عليها ،أسقطت الطلب ،أجزأته ابتركها، وا 
 اوآثم   ،من وجه امع هذه األجور آثم؛ ألنه يكون مأجور   اوال يمنع أن يكون أيض   الصالة في جماعة، أقل من أجر

لكن يبقى  ،وأجرها ثابت ،م ذهب صالته صحيحة ومسقطة للطلبمن وجه، يعني صالة من صلى وفي يده خات
أنه آثم بسبب ما ارتكبه من المحظور، وهنا آثم بسبب ما أخل به من المأمور الواجب، فال يرد مثل هذا على 



معروف الخالف فيها الذي ال يبطلها؛ ألن  من يقول بالوجوب عند من ال يبطلها، الذي يرى أن الجهة منفكة
 قوي.
صلى هللا -عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا "وحدثني عن مالك  :ديث الذي يليهالح

فيجوز الحلف على  ،-عليه الصالة والسالم-هذا قسم من النبي  (("والذي نفسي بيده)) قال: -عليه وسلم
))والذي نفسي  اج إلى تأكيديحت امن غير طلب لليمين إذا كان األمر مهمًّ  ،األمور المهمة من غير استحالف

على ما يليق بجالله وعظمته، وأكثر  -عز وجل-فيها إثبات اليد هلل  ))بيده((روحي، و :معناها ))نفسي(( بيده((
لكن بعضهم يقول  ،-جل وعال-في تصرف هللا العباد وال شك أن أرواح  "روحي في تصرفه"الشراح يقولون: 

على ما  ،ال مجال لنفيها ،، وهي ثابتة  بنصوص الكتاب والسنة القطعية-لعز وج-من إثبات اليد هلل  اذلك فرار  
 يليق بجالله وعظمته.

 مرتبة من مراتب القصد. الهم ))لقد هممت((واقعة في جواب القسم ( الالم) ((لقد هممت))
 مراتاااب القصاااد خماااس  هااااجس  ذكااااروا
 يليااااااااااااه هاااااااااااام  فعاااااااااااازم  كلهااااااااااااا رفعاااااااااااات

 ج

 فخاااااااااطر  فحااااااااديث  الاااااااانفس فاسااااااااتمعا 
 األخيااااااار ففيهاااااااا األخاااااااذ قاااااااد وقعاااااااا إال

 ج

، يقال: النبي ال يهم  إال بما يجوز -عليه الصالة والسالم-لنفذ النبي  االزم   اولو كان حتم   ،قد يقول قائل: هذا هم
ولوال أنه يجوز له فعله لما همَّ به،  ،ال يهم  النبي بارتكاب محظور؛ ألن التحريق محظور في األصل ،له فعله

 عن التنفيذ لوال ما في البيوت من النساء والذرية، فاألمر ليس بالسهل. -عليه الصالة والسالم-وعدل النبي 
فيؤم  ثم آمر رجال   ،ثم آمر بالصالة فيؤذن لها -يحتطب :رواية  في – أن آمر بحطب فيحطب))لقد هممت 

 ((عليهم بيوتهم -يرلتكثبالتشديد ل- فأحرق  -آتيهم من خلفهم :أخالف– الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق 
العقوبة بالمال،  اوفيها أيض   ))أحرق عليهم بيوتهم((وهذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار 

 اأنه يجد عظم  ))يعني أحد المتخلفين عن هذه الصالة  ((لو يعلم أحدهم))قسم  آخر  ((والذي نفسي بيده))
قال  مرماتين ((أو مرماتين حسنتين))هو العظم الذي عليه لحم  :والعرق  ((اسمين   ا))عرق  في البخاري:  ((اسمين  

بين  ؟بينهن؟ بينهن شيء؟ ويمكن أن توصف بالحسن الشاة ماذا لكن ظلفي "هما ما بين ظلفي الشاة"الخليل: 
ال أدري ما وجهه، لكن حكاه أبو عبيد عنه وقال:  ،شيء، هذا كالم الخليل نالظلفين شيء يمكن أكله؟ ما بينه

ا وحسن أيض   ،بينهن شيء؟ بينهن ،بدل ظلفي ،ضلعي الشاةما بين  ،ضلعي الشاةهذا من عندي لو قال: لكن 
 .بعد، نعم

 طالب:......
 تفسير للمرماتين. ،هو كالم الخليل ما فيه رواية

 طالب:......
 ؟أين

 طالب:......
شيء، ا له وجه، ما بين ظلفي الشاة وال أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه م ،هو تشكيك أبو عبيد يقول: كذا قال

 يراد به ، يعني الاعن كونه يستيقظ من النوم وال يدفعه إال ما بين ظلفي الشيء، ما فيه من حسن أبد   فضال  



والتصحيف محتمل بين ظلفي  ؟أربط نفسي بالظلفين ماذالكن إذا أمكن توجيهه، ل حقيقة ما بين الظلفين،
 يعني المسألة يسيرة. ،وضلعي

ويبعد ذلك للتثنية، لو أراد ذلك قال: مرماة  حسنة  ،يلعبونها ،هم يقول: المرماتين لعبة كانوا يلعبون بهابعض
 ؟.الفائدة من التثنية ؟! ماصحيح، لكن مرماتين لعبتين ،تصير لعبة

 يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صالة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس ))لشهد العشاء((
نما هو معلل   ))لوال ما في البيوت من النساء والذرية((بالسهل، والعدول عن هذا التحريق ال يعني أنه نسخ  له، وا 

 وتأكد الوجوب واالهتمام بشأنها. ،كيف تحرق البيوت؟ فدل على وجوب صالة الجماعة ،هؤالء ما لهم ذنب
: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة  وجوب صالة الجماعة، وقال الحسن :باب"اإلمام البخاري ترجم: 

العشاء  ،ال، هناك مصابيح ،تخاف على ولدها، ال تصورون أن الشوارع اآلن في الليل مثل النهار ا"لم يطعه
أخاف  ينص بالصغار، لكن لو قالت له أمه: إما يخت ،الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار ،والفجر مخيف
ي أمه؟ فكيف يطيع غيرها؟ ال يطيعها، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن يطيعها وه أم العليك يطيعها 

هو ما  ؟نقول: هذا عذر له في ترك الجماعة ،؛ ألن الظالم بعض الناس من شدة الخوف قد يصاب بشيءمثال  
، هنا مستجدات اآلن إذا قالت شك أن المخوف مظنون وليس بمقطوع  به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثال   هفي
في  هيجتالو  ريدون أنيصلي بالمسجد؛ ألن هناك رفقة سوء ي أن الزمب ليس ،ألم أو قال األب: ال يطلع الولدا

هذا مبرر لترك صالة  :؟ نقوليذهب أين ،الشارع، ال سيما وقد لوحظ أنه يتخلف مع كل فرض نصف ساعة
ما يلزم أن  ،يشرق ويغرب يالذ ،الجماعة؟ ال تظن أنت أن الناس كلهم على حد  سواء يصلون في المساجد

التربية في غاية الصعوبة، فهل له أن يمنع ولده من  ،يكون في نفس المسجد، وال شك أن الوضع في هذا الزمان
تعرفون  ،الشباب ما هم تاركينه....ألخف الضررين؟ ألن هذا يغلب على الظن، االخروج لصالة الجماعة ارتكاب  

يربي أوالده وبيته نظيف ما فيه شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم، وضع الناس اليوم، اإلنسان يحرص أن 
 ،إلى متى يتصرفون بك؟ صحيح ،أنت اآلن كبرت يا أخي :ومن أيسر األمور أن يقول له زميله في المدرسة

 هللا المستعان.ا يسار   ا،يمين   ،كذا ، يذهب إلىللبقالة يذهب قليال قليالو 
إن  ،فهل هذا مبرر لترك الجماعة؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين ،يعني لوحظ بعض األشياء من هذه

اال ليس مبرر   ،على بدنه ،كان شفقة عليه ن كانت شفقة األم قد تصل إلى هذا الحد كما في األثر الذي ا أبد  ، وا 
يف، إذا ال سيما إذا لم يبلغ حد التكلوعلى كذا، ذكره البخاري، أما وهللا خوف على دينه وخوف على سلوكه 

 في البيت، وهللا المستعان. : صل   ...... يقال.غلب على الظن أنه
 طالب:......

الشافعية يقولون:  و المعروف عند الحنفية والمالكية،وه ،كثير، ويستدلون بالحديث السابق ،القول بأنها سنةهين 
شرط،  ،ون أنها أشد من ذلكفرض كفاية، أما الحنابلة يقولون بوجوبها، وابن عباس وجمع  من أهل العلم ير 

 شرط لصحة الصالة، ورواية عن أحمد. :الظاهرية وشيخ اإلسالم يقولون 
 وعلى كل حال شأنها عظيم، وما ورد في التشديد فيها شيء يجعل اإلنسان ال يتردد في إثم من تركها.



أفضل " ابت قال:عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد أن زيد بن ث"وحدثني 
))أفضل الصلوات صالة الرجل الصالة في البيت للنافلة  :يعني "الصالة صالتكم في بيوتكم إال صالة المكتوبة

وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح، وقد مضى في خبر عمر في الصحيح  في بيته إال المكتوبة((
في بيته في آخر الليل، وظاهر هذا يشمل جميع النوافل؛ ألن  أنه مرَّ بهم وهم يصلون، فالمظنون به أنه يصلي

أو  ،المراد بالمكتوبة المفروضة، فيبقى ما عداها داخل  في عموم هذا الحديث، لكنه محمول  على ما إذا لم تشرع
رضي هللا -، صالة الكسوف ومثلها التراويح؛ ألنها سنة عمر ما لم يشرع فيه التجميع كصالة الكسوف مثال  

االستسقاء كل ما شرع له الجماعة  ا، ومثلها أيض  -عليه الصالة والسالم-وهو مقتد  بفعله  ،الخليفة الراشد -نهع
جمهور أهل العلم  ؟مخصوص  من هذا الحديث، يعني من باب أولى، أو ما يتصور في خالف ركعتي المسجد

))إال  :تفاق، يعني هل تدخل في هذا الحديثونقل عليها اال ،جماهير أهل العلم على أنها نافلة ،على أنها نافلة
تحية المسجد في البيت، يتصور هذا؟ يا أخي عموم  إذ ا صل    والبيت أفضل وبة،هي ليست مكت ؟المكتوبة((

 الحديث مخصوص بأمور من أوضحها تحية المسجد.
 طالب:......

 قاله في المدينة. -عليه الصالة والسالم-النبي  ؟فيها ماذا
 طالب:......

تعليم للنساء  اكم ومصالح، يعني النوافل هي أخفى وأبعد عن الرياء، وفيها أيض  تفضيل الصالة في البيت لح  
والصبيان كيفية الصالة، فينبغي أن يهتم اإلنسان لصالته في بيته؛ ألن بعض الناس إذا كان في المسجد قد 

اإلنسان إذا دخل البيت طرح الكلفة من معروف أن و يحسن صالته أكثر من إحسانه وتحسينه إياها في بيته، 
 ،في مسجدك ،في بيتككنت سواء   ،-عز وجل-الصالة أنت ماثل  بين يدي هللا في ال يا أخي  :كل شيء، نقول

في  ،حيث ينادى بها، األصل حيث ينادى بها، لكن إذا ترتب على ترك العمل.. ،في أي مكان ،في مكتبك
أو يخشى عليها من تحريف  ،يرجعهم، أو مصالح تفوت الذيب من مدرسة وطلعوا المدرسين كلهم والشبا

عذر، أما إذا كان مسجد  ،وتزوير ومشكلة يعني، الحراسة عندهم نصوا على أنها في أقل من هذه األمور
كنمرة مسجد نمرة مسجد، لكن  ،فيه إال بالسنة مرة واحدة ، بسوره هذا ولو لم يصلَّ بمنارته ،بمحرابه ،بمعالمه
المقصود أنه مسجد، وهللا  ،صلى فيها الصلوات الخمس أو مرة في اليوم أو مرتين هذا ما له دخلكونه ي

 المستعان.
 سم.
 ما جاء في العتمة والصبح: :باب"

 -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة األسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا 
 .أو نحو هذا ((ال يستطيعونهما ،العشاء والصبحبيننا وبين المنافقين شهود )) قال:

أن  -رضي هللا عنه-عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في  :اء خمسةالشهد)) :وقال ((فشكر هللا له فغفر له



 ،لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا)) :وقال ((سبيل هللا
 ((.ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوا ،ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه

رضي هللا تعالى -أن عمر بن الخطاب  بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمةاعن عن مالك 
وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان  ،فقد سليمان بن أبي حثمة في صالة الصبح -عنه

إنه  :فقالت ،لم أر سليمان في الصبح :فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها ،بين السوق والمسجد النبوي 
ألن أشهد صالة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن : -رضي هللا عنه-فقال عمر  ،بات يصلي فغلبته عيناه

 .أقوم ليلة
جاء  :عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري أنه قال

فأضطجع في مؤخر  أهل المسجد قليال   فرأى ،إلى صالة العشاء -رضي هللا تعالى عنه-عثمان بن عفان 
ما معك من  :فقال ،،فأخبره ؟بن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هوافأتاه  ،المسجد ينتظر الناس أن يكثروا

 "ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة ،من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة :فقال له عثمان ،فأخبره ؟القرآن
الفجر يعني من مزيد الفضل  "والصبح"التي هي العشاء  : ما جاء في العتمة""باب: -تعالى رحمه هللا-يقول 

 والتأكيد.
عن سعيد بن المسيب أن  -المدني- األسلمي -بن عمر- عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة"حدثني يحيى 

))أثقل : ايض  وجاء أ "((بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 ،عالمة، عالمة فارقة بين المخلص والمنافق ))بيننا وبين المنافقين(( الصالة على المنافقين العشاء والصبح((

ذا وجدت المشقة امتنع  ،وهي شهود العشاء والصبح لما فيهما من المشقة؛ ألنهم يقومون إلى الصالة كسالى، وا 
ألن المسألة  ؛((ال يستطيعونهما)) ال تعوقه هذه المشقة زيمة ونشاطالقيام إليها مع الكسل، لكن من يقوم بهمة وع

اَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى{}فيها تعارض قيام مع ضعف ومشقة، تعارض بين هذا القيام مع الضعف   اَل َيْأُتوَن الصَّ
وتركوا  ،ت المشقةمع وجود المشقة، فإذا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود المشقة ترجح [( سورة التوبة45)]

 الصالة، لكن القيام بهمة وعزيمة لمن قلبه معلق بالمساجد، أو لمن يرى أنه يرتاح بالصالة.
ذكوان - عن أبي صالح -بن الحارث بن هشام- عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن"وحدثني 
ا بين فأشبعت وأصله ،بالميم ((مابين)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول هللا  -السمان

أزاله نحاه عن - رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره ))بينما بالنون وزيدت الميم
زالة األذى عن الطريق صدقة اشكر أثنى عليه رض   ((فشكر هللا له -الطريق شعبة من  اوهي أيض   ،بفعله، وا 

ورضي عن فعله  ،جازاه بالمغفرة بعد أن أثنى عليه بصنيعه ((ر لهفغف))شعب اإليمان، إزالة األذى عن الطريق 
المطعون الميت  ((المطعون والمبطون والغرق  :الشهداء خمسة)) يعني من تتمة الخبر: "وقال" جازاه بالمغفرة

من مات  ((وصاحب الهدم)) ،والغرق من مات في الماء ،والمبطون الذي علته سبب موته في بطنه ،بالطاعون 
وهو من قاتل إلعالء كلمة هللا، صاحب الهدم بعضهم يلحق حوادث  ((والشهيد في سبيل هللا))األنقاض تحت 

السيارات بالهدم، يعني كأن السيارة تهدمت عليه، وال شك أنه إذا لم يفرط وحصل له مثل الحادث الذي يموت 
 ،))وصاحب الهدم ، في معناهالهدمأو ما أشبه ذلك فهو مثل  ،بسببه ال سيما إذا كانت السيارة انطبقت عليه



فمنهم  ،وكلهم شهداء، لكن الشهيد أو الشهداء أنواع ،يعني من قاتل إلعالء كلمة هللا والشهيد في سبيل هللا((
فال  ،ومنهم شهيد الدنيا واآلخرة، فشهيد الدنيا تجرى عليه األحكام في الدنيا ،ومنهم شهيد اآلخرة ،شهيد الدنيا

ارتكب  ،، لكونه غل أو..الكونه ارتكب مخالف   ؛لكن ليس له ما وعد به الشهداء من األجر ،يدفن بثيابه ،يغسل
يغسلون ويكفنون ويصلى  ،المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم :مخالف، الشهيد في اآلخرة مثل هؤالء

  .عليهم كغيرهم من األموات، شهيد الدنيا واآلخرة من مات في سبيل هللا إلعالء كلمة هللا
وأنها تكفر كل شيء إال الدين، وجاء في الترغيب في تقديم  ،وجاء في فضل الشهادة في سبيل هللا أحاديث

 ما جاء من النصوص من نصوص الكتاب والسنة ما ال يخفى. -عز وجل-النفس والمهجة هلل 
استواء األوصاف كما عند أو  ،مشاحةعند الالذي هو األذان، يعني  (("لو يعلم الناس ما في النداء)) :وقال"

- ثم لم يجدوا إال أن يستهموا))وفي فرجة تسع واحد  ،ن دفعة مثال  ايعني لو دخل اثن ((والصف األول))تقدم 
ا ((عليه الستهموا -يقترعوا البدار والمبادرة إلى - ولو يعلمون ما في التهجير)) اقترعوا، تصير القرعة مرجح 
على  ((ألتوهما ولو حبوا -أي العشاء والفجر- في العتمة والصبح ولو يعلمون ما ،الستبقوا إليه -الصالة

وليست هناك آالت  ،كبار السن ليس عندهم من يخدمهم اكما يفعل الصبي، وقد أدركنا أناس   ،اليدين والركبتين
 منعم بأنواع ،، واآلن اإلنسان ممتع بكامل القوى اتيسر عليهم وصولهم إلى المسجد يجيئون إلى المسجد حبو  

ال ويتأخر عن الصالة، وكثرت الشكاوى عن ترك الصالة من النساء المتزوجات، أسئلة ال  ،النعم يكاد يمر يوم وا 
 ن زوجها ال يصلي.وامرأة تشتكي أ

ا من علماء المغرب يقول: إ اذكرنا مرار   ال واقع لها،  ،ن الخالف في حكم تارك الصالة مسألة نظريةأن شخص 
، وهللا فقط مات شخص عن مائة جدة وألف جدة يعني لتمرين الطالب عليها :فرائضمثل ما يقول أهل ال :وقال

 المستعان.
 -أباه- أن عمر بن الخطاب فقد بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمةاعن مالك عن "وحدثني 

سوق وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين ال ،سليمان بن أبي حثمة في صالة الصبح
احتمال  ،هذا بعيد :فقده في صالة الصبح، يعني ما يقال ،المسجد ا، قريب جدًّ ايعني قريب جدًّ  "والمسجد النبوي 

بنت عبد هللا بنت  "على الشفاء"عمر  "فمر" آخر، ال، هذا قريب من المسجد صلى بمسجد ايسار   ا،أنه راح يمين  
فيه أن اإلمام يتفقد الرعية، وليس  "م أر سليمان في الصبحل :فقال لها"المذكور  "أم سليمان"عبد شمس العدوية 

وينظر في سبب تخلفه، ولو سلكت هذه السنة لخف  ،هذا ببدعة كما يقول بعضهم يتفقد الرعية، المتخلف يزار
ي "فقال لها: لم أر سليمان ف ال بالعدد أحيان ا مع كثرة العددكبير؛ ألن معرفة المتخلف ال تمكن إ األمر إلى حد   

رضي هللا -"فغلبته عيناه، فقال عمر جل الليل فتعب أو بات يصلي كل الليل  "إنه بات يصلي :فقالت الصبح،
والجماعة  لماذا؟ ألن القيام سنة "ألن أشهد صالة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة: -عنه

 واجبة، وال مفاضلة بين السنة والواجب.
عن عبد  -التيمي بن الحارث- عن محمد بن إبراهيم -األنصاري – سعيدعن مالك عن يحيى بن "وحدثني 

جاء عثمان بن عفان إلى صالة العشاء فرأى  :أنه قال -الخزرجي- األنصاري  -بشير- الرحمن بن أبي عمرة
 لئال يفوتهم هذا رفق ا بهم؛ "فأضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا -ما اكتملوا- أهل المسجد قليال  



الفضل العظيم، فعلى اإلمام أن يلحظ حال الجماعة إذا اكتملوا أقيمت الصالة، إذا لم يجتمعوا انتظر، لكن ال 
لبعضهم على التخلف إذا عرف من حالهم الحرص، أما إذا تأخر هذا اليوم ينتظرهم وتأخروا مرة  ايكون هذا دافع  

-هذه إعانة لهم على الكسل، وصنيع عثمان  ،قامةثانية من الغد وبعده زادوا في التأخر وهم يتبعون هذه اإل
 بهم خشية أن تفوتهم صالة الجماعة فيفوتهم ثوابها. ارفق   -مرضي هللا عنه

هو  ،ألنه هو المتحدث عمرة األصل أن يقول: فأتيت  إليهبن أبي افأتاه  "بن أبي عمرة فجلس إليه فسألهافأتاه "
"فجلس  عنه، يسمونه تجريد، تحدث اتجريد، يعني جرد من نفسه شخص  فيه  :فهذا فيه التفات، وقد يقال ،الراوي 

، هذا تفقد ألفراد الرعية، حث على حفظ القرآن اأيض   ؟"ما معك من القرآن :فقال ،من هو فأخبره إليه فسأله
 يعني صلى "من شهد :فقال له عثمان" بما معه "فأخبره "ما معك من القرآن؟ وهذا أولى ما ينبغي السؤال عنه

ال أنت حين حضرت لصالة العشاء فأبشر فإن من شهد العشاء صلى  ومن ،فكأنما قام نصف ليلة" العشاء، وا 
في صحيح مسلم  ،في الصحيح اوهو مرفوع أيض   "فكأنما قام ليلة"يعني في جماعة والعشاء في جماعة  "الصبح
 وهللا المستعان، وهللا أعلم. ،وغيره

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،رسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب صالة الجماعة -الموطأ 

باب: ، و باب: صالة اإلمام وهو جالسو  إعادة الصالة مع اإلمام، باب:العمل في صالة الجماعة، و  شرح: باب:
 ،باب: الصالة الوسطىفي صالة القاعد في النافلة، و  ا جاءباب: مفضل صالة القائم على صالة القاعد، و 

 في صالة المرأة في الدرع والخمار.باب: الرخصة ، و باب: الرخصة في الصالة في الثوب الواحدو 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،بده ورسولهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ع
 نعم، سم.

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 واجزه عنا خير الجزاء. ،أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا
 إعادة الصالة مع اإلمام: :باب" :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام يحيى 

رضي هللا - بسر بن محجن عن أبيه محجن :عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له
صلى -فقام رسول هللا  ،فأذن بالصالة -صلى هللا عليه وسلم-أنه كان في مجلس مع رسول هللا  -تعالى عنه

صلى هللا عليه -فقال له رسول هللا  ،معه لم يصلِِ فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه  -هللا عليه وسلم
ولكني قد صليت في  ،بلى يا رسول هللا :فقال ؟((لست برجل مسلمأ ،ما منعك أن تصلي مع الناس)) :-وسلم
ن كنت قد صليت ،إذا جئت فصل مع الناس)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا  ،أهلي  .((وا 

إني أصلي في بيتي ثم  :فقال -مارضي هللا تعالى عنه-أل عبد هللا بن عمر س عن مالك عن نافع أن رجال  
أيتهما  :فقال الرجل ،نعم :-مارضي هللا عنه- فقال له عبد هللا بن عمر ؟أدرك الصالة مع اإلمام أفأصلي معه

 .يتهما شاءأإنما ذلك إلى هللا يجعل  ؟أو ذلك إليك :فقال له بن عمر ؟أجعل صالتي
إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد  :سأل سعيد بن المسيب فقال حيى بن سعيد أن رجال  عن مالك عن ي

 ،أو أنت تجعلهما :فقال سعيد ؟فأيهما صالتي :فقال الرجل ،نعم :فقال سعيد ؟فأجد اإلمام يصلي أفأصلي معه
 .إنما ذلك إلى هللا

 -رضي هللا تعالى عنه-صاري عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب األن
 ،نعم فصل معه :فقال أبو أيوب ؟إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد اإلمام يصلى أفأصلي معه فقال:

 .أو مثل سهم جمع ،فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع
من صلى المغرب أو الصبح ثم  كان يقول: -مارضي هللا عنه-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 

أن يصلي مع اإلمام من كان قد صلى  اوال أرى بأس  : -رحمه هللا-قال مالك  ،لهما دركهما مع اإلمام فال يعدأ
 ."افي بيته إال صالة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفع  



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
إما  ا، صلى منفرد  ايعني لمن صلى منفرد   "باب: إعادة الصالة مع اإلمام": -رحمه هللا تعالى-لف يقول المؤ 

 يصلي مع الجماعة. ،صالها ثم ندم على ذلك متكاسال   اأو مخالف   ،أن الصالة قد انتهت ثم وجدهم يصلون  اظان  
الدال وسكون الياء، قال  بكسر "عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل"حدثني يحيى يقول: 

ئل الدئل أو الديل  "بسر بن محجن :له"يقال  ان عند أهل العلمقوالن معروف ،بعضهم: بضم الدال وكسر الهمزة د 
-أنه كان في مجلس مع رسول هللا "بن أبي محجن الديلي صحابي  "عن أبيه محجن"الديلي تابعي صدوق 
ذن المراد فأ "فصلى ثم رجع -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا فقام رسو ،فأذن بالصالة -صلى هللا عليه وسلم
فصلى، وألنه لو كان األذان للزم من  -صلى هللا عليه وسلم-فقام رسول هللا  ،لعطف بالفاءباألذان هنا اإلقامة ل

-فقال له رسول هللا  ،معه لم يصلِِ  "ثم رجع ومحجٍن في مجلسه ك أن يكون محجن ا قد صلى قبل الوقتذل
 ،-عليه الصالة والسالم-صلوا معه  الذينيعني  "((..ما منعك أن تصلي مع الناس)) :- عليه وسلمصلى هللا

 ؛ ألن الكافر ال تصح منه صالةألن المرأة ال يلزمها جماعة، ومسلم ؟ألست برجل ؟((لست برجل مسلم))أ
 ؟حقيقة حاله أمسلم  هو أم الوهو أنه يسأله عن  ،وهذا االستفهام يحتمل معناه األصلي ((؟))ألست برجٍل مسلم

بلى يا  "فقال:ر توبيخ وهو أظهأنه أراد بذلك ال :وهذا احتمال، واالحتمال اآلخر األنه ال يعلم عن حاله شيئ  
فقال " ولم يبلغه ما ورد في فضل اإلعادة ،منه أن الجماعة ال تعاد اظن   "رسول هللا ولكني قد صليت في أهلي

وظاهر هذا األمر " فصل   مع الناس، ((مع الناس لِِ َص إذا جئت فَ )) :-ه وسلمصلى هللا علي-له رسول هللا 
ن كنت قد صليت ))فصلِِ مع الناس ، ويأتي الخالف في ذلكيشمل جميع الصلوات ى أن وهذا فيه دليل  عل ((وا 

إذا غلب  يدين بذلك، لكنيا فالن قال: قد صليت،  إذا قلت: صل   وال يستحلف،  من قال: صليت أنه يدين بذلك
ال لو قبلت هذه الحجة على إطالقها تنصل كثير من الناس  على الظن أنه لم يصل ال بد أن يتثبت في أمره، وا 
يتثبت  ن، فإذا غلب على الظن أنه لم يصل   ركن اإلسالم األعظم بعد الشهادتي ،الشعيرة ،من هذه العبادة العظيمة

 .ي دعواه يدينمن أمره، أما إذا كان ظاهره الصالح وأنه صادق ف
، قد يقصرون ال سيما إذا عرف من حالهم أنهم قد يكذبون  ،هل صليت؟ يتثبت من أمره :كذلك األوالد إذا قيل له
ن كنت قد صليت(( في أداء هذه الشعيرة، مسقطة ه األولى، وأنها صالة مجزئة صحيحة يعني أثبت صالت ))وا 

كما سيأتي -العكس، وابن عمر بالفريضة، وقال بعضهم  للطلب، وعلى هذا فالصالة الثانية نافلة واألولى هي
 .-عز وجل-رد ذلك إلى هللا  -في الخبر الذي يليه

إني أصلي في بيتي ثم أدرك  :سأل عبد هللا بن عمر فقال عن نافع أن رجال  "وحدثني عن مالك لذا قال: 
أيتهما أجعل  :فقال الرجل" معه يعني صل    "نعم :فقال له عبد هللا بن عمر ؟الصالة مع اإلمام أفأصلي معه

 "يتهما شاءأإنما ذلك إلى هللا يجعل  ؟أو ذلك إليك :بن عمرافقال له " يعني الفريضة، فريضة الوقت، ؟"صالتي
؟ يمكن أن ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي، فهل مثل هذا الكالم سائغ ،فيه توقف من ابن عمر ه،هذا جواب

: يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، فيقول له ا اإلنسان أو قوي فيها الخالف، مثال  إذا تردد فيه يستدل به على مسائل
ال رده إلي-من ال يرى ذلك-  ،: هذا يا أخي لم يرد به أثر، فيقول: األمر إلى هللا إن شاء صرف الثواب له وا 

لمقررة في الشرع ونجزم أو نرجع إلى القواعد الثابتة ا لثواب، فهل يمكن أن يقال مثل هذا؟حكم  عدل لن يضيع ا



يعني لو شخص قرأ القرآن وأهدى ثوابه لوالديه، فقال له من ال يرى ذلك؛ ألن من أهل العلم من  ؟بالحكم الشرعي
أو ميت وصلت، هذا قول عند أهل العلم معروف، ومنهم من يقصر  أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي    يرى أن

 فقيل له ،قراءة القرآن، وهذه مسألة واقعة، فأهدى ثواب القراءة لوالديه الوالد فقط، وليس منه ،ذلك على الوالد
ال رد -جل وعال-فقال: هللا  ذلك، ها علي  لن تضيع، هذه نظير لن يضيع السعي والعمل، إن قبلها للمهدى له وا 

ا شاء إن شاء نرجح من خالل ما وردنا من أدلة والراجح هو الذي يعمل به ويفتى به، أيتهم :أو نقول مسألتنا،
ن شاء جعل الثانية، لكن يترتب على هذا أمور، التردد هذا لو تبين أن األولى التي  جعل األولى فريضة وا 

 :أو نقول ؟جعل الثانية مكانها -سبحانه وتعالى-ن هللا : إهل نقول اصالها بدون طهارة ناسي   صالها باطلة مثال  
في أمر  متردد فيه  -عز وجل-كونك تكل األمر إلى هللا  ؟لعكساألولى هي الفريضة باطلة والثانية نافلة أو ا

ما على وجه االعتداد بها فهي أبين أمرين ومحسوم بالشرع، قال ابن حبيب: معناه أن هللا يعلم التي يتقبلها، ف
الصالتين بنية الفرض، مقتضى كالم ابن عمر أنه يصلي يصلي األولى التي هي الفريضة، ومقتضاه أن 

األخرى فرض، مقتضاه أن يصلي ن بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أ الصالتين
كيف؟ يعني لو صلى الباجي  هأن األخرى فرض، قال ،الصالتين بنية الفرض ولو صلى إحدهما بنية النفل

ثانية بنية النفل األولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي فرض بال شك هذه، لكن صلى األولى بنية الفرض والنية ال
 "لم يشك أن األخرى فرض؟" :كيف يقول الباجي ؟تكون األخرى هي الفرض

 طالب:......
 الثانية ما هي األخيرة، األخرى يعني مقابل النافلة ليس مقابل األولى.

فريضته ، صالته األولى، يعني: وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال: إن صالته األولى يعني الفرض
 .اجتهادهألولى، صالته صالة الوقت، وظاهره مخالف  لرواية مالك فيحمل على أنه تغير ا

إني أصلي في بيتي ثم آتي  :سأل سعيد بن المسيب فقال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجال  "وحدثني 
أو أنت  :دفقال سعي ؟فأيهما صالتي :فقال الرجل ،نعم :فقال سعيد ؟أفأصلي معه ،المسجد فأجد اإلمام يصلي
، في المسألة خالف -رضي هللا عنه-أجاب بما أجاب به ابن عمر  "-عز وجل- تجعلهما إنما ذلك إلى هللا

وهما مبنيان على صحة رفض الصالة بعد الفراغ منها، هل يمكن رفضها أو ال يمكن؟ على كل  ،بين أهل العلم
ن قلنا حال على القول بأن الصالة ال ترفض فاألولى فرضه شاء أم أبى،  ،ترتفض جاز أن يقال بالقول األول :وا 

 وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره. ،وهو أن فريضته الثانية
خالد بن - السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوببن عمرو عن مالك عن عفيف "وحدثني يقول: 

جد فأجد اإلمام يصلى أفأصلي ثم آتى المس ،إني أصلي في بيتي فقال: -البدري - األنصاري  -زيد بن كليب
والخالف في  "أو مثل سهم جمع ،فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع ،معه نعم فصلِِ  :فقال أبو أيوب ؟معه

يجمع له أجر  آخر  ،يعطى األجر مرتين ،ف له األجرن المراد به أنه يضع  : إهذا الكالم كثير، فمنهم من يقول
 [( سورة القمر54)] َسُيْهَزُم اْلَجْمُع{}الجيش  ؛ ألن الجمعل أجر المجاهدنه يكون له مثمع أجره السابق، وقيل: إ

يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم  ،فيكون له مثل أجر المجاهد [( سورة الشعراء16)] َفَلمَّا َتَراءى اْلَجْمَعاِن{}
يعني األقرب أن له سهم  ،ب عد إغراببعضهم فقال: له مثل أجر من بات بمزدلفة؛ ألنها جمع،  أغربالجيش، 



يعني يدرك الجماعة في ذلك كمن صلى في جماعة، هذا أقرب ما يمكن؛ ألن الموضوع كله في إدراك  ،جمع
جل -بذلك أجر الجماعة لن يحرمه هللا  اوأعاد الصالة مع الجماعة مريد   ا،الجماعة وعدمها، وهو صلى منفرد  

لكن إعادته لها تدل  ا،ي يطلب لها الجماعة صالها منفرد  نعم صالته الفريضة الت، من أجر الجماعة -وعال
 .-إن شاء هللا تعالى-عن ثواب الجماعة  -جل وعال-فلن يحرمه هللا  ،على أنه حريص  على الجماعة

من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع  عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول:"وحدثني 
ثم أدركهما مع اإلمام فال يعد لهما للنهي عن  اصلى المغرب أو الصبح يعني منفرد  من  "لهما اإلمام فال يعد

وهو منهي أن يصلي بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس؛ وألن  ،صلى الصبح ؛ ألنهالصالة بعد الصبح
لى هذا ذهب األوزاعي والحسن والثوري اوصالة المغرب وتر   االنافلة ال تكون وتر    ،عمر العصرولم يذكر ابن  ،، وا 

ن كان النهي عن الصالة بعدها مثل النهي عن الصالة ألن ابن عمر يرى أن النهي بعد  بعد الصبح، قالوا: وا 
 العصر إنما يكون بعد االصفرار.

 ،أو في غيره في دكانه- أن يصلي مع اإلمام من كان قد صلى في بيته اوال أرى بأس  " :-رحمه هللا-قال مالك "
فينافي ما يتقدم من أنها وتر  النهار،  "اإذا أعادها كانت شفع  فإن  -ال يعيدهافإنه -المغرب إال صالة  -في عمله

أن اإلعادة نافلة وال ب إعادة المغربوالست شفع، علل محمد بن الحسن عدم  ،؟ ست ركعاتاكيف تكون شفع  
 ا.تكون النافلة وتر  

ولذلك الوتر إذا  ؛ما هو في ليل في نهار ، الضحىاما في وتر إال الوتر المعروف، يعني لو صلى ثالث   اعموم  
طيب هل يقضي على التهجد المعروف وصالة المغرب فقط، وتر إال الذي يعقب صالة فال ، اقضي يقضى شفع  

يقضي أو ينقص ركعة، إما يزيد ركعة  اتعليل محمد بن الحسن لئال تكون نافلته وتر   ؟زد ركعة :هذا لو قيل له
 ،هتل المسجد فاتته الصالة وأراد من يتصدق عليه صالة المغرب، صالة المغرب فاتلو شخص دخ ؟على هذا

أو ينقص واحدة أو يزيد واحدة لئال  اأنا، هل يصلي ثالث   :وأراد من يتصدق عليه، من يتصدق علي؟ قال شخص
ن من تعليل مالك؛ قال أبو عمر: هذه العلة أحس ؟))صالة الليل مثنى مثنى(( :لئال يدخل في مخالفة ا؟تكون وتر  

تعليل محمد بن الحسن يقول: إنه أحسن من تعليل مالك، وهذا و ، األن مالك يقول: فإنه إذا أعادها كانت شفع  
مسائل معروفة من المسائل مالك، ، وحفظ عنه مسائل خالف فيها اإلمام -رحمه هللا-من إنصاف ابن عبد البر 

المدينة على مكة عند مالك، ابن عبد البر يرى العكس قول منها أو من أوضحها تفضيل  :الكبار، يعني أقول
 معروف عند المالكية.لجمهور، هذا ا

وقال الشافعي: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صالة 
ن كنت قد صليت((بعينها  حديث:  اأيض   مع الناس أي صالة مقتضاه، صل    ))إذا جئت فصل   مع الناس وا 

ن كان بعد صالة الصبح نهي لكن هذا سبب لإلعادة. ((؟))من يتصدق على هذا  في صالة الصبح، وا 
لعموم حديث محجن السابق إذ لم تخص صالة من غيرها، وقال أبو حنيفة:  ؛قال الشافعي: تعاد الصلوات كلها

وقت نهي  اوالعصر بعده ،قت نهيألن الصبح بعدها و  ؛ال يعيد الصبح وال العصر وال المغرب لما تقدم
 .وكذلك المغرب ،والعصر ال تعاد ،والمغرب وتر، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح ال تعاد



إنما هو من باب النهي عن الوسائل ال المقاصد،  ،الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصالة فيهما
لشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس لصالة لكن لو جاء هذا الذي فاتته صالة العصر بعد اصفرار ا

 تصدق عليك.ال ن ال يا أخي :قول لهنالصبح 
 العمل في صالة الجماعة: :باب"

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
ذا صلى أحدكم لنفسه فليطول  ،عيف والسقيم والكبيرفإن فيهم الض ،إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف)) قال: وا 

 .((ما شاء
 ،في صالة من الصلوات -مارضي هللا تعالى عنه-قمت وراء عبد هللا بن عمر  :عن مالك عن نافع أنه قال

 .فخالف عبد هللا بيده فجعلني حذاءه ،وليس معه أحد غيري 
 -رحمه هللا-قيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز كان يؤم الناس بالع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجال  

نما نهاه ألنه كان ال يعرف أبوه :قال مالك ،فنهاه  ."وا 
 "باب: العمل في صالة الجماعة:: -رحمه هللا تعالى-يقول 

عن أبي  -عبد الرحمن بن هرمز- عن األعرج -عبد هللا بن ذكوان-الزناد  عن مالك عن أبيحدثني يحيى 
مع  "((فليخفف -ايعني إمام  - إذا صلى أحدكم بالناس)) قال: -صلى هللا عليه وسلم- هريرة أن رسول هللا

ال، يخفف  ،من أركان الصالة أو شيئ ا ،من الواجبات ، ليس معناه أنه يخفف يترك شيئ االتمام، يخفف مع التمام
نسبية، يعني إذا قرأ في  مع اإلتيان بالصالة على القدر المطلوب، ومن المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور

ل؟ :سورة اإلنسان قلناو صالة الصبح بالسجدة  لفي عرف كثير من الناس أنه  طو   ، لكن هذا تخفيف؛ ألن َطو 
- والسقيم -يعني خلقة  - فإن فيهم الضعيف))، -عليه الصالة والسالم-قرأ بهما  ))فليخفف(( :الذي قال
ذا صلى أحدكم لن -في سنه- والكبير -المريض )فإذا صلى أحدكم لنفسه ) ((ل ما شاءفليطوِ  -امنفرد  - فسهوا 
وقد كان الصحابة الواحد  ،الضعيف الذي ال يحتمل التطويل لضعف خلقته، والمريض السقيم ل ما شاء((فليطو  

من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على ، منهم يؤتى به يهادى بين رجلين وال يترك الجماعة، والكبير في سنه
وسبب ذلك أن الذي يقف بين  ،ن الصغار، بل صالتنا في عرف كثير من الكبار تالعب في الصالةالتطويل م
وا بعد وتكلم والبدن، اآلن الشباب إذا زاد اإلمام آية أو آيتين تذمر اهو القلب وليس  -عز وجل-يدي هللا 

ي خلف إمام قراءته ليس يصلو مناسبات، شخص أدركته جاز المائة، جاز المائة سنة الصالة، وقصة رددتها في 
، كامال   اتهجد جزء  الصالة في ، يقرأ في التسليمة الواحدة اويطيل القراءة جدًّ ال، جميلة بمعنى أنه يتلذذ بالقراءة، 

أنهم  كما هو معروف، واألذان عالمة إلى األذان األول يؤذن ،يؤذن افي يوم من األيام سمع هذا اإلمام شخص  
مام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير انتهوا من الصالة، هذا اإل

وقال: يوم جاء وقت النزول بعبارته، يعني وقت النزول  ،تكلم عليه بكالم قوي  ؟قائم يصلي ،واقف ،وهو يصلي
هو  -عز وجل- انظر ترى، فالذي يقف بين يدي هللا ،ليالي معدودة، والشباب هللا المستعانهي اإللهي تخفف، 

ولذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد يقف ساعة ساعتين ما  ؛القلب، األقدام آالت
يضر، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يضره ساعة ساعتين ما فيه إشكال، هذا الحاصل يا إخوان، 



 ،قاموا إلى الصالة قاموا كسالى، فيه مشابهة بالمنافقين لكن هذه المسألة تحتاج إلى عالج، هذا مرض قلبي، إذا
"أرحنا من  :ولسان حال هؤالء ))أرحنا بالصالة((نسأل هللا العافية، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول: 

 ؟. الصالة" الناس ينتظرون متى يسلم
ذا صلى أحدكم لنفسه ا (())وا  ولئال ينفر الناس من  على أمته؛ -معليه الصالة والسال-من شفقة النبي  منفرد 

التطويل الذي ينفر المأمومين أو يشق عليهم  االصالة ال بد من اإلتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ، وأم
ليس بمطلوب، قال بعضهم: ال يزيد في التسبيح على ثالث في الركوع والسجود؛ لئال يشق على المؤمنين، لكن 

ذا كان يشق عليهم يزيد أو ينقص بقدر الحاجة، من  ،هو يعرف حال المؤمنين كان ال يشق عليهم السبع فعل، وا 
 ين.المأمومحال ويالحظ 

، األمر متروك إليه، لكنه إذا طول أو مطوال   ايعني مخفف  ))فليصل   كيف شاء(( ولمسلم:  ))فليطول ما شاء((
قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل و لمئين، قام با -عليه الصالة والسالم-وهو منفرد أفضل بال شك؛ ألن النبي 

 .-عليه الصالة والسالم-عمران، وقام حتى تفطرت قدماه 
منفرد وال تلزمه هو نفسه و ليس فيه حد محدد، يعني لو صلى ل ))فليطول ما شاء(( :ابن حجر أشار إلى مسألة

إلطالق يقتضي أنه لو قرأ البقرة وآل هذا ا ))فليطول ما شاء(( جماعة ال يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثال  
الحكم؟ ابن حجر ماذا يقول؟  عة والثانية مثال  حتى طلعت الشمس، ماعمران والنساء والمائدة واألنعام في رك

يقول: استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من؟ 
))إنما التفريط أن يؤخر الصالة حتى يدخل ه عموم قوله في حديث أبي قتادة: ألنه يعارض ؛الشافعية، وفيه نظر

يسمى تفريط، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصالة وما بعده،  وقت األخرى((
 إنما التفريط أن يؤخر الصالة حتى يدخل وقت األخرى بعمومه يتناول هذه الصورة.

يشمل  ))فليطول ما شاء((على جواز تطويل االعتدال بعد الركوع وبين السجدتين  اض  واستدل بعمومه أي
تطويل  ،يكره التطويل -الشافعيةعند -االعتدال، ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة؛ ألنه عندهم 

،ال سيما بعد الركوع، بل بعضهم يمنعهذا، االعتدال   معروف.  ه، وهو ثابت بال شك، قام قيام ا طويال 
وليس معه أحد  ،قمت وراء عبد هللا بن عمر في صالة من الصلوات :عن مالك عن نافع أنه قال"وحدثني 

له عن يمينه؛  اأي محاذي   "فخالف عبد هللا بيده فجعلني حذاءه" اإلمام في صف ثم قام وراءهقام وراءه  "غيري 
كما  ،بيده جعل يده من خلفه فقدمه وصار بإزائه ، خالفهألنه موقف المأموم الواحد بالنسبة لإلمام، يعني جر 

 ، وهذا خلف.إال أن موقف ابن عباس في جهة اليسار ،بابن عباس -عليه الصالة والسالم-فعل النبي 
لكن األصل أنه دخل في الصالة؛ ألنه لو لم يدخل لكان  ،ما يلزم أن يكون دخل "أنه قال: قمت وراء عبد هللا"

ن كان ال يمنع أيض  التنبيه بالكالم تقدم،  من أن يقدمه بالفعل، على كل حال العموم وارد، يعني  اهذا الظاهر وا 
فإذا كان يشق عليهم التطويل  ((؟))أفتان  يا معاذ ،كونه يشق على الناس، الناس فيهم الضعيف وفيهم وفيهم..

والقيام كما سيأتي في الفريضة ما هو بالعجز المشقة،  ،حتى في النافلة، لكن النافلة القيام له بدل عند العجز
 ووقعوا في المخالفة. ،فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس ،ركن من أركانها



أو هو  ،موضع معروف بالمدينة "كان يؤم الناس بالعقيق عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجال  "وحدثني 
 -رحمه هللا-ليه عمر بن عبد العزيز فأرسل إكان يؤم الناس بالعقيق  "أن رجال   ، وادي العقيقالوادي المعروف

ا الصالة أو بمبلماذا ينهى عن اإلمامة؟ نعم إذا لوحظ على اإلمام اإلخالل  ،نهاه عنها عن اإلمامة" فنهاه
نما نهاه :قال مالك"ذنبه؟  يشترط لإلمامة ينهى عنها، هذا ما يقول: فيكره أن يتخذ  "عرف أبوهألنه كان ال يُ  ؛وا 

هو شر الثالثة  ،لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو ال ذنب له ،ء في ذمه نصوص، وأنه شر الثالثة، وجااراتب   اإمام  
ال إن سلك الجادة إن عمل بعمل والديه ولذا من المعروف  ؛ال ذنب لهذلك، فال يضير هللا واستقام على دين  ،وا 

إذا سلم دينهما بهذا  ،: والجندياعند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقولون: تصح إمامة ولد الزنا، ويقولون أيض  
 القيد، أما إذا لم يسلم الدين فال تصح ال لهما وال لغيرهما على خالف  بين أهل العلم في إمامة الفاسق.

، وال تصح خلف فاسق، على كل حال الخالف في إمامة الفاسق معروفة، عند الحنابلة ال تصح إمامة الفاسق
ن كان ال ،ال تصح الصالة خلف فاسق عندهم "وال تصح خلف فاسق  ككافر" يقولون: مرجح أن من صحت وا 

 صنع أبواه.على كل حال هذا ليس بالعيب وال قادح؛ ألنه ال عالقة له بما صالته صحت إمامته، 
 طالب:......

ا من هذ ؟من إمامكم ،قد يلفت أنظار الناس الكن كونه إمام   هين، أنه قد قيلأما ال، هذا حقيقة واقعة ولد زنا، 
 يعني أستر له. اللكالم، وكونه مأموم   ثم يصير مجاال ؟ماإلمام

 طالب:......
ال صالته صحيحة مامته صحيحة وال ذنب له ،لعل عمر بن عبد العزيز سياسة من هذا الباب، وا   .، نعموا 

 صالة اإلمام وهو جالس: :باب"
ركب  -لى هللا عليه وسلمص-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه- عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك

فلما انصرف  ،اوصلينا وراءه قعود   ،فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد ،فصرع فجحش شقه األيمن افرس  
ذا ركع فأركعوا ،افصلوا قيام   اقائم   ىفإذا صل ،إنما جعل اإلمام ليؤتم به)) :قال ذا رفع فارفعوا ،وا  ذا قال ،وا   :وا 

ذا صلى جالس   ،ك الحمدربنا ول :سمع هللا لمن حمده فقولوا  .((أجمعون  افصلوا جلوس   اوا 
 -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  -ارضي هللا عنه-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

فأشار  اوصلى وراءه قوم قيام   ،افصلى جالس   ،وهو شاك -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا  أنها قالت:
ذا رفع فارفعوا ،ركعواافإذا ركع ف ،إنما جعل اإلمام ليؤتم به)) :نصرف قالفلما ا ،أن اجلسوا :إليهم ذا  ،وا  وا 

 .((افصلوا جلوس   اصلى جالس  
خرج في مرضه فأتى فوجد أبا  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا 

 ،أن كما أنت -صلى هللا عليه وسلم-هللا فأشار إليه رسول  ،بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر
صلى -فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول هللا  ،إلى جنب أبي بكر -صلى هللا عليه وسلم-فجلس رسول هللا 

 ."روكان الناس يصلون بصالة أبي بك ،وهو جالس -هللا عليه وسلم
-النبي أن يث أنس وحديث عائشة وأورد في ذلك حد "باب: صالة اإلمام وهو جالس": -رحمه هللا تعالى-يقول 

ذا صلى جالس  ، وفي آخره: اوصلوا وراءه جلوس   ا،صلى جالس   -صلى هللا عليه وسلم - افصلوا جلوس   ا))وا 



وخروجه  ،-عليه الصالة والسالم-إمامة أبي بكر في مرض النبي  اوأورد فيه أيض   أجمعون(( -أجمعين أو
 ، وصالة من خلفه بصالة أبي بكر.-لصالة والسالمعليه ا-وصالة أبي بكر بصالة النبي  ،إليهم

يحيى "هكذا في جل   الروايات روايات الموطأ  "بن شهاب عن أنس بن مالكاعن مالك عن "حدثني يحيى يقول: 
عن مالك عن الزهري عن األعرج عن أبي هريرة،  :في رواية سويد بن سعيد "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس

 :قال ابن حبان "اركب فرس   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " م يتابعه عليه أحدعمر: وهو خطأ لقال أبو 
جة أو الَحجة فجحش  -أي سقط عن الفرس- فصرع ا"ركب فرس   ؟ عكس الَقعدةفي ذي الحجة سنة خمس، الح 

 عد"وهو قا -المفروضة- "فصلى صالة  من الصلوات " ساقه األيمن،األيمن"خدش  ،جرح ،جحش "شقه األيمن
أو أصابه من السقطة ربض  في األعضاء، يعني مجرد جرح ما  ،قال عياض: يحتمل أنه أصابته من السقطة

منعه من القيام، قال ابن  ،بحيث ال يستطيع القيام ،ربض :يمنع من القيام، لكن لعله أصابه كما قال عياض
نما كانت قدمه منفكة "حجر:  جاء في بعض الروايات، وال مانع من  كما "-عليه الصالة والسالم-وليس كذلك وا 

 ال سيما وأن الروايات فيها قوة.  ،وجرح ،وانفكت قدمه ،اجتماع األمور الثالثة، لما سقط أصيب برضوض
 ليؤتم به))لماذا؟  إمام   ((إنما جعل اإلمام)) :قال -من الصالة- فلما انصرف ،اوصلينا وراءه قعود   ،وهو قاعد"
فصلوا  ا))فإذا صلى قائم   ؛ ألن القيام ركن من أركان الصالةاوجوب   ((افصلوا قيام   ام  قائ ىفإذا صل -ليقتدى به-

ذا ركع فأركعوا ا،قيام   ذا رفع فارفعوا))يعني إذا شرع في الركوع انقطع صوته اركعوا  ((وا  ذا قال -مثله- وا   :وا 
ولذا يفسر بعض  ؛مع اإلجابة، ومن الزم هذا الس-عز وجل-سمع فيه إثبات السمع هلل  ((سمع هللا لمن حمده

ربنا  ا:ويقول أيض   ،سمع هللا لمن حمده :تقدم أن اإلمام يقول ((ربنا ولك الحمد :فقولوا))أجاب  :العلماء سمع هللا
، سمع هللا لمن حمده، وتقدم الصيغ الواردة في هذا :وال يقول ،ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد

صحة إمامة الجالس، وسيأتي الخالف  هوفي ((أجمعون  افصلوا جلوس   اذا صلى جالس  وا  )) والخالف في المسألة
 فيها.

 أنها قالت: -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "وحدثني عن 
 افصلى جالس   -اسم فاعل من الشكاية وهي المرض- وهو شاك -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا 

هل  "أن اجلسوا "فأشار إليهم: "،فأشار عليهم" :وفي رواية "فأشار إليهم -حال اقيام  - اوصلى وراءه قوم قيام  
كيف؟ أشار إليهم من اإلشارة، وأشار عليهم من  "؟فأشار عليهم"أو  "فأشار إليهم" :هناك فرق بين الروايتين

 :فسرت ولذا "؛أن اجلسوا" :ارة المفهمة لها حكم القولالمشورة، وفرق  بين اإلشارة يعني أشار إليهم هكذا، واإلش
، ال يلزم والمشورة ليست بالزمة ،المشورةمن باب وهي إشارة ما فيها كالم، لكن أشار عليهم يعني  ،بأن اجلسوا

ليؤتم  -اإمام  -إنما جعل اإلمام )) :قال من الصالة فلما انصرف إليهم أن اجلسوا، -عليهم أو- "فأشار قبولها
ذا رفع ،ركعوااف -شرع في الركوع- فإذا ركع -يعني ليقتدى به- به ذا صلى جالس   ،رفعوافا -مثله- وا   -حال- اوا 

))إنما جعل اإلمام يعني ولو كنتم قادرين على القيام، لماذا؟ لما صدر به الخبر  ا،حال أيض   ((فصلوا جلوسا
ام ولو في مثل هذه الصورة صالة القائم خلف حتى في هذا، فال بد من االقتداء واالئتمام باإلم ليؤتم به((

 القاعد.



هناك  "خرج في مرضه -صلى هللا عليه وسلم-عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا "وحدثني عن مالك 
يعني في آخر سنة خمس، وهنا في مرضه سنة إحدى عشرة، أيهما  ،في الحديث األول سنة كم؟ سنة خمس

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -المعروف أنه عن عائشة- "عن أبيه حديث هذا، والمتأخر الاألول ؟المتقدم
فأتى فوجد أبا بكر وهو  خرج في مرضه -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -كما في الصحيحين -وسلم

لصالة عليه ا-بأمره نعم  بالناس(( ))مروا أبا بكر  فليصل    -عليه الصالة والسالم-بأمره  "قائم يصلي بالناس
تأخر يترك  "فاستأخر أبو بكر "فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس ، وليس من تصرف أبي بكر-والسالم

-ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي "ذلك بقوله:  معلال   ،-عليه الصالة والسالم-اإلمامة للنبي 
يعني  : أن كما أنت"-صلى هللا عليه وسلم-هللا "استأخر أبو بكٍر فأشار إليه رسول  "،-عليه الصالة والسالم

 أمإلى جنبه األيمن  "إلى جنب أبي بكر -صلى هللا عليه وسلم-فجلس رسول هللا " اثبت كما أنت في مكانك
 ؟إلى جنب أبي بكر" -صلى هللا عليه وسلم-"فأشار: أن كما أنت، فجلس رسول هللا  ؟األيسر

 طالب:......
 ن اإلمام؟األيسر، مَ 

 ب:......طال
عليه الصالة -وهذا يمنع أن يكون النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-أبو بكر يصلي بصالة رسول هللا  "فكاننعم، 

"وهو جالس،  ،-صلى هللا عليه وسلم-جلس بجانبه األيمن؛ ألن أبا بكر يصلي بصالة رسول هللا  -والسالم
عليه -ألن النبي  ؟قيقية أم هي مجرد تبليغإمامة ح اآلن إمامة أبي بكر ر"بصالة أبي بكوالناس يصلون 
 ،حقيقيال اإلمامهو  -عليه الصالة والسالم-الرسول  أن لصورةا هذه جالس ما يرى؟ نعم ألن -الصالة والسالم

ألنهم ما يرون اإلمام، أو من تأخر  الثاني بأصحاب الصف األوليعني مثل ما نقول: يقتدي أصحاب الصف 
لكن هو يقتدي باإلمام واإلمام ال  ،وهو ليس بإمام في الحقيقة ،ام وال يسمع صوتهبمن تقدم ممن ال يرى اإلم

 "وكان الناس يصلون بصالة أبي بكر". من خلفهوال معرفة الحال التي هو عليها يقتدى ب ،يمكن النظر إليه
، المسألة خالفية: وهي صالة القاعد ممن يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعة  إلمامه :نأتي إلى المسألة

 ريدي من ،-عليه الصالة والسالم-بل هذا خاص بالنبي  ا،المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد ال تصح مطلق  
، الحنفية والشافعية -عليه الصالة والسالم-هذا خاص بالنبي  ا،صير إمام  يال  اصير مأموم  ي ايصلي قاعد  أن 

بالحديث  استدالال   ا،إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعد  لكنهم ال يجيزون  ،يجيزون إمامة القاعد
 من وصلوا  ،-عليه الصالة والسالم-إنه ناسخ للحديث السابق؛ ألنه متأخر في مرض موته  :األخير، ويقولون 

ن كان عن اإلما ،وهذا قول معروف عندهم ا،إمامة القاعد ال تصح مطلق  ، وأن قيام، عرفنا مذهب المالكية م وا 
-كما فعل الرسول  ،يقولون: تصح إمامة الجالس ،رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية -رحمه هللا-مالك 

؛ ألن القيام ركن ال تصح الصالة بدونه، وما اقيام   الكن من خلفه ال بد أن يصلو  ،هنا -عليه الصالة والسالم
إذا صلى  ؟وخ؛ ألنه متقدم، الحنابلة ماذا يقولون منس امن فعله وقوله سابق   -عليه الصالة والسالم-حدث منه 

يرجى  ((ا))صلوا جلوس   :وقال لهم الما صلى جالس   -عليه الصالة والسالم-ه، النبي يرجى ب رؤ إمام الحي الذي 
، إذا صلى إمام لو المسألة على إطالقها امقعد   اإمام  كان ال يرشح الناس إال  ؛-عليه الصالة والسالم-ه برؤ 



بها الحنفية وابتدأت الصالة من قعود، لماذا؟ ليخرجوا الصورة األخيرة التي تمسك  اه قاعد  يرجى برؤ  الحي وهو
، لكن إذا افتتحت الصالة من اه الصالة من قعود صلوا خلفه قعود  والشافعية، إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤ 

فافتتحت  ،أبو بكر ،إلمام في أول الصالة قائماآلن ا ى ولو عجز، أو في مثل هذه الصورةحت يتمون قيام ا قيام
ذا من قيام اختل شرط فال بد من الصالة من قيام، فهم يحملون  إذا افتتحت الصالة االصالة من قيام، إذ   ))وا 

ه وصلى من قعود لحي إذا افتتح الصالة وهو يرجى برؤ على إمام ا ((افصلوا جلوس   اجالس   -أو اقاعد  -صلى 
ذا افتتحت  ا،ه فإما أن يصلوا خلفه قيام  ا، لكن إذا كان ال يرجى برؤ قعود   فإنهم يصلون  أو يبحث عن غيره، وا 

 كما هنا، فهم بهذا يوفقون بين النصوص، ويعملون بجميعها. االصالة من قيام ال بد أن تكمل قيام  
ذا صلى :هبالتخصيص مع قول :فهل نقول بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك؟ أو نقول  (())وا 

))إنما جعل  ؟كيف نقول بالتخصيص مع أن الحديث ليس فيه ما يدل على الخصوصية ؟(())إنما جعل اإلمام
في هذا يعني نفسه أو أي إمام؟ أي إمام، ففي كالم  -عليه الصالة والسالم-هل النبي  اإلمام ليؤتم به((

أما التخصيص كما قال المالكية ال وجه له، فنحن بين  الشافعية القول بالنسخ يعني ألن هذا متأخر وذاك متقدم،
بغض  اصلى وهو قاعد وصلوا خلفه قيام   -عليه الصالة والسالم-نه حكم منسوخ بدليل أن النبي إ :إما أن نقول

 ،كونه يرجى أو ال يرجى هذه مسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عندهمبالنظر عن كون الصالة افتتحت 
بلة أوصاف مؤثرة، أو نقول: تحمل النصوص الواردة باألمر بالقعود خلف القاعد بالقيود التي وهي عند الحنا

أشار إلى أبي بكر أن يثبت كما  -عليه الصالة والسالم-هنا الرسول  ذكروها وبهذا نعمل بجميع النصوص؟
 ي ثبت كما هو؟ فهل قبل هذه اإلشارة أو لم يقبل؟ يعن ،هو

 ."اثبت كما أنت"
 ....طالب:..

وهذا يتمسك به من يقدم االحترام على امتثال  ،فيها ما يدل على أنه لم يقبل "فاستأخر" :ال، في بعض الروايات
االحترام، لكن وما ثبت، والدافع لذلك  قال له: اثبت -عليه الصالة والسالم-يتمسكون بمثل هذا، الرسول  ،األمر

اإلقرار، وال يمكن أن يحمل هذا على  ي بكر الشرعية منإنما اكتسب فعل أب -عليه الصالة والسالم-الرسول 
اللهم صل   وسلم على سيدنا محمد هذا  :وأنت في الصالة تقول :ولذلك يطردون مثل هذا، يقولون  ؛إطالقه

كونه ما قبل  -رضي هللا عنه-هذا كالمهم، لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر  ،احترام، وال يقال مثل هذا ابتداع
يقول: أنا أحترم أن ، وليس لمن يأتي بعد ذلك -عليه الصالة والسالم-ية هذا إنما اكتسبت من إقراره شرعنعم، 

 ، المقصود أناوال أمتثل أمره في هذا، نقول: ال، ليس لك مستمسك في هذا أبد   -عليه الصالة والسالم-الرسول 
لكنه ما قبل هذه  ،الرحمن بن عوفكما فعل عبد  ،األصل اإلشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في اإلمامة

وصار هو اإلمام الحقيقي، وليس معنى هذا أننا ترد علينا  -عليه الصالة والسالم-المشورة، فجلس النبي 
ال،  ،ونخالف أوامره -عليه الصالة والسالم-ننا نحب الرسول ونحترم الرسول : إاألوامر الشرعية ونخالفها، ونقول

فيها أي  ن وحينئذ  ال يكو  ،-عليه الصالة والسالم-اكتسبت الشرعية من إقراره  :نقولمخالفة أبي بكر لهذا األمر 
من خالل هذا الحديث، ولجوا إلى مسائل كثيرة من  ادليل، تنتفي المسألة من أصلها؛ ألن المبتدعة فتحوا أبواب  



، هذا ما -ة والسالمعليه الصال-خالل هذا الحديث، بكل بساطة نحن نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامره 
 .يصح

................................... 
 ج

 إن المحاااااااااااب لمااااااااااان يحاااااااااااب  مطياااااااااااع   
 ج
 ج

 .[( سورة آل عمران16)] َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم َّللِاُ{}
الصورة التي معنا  ؟-عليه الصالة والسالم-هو أراد أن يستأخر اإلمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي 

ودخل اإلمام بعد الشروع  ،ما دام كبر للصالة ،واللفظ يحتمل يدل على أنه ركع أو أكثر أو أقل،فيها ما ليس 
نما يؤخذ من نصوص أخرى  ،في الصالة فما فات قل أو كثر وهي  ،يعني ما له أثر، ما يؤخذ من النص وا 

 .واما أنهوا على أنه أنهالمحافظة على كيفية الصالة فقط، أما الحديث ما يدل  ،المحافظة على الصالة
على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إال من باب المحافظة على كيفية الصالة ال أكثر وال أقل، يعني أهل 

االعلم يستنبطون أحكا ن لم يدل عليها اللفظ م  نما يعملون األحوط للصالة ،وا   انظر   ،يعملون باألحوط للصالة ،وا 
 حافظة على الصالة في كيفيتها ووقتها وغير ذلك.إلى عموم النصوص التي تدل على الم

 طالب:......
 والكراهة تزول بالحاجة. ،مجرد االلتفات اختالس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة

 
ة بقول الحنابل نعود إلى المسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى اإلمام وهو جالس هل يصلي المأموم بالجلوس عمال  

إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص مجتمعة؟ أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط؟ 
المتقدمة، وال شك أنه أحوط بالنسبة لصالة المأموم، ماذا نقول؟ األحاديث الحديث متأخر عن  وأن فعل األخير
وهو  ،والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم وواضحفإما أن نقول بقول الحنفية  ؟قول الحنابلة ما الذي يرجح؟

ما أن نقول بقو   ما اوجاء اإلمام مريض   ،مسألة سعةل الحنابلة مع قيودهم، والمسألة أحوط لصالة المأموم، وا 
 ،لكن إذا بغينا االقتداء كما هنا واإلمام له شأن في الشرع ؟إذا بغينا االحتياط الكامل االمانع أن يصير مأموم  

فالمسألة كما ترون،  ،؛ ألن له شأن في الشرعاولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس   ،مام ما هو بفضلةاإل
وأن األمر بالجلوس منسوخ للقصة األخيرة، أو بالشروط والقيود التي  ،يعني قول الحنفية والشافعية وحجتهم قوية

ذا أردن ونجليه على القواعد  ،ا أن نطبق الحكم بدقةوضعها الحنابلة، على كل حال المسألة كل  على مذهبه، وا 
ذا قلنا والنسخ بابه مطروق  ،صالة المأموم: باألحوط لقلنا بقول الحنابلة؛ ألنه يمكن الجمع بين النصوص، وا 

 ،لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع القيام من قعود ،عند أهل العلم، ما في شك أن األحوط إعمال النصوص
 والشافعية.عند الحنفية  رصالته خط
 طالب:......

، عندهم وعند عندهم النسخ، النسخ معروف بالشرع، النسخ عندهم معروف بالشرع ،لكن هم عندهم قواعد نعم،
 غيرهم.

 نعم
 فضل صالة القائم على صالة القاعد: :باب"



و عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد هللا بن عمر 
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-بن العاص عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 .((صالة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صالته وهو قائم)) قال: -وسلم
لما قدمنا  أنه قال: -مارضي هللا تعالى عنه-بن شهاب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص اعن مالك عن 
على الناس وهم يصلون في  -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسول هللا  ،باء من وعكها شديدالمدينة نالنا و
 ."((صالة القاعد مثل نصف صالة القائم)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،اسبحتهم قعود  
 "باب: فضل صالة القائم على صالة القاعد": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

عن مولى لعمرو "الزهري مالك عن  "ن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصك ع"حدثني يحيى عن مال
صلى هللا -عبد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا  هأو البن -شك- بن العاص
مع  وهذا ،لما في القيام من المشقة "((صالة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صالته وهو قائم)) قال: -عليه وسلم

هو أراد أن يتنفل و  ،النصف بة للقادر على القيام صالته علىفي النافلة بالنس ،القدرة على القيام في النفل
ا يكفينا  :قولفريضة وهو مستطيع القيام ي لك نصف األجر، لكن لو كانت نقول: يستطيع القيام فصلى قاعد 

، فإن لم تستطع اقائم   ))صل   ن حصين: صالتك باطلة؛ ألنه في حديث عمران ب ال يا أخي :، نقول؟النصف
 ، فإن لم تستطع فعلى جنب((.افقاعد  

لما قدمنا  :-منقطع– عن مالك عن بن شهاب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال"حدثني الذي يليه: 
 ن،والوعك ال يكون إال من الحمى كما يقولو  "من وعكها شديد" يعني مات بسببه أناس "المدينة نالنا وباء

صلى هللا عليه -فقال رسول هللا  ،وهم يصلون في سبحتهم.....  -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسول هللا "
ن من : إالمراد األجر مثل نصف أجر صالة القائم، ال نقول (("صالة القاعد مثل نصف صالة القائم)) :-وسلم

 ،ا المقصود األجر يثبت له نصف األجرالكمية، إنمبما صلى إال نصف الصالة يضيف إليها مثلها  اصلى قاعد  
أما بالنسبة للفريضة فال تصح بالنسبة لمن يستطيع القيام إال من  ،وهذا محمول  على النافلة لمن يستطيع القيام

 وهو غير مستطيع أجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. األن القيام ركن، إذا صلى قاعد   ته باطلة؛صال ،قيام
ة القاعد مثل ))صال ))صالة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صالة القائم(( :ليس فيها قيدالنصوص عامة  طيب

يشمل  ،يشمل النافلة والفريضة، وحديث الباب يشمل النافلة والفريضة ((اقائم   نصف صالة القائم(( ))صل   
ال فري ؛أي صالة ((اقائم   ))صل   المستطيع وغير المستطيع، حديث عمران بن حصين:  لم ))فإن ضة نافلة وا 

ا، فإن لم تستطع وهو يستطيع القيام أن صالته باطلة سواء  كانت نافلة  امفاده أن من صلى قاعد   ((تستطع فقاعد 
المستطيع  ،يشمل النافلة والفريضة ))صالة القاعد على نصف من أجر صالة القائم((أو فريضة، حديث الباب: 

حديث عمران يجعل الصالة باطلة، وحديث  ؟االعتراضأو كيف نخرج من هذا  ؟وغير المستطيع، كيف نحمل
الباب يجعل الصالة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل النافلة والفريضة، وعموم حديث الباب يشمل النافلة 

قدم المدينة  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :والفريضة، وفي المسند له شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيره
))صالة القاعد مثل نصف : -عليه الصالة والسالم-قعود، فقال من لمسجد فوجدهم يصلون وهي محمة فدخل ا

عليه الصالة -بدليل أنهم صلوا قبل حضوره  ،، فدل على أنها نافلةافتجشم الناس الصالة قيام   صالة القائم((



يستطيع أجره كامل في  ، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، لكن الذي ال-والسالم
غير فريضته ألنه مستطيع، وحديث عمران مقيد ب الفريضة والنافلة، المستطيع له النصف في النافلة وال تصح

 المستطيع.
أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص  :هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها االتفاق، وهي

ألن عموم اللفظ معارض   لماذا؟ خصوص السبب ما عملنا بعموم اللفظالسبب، طيب في الحديث هذا عملنا ب
ال بعموم  أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا، العبرة بعموم اللفظ 

نه : إعامة أهل العلم بل نقل عليه االتفاق، كيف رجعنا إلى خصوص السبب وقلنا ولقهذا  بخصوص السبب،
ألن عموم الخبر معارض بما هو أقوى  ؟))صالة القاعد((الناس يصلون فقال:  وهي محمة ووجددينة دخل الم

 التعارض. ليندفعفنحتاج إلى أن نقصر الحكم على سببه  ،منه
 سم.
 ما جاء في صالة القاعد في النافلة: :باب"

-حفصة زوج النبي عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن 
صلى في  -صلى هللا عليه وسلم-ما رأيت رسول هللا  أنها قالت: -ارضي هللا عنهو  صلى هللا عليه وسلم

ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون  ،احتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعد   ،ق  اسبحته قاعد  
 .أطول من أطول منها

أنها  -ارضي هللا عنهو  صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة زوج النبي  عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
حتى أسن فكان يقرأ  ،ق  ايصلي صالة الليل قاعد   -صلى هللا عليه وسلم-أخبرته أنها لم تر رسول هللا 

 .من ثالثين أو أربعين آية ثم ركع احتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو   ،اقاعد  
رضي -يد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن مالك عن عبد هللا بن يز 

فيقرأ  اكان يصلي جالس   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  -اهللا عنه
ثم  ،ثم ركع وسجد ،فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثالثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ،وهو جالس

 .صنع في الركعة الثانية مثل ذلك
 ."عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان

 "باب: ما جاء في صالة القاعد في النافلة": -رحمه هللا تعالى-يقول 
أبي وداعة السهمي عن المطلب بن  -الكندي- بن شهاب عن السائب بن يزيداعن مالك عن "حدثني يحيى 

ثالثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهذا الحديث  "-صلى هللا عليه وسلم-عن حفصة زوج النبي 
-"عن حفصة زوج النبي  ، هذا نازل،وهذا كم؟ خماسي ،بالنسبة ألسانيد مالك نازل، جل أحاديث مالك ثنائيات

وأكثر ما وجد من  ،حدة يروي بعضهم عن بعضنعم يجتمع مجموعة من الطبقة الوا .."-صلى هللا عليه وسلم
وهو أطول إسناد  ،في حديث  يتعلق في فضل سورة اإلخالص ،ذلك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض

 كما يقول النسائي. في الدنيا



صلى  -صلى هللا عليه وسلم-ما رأيت رسول هللا  أنها قالت: "عن حفصة زوج النبي صلى هللا عليها وسلم
 "حتى كان قبل وفاته بعام حتى تورمت قدماه، -عليه الصالة والسالم-، بل قام ق  اقاعد   نافلته تهفي سبح
يقرأها بتمهل وترسل  "ويقرأ بالسورة فيرتلها افكان يصلي في سبحته قاعد  " -عليه الصالة والسالم-لضعفه 

يرتلها حتى تكون أطول من ف" "،حتى تكون أطول من أطول منها" -عليه الصالة والسالم-وتدبر كما أمر 
هل في هذا الحديث دليل على جواز الحدر في القراءة واإلسراع فيها وترك الترتيل؟ اآلن النص الذي  أطول منها"
كيف نعرف أنها صارت أطول؟ يعني يمكن يرتل آل  "حتى تكون أطول من أطول منها"ما فيه؟  أم معنا فيه 

صارت أقصر،  اصارت مثلهما ل البقرة صارت عمران أطول منها؟ ال إذا رت ؟عمران حتى تكون أطول من البقرة
إذا قرئت البقرة بسرعة، يعني  ؟لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة كيف نعرف أنها أطول من البقرة

زه إذا قرئت بال ترتيل حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرئت بال ترتيل، والحدر والهذ جاء ما يدل على جوا
 في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن. ((كان أو ترتيال   ا))اقرأ وارق كما كنت تقرأ في الدنيا هذ  

أنها أخبرته  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "وحدثني 
أي  "حتى أسن" ايعني أبد   "ق  -حال- ايصلي صالة الليل قاعد   -صلى هللا عليه وسلم-أنها لم تر رسول هللا 

من ثالثين أو  احتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو   ا،في صالته قاعد  فكان يقرأ " دخل في السن وهو الكبر
هو نفس الحديث و ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية،  "ثم ركع" -عليه الصالة والسالم- اقائم   "أربعين آية

 الالحق.
عن عبد هللا بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن  عن مالك"وحدثني يقول: 

فيقرأ  اكان يصلي جالس   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة زوج النبي 
ة إلى أن وفي هذا إشار  "وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثالثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم

حتى إذا بقي القليل وهو قدر ثالثين  ،يقوم أكثر؛ يعني ألن األصل في صالته أنه جالسأن الذي كان يقرأه قبل 
قبل أن يقوم أكثر؛ ألن البقية تطلق في الغالب على  هأو أربعين آية قام، وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأ 

لكن إذا بقي شيء يسير  ؟أعطني باقيه :تقول ايسير   امنه شيئ  األقل، يعني اآلن إذا كان إناء فيه ماء فشرب 
 .هات باقيه، الغالب أن البقية إنما تطلق على األقل :تقول

ما فيه؟ اآلن افتتحت  أم، فيه اقال ابن حجر: وفيه دليل  على جواز القعود في أثناء الصالة لمن افتتحها قائم  
ثم يقوم، ابن حجر يقول: فيه دليل  على  اكان يصلي جالس   ا،عد  من قعود؟ هو كان يصلي قا أمالصالة من قيام 

ثم يقوم إذ ال فرق بين الحالتين،  اكما يباح له أن يفتتحها قاعد   ا،جواز القعود في أثناء الصالة لمن افتتحها قائم  
معنا هي ثابتة  كونك تقوم أول أو تقوم آخر، نفترض أنه أراد أن يقرأ مائة آية يفتتح وهو جالس يضر؟ لكن التي

، بعضهم يقول: ما دام افتتحها اأن يركع قاعد   ابال شك، وفيه رد  على من اشترط على من افتتح النافلة قاعد  
 ، وحكي عن أشهب وبعض الحنفية. اأن يركع قائم   ااركع وأنت قاعد، أو قائم   ،فال تركع وأنت قائم اقاعد  

 ل فيه ما يدل على التخيير، وهو في صحيح مسلم ال اإللزام.حديث لكنه ال يدل على لزوم ذلك، ب اوفيه أيض  
يعني  "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان"

ا، كيفية القعود، إذا هل يحتبي؟ يعني إذا صلى وهو  ؟هل يتربع ؟هل يتورك ؟هل يفترش صلى اإلنسان قاعد 



يعني هيئة خارجة عن هيئة الصالة، يحتبي كذلك، ال توجد في جلسات الصالة، أو يفترش كالجلسة  ؟بعقاعد يتر 
 ؟أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني ؟بين السجدتين والتشهد األول

 طالب:......
، بغض ر..معروف، لكن أنا أقول: هل األولى أن يفعل مثل ما كان يفعل في جلوس الصالة؟ أو من غي نعم،

ألن األصل أنه قيام ما هو  قطني وفيه كالم، أو يفعل هيئة مغايرة لجلسات الصالة؛النظر عن حديث الدار 
 ا، فإذا كان متربع  يدري ما  أم ..،قاعد  أمألنه لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري هو قائم  بجلوس؛

 وهذه حجة من يرجح التربع.. ،عرف أنه في حال قيام
 الب:......ط

ما أستطيع القيام وافترشت مثل ما  اوهللا أصلي جالس   :فاتتك الصالة وتقول اتصلي جالس   تريد أناآلن لو  أين؟
، عنك يقرأ التشهد ما يدري  ؟التشهد أمالفاتحة  :يقرأ ماذا ،يقتدي بك يريد أنتجلس للتشهد األول، دخل داخل 

كون مغاير ا لما هو من فالبديل عن القيام ي ،شهد وال بين السجدتينيعرف أنك ما أنت بالت الكن لما تصير متربع  
 أصل الجلوس.
 طالب:......

، ويتورك في السنة له أن يفترش في موضع االفتراش ،عاجز حكمه آخر، لكن المستطيع الذي يستطيع ال..ال ال
 ر الهيئات.ضع التورك، لكن إذا عجز عن القيام يأتي بجلوس  مغاير لما في الصالة لتغايمو 

واالحتباء تقدم: الجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداء  أو باليدين، وهو يريد وهما محتبيان  "وهما محتبيان"
في حال القيام، واألصل أن الجلوس في الصالة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة ال يجزئ إال 

 وا:لابع وتورك وافتراش وغير ذلك، وأفضلها التربع قعليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتر 
 .اولما ذكرنا سابق   ،ألنه أوقر
ا، وال يسلم كان يصلي متربع   -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -ارضي هللا عنه-قطني عن عائشة روى الدار 

 الحديث من مقال.
 طالب:......

 ن المسألة مفترضة في شخص  يستطيع، نعم؟األكمل؛ ألهذا ركع حتى ي اويستمر قائم   ااألكمل أن يفتتحها قائم  
 طالب:......

ثم أحس بتعب وجلس لطول القيام أجره كامل  اهذا الذي يريد األكمل؛ ألن هذا أجر كامل، لكن إذا افتتحها قائم  
أو أراد  ،ثم أحس بنشاط -عليه الصالة والسالم-كما فعل النبي  ا، وكذلك إذا افتتحها جالس  -إن شاء هللا تعالى-

عليه -وترك له من القرآن بقدره كما فعل النبي  ،أو عرف القدر الذي يستطيعه من القيام ،أن يركع من قيام
وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود،  ،ثالثين أو أربعين آية -الصالة والسالم

ا ِإالَّ ُوْسَعَها{}اَل يُ وبعضهم يستطيع القعود لكن إذا أراد أن ينهض عجز و  .[( سورة البقرة821)] َكلُِِف َّللِاُ َنْفس 
هل يتقدم بحيث  ؟يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس الذيمن المناسب وهي مسألة يكثر السؤال عنها: 

  ؟أو يتقدم بحيث يحاذيهم بظهره ؟يتأخر بحيث تكون أقدامه مع أقدام الناس ؟تكون األقدام مع األقدام مع الناس



 طالب:......
اجتهاد؟ أو ينظر إلى الغالب؟ ألنه إذا حاذاهم بظهره وأراد أن يسجد تقدم على مصف  أمشيء مأثور  عندكم
المسألة  ،يقف.. أن يقدر ال لكن ،يتقدم على الكرسي إذا هو يستطيع السجود يسجد على األرض يريد أناإلمام 

يركع مع الناس، فينظر في هذا إلى  ،يقوم د أنيري ،ويستطيع الركوع ،مفترضة في شخص  يستطيع السجود
ذا كان الغالب له الذي  االغالب إن كان الغالب الذي يستطيعه محاذاتهم في حال القيام يكون محاذي   لهم بظهره، وا 

والجلوس يتبعه السجود والركوع، على كل حال ال  ،لهم باألقدام ايفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذي  
أحد، إذا ترتب عليه ضرر ألحد هذه مسألة أخرى، المقصود أنه إذا ترتب عليه ضرر آلخرين انتقل إلى  ضررتي

 .، نعمالصورة الثانية
 ."أحب ما سمعت إليَّ في ذلك -مارضي هللا عنه-: وقول علي وابن عباس -رحمه هللا-قال مالٌك "

َحاِفُظوْا َعَلى }: -جل وعال-اء ذكرها في قوله يعني التي ج "باب: الصالة الوسطى": -رحمه هللا تعالى-يقول 
اَلِة اْلُوْسَطى{ َلَواِت والصَّ قبورهم  أو قال:-))مأل هللا بيوتهم في النصوص:  اوجاءت أيض   [( سورة البقرة812)] الصَّ

وهي صالة العصر، والوسطى تأنيث األوسط وهو  هابيان اوفيه أيض   حبسونا عن الصالة الوسطى(( ا،نار  
ال لو ، اخيار   أي عدوال   [( سورة البقرة651)] {}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة  َوَسط اكما في قوله تعالى:  ،دلاألع ن : إقلناوا 

ليست بين  ،هذه األمة ليس بعدها أحد ،هذا؛ ألنه ليس بعدهم أحديقع بين الطرفين ما تأتي اآلية ب الوسط الذي
}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة    لكن المراد بالوسط  ،وسط بين األمم ،تاب الطهارةكما تقدم تقريره في ك ،طرفين هي وسط

 المقصود به العدول الخيار. [( سورة البقرة415)] َوَسط ا{
ال يعرف  "عن أبي يونس -الكناني- حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم" يقول:
بتثليث  "اأمرتني عائشة أن أكتب لها مصحف   مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال:"وهو من ثقات التابعين  ،اسمه

 أي أعلمن وأخبرني "إذا بلغت هذه اآلية فنذني :ثم قالت" لكن الضم أشهر ،الميم م صحف وم صحف وَمصحف
َلَواِت{ اَلِة اْلُوْسَطى{ يعني الخمس [( سورة البقرة055)] }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ من عطف  [( سورة البقرة055)] }والصَّ

ِ َقاِنِتينَ }الخاص على العام لالهتمام بشأن الخاص والعناية به  مطيعين وهو دوام  [( سورة البقرة055)] {َوُقوُموْا ّللِِ
ِ َقاِنِتينَ }الطاعة أو ساكتين؛ ألنها لما نزلت   نهوا عن الكالم، واللفظ محتمل. [( سورة البقرة055)] {َوُقوُموْا ّللِِ

}حافظوا على الصلوات والصالة  :فأملت علي" بلغت  اآلية أذنت عائشة أي أخبرتها "لما بلغتها آذنتهاف"
كذا بالواو في حديث عائشة بدون  ،كذا بالواو وصالة العصر الوسطى وصالة العصر وقوموا هلل قانتين{

 ،ة العصر في النصينوصالطيب  ؟خالف، وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو
وأما في حديث عائشة فهي ثابتة، فهل الصالة الوسطى على هذا  ،يعني على فرض ثبوتها في حديث حفصة

ن المراد من هذا النص أن ، منهم من يقول: إهي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ ألن العطف يقتضي المغايرة
سواء كما قرره أهل العلم، وبهذا يستدل  ا على حد   الصالة الوسطى هي صالة العصر، ووجود هذه الواو وحذفه

ن كانت الترجمة ليست من مسلم ،ولذا ترجم في صحيح مسلم ؛على أن الصالة الوسطى هي صالة العصر  ،وا 
 الصالة الوسطى هي صالة العصر. :من قاللالدليل  :باب :الترجمة



 اكنت أكتب مصحف   أنه قال: -همالعدوي موال- وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع"
اَلِة  -أي أعلمني- إذا بلغت هذه اآلية فنذني :لحفصة أم المؤمنين فقالت َلَواِت والصَّ }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ
ِ َقاِنِتيَن{ من  "فأملت"يعني كما تقدم في حديث عائشة  "فلما بلغتها آذنتها [( سورة البقرة055)] اْلُوْسَطى َوُقوُموْا ّللِِ

 "وصالة العصر"وفي رواية: بالواو  {صالة العصر لوسطى}حافظوا على الصلوات والصالة ا :يِ عل"إلمالء ا
ثباتها على حد    قول قائل: هل وهو له وجه، قد ي ،سواء يعني روي بالواو وروي بحذفها، وزعم بعضهم أن حذفها وا 

والحديث في الصحيح، حديث عائشة في صحيح  ،يادة في كتاب هللا؟ إذا بلغتها آذنا واكتبألمهات المؤمنين الز 
 ، نعم؟ مسلم

 طالب:......
نما سمعتها على أنها  ،طيب، يعني سمعتها ال على أنها قرآن ؟هي موجودة في المصحف اآلننعم، لكن  وا 

 ية؟كيف تثبتها في أصل المصحف وهي قراءة تفسير  اتفسير وتوضيح، إذ  
 طالب:......

ي أصلها، وهذا معروف أنه المصحف الذي جمع الجمع األول في عهد أبي بكر، اكتبها يعني في الحاشية ال ف
الذي ال يقبل الزيادة وال النقصان فال  اقطعي   املزم   اوأجمع عليه الصحابة إجماع   ،أما المصحف الذي اتفق عليه

مل أنها سمعتها يوجد في مثل هذا التفسير، يقول الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، ويحت
على أساس أنها تفسير، وعلى كل حال القرآن المحفوو من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى هللا 

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ }ة والنقصان زيادحفظه، الذي تولى حفظه وصانه من ال -جل وعال- ْكَر َواِ  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِِ
نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ } ،ني ال يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إال من يشكك في هذه اآليةيع [( سورة الحجر9)] َواِ 
تولى  -جل وعال-، الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه اآلية؛ ألن هللا [( سورة الحجر9)]

 حفظه.
جاء مسلم ا إلى اإلسالم فرفض، وبعد تمام الحول  ادي  دعا يهو  بن أكثمهناك قصة يرويها البيهقي وغيره أن يحيى 

، امختار   اواآلن جئت طائع   ،دعوناك العام الماضي ما أسلمت ؟ما الذي دعاك إلى هذا :، فقال لهليحيى بن أكثم
من التوراة وحرفت فيها وزدت ونقصت فأتيت بها إلى السوق فاشتريت  اقال: لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخ  

من اإلنجيل وفعلت مثل ما فعلت بالتوراة وجلبتها  االناس يقرؤونها على ما كتبت، ثم نسخت نسخ  وصار  ،مني
 ايسير   امن المصحف وغيرت تغيير   افي السوق فاشتريت وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، فنسخت نسخ  

، فلما أخبر يحيى منه ، فلما عرضتها على السوق كل من رأى المصحف رماه في وجهي ما قبل وال نسخةاجدًّ 
حتاج إلى يهودي هذا ن والتقى بسفيان بن عيينة قال: يا أخي ما ،ابن أكثم في هذه السنةيحيى بن أكثم وحج 

حفظه  -جل وعال-منصوص عليه في كتاب هللا، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظوها، وكتابنا تولى هللا 
 فحفظ.

عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع نسب إلى - يربوع المخزومي بناوحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن "
جزم بذلك زيد لحديث:  "الصالة الوسطى صالة الظهر سمعت زيد بن ثابت يقول: :أنه قال -جده هو تابعي  ثقة

صلى -لم تكن صالة أشد على أصحاب رسول هللا و يصلي الظهر بالهاجرة،  -عليه الصالة والسالم-كان النبي 



اَلِة اْلُوْسَطى{فنزلت:  ،منها -سلمهللا عليه و  َلَواِت والصَّ وألنها  ؛رواه أبو داود [( سورة البقرة055)] }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ
 تقع في وسط النهار.

الصالة الوسطى صالة  :كانا يقوالن وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس"
عوف بن أبي جميلة عن أبي  ،عباس بإسناد متصل من طريق عوف األعرابيابن جرير رواه عن ابن  "الصبح

 :قال مالك" ، كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيحرجاء العطاردي عنه، وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر
، والصحيح عند الحنابلة اوبه قال الشافعي أيض   "أحب ما سمعت في ذلكأنها الصبح  بن عباساوقول علي و 

نفية أنها العصر، والمعروف عن أكثر الصحابة والتابعين، واختاره أكثر الشافعية أنها العصر، فاألكثر على والح
))حبسونا عن الصالة الوسطى صالة  :أن الصالة الوسطى صالة العصر، وجاء ما يدعم ذلك من النصوص

النصوص الواردة في  حديث حفصة على االحتمال مع وجود الواو، المقصود أنوحديث عائشة، العصر(( 
تر أهله ))من ترك صالة العصر حبط عمله(( ))من فاتته العصر كأنما و صالة العصر أكثر مما ورد في غيرها 

وألن قبلها صالتين  ثر من النصوص التي جاءت في غيرها؛النصوص التي جاءت في صالة العصر أك وماله((
 إضافة إلى ما جاء في النصوص. ،للوقتفهي وسطى بالنسبة  ،وبعدها صالتين ليلتين ،نهاريتين

ألن قبلها صالتين بالليل وبعدها صالتين بالنهار فهي وسطى، منهم من يقول:  ؛الصبح :منهم من يقول
الوسطى المغرب بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى، وعلى كل حال المسألة 

 صحابة والتابعين وأكثر أهل العلم من أنها صالة العصر.والراجح ما يختاره أكثر ال ،خالفية
 سم.
 الرخصة في الصالة في الثوب الواحد: :باب"

صلى -رأى رسول هللا أنه  -رضي هللا عنه-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة 
 .ه على عاتقيهطرفي اواضع   ،به في بيت أم سلمة يصلي في ثوب واحد مشتمال   -هللا عليه وسلم

-سأل رسول هللا  أن سائال   -رضي هللا عنه- عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أو لكلكم )) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،عن الصالة في ثوب واحد -صلى هللا عليه وسلم

 .((؟!ثوبان
هل يصلي الرجل  -رضي هللا عنه-أبو هريرة سئل  عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال:

ن ثيابي  ،إني ألصلي في ثوب واحد ،نعم :فقال ؟هل تفعل أنت ذلك :فقيل له ،نعم :فقال ؟في ثوب واحد وا 
 .المشجب ىلعل

 .كان يصلي في الثوب الواحد -مارضي هللا عنه- عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد هللا
 .رحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحدعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد ال

 قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد هللا 
رحمه -قال مالك  ((فليتزر به افإن كان الثوب قصير   ،به افي ثوب واحد ملتحف   من لم يجد ثوبين فليصلِ ))
 ."أو عمامة اإلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوب  أحب : -هللا

 "باب: الرخصة في الصالة في الثوب الواحد": -رحمه هللا تعالى-يقول 



عبد هللا بن عبد األسد - "عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة"حدثني يحيى 
 عليه الصالة-النبي  "أنه رأىيذكر  -عليه الصالة والسالم-بي عمر بن أبي سلمة هذا ربيب الن ،المخزومي

-في بيت أمه زوج النبي  "بيت أم سلمة"في  حال كونه مشتمال   "به يصلي في ثوب واحد مشتمال   -والسالم
يقول الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى  "طرفيه على عاتقيه اواضع  " -عليه الصالة والسالم

ه اليمنى، وهو نوع  من ده اليسرى فوضعه على كتفلى كتفه اليسرى، وأخذ الطرف اآلخر تحت يووضعه ع
وهو مباح  في الصالة وغيرها، وأداره على كتفه اليسرى، ثم الطرف اآلخر تحت  ،االشتمال يسمون التوشيح
 اليسرى أداره على اليمنى.

صلى هللا -سأل رسول هللا  أن سائال   هريرةبن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي اعن مالك عن "وحدثني 
أن اسمه ثوبان، من أين  :ويقول السرخسي صاحب المبسوط "لم أقف على اسمه"يقول ابن حجر:  "-عليه وسلم
 تسمية هذه؟جاءت ال

 .طالب:.....
في ثوب عن الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-سأل رسول هللا  "أن سائال   ))أو لكلكم ثوبان(( ال، ال، وهم هذا،

وهو يتضمن اإلخبار  ،استفهام إنكاري  (("؟!أو لكلكم ثوبان)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،واحد
قلة في  ،قلة في األكل ،قلة في الثياب -هذا عيشهم- مبنية اكله معما هم عليه من قلة الثياب، يعني حياته

م األجر كامل يوم القيامة، من أراد أن يعتبر يقرأ شهم، يدخر لهيع، صغر في البيوت، المقصود أن هذا الفراش
 .))أو لكلكم ثوبان(( وما جاء في صحيح البخاري وغيره -عليه الصالة والسالم-في عيش النبي 

سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب  عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال:"وحدثني 
شيء ني لو قدر أن اإلنسان عليه قميص وليس تحته سراويل وال فنايل وال ثوب واحد يكفي، يع "نعم :فقال ؟واحد

يصلي في ثوبين أفضل من  ،، لكن كل ما كثر الستار أفضلتهعور صير؟ ساتر ي وال فوقه شماغ وال طاقية، ماذا
تفعل هل  :فقيل له "هل يصلي الرجل في ثوٍب واحد؟ فقال: نعم، ما دام يستر العورة واحد، لكن الواحد مجزئ 

ن ثيابي ،نعم :فقال" ؟تصلي في ثوب واحد ؟"أنت ذلك وهذا  مجموعة من الثياب "إني ألصلي في ثوب واحد وا 
 أن توسع الناسوبعد  ،ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح -عليه الصالة والسالم-متى؟ هو تأخر بعد النبي 

ن ثيابي  لبيان الجواز "إني ألصلي في ثوب واحد" ر بكسر الميم وسكون نبالمشجب كم "المشجب ىلعل"وا 
 ،توضع عليها الثياب ،ويفرج بين قوائمها ،المعجمة وفتح الجيم فموحدة عيدان تضم رؤوسها هكذا، تضم رؤوسها

تقوم  لى وقت  قريب، يعني اآلن الشماعةالقرب، وهي معروفة إ ،وما أشبه ذلك ،تعلق عليه األسقية والقرب
 يعرفه بعضكم. ، لكن المشجبامقامه

صلى هللا -، وقال: رأيت النبي كان يصلي في الثوب الواحد عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد هللا"وحدثني 
رواه البخاري، فالصالة في الثوب الواحد الذي يستر العورة الصالة مجزئة،  يصلي في ثوٍب واحد" -عليه وسلم

نة إال ما يتعلق بالعات ئدويبقى القدر الزا -هذا شرط-يعني ما يستر العورة مجزئ، ويبقى   فيجب قعلى ذلك س 
فستر العاتق واجب، وستر العورة شرط،  أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(( ال يصل))ستره 



يأثم بتركه لكن  ،يعني ستر العورة شرط لصحة الصالة، ستر العاتق واجب ؟وما عدا ذلك مستحب نعرف الفرق 
 هذا مستحب. لكونه أكمليعني ثوب ثاني  الصالة صحيحة، ما عدا ذلك

عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص "وحدثني 
إلى عهد  -عليه الصالة والسالم-واستمر عليه من عهد النبي  ،مراده بذلك أن العمل تواطأ على هذا "الواحد

  لتابعين فلم ينسخ.الصحابة الذين تأخرت وفاتهم إلى عهد ا
من لم يجد )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا "وحدثني 

ا به كما تقدم شرحه ((به افي ثوب واحد ملتحف   -إشباع- ثوبين فليصلي  افإن كان الثوب قصير  )) يعني متوشح 
كما في التوشيح  ،ي يستر العورة، وال يلزم أن يستر عالي البدنيعن ،كان الثوب قصير يتزر بهإن  ((فليتزر به
يستوعب العورة ويستوعب عالي البدن، لكن إذا كان ال يستوعب العورة ال يستوعب  ،ألنه ثوب واسع المتقدم،

 ؛ ألن ستر العورة شرط لصحة الصالة.فليتزر به(( ا))فإن كان قصير  الجميع فتستر العورة 
))ال لحديث:  "أو عمامة اي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوب  أحب إل: "قال مالك"

 وهذا مخرج في الصحيح. ))عاتقيه منه شيء((في رواية:  أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه(( يصل
 طالب:......

كفي شيء؛ ألن نكرة في سياق النفي أدنى شيء، يكفي، ال بد أن يستر، يصف ما ي ؟يصف العورة ؟شفاف
 أمنكرة في سياق النفي ينصرف إلى أدنى شيء، على الخالف في الفخذ هل هو عورة  ))ليس على عاتقه((

عليه -حسر النبي حديث أنس: " وفي فخذك فأن الفخذ عورة(( غط   ))في حديث جرهد الفخذ عورة  ؟ليس بعورة
منهم من يحمل  اأيض   يث جرهد أحوط،ث أنس أقوى، ولكن حدوال شك أن حدي "عن فخذه -الصالة والسالم

 وحديث أنس على خارج الصالة. ،حديث جرهد على الصالة
 الرخصة في صالة المرأة في الدرع والخمار: :باب"

كانت تصلي في  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-عن مالك أنه بلغه أن عائشة 
 .الدرع والخمار

-زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-د بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة عن مالك عن محمد بن زي
تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب  :فقالت ؟ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب :-صلى هللا عليه وسلم

 .ظهور قدميها
بن األسود  ن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن بسر بن سعيد عن عبيد هللاع

أن ميمونة  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-وكان في حجر ميمونة  ،الخوالني
 .كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار

إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع  :عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت
 ."اكان الدرع سابغ  إذا  ،نعم :فقال ؟وخمار
والخمار ما  ،الدرع يشبه القميص "باب: الرخصة في صالة المرأة في الدرع والخمار": -رحمه هللا تعالى-يقول 

زار، و يغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد: ال تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، درع وخمار  ملحفة وا 



ليها هذه األربع، ولم يقله غيره كما قال الحافظ ابن حجر، وعلى ال يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع ع
سترت جميع بدنها في الصالة إال الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب  ،كل حال إذا غطت المرأة جميع بدنها

، فإن كشفت يديها مع الوجه صحت صالتها عند قوم، انكشفت القدمين ظهور القدمين ااتفاق   اصحت صالته
  نعم؟ صالة كلها عورة إال الوجه،النفية، والجمهور على خالف ذلك، فعورة المرأة في صحت عند الح
 طالب:......

الكفين الخالف فيهما قوي، شيخ اإلسالم يرى أن الكفين ليسا بعورة، ويستروح في بعض أقواله إلى قول الحنفية 
 أن القدمين ليس بالعورة في الصالة.

والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على  ،ورتها عند الرجال األجانب كلها عورةهذا بالنسبة للصالة، بالنسبة لع
ذلك، ولسنا في مقام بسط المسألة؛ ألنها تحتاج إلى وقت، وأدلتها تحتاج إلى سرد، عورتها عند المحارم غير 

ن، ومثله كالشعر وأطراف الساعدين والقدمي اعورتها عند األجانب، فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالب  
كما يظهر عند محارمها؛ ألن النساء عطفن على المحارم، وهذا  ايعني ما يظهر غالب   ،عورتها عند النساء

خالف لما يقوله بعضهم أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، وتعلمون أن هذه الفتوى أو هذا 
ت السوءات نسأل هللا سترسل الناس في ذلك حتى بد، واوتفسخ ،القول ترتب عليه آثار من نزع  لجلباب الحياء

آيتي السالمة والعافية، فالمرجح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها، النص واضح يعني في 
عورة الرجل عند  ن عورة المرأة عند المرأة مثل: إاألحزاب، عطف النساء على المحارم، فكيف نقولالنور وآية 

ع خطوات الشيطان في المسألة، يفتى بهذا السرة والركبة يخرج عند النساء، خطوات الشيطان نتب عداما  الرجل؟
ن قال  القول ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع، ثم بعد ذلك ننتهي، وليس في هذا ما يدل على القول اآلخر، وا 

لمرأة عند المرأة كعورتها عند لكن النص صحيح  صريح قطعي في أن عورة ا ،به من قال به من أهل العلم
 محارمها ال فرق.

كانت تصلي في الدرع  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي "حدثني يحيى يقول: 
))ال يقبل هللا صالة  بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها،لما يقوله مجاهد، خمار  ايعني خالف   "والخمار

بخمار، مفهومه أن المرأة أو البنت إذا  عني من بلغت سن المحيض المكلفة ال تصلي إاليحائض إال بخمار(( 
لم تبلغ سن المحيض أنها يخفف في أمرها، فال يحتاج أن تغطي رأسها، هم يقولون: الدرع الذي يلبس من 

 الثياب مذكر، أما درع الحديد فمؤنث، هذه مما ذكروه من اللطائف.
 :أم حرام واسمها "عن أمه"بلفظ الحيوان المعروف التيمي  "ن محمد بن زيد بن قنفذعن مالك ع"وحدثني يقول: 
: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: -صلى هللا عليه وسلم-أنها سألت أم سلمة زوج النبي "آمنة 

حجة وهذا فيه  "إذا غيب ظهور قدميها -الساتر- السابغ -الذي هو القميص- تصلي في الخمار والدرع
 للحنفية. اللجمهور الذين يرون أن ستر القدم ال بد منه بالنسبة للمرأة خالف  

حدثني من ال أتهم، طيب يكفي أن  ،العلماء يقولون مثل هذا، حدثني الثقة "عنده عن مالك عن الثقة"وحدثني 
التقليد، لكن الذي  من يقلد مالك يكفي عنده؛ ألنه فرع من فروع ،يكون ثقة عند مالك ولو لم نعرف عينه؟ نعم

ن اجتهد أهل العلم فبينوا المراد بالثقة ،يريد أن يقف على حقائق األمور بنفسه ال يقلد مالك هو وقالوا هنا  ،وا 



قال: حدثني الثقة، نعم يغلب على الظن أنه ثقة؛ ألن مالك و قطني، لكن إذا أطلق كما ذكره الدار  الليث بن سعد
حدثني  "حدثني من ال أتهم": -رحمه هللا-ولذا يقول الشافعي  ؛ن الخللمن أهل التحري، لكن حصل ما حصل م

: حدثني الثقة، ال يكفي الثقة يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف باالتفاق، فال يكفي أن يقول اإلمام
أو عند في ذلك حتى يصرح باسمه، فينظر هل هو بالفعل ثقة عند الناقد نفسه إن كان من أهل النظر  لتقليده

 ؟األكثر على األقل
عن عبيد هللا بن األسود  -المدني- عن بسر بن سعيد -مولى بني مخزوم- عن بكير بن عبد هللا بن األشج"

أن ميمونة كانت تصلي في الدرع  -صلى هللا عليه وسلم-الخوالني وكان في حجر ميمونة زوج النبي 
ن كان األ ،ألن ذلك جائز "والخمار ليس عليها إزار فضل أن يكون تحت الثوب مئزر؛ ألنه أبلغ في الستر، وا 

 لكن ال يعني أنه شرط أو الزم.
كمنبر ما يشد به - قالت: إن المنطقه فعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتت"وحدثني 

 ،م سلمةما تقدم في حديث أك "اإذا كان الدرع سابغ   ي في درع وخمار؟ فقال: نعمأفأصلِِ  يشق علي -الوسط
إلى أنه ال يجب  -رحمه هللا-لظهور القدمين، وذهب أبو حنيفة  ابمعنى أنه يغطي ظهور القدمين، ساتر   قساب

 ألن الخبر في ثبوته كالم. وشيخ اإلسالم يستروح إلى مثل هذاستر القدمين، 
ا كلها تصل إلى منتصف يقول أبو عمر بن عبد البر: المنطق والحقو واإلزار والسراويل بمعنى  واحد، بمعنى أنه

 ، نعم؟البدن
 طالب:......

 لجالل، نعم زيادة.أقرب ما تكون ا ،تلتحف بهما يغطى به مثل الجالل،  الملحفة
 طالب:......

لو صار مثله،  اتشبه  ألنه يصير  ه ثوب، ما يلزم؛ثوب يليق بالنساء ال يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكن
  أعلم.لكنه ثوب  يناسب النساء، وهللا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب قصر الصالة في السفر -الموطأ 

شرح: باب: الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر، وباب: ما يجب فيه قصر الصالة، وباب: صالة المسافر 
 امكث  ما لم يجمع 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
ب درس واحد في ت  ك  عندنا  ناوهذا مطلب له أكثر من خمس سنوات؛ ألن ،خوة بتغيير الجدولتفاجأ بعض اإل

يعني بدون مبالغة إذا كان بعض الدروس له ثالث عشر سنة، ومنها ما له  ،األسبوع منها ما له بضع عشرة سنة
وال أنجزنا  اعلى سبيل المثال: صحيح البخاري له اآلن ثمان سنواتفعشر سنوات، ومنها ما له ثمان سنوات، 

ما  ا،كبير   امن صحيح مسلم، نعم الروض المربع قطعنا فيه شوط  الثلث، صحيح مسلم كذلك وال أنجزنا إال الثمن 
منها وهلل الحمد، يبقى أن الكتب المطولة تحتاج إلى  اكبير   ابقي إال الشيء اليسير، المتون الصغيرة أنهينا عدد  

 تركيز، والطلب منذ خمس سنوات أن يقتصر في الجدول كله على كتاب  واحد بحيث ينتهي هذا الكتاب خالل
ويدرس أربع سنوات يحضر كتاب ا  ،سنة أو سنتين أو ثالث مهما كان طوله، فالطالب الذي يأتي إلى الرياض

، إنما على الطريقة القديمة التي سلكناها يأتي ويجلس أربع سنوات ويذهب بباب  أو كتاب من صحيح  كامال 
وهكذا، فكونه  من الروض ير القرطبي، ونصف جزءالبخاري وأبواب من صحيح مسلم ونصف سورة من تفس

 يذهب بكتاب  كامل أفضل بكثير من كونه يذهب بأبواب أو ورقات من عدة كتب.
لإلخوة الذين ارتبطوا معنا بكتب معينة  امتردد نظر  ي لكن ا،لح  وكان الطلب منذ خمس سنوات أو أكثر م  

سدس - اكبير   اوقطعنا فيه شوط   ،الموطأفي  كامال   االحظناهم حقيقة، ال سيما المتقدمين منهم، ثم لما أخذنا شهر  
إن شاء -، فاآلن نركز على الموطأ خالل هذا الفصل اشجعنا على أن نسلك الطريقة التي طلبت سابق   -الكتاب

إن شاء -، المقرر أن ينتهي المجلد األول في نهاية الفصل األول -إن شاء هللا تعالى-ننهي المجلد األول  -هللا
 .-هللا تعالى
وبهذا  -إن شاء هللا تعالى-مثل الشهر الذي فات بعد رمضان  ..،الثاني الفصل الذي يليه مع شهر بعد المجلد

ينتهي كتاب، كتاب أصل من أصول السنة، بعد ذلك إذا انتهينا منه نبدأ بالبخاري، البخاري من ثمان سنوات وال 
ذا قلت لكن  ؟تسجيالت فردية ال ندري أين أصحابها إن الربع ما سجل فلم أبالغ، نعم سجل :أنهينا إال الثلث، وا 

، من أهم األبواب، وعلى هذا سيكون تالعلم ما سجل، الطهارة والصالة ما سجل ،ما سجل، اإليمان ما سجل
يكون له جميع وف س، و -إن شاء هللا تعالى-بعد الموطأ من صحيح البخاري من أوله  -بإذن هللا تعالى-البدء 

 االثنين وعصر الجمعة وعشاء الجمعة.األيام ما عدا العصر يوم 



 أين ،ال شك أنه ال بد من التضحية في مثل هذه التصرفات، قد يقول شخص: أنا لي كتاب في عشاء االثنين
أين ذهب؟ قد الحظنا النقص في أعداد الطالب ال سيما في الكتب التي  ،؟ أنا لي كتاب في عشاء الجمعةذهب

 ن؛ثم بعد ذلك أخذوا ينقصو  ة،ثالث ،لمثال بدأنا بجمع  غفير استمر سنتينطال أمدها، سبل السالم على سبيل ا
نقتصر على المتون، يبقى النظر في المتون الصغيرة التي  ،في الدروس اقرأ شرح مطلق  ولذلك المقرر أن ال ي  

 إذا انتهت اآلجرومية. -إن شاء هللا تعالى-وقتها يوم الثالثاء المغرب يسأل عنها في وقتها 
عن هذه المختصرات، فأرجو أن ال  نستمر على هذه الطريقة أو نجعل الكتاب الذي هو محور الدروس بديال  هل 

كبار الأكون قد أسأت إلى أحد في هذا التصرف، والطلب مثل ما ذكرت قديم، واستشرنا بعض اإلخوان ال سيما 
ض الشيوخ؛ ألنه كونه ينتهي كتاب بع اوالحاجة ملحة، واستشرنا أيض   ،هذا إجراء طيب :وقالوا ،من الطالب

 واحد كامل مثل الموطأ أفضل بكثير من أن نجلس سنين ننهي باب أو بابين من كل كتاب.
-، ثم بعد الموطأ -إن شاء هللا تعالى-ينتهي، ويبقى النظر في البديل في وقته  -إن شاء هللا-الروض المربع 

وله، األبواب األخيرة من صحيح البخاري التي هي في نبدأ بصحيح البخاري يسجل من أ -بمشيئة هللا تعالى
، وفي أوقات -إن شاء هللا-نظر كثير  من طالب العلم ليست أهميتها مثل األبواب األولى سوف تكمل بدورات 

، وكتاب الفتن في ثمانية أشرطة، اتكون دروس طارئة، وقد أنهينا كتاب الرقاق فيما يقرب من عشرين شريط  
في هذه األبواب ليختصر علينا الوقت، ليبقى اإليمان وهو  -إن شاء هللا تعالى-ذا المنوال وسوف نسير على ه

من أهم المهمات، العلم وحاجة طالب العلم إليه ال تخفى، األبواب العبادات الطهارة والصالة والزكاة والحج 
 -إن شاء هللا تعالى-ح ويسجل شيء من البسط والتوضي هفي اتشرح شرح   اوالصيام إلى آخره، ثم المعامالت أيض  

سوف نسير، وأعتذر مرة  ثانية لإلخوة الذين ارتبطوا بكتب  -إن شاء هللا تعالى-، وعلى هذا ليكون الكتاب كامال  
هو زاد المعاد في عشاء الجمعة إن كان له  اولم يتيسر إدراجها في الجدول، بقي عندنا كتاب واحد وهو مهم  جد  

لتكون ثالثة كتب  وسبل السالم اتإضافة إلى الموافق -إن شاء هللا تعالى-ويقرأ حضور مناسب يحضر صاحبه 
  .-إن شاء هللا تعالى-في عشاء الجمعة 

ويحتاج إلى طول نفس، والكتاب لو أنجز في عشرين  ،وجهة نظر بعض المشايخ أن العلم يحتاج إلى صبرنعم 
 بثالثمعنى أن كتاب ينهى  يدب إلى النفوس، يعني مالل، الملل المانع؟ لكن مشكلة اآلن الم ما ،ثالثين سنة

 هذا ممل. ؟سنة، كم يتعاقب عليه من جيل هذا ةعشر 
 تفضل.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 الجزاء. أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير
الجمع بين الصالتين في الحضر  :قصر الصالة في السفر، باب :كتاب"اإلمام مالك:  عن قال اإلمام يحيى

 والسفر:
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه- عن مالك عن داود بن الحصين عن األعرج عن أبي هريرة

 .كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك -وسلم



أنهم خرجوا مع رسول  الك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهعن م
يجمع بين الظهر والعصر  -صلى هللا عليه وسلم-عام تبوك فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ثم دخل ثم خرج فصلى  ،اثم خرج فصلى الظهر والعصر جميع   افأخر الصالة يوم   :قال ،والمغرب والعشاء
نكم لن تأتوها حتى يضحى  ،عين تبوك -إن شاء هللا- اإنكم ستأتون غد  )) :ثم قال ،االمغرب والعشاء جميع   وا 

فجئناها وقد سبقنا إليها رجالن والعين تب  بشيء  ((حتى آتي افمن جاءها فال يمس من مائها شيئ   ،النهار
فسبهما  ،نعم :فقاال ؟((اهل مسستما من مائها شيئ  )) :-ه وسلمصلى هللا علي-فسألهما رسول هللا  ،من ماء

 قليال   ثم غرفوا بأيديهم من العين قليال   ،ما شاء هللا أن يقول :وقال لهما -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ثم أعاده فيها فجرت  ،فيه وجهه ويديه -صلى هللا عليه وسلم-حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول هللا 

يوشك يا معاذ إن طالت بك )) :-صلى هللا عليه وسلم-ثم قال رسول هللا  ،فأستقى الناس ،بماء كثير العين
 ((.احياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنان  

إذا  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  قال: -مارضي هللا عنه-عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 .لعشاءعجل به السير يجمع بين المغرب وا

 أنه قال: -مارضي هللا عنه- عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد هللا بن عباس
في غير خوف وال  اوالمغرب والعشاء جميع   االظهر والعصر جميع   -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا 

 .أرى ذلك كان في مطر :-رحمه هللا- قال مالك ،سفر
كان إذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء في  -مارضي هللا عنه-عبد هللا بن عمر أن  عن مالك عن نافع
 .المطر جمع معهم
ال  ،نعم :فقال ؟هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر :أنه سأل سالم بن عبد هللا بن شهاباعن مالك عن 

 .؟!ألم تر إلى صالة الناس بعرفة ،بأس بذلك
إذا أراد أن  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  ين أنه كان يقول:عن مالك أنه بلغه عن علي بن حس
ذا أراد أن يسير ليل ،يسير يومه جمع بين الظهر والعصر  ."جمع بين المغرب والعشاء هوا 

ر مصدر قَصر تقول "كتاب: قصر الصالة في السفر": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف  قصرت  الصالة  :َقص 
، واألول األشهر ا، وأقصرتها إقصار  ا، وقصرتها بالتشديد تقصير  اقصر   اصالة بفتحتين مخفف  ال قصرتَ  :كما تقول

، والمراد به التخفيف من الصالة الرباعية واالقتصار  رتَ قصالذي هو القصر مصدر  ،في االستعمال وقصرت 
وغيره اإلجماع على أن الظهر والعصر والعشاء، ونقل ابن المنذر  :وهذا خاص  بالرباعية ،منها على ركعتين

فرضت الصالة " :هما في حديث عائشة اآلتيؤ وقد جاء استثنا ،القصر ال يدخل صالة الصبح وال صالة المغرب
ال الفجر فإنها تطول فيها القراءة ،ركعتين وأقرت صالة السفر وزيد في الحضر  "إال المغرب فإنها وتر النهار، وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي 
وهو  ،ينسب له هذا القول ،ألبي الخطاب بن دحية ،وهذا ينسب البن دحية ،بقصر المغرب :ذ فقالوشذ من ش

 قول  شاذ ال يعول عليه، فاإلجماع منعقد على أن المغرب ال يدخلها القصر وكذلك الصبح.



ترط يقول النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر  مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه ال يش
في القصر الخوف في السفر، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط؛ ألن قول عامة أهل العلم على أنه ال 

أنه اشترط الخوف في السفر  ما سيأتي، وذهب بعض السلف إلىعلى  ؟بعض السلفبفكيف يخصه  ،يشترط
 .-إن شاء هللا تعالى-م سيأتي وهذا الكال [( سورة النساء606)] ِإْن ِخْفُتْم{}وهو منطوق اآلية:  ،لجواز القصر

عليه -يقول: وذهب بعضهم إلى اشتراط كون السفر سفر حج أو عمرة أو جهاد، وكأنه أخذ ذلك من أسفاره 
 حج أو عمرة أو جهاد. ؛وأنه لم يسافر إال هذه األسفار ،-الصالة والسالم

م على جواز القصر فيه، سفر واشترط بعضهم كونه سفر طاعة، على كل حال السفر المباح جماهير أهل العل
ذا كان سفر طاعة  الكن ال بد أن يكون مباح   ،سفر تجارة يجوز القصر فيهو  ،نزهة مثال   على أقل األحوال، وا 

فمن باب أولى، اإلمام أبو حنيفة وسفيان الثوري يقولون: يجوز القصر في كل سفر سواء  كان سفر طاعة أو 
لقصر في سفر المعصية؛ ألن القصر وجميع الرخص رخص السفر مباح أو معصية، والجمهور ال يجيزون ا

إنما شرعت للتخفيف على المسافر، فهذا المسافر العاصي في سفره ينبغي أن ال يعان على معصيته؛ ألن 
مثل هذا ينبغي أن يشدد عليه ويضيق  ،أو خرج إلى انتهاك محرمات وجرائم شخص خرج قاطع طريق مثال  

 عليه.
هذا األصل، ثم أباحاها للمضطر  [( سورة المائدة1)] {ُحرَِِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ }لما ذكر تحريم الميتة  -جل وعال-هللا 
 [( سورة البقرة671)] َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد{} هل الكالم فمن اضطر فليأكل كذا؟لكن بقيد،  {َفَمِن اْضُطرَّ }

ذا كان هذا في األكل من الميتة عند الضرورة فالمنع من الترخص بقصر فدل على أن العاصي ال يترخص، وا  
ال يرخص له، ال يخفف عليه من أجل أن المسح ثالثة أيام من باب أولى أالصالة والجمع بين الصالتين و 

يضيق عليه وال يرخص له، هذا قول جمهور أهل  معصيته في سفره هذا، هذا عاص  من ن مكيرتكب أكبر قدر م
ويرى أبو حنيفة والثوري إلى أن القصر وجميع الرخص مرتبطة بوصف مؤثر وهو السفر، وجد الوصف  العلم،

 يوجد الحكم. اإذ  
ألن األصل التوقيت، والرخصة عند أهل  ؛رخصة اوالجمع أيض   ،القصر رخصة؛ ألن األصل في الصالة اإلتمام

صالة في أوقاتها التي حددت بالنصوص العلم ما ثبت على خالف دليل  شرعي لمعارض راجح، األصل أن ال
اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاب ا مَّْوُقوت ا{}الصريحة  جاز تقديم إحدى الصالتين أو  [( سورة النساء601)] ِإنَّ الصَّ
راجح وهو السفر الذي من الزمه المشقة في األصل، لكن هذا الالزم ليس بالزم؛ ألن لمعارض تأخيرها 

يجمع ويقصر ويفطر  ،يترخص :ولذا لو سافر شخص من غير مشقة نقول ؛علقت ذلك بالسفرالنصوص 
 ويمسح ثالثة أيام بلياليها ولو لم يدرك مشقة.
ولو قطعها في ساعة هو مستحيل يقطعها في ساعة في وقتهم  :ولذا أهل العلم الفقهاء لما حددوا المسافة قالوا

 .تهرخصاقبلوا من هللا  ، لكنها رخصة،نصف ساعة يقطعها في لكن في وقتنا تقطع في أقل، بعض الناس
واألكثر على أن القصر أفضل من  ؟الجمع أو التوقيت ؟يختلف أهل العلم في األفضل هل القصر أو اإلتمام

يرى أبو حنيفة أن قصر الصالة في السفر واجب وعمدته في  ((فاقبلوا صدقته))صدقة تصدق هللا بها اإلتمام 
 ئشة وسيأتي.ذلك حديث عا



الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر،  "باب: الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر": -رحمه هللا-يقول 
جمع بالمدينة بين  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،الجمع بين الصالتين في الحضر يأتي فيه حديث ابن عباس
 ،ا في الحضر، والجمع في السفر بقية النصوصالظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف  وال سفر هذ

 بقية أحاديث الباب.
عن أبي  -عبد الرحمن بن هرمز- عن األعرج -المدني- عن مالك عن داود بن الحصين"حدثني يحيى يقول: 
كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه- هريرة
ين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، تبوك في الجهة الشمالية من جزيرة العرب، ممنوع من يجمع ب "تبوك

هو  الذي، اإضافة إلى التأنيث إن أردنا البقعة والعلمية أيض   ،تقول، تبوك زنتها تقول :الصرف لوزن الفعل وزنها
 علم  على تلك البقعة.

كان يجمع بين الظهر  -عليه الصالة والسالم-ن النبي في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره في هذا الحديث أ
والعصر جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس، وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال، وهذا الحديث كما يقول ابن 

، وكذلك هو عند رسال  مه فروي عن ،اختلف فيه على يحيى بن يحيى في إسناده :-تعالى رحمه هللا-عبد البر 
عن األعرج عن أبي هريرة، هو عند أكثر رواة الموطأ  الموطأ مرسل، وقد روي عن يحيى مسند  جمهور رواة ا

، اومنهم من رواه مسند   ،مرسل وابن عبد البر يقول: حتى في رواية يحيى اختلف فيه عليه، منهم من رواه مرسال  
 ،األصل في رواية يحيى مسندعن األعرج عن أبي هريرة، والذي يظهر أنه في  ايقول: وقد روي عن يحيى مسند  

أرسله في رواية يحيى كما قال بعض الشراح، وعلى كل حال  في أكثر الروايات مرسال   الرواة لما رآه لكن بعض
 الحديث ال إشكال فيه.

 "المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة -محمد بن مسلم بن تدرس- عن مالك عن أبي الزبير"وحدثني ثم قال: 
ر إلى أن مات سنة عشر  ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات له رؤية وهو صحابي، وعم  و  ،ولد عام أحد
 فيما قاله اإلمام مسلم وغيره.من الصحابة 

))رأيتكم ليلتكم هذه فإنه ما من نفس   ،((وجه األرض يأتي عليها مائة عام ))ما من نفس  منفوسة علىحديث: 
في آخر عمره، وكان  -عليه الصالة والسالم-وهذا قاله النبي  م((منفوسة على وجه األرض يأتي عليها مائة عا
بعد مقولته تلك بمائة  -عليه الصالة والسالم-يعني بعد وفاته  ،آخر من مات من الصحابة سنة عشر ومائة

 .ر طويال  مَّ عَ  ،سنة
كما في  -المعليه الصالة والس-وبعضهم يضعف حديث الجساسة بهذا الحديث، وأن الدجال موجود على عهده 

حديث تميم عند مسلم، ويأتي عليه مئات األعوام حتى يخرج في آخر الزمان، وال شك أن هذا الحديث صحيح 
 اهو في البحر ليس على وجه األرض، ويرد أيض   اوهو خاص، وأيض   ،وال أدنى إشكال فيه ،في صحيح مسلم

ن كان القول المحقق الص ،وجود الخضر في قول األكثر أنه باق حيح عند المحققين من أهل العلم أنه قد وا 
 مات.

معاذ بن جبل األنصاري من أعيان الصحابة من  "معاذ بن جبل أخبره"عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن 
فكان  ،عام تبوك -صلى هللا عليه وسلم-خرجوا مع رسول هللا " يعني الصحابة "أنهم"أعلمهم بالحالل والحرام 



ثم  افأخر الصالة يوم   :قال ،يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء -ه وسلمصلى هللا علي-رسول هللا 
ثم  افصلى الظهر والعصر جميع   ثم خرج" ،"ثم دخل -يعني جمع تأخير- اخرج فصلى الظهر والعصر جميع  

لم  زال  وهو من أقوى األدلة على جواز الجمع في السفر ولو كان نا ،خبائه ودخل فيه بعد الصالةخرج من  دخل"
بعضهم حمل هذا الجمع على  "افصلى المغرب والعشاء جميع   "ثم خرج ، خالف ا لمن يشترط ذلكيجد به السير

يعني رأي الحنفية في الجمع أنه ال يجوز إال في عرفة ومزدلفة، ويحملون ما  ،وتعقبه الخطابي ،الجمع الصوري 
جمع صوري، الخطابي وابن عبد البر تعقبا من  جاء من النصوص مما يدل على جواز الجمع بين الصالتين أنه

 اقال بالجمع الصوري بأن الجمع رخصة وتيسير وتسهيل على األمة لوجود هذا السبب، فلو كان الجمع صوري  
من اإلتيان بكل صالة  في وقتها، يقوالن: ألن العلم بأوائل األوقات وأواخرها بدقة  اوأشد حرج   ا،لكان أعظم ضيق  
وال  ،عن العامة، يعني مراقبة أوائل األوقات وأواخر األوقات أمر  شاق كثير من الخاصة فضال  مما يخفى على 

الصالة تؤدى بخمس دقائق،  ..،مسألةو يكلف عموم الناس بمثل هذا الشيء الدقيق؛ ألن الفاصل شيء دقيق، 
األوقات أشق عليه من أن  ، فكون المكلف يراقب هذهاوال شك أن الفاصل بين الوقتين يحصل في زمن  يسير جدًّ 

يصلي كل صالة في وقتها، والمراد بالجمع الصوري أن يؤخر الصالة األولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصالة 
 الثانية إلى أول وقتها.

 ع عشر دقيقة، يعني يريدونكضوب : صالة المغرب اليوم وصالة العشاء، يؤذن لصالة العشاء في السابعةفمثال  
وتكون حينئذ   ،ة المغرب فإذا انتهيت منها وقد انتهى وقت المغرب تصلي مباشرة العشاءتصلي اآلن صالأن 

صليت كل صالة في وقتها، عملت بأدلة التوقيت، وأنت من جهة أخرى باعتبارك جمعت الصالتين في مدة 
ة واحد، تأهبك فيه تيسير من هذه الحيثية، خروجك إلى محل الصال اواحد   اواحدة يسيرة وتأهبت للصالتين تأهب  

ال نتصور أن جميع الظروف وجميع صوص الجمع على هذا، للصالة واحد، فالحنفية يحملون ما جاء من ن
ومن التقاويم التي تحدد األوقات بدقة، يعني  ،األحوال وجميع األزمان عندهم مثل ما عندنا من الساعات الدقيقة

تصنع؟ وأنت مطالب بأن توقع المغرب في آخر كيف  ،افترض نفسك من غير ساعات ومن غير توقيت تقويم
أو تقدمت  اوقتها كما أنك مطالب بأن تكون تكبيرة اإلحرام لصالة العشاء بعد دخول وقتها، فلو تأخرت يسير  

وقع إشكال كبير على هذا القول، وال شك أن هذا القول فيه من الحرج ما فيه، والنصوص تدل على أنه  ايسير  
ن  ،لتأخير ال إشكال فيه في الصحيحين، والتقديم ثبت عند الحاكم واإلسماعيلي وغيرهماجمع بين الصالتين، ا وا 

 تكلم الحاكم نفسه في روايته.
على كل حال إذا أمكن حمل جمع التأخير على الجمع الصوري فإنه ال يمكن بحال جمع التقديم على الجمع 

، اوتأخير   ان الصالتين في وقت إحداهما تقديم  الصوري، وعلى هذا فالمرجح قول الجمهور في جواز الجمع بي
من غير أن يجد به السير؛ ألن  ،واألوزاعي يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم وهو رواية في مذهب أحمد

؟ أين دخل؟ كونه يكون له خباء يدخل فيه ويخرج منه خرج أين "ثم خرج ثم دخل"عندنا في هذا الحديث نص: 
ن كان القول بأنه ال يجمع إال إذا جد به السير كما قرره ابن فال ؟به السير هذا جاد    يلزم أن يجد به السير، وا 

، وعلى كل حال المسافر بصدد أن يرخص له، وقد -تعالى رحمه هللا-القيم وقبله شيخ اإلسالم ورواية عن مالك 
 جاء الترخيص له دون المقيم الحاضر.



ثالثة أيام، الفطر في رمضان، المسألة التي أثيرت في الدروس من الرخص الجمع كما سمعنا، القصر، المسح 
ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو } :بآية المائدة للماء استدالال   االسابقة من جواز التيمم للمسافر ولو كان واجد   َواِ 

َساء َفَلْم َتِجدُ  َن اْلَغاِئِ  َأْو اَلَمْسُتُم النِِ القيد يعود إلى الجملة  :قالوا [( سورة المائدة1)] {وْا َماءَجاء َأَحٌد مَّنُكم مِِ
 امم حاضر  ياألخيرة، مع أنه نقل اإلجماع أكثر من واحد على أنه ال يجوز لواجد  الماء القادر على استعماله أن يت

 افر.نقل اإلجماع على هذا، فال وجه لمن فهم من اآلية جواز التيمم مع وجود الماء للمس ا،كان أو مسافر  
 وامتثاال   ،هذا االستثناء للتبرك من جهة ((-إن شاء هللا- اإنكم ستأتون غد  )) :-عليه الصالة والسالم- ثم قال

ا}: -جل وعال-لقول هللا  ي َفاِعٌل َذِلَك َغد  ))إنكم  [( سورة الكهف85-81)] ِإالَّ َأن َيَشاء َّللاَُّ{*  َواَل َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِِ
نكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ،عين تبوك -ن شاء هللاإ- استأتون غد    :حتى يضحى النهار يعني ((وا 
(( ))فمن جاءها فال فال يمس من مائها)) -عليه الصالة والسالم-يعني قبله  ((فمن جاءها)) اقويًّ  ايرتفع ارتفاع  

 معاذ "فجئناها" قول:، ي-عليه الصالة والسالم-يعني حتى يجيء النبي  ((حتى آتي اشيئ  يمس من مائها 
 ((ا))من جاءها فال يمس من مائها شيئ  : -عليه الصالة والسالم-في قوله  "وقد سبقنا إليها رجالن "فجئناها

أن لإلمام أن يمنع من األمور العامة إذا ترتب على هذا المنع مصلحة، يعني كالماء والكأل فيه يقول الباجي: 
 ذلك.إذا ترتب على هذا المنع مصلحة جاز له 

بالصاد، أو تبض  بالضاد، وتبص من البصيص وهو البريق واللمعان،  ص"والعين تب"وقد سبقنا إليها رجالن 
يقول: الرواية الصحيحة المشهورة في  -تعالى رحمه هللا-وتبض بالضاد يعني تقطر وتسيل، ابن عبد البر 

-فسألهما رسول هللا  ،من ماء -ي قليليعن- بشيء" وعليها الناس، ،يعني المعجمة ،الموطأ بالضاد المنقوطة
يقول  "نعم :فقاال ؟((امن مائها شيئ   -بكسر السين على األفصح- ستماهل مِس )) :-صلى هللا عليه وسلم

هذا إن كانا  ،، أو نسياه، أو حماله على الكراهة-عليه الصالة والسالم-الباجي: االحتمال أنهما ال يعلما بنهيه 
وقال لهما ما شاء هللا أن  -صلى هللا عليه وسلم-فسبهما رسول هللا من المنافقين،  مؤمنين، وروي أنهما كانا

، وال شك أن مخالف األمر النبوي متعرض أو -عليه الصالة والسالم-لمخالفتهما أمره  ؛من ألفاو السب يقول
( سورة 11)] ُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَ }معرض  نفسه للعقوبة 

يعني بعد أن أذن لهم  "ثم غرفوا بأيديهم من العين" ال يستخف باألوامر الشرعية ،فينتبه اإلنسان لمثل هذا [النااور
  "قليال   قليال   "غرفوا بأيديهم من العين -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
ذا حمله على الكراهة ما يستحق السب ؟هل ما يمكن أن يسبيعني الجا ألن األمر المواجه غير األمر  ؟طيب وا 

حتى  قليال   "ثم غرفوا بأيديهم من العين قليال   -عليه الصالة والسالم-يعلمه النبي  اأمر   اتغير المواجه، وقد فو  
 -صلى هللا عليه وسلم-ل رسول هللا ثم غس -يعني من األواني- في شيء -يعني الماء الذي غرفوه- اجتمع
-في نبيه  -جل وعال-لتنزل البركة في هذا الماء التي جعلها هللا  "وجهه ويديه -أي في الماء المجتمع- فيه

 : غزيرأو قال "بماء  منهمر" :في صحيح مسلم "ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير" -عليه الصالة والسالم
أي - يوشك)) :-صلى هللا عليه وسلم-ثم قال رسول هللا " ، وهم جيش كبيروا دوابهموسق ،شربوا "فأستقى الناس"

مات سنة  -رضي هللا عنه-معاذ  ((اهنا قد ملئ جنان  اذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هايا مع -يقرب ويسرع



الصالة عليه -و طول نسبي بعده ، يعني إن طالت بك حياة يا معاذ هثمان عشرة بالشام في طاعون عمواس
يعني هذا المكان، وال شك أن معاذ استوطن الشام ومات بها، وقد رأى ما  ))ورأيت((قام سبع سنوات، أ -والسالم

يخصب  :تمييز جمع جنة، أي ((ا))أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنان   -عليه الصالة والسالم-أخبره به النبي 
عليه -حيث أخبر النبي  ؛ة وعلم من أعالم النبوةوثمار، وفيه معجز  ،المكان فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة

 يعن ذلك المكان الذي ال شيء فيه، وما يكون فيه بعد سنين، واآلن تبوك وضعها الزراع -الصالة والسالم
عليه -هذا من معجزاته فوفيها جنان،  ،فيها شركات زراعية، فيها بساتين :تبوك؟ أقولأهل أحد من  هفيماذا؟ 

-هذا الحديث في كتاب الفضائل في معجزات النبي  -تعالى رحمه هللا-وقد أدخل مسلم ، -الصالة والسالم
 .-صلى هللا عليه وسلم

إذا  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر قال:"وحدثني ثم قال: 
وقد تعلق  "مع بين المغرب والعشاءيج"والمراد في السفر كما صرح بذلك في رواية البخاري  "عجل به السير

يقول: هذه حكاية حال في سفرة   -تعالى رحمه هللا-بهذا الحديث من اشترط الجد في السير، لكن ابن عبد البر 
أو في ظرف  من الظروف، المقصود أنه تقدم ما يدل على جواز الجمع  ،أو في حال  من األحوال ،من السفرات

ن كان نازال    .للمسافر وا 
 :......طالب

ن قيل بأن األولى األرفق بالمسافر تحقيق   للهدف  انعم األولى عدم الجمع، األولى تركه لوجود الخالف فيه، وا 
 الشرعي من الترخيص له كان أجود.

صلى  أنه قال: عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد هللا بن عباس"حدثني ثم قال: 
في  "في غير خوف وال سفر اوالمغرب والعشاء جميع   االظهر والعصر جميع   -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 

 -يعني أظن- رى أ   :-تعالى رحمه هللا-يقول مالك  "بالمدينة من غير خوف  وال سفر اوسبع   اصلى ثماني  " :رواية
بن  ، مع أنه في صحيح مسلم من طريق األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيدكان في مطر أن ذلك

بين الظهر والعصر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جمع رسول هللا  -مارضي هللا عنه-جبير عن ابن عباس 
جزم غيره بأنه غير  -تعالى رحمه هللا-والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف  وال مطر، فما يظنه مالك 
ن المدينة أصيبت بوباء : إيعني هل نقول ؟موجود، فإذا انتفى الخوف والمطر والسفر فما المبرر للجمع بالمدينة

 ا؟جمع   -عليه الصالة والسالم-فمرض الناس كلهم فصلى النبي 
 طالب:......

روايات -، هذا في جميع الروايات هيحرج أمت ابن عباس أالكما قال  -عليه الصالة والسالم-أراد النبي نعم، 
 .-عليه الصالة والسالم-مته ال يحرج أابن عباس عن السبب فقال: أراد أ يسأل -الحديث

بعضهم حمل الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، حمل بعضهم الجمع في هذا الحديث على الجمع 
الصوري، ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم عن أبي الشعثاء قال: أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل 

مثل هذا الحديث؛ ألنه ال يوجد سبب للجمع إذا انتفى  العشاء هذه هي حقيقة الجمع الصوري، وال بد منه في



ال مبرر للجمع، فيحمل هذا على الجمع الصوري، وقاله بعض رواة الحديث، النووي  ،الخوف والمطر والسفر
 لكن قواه غيره، ويلجأ إليه لتوجيه مثل هذا النص. ،ضعف هذا الجمع

 ،ث اتفق العلماء على ترك العمل به إال هذا الحديثالترمذي في علل جامعه أخبر أنه ال يوجد في جامعه حدي
ال يوجد حديث أجمع العلماء على ترك  ))فإن شرب في الرابعة فاقتلوه(( وحديث قتل مدمن الخمر حديث معاوية

وحديث قتل من تكرر منه شرب الخمر مع أنه وجد من يقول بمفاد هذا الحديث ويحمله على  ،العمل به إال هذا
ويحمله أو يحمله على وجود المشقة، قد يوجد مشقة في الحضر تدعو إلى الجمع مثل المطر  ،الجمع الصوري 

سياراتهم وال يستطيعون أن يؤدوا الصالة في وقتها، الحرج  واومثل زحام شديد يمسك الناس ال يستطيعون أن يترك
 ال شك أنه منفي في شريعة اإلسالم.

وهو قول شيخ اإلسالم ويرجحه ابن -ا شرب في الرابع يقتل، ومنهم إذ امن يقول بقتل المدمن مطلق   اجد أيض  و  
حتى يقطع  ،يقتل -حد الشرب-منهم من يقول: له تعزير إذا رأى اإلمام الناس ال يردعهم الحد  -القيم والسيوطي

ل هذا كالم شيخ اإلسالم وابن القيم والسيوطي وجمع من أه ،هذا تعزير وليس بحد :دابر هذه الجريمة، يقول
 العلم.
أن عبد هللا بن عمر كان إذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء في المطر  عن مالك عن نافع"وحدثني يقول: 

عبد هللا بن عمر كان إذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، ابن عمر من  "جمع معهم
جب بيقين، واألمراء ال سيما أمراء بني أمية لهم والمعروف عنه أنه ال بد أن يخرج من عهدة الوا ،أهل التحري 

؛ ألنه يرى أن -رضي هللا عنه-والتساهل في األوقات، كان يجمع معهم  ،وضع  خاص في تأخير الصلوات
وألن الجماعة تحقق من المصلحة أكثر ما يحققه  ، وال يترتب عليه المصلحة؛الخالف في مثل هذه األمور شر

للجمع أن الناس  اأنه إذا جمع إمام المسجد ألدنى سبب وقد ال يكون السبب مبرر   انفراده، لكن ال يعني هذا
يوافقونه على هذا، نعم إذا نزلت الرخصة عمت، لكن يبقى التحقق من نزول هذه الرخصة ويحصل تساهل كثير 

جد الحرج ، أما إذا و وامن بعض األئمة، مجرد ما يأتي رش خفيف مع أنه ال يشق الحضور إلى المساجد يجمع
 ولن يشاد الدين أحد  إال غلبه((.))إن الدين يسر، فالشريعة مبناها على التيسر، 

يعني ابن عمر أحد - أنه سأل سالم بن عبد هللا بن شهاباعن مالك عن "وحدثني : -رحمه هللا-ثم قال 
 يجوز هذا بال كراهةيعني  "ال بأس بذلك نعم :فقال ؟هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر :-الفقهاء السبعة

"ألم تر إلى صالة الناس يعني يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم  "؟ألم تر إلى صالة الناس بعرفة"
هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قد يقول قائل: كيف يخفى على ابن  :ابن شهاب سأل سائل "؟بعرفة

"هل إلمام الحافظ المكثر من الرواية يسأل ابن عمر أنه جمع وهو ا -عليه الصالة والسالم-شهاب ما ثبت عنه 
-وهل استدل له سالم لما ذهب إليه بفعل النبي  يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم ال بأس بذلك"

أقول: اإلشكال في كون ابن شهاب وهو  "ألم تر إلى صالة الناس بعرفة؟"ما قال له: ؟ إن-عليه الصالة والسالم
يعني هذا االحتمال أن يكون قبل أن يطلع  ؟حافظ يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفرإمام مكثر 

كيف يسأل عن  اهذا احتمال؟ إذ   ؟يعني في مبدأ أمره ؟قبل أن يروي ما يروي من األحاديث ،على األحاديث
ال سيما إذا كان  ؟أو على الخوفهل يخفى مثل هذا على ابن شهاب؟ الجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ و 



بين الناس يرد مثل هذا  اولو كان مستفيض   افي بلد  يكثر فيه من ال يجيز الجمع، إذا وجد في بلد من ينكر أمر  
ثم صار الناس يسألون، يعني لو  ،قبل سنين على التكبير المطلق والمقيد االسؤال، ما كان السؤال يرد إطالق  

ألنه ما يوجد من  يمكن يضحكن عليه الناس؛ ؟سنة أممقيد هو بدعة واحد سأل قبل عشرين سنة عن التكبير ال
يخالف أهله ما تقرر عند الشخص يسأل  ينكره، لكن لما وجد صار الناس يسألون، فإذا وجد في بلد ينكر أو مثال  

 .))شفاء العي السؤال((
 طالب:......

لجواب في جمع تقديم، لكن اإلحالة على نعم، ا :هو يقول: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ لو الجواب
 .جمع لصالة الناس بعرفة

 طالب:......
له إلى النصوص الثابتة؟ ليبين أن لماذا لم يحودعمه الجواب بفعل الناس بعرفة  -السائل–أنا أقول: إحالة سالم 

ال سيما مع  ،ع بعرفة، وهذا مما يتفق عليه الناس كلهم الجم-عليه الصالة والسالم-هذا الحكم باق  بعد النبي 
، -إن شاء هللا تعالى-يعني للمسافرين، والخالف في جمع المكي بعرفة ومزدلفة معروف سيأتي  ،وصف السفر

وهذا قول أبي حنيفة، فعلى هذا الذي لم يتلبس بنسك ال يجوز له أن يجمع،  ،يعني بعضهم يجعله للنسك
من كان مسكنه دون مسافة قصر من عرفة أو مزدلفة وبعضهم يقول: سببه السفر وهو قول األكثر، وعلى هذا 

 .-إن شاء هللا تعالى-ال يجوز له أن يجمع، ستأتي في بابها 
أنه كان يقول:  -زين العابدين بن علي بن أبي طالب- عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين"وحدثني قال: 
ن ألواللفظ محتمل  "ين الظهر والعصرإذا أراد أن يسير يومه جمع ب -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا كان 

ذا أراد أن يسير  ، أو جمع تأخير إن سار قبلهال سيما إن سار بعد الزوال ،يكون جمع تقديم ليله جمع بين "وا 
هذا مرسل؛  "-صلى هللا عليه وسلم-"عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول هللا ، "المغرب والعشاء

، يقول ابن عبد البر: وهذا الحديث يتصل برواية مالك من حديث معاذ بن -هللارحمه -ألن زين العابدين تابعي 
 .اجبل وابن عمر، وهو عند جماعة من الصحابة مسند  

على كل حال الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوجود الوصف الذي علق عليه الجمع وهو السفر 
على  اصوري   اأو يجيزونه جمع   ،ال يجيزونه إال بعرفة ومزدلفة محل اتفاق بين أهل العلم باستثناء الحنفية الذين

 ما ذهبوا إليه.
وهذا من  ،هذه الرخصة الثانية للمسافر "باب: قصر الصالة في السفر": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

ديث التيسير والتسهيل؛ ألن المسافر الذي األصل في سفره المشقة، السفر قطعة من العذاب كما في الح
 الصحيح، بصدد أن يخفف عنه أردف القصر بالجمع لما يجمعهما من أن كل منهما رخصة للمسافر.

هو أمية بن عبد هللا بن خالد بن  "بن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيداحدثني يحيى عن مالك عن "قال: 
يا أبا عبد  :ن عمر فقالأنه سأل عبد هللا ب" ، وضبط بالتصغيرأسيد بفتح الهمزة وكسر السين على األفصح

نجد صالة  "إنا نجد صالة الخوف وصالة الحضر في القرآن وال نجد صالة السفر -وهذه كنيته- الرحمن
اَلَة َفْلَتُقْم َطنِئَفٌة{} :الخوف في القرآن َذا ُكنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ هل المراد بها صالة  [( سورة النساء608)] َواِ 



اَلِة }المسافر الخائف فيقصر؟  الخوف أو صالة َذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِ  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصُروْا ِمَن الصَّ َواِ 
يعني قصر الصالة للمسافر الخائف هذا موجود في القرآن، وال نجد صالة السفر  [( سورة النساء606)] ِإْن ِخْفُتْم{

اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاب ا مَّْوُقوت ا{} :موجودة في القرآنبالنسبة للمسافر اآلمن، صالة الحضر   ِإنَّ الصَّ
ا في األوقات المحددة [( سورة النساء601)] يعني قصر الصالة في السفر  "وال نجد صالة السفر" يعني مفروض 

َذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِ  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن اآلمن  اَلِة{}َواِ  يعني رفع  [( سورة النساء464)] َتْقُصُروْا ِمَن الصَّ
 ؟الوجوب ؟{َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ }الجناح هل هذا يفهم منه وجوب القصر أو إباحة القصر؟ 

 طالب:......
ب وال يقولون بوجو  ،بالوجوب، وجاء في القصر هذا األسلوب :، الحنفية يقولون أتيما ت اوعكس   االمسألة طرد  

َف ِبِهَما{} :السعي وجاء فيه نظير هذا األسلوب ( سورة 642)] َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
 [( سورة البقرة642)] َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه{} :بأن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وجاء فيه :الجمهور يقولون  [البقرة

يعني  ؟بظاهر ليس أمظاهر  [( سورة النساء464)] }َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح{ :لون بوجوب القصر وجاء فيهوال يقو 
وعروة واحتجاج عائشة بسبب النزول على أن السعي ال بد  -ارضي هللا عنه-المحاورة التي حصلت بين عائشة 

رأيها أنها لو كانت تدل على ما  ؟السعي منه للحاج والمعتمر معروف، لكن لفظ اآليتين هل يؤخذ منهما وجوب
لكن رفع عنه الجناح  "فال جناح عليه أن ال يطوع" تعبير قد جاءذهب إليه عروة من رفع اإلثم فقط أن يكون ال

ألنهم كانوا يسعون  ؛هو اإلثم الذي تصوره من مشابهة الكفار في سعيه بين الصفا والمروة :ألنه تأثم، الجناح
ح هو للصنمين المعروفين، فهذا الجناح وهذا التأثم رفع باآلية، ويبقى أن االستدالل المرج   بين الصفا والمروة

األدلة األخرى، يعني لو لم يكن في الموضعين إال هاتين اآليتين احتجنا إلى المرجح؛ ألن مجرد رفع الجناح ال 
 يقتضي الوجوب.

َل ِفي َيْوَمْينِ َواْذُكُروْا َّللِاَ ِفي أَ } :نأتي إلى آية  قريبة من هذا َر َفال  يَّاٍم مَّْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّ َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخَّ
ال المتأخركيف؟ أيهما األولى بأن يذك   [( سورة البقرة801)] ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتََّقى{  أيهما أكمل؟ ؟ر بالتقوى المتعجل وا 

( سورة 801)] ِلَمِن اتََّقى{}: والمتعجل ال يقال له  [( سورة البقرة801)] اتََّقى{ِلَمِن }المتأخر، كيف المتأخر يقال له: 
يرجو المغفرة وأن  اوهل يكتفي الحاج الذي تردد على بيت هللا الحرام مرار   ؟أو لمن اتقى راجعة إلى االثنين ؟[البقرة

بأن يكون ال إثم عليه سواء  تقدم أو  هل يكتفي الجنة(( ))الحج المبرور ليس له جزاء إاليعود كما ولدته أمه 
في التقدم والتأخر في  [( سورة البقرة065)] }َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه{ألنه إذا ربطنا  ه؛تأخر؟ يكفيه أنه ال إثم عليه؟ ما يكفي

 .الموضوعين
 طالب:......

التأخر له مزية لفعله  :قولل؛ ألنه ال مزية للتأخر، نجع.... تال إثم سواء بقيت زيادة يوم أو تعجلت.: هو يقول
 ى األمرين، ويكون المعنى حينئذ  ال إثم عليه،إل راجع [( سورة البقرة801)] ِلَمِن اتََّقى{}، و-عليه الصالة والسالم-

))رجع من ذنوبه  :يعني مما اقترفه في عمره إن اتقى في حجه، ويكون نظير حديث ،ارتفع عنه اإلثم بالكلية
الحاج الذي تجشم المتاعب والمصاعب يعني هل ذهب ليكون ال إثم عليه في حجه؟! ال، ألن  كيوم ولدته أمه((

 ؟بظاهر أم ليس، وتكون داللة اآلية مثل داللة الحديث، ظاهر ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه



فقال ابن  -يعني مع األمن- "إنا نجد صالة الخوف وصالة الحضر في القرآن وال نجد صالة السفريقول: 
فإنما نفعل  ،اوال نعلم شيئ   -صلى هللا عليه وسلم- ابعث إلينا محمد   -عز وجل-بن أخي إن هللا ايا ر: عم

فبين له أن القصر في سفر  [( سورة األحزاب86)] {ِفي َرُسوِل َّللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ }ال شك أن لهم  "كما رأيناه يفعل
والقصر في سفر األمن ثابت  [( سورة النساء464)] }ِإْن ِخْفُتْم{األمن ثابت بالسنة؛ ألنه في اآلية مشروط بالخوف 

بالسنة كما بينه ابن عمر، فبين له أن القصر في سفر األمن ثابت بالسنة ال بالقرآن، ويكون هذا الحكم حينئذ  
 ارتفعت العلة وبقي الحكم. ،هذا الحكم شرع لعلة ،مما شرع لعلة

عليه -شركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي الرمل في الطواف سببه وعلته قول الم
ويريهم خالف ما اعتقدوا، ولذا لما رأوهم  ،في األشواط الثالثة األولى لكي يخلف ظن المشركين -الصالة والسالم

لمين يأتون ن المس: إأحد يقول هغير مشروع؟ مشروع، في أميرملون قالوا: شبهوهم بالغزالن، اآلن الرمل مشروع 
ال ما فيه  ؟ ما فيه، ارتفع السبب وبقي الحكم.+وا 

بن أمية قال: قلت  يعلى السبب في القصر السفر مع الخوف، ارتفع الخوف وبقي الحكم، في صحيح مسلم عن 
ل وقد أمن الناس، فقال: عجبت  مما عجبت منه فسألت رسو  [( سورة النساء464)] }ِإْن ِخْفُتْم{لعمر: إنما قال هللا 

رحمه -يقول ابن عبد البر  ))صدقه تصدق هللا بها عليكم فاقبلوا صدقته((فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
، يقول وألنه أسقط منه راو  من الرواة ، يعني إلبهام الرجل المذكور؛: لم يقم مالك إسناد هذا الحديث-هللا

ا.......: وسائر أصحاب ابن  ،رجل من آل خالد بن أسيدهكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن  أيض 
شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد هللا بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد 
عن ابن عمر، يقول: وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث، ومن طريق الليث أخرجه النسائي وابن ماجه، 

عليه الصالة -في مكانه، ما دام فعله النبي  -رضي هللا عنه-استدالل ابن عمر المقصود أن الحديث متصل، و 
ففيها كثير من األحكام  ،وهو آمن، والسنة حجة ومصدر تشريعي مستقل ال يطلب لها موافقة القرآن -والسالم
عليه -من فعله وال كيف نصلي؟ إنما عرفنا الصالة  ؟توجد في القرآن، ولوال السنة لما عرفنا كيف نحجال التي 

 وفعال   قوال   -عليه الصالة والسالم-والحج عرفناه ببيانه  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((وقوله:  -الصالة والسالم
 .))خذوا عني مناسككم(( :وقوله

 االمدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، طلب العلم متأخر   "وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان" :يقول: 
 أنها قالت: -صلى هللا عليه وسلم-عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي "يروي  ا،كثير   اير  وأدرك خ اجدًّ 

 نعم؟ ما أدركت؟ أمما أدركت؟ أدركت اإلسراء  أموعائشة أدركت الفرض  "فرضت الصالة ركعتين
 طالب:......

 .ليه االتفاقبل نقل ع ،صحابي، مرسل الصحابي حجة عند العلماءلم تدرك اإلسراء، فهذا مرسل 
 أماااااااااااااا الاااااااااااااذي أرساااااااااااااله الصاااااااااااااحابي 

 فحكمااااااااااه الوصاااااااااال علااااااااااى الصااااااااااواب     جج
 

وكررت  "في الحضر والسفر"أنها قالت: فرضت الصالة ركعتين ركعتين  ولذا خرجه الشيخان البخاري ومسلم
ن، ألنها لو قالت: فرضت الصالة ، ركعتين ركعتين، لكل صالة ركعتاركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صالة

لو قال  ،ركعتين في الحضر والسفر لفهم منه أنها في اليوم والليلة ركعتين، لكن لما قالت: ركعتين ركعتين..



مقتضاه أن يكون  األف   اووزع على الطالب، لكن لما يقال: أعط  الطالب ألف   ألف  ب أتى، ا: أعط  الطالب ألف  مثال  
 :ركعتين يعني في اليوم والليلة، لكن لما قالت :كل طالب له ألف، وهنا فرضت الصالة ركعتين، لو قالت

إال المغرب فإنها "فرضت الصالة ركعتين ركعتين يعني الخمس فرضت إال ما استثني في رواية أحمد وغيره: 
ال الفجر فإنها تطول فيها القراءة هر والعصر يبقى الظ ،في الحضر والسفر يعني إال ما استثني"، وتر النهار، وا 

 يعني على الفرض األول أبقيت على ما فرضت عليه ركعتين "فأقرت صالة السفر" ركعتين والعشاء ركعتين
إال المغرب فإنها وتر "، وجاء االستثناء في رواية أحمد وغيره: احتى صارت أربع   "وزيد في صالة الحضر"

ال الصبح فإنها تطول فيها القراءة ،النهار  ."وا 
ركعتين  افي أول األمر عموم   ات صالة السفر أو الصالة عموم  قدر  (فرضت)الجمهور على أن معنى  "فرضت"
 (فرضت)، فمعنى اأقرت صالة السفر على الفرض األول وزيد في صالة الحضر حتى صارت أربع   ،ركعتين

قدرت على رأي الجمهور الذين ال يقولون بوجوب القصر على خالف  بينهم في األفضل من القصر واإلتمام، 
وعرفنا فيما تقدم الفرق بين الرخصة والعزيمة، وعند الحنفية معنى  ،في السفر رخصةوعلى هذا فالقصر 

قصر الصالة في السفر القصر واجب، وعند الجمهور رخصة وليس  ،وجبت، فالقصر عندهم واجب (فرضت)
ل بواجب، هو أفضل من اإلتمام عند أكثر من يقول بقول الجمهور، واإلتمام عند بعضهم أفضل، وعلى كل حا

ويؤيد تأويله  "فرضت"حديث يحب أن تؤتى رخصه، وكل  من الفريقين يتمسك بال -جل وعال-ما دام رخصة هللا 
 بأدلة أخرى.

 :كيف يتم لهم االستدالل بقول عائشة اهل القصر فرض عند الحنفية أو واجب؟ واجب وليس بفرض، إذ   طيب،
ن كان لفظ نه فرض؛ ألنه ثبت بدليل ظني : إلماذا ال يقولون  "فرضت" وليس بدليل قطعي فليس بفرض، وا 
 ."فرضت" :الصحابي

رضي هللا -وتأولت كما تأول عثمان  ،مما يرد على الحنفية أن عائشة خالفت هذا الحديث فأتمت في السفر
رضي -بما روى، وهنا رأي عائشة ال ، والحنفية عندهم إذا اختلفت رواية الراوي مع رأيه فالعبرة بما رأى -عنه
تهم فخالف الحنفية قاعد "فرضت الصالة ركعتين ركعتين"وهي التي تقول:  ،أن القصر ليس بواجب -اعنههللا 

ن كان الجمهور عندهم أن العبرة بما روى  ،في هذا -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  االعبرة بما ثبت مرفوع   ،وا 
علينا كذا له حكم الرفع؛ ألن الذي فرض كذا أو أوجب أو أبيح لنا أو رخص لنا أو حرم  :، وقول الصحابي

فرض  :والذي يرخص هو الشارع، يعني من له ذلك، فإذا قال الصحابي ،والذي يبيح ،يفرض والذي يوجب
 .فله حكم الرفع ،أو رخص لنا ،أو أبيح لنا ،علينا

كل عائشة هل أدركت فرض الصالة لما فرضت الصالة ليلة اإلسراء؟ عائشة لم تدرك فرض الصالة، وعلى 
كما سمعت خبر بدء الوحي، ولو قدر أنها لم  -عليه الصالة والسالم-حال االحتمال أنها سمعت ذلك من النبي 

فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند جماهير أهل العلم،  -عليه الصالة والسالم-تسمعه من النبي 
 .ونقل عليه االتفاق

 أماااااااااااااا الاااااااااااااذي أرساااااااااااااله الصاااااااااااااحابي 
 ى الصااااااااااواب  فحكمااااااااااه الوصاااااااااال علاااااااااا   جج

 



وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس  "في الحضر والسفر"تقول:  "ركعتين ركعتين" :ررتنا لماذا كوعرف
يمكن التوفيق بينهما بأن كالم عائشة في أول " و وفي السفر ركعتين افرضت الصالة في الحضر أربع  "قال: 

ألنها تقع في آخر جزء من النهار  " وتر؛النهارإال المغرب فإنها وتر  " مر وكالم ابن عباس في آخر األمراأل
ال الصبح فإنها تطول فيها القراءة"وتختم بها صلوات النهار فكانت كالوتر  ،بل بعده هذه سمتها، ولطولها  "وا 

َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن } ،قرآن الفجر؛ ألنه أطول أركانها -صالة الفجر-أطلق على الصالة 
ا{ يعني صالة الفجر، ومعنى هذه الشهادة وأهميتها وقيمتها مما يجعل المسلم يحرص  [( سورة اإلسراء72)] َمْشُهود 

واستماع قراءة الصالة من أولها بحضور قلب، هذا الشهود الذي يجعل المسلم  ،على إدراك جميع صالة الفجر
في طريق الهجرتين، ابن  -تعالى رحمه هللا-يم بينه ابن الق ،لب العلم يحرص على هذا أشد الحرصاال سيما ط

لما بين المنهج الذي يسير عليه أصحاب اليمين أو المنهج الذي يسير عليه المقربون هذه  -رحمه هللا-القيم 
في طريق الهجرتين  ،على طالب العلم أن يطلع على الطريقتين، وهذا منهج يسير عليه هؤالء، و خطة لهؤالء

 القيم كتاب ال يستغني عنه طالب علم. وباب السعادتين البن
 يقرأ بقصار السور في صالة الصبح. ومع األسف نجد أو نسمع من صالة الصبح تطول فيها القراءة

 ،يقول الحنفية بوجوبه ،على كل حال الخالف في مسألة القصر وحكمه خالف  معروف مشهور عند أهل العلم
، وعرفنا أن المسافر هو المتلبس بالسفر بعد مفارقة فضلاأل والجماهير على أنه رخصة على خالف  بينهم في

ن كان األفضل بالنسبة للجمع أن يصلي كل عامر البلد له أن يترخص فيجمع بين الصالتين ولو كان نازال   ، وا 
في منى، وأما بالنسبة للقصر فاألفضل له أن يقصر ما  -عليه الصالة والسالم-صالة في وقتها كما فعل النبي 

 ما لم يجمع اإلقامة على ما سيأتي. امسافر   دام
ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد هللا:"ثم قال: 
ما أشد ما رأيت أباك أخر : -بن عمريعني ا- "عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد هللا ،؟في السفر

وفي السفر إذا لم يرد الجمع؛ ألن  ،والمقصود في الحضر ،المغرب ينبغي أن تعجلألن  المغرب في السفر؟"
 ، فاألفضل تعجيلهاصالها لما غاب القرص في اليومين في حديث إمامة جبريل -عليه الصالة والسالم-النبي 

عشر  وبين ذات الجيش والعقيق اثنا "الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق"فقال سالم: غربت 
 تقطع فيالكيلو العشرين و ، يعني كم كيلو؟ عشرين، عشرين كيلو بين غروب الشمس وبين صالة المغرب، ميال  
ن و ال، أنتم ما شاء هللا عليكم متعود ،مشي؟ ال أمجري  حتاج إلى عشر دقائق على األقدام،الكيلو الواحد ي كم؟

تقطع  والعشرين الكيلو ربع مسافة القصر التي على المشي ال يحتاج إلى وقت، على كل حال هي على الدواب،
في يومين، على كل حال الواحد يختلف ظرفه عن ظرف الجماعة، فإذا كان جماعة محملة تسير فوضعها 

 واألشخاص يختلفون. ،يختلف عن وضع الواحد، والدواب تختلف
لصالة المغرب أنه أخرها عن ابن وهب أن السبب في تأخير ابن عمر  نقال   -شروح الموطأ-في بعض الشروح 

هل يحتمل أن الماء،  للماء، وهذا يدل على أن ابن عمر ال يتيمم في أول الوقت إذا رجا االتماس   ،ليلتمس الماء
وأراد أن يجمع المغرب مع العشاء؟ أذن المغرب غربت الشمس وهو بذات الجيش على  ايكون ابن عمر مسافر  

 "ن كيلو، ثم أخرها عشرين أخرى هل هذا االحتمال قائمالبريد قريب من عشري ،بريد من المدينة



 طالب:......
في هذا ال يقرب من المدينة إذا غربت الشمس وهو بذات الجيش صلى المغرب  ،ال، هو يبعد عن المدينة اآلن

رين وذات الجيش على بريد من المدينة عش ،ذات الجيش بعيدة عن المدينة والعقيق أقرب :بالعقيق؛ ألنه إذا قلنا
دخل المدينة، ذات الجيش بين العقيق  اإذ  عشرين كيلو  ،كيلو والعقيق بينها وبين ذات الجيش اثنا عشر ميال

 وبين المدينة.
 طالب:......

 وكلها قرب المدينة ما يبعد هذا. ،نعم قد يكون هذا في جهة وهذا في جهة
 سم.
 ما يجب فيه قصر الصالة: :باب"

قصر  اأو معتمر   اكان إذا خرج حاجًّ  -مارضي هللا عنه-أن عبد هللا بن عمر حدثني يحيى عن مالك عن نافع 
 .الصالة بذي الحليفة

 هبن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصالة في مسير اوحدثني عن مالك عن 
 .وذلك نحو من أربعة برد :قال مالك ،ذلك

ركب إلى ذات  -مارضي هللا عنه- هللا أن عبد هللا بن عمر حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد
 .وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد :قال مالك ،ذلك هالنصب فقصر الصالة في مسير 

 .أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصالة -مارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر 
كان يقصر  -مارضي هللا عنه-بد هللا أن عبد هللا بن عمر وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن ع

 .الصالة في مسيره اليوم التام
 .البريد فال يقصر الصالة -مارضي هللا عنه-بن عمر اوحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع 

ا بين مكة كان يقصر الصالة في مثل م -مارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباس 
وذلك أحب  ،وذلك أربعة برد :قال مالك ،وفي مثل ما بين مكة وجدة ،وفي مثل ما بين مكة وعسفان ،والطائف

وال يتم  ،ال يقصر الذي يريد السفر الصالة حتى يخرج من بيوت القرية :قال مالك ،فيه الصالة يما تقصر إل
 ."حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك

ما يجب، المعروف من قول مالك أن  :باب "باب: ما يجب فيه قصر الصالة": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 تأكد أن يقرب من الواجب. ،، والمراد بالوجوب هنا تأكد االستحبابواجبالقصر سنة وليس ب

ة بذي قصر الصال اأو معتمر   احدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان إذا خرج حاجًّ "قال: 
صلى  -عليه الصالة والسالم-، فالنبي اأو معتمر   ا، خرج حاجًّ -صلى هللا عليه وسلم-اقتداء  بالنبي  "الحليفة

في  -عليه الصالة والسالم-وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وابن عمر يقتدي بالنبي  ا،الظهر بالمدينة أربع  
 .-عليه الصالة والسالم-ذي الحليفة كما فعل  دينة صالة  تامة ثم يقصر إذا وصلذلك فيصلي بالم

بن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصالة في اوحدثني عن مالك عن "قال: 
 ،من المدينة ولعبد الرزاق عن مالك: ثالثون ميال   ،من المدينة "وذلك نحو من أربعة برد :قال مالك ،ذلك همسير 



قريب من خمسين كيلو، وهنا أربعة برد يعني ثمانين كيلو، االحتمال أن ريم هذه أرض  ميل يعنيالثالثون ال
احتمال، وما روى عبد الرزاق عن مالك صحيح،  ،وأقصاها أربعة برد بحيث يكون أدناها ثالثين ميال   امتسعة جدًّ 

أو مكان  أفيح واسع أدناه  صحيح، فاالحتمال أن ريم هذه أرض   امن أربعة برد أيض   انحو   :والذي هنا قول مالك
 وأقصاه أربعة برد. ،ثالثون ميال   ةمساف

اآلن قصر بذي الحليفة يعني مجرد ما فارق المدينة قصر، وليس معنى هذا أن  .."حدثني عن مالك"ثم قال: 
ي نه يقصر بذذه نهاية السفر، فال يقول قائل: إهذا نهاية السفر، نهاية السفر هو قاصد مكة حاج أو معتمر ه

عمر أنه يقصر أربعة برد  ال، إنما هذه بداية السفر، ما ذكره عن ابن ،ن مسافة القصر بضعة أميالأل ؛الحليفة
 .يال  ثمانين ك
ركب إلى ذات النصب فقصر  بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر"حدثني عن مالك عن نافع عن سالم وقال: 

وبين ذات  :قال مالك"ر الصالة في مسيره ذلك فقص ،ذات النصب موضع قرب المدينة ه"الصالة في مسير 
وكذا رواه الشافعي عن مالك، وروى عبد الرزاق عن مالك قال: بينهما ثمانية عشر  "النصب والمدينة أربعة برد

وتأكيد مالك على هنا هذه أقرب من المسافة السابقة في كالم عبد الرزاق، وعلى كل حال التنصيص و  ،ميال  
قول الشافعي  اوهو أيض   ،أنه يرى هذه المسافة، التحديد بأربعة برد قول مالك كما هناأربعة برد يدل على 

 وأحمد، فاألئمة الثالثة على أن المسافة أربعة برد.
وبين خيبر والمدينة  "وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصالة"قال: 

 .اين كيلو تقريب  ، يعني مائة وستستة وتسعون ميال  
أن عبد هللا بن عمر كان يقصر الصالة في "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا ثم قال: 

 .مسيرة اليوم التام تقدر بأربعين كيال   "مسيره اليوم التام
لتي تقصر في كم تقصر الصالة؟ يعني كم المسافة ا :ترجم في صحيحه باب   -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري 

صلى هللا -النبي  وسم  "، هذا كالم البخاري: اوليلة سفر   ايوم   -صلى هللا عليه وسلم-وسمَّ النبي  ؟فيها الصالة
يقصران ويفطران في  -ما أو عنهمرضي هللا عنه-وكان ابن عمر وابن عباس  ا،سفر   وليال   ايوم   -عليه وسلم
حيح، يقول ابن حجر: مسألة مسافة القصر من المسائل هذا كله في الص ا،وهي ستة عشر فرسخ   ،أربعة برد

، فأقل ما قيل في ذلك يوم  من عشرين قوال   ا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو  االتي انتشر فيها الخالف جدًّ 
 عن بلده، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ اأقل ما قيل في ذلك يوم  وليلة، وأكثره ما دام غائب   ،وليلة هذا كالمه

االستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة؛ ألنه قال: في كم تقصر الصالة؟ على 
سبيل االستفهام، والعادة أنه إذا لم يجزم بالحكم وأردف االستفهام بأثر فاختياره مقتضى ذلك األثر، اختيار 

ا نقله عن ابن عمر وابن عباس أنهما يقصران ويفطران البخاري ما يقتضيه ذلك األثر، وهذا األثر أن المسافة م
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-، وقبل ذلك قال: وسمَّ النبي برد ثمانين كيلوفي أربعة برد أن هذا اختياره، أربعة 

وابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد، يعني هل يتفق فعل ابن عمر وابن  ،، يوم وليلةاوليلة سفر  
بلفظ االستفهام وأورد ما يدل على اختياره أن أقل  ةترجمالهنا يقول: وقد أورد المصنف  اس مع يوم وليلة؟عب

مسافة القصر يوم وليلة، هم يقولون: إذا أردف الترجمة التي لم يجزم فيها بحكم بأثر فاختياره مقتضى ذلك 



جعل الحافظ ابن حجر اختيار البخاري مقتضى وأثرين عن ابن عمر وابن عباس، و  امرفوع   ااألثر، هنا أورد خبر  
أربعة  فيوم وليلة نص ،، ويوم وليلة سفراوليلة سفر   ايوم   -صلى هللا عليه وسلم-الخبر المرفوع، سمى النبي 

 ربعة البرد مسافة يومين قاصدين.األالبرد؛ ألن 
، النووي حكى أن أهل الظاهر وعلى كل حال المعروف من اختيار البخاري أنه يرى أن أقل المسافة يوم وليلة

صلى هللا -وكأنهم احتجوا بما رواه مسلم من حديث أنس  أن النبي  ،ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثالثة أميال
كان إذا خرج مسيرة ثالثة أميال أو فراسخ اختصر الصالة، لكنه محمول  على ابتداء المسافة ال  -عليه وسلم

المسافة أنه ال يقصر حتى يبلغ هذه المسافة ثالثة أميال، المقصود من ذلك أن غاية السفر، محمول على ابتداء 
ذا فارق السفر وسافر مسيرة ثالثة  ،يفارق عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق عليه الترخص وهو السفر، وا 

ن كانت المسافة ال تسمى مسافة قصر؛ ألنها ليست هي النهاية. ،أيام يكون سافر بالفعل  وا 
عن نافع أنه كان  "بن عمر البريد فال يقصر الصالةاوحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع " قال:

ال في الحقيقة ال ايقولون: توسع   ايسافر مع ابن عمر البريد فال يقصر الصالة، نافع سمى هذا الخروج سفر    وا 
مع أن  ،إلى الميل والميلين والثالثة سافر فالن الخروج :وال يفهم من قولهم ،يطلق اسم السفر في كالم العرب

نافع ليس من العرب، فقوله: سافر ال يدل على أنه السفر  ،هذا لفظ نافع، ونافع معروف  أنه ليس من العرب
 الذي جاءت حقيقته في لغة العرب.

ة مساف "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباس كان يقصر الصالة في مثل ما بين مكة والطائف"
كذلك بين مكة وجدة  "وفي مثل ما بين مكة وجدة -كذلك- وفي مثل ما بين مكة وعسفان" كيلوقصر ثمانين 

وذلك أحب  ،وذلك أربعة برد :قال مالك" بعد التوسع العمراني قصرت المسافة،اآلن أكثر من ثمانين كيلو، لكن 
وكلها طائفة مكة وعسفان مكة وجدة متقاربة أربعة برد المسافة متقاربة بين مكة وال "فيه الصالة يما تقصر إل
وبه قال  ،-رحمه هللا-وهذا هو اختيار اإلمام  "يقول مالك: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصالة" أربعة برد

وقال أبو حنيفة: ، -رحمه هللا-وهو اختيار اإلمام البخاري  ،الشافعي وأحمد وجماعة، وعن مالك مسيرة يوم وليلة
والمقصود بهذا مسافة القصر ال المدة التي إذا أجمع المسافر وعزم  ،في أقل من ثالثة أيامال تقصر الصالة 

على اإلقامة فيها، المدة ستأتي لكن هذه هي المسافة، وقال أبو حنيفة: ال تقصر في أقل من ثالثة أيام، ثالثة 
فسمى ثالثة  أيام إال مع ذي محرم(())ال تسافر المرأة ثالثة أيام بالكيلوات تقارب مائة وعشرين كيلو؛ لحديث: 

ولذا اختلفت ألفاو  ؛بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ،، وأجيب بأنه لم يسق لبيان مسافة القصراأيام سفر  
 ابيوم وليلة، وجاء النهي مقيد   ابدون محرم من غير تحديد، وجاء النهي مقيد   االخبر، جاء النهي عن السفر مطلق  

))ال تسافر المرأة  :ف هذه المدد تجعل مفهوم العدد غير مراد، يعني اختالف المدد اإلطالقبثالثة أيام، واختال
هذا التفاوت يدل  إال مع ذي محرم((، ))ال تسافر يوم وليلة إال مع ذي محرم(( ))ال تسافر ثالثة أيام بال محرم((

امرأة سافرت ثالثة أيام بدون  :-عليه الصالة والسالم-على أن هذه األحاديث وقائع عينية كأنه قيل للنبي 
))ال قال:  ؟كأنه قيل له: لو سافرت امرأة يوم وليلة ))ال تسافر المرأة ثالثة أيام من غير محرم((فقال:  ،محرم

))ال تسافر المرأة بدون فقال:  ،ن امرأة سافرت من دون محرموقيل له: إ تسافر المرأة يوم وليلة من غير محرم((
 حرام.من غير محرم  -سفر المرأة-ا يدل على أن السفر بإطالق، وهذ محرم((



من اإلسفار وهو الوضوح، فال يجوز المرأة أن تسافر تخرج من  ،هو أصله البروز والخروج من البلد :والسفر
 البلد وال ميل واحد إال مع ذي محرم؛ ألن مفهوم العدد غير مراد بدليل اختالف األعداد.

كلها، يعني يفارق عامر البلد، وعلى هذا  "د السفر حتى يخرج من بيوت القريةال يقصر الذي يري :قال مالك"
جماهير العلماء أنه ال يخرج ما لم يتلبس بالسبب الذي يقتضي القصر، وال يترخص إال إذا باشر السبب الذي 

ال يجوز له  اإذ  ، ا، المرء في بلده ال يسمى مسافر  امن أجله شرعت هذه الرخص، فالمرء في بيته ال يسمى مسافر  
أن يترخص، ومن ضمن البلد المطارات، فال يجوز له أن يترخص وهو في مطار البلد؛ ألنه تابع للبلد، وال 

غادرنا الرياض، والمغادرة لها  :يفارق البلد إال إذا فارق المطار، فإذا طارت الطائرة من مطار الرياض قيل
ذا وقعت الطائرة في مطار الريا فالمطار من الرياض ال يجوز  ،وصلنا الرياض :ض قيلصاالت معروفة، وا 

وهو من عامر البلد ال يجوز لهم أن يترخصوا فيه بحال، لم يتلبسوا بالسفر، نعم  ،ألهل الرياض أن يترخصوا فيه
 فجاز لهم الترخص. ،إذا غادروا المطار تلبسوا بالوصف

في وهو  وأنه أفطر إلى حديث أنس اه استناد  أقول: ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أراد السفر قصر ولو في بيت
بيته، لكن الحديث ال يسلم من مقال، والنصوص علقت الرخص على وصف إذا وجد هذا الوصف ثبتت هذه 

 الرخص، ما وجد الوصف ما تثبت الرخص.
بيوت وال يتم حتى يدخل أول "قال مالك: وال يقصر الذي يريد السفر في الصالة حتى يخرج من بيوت القرية، 

اإلمام مالك كما ترون أكثر من ذكر أقوال الصحابة في مسافة القصر، أكثر من ذكر  "القرية أو يقارب ذلك
 اعلى قضية أربعة برد رددها مرار   -رحمه هللا-أقوال الصحابة في ذكر المسافة التي تقصر فيها الصالة، وركز 

فدل  لما تركه،شيء  -صلى هللا عليه وسلم-لنبي المسافة عن ا تحديد فدل على أن هذا رأيه، ولو صح عنده في
من نهي المرأة عن أن تسافر مسيرة ثالثة  منعم فهمه ت عنده شيء مرفوع في مسافة القصر،على أنه لم يثب

بأربعة برد، وكون أقوال  ، على التحديدعلى كل حال جمهور الصحابة على هذا ،أو مسيرة يوم وليلة أو.. ،أيام
لإللزام باألربعة البرد ال تنهض، ال تنهض لإللزام بهذا، وعلى كل حال جمهور أهل العلم الصحابة هذه تنهض 

للصالة، وأكثر من يرى التحديد بما فيهم األئمة الثالثة التحديد بأربعة برد  اويرون أن فيه احتياط   ،على التحديد
أربعين، وقول اإلمام أبي حنيفة ثالثة فهذا هو قول الجمهور، يبقى قول البخاري يوم وليلة  ،يعني ثمانين كيال  

 .يعني ثمانين كيال   ،أيام مائة وعشرين، لكن األئمة الثالثة على أنه أربعة برد
ال فبلغة العرب؛  ،واألصل ما يطلق عليه السفر مطلق في النصوص فينبغي أن يفسر بالنصوص إن وجدت وا 

نه يجمع : إقول جمع  من أهل التحقيقولذا ي ؛والنصوص جاءت مطلقة ،ألن النصوص جاءت بلغة العرب
ويقصر ويفطر ويترخص في كل ما يطلق عليه سفر لغة ، وهكذا الشأن في مدة اإلقامة في مكان  واحد على ما 

 ويرجحه بعض أهل العلم. ،سيأتي، ويقول بهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية
مدة اإلقامة،  ،وفي مسألة اإلقامة ،المسافةيفتي باإلطالق في مسألة  ،يفتي به -رحمه هللا-وكان الشيخ ابن باز 

 ))دع ما يريبك إال ما ال يريبك((ثم رأى أن المصلحة في اعتماد قول الجمهور؛ ألنه أبرأ للذمة وأحوط للصالة 
وأبرأ للذمة فتخرج من  ،ويرى الشيخ أنه أحوط للصالة ،هذا بيقين أنك مسافر، وهو قول جمهور أهل العلميعني 

الناس ال يستطيعون التقدير، والقول  ،ركت المسافة وتركت المدة لتقدير الناسجب بيقين، أما لو ت  عهدة هذا الوا



 ،ترك ذلك لتقدير الناس ال شك أنه أوقع في محظورات، وال يمكن تحديدهو بإطالق السفر كما جاء في النصوص 
ة أهل العلم على التحديد في ولو أمكن تحديده بشيء يضبطه لما ترك الخالف إلى وقتنا هذا لم يحسم، عام

والجمهور حددوا من باب االحتياط للعبادة لهذه  ،قة، والصحابة حددوالالمسافة وفي المدة، والنصوص جاءت مط
الشعيرة العظيمة للصيام للصالة لهذه الشعائر التي هي أركان اإلسالم، والقول باإلطالق والفتوى به ال شك أنه 

ست عشر سنين يترخص مسافر  ،ويبقى يترخص خمس ،ب يسافر السنينأوقع في محظورات، فتجد الطال
ز عن البلد ر أو ميلين أو ثالثة ب لو خرج ميال   اوسوف أرجع إلى بلدي، وأيض   ،النصوص مطلقة، وأنا مسافر

يرجع  -رحمه هللا-ترخص، وال شك أن مثل هذا يفتح باب للمتالعبين، وهذا هو الذي جعل الشيخ : مسافر يقول
 ل شيخ اإلسالم إلى قول الجمهور.عن قو 

 طالب:......
هذا من  ،في الحج والعمرة والقصر بذي الحليفة -عليه الصالة والسالم-ال، هو يريد أن يطبق ما أثره عن النبي 

ال يخرج  ما يوجد قيد.، قوله تمام اقتدائه، وا 
ال فأهل العلم لو قلنا بهذا اإلشكال أن األمور تضيع، هم عندهم مسافات محددة في أوقات  معينة ومنضبطة، وا 

يقولون: لو قطع هذه المسافة بساعة له أن يترخص، يعني هذا موجود في كتب الفقهاء، المسألة افتراضية في 
ن يومين : إقلنالو بل أقل من ساعة،  ،لكن اآلن وقعت تقطع في ساعة ،ال يمكن أن تقطع في ساعة ،زمنهم

ذا قلنافالي قاصدين أربعة برد ثمانين كيال   اليوم أربعين كيلو واليومين ثمانين والثالثة على  :وم الواحد نصف، وا 
 مذهب أبي حنيفة مائة وعشرين.

 نعم، سم.
 ا:صالة المسافر ما لم يجمع مكث   :باب"

كان  -مارضي هللا عنه-بن شهاب عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر احدثني يحيى عن مالك عن 
ن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ،امسافر ما لم أجمع مكث  أصلي صالة ال يقول:  .وا 

يقصر الصالة إال أن  أقام بمكة عشر ليالٍ  -مارضي هللا عنه-بن عمر اأن  وحدثني عن مالك عن نافع
 .يصليها مع اإلمام فيصليها بصالته

 كث واإلقامة.أي يعزم على الميجمع:  ".."باب: صالة المسافر ما لم يجمع: -تعالى رحمه هللا-يقول 
ما لم يجمع يعزم على اإلقامة في مكان   ايعني صالة المسافر ما دام مسافر   .."حدثني يحيى عن مالك"قال: 

بن شهاب عن سالم بن عبد هللا أن "حدثني يحيى عن مالك عن امعين مدة حددها الجمهور بأربعة أيام، يقول: 
ن يعني ما لم أعزم على اإلقامة  "ام أجمع مكث  أصلي صالة المسافر ما ل عبد هللا بن عمر كان يقول: "وا 

ألن حكم السفر لم ينقطع بل أكثر، وبقي ابن عمر ستة أشهر  "اثنتي عشرة ليلة -ذلكمنعني - حبسني
يترخص؛ ألنه حبسه الثلج، فإذا لم يعزم على اإلقامة في هذا المكان أربعة أيام فأكثر فإن له أن يترخص إذا 

له أن يترخص، ولو أقام في مكان من غير طوعه وال اختياره كما حصل البن عمر  ؟كان ال يدري متى يخرج
لما حبسه الثلج له أن يترخص، اإلشكال فيما إذا لو عزم على المقام في مكان  بطوعه واختياره مدة أربعة أيام 

 فأكثر فإنه حينئذ  ال يترخص في قول األكثر.



يقصر الصالة إال أن يصليها مع اإلمام  بمكة عشر ليالٍ  بن عمر أقاماأن  وحدثني عن مالك عن نافع"
إقامته بمكة محددة بعشرين صالة فقط، يقول  ،تامة، أقام بمكة عشر ليال يقصر الصالة ته"فيصليها بصال 
ل صلى بمكة قب -صلى هللا عليه وسلم-في تعليقه على فتح الباري: المحفوو أنه  -رحمه هللا-الشيخ ابن باز 
أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع  نى عشرين صالة  فقط،التوجه إلى م

أنها حد  -عليه الصالة والسالم-فمختلف  فيه، فأهل العلم أخذوا من هذه العشرين الصالة التي أقامها النبي 
بأي مكان في مكان  ما أربعة أيام  ،ة..فاصل في الفرق بين السفر واإلقامة، وأن من عزم على اإلقامة بمكة أربع

ثالثة  للمهاجرين باإلقامة بعد تمام نسكهم -صلى هللا عليه وسلم-فأكثر أنه ال يترخص، ومن أقوى أدلتهم إذنه 
أيام، مع أنه ال يجوز للمهاجر أن يقوم في البلد الذي هاجر منه، فإذنه ثالثة أيام يدل على جواز المكث ثالثة 

الثالثة األيام تختلف عن األربعة فدل على أن األربعة ممنوعة بالنسبة للمهاجر، مع أنه ممنوع أيام، وأن حكم 
 األربعة إقامة. ااإلقامة إذ  من 

أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر  "أقام بمكة عشر لياٍل يقصر الصالة إال أن يصليها مع اإلمام"
وى اإلقامة دخل في الممنوع؟ ألنه ال يجوز له أن يقيم في البلد الذي الصالة؛ ألنه لم ينو  إقامة، لماذا؟ ألنه لو ن

اإلمام؛ ألن المسافر إذا ائتم بمقيم  تامة بصالة "إال أن يصليها مع اإلمام فيصليها"هاجر منه أكثر من ثالث 
 تم المسافر بمقيم لزمه اإلتمام، وهللا أعلم.ئلزمه اإلتمام، إذا ا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،بده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2كتاب قصر الصالة في السفر ) –الموطأ 

شرح: باب: صالة اإلمام إذا أجمع مكث ا، وباب: صالة المسافر إذا كان إمام ا أو كان وراء إمام، وباب: صالة 

ب: صالة الضحى، وباب: جامع سبحة الضحى، وباب: النافلة في السفر بالنهار والليل والصالة على الدابة، وبا

 التشديد في أن يمر أحد  بين يدي المصلي

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:

 نعم، سم. 
 "باب: صالة اإلمام إذا أجمع مكث ا:

حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو 
مسافر أتم الصالة" قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي" وسئل مالك عن صالة األسير، فقال: "مثل صالة 

 ".المقيم إال أن يكون مسافر ا
أي عزم على المكث، إذا أجمع مكث ا، وهناك الترجمة التي قبلها: "ما  "باب: صالة اإلمام إذا أجمع مكث ا"يقول: 

 لم يجمع مكث ا" فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة.
م وثقه ابن معين، وتكلم بل أدخله اإلما الخرساني" -بن أبي مسلم-"حدثني يحيى عن مالك عن عطاء قوله: 

"أنه البخاري في الضعفاء، خر ج له اإلمام مسلم، على كل حال فيه كالم، لكنه أقل ما يقال فيه: إنه صدوق 
ألن من أجمع يعني عزم  سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع لياٍل وهو مسافر أتم الصالة"

 كم السفر.ونوى على اإلقامة أربع ليال  وهو مسافر أتم الصالة؛ ألن ذلك قطع ح
هو  من الخالف في ذلك، وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني أربع ليال   "قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي"

ا قول الشافعي وأحمد ود ود وجماعة، وحجتهم حديث: اقول مالك، أحب إلي يعني قوله واختياره، وهو أيض 
ال يجوز لمهاجر  أن يتخذها دار إقامة فدل على  ومعلوم  أن مكة ))يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثالث ا((

 أن ما زاد على الثالثة كاألربع تسمى إقامة.
وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوم ا أتم الصالة ودونها يقصر، على كل حال التحديد بمدة 

ا التحديد بالمسافة، الخالف في ال مسافة تقدم، الثالثة يرون أربعة برد، أبو هو قول األئمة األربعة، وهو قول  أيض 
 حنيفة يرى ثالثة أيام يعني ستة برد.



بالنسبة لإلقامة األربعة على التحديد، الثالثة على أربعة أيام، وأبو حنيفة يرى خمسة عشر يوم ا، وعلى كل حال 
هو مقتضى النصوص هو  التحديد هو قول األئمة األربعة سواء  في المسافة وفي المدة، والقول باإلطالق كما

ن كان هو األصل إال أن عمل السلف على خالفه، فدل على أنهم فهموا من هذا  األصل، لكن يبقى أنه وا 
 اإلطالق أن مراد الشارع هذا التقييد، وذلكم باللوازم التي ترتبت على اإلطالق.

ان في بلده، إذا كان في بلد وهو يعني يتم، يعني إذا ك "وسئل مالك عن صالة األسير، فقال: مثل صالة المقيم"
هو أسير وماكث، لكنه من غير طوعه وال اختياره، فهل يمكن أن  "مثل صالة المقيم إال أن يكون مسافر ا"أسير 

وهو في بلده؟ يعني أسروه في بلده، وحينئذ  يصلي صالة مقيم، إذا كان  ايكون أسير ا وهو في بلده؟ يصير أسير  
ن زادت المدة على أربعة أيام فإنه يصلي صالة مسافر فيقصر؛ ألن إقامته  يعني أسر في غير امسافر   بلده وا 

ليست باختياره، وقل مثل هذا فيمن صار عليه حادث مثال  في بلد  ما وسجن، ارتكب مخالفة وسجن شهر 
ذ  له أن شهرين ثالثة ال يزال مسافر ا؛ ألن إقامته من غير عزم  منه، وال من طوعه وال من اختياره، وحينئ

 يترخص.
اآلن اآلثار التي ساقها اإلمام مالك عن الصحابة وعند غيره أضعاف ما ذكره اإلمام مالك من تقدير المسافة 
بأربعة برد دل على أن المسافة بهذا التقدير معتبر عند أهل العلم عند السلف على وجه الخصوص، وهي أربعة 

ل على أن المسافة تحديدها بالكليوات أو بالبرد أو باألميال أو برد، واألربعة برد معروفة هي ثمانين كيلو، فد
ن كان جاء بعض النصوص تقديرها بالمدة باليوم والليلة والثالثة أيام وباليومين؛ ألن  بالفراسخ معروف عندهم، وا 

وهم  في يومين منضبط ،هذه أمور منضبطة عندهم، فاليوم والليلة مسافة ما يقطع في يوم وليلة عندهم منضبط
يحددون بهذا، بين مكة وجدة يومان، بين مكة والطائف يومين، بين مكة وعسفان يومين، بين مكة و.. إلى 

 آخره، هم يحددون بين مكة وذي الحليفة عشر مراحل، يعني عشر ليال منضبطة عندهم، نعم، سم. 
 "باب: صالة المسافر إذا كان إمام ا أو كان وراء إمام:

أن عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه-ن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه حدثني يحيى عن مالك ع
 كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قوم سفر. -رضي هللا عنه-

 مثل ذلك. -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
كان يصلي وراء اإلمام بمنى أربع ا فإذا  -رضي هللا عنهما-لك عن نافع أن عبد هللا بن عمر وحدثني عن ما

 صلى لنفسه صلى ركعتين.
يعود عبد  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد هللا بن عمر 

 هللا بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
أن  -رحمه هللا تعالى-يريد  "باب: صالة المسافر إذا كان إمام ا أو كان وراء إمام": -رحمه هللا تعالى- يقول

لما صلى بمكة  -عليه الصالة والسالم-يقرر أن العبرة باإلمام، فإن كان مسافر ا صلى قصر ا، كما فعل النبي 
الذي ساقه اإلمام مالك، هذا بالنسبة لإلمام ال  ، كما في الخبر-رضي هللا عنه-واقتدى به عمر  ))أتموا((وقال: 

فإن كان اإلمام مسافر ا فال إشكال يقصر الصالة  ؛يلزمه اإلتمام إذا أمَّ مقيمين، لكن إذا كان وراء إمام المسافر
قد أورد فمن ائتم بمقيم فإنه يلزمه اإلتمام، و  اوالمأموم مسافر   اكل  من اإلمام والمأموم، لكن إذا كان اإلمام مقيم  



اإلمام مالك ما يدل على الشقين، إن ائتم بمقيم لزمه اإلتمام هذا قول عامة أهل العلم، إن ائتم المسافر بمقيم 
 لزمه اإلتمام.

لكن هل المالحظ في وصف اإلمام شخص اإلمام أو صالة اإلمام؟ هل المالحظ صالته أو شخصه؟ زيد من 
ويح يصلي ركعتين، نقول: يا اوهذا اإلمام المقيم في صالة التر  ،ءمقيم وهو إمام دخل مسافر ليصلي العشا الناس

مسافر أنت ائتممت بمقيم يلزمك اإلتمام؟ أو دخل هذا المسافر وراء زيد وهو يصلي العشاء أربع ركعات نقول: 
 يلزمك اإلتمام ألنك صليت خلف مقيم، هذه ما فيه إشكالية ائتم بمقيم لزمه اإلتمام، لكن هل المنظور وصف
 اإلمام الشخصي أو وصفه الحكمي المرتبط بالصالة؟

 طالب:......
أم نعم الثاني، وعلى هذا لو دخل مسافر وصلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء ركعتين يلزمه اإلتمام 

 م.؟ ما يلزمه، لكن لو صلى خلفه العشاء يصليها أربع ركعات يلزمه يأتي بركعتين، إن ائتم بمقيم لزمه اإلتماال
لكن من الصور النادرة أن يأتي شخص مسافر ويؤم مقيمين، مسافر يؤم مقيمين، ويدخل مسافر وال يدري هل 
اإلمام مسافر أو مقيم فيصلي خلف هذا، أدرك ركعة اإلمام صلى ركعتين وسلم، وهذا أدرك ركعة من هاتين 

 ركعة هذا المسافر؟ نعم؟ وعلى اعتبار أن هذا اإلمام مقيم يصلي كم ،الركعتين وقام الناس يقضون 
 طالب:......

ال عصر، بناء  على أن المكان مكان إقامة، الغالب أن اإلمام مقيم، يعني في مسجد في داخل  ال، هذا ظهر وا 
فلما سلم قال: أتموا فإنا قوم  سفر،  -هذا حاصل-أحياء مكة، جاء شاب من الشباب وتقدم وصلى بهم ركعتين 

من المؤذن إلى آخر واحد في المسجد يتمون، وواحد  اهؤالء المأمومين، فقاموا بدء   وليست له أي صفة تميزه بين
من المسافرين لحق بهم وصلى معهم أربع ركعات واإلمام مسافر مثله، مثل هذه التصرفات ال شك أنها توقع 

 المصلين في حرج، المسجد كله عشرة صفوف يقضون للصالة؟!
 طالب:......

ال الرسول  ال، هذه حصلت في مسجد  -عليه الصالة والسالم-داخل مكة، وشاب ليست له أي صفة تميزه، وا 
كما هنا صلى وقال: أتموا، إذا كانت له صفة تميزه ال بأس،  -رضي هللا عنه-صلى بمكة وقال: أتموا، عمر 

 لكن إذا لم يكن له صفة تميزه فكيف يجعل الناس كلهم في حكم المسبوقين؟!
عمر بن الخطاب  -أباه- ى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أن"حدثني يحيهنا يقول: 

"ثم يقول: يا ألنه هو الخليفة وهو السلطان وهذا سلطانه، صلى بهم ركعتين  كان إذا قدم مكة صلى بهم إمام ا"
 -ضي هللا عنهر -َسفر بفتح فسكون جمع سافر كركب جمع راكب، عمر  أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قوم سفر"

صلى هللا عليه -، قال عمران بن الحصين: "شهدت  مع رسول هللا -عليه الصالة والسالم-امتثل فعل النبي 
ا فإنا قوم  سفر((الفتح فأقام مكة ال يصلي إال ركعتين ثم يقول ألهل مكة:  -وسلم فاإلمام ال يلزم  ))صلوا أربع 

 ائتم بمقيم لزمه اإلتمام. باإلتمام إذا أمَّ المقيمين، لكن المسافر إذا
فله طريقان كل  منهما  "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك"ثم قال: 
 صحيح.



؛ ألن اإلمام ايصلي أربع   "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يصلي وراء اإلمام بمنى أربع ا"
كان يقصر الصالة بمنى وجرى على هذا أبو بكر ثم عمر وعثمان في أول  -معليه الصالة والسال-متم، النبي 

فصار الصحابة معه يتمون، ابن عمر يتم ابن مسعود يتم فيتمون لوجوب  -رضي هللا عنه-أيامه ثم أتم، وتأول 
ن اعتقد أن القصر أفضل ع ولذا يقول ابن مسعود: ليت حظي من أرب ؛متابعة اإلمام، وترك الخالف له، وا 

 يعني على أصل ألنه مسافر. "فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين"ركعات ركعتان متقبلتان 
أنه قال:  -بن عبد هللا بن صفوان بن أمية القرشي- "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوانثم قال: 

"فصلى بن أمية جاء عبد هللا بن عمر يعود عبد هللا بن صفوان  جاء عبد هللا بن عمر يعود عبد هللا بن صفوان"
ألن  "فقمنا فأتممنا"يعني سلم من الصالة  "ثم انصرف"ألنه مسافر  ؛يعني صلى بنا ركعتين لنا" -ابن عمر-

المقيم يلزمه إتمام الصالة ولو صلى خلف من يقصرها، فصلى بهم وهو مسافر ركعتين وهم مقيمون، وحينئذ  إذا 
 سلم يقومون إلتمام الصالة.

 طالب:......
د عبد هللا بن صفوان، ابن عمر من أين جاء؟ جاء عبد هللا بن عمر يعود عبد هللا بن صفوان، عبد هللا نعم، يعو 

بن صفوان معروف أنه بمكة، وابن عمر جاء من المدينة فجاء يعوده، عبد هللا بن صفوان كان مع عبد هللا بن 
عوده فهو مسافر، وعبد هللا بن صفوان مقيم الزبير وقتل معه وهو متعلق  بأستار الكعبة، وعبد هللا بن عمر جاء ي

 بمكة.
 طالب:......

يعني شخص مقيم لزمه صالة نسيها، نسي صالة ظهر وهو مقيم، ثم تذكرها حال السفر أو العكس، أهل العلم 
 ألنه أحوط. ؛يرجحون أن تصلى صالة مقيم

 طالب:......
 ال، الصالة صالة مقيم؛ ألنها لزمته في حال اإلقامة، نعم.

 "باب: صالة النافلة في السفر بالنهار والليل والصالة على الدابة:
أنه لم يكن يصلي مع صالة  -رضي هللا عنهما-حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 

الفريضة في السفر شيئ ا قبلها وال بعدها إال من جوف الليل، فإنه كان يصلي على األر  وعلى راحلته حيث 
 توجهت.

دثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في وح
السفر، قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: ال بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بع  

 أهل العلم كان يفعل ذلك.
كان يرى ابنه عبيد هللا بن  -رضي هللا عنهما-بد هللا بن عمر وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن ع

 عبد هللا يتنفل في السفر فال ينكر عليه.
رضي -وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد هللا بن عمر 

 حمار، وهو متوجه إلى خيبر. يصلي وهو على -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: رأيت رسول هللا  -هللا عنهما



صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر 
كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، قال عبد هللا بن دينار: وكان عبد هللا بن  -عليه وسلم

 يفعل ذلك. -رضي هللا عنهما-عمر 
في السفر وهو يصلي على  -رضي هللا عنه-مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك  وحدثني عن

 حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء  من غير أن يضع وجهه على شيء.
 "باب: صالة النافلة في السفر بالنهار والليل والصالة على الدابة" :-رحمه هللا تعالى-يقول 

عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صالة الفريضة في السفر شيئ ا  "حدثني يحيى
"لم يكن يصلي مع صالة الفريضة في والنفي هذا يتناول الرواتب كما أنه يتناول النفل المطلق  قبلها وال بعدها"

ا ما جاء فضله بخصوصه وهذا يشمل الرواتب ويشمل المطلق، ويشمل  السفر شيئ ا ال قبلها وال بعدها" أيض 
لم يترك الوتر وال  -عليه الصالة والسالم-فقيام الليل النبي  "إال من جوف الليل"كأربع ركعات قبل العصر، 

ركعتي الصبح سفر ا وال حضر ا، وما عدا ذلك فلم يحفظ عنه أنه كان يتنفل إال ما ذكرته أم هانئ، يعني في 
صلى في بيته يوم الفتح ثمان ركعات، والعلماء يختلفون  -هللا عليه وسلمصلى -البخاري عن أم هانئ أن النبي 

صلى السبحة  -عليه الصالة والسالم-هل هذه تسمى صالة الفتح أو تسمى سبحة الضحى؟ وثبت أن النبي 
واتب بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، فقيام الليل له شأن ينبغي أال يترك سفر ا وال حضر ا، الر 

ا ألتممت" -رضي هللا عنهما-هي التي أثر عن كثير من السلف تركها كما قال ابن عمر  : "لو كنت  مسبح 
 وحفظ عنه أنه كان ال يصلي مع صالة الفريضة شيئ ا إال ما كان في جوف الليل.

سبح في فلم أره ي -صلى هللا عليه وسلم-قال: "صحبت النبي  -رضي هللا عنهما-في البخاري عن ابن عمر 
" وعلى هذا األولى ( سورة األحزاب[04]) }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{: -جل ذكره-السفر، وقال هللا 

ترك التنفل في السفر ال سيما الرواتب، والسبب في ذلك أن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إقامته كما أن 
رخص للمسافر وخفف عنه صالة  -جل وعال-مله في صحته، فإذا كان هللا المريض يكتب له ما كان يع

أن تؤتى، فألن يترك التطوع في السفر من  -جل وعال-الفريضة من أربع إلى ركعتين، وهذه رخصة يحب هللا 
ا ألتممت" يعني لو كنت متنفال  بشيء من النوافل لصليت  ؛باب أولى ولذا يقول ابن عمر: "لو كنت  مسبح 

 ريضة كاملة، الفريضة أولى بالمحافظة من النافلة.الف
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يقول: 

"قال يحيى: وسئل مالك عن الثالثة كلهم من الفقهاء السبعة، وكانوا يتنفلون في السفر  يتنفلون في السفر"
يعني ليس  فقال: ال بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بع  أهل العلم كان يفعل ذلك"النافلة في السفر 

ترك النافلة في السفر من باب العزيمة ومن باب الالزم، بمعنى أن من فعل هذه النوافل يأثم، ال، النصوص 
من باب  -يه الصالة والسالمعل-لكن النبي  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((العامة تشمل اإلكثار من النوافل 

 التخفيف والتيسير في السفر الذي األصل فيه المشقة كان ال يتنفل في السفر.
"وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يرى ابنه عبيد هللا بن عبد هللا يتنفل في 



ينبغي أن يحرص عليها، وال سيما قيام الليل،  وعلى هذا األمر فيه سعة، والنوافل المطلقة السفر فال ينكر عليه"
 كان يالزمها حضر ا وسفر ا. -عليه الصالة والسالم-وأما الوتر وركعتي الصبح فالنبي 

ا ألتممت" أن من يصلي الصالة كاملة في السفر ألن اإلتمام  ؛بعضهم يفهم من قول ابن عمر: "لو كنت  مسبح 
ألنه  ؛لف مقيم في السفر فالمطلوب منه أن يتنفل، ما كان يفعله مقيممع التسبيح مع النافلة فإذا كان يصلي خ

إذ ا يفعل ما كان يفعله مقيم ا فيأتي بالرواتب، لكن كالم ابن عمر ما يفهم منه ذلك، ال يفهم  ،يصلي صالة مقيم
 منه ذلك، نعم.
 طالب:......

"وسئل مالك عن ؟ على كل حال الذي قبله: يعني بلغني أن عبد هللا بن عمر كان يرى ابنه عبيد هللا بن عبد هللا
يغني عن هذا، بلغني أن عبد هللا  النافلة في السفر قال: ال بأس، قد بلغني أن بع  أهل العلم كان يفعل ذلك"

 بن عمر.
 طالب:......

م إذ ا قال: عن نافع أن عبد هللا بن عمر مباشرة؟ هل المقصود حذف بلغني أو حذف عن نافع؟ اآلن أعد الكال
 من جديد.

 طالب:......
 كلمة نافع. نعم،

 طالب:......
 لكن بدون عن نافع، على كل حال الخبر لسنا بحاجة إليه؛ ألن ما قبله يغني عنه. "بلغنيا "ال، ب

 طالب:......
الرخصة: ما ثبت على خالف دليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة: ما ثبت على وفق دليل شرعي، مع أن 

 ها من دليل شرعي، لكن هذا الدليل معارض لدليل أو لقاعدة  مستقرة.الرخصة ال بد ل
"وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

يصلي وهو على حمار، وهو  -صلى هللا عليه وسلم-يسار عن عبد هللا بن عمر أنه قال: رأيُت رسول هللا 
الحديث في صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره: هذا غلط، وهم  من عمرو بن يحيى  لى خيبر"متوجه إ

نما المعروف في صالة النبي  على الراحلة على البعير، والصواب أن  -صلى هللا عليه وسلم-المازني، قالوا: وا 
الباب "يصلي على حمار الصالة على الحمار من فعل أنس، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا 

عليه الصالة -أنس"، "رأيت  أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة" النبي 
ا وهو في الصحيحين، والثابت في الصحيحين  -والسالم كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيض 

 .-ضي هللا عنهر -وغيرهما أن الذي يصلي على الحمار هو أنس بن مالك 
وهو ثابت  عن أنس،  يصلي وهو على حمار وهو متوجٌه إلى خيبر" -صلى هللا عليه وسلم-"رأيُت رسول هللا 
أعني الصالة على الحمار في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم،  -عليه الصالة والسالم-وثبوته عن النبي 

ليس ألحد كالم ال للدارقطني وال لغيره، والذي فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: ما دام ثبت في صحيح مسلم ف



ال يرى مانع من أن يقع الوهم حتى من رواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط، وهم ليسوا بمعصومين، لكن إذا 
 أمكن حمل رواية الصحيح على وجه  يصح فهو األولى.

ثل هذا الكالم، وأن جميع ما وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح عن م
في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحكم للراجح، ويحكم على المرجوح بالوهم ولو كان في الصحيح، 

عليه -وهنا ال يوجد ما يعارض، ال يوجد رواية تخالف هذه الرواية، يعني لم ينف  أحد  من الصحابة كونه يصلي 
و قدر بل إن وجد من ينفي قيل: هذا على حسب علمه، والمثبت وهو على حمار، حتى ول -الصالة والسالم

مقدم على النافي، فمثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخالف بين صاحبي الصحيح ومن ينتقد أحاديث 
الصحيح كالدارقطني الغالب أن اإلصابة مع الشيخين الغالب، فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه 

بأنه خطأ على وجه  يصح فال مناص من القول به، وهنا يمكن وال معارض ومثل ما ذكرت الدارقطني أو غيره 
منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه هو الصواب وما عداه هو الوهم،  ؛هما مسلكان ألهل العلم

من القطع  ولذا استثنى ابن الصالح ؛ومنهم من ال يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ
 بصحة ما أخرجه الشيخان قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاو.

صالها ركعتين في كل ركعة  -عليه الصالة والسالم-في مثل صالة الكسوف في الصحيحين أن النبي 
ما ركوعان، وفي صحيح مسلم ثالثة ركوعات وأربعة، وفي غيره خمسة ركوعات، والحادثة لم تقع إال مرة واحدة م

المانع أن يكون الكسوف وقع أكثر من مرة؟ والذي  مايتفق عليه أهل السير، فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: 
يرى الترجيح يحكم لما في الصحيحين بأنه الراجح وما عداه مرجوح، وال مانع من أن يقع من الراوي الحافظ 
 الضابط المتقن الوهم.

))ورجل  تصدق بصدقة فأخفاها م هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظله
))حتى ال تعلم هذا على الجادة ألن اإلنفاق باليمين، في صحيح مسلم:  حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه((

 قالوا: هذا قلب، والمقلوب معروف أنه خطأ، والذي يرى صيانة الصحيح يقول: ال مانع يمينه ما تنفق شماله((
من أن تصحح هذه الرواية، كيف تصحح هذه الرواية؟ نقول: يمكن أن تصحح، وأن الرجل المخلص المكثر من 
 اإلنفاق قد يحتاج أحيان ا أن ينفق بيمينه وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله هذا ال يمنع.

ما يسره أن تأتي عليه ثالثة  اد ذهب  ح  أ   لو كان عنده مثل -عليه الصالة والسالم-وثبت في الصحيح أن النبي 
ين إال أن يقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن يعني ليلة  ثالثة وعنده منه شيء إال دينار يرصده لدَ 

 ، فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة.-عليه الصالة والسالم-شماله ومن أمامه ومن خلفه 
وجاءوا بأوجه وكل  على حسب ما يسر له، وما ف تح عليه به، وبعض وقد تصدى الشراح لرد هذه االنتقادات 

األوجه الرد فيها واضح صريح، واإلصابة مع الشيخين، وبعضها ال يسلم من تكلف، لكن صيانة الصحيحين 
ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حلف شخص  بالطالق أن  ؛أمر  ال بد منه؛ ألن األمة تلقتهما بالقبول

 يع ما في الصحيحين صحيح لما حنث.جم
على كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم ال كالم ألحد، ال الدارقطني وال غيره، نعم إذا وجدت 



ليس بمعصوم، لكن ال نفتح  ،مانع هما في ،مصادمة صريحة ال يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي 
 لمتعلمين يتطاولون على الصحيح، بل ال بد من صيانة الصحيحين.ونتوسع في هذا الباب توسع يجعل صغار ا

أو حمار أو فرس أو سيارة خاص  بالنافلة، لما في البخاري وغيره  -راحلة–الصالة على الدابة سواء  كانت بعير 
 كان ال يفعل -عليه الصالة والسالم-من حديث عامر بن ربيعة بن عمر وجابر بن عبد هللا وغيرهم أن النبي 

ذلك في المكتوبة، قال ابن البطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه ال يجوز ألحد  أن يصلي الفريضة على 
 الدابة من غير عذر  حاشا ما ذكر في صالة شدة الخوف، فالصالة على الراحلة خاص بالنافلة دون الفريضة.

 -صلى هللا عليه وسلم-عمر أن رسول هللا "وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن يقول: 
شرط   ،استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصالة كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به"

لصحة الصالة استقبال القبلة، لكن في هذا دليل  على عدم االشتراط استقبال القبلة حينئذ  مع التيسير على هذا 
ححت النافلة من قعود مع أن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع القدرة، حيث كما أنها ص ،الوجه في النافلة
 وهذا خاص بالنافلة.( سورة البقرة[ 449]) }َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه َّللِاِ{توجهت به 

....... الحديث -معليه الصالة والسال-يقتدي ويأتسي بالنبي  "قال عبد هللا بن دينار: "وكان عبد هللا يفعل ذلك"
 الذي يليه.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو يقول: 
" الحديث السابق ترجم عليه اإلمام البخاري: "باب: اإليماء على  متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء 

 كن من ذلك.الدابة" يعني للركوع والسجود لمن لم يتم
" ا، والفقهاء قالوا: يكون  "إيماء  يقول ابن دقيق العيد: الحديث يدل على اإليماء مطلق ا في الركوع والسجود مع 

اإليماء في السجود أخفض من الركوع، يكون االنحناء في السجود أخفض منه للركوع؛ ليكون البدل على وفق 
لى األرض من الركوع، يقول: وليس في الحديث ما يثبته وال المبدل، على وفق األصل؛ ألن السجود أشد وأقرب إ

 ،ينفيه، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق 
السجود أخفض من الركوع، وهو معروف أن في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكالم وهذا 

يتجه في هذا الكالم، وعلى كل حال البدل له حكم المبدل، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض خارج الصحيح 
ن أعلت بعنعنة أبي الزبير.  من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وا 

في السجود مثال  هل يقال له: اجعل بين يديك شيء ترفعه إذا أردت  "من غير أن يضع وجهه على شيء"
لما رأى الذي يسجد على الوسادة نزعه، وهل يقال  -عليه الصالة والسالم-ليه؟ النبي السجود لتضع وجهك ع

لمن يصلي على السيارة: اسجد على الطبلون أو على الدركسون؟ ما يلزم، لكن تومئ إيماء ، يكون سجودك 
 أخفض من ركوعك.

 طالب:......
كن، النافلة على الكرسي سهل إن أمكن نعم، إذا ممكن مع القيام والقعود والسجود سهل، واالتجاه كل هذا مم نعم

لم يمكن فال، الحديث األخير الموقوف على أنس: "رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار" ترجم عليه 
، -عليه الصالة والسالم-اإلمام البخاري: "باب: صالة التطوع على الحمار" وفي الحديث األول رفع إلى النبي 



يصلي وهو على حمار" وفي مسلم، وهنا من  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "رأيت  رسول هللا عبد هللا بن عمر 
 ، وترجم عليه البخاري: "باب: صالة التطوع على الحمار".-رضي هللا عنه-فعل أنس بن مالك 

الدابة  أنه ال يشترط في التطوع على -يعني البخاري بهذه الترجمة-يقول ابن حجر نقال  عن ابن رشيد: مقصوده 
أن تكون الدابة طاهرة الفضالت، التطوع على الدابة ال يشترط أن تكون طاهرة الفضالت، لكن هل يشترط أن 
ا حمل أباه أو أمه وأراد أحدهما أن يتطوع في  تكون عينها طاهرة؟ طهارة الفضالت ال يشترط، حتى لو أن شخص 

فال ينظر إلى الفضالت، لكن اإلشكال في طهارة سفر هو بمثابة الدابة هو طاهر لكن فضالته ليست بطاهرة، 
عين المركوب، يقول: مقصوده أنه ال يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضالت، وهذا 
عندهم عند الشافعية يشمل حتى الراحلة؛ ألن أبوال اإلبل وما يؤكل لحمه عندهم نجس، فيستوي هذا مع الحمار، 

 الراحلة طاهرة إجماع ا عرقها وريقها، لكن الحمار مختلف  فيه. ،حلة وبين الحمارلكن الفرق بين الرا
يقول: بل الباب في المركوبات واحد بشرط أال يمس النجاسة، الحمار مختلف  فيه هل هو نجس العين أو 

مر األهلية وأمر بإطفاء القدور، وقال النبي  أخذ  ها رجس(())إن: -عليه الصالة والسالم-طاهر؟ لما حرمت الح 
ا لذلك يكون لعابه وعرقه نجس، يقول ابن دقيق العيد:  من هذا جمع  من أهل العلم أن الحمار نجس العين، وتبع 

رة عرق الحمار؛ ألن مالبسته مع التحرز منه متعذر ال سيما إذا طال الزمان في ركوبه ايؤخذ من هذا طه
ن ح رم أكله؛ ألنهم يالبسونه من غير نكير، واألمة جرت واحتمل العرق، والمتجه أنه طاهر، طاهر العين وا 

إلى يومنا هذا، ولم يعهد على أحد  أنه أمر بغسل ما يصيبه  -عليه الصالة والسالم-على هذا من عهد النبي 
 من عرقه أو ما أشبه ذلك، لكن فضالته نجسة مثل اآلدمي، وال يجوز أكله.

السفر، في السفر الذي تقصر فيه الصالة، لكن لو كان السفر  خص اإلمام مالك الصالة النافلة على الدابة في
دون مسافة قصر فإنه ال يصلي على الدابة، والجمهور على جواز ذلك في كل سفر، المسألة في صالة النافلة 
وفي السفر، لكن السفر مطلق أي سفر، وهذا من باب التيسر، كأن السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل على 

ا، وطرد أبو يوسف العباد وتك ثيرها تعظيم ا ألجورهم، ورحمة  من هللا بهم، لكنه خاص بالنافلة وفي السفر أيض 
ا، وقال به من الشافعية أبو سعيد اإلصطخري، المسألة  ومن وافقه التوسعة في ذلك، فجوزه في الحضر أيض 

ال  نافلة مبناها على التيسير، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر عند هؤالء، فإذا كان اإلنسان في سيارة وا 
 شيء وأراد أن يتنفل يجوز عند هؤالء عند أبي يوسف وعند اإلصطخري من الشافعية.

 طالب:......
ال مانع من تطبيق السنة على الراحلة على السيارة إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو على غيره؛ ألنه يمكن 

 جوده أخفض من ذلك وهو يرى.أن يقود السيارة ويجعل ركوعه بانحناء وس
 طالب:......

نعم، يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص رأسه أثناء الركوع لينظر أمامه، يعني 
لو خفض وطأطأ رأسه وما نظر إلى أمامه ترتب على ذلك الضرر عليه، وعلى كل حال النافلة مبناها على 

 مخالفات تجوز فيها تحصيال  لألجر.التيسير، وارتكبت فيها هذه ال
 طالب:......



 يكون متباع ا عن أنس شاهد هذا، شاهد، يعني حديث أنس جاء رفعه، لكن وقفه أرجح، وقفه في الصحيحين.
 طالب:......

 ال ما له عالقة بحديث ابن عمر هذا، يعني هو كيف؟ هذا يسمى شاهد؟
 طالب:......

 وقف والرفع.ال، اختالف هذا، نعم اختالف في ال
 طالب:......

إذا ثبت، يعني نحن ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا: إن هذا شاهد لحديث ابن عمر، قد 
يقول قائل: لماذا ال يترجح رواية الرفع ترجح رواية الرفع برواية ابن عمر؟ ال مانع من ترجيح الرفع لما يشهد له 

ا، بل هو فعل الصالة على الدابة بال شك، لكن هل هو على الحمار، على كل حال  من حديث ابن عمر أبد 
ال هذا أصله اختالف، ما يقال: إن هذا متابع،  االختالف في رفعه ووقفه، وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وا 

فإذا أثبتنا الرفع  رواية متابعة لما هنا لما في الصحيح من الموقوف، هذا اختالف في الرفع والوقفالما يقال: إن 
قلنا: يشهد له حديث ابن عمر، وال مانع من أن يرد الحديث مرفوع ا وموقوف ا، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول 

 ، ينشط فيرفع ويكسل فيقف، ما في مانع.-عليه الصالة والسالم-يقفه على نفسه ويرويه عن النبي 
ة بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكمون لكن األئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواي

 ما ندركها. أشياءبقرائن 
 طالب:......

ال، هو إذا أمكن استقبال القبلة هو األولى إذا أمكن، إذا أدرك الوقت وهو نازل أفضل بال شك؛ ألن هذا أكمل، 
 على الدابة. -ليه الصالة والسالمع-لكن لو أوتر على الدابة؛ ألنه ال يدرك الوقت يكفي، أوتر النبي 

 طالب:......
الصالة على الراحلة؟ حاجة، األكمل أن يصلي على األرض، لكنها حاجة لبيان الجواز، وهللا الحجر على 

 الصالة على الراحلة في الحضر األصل أن الراحلة مبناها على التيسير، فالقول بجوازه له وجه.
 "باب: صالة الضحى:
مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي حدثني يحيى عن 

صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحف ا  -صلى هللا عليه وسلم-أخبرته أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-طالب 
 في ثوب واحد.

أبي طالب أخبره أنه  وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا أن أبا مرة مولى عقيل بن
 -صلى هللا عليه وسلم-تقول: ذهبت إلى رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-سمع أم هانئ بنت أبي طالب 

فقلُت: أم هانئ  ))من هذه؟((عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه فقال: 
ا في ثوب واحد فلما ))مرحب ا بأم هانئ(( بنت أبي طالب، فقال:  فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحف 

-ثم انصرف، فقلت: يا رسول هللا زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجال  أجرته فالن ابن هبيرة؟ فقال رسول هللا 
 قالت أم هانئ: وذلك ضحى. ))قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ((: -صلى هللا عليه وسلم



صلى هللا -زوج النبي  -رضي هللا عنها-ن عروة بن الزبير عن عائشة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ع
ني  -صلى هللا عليه وسلم-أنها قالت: ما رأيت رسول هللا  -عليه وسلم يصلي سبحة الضحى ق ، وا 

ن كان رسول هللا  ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به  -صلى هللا عليه وسلم-ألسبحها، وا 
 م.الناس فيفر  عليه

أنها كانت تصلي الضحى ثماني  -رضي هللا تعالى عنها-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة 
 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن".

الضحى معروف من ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا الضحى،  "باب: صالة الضحى": -رحمه هللا تعالى-يقول 
، وسبحة الضحى، نافلة الضحى هي الصالة التي تقع في هذا الوقت وهو وقت صالة الضحى، صالة الضحى

مؤداة غير مقضية، بمعنى أنه لو صلى ركعتي الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صارت صالة ضحى، هذه 
سبحة الصبح مقضية، ولو قضى وتره الذي فاته بالليل في هذا الوقت لما أغنى وال أجزأ عن صالة الضحى؛ 

ت المؤداة ال تدخل في المقضية، فإذا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال إلى ألن العبادا
ثمان ركعات  ،ست ركعات ،أربع ركعات ،نيدخول وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة فقد صلى الضحى ركعت

ا الوقت، وسواء  كلها صالة ضحى، والصالة المسماة بصالة اإلشراق هي صالة الضحى؛ ألنها واقعة في هذ
ثبت األجر المعلق على البقاء في المصلى بعد صالة الصبح أو لم يثبت وهو المتجه أنه حسن فهذه الصالة 
 صالة الضحى التي يصليها من يمكث في مصاله حتى ترتفع الشمس.

ثابت في الصحيح، لكن األجر  -عليه الصالة والسالم-المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله 
لما شرح حال األبرار في طريق الهجرتين قال:  -رحمه هللا-المرتب على ذلك هو محل الخالف، وابن القيم 

يمكث في مصاله حتى يصلي ركعتين، ولما شرح حال المقربين قال: ينتظر حتى تنتشر الشمس فإن شاء صلى 
ن شاء خرج من غير صالة، أيهما أكمل األبرار أو المقربين؟  وا 

 طالب:......
ن  نعم المقربون أكمل، لماذا يقول: هؤالء يصلون ركعتين قبل أن يخرج من المسجد وهؤالء إن شاءوا صلوا وا 

 شاءوا لم يصلوا؟
 طالب:......

 نعم األبرار قد ينشغلون بدنياهم فينسون ركعتي الضحى، وأما المقربون فعملهم كله عبادة.
 طالب:......

ل، إذا اشتد الحر، ومقتضى هذا أنهم يمكثون حتى ترمض الفصال، ال شيء، صالة األوابين حين ترمض الفصا
أو يصلون في هذا الوقت الذي رتب عليه األجر ثم بعد ذلك يصلون حين ترمض الفصال، فإن صلوها مرتين 
 أو مكثوا حتى ترمض الفصال فهو أكمل وأفضل.

 طالب:......
اضلة بين الصالة في مكانه الذي صلى فيه ال سيما إذا ال، هو إذا أراد أن ال يجمع بين األمرين، إذا كانت المف

ذا كان ثبوت األجر فال  كان ال يرى ثبوت األجر المرتب على ذلك يقال له: انتظر حتى ترمض الفصال، وا 



ن كان يريد أن يصلي في هذا الوقت وحين  ن كان يريد البقاء إلى أن ترمض الفصال فهو أكمل، وا  كالم، وا 
 ل.ترمض الفصال فهو أكم

 طالب:......
كما في حديث أم هانئ، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر  -عليه الصالة والسالم-صالة الضحى سنة فعلها النبي 

وأبا الدرداء، أوصى بها بعض الصحابة، وقال: إنهما تجزيان عن الصدقة على كل عضو من أعضاء اإلنسان 
( كل واحد منها يحتاج إلى 506كم؟ المفاصل )وعدد السالمى  ))يصبح على سالمى كل أحد  منكم صدقة((

صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء صالة الضحى، 
وصالها كما تقول أم هانئ ثماني ركعات عام الفتح، على الخالف بين أهل العلم هل هذه الثمان تسمى صالة 

ن قال بذلك بعض الفتح أو صالة الضحى؟ و  مع هذا كله ال مجال بالقول بأن صالة الضحى ليست مشروعة، وا 
 الصحابة أو بعض السلف؛ ألنه إذا ثبت المرفوع ال كالم ألحد.

يزيد وقيل: - عن أبي مرة -الديلي- "حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة: -رحمه هللا تعالى-يقول 
- بنت أبي طالب -موالته فاختة-"أن أم هانئ ويقال: مولى أم   هانئ  مولى عقيل بن أبي طالب" -عبد الرحمن

صلى  -صلى هللا عليه وسلم-أخبرته أن رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-بن عبد المطلب ابنة عم النبي 
ا في ثوب واحد" -بمكة سنة ثمان في رمضان- عام الفتح ، يعني  ثماني ركعات ملتحف  وسيأتي أن ذلك ضحى 

صلى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين  -عليه الصالة والسالم-حديث الالحق: "وذلك ضحى" فالنبي في ال
 كما سيأتي.

 -أم هانئ- مولى عمر بن عبيد هللا أن أبا مرة مولى -سالم بن أبي أمية- "وحدثني عن مالك عن أبي النضر
صلى هللا عليه -ت إلى رسول هللا عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهب

المغتسل عليه أن  بثوب" -حال  ثان  - وفاطمة ابنته تستره -يغتسل حال- عام الفتح فوجدته يغتسل -وسلم
هذا االستفهام هل يلزم مثل هذا  "فقال: من هذه؟"قالت: السالم عليك يا رسول هللا  "قالت: فسلمت عليه"يستتر 

نما مثل هذا السؤال من أجل التنزيل االستفهام لرد السالم؟ ال يلزم تنزيل اإلنسان  ،االستفهام لرد السالم، وا 
ال من سلم ال مندوحة وال مفر من أن تقول: وعليك السالم ورحمة هللا، وليس لك  منزلته؛ ليجاب بما يليق به، وا 

لكن ال بد من  أن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أو مخالف؟ ال، نعم إذا شككت في إسالمه قل: وعليك،
نعم، ال بد من الرد، البداءة بالسالم وهو  ( سورة النساء[71]) }َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى..{: االرد، أما إذا كان مسلم  

سنة لك مندوحة فيما يغلب على ظنك أن هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا مبتدع أو غير مبتدع يمكن أن يردع 
رها أخف من رد السالم، على أن البداءة بالسالم إذا كان اإلنسان ظاهره اإلسالم فقد ويهجر، البداءة بالسالم أم

وبعض الناس تسول له نفسه وشيطانه يقول: ال الحق لي، خله  ))وخيرهما الذي يبدأ بالسالم((جاء في الحديث: 
))خيرهما الذي يبدأ الشرعية: يبدأ، نقول: ال، القاعدة  ذيهو يبدأ، أنا أكبر منه، أنا عمه، أنا خاله، خله هو ال

مع أنه من جهة أخرى الطرف اآلخر مطالب بأن يبدأك، لكن إذا لم يبادر والخيرية للبادئ ابدأ أنت  بالسالم((
وال يضيرك؛ ألن بعض الناس ال سيما من العامة تأخذه العزة باإلثم يقول: أنا خاله، أنا عمه، أنا أكبر منه، ال، 



لكن إذا قصر نرجع إلى القاعدة العامة:  ،يسلم، نعم الصغير يسلم على الكبير الذيهو  دعهال الحق لي، 
 فله ما يخصه من النصوص، ولك ما يخصك من النصوص. ))خيرهما الذي يبدأ بالسالم((

ما قالت: أنا، جاء النهي عن ذلك، فمن سئل عن اسمه يخبر باسمه  فقلُت: أم هانئ" ))من هذه؟(("فقال: 
"فقلُت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ة أو اللقب المفصح، المقصود أنه يخبر بوضوح الصريح أو الكني

ولم يذكر في شيء من الرواية أنه قال: وعليك  السالم مرحب ا بأم   هانئ، فأكثر أهل العلم  ))مرحب ا بأم هانئ((
ه لم ينقل للعلم به، امتثاال  لألمر يقولون: إنه رد السالم ولم ينقل للعلم به، رد السالم قال: وعليك السالم، لكن

وَها{ ْيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ َذا ُحيِِ ومنهم من قال: إن كلمة مرحب ا تغني عن رد  ( سورة النساء[50]) }َواِ 
ن رأى أن مرحب ا السالم، ولم يذكر في رواية من الروايات أو في طريق من الطرق أنه رد السالم صراحة، لكن م

 ال تكفي قال: إنه رد السالم، ولم ينقل للعلم به، ويكفينا في ذلك النصوص األخرى.
ا في ثوب في رواية ابن خزيمة: "يسلم من كل ركعتين"،  "فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات" "ملتحف 

يكفي، والصالة في الثوبين أكمل، ولما الصالة في الثوب الواحد الساتر كافي يستر العورة ويستر المنكب  واحد"
، والصالة في اواحد   األن بعض الناس ال يجد إال ثوب   ))أو لكلكم ثوبان؟((سئل عن الصالة في الثوبين قال: 

الثوب الواحد ويستر العورة والمنكب كاملة، بعض الصحابة كأبي هريرة وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على 
 المشجب.

ا في ث زعم ابن أمي علي،  وٍب واحد، ثم انصرف من صالته، فقلت: يا رسول هللا زعم ابن أمي علي"،"ملتحف 
 أخ ألم؟ أمطيب، زعم ابن أمي شقيق  

 طالب:......
فهذا معلوم أنها أخت  له من أبيه،  ،الدليل على هذا؟ أنها أم هانئ بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب وما

؟وفي قولها: زعم ابن أمي هي أ " إعراب رجال   خت  له من أمه فهو شقيق  لها "أنه قاتل  رجال 
 طالب:......

 ألي شيء؟ السم الفاعل، مفعول به السم الفاعل، يجوز أن نقول: إنه قاتل  رجل  يجوز؟ 
 طالب:......

 سورة النازعات[ (19]) }ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها{يصح؟ يصح، وأيهما أرجح؟  أم النعم قاتل  رجل  يصح 
 ويجوز الوجهان على كل حال، واألفضل يختلف بحسب داللة اسم الفاعل على الحال أو االستقبال.

زعم ابن أمي علي لبيان الشفقة؛ ألنهما يشتركان في هذه الجهة المشفقة، ومع ذلك  "زعم بأنه قاتٌل رجال  أجرته"
"فالن بن دة التي بيننا، تستثيره بهذا، أجارته يعني أمنته يريد أن يقتل من أجرته، ناسي ا هذه الشفقة وهذه المو 

؟ هبيرة زوجها وفالن بن هبيرة من أوالد هبيرة ابن زوجها، مع أن المحفوو أنه ليس لزوجها منهبيرة هو  هبيرة"
ثير في ولد  من غيرها، إذ ا يكون من أوالدها، كأن الشراح ما ارتاحوا إلى أن يكونوا من أوالدها، كالم الشراح ك
عليه -هذا، حتى أن بعضهم قدر فالن ابن عم هبيرة، وعلى كل حال هذا ال يعيننا تعينه بقدر ما يعنينا قوله 

 .))قد أجرنا من أجرت  يا أمَّ هانئ((: -الصالة والسالم



 طالب:......
 روايات األخرى.من الكالم، وجاءت روايات أنها أجارت حموين لها، وأجارت، بعيد.... تبع ال اال أبدوا وجوه  

في الحديث جواز أمان المرأة، وبهذا قال  قالت: أم هانئ: وذلك ضحى" ))قد أجرنا من أجرِت يا أمَّ هانئ((
 األئمة األربعة.
 طالب:......

، على كل حال كالم الشراح  يعني بالتبني يعني متبنيه ابنه بالتبني، وهو في األصل ابن أخيه أو ابن عمه مثال 
 يعنينا وال أثر له، ال أثر له في متن الحديث الذي يثبت صالة الضحى. كثير، وهذا ال

 -صلى هللا عليه وسلم-"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يقول: 
أي نافلة الضحى صالة - يصلي سبحة الضحى -صلى هللا عليه وسلم-أنها قالت: ما رأيت رسول هللا 

ني ألسبحها" -صلى هللا عليه وسلم-"ما رأيت رسول هللا  ق "، -الضحى في  يصلي سبحة الضحى ق ، وا 
رواية: "ألستحبها" في رواية..، يقول الشراح: إن رواية يحيى: "ألستحبها" ورواه غيره: "ألسبحها" وهو رواية 
 الصحيح "ألسبحها".

رضي هللا عنها -، ونفيها على حد علمها -عليه الصالة والسالم-وجاء عن عائشة نفي بعض األمور عن النبي 
ألنها زوجته، وهي في آخر أيامه لها يومان  ؛، ولعل ما نفته وأثبته غيرها مما ال يتصور غيبتها عنه-وأرضاها

من فعله، أو نفت صيام العشر نقول: لعلها أخبرت بذلك  -عليه الصالة والسالم-من التسعة، فإذا نفت في مثل 
 ما يقرب من نصف قرن فنسيت وحفظ غيرها. -عليه الصالة والسالم-ا عمرت بعد النبي بعد زمن  طويل؛ ألنه
ن كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-"ما رأيت رسول هللا  ني ألسبحها، وا  -يصلي سبحة الضحى ق ، وا 

س خشية أن يعمل به النا ؛وهو يحب أن يعمله -يعني يترك العمل- ليدع العمل -صلى هللا عليه وسلم
وبين فضل العمرة في رمضان وما اعتمر في  -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل: حث النبي  فيفر  عليهم"

ن كان رسول هللا جوابه هنا:  -عليه الصالة والسالم-رمضان، وبين فضل صيام داود وهو ما فعل  صلى -"وا 
 يعمل به الناس فيفر  عليهم" وهو يحب أن يعمله خشية أن -يترك العمل- ليدع العمل -هللا عليه وسلم

اآلن عائشة تخشى أن تفرض صالة الضحى، وهناك خشية من أن تفرض صالة قيام رمضان جماعة؛ ألنه 
تركها خشية أن تفرض عليهم، هذه الخشية مع ما ثبت في حديث اإلسراء من قوله تعالى في الحديث القدسي: 

 تزيد على الخمس فما معنى هذه الخشية؟ فإذا أمن يعني ال ))هن خمس  وهن خمسون، ال يبدل القول لدي((
 التبديل بالزيادة أو بالنقص فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ نعم؟ 

 طالب:......
ليست بمنزلة الصلوات الخمس، وهذا جواب من يوجب الوتر وصالة العيد بدليل أن اإلنسان قد يوجب على 

صالة ليست بواجبة بالنذر؛ ألن الصلوات خمس، وجاء في نفسه شيء فيلزمه، ينذر أن يصلي فيقال له: إن ال
هذا إخبار عن الواقع، على كل حال هذا من  ))ال، إال أن تطوع((حديث األعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: 

ا يستشف منه المبالغة في هذه الشفقة حتى خشي  -عليه الصالة والسالم-خشيته وشفقته  على أمته، وهذا أيض 
عليه الصالة -ظاهر؟ عليه الصالة والسالم، خشي  -عليه الصالة والسالم-ف بما أمن منه على أمته أن تكل



، -عليه الصالة والسالم-شفقة  على أمته أن يفرض عليهم ما أمن من فرضه، وهذا من تمام شفقته  -والسالم
 والحديث مخرج  في الصحيحين.

أنها كانت تصلي الضحى ثماني  - عنهارضي هللا-"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة يقول: 
، مستندها في هذا -رضي هللا عنها-تصلي الضحى ثمان ركعات عائشة  ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي"

 -صلى هللا عليه وسلم-، وهناك تقول: "ما رأيت رسول هللا -عليه الصالة والسالم-العدد ما ثبت عن النبي 
 لكنها بلغها أنه صلى الضحى ثماني ركعات. يصلي سبحة الضحى" نعم هي ما رأت،

الصديق أفضل هذه األمة  -رضي هللا عنه-يعني أحيي أبواها بعد أن ماتا، وهما أبو بكر  "لو نشر لي أبواي"
هذا مبالغة في المحافظة على هذه  "لو نشر لي أبواي ما تركتهن" "ما تركتهن"،بعد نبيها، وأمها أم رومان 

أحيان ا يقول اإلنسان: لو تنزل السماء على األرض مبالغة  "لو نشر لي أبواي"غة مطروق الصالة، أسلوب المبال
 يبالغ ويريد بذلك لزوم هذا العمل مهما كلفه من مشقة، مهما خرقت له به العادة.

أن نصلي الضحى بسور  منها:  -صلى هللا عليه وسلم-الحاكم روى عن عقبة بن عامر قال: "أمرنا رسول هللا 
ا المناسبة، لكن يبقى ، ظاهرة جدًّ "والضحى" "وضحاها"مس وضحاها، والضحى" مناسبة السورتين للوقت والش

أن نصلي الضحى بسور  منها: والشمس  -صلى هللا عليه وسلم-النظر في ثبوت الخبر "أمرنا رسول هللا 
 وضحاها والضحى" أحد يعرف عنه شيء؟

 طالب:......
 لى وجه الخصوص؟سكت عنه الحافظ، ما أحد بحثه ع

 إذا أعطى المسلم والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم العهد...؟
في غير حقوق العباد، أما إذا أجير اإلنسان في حقوق العباد ما ينفع، ال بد من  -جل وعال-إذا كان الحق هلل 

تعطيل للحدود، من حقوق هللا وأجير ما لم يترتب على ذلك  أخذها منه مهما كلف األمر، أما إذا كان في حق   
ورأى اإلمام اإلجارة، ولم يَر أن االقتصاص من هذا الشخص متعين؛ ألنه أحيان ا يفسد في األرض ثم يستجير، 
 يفسد في األرض ويلجأ إلى الحرم.

جل -إذا كان الحق الذي عليه هلل  ))قد أجرنا من أجرت  يا أمَّ هانئ((يقول:  -عليه الصالة والسالم-النبي 
ال، لو  ،هذه اإلجارة، أما حقوق العباد لو قتل شخص واستجار بك يعفى؟ ما يعفى حقوق العباديعمل ب -وعال

 سرق ولجأ إلى شخص فأجاره تترك هذه السرقة ويعطل الحد من أجله؟ ال.
 طالب:......

حكم  ماإجارة الكافر إذا..، لكن لو استجار جمع  كبير من الكفار بشخص من المسلمين فأجارهم، وهم محاربون 
إجارتهم؟ على كل حال المسألة إذا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد المبنية على المشاحة فال مانع من 

 اإلجارة.
 طالب:......

ألنه  ؛، وحث عليها، وبين ما يدل على الدوام عليها-عليه الصالة والسالم-على كل حال ثبتت من فعله 



 ))يصبح على كل سالمى أحد  منكم صدقة((ضحى؟  أحد يمكن يصبح ويمكن ما يصبح يصلي هيصبح، في
 يعني كل يوم، مقتضاه أنها كل يوم.

 "باب: جامع سبحة الضحى:
أن  -رضي هللا تعالى عنه-حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 

لطعام فأكل منه، ثم قال رسول  -صلى هللا عليه وسلم-دعت رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-جدته مليكة 
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما  لكم(( ي))قوموا فأصل: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من  -صلى هللا عليه وسلم-لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول هللا 
 ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.

-عن مالك عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب  وحدثني
بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء  -رضي هللا تعالى عنه

 يرفأ تأخرت فصففنا وراءه".
 "باب: جامع سبحة الضحى" : -رحمه هللا تعالى-يقول 
عن أنس بن مالك  -زيد بن سهل األنصاري - دثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة"ح

جزم به ابن عبد البر وعياض وصححه النووي، وجزم ابن  ،جدة من؟ يقولون: إنه يعود على إسحاق أن جدته"
ذا قلن ا: إنها جدة أنس كانت سعد بأنها جدة أنس، وهو ظاهر السياق أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وا 

ا جدة  إلسحاق، مليكة دعت رسول هللا  عليه -لطعام أي ألجله صنعته للنبي  -صلى هللا عليه وسلم-أيض 
: -صلى هللا عليه وسلم-"ثم قال رسول هللا ، فأكل منه، في رواية: "ثم دعا بوضوء فتوضأ"، -الصالة والسالم
توضأ ثم صلى، يعني الصالة بعد األكل، هنا قدم األكل على  أي ألجلكم، هنا أكل ثم "لكم(( ي))قوموا فأصل

بما د عي له،  -عليه الصالة والسالم-الصالة، وفي حديث عتبان في قصة عتبان بدأ بالصالة قبل الطعام، بدأ 
 .-عليه الصالة والسالم-هنا د عي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى، وهناك دعي للصالة فبدأ بالصالة ثم أكل 

يعني من كثرة االستعمال، ولبس كل شيء  نس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس""قال أ
سيارة قديمة يقول لك: هذه  أحضربحسبه، لبس الفرش بافتراشه، لبس الثوب باستعماله، لبس اآلالت باستعمالها، 

"فنضحته ظافة ال للنجاسة، معلوم أن هذا للن"فنضحته" تعبانة منتهية من كثرة ما لبست، فلبس كل شيء بحسبه 
فقد يقول قائل: إن هذا الذي طال استعماله واسود من طول ما لبس هل نضح هذا ما ينفعه، قد يكون  بماء"

بدون نضح أولى، لكنه نضح يحقق الهدف من النضح؛ ألن منهم من قال: إن هذا النضح من أجل أن يلين، 
ال لو كان أسود من طول ما لبس مجرد النضح الذ ي هو الرش ما يكفي يزيد، وينقل هذا السواد من مكان إلى وا 

 مكان.
أنا  "وصففت أنا واليتيم وراءه"يعني يصلي  "-صلى هللا عليه وسلم-"فنضحته بماٍء، فقام عليه رسول هللا 

ن هي؟ العجوز مَ  "وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا"ن اليتيم؟ أخوه ولد ألبي طلحة مَ  ،واليتيم
مليكة، العجوز من ورائنا في هذا صحة مصافة الصبي؛ ألن اليتيم لم يبلغ سن التكليف، إذ لو بلغ سن التكليف 

مي يتيم   ا صحة صالة المرأة اما س  ، ألنه ال ي تم بعد احتالم، فمصافة الصبي صحيحة، ومن هذا الحديث أيض 



ن كانت وحدها، وأما ما ثبت من حديث:  هذا خاص  بالرجال  نفرد  خلف الصف(())ال صالة لمخلف الصف وا 
الذين تلزمهم الجماعة، أما هذه المرأة في األصل ال يلزمها جماعة فهي سواء  صفت بمفردها أو معها نساء ال 

 يختلف.
 "ثم انصرف".قوله: صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين  "والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين"

ديث جواز الصالة على الحصير كما قاله أهل العلم؟ جواز الصالة على هل نحن بحاجة إلى أن نقول: في الح
ترجم: "باب: الصالة على الحصير" يحتاج إلى ترجمة؟ كره  -رحمه هللا تعالى-الحصير، اإلمام البخاري 

الصالة على الحصير، يقول الحافظ: النكتة في ترجمة الباب "باب: الصالة على الحصير" اإلشارة إلى ما رواه 
يصلي على  -صلى هللا عليه وسلم-بن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي ا

؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، ( سورة اإلسراء[5])}َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصير ا{ الحصير وهللا يقول: 
فعيل،  ا،ثل هذا الخبر ال يثبت، وأنه ال أثر لكون جهنم حصير  أراد بهذه الترجمة أن م -رحمه هللا-فالبخاري 

حاصرة؟ فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل؟  أماسم المفعول؟ يعني محصورة  أمحصير بمعنى اسم الفاعل 
نم ما هي لنفسها، نحن عندنا جه ( سورة اإلسراء[5]) }ِلْلَكاِفِريَن َحِصير ا{قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح 

اآلن هل هي حصير بمعنى حاصرة؟ حاصرة لمن يدخلها مانعة  له من الخروج منها؟ أو هي محصورة ومحددة؟ 
يعني هل يمكن أن نقول: إن حصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول باعتبارين، فنستعمل اللفظ الواحد في 
 معنييه، أو ال بد أن نرجح أحد المعنيين؟

 طالب:......
نظرنا باعتبار أصل المادة كل مادة يجتمع فيها هذا وهذا أصل المادة، تأتي حاصرة وتأتي محصورة،  ال، هو إذا

هل تحتمل معنيين؟ واحد، ال بد  ( سورة اإلسراء[5]) }َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن{لكن إذا نظرنا وربطناها بما جعلت له 
يزه جمهور أهل العلم، يجوز عند الشافعية لكنه ال يجوز عند من معنى واحد، استعمال اللفظ في معنييه ال يج

 الجمهور.
 -عليه الصالة والسالم-" وهذا من حسن خلقه وتواضعه -عليه الصالة والسالم- "فصلى لنا ركعتين ثم انصرف

تدعوه امرأة عجوز يجيب الدعوة، اآلن لو يدعى شخص من أوساط الناس فضال  عن المأل واألعيان وغيرهم، 
 -عليه الصالة والسالم-دعوه شخص أقل منه في المنزلة قد يستنكف عن إجابة دعوته، قد يستنكف، والنبي ي

 .-عليه الصالة والسالم-تدعوه المرأة، ويدعوه الصغير، ويدعوه القريب، ويدعوه البعيد ويجيب الدعوة 
 طالب:......

 اصرة.هي باعتبار أنها مجعولة للكفار بهذا االعتبار حاصرة لهم، ح
 -بن مسعود- "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة: -رحمه هللا تعالى-يقول 

 "بالهاجرةوهو في موضع ال يعتاد فيه االستئذان، أو بعد اإلذن  أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة"
وراءه صف واحد، وراء المصلي، وموقف الواحد  قام فقمت وراءه" -أي يتنفل فوجدته يسبح -يعني وقت الحر-

يعني إزاءه في مصافته سواء  بسواء، وهذا هو اختيار  "فقربني حتى جعلني حذاءه" عن يمين اإلمام ال وراءه
"حتى األكثر، والشافعية عندهم أنه ال بد أن يتقدم اإلمام على المأموم بمقدار ما يتميز به المأموم عن اإلمام 



وعلى  تأخرت" -وهو حاجب عمر- "فلما جاء يرفاألن مقام الواحد عن يمين اإلمام  عن يمينه"جعلني حذاءه 
هذا الذي يصاف اإلمام إذا كان وحده وصف عن يمين اإلمام ثم جاء ثاني يتأخر المأموم أو يتقدم اإلمام، 

 .-رضي هللا عنه وأرضاه- خلف عمر ،يعني وقفنا خلفه "فصففنا وراءه"يتأخر المأموم أو يتقدم اإلمام، فيقول: 
ا لكون المأموم عن يمين اإلمام وهي واقعة ومسؤول عنها، أظنها عرضت مرار ا في الدروس،  مسألة: وهي تبع 
لكن ال مانع من ذكرها، اثنان يصليان إمام ومأموم فدخل شخص مسبوق ودفع المأموم وتقدم وصلى بهم، دفع 

ن يصليان ودخل ثالث اهذه صورة لها حكم، لكن لو اثن اإليمن وكمل الصالة هذا وصف، صف هذا جنبه،
ا، ما يستغرب  فتقدمهم وصار إمام ا لهم، هذه ما وقعت، لكن لو وقعت، ما يستغرب أن يقع مثل هذه األمور أبد 
إطالق ا، يعني هذا الشخص الذي دخل ودفع المأموم وتقدم المأموم ما خالف وافق على طول وكمل الصالة، 

-، يعني مثل هذه الصور مع الجهل يعني كون اإلمام ينقلب إلى مأموم في صالة النبي اأموم  واإلمام صار م
فيما بعد، والعكس  اأبو بكر صار مأموم   ،بعد أن شرع أبو بكر الصالة بالناس، إمام -عليه الصالة والسالم
وق يمكن أنه ما أدرك في مسألة االستخالف يجوز، لكن الصورة الثانية جاء شخص مسب االمأموم يصير إمام  

، قد يب ايصلو  أن كون لإال الركعة األخيرة فتقدم وكمل، جاء وتقدم عليهم أو متأول يقول: أنا أقرأ وهم وال يم
 -عليه الصالة والسالم-يتصور مثل هذا، له ميزة عليهم فجاء وتقدم وصلى بهم، يعني األصل كما فعل النبي 

 تصحح؟ أم الركعة التي فاتته، تصحح صالته العوف وقضى  لما سبق في تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن
 طالب:......
 ، ذا كملوا ركعتين ينوون االنفراد...يزيدون ال هم ما هم 
 طالب:......

 يطاوعون ما يخالفون الناس. هم
 طالب:......

أماكن والصف األول فيه  أتيالدين سمح، يعني سهل يؤثر، ولذلك بعض الناس ي الناس في أمور من كثير
شاغرة فيجلس في آخر المسجد، لكن لو تقول له:...... عند خباز أقل األحوال تقول له: اجلس آخر الناس ما 

 رضي، يعني هل تنفك.........، هل هناك ارتباط بين المأموم واإلمام في صالته؟ نعم.
 طالب:......

 على الصالة المفروضة. يزيدون هم  ،ينوون االنفراد نعمهم يقولون تابعوه فيما بقي لهم من صالتهم،  ،ال
 طالب:......

هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو ال شك إن تابعوه في جميع صالته صالتهم باطلة هذا ال إشكال فيه، 
لكن إن لم يتابعوه صلى بهم ركعة ونووا االنفراد وسلموا، أو جاءهم ما فات ركعات، أنا أقول: انتقال اإلمام إلى 

 س له أصله.مأموم أو العك
 طالب:......

ما في أدنى خصوصية، ترى بعض المذاهب ما يصحح  -عليه الصالة والسالم-أبو بكر شرع قبل النبي 
الصالة مع االفتئات على اإلمام، واحد من القضاة دخل فإذا الصالة قد أقيمت وهو اإلمام الراتب انتظر حتى 



لكن مثل هذا لو دخل من خارج المحراب وأخر اإلمام وصلى سلموا، قال: ياهلل صلوا، أعيدوا، أعيدوا الصالة، 
 بهم، يعني مثل هذا له وجه، هو اإلمام الراتب و...

 طالب:......
ال، هو الكالم على أن المسألة مفترضة ومسألة واقعة وانتهت، ومع الجهل يمكن تصحح، لكن يبقى أن الصالة 

ل، االتباع فيها هو األصل، وال يترك التالعب إلى هذا الحد المحافظة عليها على هيئتها واالتباع فيها هو األص
في الصالة، ال يترك المجال للمتالعب أن يتالعب إلى هذا الحد في الصالة، يعني المسألة لو أمروا باإلعادة 
 من باب التأديب والتعليم له وجه.

 سم.
 "باب: التشديد في أن يمر أحٌد بين يدي المصلي:

-عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول هللا حدثني يحيى عن مالك 
ا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى قال:  -صلى هللا عليه وسلم ))إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحد 

 .فليقاتله فإنما هو شيطان((
ن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر ب

في المار بين يدي المصلي؟ فقال  -صلى هللا عليه وسلم-إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول هللا 
))لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن : -صلى هللا عليه وسلم-أبو جهيم: قال رسول هللا 

 .يديه(( يقف أربعين خير ا له من أن يمر بين
 قال أبو النضر: ال أدري أقال: أربعين يوم ا أو شهر ا أو سنة؟

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب األحبار قال: لو يعلم المار بين يدي 
 المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير ا له من أن يمر بين يديه.

كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن  -رضي هللا عنهما-عمر  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن
 يصلين.

ا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر  كان ال يمر بين يدي أحد وال يدع أحد 
 يمر بين يديه".
 ؛ينه وبين سترتهيعني ب "باب: التشديد في أن يمر أحٌد بين يدي المصلي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

))لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه تشديد لما جاء في ذلك من الوعيد، كما في األحاديث الصحيحة: 
يعني بدال  من أن ينتظر خمس دقائق كان أن يقف أربعين من شدة ما رتب على ذلك  لكان أن يقف أربعين((

بر كعب: "لكان أن يخسف به" هذا تشديد في أن يمر بين في بعض الروايات، في خ ))أربعين خريف ا((من اإلثم 
 يدي المصلي.

 -سعد بن مالك- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد -العدوي - "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلميقول: 
))إذا كان قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -أبي سعيد- عن أبيه -األنصاري الخزرجي- الخدري 

))إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد  أن في رواية:  ))إلى شيء يستره((في رواية:  ((أحدكم يصلي



ا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع((هنا يقول:  يجتاز فليدفعه(( إذا كان  ))إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحد 
))فال يدع أحد لى إلى غير سترة أحدكم يصلي هذه الرواية تدل على أنه يستوي في ذلك من اتخذ السترة ومن ص

))إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد  أنه يجتاز بين لكن تبين ذلك الروايات األخرى:  يمر بين يديه((
يعني ال يتركه يمر بينه وبين سترته، فإذا لم يتخذ سترة مفهوم الحديث أنه ليس له أن يدفعه،  يديه فليدفعه((

 من المصلي والمار له ما يخصه من ار بين يديه مخاطب بنصوص أخرى؛ ألن كالًّ وليس له أن يدرأ، لكن الم
صلى  -عليه الصالة والسالم-النصوص، المصلي يستتر، والجمهور على أن اتخاذ السترة سنة؛ ألن النبي 

لى بمنى  إلى غير جدار، يقول الشافعي وغيره: يعني إلى غير سترة، وهي مروية عن ابن عباس، فالجماهير ع
هذا  ))ليستتر أحدكم ولو بسهم((أن اتخاذ السترة سنة، فالمصلي مخاطب باتخاذ السترة، وقال بعضهم بوجوبها 

بالنسبة للمصلي فإذا صلى إلى سترة ال يجوز ألحد  أن يمر بين يديه، وعليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بينه 
 وبين سترته.

ا يمر(())إذا ألكن إذا صلى إلى غير سترة هنا يقول:  يعني سواء  استتر أو لم يستتر،  حدكم يصلي فال يدع أحد 
لكن هذا مقيد بما في الروايات الصحيحة التي فيها التصريح باالستتار، إذا لم يستتر المصلي فالمار بين يديه 

ع ))إذا كان أحدكم يصلي فال يدمأمور بأن ال يمر، منهي  عن المرور بين يديه، وهذا ما يخصه من النصوص 
ا يمر بين يديه(( ن لكونه أكثر الشغل إنما يكون باليدين، ال يدع أحد ير باليدوعب   ،ال يترك أحد يمر بين يديه أحد 

ذا لم يستتر  يمر أمامه بالقرب منه، فإن استتر فما وراء السترة ال بأس به، ويبقى ما دونه هو محل الدفع، وا 
صالته؛ ألنه فرط في األمر باتخاذ السترة، كما دلت على ذلك فليس له أن يدفع، إنما إذا أشار إشارة ال تضر ب

 الروايات األخرى، وليس للمار أن يمر بين يديه بالقرب منه ولو لم يستتر.
ا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع(( يدفعه حسب استطاعته باإلشارة ولطيف العبارة، يعني  ))فال يدع أحد 

يزيد في دفعه األسهل فاألسهل، ثم بعد  ))فإن أبى فليقاتله((أن يمر بين يديه  باإلشارة المفهمة إلى أنه ال ينبغي
ذلك إن احتاج إلى األشد فعل يدفعه إن لم يندفع إال بقوة دفعه بقوة، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو مات من 

ه قاتله بالسيف أو هذا الدفع دمه هدر، وليس معنى هذا أن يتخذ اإلنسان السالح يتوشح بسيف من مر بين يدي
ال، ال، هذا ينافي مقتضى الصالة، إنما يدفعه باألسهل فاألسهل، إن أصر على المرور بين يديه مع  ،بمسدس

هذا الدفع ال شك أنه ليست له حرمة؛ ألنه شيطان يريد أن يفسد عليه صالته، فاإلجماع قائم على أنه ال يجوز 
معناه بالسب والشتم واللعن، قال بعضهم، قاتل هللا  إن أبى فليقاتله(())فالمقاتلة بالسالح، وزعم بعضهم أن قوله: 

كيف يسبه وهو في  ،فالن ا، قاتل هللا اليهود والنصارى يعني لعن، فالمقاتلة من هذا الباب، وهذا القول ال شيء
الكالم؟! هذا من الكالم المباح فكيف بالفحش والمحرم من  اصالته؟ كيف يلعنه وهو في صالته؟ إذا كان ممنوع  

 يعني لعنوا، فهم يريدون أن يكون من هذا الباب. ( سورة الذاريات[46]) }ُقِتَل اْلَخرَّاُصوَن{كالم ليس بصحيح 
يفصلون حول هذا الموضوع، ويجعلون اإلثم على المفرط من المصلي أو المار،  ،بعض المالكية لهم تفاصيل

آخر فمر بين يديه فاإلثم على المار والمصلي ال إثم عليه، إذا إذا استتر المصلي وللمار مندوحة يعني له طريق 
لم يستتر المصلي والمار ليست له مندوحة فاإلثم على المصلي، إذا استتر المصلي والمار ليست له مندوحة من 



م هذا الطريق فال إثم عليهما، إذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة وهناك طريق آخر يمكن أن يسلكه فاإلث
 عليهما، هذا التفصيل يذكره بعض المالكية.

لكن في حديث أبي سعيد في الصحيح وهو يصلي إلى سترة فجاء شاب  من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز 
فدفعه أبو سعيد، فنظر فلم يجد مساغ ا لم يجد طريق ا يسلكه فدفعه أبو سعيد، هذا الحديث يرد هذا التفصيل وأورد 

هذا اإلثم المذكور، وهذه المدافعة، وهذه المقاتلة، والوصف بأنه شيطان مع كونه لم يجد الحديث، فدل على أن 
 مساغ ا، فهذا التقسيم ال يوجد ما يدعمه وال يشهد له.

تقدم للسترة لو  -عليه الصالة والسالم-وهو لو تقدم المصلي إلى سترته ومر من خلفه كان أولى؛ ألن النبي 
 المقصود أنه ال يمر بين المصلي وبين سترته.فعل لك فمر دونها ال بأس، 

أي فعله فعل الشيطان، وال يمنع أن يراد به حقيقة الشيطان، وفي هذا الحال يكون من  ))فإنما هو شيطان((
ا في اإلنس شياطين  {شياطين اإلنس، وكما أنه في الجن شياطين أيض  ( سورة 440]) }َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنِِ

 منهم الذي يريد أن يفسد الصالة على المصلي.فهو  األنعام[
 طالب:......

نعم، الحد الذي هو بين يدي المصلي عند أهل العلم يقدر بثالثة أذرع، فإذا اجتاز من وراء ثالثة أذرع ال يضر، 
 األمر الثاني: أن المشقة تجلب التيسير، إذا وجد في أماكن زحام شديدة في الحرمين في مواسم، ولم يستطع رد

إلى غير سترة؛ ألن صالته إلى  -عليه الصالة والسالم-ولذا صلى النبي  ؛الناس لكثرتهم المشقة تجلب التيسير
لما أراد أن يتجاز تقدم حتى  -عليه الصالة والسالم-سترة توقع الناس في حرج، وتقدر في حال القيام ألن النبي 
رع، فإن قلنا: إنه في حال القيام ممر الشاة وفي حال صار بينه وبين سترته ممر الشاة، وهم يقدرون ثالثة األذ

السجود موضع ثالثة أذرع كان العكس أولى؛ ألنه يبعد من موضع سجوده ثالثة أذرع معناه يحتاج إلى أكثر من 
 أربعة أذرع من موضعه، فلعله من موضع قيامه من قدميه ثالثة أذرع من قدميه.

 طالب:......
، وتخطي الرقاب ال يجوز، نعم جاء في الجمعة شك أن هذا امتهان وهذا تعدًّ وتخطي الرقاب ال يجوز، ال 

التشديد في ذلك، لكن هو في الجملة امتهان للمسلم من غير مبرر، نعم إذا وجد فرجة وأراد أن يصلها من غير 
ا ال بأس، نعم بعض الناس بقصد أو بغير قصد يؤذي الناس في الصالة في مكان الطواف وفي  أن يؤذي أحد 

 مواضع الزحام، هذا ال حرمة له، ال ينتظر حتى يسلم مثل هذا ال ينتظر حتى يسلم.
 طالب:......
هذا الحديث  ا(())فإن لم يجد فليخط خطًّ يضع عصا  ))إذا صلى أحدكم فلينصب شيء يستره((نعم والخط 

ن حاول مثاال  للمضطرب، والمضطرب من  -رحمه هللا-مخرج في السنن، وأورده ابن الصالح  قسم الضعيف، وا 
ابن حجر أن ينفي عنه االضطراب، ويحكم عليه بالحسن، واستدل به الشافعية والحنابلة على أن الخط يكفي، 

 وال شك أنه إذا لم يوجد غيره فيرجى به، أما إذا وجد غيره فال يكفي.
 طالب:......

ال هو المشقة تجلب التيسير، كونه  النساء أولى بالرد؛ ألنه هو المنصوص على أنهن يقطعن الصالة، نعم،



يصلي والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء دل على أن هذا األمر إذا ترتب عليه مشقة شديدة 
، وطرف السجادة حكمها حكم الخط إذا لم يوجد غيره -إن شاء هللا-ودفع الناس فيه أذية لهم وله أمر يتسع 

ا ماثل بين يديه، مثل يرجى أن يكفي على أن الحديث ق ذا وجد غيره فال بد أن يكون شاخص  ابل للتحسين، وا 
 مؤخرة الرحل.

 طالب:......
نزول؟ ال، ال، المقصود أن حكم هذه حكم  أمال، ما يلزم الخط فيه نزول ما فيه بروز، الخط في الرمل فيه بروز 

 هذه.
 طالب:......

 لقول بأن حديث الخط يصلح لالحتجاج.ال، إذا وجد فيها خط من األصل يكفي، عند ا ،ال
 طالب:......

ال، الحذاء ال ينبغي أن يكون في قبلة المصلي، ينبغي أن يكون عن يساره أو بين قدميه، ال ينبغي أن يكون في 
 قبلة المصلي.
 طالب:......

حكم الخط هذا األصل أن تكون مثل مؤخرة الرحل، لها شيء َيشخص مرتفع، لكن إذا لم يوجد إال الخط أو 
، وقلنا: بأن حديث الخط يصلح لالحتجاج، وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال  طرف السجادة مثال 

تصلي إلى سجادة فيمر من  تالحافظ ابن حجر، وانتفى عنه االضطراب يصلح؛ ألن المار يعرف أنك ما دم
 ورائها.

د هذا الخط يكفيه، وله أن يدفع من أراد أن على كل حال ما يقوم مقامه من طرف السجادة كاف، ومثله لو قص
 يجتاز دونه.
 طالب:......

إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية، جاء في الحديث عند أبي داود وغيره: أن ال يصمد إلى هذه السترة 
 يجعلها عن يمينه أو عن شماله، لكن الحديث ضعيف، فيه ثالثة علل، ال يثبت به حجة.

 رك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبا
 

 
 
 
 
 
 
 



 ( 4كتاب قصر الصالة في السفر ) –الموطأ 

شرح: باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وباب: سترة المصلي في السفر، وباب: مسح الحصباء في 

على األخرى في الصالة، وباب: الصالة، وباب: ما جاء في تسوية الصفوف، وباب: وضع اليدين إحداهما 

 القنوت في الصبح، وباب: النهي عن الصالة واإلنسان يريد حاجته، وباب: انتظار الصالة والمشي إليها.

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نب
 بعد:

مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد أن  -سالم بن أبي أمية-"وحدثني عن مالك عن أبي النضر يقول: 
بن الحارث بن الصمة، في بعض الروايات العكس أبو جهيم أرسل  زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم"

في المار بين يدي  -صلى هللا عليه وسلم-"يسأله ماذا سمع من رسول هللا د بسر بن سعيد إلى زيد بن خال
))لو يعلم المار : -صلى هللا عليه وسلم-"فقال أبو جهيم: قال رسول هللا يعني أمامه بالقرب  منه  المصلي؟"

 إلثم(())من افي رواية الكشميهني في صحيح البخاري:  ماذا عليه(( -يعني بالقرب منه- بين يدي المصلي
انتقد الحافظ ابن حجر صاحب العمدة حينما أدخل هذه اللفظة في الحديث ونسبه إلى  -رحمه هللا-وانتقد الحافظ 

الصحيحين، هو ال يوجد إال من رواية الكشميهني هذه، وهذه الزيادة التي ال توجد في شيء من الروايات وأدخلها 
))من أدخلها في البلوغ:  ،حجر، ووقع فيما انتقده  في البلوغ الحافظ عبد الغني في العمدة، وانتقده الحافظ ابن

 وقال: متفق عليه. اإلثم((
االنتقاد إذا كان مع األدب، والمراد منه بيان الحق أمر مطلوب، وال يعني هذا أن اإلنسان الذي ينتقد غيره ليترفع 

د لكن يستصحب اإلخالص في ذلك، عليهم ويتعالم، ويظهر نفسه، أو يريد الحق من اآلخرين، ال، له أن ينتق
، لكن إذا -عليه الصالة والسالم-وأن مراده من ذلك بيان الحق، وأنه كل  يؤخذ من قوله ويترك إال المعصوم 

صحب ذلك ازدراء المنتقد أو ترفع وتعاظم المنتقد ال بد أن يقع منه مثل هذا الخطأ وأشد، وليس معنى هذا أننا 
نتقد صاحب العمدة أنه يقصد بذلك هضم صاحب الكتاب أو الترفع عليه والتعالم نشير إلى أن الحافظ حينما ا

 عليه، ال، قد يحصل هذا من غير قصد كما حصل لألول.
 طالب:......

، ليس من الحفاو، فإذا اختلف مع غيره من الرواة والكشميهني معروف أنه مجرد راو   ،هي في رواية الكشميهني
 يقدم غيره عليه.

سالم بن أبي  "قال أبو النضر"يعني بين يدي المصلي  يقف أربعين خير ا له من أن يمر بين يديه(())لكان أن 



جاء في الرواية عند  "سنة" أربعين "شهر ا أو"أربعين  "أربعين يوم ا أو"بسر بن سعيد:  "ال أدري أقال"أمية: 
 ،كل سنة فيها خريف واحد ا،ة، أربعين خريف  فتعين المتردد فيه، وترجح بأنه أربعين سن ))أربعين خريف ا((البزار: 

إذ ا أربعين سنة، وهذا الحديث متفق عليه، وفيه الوعيد الشديد الذي سمعناه لمن أراد أن يجتاز بين يدي المصلي 
 وعليه أن ينتظر.

وبعض الناس من السرعان مجرد ما يسلم اإلمام ينفر وينصرف من المسجد ويترتب على ذلك ما يترتب من 
 الل بصالة اآلخرين، فعلى مثل هؤالء أن ينتظروا وال يعرضوا أنفسهم لمثل هذا الوعيد.اإلخ

"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب األحبار قال: لو يعلم المار بين يدي يقول: 
لكن عذابه  ،ابنعم الخسف عقوبة وعذ المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير ا له من أن يمر بين يديه"

ولذا في قصة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له  ؛في الدنيا، وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل من عذاب اآلخرة
وهو عذاب خير  من أن يثبت عليه عذاب  ،حد القذف-أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، يتحمل الحد 

أن اعترافها بالزنا ورجمها أسهل لها من عذاب اآلخرة،  اآلخرة بقذفه زوجته وهو كاذب، ثم بعد ذلك تنصح المرأة
وال شك أن مثل هذا كونه عليه من اإلثم ما يكون دون الوقوف أربعين خريف ا ال شك أن الخسف أسهل منه، وهللا 

 المستعان.
هو وهذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي، أما بالنسبة لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع ف

))إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد  أن يجتاز  :مقيد باتخاذ السترة، الذي لم يتخذ سترة ليس له أن يدفع
 لكن الطرف اآلخر الذي هو المار مخاطب بهذه النصوص. بين يديه فليدفعه((

إذا  وهن يصلين" "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساءيقول: 
فمرور الرجل بين يدي  ،وذلك النشغال قلبه بها ؛كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصالته

النشغال قلب المرأة بالرجل، يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل  ؛المرأة وبين أيدي النساء مثله أو قريب  منه
بين يدي الرجل والعكس؛ لتعلق قلب أحد الطرفين باآلخر، ال شك أن بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة 

تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبه برجل؛ ألن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض ويزول، لكن قد يترتب 
 على مرور المرأة بين يديها أمر  أعظم يقر في قلبه شيء، وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء.

 جي: "خص النساء ألنهن في آخر الصفوف" فابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين.يقول البا
يصلي سواء  كان من  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان ال يمر بين يدي أحد"يقول: 

ا يمر بين يديه" -رضي هللا عنه-الرجال أو من النساء، وكان  يترك أحد؛ ألنه وهو يصلي، ال  "ال يدع أحد 
 مأمور  بالدفع.
 طالب:......

 شك أن عبيد هللا بن عمر لم يدرك عمر، فبينهما واسطة، الداخل غير عبيد هللا. هما في نعم،
 طالب:......

ن كان فيه إشغال للمصلين، لكنه أسهل، يتجاوز عنه  يتخلل الصفوف وال يمر بين يدي المصلي هذا أسهل، وا 
 هو ليس بالمرور؛ ألن المرور من يأتي من اليمين إلى الشمال أو العكس. عند الحاجة، ليس بمرور،



 "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي:
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد هللا بن عباس 

صلى -ا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول هللا أنه قال: أقبلت راكب ا على أتان وأن -رضي هللا تعالى عنهما-
يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بع  الصف فنزلت فأرسلت األتان ترتع ودخلت في  -هللا عليه وسلم

 الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
كان يمر بين يدي بع   -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص 

 ة قائمة.الصفوف والصال
وبعد أن يحرم اإلمام ولم يجد المرء مدخال  إلى  ،: وأنا أرى ذلك واسع ا إذا أقيمت الصالة-رحمه هللا-قال مالك 

 المسجد إال بين الصفوف.
قال: ال يقطع الصالة شيء مما  -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب 

 يمر بين يدي المصلي.
كان  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر  وحدثني

 يقول: "ال يقطع الصالة شيء مما يمر بين يدي المصلي".
في الترجمة السابقة التشديد في  "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ي المصلي، وهنا الرخصة، والتشديد محمول على حال، والترخيص محمول على أحوال، أن يمر أحد  بين يد
وليس هناك تعارض، وليس هناك تشديد في أول األمر ثم ترخيص وتسهيل في آخره، بل الحكم الذي في الباب 

وذاك  ، فهذا محمول على حال، والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باق  األول من التشديد باق  
 محمول  على أحوال أخرى.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد هللا بن يقول: 
يعني قاربت  "وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم"األتان: هي أنثى الحمار  عباس أنه قال: أقبلت راكب ا على أتان"

صلى -: "توفي رسول هللا -رضي هللا عنهما-ضائل القرآن: قال ابن عباس االحتالم، في البخاري في كتاب ف
-صلى هللا عليه وسلم-وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم" يعني المفصل، توفي رسول هللا  -هللا عليه وسلم

اس كما ، ابن عب-عليه الصالة والسالم-..، القصة التي في حديث الباب في حجة الوداع، يعني في آخر أيامه 
وأنا ابن عشر سنين، قد قرأت   -صلى هللا عليه وسلم-في الصحيح في فضائل القرآن يقول: "توفي رسول هللا 

ن قال بعضهم:  المحكم" يعني المفصل، والمفصل كما هو معروف من )ق( إلى سورة الناس في قول األكثر، وا 
االحتالم عمره عشر سنين أو  قوله: ناهزت   إنه من الحجرات، لكن ابن عباس عمره عشر سنين قرأ المحكم، فهل

وأنا ابن عشر  -صلى هللا عليه وسلم-أقل من عشر سنين؟ هذا في الصحيح في البخاري قال: "توفي رسول هللا 
 سنين، وقد قرأت المحكم" يعني قرأت المحكم وأنا ابن عشر سنين؟ قيل بهذا.

معروف عند أهل العلم، وفي المسألة  -صالة والسالمعليه ال-على كل حال االختالف في سنه عند وفاة النبي 
ستة أقوال، وأشهر هذه األقوال وأقواها: أنه ابن ثالثة عشر سنة، هم يقولون: يجاب عن قوله: "وأنا ابن عشر 

 ، فقوله: "وأنا ابن عشر سنين" إشارة  -عليه الصالة والسالم-سنين" يعني حال قراءته المحكم، ال حال وفاة النبي 



 .-عليه الصالة والسالم-حفظه المفصل ال إلى وفاة النبي  لوقت
على كل حال قد ناهز االحتالم يعني قاربه، وقد جاء راكب ا على أتان، فمرت هذه األتان بين يدي بعض الصف، 

،  يصلي للناس بمنى" -صلى هللا عليه وسلم-"ورسول هللا يقول:  وهذا عند أكثر الرواة أن الصالة كانت بمنى 
عند مسلم من رواية ابن عيينة: "بعرفة" قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، يعني مرتين، مرة  ووقع

بعرفة ومرة بمنى، وهذه طريقة النووي إذا اختلف الرواة ولو كان الخالف مرده إلى الرواة، ولو كان اختالف 
بأن األصل عدم التعدد ال سيما مع بعض الرواة غير مؤثر يقول بتعدد القصة، وذلك صيانة  للصحيح، وتعقب 

 اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة: "بعرفة" شاذ كما قال ذلك ابن حجر وغيره.
"فنزلت فأرسلت في كتاب الحج من صحيح البخاري: "الصف األول"،  "فمررت بين يدي بع  الصف"يقول: 

ن مرت بين يدي بعض الصف، نزل ابن عباس األتا األتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد"
ودخل في الصف فلم ينكر ذلك عليه، استدل ابن عباس بترك اإلنكار على الجواز، استدل بترك اإلنكار، فلم 

ينكر ذلك عليه أحد، وترك اإلنكار يدل من باب أولى عدم إعادة الصالة، كونه لم ينكر عليه، هل يفهم من هذا 
ال يمكن، يبقى أنه احتمال  ،ينكر، لكن لو قال: فلم يعيدوا الصالة نفى ذلك إعادة الصالةأنهم أعادوا الصالة؟ ما 

أنكر عليه، االحتمال أنه أنكر عليه لكن يبقى أن الصالة لم تعد، فاستدالله بكون ذلك لم ينكر عليه، ولم يستدل 
ا. ألنه يتضمن ترك إعادة ،ألن ترك اإلنكار أكثر فائدة ؛بترك إعادتهم الصالة  الصالة وترك اإلنكار أيض 

اإلمام البخاري خرج الحديث في كتاب الصالة في باب سترة اإلمام سترة لمن خلفه، من أهل العلم من استدل 
عليه -بهذا الحديث على أن الحمار ال يقطع الصالة، واستدل بحديث عائشة وأنها كانت تنام بين يدي النبي 

ت رجلها، واستدل به على أن مرور المرأة ال يقطع الصالة، والحديث فإذا سجد غمزها فكف -الصالة والسالم
الثابت في الصحيح أن الصالة يقطعها المرأة والحمار والكلب األسود من حديث أبي ذر مخرج في الصحيح، 
ا عن أبي هريرة التنصيص على أنه يقطعها الثالثة، فمن أهل العلم من يرى أن الثالثة كلها تقطع  وهو أيض 

الة، ومنهم من يرى أن الذي يقطع الصالة هو الكلب األسود فقط والمعروف هذا عند الحنابلة، يخرجون الص
يخرجون المرأة بقصة عائشة، وأنها كانت تنكر ذلك وتقول: ساويتمونا بالكالب و الحمار بحديث ابن عباس، 

مر، فيبقى الكلب األسود؛ ألنه خرج من مفردات الحديث الحمار من حديث ابن عباس والمرأة من حديث  والح 
ال يقطع الصالة شيء  ما استطعتم(( وادرؤوا))عائشة، ومنهم من يرى أنه ال يقطع الصالة شيء على ما سيأتي 

ن قال بعضهم:  مما يمر بين يدي المصلي، والصواب أن مرور هذه الثالثة يقطع الصالة، بمعنى أنه يبطلها، وا 
ر، وال يلزم من ذلك اإلعادة، لكن األصل في القطع اإلبطال، والحديث إن معنى القطع تقليل األجر نقص األج

 صحيح صريح في ذلك.
تبقى اإلجابة عن حديث ابن عباس أن المرور بين يدي الصف والصف خلف اإلمام، وسترة اإلمام سترة لمن 

ولم يمر بين يدي  خلفه ال أثر له، ال أثر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف؛ ألنه لم يمر بين يدي اإلمام،
 المنفرد، والمأموم سترته سترة إمامه، فال دليل في استثناء الحمار.

إذا سجد غمزها، عائشة قارة  -عليه الصالة والسالم-وهي تنام بين يدي الرسول  -رضي هللا عنها-عائشة 
مرأة بين يدي وليست مارة، القار ليس حكمه حكم المار، المحظور من ذلك والذي يقطع الصالة هو مرور ال



المصلي، ال أنها تكون قارة بين يديه، باقية جالسة ماكثة أو مضطجعة هذا ال أثر له، على أن بعضهم يقيد 
معنى حائض؟ الحائض: البالغة، بعضهم قيد المرأة باألجنبية لتعلق القلب بها  ما ،؟ عائشة حائضماذاالمرأة ب

المراد مرور المرأة يعني األجنبية، لكن هذا القيد ال يوجد ما دون الزوجة، وعائشة زوجة، فال تدخل في الحديث، و 
خراج الحمار  ))يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب األسود((يدل عليه، فإذا عرفنا أن حديث:  صحيح وصريح وا 

نما مر بين يدي بع ض بحديث ابن عباس ال يتجه؛ ألن الحمار لم يمر بين يدي اإلمام وال بين يدي المنفرد، وا 
ا ال يتجه؛ ألن  المأمومين وسترة اإلمام سترة لمن خلفه، وحديث عائشة..، إخراج المرأة بحديث عائشة أيض 

 عائشة قارة وليست مارة، والكالم في المرور.
يقول: "باب: سترة اإلمام سترة  لمن  -رحمه هللا-الجمهور على أن الصالة ال يقطعها شيء، هنا اإلمام البخاري 

سترته سترة لمن خلفه، إذا لم يستتر ومر أحد الثالثة بين يدي اإلمام  ،ح في أن اإلمام إذا استترخلفه" هذا واض
بطلت صالته وصالة من وراءه، من أهل العلم من يقول: اإلمام نفسه سترة لمن خلفه، اإلمام سترة لمن 

يه: "باب: سترة اإلمام سترة لمن ولذا ترجم عليه اإلمام البخاري مع دقته وتحر  ؛خلفه،.... ما يلزم أن يكون هذا
 خلفه".

ا لحديث أبي ذر  على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أن مرور الحمار ال يقطع الصالة، فيكون ناسخ 
الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصالة، وكذا مرور المرأة والكلب األسود وتعقب بأنه مرور الحمار 

 اس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك ال يضر لكون سترة اإلمام سترة لمن خلفه.متحقق في حال مرور ابن عب
 طالب:......

 ال، هو الكالم في المرور هو الذي يؤثر، أما القرار ال يؤثر.
يعني قدام  "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بع  الصفوف"يقول: 

ن كان بين بعض الصفوف أمامها وال يؤثر ذل ك والصالة قائمة، فدل على جواز ذلك، لكن ال شك أن المرور وا 
يدي الصفوف يشوش فينبغي اتقاؤه بقدر اإلمكان، يعني إذا كان الخيار بين أن يدخل اإلنسان مع الباب األمامي 

صلين، يدخل مع الباب الخلفي؛ لئال يمر بين يدي بعض الصفوف؛ ألنه يشوش على الم ،أو مع الباب الخلفي
ن كان ال أثر له في صالتهم من حيث القطع.  وا 

إذا أقيمت الصالة وبعد أن يحرم اإلمام ولم يجد المرء مدخال  إلى  -أي جائز ا- "قال مالك: وأنا أرى ذلك واسع ا
"لكن كالم مالك  ،يجوز ذلك أن يدخل مع الباب األمامي المسجد إال بين الصفوف" يدل  "ولم يجد المرء مدخال 

أن ذلك مقيد بما إذا لم يكن هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يدي الصف، فاألفضل أن ال يمر بين على 
 أيديهم إذا وجد غير ذلك الطريق.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: ال يقطع الصالة شيء مما يمر بين يدي يقول: 
ا روي هذا البال المصلي" وعثمان موقوف  -رضي هللا عنه-غ بإسناد صحيح عن علي هذا موقوف، وهو أيض 

 عليهما في سنن سعيد بن منصور، بأسانيد صحيحة، موقوف  عليهما، ال يقطع الصالة شيء.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر كان يقول: ال يقطع يقول: 

ء نكرة في سياق النفي فتعم كل األشياء، بما في ذلك ما نص شي الصالة شيء مما يمر بين يدي المصلي"



 على أنه يقطع كالمرأة والحمار والكلب األسود.
فمالك رواه موقوف ا على ابن عمر، وأخرجه الدارقطني من وجه  آخر عن سالم عن أبيه مرفوع ا، يعني إلى النبي 

ا مرفوع  -صلى هللا عليه وسلم- ا عن أبي سعيد عند أبي داود وعن أنس وأبي ، لكن إسناده ضعيف، وجاء أيض 
أمامة عند الدارقطني وعن جابر عند الطبراني في األوسط، وكلها ضعيفة، والصواب أن الصالة يقطعها المرأة 

))إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل((، ))فإنه والحمار والكلب األسود لحديث أبي ذر مرفوع ا: 
))يقطع الصالة المرأة وله عن أبي هريرة مرفوع ا:  ]رواه مسلم[ ر والمرأة والكلب األسود((يقطع صالته الحما
وجاء تقييد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض المكلفة، وعرفنا أن الحنابلة أخرجوا الحمار  والحمار والكلب((

على عدم القطع لما ذكر من  بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة، وعرفنا الجواب عما قالوه، والجمهور
ا لحديث أبي ذر.  حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع، فيكون ناسخ 

 طالب:......
 ال يجوز المرور بين يديه، حكمه حكم المنفرد. ،المسبوق إذا قام يقضي ما فاته من الصالة حكمه حكم المنفرد

 "باب: سترة المصلي في السفر:
 كان يستتر براحلته إذا صلى. -رضي هللا عنهما-بد هللا بن عمر حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن ع

 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة".
السفر قد ال يتيسر له شيء يستتر به في الفضاء،  "باب: سترة المصلي في السفر": -رحمه هللا تعالى-يقول 

 ف.أخ -إذا لم يجد-فاألمر فيه 
خيفة أن يمر بين  "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى"يقول: 

 يديه أحد.
كان يعرض  -عليه الصالة والسالم-وفي الصحيحين من رواية عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

ضع عليها الرحل، وقال األزهري: الراحلة المركب راحلته فيصلي إليها، والراحلة هي الناقة التي تصلح ألن يو 
النجيب ذكر ا كان أو أنثى، والهاء للمبالغة، فمثل هذا يصلح أن يكون سترة، ومثله السيارة لو صلى إلى السيارة 

 وهي واقفة صلحت سترة، وأي شيء شاخص يصلح أن يكون سترة.
ة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير "وحدثني عن مالك عن هشام بن عرو : -رحمه هللا تعالى-يقول 
قد يكون لعدم تيسر السترة، وألنه ال يخشى مرور أحد بين يديه، حديث ابن عباس إن جاء الحديث الذي  سترة"

سبق الذي أورده في الحديث السابق بعض اإلخوان، حديث ابن عباس في البخاري قال: "أقبلت راكب ا حمار أتان 
يصلي بمنى إلى غير جدار" هذا الذي  -صلى هللا عليه وسلم-الحتالم، ورسول هللا وأنا يومئذ  قد نهزت ا

استشكلناه سابق ا، وقلنا: يحتمل أن يكون قصة أخرى، هذه الرواية تدل على أنها نفس القصة، فدل على أن 
لو مر أحد  بين القصة واحدة، ويبقى أن اإلمام عند بعض أهل العلم سترة للمأموم، ويبقى أن اإلمام في مكانه 

يديه من الثالثة قطع صالته وهو لم يستتر، فالمرور من ابن عباس بين يدي الصف واإلمام سترة لهذا الصف؛ 
ألن في بعض الروايات أنه الصف األول، فاإلمام سترة للصفوف، ويبقى أن عدم استتار اإلمام هنا لبيان 

ة اإلمام سترة  من خلفه" هذا إذا استتر، فإذا لم يستتر كان : "باب: ستر -رحمه هللا-الجواز، وقول اإلمام البخاري 



 اإلمام نفسه سترة لمن خلفه، فالمطالب باالستتار ودفع المرور هو اإلمام والمنفرد.
 طالب:......

 معنى القطع يعني البطالن، يعيد الصالة.
 طالب:......

ذا قلنا: إلى غ ير جدار وهو ناصب  عصا أو رمح أو شيء إلى غير جدار جاء مفسر ا يعني إلى غير سترة، وا 
 هذا إلغاء للخبر. ،من هذا

 طالب:......
 عن الفائدة. اجعل الخبر عاري  

 طالب:......
عند جمع من أهل العلم أن صالة المأموم مرتبطة بصالة اإلمام من جهة، واألمر الثاني: أنه ما دام مر بين 

 بينه وبين سترته.يدي هذا اإلمام وسترته سترة لمن خلفه كأنه مر 
 "باب: مسح الحصباء في الصالة:

إذا أهوى  -رضي هللا عنهما-حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارأ أنه قال: رأيت عبد هللا بن عمر 
ا. ا خفيف   ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسح 

ان يقول: مسح الحصباء ك -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر 
 مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم".

الحصى المشوش على الساجد، وفي حكمه ما على وجه األرض مما يشوش  "باب: مسح الحصباء في الصالة"
على الساجد صالته، من رمل وتراب وحشيش وثيل، وما أشبه ذلك، كل ما يشوش على المصلي هل يمسح أو 

ذا كان مما على وجه األرض ال يمسح؟ هل يهيأ ا لمكان؟ ينبغي أن يهيأ المكان قبل الدخول في الصالة، وا 
 يذهب الخشوع ينبغي أن يفرش على هذه األرض ما يحصل الخشوع ويكمله.

"أنه قال: رأيت عبد هللا بن بالهمز المدني المخزومي  "حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارأ"يقول: 
ا أهوى وهوى بمعنى  واحد يعني نزل  عمر إذا أهوى للسجود" "للسجود مسح الحصباء لموضع جبهته مسح 

ا" ا خفيف ا ليزيل شغله عن الصالة؛ ألن هذا الحصى يشغله عن صالته؛ ليزيل شغله عن الصالة بما  خفيف  مسح 
ن  كان يتأذى به، وبما يحصل على جبهته من التراب مما يؤذيه، قد يدخل في عينيه أو ما أشبه ذلك، وا 

 االختيار تركه.
: ألنه حركة في الصالة، األمر  وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصالة، أوال 

 الثاني: جاء معلال  بأن الرحمة تواجهه.
أي تسوية  "عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة"

واإلقبال على الصالة يعني وال واحدة  "وتركها"يسجد عليه إنما يجوز مسحة واحدة في الصالة الموضع الذي 
والحمر من اإلبل هي أحسن ألوانها، فهي المفضلة عند العرب، فترك هذا أعظم أجر ا مما  "خيٌر من حمر النعم"

 .لو كان عند اإلنسان هذا النوع من اإلبل، وتصدق به، أو حمل عليها في سبيل هللا



عليه الصالة -روى الخمسة عن سفيان عن الزهري عن أبي األحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي 
هذا  ))إذا قام أحدكم إلى الصالة فإن الرحمة تواجهه فال يمسح الحصى(( ))فال يمسح الحصى((قال:  -والسالم

بالواحدة؛ ألن ما كان نهيه نهي تحريم  نهي، واألصل في النهي التحريم، لكنه محمول  على الكراهة بدليل اإلذن
 ال يؤذن منه بشيء، ما دام أذن بواحدة دل على أن النهي محمول  على الكراهة.

صلى هللا -وروى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب أن النبي  ))واحدة أو دع((وعند أحمد عن أبي ذر: 
وهذا يصرف النهي من  كنت فاعال  فواحدة(())إن قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال:  -عليه وسلم

 التحريم إلى الكراهة.
 "باب: ما جاء في تسوية الصفوف:

كان يأمر بتسوية الصفوف،  -رضي هللا تعالى عنه-حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب 
 فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر.

رضي هللا -أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان  وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن
فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى  ،فقامت الصالة وأنا أكلمه في أن يفر  لي -تعالى عنه

جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم 
 كبر".
والمراد تعديل الصفوف لتكون على سمت  واحد،  "باب: ما جاء في تسوية الصفوف": -رحمه هللا تعالى-يقول 

ال فقد يكون  والمقياس في هذا المناكب واألقدام، فإذا تساوت المناكب وتساوت األقدام هذه هي التسوية، وا 
عه في مقدمته بآخره؟ إن تساوى م أمالشخص نضو الخلقة نحيف ا وبجانبه شخص  ممتلئ الجسم يساويه بأمامه 

ن ساواه بمؤخرته تقدم عن الصف، فالمنظور إليه والمرد هو المناكب واألقدام،  تأخر عنه، تأخر عن الصف، وا 
هذا أمر  غير مقدور عليه، وال ينظر إليه، وال  ،يبقى أنه قد يطلع مثل هذا البدين شيء منه قدام وشيء خلف

ا يرتب عليه حكم، إنما المطلوب التسوية والمحاذاة  في المناكب واألقدام، وأن تكون على سمت  واحد، ويراد أيض 
 هذا من تسويتها قبل الدخول في الصالة. ،سد الخلل في الصفوف

 -صلى هللا عليه وسلم-أنه  -رضي هللا عنهما-روي في هذا الباب أحاديث كثرة من أجمعها حديث ابن عمر 
ا وصله الخلل، وال تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّ ))أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا قال: 

))أقيموا الصفوف، وحاذوا بين رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم،  ا قطعه هللا((هللا، ومن قطع صفًّ 
ا وصله هللا، ومن قطع وسدوا الخلل، وال تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّ  -وفي رواية: األقدام-المناكب 

 .قطعه هللا((ا صفًّ 
قد يتطلب األمر التنبيه على شيء مخل بالخشوع، أو مخل بكمال الصالة مما يغلب على الظن وجوده، قد ينبه 

نما التنبيه بمثل هذا الكالم يدل عليها، فلو كان شخص معه طفل يؤذي  على أمور لم يرد بها سنة بعينها وا 
له: هذا الطفل أبعده عن الصف؛ ألنه إذا صف أبوه  الناس ال ينضبط بالصف، وال يحسن يصلي فمثل هذا يقال

مثال  ودخل في الصالة وتقدم هذا الطفل أمام المصلين وآذاهم وعبث بالمصاحف، يعني ينبه على األب قبل 
 .اذلك، وهذا يحصل كثير  



ا مسألة الجو  األنغام، الت كونها تشغل المصلين، وتفتنهم عن صالتهم، ال سيما إذا كان منبهها محرم ا كاأيض 
النغمات الموسيقية هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمها، ومما يؤسف له أن بعض المساجد التي يكثر فيها 

، وبعض الناس يتخذ ئالناس أشبه ما تكون بالكنائس، يصلون الناس وينتهون والموسيقى هذا يشتغل وهذا يطف
حد زعمه حفظ ا لصالته؛ لئال يتحرك في صالته هذه النغمات المحرمة ومع ذلك ينتظر حتى تنتهي على 

يغلق..، ال يا أخي هذا العبث يسير بالنسبة إلى ما ارتكبته من محرم، وشغلت الناس به، وأشغلت نفسك به، 
، ويشهد له ما جاء في معناه من األحاديث، الناس بحاجة -إن شاء هللا-فالذي ينبه على هذه اآلالت مأجور 

يرن، غافل ينبغي أن ينبه امن الناس يأتي وهو غافل، يأتي إلى المسجد والجوال مفتوح فإلى أن ينبهوا، كثير 
مثل هذا، مع أن األصل أن اإلنسان إذا دخل في المسجد يغلق الجوال، خالص يقبل على عبادته، ويترك 

 لجمل التي ذكرناها.مشاغل الدنيا وأمور الدنيا، فإذا نبه الناس إلى أمر  يحتاجونه دخل فيما يشهد له من هذه ا
يعني مجرد التنبيه الجرس لمجرد التنبيه وليس فيه إطراب ما يدخل في هذا؛ ألن المحظور في الجرس جهته 

ولذا جاء تشبيه الوحي به؛ ألنه لو كان مذموم ا من كل وجه ما شبه به المحمود وهو  ؛المطربة ال جهته المنبهة
 الوحي.

 طالب:......
 ع ألدلة كثيرة، واللجنة أفتت بتحريمها.النغمات الموسيقية تمن

 طالب:......
لصوت الجرس المطرب اتجه ما قلت، وبعض الناس يدخل بصور للمسجد نسأل هللا  اهو إذا كان صوتها مشبه  

 العافية.
 طالب:......

 مطرب، وجاء النهي عنه. نعم،
ة الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوييقول: 

مقتضاه أن عمر كان يوكل من يسوي الناس في الصفوف وهذا مندوب، ال سيما إذا كثرت  ر"أن قد استوت كبِ 
 يوكل بهم من يسوي صفوفهم. ،الصفوف، وال يوصلهم صوت اإلمام

ن تسوية الصفوف من ))سووا صفوفكم فإقال:  -عليه الصالة والسالم-روى البخاري وغيره عن أنس أن النبي 
هللا بين  ))لتسون صفوفكم أو ليخالفن  وتوعد على ترك ذلك بقوله:  ))من تمام الصالة((ولمسلم:  إقامة الصالة((

الحديث مخرج في الصحيح، فتسوية الصف من تمام الصالة، والذي يخل بهذه التسوية معرض نفسه  وجوهكم((
 .بين وجوهكم(( ))لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللالهذا الوعيد 

أوردنا سابق ا في درس  مضى أن من يأتي من  ا قطعه هللا((ا وصله هللا، ومن قطع صفًّ ))من وصل صفًّ 
المسبوقين وال يجد مكان ا في الصف لو آثره أحد ورجع صف معه قلنا: هذا أنه من اإليثار ليصحح صالة أخيه 

ا ))من قطع صفًّ ع للصف، وجاء الوعيد على ذلك: وهو محتاج  إليه فتصدق عليه، لكن قد يترتب على هذا قط
الذي  ا قطعه هللا(())من قطع صفًّ فعلى هذا ال ينبغي لشخص  أن يؤثر بمثل هذا لهذا الحديث:  قطعه هللا((

في الصف، على هذا ال ينبغي أن يحسن على أخيه ولو  في الصف، ويوجد خلال   ايتأخر عن مكانه يوجد قطع  



 من باب اإلحسان إلى أخيه بمثل هذا الذي يترتب عليه قطع للصف.كان من باب اإليثار و 
 طالب:......

ا قطع  يصير فيه قطع. يكون الصف متصال   عندما ولذا ؛الطرف أمره أسهل، لكن يبقى أنه أيض 
أنه قال: كنت مع  -مالك بن أبي عامر- "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه

يعني في العطاء يعطيه من بيت المال، يخصص  فقامت الصالة وأنا أكلمه في أن يفر  لي"عثمان بن عفان 
 "فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه"له مبلغ من بيت المال، يفرض له مبلغ معين من بيت المال 

لهم- "حتى جاءه رجال كان قد وَكلهمليسجد عليها من غير تشويش  ني كما كان يع بتسوية الصفوف" -أو وكَّ
يعني قم في  "فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف" -رضي هللا عنه-يصنع عمر 

وفي بعض  "استو في الصف ثم كبَّر"مكانك مع الصف، يعني واترك ما أنت بصدده حتى تنتهي الصالة 
جاءه هؤالء الوكالء الذين وَكلهم  النسخ: "ثم كب  ر" يعني كبر عثمان بعد أن قال لهذا: استو في الصف، بعد أن

لهم بتسوية الصفوف قال له: استو في الصف، يعني قف مع الناس، واترك الموضوع إلى بعد الصالة، ثم  أو وكَّ
 بعد أن أخبر بتسوية هذه الصفوف. -رضي هللا عنه-كبَّر عثمان 

))يتراصون في كة؟ قال: ثم سئل: كيف تصف المالئ ))أال تصفون كما تصف المالئكة؟((والتراص جاء: 
التراص، في الصحيح معلق عن الصحابة أنهم كانوا يلزق بعضهم كعبه بكعب أخيه، وهذه سنة تنبغي  الصف((

المحافظة عليها، وال تترك فرجات للشيطان، وليس معنى هذا أنه إذا كان بينك وبين أخيك فرجة أو خلل أن تمد 
عض، ما هو بالحل في سد الخلل وسد هذه الفرج أن اإلنسان رجلك وهو يمد رجله إلى أن يصل بعضكم إلى ب

ال؛ ألنه إذا حصلت المحاذاة باألقدام في هذه الصورة لم  ،يمد رجليه ويباعد ما بينهما حتى يصل إلى رجل أخيه
تحصل المحاذاة بالمناكب، والمطلوب المحاذاة بالمناكب واألقدام، فاإلنسان عليه أن يأخذ من الصف بقدر 

ال إذا فحج بين رجليه ومد وباعد ما بينهماجسمه  رج موجودة، وال يتم امتثال المحاذاة محاذاة الف   ،لتتم المحاذاة، وا 
ا، وبعض الناس يحرص على تطبيق السنة  الرجلين فقط، بل ال بد أن تكون المحاذاة باألقدام وبالمناكب أيض 

، قد يترك الصالة إذا ااس  ات، بعضهم يصير حس  ويؤذي الناس برجليه، وبعض الناس ال يحتمل مثل هذه التصرف
مست رجله، بعض الناس حساس، فاإلنسان يختبر جاره إذا كان يرتب على تطبيق هذه السنة محظور أعظم 

في الصف، وال يؤثر على صالة أخيه، وال شك  ا بحيث ال تكون خلال  يترك هذا، يترك بينه وبينه فرجة يسيرة جدًّ 
 ف والتراص أمر  مطلوب، لكن بحيث ال يترتب عليه أثر أشد منه.أن االلتصاق بين الصفو 

 طالب:......
عليه الصالة -األسئلة كثيرة عن هذه الخطوط، وأنها بدعة، ويجب أن تزال، وقام سببها في عصر النبي 

 ولم تفعل، كل ما قام سببه ولم يفعل يكون بدعة، نقول: ال شك أن هذه الصفوف تحقق مصلحة، وال -والسالم
يترتب عليها أدنى مفسدة، يعني إذا كان الخط الذي بمحاذاة الركن ترتب عليه مفاسد فيتنازعه أمران: المصلحة 

، نعم يقال: نعم السبب -عليه الصالة والسالم-والمفسدة، هنا ليس فيه أدنى مفسدة، كون السبب قائم في عهده 
ن كان  -عليه الصالة والسالم-قائم، لكن ليس قيام السبب في عهده  بالمستوى الذي هو السبب الموجود اآلن، وا 

ليس بمستوى إمكان التنفيذ في هذا الوقت، أوال  الصفوف ليست  -عليه الصالة والسالم-تنفيذ الخط في عهده 



مثل ما هو موجود في بعض المساجد اآلن، األمر الثاني: أن مسجد  -عليه الصالة والسالم-طويلة بمسجده 
ا وجود حرص الناس في  -عليه وسلمصلى هللا -الرسول  مفروش بالرمل فكيف يتسنى خط على الرمل؟ أيض 
أنهم بمجرد ما يأمرهم أن يستووا يستووا، لكن اآلن في المساجد الكبيرة التي ال  -عليه الصالة والسالم-عهده 

ما بين الصفوف، تجد لبعد ا ،الناس في الحرمين مثال  في مكة والمدينة رى يوجد فيها مثل هذه الصفوف..، لو ت
ال الحرم  االخلل كبير   وهذا متقدم وهذا متأخر وهذا..، وأخير ا ما وجد الحل إال أن يوجد فرش فيها هذه الخطوط، وا 

المدني تعرفون وضعه في طول الصفوف، ثم بعد ذلك اآلن يجهزونه بالفرش التي فيها هذه الخطوط التي تحقق 
عليه -مصلحة، وال يترتب عليه مفسدة، نعم السبب موجود في عهده  هذه المصلحة، فال شك أن إبقاءها فيه

ن كان  -الصالة والسالم يجادها وا  مكان تحقيقها وا  لكنه ليس بمستوى السبب الداعي في وجودها في عصرنا، وا 
ا في عصره  إن شاء -إال أنه ليس بنفس المستوى، فالمنازعة فيها أمرها سهل  -عليه الصالة والسالم-موجود 

 .-هللا
 "باب: وضع اليدين إحداهما على األخرى في الصالة:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كالم النبوة: إذا لم تستحي 
فأفعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على األخرى في الصالة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، 

 .واالستيناء بالسحور
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 

 اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصالة.
 قال أبو حازم: "ال أعلم إال أنه ينمي ذلك".

أهل العلم على  جمهور "باب: وضع اليدين إحداهما على األخرى في الصالة": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
أحاديث الباب من وضع اليد اليمنى على اليسرى على ما سيأتي شرحه وبيانه، ولم يقل  ،ما دلت عليه األحاديث

ال  -إرسال اليدين-باإلرسال  ممن يعتد بقوله إال ما يروى عن مالك، وعمل به بعض المالكية، وكثير  منهم، وا 
ولذا لما دخل ابن بطوطة نيسابور في رحلته  ؛مامية وغيرهافهو معروف عند طوائف البدع عند الروافض واإل

الشهيرة ذكر هذا، أرسل يديه وهو مالكي المذهب، فشك فيه أهلها أنه رافضي، وهم سنة في ذلك الوقت، شكوا 
 فيه واتهموه بالرفض، فدعوه إلى وليمة فيها أرنب؛ ألن الروافض ال يأكلون األرانب كاليهود فأكل، فتعجبوا قالوا:

، األرنب حالل باإلجماع، اتهموه بالرفض؛ ألنه أرسل يديه، ثم بين لهم أن هذا اهذه أرنب، قال: نعم نأكل أرنب  
ن سلم من هذا المذهب القبيح  قول عند المالكية، وهو معتبر عندهم، فبرئ الرفض بأكله األرنب عندهم، وهو وا 

من قرأ رحلته وجد األمثلة المتوافرة لجميع ما ذكره  إال أنه مبتلى  بأمور يصل بعضها إلى حد   الشرك األكبر،
 وأحفاد الشيخ من أنواع الشرك في توحيد األلوهية، نسأل هللا السالمة والعافية. -رحمه هللا-الشيخ محمد 

 "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق"يقول:  "باب: وضع اليدين إحداهما على األخرى"
باالتفاق، واإلمام مالك معروف  بتحريه وتثبته ال يروي إال عن ثقة كيف روى عن هذا  البصري وهو ضعيف

رحمه -الضعيف باالتفاق؟ اغتر اإلمام مالك بسمته وكثرة وطول جلوسه في المسجد، فخرج حديثه، اإلمام مالك 
رجل حسن السمت طويل من أهل التحري والتثبت والتشديد في انتقاء الرواة إال أنه اغتر بظاهر هذا ال -هللا



المكث في المسجد، وال يلزم من هذا أن يكون ثقة في الرواية؛ ألن الرواية مطلوب  لها أمران: العدالة في الدين، 
ا تقيًّ  والحفظ والضبط واإلتقان، ال يكفي أن يكون اإلنسان عدال   ا، بل ال بد من الشرط الثاني وهو في دينه، صالح 

 الحفظ والضبط واإلتقان.

 مع جمهور أئمة األثر*** والفقه في قبول ناقل الخبرأج
***أي يقظ ا ولم يكن مغفال    بأن يكون ضابط ا معدال 

في الرواية يضبط، يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع، واإلمام مالك بشر ليس بالمعصوم، هو  اال بد أن يكون يقظ  
 وكل ما يفعل. -رحمه هللا-ما يقول  لكن ال يعني أنه معصوم في كل ،نجم السنن ومعروف  بتحريه وتثبته
))إن مما يعني مما أدركه الناس من كالم النبوة األولى، كما في الحديث:  "أنه قال: من كالم النبوة األولى"

أي مما اتفقت عليه النبوات والشرائع السابقة، وهذا مخرج في الصحيح،  أدرك الناس من كالم النبوة األولى((
:  ما شئت(())إذا لم تستحي فأفعل  ا: "باب  الحديث مخرج في البخاري في كتاب األنبياء، في كتاب األدب أيض 

أيهما الصواب؟ على  ))تستحي((إذا لم تستح فاصنع ما شئت" الترجمة بدون ياء ألكثر الرواة، والحديث بالياء 
}ِإنَّ ولغة قريش بياءين:   َيْسَتِحي{}ِإنَّ َّللاََّ الَ كل حال هما لغتان: لغة تميم بياء  واحدة، أصل الفعل بياء  واحدة 

فعلى هذا إذا دخل الجازم على المضارع حذف الياء التي هي الم الكلمة، فإذا  ( سورة البقرة[00]) َّللاََّ اَل َيْسَتْحِيي{
ذا حذفت على لغة قريش حذف واحدة وبقي واحدة، فالنص  حذفت على لغة تميم ما يبقى شيء هي ياء واحدة، وا 

هذا لفظه لفظ  ))فافعل ما شئت((والترجمة بدون ياء على لغة تميم في بعض النسخ،  ))إذا لم تستحي(( بالياء:
األمر )افعل( ومعناه الخبر، يعني أن الذي ال يستحي من الناس يصنع ما شاء، هذا خبر  عنه، ال أنه يجوز له 

تهديد،  ( سورة فصلت[16]) ْعَمُلوا َما ِشْئُتْم{}اأن يفعل ذلك، ومنهم من يقول: إنه أمر تهديد كما في قوله تعالى: 
ومنهم من يرى أن العمل إذا كان ال يستحيا منه فإنه مباح، ال يستحيا من إظهاره فإنه مباح، والمقصود من ذلك 
الشخص السوي الذي ما زال على الفطرة، ليس المراد به الشخص الذي اجتالته الشياطين، وأعجب بالمخالفين، 

يستحي، الذي على الفطرة حياؤه موافق لما يجيء في الشرع إن كان على الفطرة، وعلى كل حال  ال، هذا ال
المعنى منه واضح، إما إن كان هذا العمل ال يستحيا منه دل على جوازه فافعله، أو يكون هذا المراد به التهديد 

 ال حيلة فيك. والوعيد إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث نزع منك الحياء فاصنع ما شئت، يعني
هذا من  "-يضع اليمنى على اليسرى -اليمنى على اليسرى  ،"ووضع اليدين إحداهما على األخرى في الصالة

قول مالك وليس من الحديث "يضع اليمنى على اليسرى" هذا من قول مالك، وهذا يضعف الرواية التي تنقل عنه 
وهو من أئمة -ى اليسرى، يقول عبد الوهاب من القول بإرسال اليدين في الصالة، إنما يضع اليمنى عل

: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وهو من أئمة المالكية، وقال الحنفية والحنابلة: تحت -المالكية
السرة، والحكمة في هذه الهيئة أنها مناسبة لمثول العبد الضعيف بين يدي الجبار، صفة  للسائل الذليل الخائف 

ا أقرب إلى الخشوع؛ ألنه إذا لم تقبض اليد اليسرى -جل وعال-يدي خالقه الوجل المنكسر بين  ، وهي أيض 
.  باليمنى تحركت اليدان يمين ا وشماال 

وهو معنى  ))وال تزال األمة بخير ما عجلت الفطر، وأخرت السحور((هذه هي السنة،  "وتعجيل الفطر"
طر حتى تشتبك النجوم، وهؤالء من كان ديدنهم مخالفة االستيناء، يعني تأخير السحور، ومن المخالفين من ال يف



، ويوجد اآلن بين أهل السنة مع األسف الشديد بالنسبة لتأخير -عليه الصالة والسالم-السنة الثابتة عن النبي 
السحور توجد مخالفات، كثير من الناس يسهر حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين تسحر ونام، هذا 

 ، هذا ما أخر السحور، فخالف السنة في صنيعه هذا.طبق السنة؟ ال
والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصالة، وهذا عن اإلمام مالك بدون واسطة، يعني ما 
هو بنقل بالوسائط عن اإلمام مالك هذا كتابه، وكثير ما ينسب إلى األئمة ما ال يوجد في كالمهم، يعني يوجد 

نما يخرج على أقوالهم وعلى قواعدهم من قبل أصحابهم.في كتب المذاه  ب ما لم يقله األئمة صراحة، وا 
 طالب:......

 ))إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت((؟ ال هو ثابت في البخاري: أين
 هذا ما فيه إشكال.

 طالب:......
ا هذا مرار ا أن المرسل عنده مثل يرى أدنى إشكال في اإلرسال، وبين   ال -رحمه هللا تعالى-؟ اإلمام مالك أين

 المرفوع ويحتج به، وبعض من تقدم يفضل اإلرسال على الوصل، فمثل هذا ال إشكال فيه عند المالكية.

***به وتباعوهما ودانوا  واحتج مالك  كذا النعمان 

 وتباعوهما ودانوا -يعني بالمرسل-به 

 ***للجهل بالساقط في اإلسناد  ورده جماهر النقاد  

 فرأي المالكية واضح في هذا.
 

 طالب:......
يطلق القول ويراد به الفعل والعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما األرض، فهذا فيه شيء 

 من التوسع.
روف الثقة، وهو الذي يروي سلمة بن دينار الزاهد العابد المع "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار"يقول: 

 عن سهل بن سعد الساعدي األنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره، عن أبي حازم عن أبي هريرة.
 طالب:......

 سلمان نعم، وهذا سلمة.
هذا صحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم؛ ألن الصحابي ال  "أنه قال: كان الناس يؤمرون"

-ه الصيغة ال سيما في مثل هذا الحكم الشرعي إال ويريد بذلك من له األمر والنهي وهو النبي يطلق مثل هذ
"قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه ، فهذا له حكم الرفع -عليه الصالة والسالم

رفع، ينمي ذلك ينميه، بعض وهذه من صيغ ال أبو حازم: ال أعلم إال أنه ينمي ذلك" اليسرى في الصالة، قال
 .-عليه الصالة والسالم-النسخ ي نمى، على كل حال ينمي يرفع، يبلغ به، كل هذا دليل  على رفعه إلى النبي 

ألنه ظن  من أبي حازم، وردَّ بأن  ؛قوله: ال أعلم اعترض الداني في أطراف الموطأ على هذا، فقال: هذا معلول  
لو لم يأت  بهذه الجملة لكان في حكم المرفوع من قوله: "كان الناس يؤمرون" أبا حازم لو لم يقل: ال أعلمه، 



ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي:  ؛-عليه الصالة والسالم-واآلمر في األحكام الشرعية والناهي هو النبي 
 أمرنا أو نهينا أنه مرفوع.

يقول الحافظ ابن حجر: أبهَم  ى في الصالة""كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسر 
موضعه من الذراع على ذراعه يعني في أوله، في آخره، في أثنائه مبهم، وفي حديث وائل عند أبي داود 

والنسائي: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" يعني يضع اليد اليمنى على ظهر كفه 
يكون الرسغ في وسط كفه اليمنى، وطرفها على الكف، وطرفها الثاني على  اليسرى والرسغ والساعد، يعني

 الساعد، والرسغ أين الرسغ؟ هو الكوع؟ أي العظام؟ هذا العظم الناتئ أو..؟
 طالب:......

 يعني هو وسط بينهما، أين الكوع من الكرسوع؟
 طالب:......

 الذي يلي اإلبهام.

 صره الكرسوع والرسغ ما وسطفعظم  يلي اإلبهام كوع  وما يلي***لخن

ا: هذا حديث موجود عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، ولم يذكر محلهما من الجسد،  يقول أيض 
محل اليدين من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وللبزار: "عند صدره" 

سناده ضعيف، ضعيف وضعهما تحت السرة.وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهم  ا تحت السرة، وا 
 طالب:......

 من الذي يخالف؟ يخالفه أقوى منه؟
 طالب:......

هي؟ يعني الزيادة غير مخالفة، صححه ابن خزيمة ما له وجه....... لو عورضت  ماوالرواية الراجحة  ،طيب
 بما هو أقوى منها.... 

 طالب:......
طالق عندنا الذي في حديث الباب، وعلى كفه كأنه قابضها، المقصود أن المسألة يضع على ذراعه، على اإل

فيها سعة "أنه وضعهما على صدره" يعني في القيام من الصالة في حال القراءة واضح وظاهر، لكن في حال 
، ومكانه القيام من الركوع األمر كذلك؛ ألنه في حديث أبي حميد رفع من ركوعه حتى عاد كل فقار إلى مكانه

 األقرب هو ما كان قبل الركوع من القبض، يعني ما هو بعاد كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصالة، ال.
 "باب: القنوت في الصبح:

كان ال يقنت في شيء من  -رضي هللا عنهما-حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 الصالة".

 القنوت: هو الدعاء في الصالة في محل    باب: القنوت في الصبح"": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
مخصوص من القيام، من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي، ونظمها الحافظ العراقي، على كل 

، وهنا المراد به الدعاء، الدعاء في المحل المخصوص من الصالة،  حال القنوت يطلق ويراد به عشرة معان 



قبل الركوع أو بعده على ما جاء في الروايات، وليس المراد به الدعاء المطلق في الصالة الذي يشمل يعني 
دعاء السجود، واختيار من المسألة بعد الفراغ من التشهد، ليس المراد، إنما يراد به الدعاء في حال القيام في 

 الوتر وفي الفرائض عند حصول النوازل.
وهذا يتناول  عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان ال يقنت في شيء من الصالة" "حدثني يحيى عن مالكيقول: 

الفرائض، في شيء من الصالة، ال الفرائض الخمس وال الجمعة وال النوافل بما في ذلك الوتر، بل روي عن ابن 
 عمر أنه بدعة، أن القنوت بدعة.

أنه قنت شهر ا يدعو على رعل  وذكوان في  -معليه الصالة والسال-أما القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي 
الصبح وفي المغرب، وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح، هذا القنوت في الفرائض، وهو محمول  
عند األكثر على النوازل، وما عدا ذلك ال قنوت، والشافعية يرون استمرار القنوت في صالة الصبح، ويذكرون 

عليه -"فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" وفي الصحيح: "قنت شهر ا ثم تركه" ثم تركه في هذا الحديث المعروف: 
 ، وهذا أصح، هذا بالنسبة للقنوت في الفرائض.-الصالة والسالم
 طالب:......

أو مرض، تفشي مرض، يستثني من ذلك أهل العلم  نعم إذا وجد سببه والنازلة التي تنزل بالمسلمين من عدو   
ه ال يقنت لرفعه ألنه شهادة، فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع القنوت قنوت النوازل في الفرائض، ألن ؛الطاعون 

ا القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي  أنه قنت، لكن في السنن مما صححه  -عليه الصالة والسالم-وأيض 
))اللهم اهدنا فيمن هديت، علم الحسن ما يقوله في القنوت:  -عليه الصالة والسالم-الترمذي وغيره أن النبي 

 .. إلى آخره، وهذا مصحح عند الترمذي وغيره.وعافنا فيمن عافيت((
: لم َيذكر في رواية يحيى غير ذلك، يعني ما ذكره عن ابن عمر، وفي -رحمه هللا تعالى-يقول ابن عبد البر 

في شيء من الصالة وال في أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ال يقنت 
الوتر، إال أنه كان يقنت في صالة الفجر قبل أن يركع الركعة األخيرة إذا قضى قراءته، ثبت أن النبي كما ذكرنا 

ا أنه تركه، فال  -عليه الصالة والسالم- قنت شهر ا يدعو على رعل  وذكوان، وهذا في الصحيح، وثبت أيض 
ل سببه وهو النازلة، وأما بالنسبة للنوافل فال قنوت في شيء منها إال ينبغي فعله في الفرائض إال عند حصو 

ا  -عليه الصالة والسالم-بأن النبي  الوتر استدالال   علم الحسن ما يقوله في قنوته، والمداومة على القنوت أيض 
كفيهم االستدالل إنه علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر، وهذا بالنسبة لألمة ي فقطخالف السنة، ما ذ كر شيء 

بهذا، ما دام شرعه لواحد  من األمة إذ ا حكمه حكم الجميع، لكن يبقى أنه هل يداوم عليه أو ال يداوم؟ األولى أن 
ال يدوام عليه، بعض السلف بعض الصحابة ينقل عنه أنه ال يقنت إال في النصف الثاني من رمضان، وعلى 

 لقنوت في الوتر مشروع.كل حال ما دام وجد أصله وجدت المشروعية، فا
 طالب:......

 .نعمفي تعليمه القنوت؟ 
على كل حال الذي يضعفه ما عاد له أي دليل يدل على القنوت في الوتر، يصلي ركعات ويقطعها على وتر 

 شيء مرفوع، ما يذكر في شيء مرفوع، نعم؟ هوال يدعو في هذا المكان، المقصود أنه ما في



 طالب:......
 وع.ما فيه شيء مرف

 طالب:......
 "فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" يصححونه بعض الشافعية صححوه، ونص بعض السلف أنه محدث أي بدعة.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
إذا طالت النازلة ونسيها الناس فنسي الناس هي حكمها حكم المصيبة، يعني ما يذكر بها، والدعاء ال شك أنه 

ا أو مع جماعة، هو سالح ال ينبغي أن يغفل، لكن النبي سالح ينبغي أن يكون دي -دن المسلم سواء  كان منفرد 
ذا تطلب األمر الزيادة على ذلك فيرجى أنه ال بأس به  -عليه الصالة والسالم قنت شهر، فلعل هذا هو الحد، وا 
 عندما يستلزم ذلك.

 طالب:......
حتى فارق الدنيا بطول القيام، وهذا من معاني القنوت نعم هو فسر القنوت في صالة الصبح أنه لم يزل يقنت 

 العشرة.
 طالب:......

، الدعاء للرفع له موضع، والدعاء للطلب له موضع، اولهذا موضع   اجاء هذا وهذا، يلتمسون لهذا موضع  
 ما يدل على أن األمر فيه سعة. هما يدل على التفريق، في هالمقصود أنه ما في

 واإلنسان يريد حاجته: "باب: النهي عن الصالة
كان يؤم  -رضي هللا تعالى عنه-حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد هللا بن األرقم 

 -صلى هللا عليه وسلم-أصحابه فحضرت الصالة يوم ا فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول هللا 
 .ة(())إذا أراد أحدكم الغائ  فليبدأ به قبل الصاليقول: 

قال: "ال يصلين أحدكم وهو  -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب 
 ضام بين وركيه".

يريد حاجته والحاجة يكنى  "باب: النهي عن الصالة واإلنسان يريد حاجته": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
أن يترفع عن ذكرها، وقضاء الحاجة معروف، الحاجة المقضية بها عن األلفاو المستبشعة التي ينبغي للمسلم 

معروفة، فال يحتاج أن يصرح بها، فإذا احتاج اإلنسان إلى قضاء هذه الحاجة وصارت حاجته إلى ذلك قوية 
فاألولى أن ينصرف ويقضي حاجته ثم يقبل على صالته بالخشوع التام، يفرغ  ،بحيث ينشغل بها عن صالته

تفرغ من كل ما يشغل باله عن صالته، سواء  كان من حاجة أو غيرها، حتى لو جاء وذهنه قلبه لصالته، وي
حر  ؛مشغول بأمور الدنيا ينبغي أن يطرح ذلك وراءه فيقبل على صالته، وقل مثل هذا في كل ما يذهب الخشوع

 أمر.شديد، برد شديد، جوع شديد كل هذا ينبغي أن يتخلص منه ويقبل على صالته، ويؤديها كما 
 طالب:......



 العلة معقولة. ،بحيث يتشوش ذهنه وال يحضر قلبه في صالته الحكم واحد إذا وصل إلى حد   
القرشي الزهري الصحابي  "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد هللا بن األرقم"

كثير  من  حاجته ثم رجع""كان يؤم أصحابه فحضرت الصالة يوم ا فذهب لالمعروف مات في خالفة عثمان 
الناس يحمل على نفسه من أجل أن ال تفوته الصالة، ويصلي وهو يدافع األخبثين، وجماهير العلماء على أن 

إلى إبطال الصالة؛ ألنه  ،صالته صحيحة، لكن ليس له من صالته إال ما عقل، يذهب بعضهم إلى إبطالها
ع األخبثين، إذا تعارض األمر مع النهي وكل نهي يبطل تعارض األمر بالصالة والنهي عن الصالة وهو يداف

 العبادة عند أهل الظاهر.
والغائط المعروف المكان المطمئن المنخفض الذي تقضى فيه  ))إذا أراد أحدكم الغائ  فليبدأ به قبل الصالة((

رادة الحال، وفي الحديث: أنه  ال يصلي وهو حاقن، الحاجة، ثم نقل إلى الحاجة نفسها من باب: إطالق المحل وا 
فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك: أحب  أن يعيد في الوقت وبعده، وقال أبو حنيفة والشافعي وهو المعروف 

فرائض الصالة، أحيان ا قد يضطر في آخر  عند الحنابلة: إنه ال إعادة عليه إذا لم يترك شيئ ا من فرائضه، من
بحيث يترك ما ال تتم الصالة إال به فهذا ال بد من اإلعادة، لكن إذا ، ويتجوز في صالته االصالة أن يترك ركن  

 أتى بها بأركانها وشروطها وواجباتها صالته صحيحة، ويبقى أنه ليس له من ثوابها إال ما أدركه بعقله.
قلبه وقال أبو حنيفة والشافعية: ال إعادة إن لم يترك شيئ ا من فرائضه، وقال الطحاوي: ال خالف أنه لو شغل 

بشيء من أمور الدنيا أنه ال تستحب له اإلعادة فضال  عن أن تجب إذا شغل قلبه عن أمور الدنيا، وكذا لو 
شغله أي شاغل سواء  كان من أمور الدنيا أو من أمور اآلخرة، نعم ليس له من صالته إال ما أعقل، جاء عن 

}ِإنَّ : -جل وعال-، وكما قال هللا -هرضي هللا عنه وأرضا-عمر أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصالة 
كل  يشتغل بما يهمه، فمن الناس من يهتم بأمور الدين، وقد تشغله حتى في  ( سورة الليل[1]) َسْعَيُكْم َلَشتَّى{

صالته وهذا مالحظ، الذي يشتغل باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بصدد قضية معينة، ثم يدخل في 
، كما أن عمر يجهز الجيوش في الصالة، وقد -إن شاء هللا-ضية، وهو خير على خير صالته تشغله هذه الق

 ينشغل بمباح وهذا كثير، وقد ينشغل بمحظور بمحرم.
خلف اإلمام  امن الصور التي تقع: االنشغال بأمر  مشروع، بما يشبه عمل المصلي، يعني افترض أن شخص  

اإلمام، وال من اآليات التي يقرأها، وال بسبب اآليات التي يقرأها  واإلمام يقرأ بآيات مؤثرة فيبكي ال من قراءة
اإلمام وهذا حصل، شخص في الدور الثاني في المسجد الحرام يطل على المطاف وفي أوقات الزحام، رأى 

الناس في المطاف يموج بعضهم في بعض فبكى من هذا المنظر، واإلمام يقرأ آيات مؤثرة وبعض الناس يبكون 
لقراءة هذا انشغال بأمر خير، لكن األولى أن يقبل اإلنسان على صالته، وال ينشغل بأي أمر ولو كان بسبب ا

خير ا؛ ألن األجر المرتب على الصالة غير األجر المرتب على غيرها، فضال  على أن ينشغل بمباح، فضال  
 -نسأل هللا العافية-ممن  على أن ينشغل بمحرم، بعض الناس تشغله أموره العادية المباحة، وبعض الناس

 يشتغل بالمحرمات بالمنكرات تشغله هذه المحرمات حتى في صالته.
"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ال يصلين أحدكم : -رحمه هللا تعالى-ثم قال 

ضم وركيه لئال  يعني من شدة الحقن واالحتقان والحصر، بعض الناس إذا أصيب بهذا وهو ضام بين وركيه"



))ال يصلين أحد  بحضرة طعام، وال وهو يدافع يخرج منه شيء، وقلنا: ثبت النهي من حديث عائشة وغيرها قال: 
المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى بقدر اإلنسان، ويفرغ اإلنسان نفسه وقلبه ويقبل على صالته  األخبثان((

 بقلب  فارغ، نعم؟
 طالب:......

ه مطردة أو احتاج إليه في هذا الوقت؟ الكالم على الحاجة؛ ألن المسألة فيما يشغل القلب يعني صارت عادت
عن الصالة بحيث لو صلى وهو محتاج  إلى طعامه، أو محتاج  إلى قضاء حاجته، أو محتاج إلى ما يلبسه 

 إلى صالته. ليدفع البرد أو الحر لم يعقل من صالته شيء، هنا يشرع أن يفرغ من هذا الشاغل ثم يلتفت
 طالب:......

هنا مسألة المفاضلة بين الصالة في وقتها وبين تحصيل الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب، 
 وأوجبه جمع  من أهل العلم ابن رجب والغزالي وغيرهما أوجب الخشوع في الصالة.

 "باب: انتظار الصالة والمشي إليها:
صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-اد عن األعرج عن أبي هريرة وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزن

غفر ا))المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه ما لم يحدث: اللهم قال:  -عليه وسلم
 .له، اللهم أرحمه((

صلى هللا عليه - أن رسول هللا -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
 .))ال يزال أحدكم في صالة ما كانت الصالة تحبسه ال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة((قال:  -وسلم

 إال اإلحداث الذي ينق  الوضوء. ))ما لم يحدث((قال مالك: ال أرى قوله: 
صلى هللا عليه -هللا أن رسول  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

 .))ال يزال أحدكم في صالة ما كانت الصالة تحبسه ال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة((قال:  -وسلم
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى 

 إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل هللا رجع غانم ا.المسجد ال يريد غيره ليتعلم خير ا أو ليعلمه، ثم رجع 
يقول: إذا صلى  -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد هللا المجمر أنه سمع أبا هريرة 

رحمه، فإن قام من مصاله اأحدكم ثم جلس في مصاله لم تزل المالئكة تصلي عليه: اللهم أغفر له، اللهم 
 الصالة لم يزل في صالة حتى يصلي. فجلس في المسجد ينتظر

أن  -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة 
))أال أخبركم بما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا 
 .فذلكم الرباط((

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال ال يخرج أحد من المسجد بعد النداء إال أحد يريد 
 الرجوع إليه إال منافق.

-و بن سليم الزرقي عن أبي قتادة األنصاري وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمر 



))إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه
 .قبل أن يجلس((

وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أر 
دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد هللا، ويعيب ذلك صاحبك إذا 

 عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع.
 : "وذلك حسن وليس بواجب".-رحمه هللا-قال يحيى: قال مالك 

: يعني في مكانها، يعني انتظار الصالة "باب: انتظار الصالة والمشي إليها": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
في المسجد، والمشي إليها مما يرتب عليه الحسنات بعدد الخطى، انتظار الصالة قد يقول قائل: إن بعض 

الناس يفرغ نفسه للصالة لكنه جالس في بيته ينتظر األذان ثم يخرج إلى الصالة هل نقول: إنه في صالة وهو 
ومعلوم  أن هذا للبعيد من  ))بني سلمة دياركم تكتب آثاركم((يه: في بيته؟ ال، والمشي إليها رتب عليه أجر، وف

وهو أعظم أجر ا من القريب إذا كان المشي مما تطلبه العبادة، ليس معنى هذا أن اإلنسان إذا خرج من  ،المسجد
ر الذي بيته وبيته قريب من المسجد أنه يدور الحي لتكثير الخطى، نقول: ال يا أخي هذا ما فيه أجر؛ ألن األج
قلنا:  ايرتب عليه الثواب ما تطلبه العبادة؛ ألن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، لكن لو كان البيت بعيد  

 نعم.
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا يقول:  "باب: انتظار الصالة"

المعنى اللغوي: تدعو، تدعو لمن؟ لمن مكث في مصاله  "))المالئكة تصلي((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
ما دام في مصاله يعني ينتظر الصالة، والمصلى يحتمل أن يراد به  ))تصلي على أحدكم ما دام في مصاله((

هذان احتماالن، فالمسجد مصلى وقد  ،البقعة التي أدى فيها الصالة، ويحتمل أن يكون المسجد الذي صلى فيه
ا، والحديث هل يتناول االحتمالين صلى في هذا الم سجد كما أن البقعة التي أدى فيها هذه الصالة مصلى أيض 

أو يتناول أحدهما دون اآلخر؟ ال شك أن اإلنسان إذا مكث في البقعة التي أدى فيها الصالة دخل في النص 
صلى  -جل وعال-ر هللا دخوال  قطعي ا، لكن إذا انتقل إلى مكان  آخر في المسجد ينتظر الصالة أو جلس يذك

بطرف المسجد أو في الصف الثاني الذي ليس فيه تكأة، وجلوسه في هذا المكان يتعبه، وانتقل إلى سارية أو 
إلى جدار أو إلى شيء يرتاح فيه، نقول: فضل هللا واسع، ما دام ما يحبسه إال الصالة والذكر فضل هللا واسع، 

ن قال بعضهم: إن هذا ال يشمله  ضل هللا واسع.لكن ف ،وا 
 ))تصلي على أحدكم ما دام في مصاله((ولو أن امرأة جلست في مصالها في بيتها تنتظر الصالة الثانية 

جل -ومعروف أن الخطاب للرجال يتناول النساء، فإذا جلست المرأة في مصالها التي صلت فيه تذكر هللا 
؛ ألنها حبست نفسها عن التصرف رغبة  في -عالىإن شاء هللا ت-تنتظر الصالة الالحقة فالنص يتناولها  -وعال

 الصالة.
 ))المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه ما لم يحدث((: -عليه الصالة والسالم-يقول 

مما يدل على أن الجلوس مقصود، وهل  ))فجلس في المسجد ينتظر الصالة(( ))جلس في مصاله((وهناك: 
ا هلل المراد به حقيقة الجل بصالة؟ ألنه إذا قلنا: إنه جلس  -جل وعال-وس أو المراد به المكث في المسجد متعبد 



ا هلل  بصالة أو ذكر أو تالوة أو حضور درس كل هذه  -جل وعال-معناه أنه ال يقوم وال يصلي، المكث متعبد 
: -جل وعال-حضر ا قول هللا أمور مطلوبة، لكن لو غلبه النعاس مثال  وأخذ يذكر هللا وهو يمشي في المسجد مست

ا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{ فبدال  من أن يجلس وينعس وال يستحضر  ( سورة آل عمران[474]) }الَِّذيَن َيْذُكُروَن َّللِاَ ِقَيام ا َوُقُعود 
 بأن يمشي فقال: بدال   امنصوح   ،إلى المشي مثال   ايمشي في المسجد، أو كان محتاج   ئ امن قراءته وال ذكره شي

وأقرأ القرآن وأنا  -جل وعال-من أن أمشي في شوارع أو غيرها أجلس في المسجد أنتظر الصالة وأذكر هللا 
ن نقص أجره  -إن شاء هللا تعالى-أمشي، نقول: يؤجر  على هذه النية، وعلى هذا البقاء، وعلى هذا المكث وا 

نما لكل اعن أجر الجلوس، المقصود أنه  يعني لو جلس من غير قصد  مرئ ما نوى(())إنما األعمال بالنيات، وا 
 .......، هذا ما يؤجر عليه.ئأو داف ،المكان بارد....... الشموس، نعم

 طالب:......
 .فقط ما يؤجرون إال على إجابة أمرها نعم،

 طالب:......
ا هلل  ،ال  بذلك. -جل وعال-جلوسه ما له قيمة، المقصود أن يجلس الشخص في مصاله متعبد 

 ..طالب:....
 لو قام يطوف؟ نعم هذه عبادة من أفضل العبادات.

 طالب:......
وهو معد للصالة؟ هذا المكان الذي جلس فيه معد للصالة التي تلي هذه؟ هو مصلى، ما دام مصلى معد 

جلس في مصاله مثل المرأة في مصالها  ،هو ينتظر الصالة في مصاله ،للصالة التي صليت وما يصلى بعدها
هو ما دام في مصاله ولو لم ينتظر الصالة، المقصود أنه في مصاله  ))ما لم يحدث((ون المسجد ما يلزم أن يك

عن الحدث فقال:  -رضي هللا عنه-سئل أبو هريرة  ))ما لم يحدث((الذي صلى فيه  -جل وعال-يذكر هللا 
 "فساء  أو ضراط".

يعني تستغفر له وتدعو له  لى أحدكم(())تصلي عيعني هذا تفسير لقوله:  رحمه((اغفر له، اللهم ا))اللهم 
))ال يزال أحدكم في صالٍة ما دامت الصالة تحبسه، وال يمنعه أن ينقلب إلى بالرحمة، وتمامه في البخاري: 

وسيأتي هذا عند اإلمام مالك مفصوال  عن الحديث، وهو في البخاري سياقه عند البخاري على  أهله إال الصالة((
 أساس أنه حديث واحد.

 لب:......طا
المالئكة تصلي عليه، لكن فاته  -إن شاء هللا-مكث في مصاله في بيته فاتته الصالة وصلى في بيته، يكتب له 

ا.  من األجر بقدر ما فاته من الجماعة إذا كان منفرد 
ق  قوله: ما لم يحدث إال اإلحداث الذي ين ال أرى  قال مالك:))ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه(( "

((وجاء في بعض الروايات:  الوضوء" وال شك أن الحدث باليد واللسان أشد مما أشير  ))ما لم يحدث، ما لم يؤذ 
إليه في الكتاب؛ ألن األذى من اليد واللسان أشد من األذى بالحدث، نعم الحدث فيه أذى، وفيه رائحة كريهة، 

}الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه لقوله تعالى:  لكن األذى باليد واللسان أبلغ فهو أولى، والحديث مطابق  



 لمن؟ ( سورة غافر[9]) ُيَسبُِِحوَن ِبَحْمِد َربِِِهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن{
 طالب:......

 .( سورة غافر[9]) }ِللَِّذيَن آَمُنوا{نعم 
 -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة أن رسول هللا  "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عنيقول: 
ليس المراد به أنه في صالة  ،في ثوابها ال في حكمها أنه يحرم عليه أن يتكلم "))ال يزال أحدكم في صالة((قال: 

ما دام ينتظر  أصابعه من جميع الوجوه، لكن يمنع مما يمنع منه المصلي من بعض الوجوه فال يشبك بين
ذي في طريقه إلى الصالة في صالة ال يشبك بين أصابعه، لكن بعد الفراغ من الصالة وانتظار الصالة، اآلن ال

الصالة األخرى يشبك بين أصابعه أو ال يشبك؟ وهو ينتظر الصالة األخرى؟ ما يشبك، لكن لو كان ال ينتظر 
 يريد أن يخرج يشبك كما في حديث ذي اليدين.

وهذا جزء  من الحديث السابق، وصنيع  ينقلب إلى أهله إال الصالة(( ))ما كانت الصالة تحبسه، ال يمنعه أن
ا، يقول ابن حجر: "وال حجر في ذلك"  مالك يجعلهما حديثين، وأكثر الرواة ضم هذا إلى األول فجعلوه حديث ا واحد 

 يعني يجوز هذا وهذا.
 طالب:......
 ؟ماذاينتظر صالة 
 طالب:......

فضل هللا واسع، إذا كانت الصالة  ،ي مثال  وينتظر خروج وقت النهي ليصليمطلقة، حتى ولو كان في وقت نه
تحبسه وال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة، ويقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف  آخر انقطع عنه 

هو  الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية االنتظار أمر  آخر صار عنده موعد، طيب لو انقطعت هذه النية
ثم اتصل عليه واحد من التلفون قال: أنا أريد أن  ،جالس ينتظر الصالة صلى الظهر وجلس ينتظر العصر

قال: موعدك المكان الفالني، وهو يتأهب للخروج اتصل عليه مرة ثانية قال:  ا،أقابلك، قال: خالص حدد موعد  
 ، هذا قطع النية.آتيكال، اجلس في المسجد أنا 

 طالب:......
 لكنه قطع هذه النية، قطعها، أراد أن يخرج لمقابلة هذا الذي اتصل عليه، من نوى اإلفطار أفطر. نعم،

 طالب:......
يقابله بالمكان الفالني ويطلع، قبل أن يخرج من المسجد اتصل عليه مرة ثانية لخالص تكلم  ،ال، هذا نوى يخرج

لكن تستمر نيته لو قال: ال، أنا وهللا ما أقدر أطلع،  ، هذا انتهى هذا، قطع نيته،آتيكقال: اجلس في المسجد أنا 
ال الموعد بعد الصالة هذا يستمر أجره. أتينيت  في المسجد وا 

 طالب:......
 الضرورة تقدر بقدرها معروف. ،ما منعه إال أمر  ضروري  ،الضرورات تقدر بقدرها

 ابن عبد القوي: -رحمه هللا-يقول الناظم 

 ** تحليتها ذكر اإلله بمسجد  وخير مقام  قمت به وحلية*



عليه -وكثير ا ما يرد في األحاديث أنه دخل على النبي في المسجد، فجاء إلى المسجد، المقصود أن هذا ديدنه 
 .-الصالة والسالم

يعني مواله ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد  "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر"
إلى المسجد  -يعني في آخره من الزوال- أو راح -الغدوة في أول النهار- "كان يقول: من غداالفقهاء السبعة 
غدا أو راح ال يريد غير المسجد، لكنه غدا هذا خرج من بيته غدوة ، أو راح من بيته يريد البقالة  ال يريد غيره"

المسجد، هذا ما غدا إلى  ذهب إلىسأاقض الحاجة أنت أنا  اذهبمثال  ليقضي حاجة، ثم قابله ولده وقال له: 
 .-إن شاء هللا تعالى-المسجد، لكن عدوله عن هذا األمر المباح إلى هذا األمر الفاضل ال يحرم أجره 

ثم رجع إلى  -يعلم غيره الخير- أو ليعلمه -مثال   ادرس   امن غيره قاصد  -"إلى المسجد ال يريد غيره ليتعلم خير ا 
يقول ابن عبد البر: وهذا ال يدرك بالرأي واالجتهاد؛ ألنه قطع   هللا رجع غانم ا"بيته كان كالمجاهد في سبيل 

فله  ،أن يقرر أن مثل هذا ال يقال بالرأي يريد على غيب  من حكم هللا وأمره في ثوابه، المقصود أن ابن عبد البر
 حكم الرفع.
 طالب:......

م باب ا من أبواب الجهاد، وأجرى عليه بعض أحكام هو بعيد من وجه باعتبار أن من أهل العلم من يجعل العل
الجهاد في جواز السفر، المقصود أنه باب من أبواب الجهاد، لكن هل يرجع كالمجاهد في سبيل هللا الذي ذهب 

 ليقاتل األعداء، المقصود فضل هللا واسع.
ا المرفوع من حديث سهل بن سعد عن النبي  ))من دخل قال:  -معليه الصالة والسال-جاء في الخبر أيض 
صلى -هذا مرفوع، حديث أبي أمامة عن النبي  مسجدي هذا ليتعلم خير ا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل هللا((

ا حجه(( تامًّ  ))من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم خير ا أو يعلمه كان كأجر حاج   قال:  -هللا عليه وسلم
سناد كل  منه ،أخرجهما الطبراني  ما حسن كما قال السيوطي.وا 

المقصود أن التعلم والتعليم من أفضل أبواب الجهاد، وأجره عظيم لمن أخلص فيه؛ ألن تعلم العلم الشرعي من 
))ومن سلك طريق ا أمور اآلخرة المحضة التي ال يجوز فيها التشريك، فإذا أخلص العبد لربه فليبشر وليؤمل خير ا 

 .ه طريق ا إلى الجنة((يلتمس فيه علم ا سهل هللا له ب
؛  "وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد هللا المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم" ا أو نفال  فرض 

ا أنت ما ذكرت ال تعطه رياال   وال عشرة وال مائة وال  ألن حذف المفعول يدل على التعميم، إذا قلت: ال تعط زيد 
"إذا صلى أحدكم ثم جلس في ا كله، فحذف المفعول يدل على التعميم ألف، مقصوده ال تعطيه شيئ ا من هذ
يعني -رحمه، فإن قام من مصاله اغفر له، اللهم ا"اللهم يعني تدعو له  مصاله لم تزل المالئكة تصلي عليه"

هناك لم  حتى يصلي" -حكم ا- فجلس في المسجد ينتظر الصالة لم يزل في صالة -البقعة التي صلى فيها
هذا إذا جلس في البقعة التي جلس فيها، إن انتقل إلى مكان  آخر فهو في صالة ما  ،مالئكة تصلي عليهتزل ال

 دام ينتظر الصالة.
ا: هذا مثل حديثه المرفوع إال أنه يشمل االحتمالين السابقين ذكرهما في المراد بالمصلى،  يقول ابن عبد البر أيض 

ا؛ ألن هذا موقوف على أبي هريرة، لكن مثله ال يقال بالرأي فحكمه  وعند النسائي مرفوع  من طريق مالك أيض 



 حكم الرفع.
ا، فإن انتقل من على كل حال من جلس في المصلى البقعة التي صلى فيها دخل في هذه النصوص دخوال  قطعيًّ 

ن يكون هذا يرجى له أ ،هذا المكان إلى مكان  آخر في المسجد لمبرر  واضح ال يستطيع أن يجلس بدون تكأة
 كما لو جلس في المصلى.

إذا انتقل إلى مكان  آخر من دون قصد  صحيح وغرض  صحيح بل انتقل من مكان إلى آخر لمجرد االنتقال فهذا 
ال شك أن ثوابه أقل، ومثله لو لم يجلس يعني انتقل من مكان ثم إلى ثالث إلى رابع وهكذا، ولو استغرق الوقت 

ما دام جالس في  -إن شاء هللا تعالى-رآن أو يصلي فإنه يرجى له الخير العظيم مشي ا وهو يذكر هللا ويقرأ الق
 .-إن شاء هللا تعالى-المسجد في بيت  من بيوت هللا ينتظر الصالة فهو على خير 
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني - عن أبيه -المدني- "وحدثني عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب

أال أخبركم بما يمحو هللا به  -هذا حرف تنبيه- ))أالقال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا أن .... -المدني
))بما يمحو هللا به الخطايا، ويرفع كناية عن غفران الذنوب والعفو عنها، أو محوها من كتب الحفظة  الخطايا((

يعني في المشقات والشدائد  المكاره(())إسباغ الوضوء عند المراد بها المنازل العالية في الجنة  به الدرجات((
ويكون ذلك  إلى المساجد(( -جمع خطوة- ))إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطىكشدة الحر وشدة البرد 

))وانتظار الصالة بعد ))بني سلمة دياركم تكتب آثاركم((، ببعد الدار عن المسجد، وجاء في الحديث الصحيح: 
ن كان األصل في  ( سورة آل عمران[066]) }َوَراِبُطوْا{رباط ومرابطة، وامتثال لألمر هذا  الصالة فذلكم الرباط(( وا 

الرباط حقيقته الشرعية مالزمة الثغور، لكن الذي ال يتيسر له ذلك فليحرص على هذا؛ ألن المرابطة مأمور بها 
على أن هذا النوع أفضل الرباط، يعني المرغب فيه، والحصر يدل  ))فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط((

ذا قلنا: إن قوله:  من باب التشبيه يعني كالرباط اقتضى أنه دون الرباط في الثغور لكنه نوع   ))فذلكم الرباط((وا 
 مرغب  فيه من أنواع الرباط.

إال "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: ال يخرج أحد من المسجد بعد النداء يقول: 
أحدث وأراد أن يجدد الوضوء هذا في حكم من بقي في  ،لضرورة ،حيث خرج لحاجة أحد يريد الرجوع إليه"

المسجد، لو كان في درس مثال  ومكث فيه إلى أن انتهى الدرس وخرج إلى مسجد  آخر فيه درس آخر، وأراد أن 
ن كان األولى أن ي ا عذر في الخروج، وا   خرج قبل األذان.يدرك الدرس من أوله هذا أيض 

يريد أن ذلك من أفعال المنافقين، يقول ابن عبد البر: مثل هذا ال يقال من  "إال أحٌد يريد الرجوع إليه إال منافق"
جهة الرأي، وال يكون إال توقيف ا، مع أن بعض الصحابة حكم على بعض الناس من خالل بعض التصرفات بأنه 

ن لم تكن  منافق، فدل على أن الصحابي قد يجتهد في تطبيق هذه الصورة، ويرى أنها من عمل المنافقين وا 
كذلك، فيمكن أن يقال هذا من جهة الرأي؛ ألن المنافق هو الذي يرغب عن الصالة ويخرج عنها بعد أذانها هذا 

 من أفعال المنافقين.
ا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل   فروى مسلم وأبو داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: كنا قعود 

من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
، فالخروج من المسجد بعد األذان بغير عذر ال يجوز، بل هو محرم، والصحابي صرح -صلى هللا عليه وسلم-



 بأن هذه معصية.
 طالب:......

 ؟هو إمامه مثال  
 طالب:......

 ال ما هو مبرر هذا، ما هو مبرر لمخالفة هذه النصوص.
هناك خبر ذكروه عن سعيد قال: بلغنا أن من خرج بين األذان واإلقامة لغير الوضوء أنه يصاب، يعني يصاب 

 بما يكره، وهذا من باب الترهيب من مثل هذا العمل، وهللا أعلم.
 ه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1كتاب قصر الصالة في السفر ) –الموطأ 

شرح: باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، وباب: االلتفات والتصفيق عند الحاجة في 

، -صلى هللا عليه وسلم-على النبي  الصالة، وباب: ما يفعل من جاء واإلمام راكع، وباب: ما جاء في الصالة

 وباب: العمل في جامع الصالة.

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمرو بن سليم : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

))إذا دخل أحدكم المسجد فليركع قال:  -صلى هللا عليه وسلم-الزرقي عن أبي قتادة األنصاري أن رسول هللا 
))إذا دخل أحدكم وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي قتادة في تحية المسجد:  "ركعتين قبل أن يجلس((

يركع ركعتين وهذا العدد ال مفهوم ألكثره، فلو صلى أربع ركعات، ست  مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس((ال
ركعات، ثمان ركعات، أوتر بثالث، أوتر بخمس، أوتر بسبع ال بأس، صلى الفريضة أربع ركعات، أو ثالث 

شغل البقعة، وتتأدى هذه  :-علمكما يقول أهل ال-ركعات، أو ركعتين ال بأس؛ ألن المقصود من تحية المسجد 
التحية بأي صالة، وال مفهوم ألكثره، بمعنى أنه يصلي ركعتين فما زاد، واختلف في أقله بمعنى أنه لو دخل 
ا منه على الدرس قال: إذا صليت ركعتين فات دقيقتان على األقل، أوتر  شخص في مثل هذا الوقت وحرص 

ة، هذا على أقل األحوال تتأدى ركعة مجزئة بدقيقة، يقولون: بالنسبة بواحدة وتكون هي تحية المسجد وأوفر دقيق
وحينئذ  ال تتأدى  ))فليركع ركعتين((ألقله المفهوم معتبر، بمعنى أنه لو صلى ركعة واحدة ما امتثل هذا األمر 

ى يصلي ))فال يجلس حتفي قوله:  ))فليركع((هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق األئمة على أن هذا األمر 
 أنه على الندب، بهذا قال عامة أهل العلم. ركعتين((

ن صرح ابن حزم بعدم  ،وذكر ابن حجر وغيره أن الظاهرية قالوا بوجوب الركعتين ركعتي تحية المسجد، وا 
 من أئمة المذهب يخالف المذهب. االوجوب، ال يمنع أن يكون واحد  

خرجون وال يصلون، ومن أقوى ما يستدل به على عدم وثبت عن جمع  من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم ي
هذا يدل على أنه  ))ال، إال أن تطوع((الوجوب قول األعرابي لما سأل عن الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: 

ال يجب غير الخمس على خالف  بين أهل العلم في مثل الوتر، مثل صالة العيد، وصالة الكسوف عند من 
استدالل بالعموم يلجأ إليه إذا لم يعارضه ما هو أخص منه، وعلى كل حال األدلة كثيرة  يقول بوجوبها، والمسألة

ليه ذهب عامة أهل العلم.  على عدم الوجوب، وا 
مولى عمر بن عبيد هللا عن  -عن سالم بن أبي أمية أبي النضر-"وحدثني عن مالك عن أبي النضر ثم قال: 



يعني مواله "ألم أر صاحبك" سلمة بن عبد الرحمن قال ألبي النضر: أبو  أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له"
يقول:  -عليه الصالة والسالم-ينتقد، والنبي  "إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع"عمر بن عبيد هللا المذكور 

النضر "قال أبو وعمر بن عبيد هللا يدخل المسجد وال يركع ركعتين  ))إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين((
يعني التحية، فإذا  يعني بذلك عمر بن عبيد هللا، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع"

كان حكمها االستحباب والندب فال يعني أن اإلنسان إذا لم يصل هاتين الركعتين يأثم، لكن هذا ليس بمبرر 
ن لم يأثم، يع اب إذا كان ديدنه ذلك، هذا ال شك أنه حرمان، للشخص أن يفرط بمثل هذه السنة المأمور بها وا 

ن كان سنة يقول اإلمام  وعدم اكتراث بالسنة، وأهل العلم يقدحون بالمواظبة على ترك السنن، والذي يترك الوتر وا 
 أحمد: هذا رجل سوء ينبغي أن ال تقبل شهادته، لكن هل يأثم؟ ال يأثم.

من ذوات األسباب عند أهل العلم، هذا األمر يتعارض مع هذه تسمى تحية المسجد، وهي  ))فليركع ركعتين((
))ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس((، ))وال صالة بعد العصر حتى : -عليه الصالة والسالم-قوله 

في األوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان، ومنها الثالثة التي جاءت في حديث عقبة بن  تغرب الشمس((
ينهانا أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فإذا  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا عامر: "ثالث ساعات 

))إذا أو يمتثل هذا األمر فيصلي ركعتين؟  ،دخل المسلم المسجد في هذه األوقات فهل يترك لما ثبت من النهي
اص بهذه الصالة، وأحاديث في جميع األوقات، خ وهذا عام   دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس((

عامة في جميع الصلوات، فلو سأل سائل قال: دخلت بعد العصر أو بعد  ،النهي خاصة في هذه األوقات
أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول  ال أمالصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة أصلي 

ال يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: ال يصلي، لماذا؟  يصلي؟ األئمة الثالثة يقولون: ال أمله: يصلي 
والخاص مقدم  ،يقولون: مثل هذا الحديث عام في جميع األوقات، وأحاديث النهي خاصة في األوقات المذكورة

على العام، يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون: يصلي امتثاال  لمثل هذا األمر، طيب ماذا عن أحاديث 
يقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وهذا خاص بهذه الصالة، والخاص مقدم على العام، النهي؟ 

في كالم من يتصدى للفتوى، أحاديث النهي عامة وحديث ذوات األسباب خاصة،  اوأنتم تسمعون هذا كثير  
قبول القول اآلخر؛ ألن  يسلم؟ يعني ليس قبول هذا القول بأولى من ال أموالخاص مقدم على العام، هذا يسلم 

))إذا دخل أولئك يقولون: أحاديث النهي خاصة بهذه األوقات، وحديث ذوات األسباب عامة في جميع األوقات 
يعني في غير األوقات المنهي عنها، فبين النصوص الواردة في ذوات األسباب  أحدكم المسجد فليركع ركعتين((

الواردة في ذوات األسباب مع أحاديث النهي عن الصالة  ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص
في األوقات الخمسة بينها عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهي، يعني الثالثة حينما قالوا: بين 
هذه النصوص عموم وخصوص مطلق والخاص مقدم على العام فال يصلي الداخل، وقابلهم الشافعية فقالوا: 

ث ذوات األسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، نقول: كالكما مصيب، فبين أحاديث النهي عامة وأحادي
هذه النصوص عموم  وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي أعم  من وجه وأخص من وجه، وأحاديث ذوات 
األسباب أعم من وجه وأخص من وجه، وهل حينئذ  يتسنى أن نقول: الخاص مقدم على العام؟ ال، ما يمكن، ما 

 كن أن نقول: الخاص مقدم على العام.يم



من طالب العلم  اإذا كان التعارض بهذه المثابة التكافؤ في الداللة ال بد حينئذ  من مرجح  خارجي، تجد كثير  
هذا؟ هذا  أينيعني بعد الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر ويجلس، 

عه من النصوص مثل ما معك التي تمثل الطرف اآلخر، فال شك أن بين هذا يسخر منه، وم ،مقلد جامد
، أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وحديث ذوات األسباب أعم اوجهيًّ  اوخصوص   االنصوص عموم  

 من وجه وأخص من وجه، وحينئذ  ال نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية.
ا كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر؛ ألنه أورد أحاديث النهي تحت أنت قرأت م

الركعتين إال بذي طوى، وأورد أحاديث النهي عن  هذه الترجمة، وأورد خبر عمر أنه طاف بعد الصبح ولم يصل   
عليه الصالة -نبي الصالة، والشارح حشد األدلة على هذا حديث جابر في المسند: "لم نكن نطوف مع ال

بعد الصبح وال بعد العصر" طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستوعبها ويستقصيها، لماذا أخر  -والسالم
ركعتي الطواف إلى أن خرج إلى ذي طوى؟ حتى يخرج وقت النهي، واألمر ليس من  -رضي هللا عنه-عمر 

أهل العلم: إنها من  عنها هذه يقولو أعظم من ذلك، وألن المسألة  ،السهولة بحيث يأتي آحاد الطلبة ويرجحون 
 عضل المسائل، حتى قال بعضهم: ال تدخل المسجد في أوقات النهي، يعني حرج شديد.

 طالب:.......
ا، فإذا  هذا الذي ذكره األخ اآلن، ما يلزم يا أخي، أنت ال تنظر للمسألة بعين  واحدة، انظر عليها بالعينين مع 

في  ا، هذه المسألة من المسائل التي صادفت وقت  اإمام عارضه ثالثة أئمة لكنها صادفت وقت  نظرنا إلى أن هذا 
ثورة على التقليد، فصار بعض الناس يسخر ممن يجلس وال يصلي، يقول: هذا مقلد؛ ألنه ما يعرف إال مذهب ال

 الحنابلة، وكالم شيخ اإلسالم:
 .............إذا قالت حذام فصدقوها***......................

وال ينظر في النصوص مع قول شيخ اإلسالم، شيخ اإلسالم إمام وال أحد يتطاول على أن يناقش شيخ اإلسالم 
فضال  على أن ينال منه وليس بالمعصوم، المقصود أن هذه المسألة يقول أهل العلم: إنها من عضل المسائل، 

 بصحيح. ليسدم..، ليست بالمسألة السهلة التي تقول فيها: خاص وعام ومق
في هذا الوقت وواحد  يعني إذا نظرنا إلى من قال بالقولين عندنا أئمة ثالثة، ثالثة من األئمة يقولون: ال تصل   

ا بما جاء في أحاديث ذوات األسباب، وأولئك عملوا بأحاديث النهي وجعلوها خاصة في هذه  يقول: صل    تمسك 
حتى الظاهرية الذين أوجبوا تحية المسجد ماذا يقولون؟ يقولون: تجب كيفما شئت،  األوقات، وما عدا ذلك صل   

تريد تحية المسجد على كل من دخل المسجد طاهر ا في وقت تجوز فيه النافلة، أهل الظاهر هذا المذهب نفسه، 
ما عندنا  نحنهذا كالم أهل العلم نقال  عنهم، عندك له كتاب داود؟  قالوه؟ أينقالوه؟ ما أدري  أينتقول لي:  أن

من كتب الظاهرية إال ابن حزم، ابن حزم صرح بعدم الوجوب، يعني على القول بالوجوب يقولون: وقت النهي ال 
 تصل   وهي واجبة عندهم.

، الجمهور بم رجحوا قولهم؟ الجمهور قالوا: الحظر مقدم اخارجيًّ  انعود إلى أصل المسألة لما قلنا: نطلب مرجح  
إذ ا أيهما أقوى األمر  كم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( ))إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه(())إذا أمرت على اإلباحة

ال الحظر؟ الحظر أقوى، ونحن إذا قال لنا الرسول  في وقت  ))فليركع ركعتين((: -عليه الصالة والسالم-وا 



أن نصلي في هذا الوقت،  النهي ال نستطيع؛ ألنه نهانا عن هذه الصالة، الذي أمرنا بهذا هو الذي نهانا على
 إذ ا ال نستطيع أن نخالف نهيه، ونهيه مقدم على أمره، بهذا يرجح الجمهور.

 طالب:.......
 بواضح كالمهم؟ ليس أماإلخوان، واضح رى أن نكمل المسألة ثم بعد ذلك ن أريدأنا 

باحة، وهم يعبرون طيب الشافعية عندهم مرجحات، الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحظر مقدم على اإل
اإلخوان يصيرون على علم  أريدباإلباحة بما هو أعم من ذلك بما يشمل السنة، الشافعية بما يرجحون قولهم، أنا 

: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد أحاديث النهي عن الصالة بعد -رحمه هللا-من قول البخاري 
أنه طاف بعد الصبح ولم يصل   إال بذي  -رضي هللا عنه- الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر
 ؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا.))يا بني عبد مناف((طوى، يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث: 

فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحات، مقرر عند أهل العلم عند الشافعية وغيرهم أن قوة الخبر بقدر حفظه من 
ر ما يدخله من المخصصات، فالعموم الذي يدخله من المخصصات أضعف من المخصصات، وضعفه بقد

))إذا دخل أحدكم العموم الذي يدخله من المخصصات أقل فضال  عن العموم المحفوو، نأتي إلى عموم: 
هذا عموم دخله من مخصصات..، ما فيه إال خصوص األوقات الذي مرَّ بنا،  المسجد فليركع ركعتين((

ذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات  الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه األوقات، وا 
خصوص أحاديث ذوات األسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت، فإذا تذكر اإلنسان الفائتة نسيها أو 

هي من التخصيص صالة تبين له بطالنها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي، إذ ا دخل عموم أحاديث الن
 أكثر مما دخل أحاديث ذوات األسباب، فالشافعية يرجحون بهذا.

-إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين: قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسعان وثالثة مضيقة، النبي 
عليه الصالة -أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صالة الصبح، هذا مخصص، النبي  -عليه الصالة والسالم

قضى ركعتي الظهر بعد صالة العصر هذا مخصص، لكن أن نالحظ أن مثل هذه النصوص إنما  -السالمو 
هي في األوقات الموسعة، والنهي عن الصالة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن 

نسان في الصالة حتى يصلي رجب وغيرهما النهي عن الصالة فيه من باب سد الذريعة ال لذاته؛ لئال يتمادى اإل
في الوقت المضيق، فإذا كان األمر كذلك فالصالة فيهما أخف من الصالة في األوقات الثالثة المضيقة، وعلى 

أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل  -أنتم سمعتم أقوال األئمة-هذا فالمرجح عندي 
هدنا من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، بل من أهل النظر في األوقات الثالثة المضيقة ال يصلي، وشا

والتحري من يدخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي وال يعاب عليه هذا، فمن صلى ال يعاب 
عليه، له سلف ومعه نصوص، والذي ال يصلي له سلف ومعه نصوص، لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل 

سعين األمر فيه سعة؛ ألن النهي عن الصالة في هذين الوقتين إنما هو من باب سد الذريعة، في الوقتين المو 
ا  ت يسيرة يعني يحتمل الوقوف، يحتمل أدنى اوقأبينما األوقات الثالثة المضيقة لذاتها فال يصلي، وهي أيض 

، الذي نهاه من يملك -جل وعال-شيء، لو ما صلى جلس ما عليه شيء، امتثل هذا النهي تقرب بذلك إلى هللا 
 األمر فيه سعة. االنهي، ولو انتظر واقف  



قالوا: إذا دخل في وقت النهي  ؟الظاهرية وهو الالئق بمذهبهم وال أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب اإللزام
هو ما جلس، يعني مثل ما  ،يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع؛ ألنه ما جلس قبل أن يجلس

تقع في الحرج، الوقوف بالفعل ما جلس،  من أجل أالف ما يضرك ق   ،، عندك خمس دقائقاال له: انتظر واقف  يق
ا ما خالف النص، يعني لو  ،لكن إذا اضطجع؟ يقول الظاهرية: ما عليه خالص المقصود أنه ما جلس قطع 

بجالس، وفيه النهي  ليسما ركعتين ما جلست وهو  شيء نقول له: صل    أودخل واحد المسجد يأخذ له حاجة 
ا، فيه النهي.  أيض 

))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( ))إذا نهيتكم عن : -عليه الصالة والسالم-ماذا تستشف من قوله 
ن شيء فاجتنبوه(( ؟ يعني النهي فيه قوة، يعني مخالفة النهي ال شك أنها أعظم من مخالفة األمر في الجملة، وا 
؛ ألن معصية آدم فعل محظور، ومعصية آدم ترك مأمور، على -رحمه هللا-م يرجح العكس كان شيخ اإلسال

 كل حال من أهل العلم من يرى أنه ال يدخل المسجد في أوقات النهي.
 طالب:.......

حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتغيب الشمس للغروب حتى 
 ه األوقات المضيقة.هذ ،تغرب

 طالب:.......
ا، هذا تعارض. ،ال  اإلنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين هللا به؛ ألن هذا تعارض ما هو بتنوع أبد 

 طالب:.......
 ما قال له: اركع ركعتين. ))اجلس فقد آذيت((هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى رقاب الناس فقال له: 

 طالب:.......
ا الثالثة النفر الذين أقبلوا، فأقبل اثنان وأدبر الثالث، ما حفظ أنهم ال، ال، األدلة  كثيرة على عدم وجوبها، أيض 

 .مباشرةصلوا تحية مسجد، جلسوا على الحلقة 
 طالب:.......

ذهب إلى المصلى وصلى  -عليه الصالة والسالم-على عدم وجوبهما، مصلى العيد النبي  متضافرةال األدلة 
 بلهما وال بعدهما.وخطب ولم يصل ق

أقول: مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه، والمسجد له أحكامه، فإذا كانت صالة العيد بالمسجد وهما 
يشتركان في بعض األمور ويختلفان في بعض األمور، المقصود أنه إذا كانت صالة العيد في المسجد، ومثلها 

جد فالمسجد له أحكامه تصلي ركعتين، ويكون حتى في في حكمها عند أهل العلم االستسقاء إذا كانت في المس
مسجد مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله حكمه حكم المسجد، وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، 

دخل إلى الجمعة وما صلى ركعتين، المسجد الذي أمر  نعم ،لم يصل   ركعتين -عليه الصالة والسالم-وكونه 
عتين وهو ما صلى ركعتين، فاإلمام له ما يخصه من األحكام، والمأموم له ما يخصه من الداخل بأن يصلي رك

 األحكام.
 سم.



 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء.
 :-رحمهم هللا أجمعين-ام أبو عبيد هللا فيما يرويه عن أبيه في روايته لموطأ مالك قال اإلم

 "باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود:
كان إذا سجد وضع كفيه على  -رضي هللا عنهما-حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 

نه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى الذي يضع عليه جبهته، قال نافع: ولقد رأي ته في يوم شديد البرد وا 
 يضعهما على الحصباء.

كان يقول: من وضع جبهته باألر   -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه".

من سجد على  "باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
فراش أو حصير أو على الخمرة يضع اليدين على ما وضع عليه الوجه، فإذا كان الوجه مباشر ا لألرض تباشر 

ذا كان هناك حائل فليكن للجميع؛ ألن حكم الوجه واليدين واح د بخالف بقية أعضاء السجود السبعة اليدان، وا 
نفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أما هي؟ الجبهة وأشار إلى  ))أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء((

االستحباب؟ يعني إذا كان يشق  أمفاليدان حكمهما حكم الوجه، تباشر ما يباشره الوجه وهذا على سبيل الوجوب 
 يد مثال  وسجد وهما في ثوبه أو في بشته.عليه إخراج اليدين من برد شد

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه يقول: 
ألن حكم اليدين حكم الوجه بخالف سائر أعضاء السجود، فيستحب أن يباشر بجبهته ويديه األرض؛  جبهته"

نه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى "قال نافعألن السجود يكون عليهما  : ولقد رأيته في يوم شديد البرد وا 
تحصيال  لهذه السنة، وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم األرض، وأمر بذلك  يضعهما على الحصباء"

 في مسجد بني عبد األشهل -صلى هللا عليه وسلم-، وأما حديث: "صلى بنا رسول هللا -رضي هللا عنه-عمر 
ا يديه في ثوبه إذا سجد" هذا ضعيف؛ ألن فيه إسماعيل بن أبي حبيبة قال الحافظ: فيه ضعف.  فرأيته واضع 

حديث وائل عن ابنه: أنه رآهم يسجدون وعلى أيديهم جل الثياب، يسجدون وأيديهم في ثيابهم، هذا المثال الذي 
بيل اللزوم والوجوب، إنما هي كراهة يمثل به لرواية األكابر عن األصاغر، المقصود أن هذا ليس على س

والكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن إذا تحمل اإلنسان المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد له أجره كما كان 
 .-رضي هللا عنه وأرضاه-ابن عمر يفعل، وهو من أصحاب العزيمة 

ضع جبهته في األر  فليضع كفيه "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: من و يقول: 
يعني إذا رفع من السجود يرفع  "ثم إذا رفع فليرفعهما"يعني ألن حكمهما واحد  على الذي يضع عليه جبهته"

يديه، ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجدة الثانية، لماذا؟ ألنه ال يتم االعتدال من السجود إال برفع 
ن أنه يرفعهما كما يرفع إذا كبر لإلحرام أو إذا ركع أو إذا رفع من الركوع، ال، اليدين، ما هو معنى رفع اليدي

"فإن اليدين تسجدان كما يسجد يرفعهما عن األرض؛ ألنه ال يتم االعتدال من السجود إال برفعهما عن األرض 



لى سبعة ))أمرت أن أسجد عوهذا تعليل  لألمر بوضعهما على األرض، وفي الصحيحين وغيرهما:  الوجه"
ومعلوم  أن الركبتين يجب سترهما والصالة بالخفين أمرها مستفيض معروف، فال يلزم لها كشف القدمين،  أعظم((

ا للعورة في قول كثير من أهل العلم.  وأما الركبتان فهما تبع 
 طالب:.......

 هتفرش سجادة ما فيهم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل المنفصل، الحائل المنفصل ما يرون فيه بأس، 
على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك مثل هذا متصل  بك يكرهونه، لكن إذا  أوبأس، لكن تسجد على شماغك 

وجدت الحاجة تزول هذه الكراهة، فإذا كان هناك حر شديد أو برد شديد، أو شيء يذهب الخشوع غبار أو 
 حمل.بعض الناس ما يت ،فيها شيء أوالفرشة قديمة وفيها روائح 

 نعم
 "باب: االلتفات والتصفيق عند الحاجة في الصالة:

صلى هللا -حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول هللا 
فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق  ،ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصالة -عليه وسلم

صلى هللا -فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-
والناس في الصالة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر ال يلتفت في  -عليه وسلم

ه ، فأشار إلي-صلى هللا عليه وسلم-صالته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول هللا 
مكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا اأن  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

صلى هللا عليه -من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
فقال أبو بكر: ما كان البن أبي  ())يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟(فصلى ثم انصرف، فقال:  -وسلم

 ))ما: -صلى هللا عليه وسلم-، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-قحافة أن يصلي بين يدي رسول هللا 
نما التصفيح  لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صالته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وا 

 .للنساء((
 لم يكن يلتفت في صالته. -رضي هللا عنهما-أن بن عمر  وحدثني عن مالك عن نافع

ورائي  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارأ أنه قال: كنت أصلي وعبد هللا بن عمر 
 وال أشعر فالتفت فغمزني".

لتصفيق عند االلتفات وا"باب: االلتفات والتصفيق عند الحاجة في الصالة" : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
الحاجة، االلتفات بالوجه عند أهل العلم مكروه، وهو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد، والكراهة تزول 

، -عليه الصالة والسالم-وبين أن الرجال لهم التسبيح  ،عند الحاجة، وأما التصفيق فقد فعلوه وأنكر عليهم
 والتصفيق هو الالئق بالنساء.

قلنا مرار ا: إن أبا حازم الذي  ن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد""حدثني يحيى عيقول: 
"أن األنصاري الخزرجي  "عن سهل بن سعد"يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف 

 ليصلح بينهم" -بن مالك بن األوس- ذهب إلى بني عمرو بن عوف -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 



"إلى أبي بكر وهو بالل  "فجاء المؤذن"وهي صالة العصر  "وحانت الصالة"ف  وقع وشجار ونزاع لخال
ك فمر أبا بكر ي))إن حضرت الصالة ولم آت: -لبالل-قال له  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛الصديق"

عنده أمر من النبي  تصلي للناس؟""إلى أبا بكر الصديق، فقال: أفجاء بالل امتثاال  لهذا األمر  فليصل   بالناس((
فجاء بالل امتثاال   ،ثم بعد ذلك حضرت الصالة وحانت ))فمر أبا بكر فيصل  بالناس(( -عليه الصالة والسالم-

وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان الخطاب من الصغير إلى الكبير أن يكون  "فقال: أتصلي للناس؟"لهذا األمر 
، ما قال: قم يا أبا -عليه الصالة والسالم-لزام، هو عنده أمر من النبي على سبيل العرض ال على سبيل اإل

عليه -يعني لو قال أبو بكر: ال، ابحث عن غيري، بين له أن النبي  "أتصلي للناس فأقيم؟"بالناس  بكر صل   
هو  أمره، فإذا فعل ما عرض عليه من غير مرادة وال محاورة ذلك المطلوب، ويكون هذا -الصالة والسالم

 األسلوب المناسب في مثل هذه الظروف.
صلى أبو بكر )صلى( فعل ماضي،  قال: نعم، فصلى أبو بكر" -على سبيل العرض- "أتصلي للناس فأقيم؟

واألصل في الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل، لكن المراد به هنا شرع في الصالة وأخذ فيها، دخل في 
فتخلص  -جملة  حالية-والناس في الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-هللا "فصلى أبو بكر، فجاء رسول الصالة 

" تخلص: شق الصفوف، وفي رواية مسلم: "فخرق الصفوف" -عليه الصالة والسالم- حتى وقف في الصف
عليه الصالة -وال شك أن النبي  "حتى وقف في الصف"جاء من الخلف  -عليه الصالة والسالم-يعني ألنه 

ال لو فعل غيره تخلخل الصفوفله من  -والسالم خمسة  ،الخصوصية مما جعله يستثنى من بعض األحكام، وا 
ستة صفوف حتى وقف بجانب اإلمام، هو اإلمام الراتب وكلف شخص يصلي بالناس، ثم قال: ال، أنا  ،صفوف

هو، يكون ، وآذى الناس، وتخلخل الصفوف، ووقف بجوار اإلمام، وصلى -عليه الصالة والسالم-أقتدي بالنبي 
مقبول؛ ألنه له ما يخصه،..... مبرر في كونه  -عليه الصالة والسالم-أساء؟ هذا من النبي  أمحينئذ  أحسن 

 يؤم الناس، هو اإلمام األعظم، هو القدوة واألسوة.
ال يتلفت  -رضي هللا عنه-"وكان أبو بكر والتصفيق والتصفيح ضرب إحدى اليدين باألخرى  "فصفق الناس"

، لكن إذا سمعها -رضي هللا عنه وأرضاه-ال يلتفت في صالته هذه مما يعد في مناقب أبي بكر  "في صالته
الصغير من طالب العلم يقول: أبو بكر أفضل األمة بعد نبيها يقال: إنه ال يلتفت في صالته، آحاد الناس ال 

نت طيب لو يصلي عندك يلتفت في صالته فكيف مما يذكر من مناقب أبي بكر أنه ال يلتفت في صالته؟! أ
فت يا أخي اخشع والتفت إلى صالتك؟ حتى لو تتل ماذاويتلفت كنت تلومه، ما تلومه وتقول له: ل ولد صغير

، ال يمكن أن -رضي هللا عنه-ال يمكن أن يلتفت أبو بكر  اغازي   احدث أمر  عظيم، لو قدر أن هناك جيش  
 صالته مهما عظم األمر.أبو بكر في يلتفت في 

رضي -"التفت فظن أبو بكر أن هذا لخلل في صالته، ولم يقدر هذا الخلل،  ا أكثر الناس من التصفيق""فلم
صلى -، فأشار إليه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-"فرأى رسول هللا " على خالف المعتاد -هللا عنه وأرضاه
-مد هللا على ما أمره به رسول هللا "فرفع أبو بكر يديه فحامكث: فعل أمر  أن امكث مكانك" -هللا عليه وسلم

ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى بعضهم أنه أشار بيده بما يدل على الحمد ولم يلفظ،  "-صلى هللا عليه وسلم
ال شك  من ذلك" -صلى هللا عليه وسلم-"فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا لكن ظاهر اللفظ أنه تلفظ به 



 أن يستمر إمام ا ويصلي خلفه. -عليه الصالة والسالم-ر أن يأمره النبي أن هذه مزية ومنقبة ألبي بك
خالف األمر؟ خالف األمر،  أمامتثل األمر  -رضي هللا عنه-أبو بكر  "ثم استأخر حتى استوى في الصف"

"حتى استوى في  يقول: "امكث مكانك" وأبو بكر أفضل األمة خالف هذا األمر -عليه الصالة والسالم-النبي 
عليه -ألنه فهم من هذا األمر التكريم له، فعندنا أمر نبوي ومخالفة لهذا األمر من أجل احترام النبي  لصف"ا

 ، وننتبه لهذا؛ ألن بعض المبتدعة يستمسك بمثل هذا، وعنده أوامر صريحة يقول: ال، أنا ما-الصالة والسالم
))ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن : يقول -عليه الصالة والسالم-، أبو بكر قدوة، الرسول أفعل كذا
ا للنبي  مريم(( عليه -نقول: ال، نطريه ونغلو فيه من باب احترامه؛ ألن أبا بكر خالف، خالف األمر احترام 

، لكن بعد وفاته -عليه الصالة والسالم-، نقول: فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقرار النبي -الصالة والسالم
عليه -هل ألحد  أن يخالف أمره، من أين يكتسب الشرعية في المخالفة بعد وفاته  -سالمعليه الصالة وال-

، لكن إذا جاءنا أمر -عليه الصالة والسالم-؟ فهمنا أن فعل أبي بكر صحيح من إقرار النبي -الصالة والسالم
 زروه وتوقروه.ألننا أمرنا بنصوص قطعية: تع -عليه الصالة والسالم-صريح وقلنا: ال، نحترم الرسول 

ا للنبي  عليه الصالة -المقصود أن عندنا أمر: امكث مكانك، يعني الزم مكانك، خالف أبو بكر هذا األمر احترام 
، وبعض المبتدعة يقول: إن االحترام مقدم على امتثال األمر، فإذا قيل له: لماذا تقول في التشهد: -والسالم

قيفية؟ يقول: هذا من باب االحترام، أبو بكر خالف األمر الصريح "اللهم صل   على سيدنا محمد" والعبادات تو 
وهذا ما فيه أمر وال نهي، نقول: العبادات توقيفية، أبو بكر خالف وأقر على المخالفة، واكتسبت مخالفته الشرعية 

بتدعة ، فمن أين لعملك ما يدل على الشرعية؟ ألن هذا مدخل لبعض الم-عليه الصالة والسالم-بإقرار النبي 
 فال بد من الوقوف عنده.

فصلى ثم انصرف، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-"استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول هللا 
تواضع ما قال: ما كان لي،  فقال أبو بكر: ما كان البن أبي قحافة" ))يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟((

، وفي "-صلى هللا عليه وسلم-بن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول هللا "ما كان الما كان ألبي بكر، ال، 
يعني لم يستدرك ولم  .."-صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا " -صلى هللا عليه وسلم-رواية: "أن يؤم النبي 

هذا  "((لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح ))ما"فقال: يثرب ولم يعتب على أبي بكر، إنما اتجه إلى المصلين 
اإلنكار متجه إلى أصل التصفيح والتصفيق أو هو متجه إلى كثرته؟ بمعنى أنهم لو صفقوا مرة واحدة ما يثرب 

عليهم؟ ظاهر اللفظ أن اإلنكار لإلكثار، من اإلكثار، لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أن التصفيح 
( سورة 59])َصاَلُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِدَية {  }َوَما َكانَ والتصفيق بالنسبة للرجال مما ينبغي أن ينكر 

 فالمكاء: هو الصفير، والتصدية: أي التصفيق. األنفال[
))من نابه شيء في صالته فليسبح، فإنه إذا )من( من صيغ العموم  ))من نابه شيء في صالته فليسبح((

نما التصفيح للنساء(( نما من صيغ العموم، لكن النساء يخرجن بقوله:  من نابه سبح التفت إليه، وا  ))وا 
ال يصفق؟ التصفيح للنساء((  طيب لو وجد خنثى في المصلين يسبح وا 

 طالب:.......
 يجمع؟ ال، هذا مشكل، ما في غالب وال مغلوب.



 طالب:.......
 نعم؟ متوسط، ال، هو الخنثى المشكل هو ال بد أن يصير ال مع الرجال وال مع النساء، في صف   

 طالب:.......
 ؟ماذا يفعل ،يسكت؟ ما في غيره، ما انتبه غيره

 طالب:.......
 ))من نابه((ال ما هو باألصل الذكورة هو مشكل، ال هو عندنا ما يشمله في النص، عندنا ما يشمله في النص 

ل المصلين، لكن يشمل الجميع الرجال والنساء والخناثى وك ))من نابه شيء في صالته فليسبح((يشمل الجميع 
 خرج من هذا النص النساء بالنص، يبقى من عداهم على التسبيح.

 طالب:.......
 شيء نكرة في سياق الشرط تعم. ))من نابه شيء((يسبح  هألصل أن

 طالب:.......
 األصل أن يسبح، لكن إذا جهر بالذكر فال شيء فيه، إذا ما عرف المطلوب يلتفت.

 طالب:.......
 المانع؟ ألن هذا مكروه والكراهة تزول بمثل هذا. مايلتفت  فعل،ماذا ييدري  ال

 طالب:.......
 ".-صلى هللا عليه وسلم-عندك هنا وهي في الصحيحين: "فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا 

على كل حال في الحديث فضل اإلصالح بين الناس، وتوجه اإلمام بنفسه لهذا اإلصالح وتقديم هذه المصلحة 
مصلحة إقامة اإلمامة بالناس؛ ألنها مصلحة عظمى، وجواز الصالة الواحدة بإمامين، واستحباب حمد هللا  على
والشكر له سبحانه لمن تجددت له نعمة، وجواز ذلك في الصالة؛ ألنه ذكر، هكذا قال أهل العلم،  -جل وعال-

في أي موضع من مواضع صالته؟ بين  لكن هل هذا الكالم يقبل على إطالقه؟ بمعنى أن لإلنسان أن يذكر هللا
ال غير مشروع؟ هذا ذكر يعني حديث أبي بكر يدل على جوازه، موطن  السجدتين عطس فحمد هللا مشروع وا 

 ؟))من شغله ذكري عن مسألتي((دعاء ما هو بموطن ذكر، 
 طالب:.......

ثل هذا يحمد هللا في نفسه في ما هو دعاء مسألة، على كل حال إذا عرض له م ،دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة
 سجود، بين السجدتين وهكذا، في التشهد يحمد هللا في نفسه.

 طالب:.......

 ال ينكر عليه.

 طالب:.......
عليه الصالة -جواز إمامة المفضول للفاضل من أين يؤخذ هذا؟ "امكث"؛ ألن األصل لو مكث صلى النبي 

 عمل اليسير في الصالة كونه تأخر هذا عمل لكنه يسير.وراءه، فدل على جواز ذلك، وجواز ال -والسالم
رضي هللا عنه -لشدة اتباعه  "وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صالته"يقول: 



لما استتب األمن، لظرف وقتهم قد  -عليه الصالة والسالم-، وال ننظر إلى الظروف التي بعد وقته -وأرضاه
ه الحاجة، تطلبه الحاجة، أما اإلنسان يدخل المسجد يصلي ويطلع األشهر بل السنين ما يكون االلتفات تستدعي

 نابه شيء وهلل الحمد، لكن في وقتهم هناك أعداء يتربصون بهم، وحروب قائمة.
 طالب:.......

 المهم ال يلتفت بشيء من بدنه غير الوجه.
 طالب:.......

 إذا انحرف عن جهة القبلة بطلت صالته. نعم،
 "وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارأ أنه قال: كنت أصلي وعبد هللا بن عمر ورائي وال أشعر فالتفتِ يقول: 
هذا هو الشاهد، فغمزني من جهة الخلف، إشارة إلى  ،فغمزني فالتفت   يعني من جهة قفاه، أو فالتفت   فغمزني"

"وال هو الوجه،  الذيتقبال ببعض البدن، يعني نهيه عن ذلك، وسببه كراهة االلتفات لنقص الخشوع أو لترك االس
ومعروف أنه "به" هو موجود  "وعبد هللا بن عمر ورائي وال أشعر"ه، يقول: ءيعني ما علم به هو ورا أشعر"

 عندكم؟ هو المقصود ظاهر يعني، هو ال يشعر به، لم يعلم به، بوجوده.
 سم.

 "باب: ما يفعل من جاء واإلمام راكع:
مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد حدثني يحيى عن 

 فوجد الناس ركوع ا فركع ثم دب حتى وصل الصف.
 كان يدب راكع ا. -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن مسعود 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،
))إذا جاء أحدكم يفعل ما أمر به  "باب: ما يفعل من جاء واإلمام راكع": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

فإذا جاء واإلمام راكع يركع، فإن كان في الصف فهذا هو  واإلمام على حال فليصنع كما يصنع اإلمام((
ن كان قبل وصوله إلى ال صف وأراد إدراك الركعة وركع دون الصف ثم لحق في الصف ففي إخبار األصل، وا 

قرار النبي -رضي هللا عنه-الباب ما يدل على جوازه، وهو ثابت من فعل أبي بكرة   -عليه الصالة والسالم-، وا 
-ي راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، لما سلم النب -عليه الصالة والسالم-له، جاء أبو بكرة والنبي 

ا وال َتع د((قال له:  -عليه الصالة والسالم د(( أو ))زادك هللا حرص  كما في بعض الروايات، أو هي  ))ال ت ع 
" على كل حال النبي  د  د وَتع  لم يأمره باإلعادة،  -عليه الصالة والسالم-اختالف  في ضبط لفظ  واحد "َتع د وت ع 

 ولى أن ينتظر إلى الصف ويركع دون حركة أثناء الصالة؟فدل على أن فعله صحيح، لكن هل هو األولى أو األ
- بن سهل بن حنيف -أسعد أو سعد-"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة هنا يقول: 
يعني  أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوع ا فركع ثم دب حتى وصل الصف" -األنصاري 

ا، فعل زيد بن ثابت يوافق   .-عليه الصالة والسالم-فعل أبي بكرة، الذي أقره عليه النبي راكع 
يقول ابن عبد البر: ال أعلم لهما  "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن مسعود كان يدب راكع ا"يقول: 

، واالستدالل بخبر أبي -رضي هللا عنهما-مخالف ا من الصحابة، وهذا موقوف على زيد بن ثابت وابن مسعود 



 .-عليه الصالة والسالم-رة أولى وأقوى؛ ألن فيه إقرار النبي بك
يقول: "ال تركع حتى تأخذ مقامك من الصف" لكن مثل هذا الكالم ال يعارض به ما  -رضي هللا عنه-أبو هريرة 

ن كان األولى أن ينتظر اإلنسان إلى أن يصل إلى الصف، وما أدركه يصليه، وما  جاء في حديث أبي بكرة، وا 
 يتمه. فاته

ويقول: ال أعلم مخالف ا إال ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لو جاء واإلمام راكع وبينه وبين الصف عشرين متر 
مثال  في آخر المسجد يركع عند باب المسجد ويدب يمشي عشرين خطوة حتى يصل إلى الصف ولو أدرك 

 المقدار المتجاوز عنه في مثل هذا؟ سؤال. مااإلمام ساجد؟ يعني 
 لب:.......طا

أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصالة، وأنها إذا كانت أكثر من ثالث حركات في ركن  واحد أن لها أثر 
في الخشوع والطمأنينة، وثالث حركات فما دون أو دون ثالث حركات على خالف بينهم ال يؤثر، فعلى هذا إذا 

ركة داخل ركن واحد، يمكن أن نرجع ما أطلق إلى قلنا: ثالث خطى فما دون ال بأس، وأكثر من ذلك يكون ح
 مثل هذا؟

يكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت..، إذ ا ما يكون الضابط في الحركة في الركن  ،أهل العلم قيدوا هذا
الواحد؟ هل نقول: أي حركة مبطلة للصالة أو بدون تقييد أو العرف إذا رآه شخص قال: هذا يصلي أو ال 

ي هذا؟ يعني لو تحرك عشر مرات في ركن  واحد، ومن رآه يقول: يصلي، واضع  يديه على صدره يصلي؟ يكف
ويحك رجله برجله مثال  عشر مرات أو أكثر، من رآه قال: يصلي؛ ألن بعضهم جعل الضابط أن يكون من رآه 

ا، معلوم أهل العلم قال: يصلي أو ال يصلي، إذا رؤي قيل: يصلي هذا حركته ال تبطل صالته، لكن ال يكفي هذ
قدروا ذلك بالحركات الثالث في كل ركن، فعلى هذا إذا كانت ثالث خطوات يتجاوز فيه وأكثر من ذلك..؛ ألن 
 امثل هذا ال ينضبط لو أطلق، لو مثال  شخص دخل مع باب المسجد الحرام مع أحد األبواب ووجد اإلمام راكع  

ذا ينضبط ذا؟ ما ينضبط، أو في مسجد من المساجد الكبيرة ركع فما وجد ناس يصف معهم إال تحت الكعبة، ه
 ثالثين خطوة أحيان ا. ،يحتاج إلى عشرين

ا تحديد أهل العلم عرف لكنه  إذ ا ال بد من ضابط، ال بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم؛ ألن أيض 
 عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم.

 ب:.......طال
 يعني إذا أدرك الركوع.

 طالب:.......
ا، هو ما انفرد، هو نوى االئتمام به من أول لحظة، من أول ركوع. نعم،  يحتاج هذا أيض 

 طالب:.......
السجدة  ،ال يصير ما أدرك الركعة ستبطل ركعته، يعني لو سجد اإلمام ورفع ثم سجد ثانية والمأموم ما سجد

 عته.األولى بطلت صالته، رك
 طالب:.......



يرفع مع  ريد أنيركع مع اإلمام وهو يمشي، وي ريد أنهو اآلن دخل مع اإلمام، ويصنع كما يصنع اإلمام، ي
 نقول؟ ماذايدرك اإلمام في السجود يسجد معه  ريد أناإلمام وهو يمشي، وي

 طالب:.......
 المسألة تحتاج إلى ضابط. نعم،

 طالب:.......
 لكن ما فيه بيان لعدد الخطى. ،كرةإال دليل حديث أبي ب

 طالب:.......
هذا يدركهم في الرفع لو مشى خطوتين احتمال، طيب يدركهم بالتهجد، أو بالكسوف، أقول: المسألة تحتاج  نعم،

ما فيه تقيد بشيء، ومثلها الطمأنينة ما لها حد محدود، الحركة ليس لها حد  اإلى ضابط، نعم النص جاء مطلق  
رف أهل العلم، عرف أهل العلم أقرب من فهم النصوص من عرف عامة رف من؟ ع  بالعرف، ع   محدود فتقيد

 الناس.
 طالب:.......

 يبقى أنه ما أمر باإلعادة، أبو بكرة ما أمر باإلعادة.
 طالب:.......

ع ا ال غيره ثابت عن الصحابة قاطبة، ثابت عن الصحابة كلهم إال ما يذكر عن أبي هريرة، فوجد الناس ركو 
 ؟نعمفركع ثم دب حتى وصل الصف، 

 طالب:.......
ال ما رفع؟ ما ذكر شيء. لكنفركع ثم دب حتى وصل الصف،  اوجد الناس ركوع    ما يدري هل رفع وا 

على كل حال فعله صحيح، ومنقول عن الصحابة كلهم إال ما يذكر عن أبي هريرة، يعني ال يعرف لهؤالء 
يركع قبل الصف، ال إشكال في ذلك، لكن هل هو فاضل أو مفضول؟ أو مخالف، فال إشكال في كون اإلنسان 

إذا المجيء هذا إلى المسجد أو لمكان  ))ما أدركتم فصلوا((ينتظر حتى يصل إلى الصف بطمأنينة ثم يركع؟ 
وعلى هذا هل نقول: هل األفضل أن يركع دون الصف  ))فليصنع كما يصنع اإلمام((الصالة الذي هو الصف؟ 

الركعة؟ ال شك أن هذا من حرص أبي بكرة، وحرص كثير من  هر إلى أن يصل إلى الصف ولو فاتتأو ينتظ
س عنده يتردد بسرعة، وهذا مكروه، فال فَ النَّ  :يعني ،الناس يدعوهم إلى مخالفة السنة، أبو بكرة أسرع وأخذه البهر

ا مجزئ ا مسقط ا للطلب ال يؤمر باإلعادة إال ن كان صحيح  أنه خالف األولى، ال سيما مع ثبوت  شك أن عمله وا 
 ))وال َتع د((.رواية: 

 طالب:.......
ا ابن مسعود، وال يعرف لهما مخالف من  ،ال ال،....... زيد بن ثابت دخل وجد الناس ركوع ا فركع، وأيض 

 .-إن شاء هللا تعالى-الصحابة، هذا ما فيه إشكال 
 طالب:.......

ال الذي رأى أبا بكرة ومقدار ركوعه بينه وبين الصف، أما الذي يسمع نضبط هذه الحالة؟ ما يضبطها إ كيف



 وال يعرف المقدار ما يستطيع أن يضبط. اكالم  
 طالب:.......

ولذلك استثني ما دون الركعة من أمر من  ؛أقل من ركعة إذا لم تتم الركعة ،الصالة خلف الصف دون ركعة
 صلى خلف الصف باإلعادة.

 طالب:.......
واألمر بالسكينة والوقار والطمأنينة يجعل  ))ما أدركتم فصلوا((لجماعة على قول، هل يدرك؟ الحديث تفوت ا

 ، وما يدركه يصليه، وما فاته يقضيه.امخبت   اخاشع   ااإلنسان ينتظر حتى يقف في الصف، ويكبر مطمئن  
ا سمع اإلقامة وخشي فوت بعض الناس من طلبة العلم، ويعرف ما جاء من النهي عن اإلسراع، وتجده إذ رى ت

ما من الحرص أو من الخجل من الناس لئال يراه الناس يقضي هذا، و الركعة يجري، هذا من الحرص بال شك،  ا 
 يمكن هذا، المقصود أن مثل هذا مفضول، األمر بالطمأنينة والسكينة والوقار هو األصل.

 :-صلى هللا عليه وسلم-"باب: ما جاء في الصالة على النبي 
ني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني حدث

))قولوا: اللهم أنهم قالوا: يا رسول هللا كيف نصلي عليك؟ فقال:  -رضي هللا تعالى عنه-أبو حميد الساعدي 
حمد وأزواجه وذريته كما باركت صِل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على م

 .على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد((
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد هللا المجمر عن محمد بن عبد هللا بن زيد إنه أخبره عن أبي مسعود 

في مجلس سعد بن  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: أتانا رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-األنصاري 
: أمرنا هللا أن نصلي عليك يا رسول هللا -رضي هللا عنه-فقال له بشير بن سعد  -هللا عنهرضي -عبادة 

حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول هللا 
آل محمد ))قولوا: اللهم صِل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى 

 .كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسالم كما قد علمتم((
يقف على قبر النبي  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار قال: رأيت عبد هللا بن عمر 

 ر".وعلى أبي بكر وعم -صلى هللا عليه وسلم-فيصلي على النبي  -صلى هللا عليه وسلم-
جاء األمر  "-صلى هللا عليه وسلم-"باب: ما جاء في الصالة على النبي : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 يم ا{}ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِِموا َتْسلِ بها في قوله تعالى: 
ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصالة عليه، ذكر أهل العلم في المسألة عشرة مذاهب،  ؛سورة األحزاب[( 90])

من غير صالة وال سالم، أهل العلم يختلفون في  -عليه الصالة والسالم-وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره 
 -عليه الصالة والسالم-النبي هذه المسألة ونقل اإلجماع، ادعى ابن جرير اإلجماع على أن الصالة على 

مستحبة، ونقل ابن القصار وغيره اإلجماع على أنها واجبة، وعلى كل حال ال هذا وال هذا، المسألة خالفية، من 
ن وجبت في بعض األحوال، ومنهم من أوجبها  أهل العلم من أوجبها، والجمهور على أنها مستحبة في الجملة، وا 

بعد التشهد، بل من الحنابلة يقولون بركنيتها في الصالة، وفي  ،في التشهد في العمر مرة، ومنهم من أوجبها



ولم يصل عليه  -عليه الصالة والسالم-خطبة الجمعة، المقصود أن المسألة خالفية، وال شك أن من سمع ذكره 
 أنه محروم.

ويتم بها امتثال األمر في  مقرونة بالسالم بها تتأدى السنة المتفق عليها، -عليه الصالة والسالم-الصالة عليه 
أو بالسالم فقط، وصرح النووي  -عليه الصالة والسالم-آية األحزاب، وال يتم امتثال األمر بإفراد الصالة عليه 

ن خصه ابن حجر وخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني عمره  بكراهة إفراد الصالة دون السالم والعكس، وا 
يصلي، هذا ال شك أنه صرح بالكراهة من كان ديدنه ذلك ال شك أنه لم يمتثل كله يصلي وال يسلم، أو يسلم وال 

األمر، لكن من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصالة تارة ويفرد السالم تارة أنه ممتثل لألمر، أنه ممتثل لألمر وال 
 يدخل في الكراهة.

جر، وال يتم به االمتثال، فال يتم االمتثال ال يكفي وال يحصل به األ -عليه الصالة والسالم-الرمز للصالة عليه 
بكتابة "ص" وال اختزال حرف من كل كلمة "ص ل ع م" ويذكر في كتب أهل العلم أن أول من كتبها قطعت 

يده، وما زال الناس يكتبونها ويكتبون الصاد، لكن ال يتم بذلك االمتثال، وال يترتب عليه األجر حتى يلفظ 
 .-الصالة والسالمعليه -بالصالة والسالم، 

}ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن ومن عباده  -جل وعال-من هللا  -عليه الصالة والسالم-معنى الصالة على النبي 
} جاء في البخاري يقول: قال أبو العالية: صالة هللا ثناؤه عليه عند المالئكة  ( سورة األحزاب[90]) َعَلى النَِّبيِِ

ا عن ابن عباس أن معنى صالة وصالة المالئكة  الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون يبركون، وفي البخاري أيض 
 -عليه الصالة والسالم-الرب الرحمة، وصالة المالئكة االستغفار، يعني معنى الصالة صالة الرب على النبي 

 الرحمة وصالة المالئكة االستغفار.
 }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِِموا َتْسِليم ا{: -المعليه الصالة والس-جاء األمر بالصالة على النبي 

ويتم االمتثال بقولك: "صلى هللا عليه وسلم" أو "عليه الصالة والسالم" بهذا فقط يتم امتثال  ( سورة األحزاب[90])
 األمر باآلية.
"حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن يقول:  كما في هذا الحديث سألوه -عليه الصالة والسالم-وسئل النبي 

 -المنذر بن سعد بن المنذر- أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد
الصحابة جاء  قالوا: يا رسول هللا كيف نصلي عليك؟" -يعني الصحابة-"أنهم وما بعدها  اشهد أحد   الساعدي"

، منهم أبي بن كعب وبشير بن سعد وزيد بن خارجة وطلحة بن عبيد هللا، منهم ذكر  بعضهم في بعض الطرق 
أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم هؤالء قالوا: يا رسول هللا كيف نصلي عليك؟ أي ما اللفظ الالئق بك؟ كيف 

عض الروايات في ب ))قولوا: اللهم صِل على محمد وأزواجه وذريته(("قال:  نصلي عليك امتثاال  لما أمرنا به؟
وفي هذا دليل على أن األزواج والذرية تدخل  ))قولوا: اللهم صل   على محمد وعلى آل محمد((كما سيأتي: 

 دخوال  أولي ا في اآلل، األزواج والذرية من اآلل دخولها قطعي للتنصيص عليها.
))أنها ال تحل لمحمد هم الصدقة ويختلف أهل العلم في المراد با)اآلل( على أقوال، منهم من قال: الذين تحرم علي

فمن حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب هم اآلل، ومنهم من قال: إن األهل أعم  وال آلل محمد((
من ذلك، بل هم األتباع على الدين، وجاء ما يدل على ذلك، ومنهم من قصر اآلل على األزواج والذرية كما في 



ة مفسرة للرواية األخرى، وعلى كل حال ما جاء في تفسير اآلل واالختالف فيه هذه الرواية، ورأى أن هذه الرواي
ومن يرجع  -كما هو األصل األهل -اختالفه اختالف تنوع فكلهم داخلون في اآلل، واآلل كما يطلق على األهل

ل من  ولذا يصغرون اآلل على أهيل فأصل )آل( أهل، ومنهم من يقول: أصلها ؛إليهم اإلنسان ويؤول إليهم َأو 
ل وهو الرجوع، وقلبت الواو ألف   ، وأهل اللغة يختلفون في األصل، وكل  منهم يضع  هذه المادة على حسب ااأَلو 

 ل في كتب اللغة وترتيبها.اختياره؛ ألن أهل توضع في غير موضع َأو  
راهيم وعلى آل ))على إبوفي بعض الروايات:  ))صلِِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم((

ا في آله، فإذا ذكر هو يدخل دخوال  أوليًّ  -عليه الصالة والسالم-وعلى كل حال ذكر إبراهيم أو لم يذكر  إبراهيم((
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{اآلل دخل الشخص من باب أولى الذي هم في آله،  ( 10]) }َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 يدخل؟ هو أولى منهم. ال أميعني فرعون يدخل معهم  سورة غافر[
))على محمد وأزواجه وذريته من البركة وهي الزيادة من الخير والكرامة  ))كما صليت على آل إبراهيم وبارك((

حميد: فعيل بمعنى المفعول، وهو المحمود على كل حال وكل  كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد((
ا من الجود بمعنى ماجد، والمجد هو الشرف.لسان، ومجيد: فع  يل أيض 

، -عليه الصالة والسالم-تفسير ا لما أمروا به من الصالة عليه  -عليه الصالة والسالم-جاء هذا الكالم منه 
 للنص على وجوه: -عليه الصالة والسالم-وتفسير النبي 

لنص ببعض أفراده؛ اهتمام ا بهذا الفرد الذي يفسر به النص أو يفسر ا -عليه الصالة والسالم-فمنه: ما يفسره 
نص عليه، وقد يفسر النص بجميع مدلوله، ببعض أفراده يفسر النص بالمثال، وال يعني هذا أن النص ال يتناول 

غير هذا المثال، كما سمعنا أن الصيغة المجزئة المسقطة للطلب إذا قال اإلنسان: صلى هللا عليه وسلم، أو 
م امتثل اآلية، وال يلزم في غير هذا الموضع في غير الصالة أن يقول: صلى هللا عليه وآله عليه الصالة والسال

داخل الصالة  -عليه الصالة والسالم-وأزواجه وذريته ال يلزم، إنما امتثال اآلية، اآلية تتناول الصالة عليه 
ا، بعض ما تتناوله ال يعني أنها يفسر اآلية ببعض أفراده -عليه الصالة والسالم-وخارج الصالة، فكون النبي 

فسر الظلم بالشرك، وهل يعني هذا أنه ال يوجد نوع من أنواع  -عليه الصالة والسالم-ال تتناول غيره، النبي 
الظلم غير الشرك؟ بل جاءت النصوص ما يدل على أن هناك ظلم  من العبد لنفسه، وظلم  منه لغيره، لولده، 

 لم أعم من الشرك، لكن يفسر ببعض أفراده لالهتمام بهذا الفرد، بشأنه.لزوجه، لوالديه، لجيرانه، فالظ
وْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِِن ُقوٍَّة{ ))أال إن القوة الرمي((  -عليه الصالة والسالم-فسر النبي  ( سورة األنفال[06]) }َوَأِعدُّ

؟ أو التفسير ببعض األفراد ال يقتضي القوة بالرمي، هل يعني أننا ال نستعد وال نعد للعدو قوة سوى الرمي
االهتمام بشأن هذا الفرد واضح، وعلى هذا نقول: ال يلزم امتثاال   ،الحصر وقصر العموم على هذا الفرد؟ نعم

أن نلتزم بهذه الصيغة في غير موضعها  ( سورة األحزاب[90]) }َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِِموا َتْسِليم ا{: -جل وعال-لقوله 
الصالة، ونتمثل اآلية بقولنا: صلى هللا عليه وسلم، لكن ال يقول قائل: إن اآلية يتم امتثالها بقولنا:  الذي هو

صلى هللا عليه وسلم، ونكتفي بهذا في الصالة، الصالة جاءت فيها الصيغة الواردة المتعبد بلفظها، فال يجوز 
نا محمد أو على محمد دون آله، ال بد من الصالة الزيادة عليها وال النقصان منها، فال نقول: صلى هللا على سيد
ن قال جمهور أهل العلم: بأن الصالة على النبي  الصالة على  ،واجبة -عليه الصالة والسالم-على اآلل، وا 



ا، فالحكم واحد  وهذا األمر  ))قولوا((اآلل مستحبة حتى في الصالة؛ ألن السياق واحد، السياق سيق مساق ا واحد 
 في الصالة.للوجوب وهذا 

"حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد هللا المجمر عن محمد بن عبد يقول: "أنه أخبره عن أبي مسعود.." يقول: 
البدري،  األنصاري" -عقبة بن عمرو بن ثعلبة- أنه أخبره عن أبي مسعود -بن عبد ربه األنصاري - هللا بن زيد

نما نزل بها فنسب إ "أنه قال: أتانا رسول ليها، وعده اإلمام البخاري من البدريين األكثر على أنه لم يشهد بدر ا، وا 
بن ثعلبة - فقال له بشير بن سعد -سيد الخزرج- في مجلس سعد بن عبادة -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

َعَلْيِه }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا يعني بقوله تعالى:  أمرنا هللا أن نصلي عليك يا رسول هللا": -األنصاري 
"أمرنا هللا أن نصلي عليك يا رسول هللا فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت  ( سورة األحزاب[90]) َوَسلُِِموا َتْسِليم ا{

عليه -، كثير ا ما يسأل النبي -صلى هللا عليه وسلم-سكت رسول هللا  "،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ما يوحى به إليه، واحتمال أنه يربي من يجيء بعده ممن يتولى فيسكت، واالحتمال أنه ينتظر  -الصالة والسالم

فتاءهم أن ال يستعجلوا بالجواب قبل تأمل السؤال "فسكتنا" ا  ،إرشاد الناس وتوجيههم وا  ويحتمل أن يكون أيض 
ا  -صلى هللا عليه وسلم-"فسكت رسول هللا ، -عليه الصالة والسالم-ألن هذا األمر يخصه  ؛حياء  وتواضع 

"ثم قال:  -عليه الصالة والسالم-مخافة أن يكون كره ذلك، أو شق عليه  أنه لم يسأله" -وددنا– تمنيناحتى 
))اللهم صِل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك  :األصل في األمر الوجوب "))قولوا((

 يد مجيد، والسالم كما َعِلْمتم((على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حم
ل  متم((يعني عرفتم أو   .))السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته..((بالتشديد، في التشهد وهو:  ))ع 

عليه -وبهذا يستدل من يرى وجوب الصالة على اآلل معه  ))قولوا: اللهم صلِِ على محمد وعلى آل محمد((
))قولوا: اللهم صل  على محمد وعلى ال يصلى عليه إال ومعه آله؛ ألن األمر باطراد، يعني  -الصالة والسالم

خاص وهو  فرد من أفراد العام، وفي محل    -عليه الصالة والسالم-وعرفنا أن هذا التفسير من النبي  آل محمد((
ن يقول: تجب التشهد، وال يقتضي أن يعمم مثل هذا الكالم لنقدح في أئمة اإلسالم؛ ألن من يعنى بهذا الشأ

ا له كلما ذكر؛ ألن النبي   ))قولوا: اللهم صل  على محمد((قال:  -عليه الصالة والسالم-الصالة على اآلل تبع 
: هذه الصيغة صيغة التشهد، وعرفنا أن اآلية ليس فيها أكثر من الصالة والسالم عليه  عليه الصالة -أوال 

 وبذلك يتم االمتثال. -والسالم
 ؛الصنعاني ويتبعه صديق وحسن خان يتهمون أئمة اإلسالم بأنهم تركوا الصالة على اآلل ))وعلى آل محمد((

مداراة للوالة، كيف؟! يعني كتب السنة كلها ما فيها: "اللهم صل  على محمد وآله وسلم" يقول: ال، تركوها مداراة 
فكيف تترك الصالة المأمور  للوالة، التصنيف متى؟ في عهد من؟ في عهد بني العباس، وبنو العباس من اآلل،

 بها على اآلل مداراة للوالة وهم من اآلل؟
ن كان في عصر بني العباس إال أنهم من باب محادة علي وآل علي  رضي -صديق استطرد وقال: إن هذا وا 

ي ، من باب: اقتلوني ومالك ا معي، يعني نتهم أئمة اإلسالم قاطبة بهذا على أساس أننا عشنا ف-هللا عن الجميع
بيئة تأثرت بمثل هذا الكالم؟ نقول: هذه الصيغة فرد من أفراد العام المأمور به، هكذا فهم أئمة اإلسالم، فهموا 

كما هو مطلوب اآلية، والصالة على  -صلى هللا عليه وسلم-الصالة على اآلل في التشهد، ويتم االمتثال بقولنا 



اد العام، وال يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا ونظرنا في في التشهد فرد من أفر  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 تفسير الظلم وفي تفسير القوة وتفسير...

 طالب:.......
}ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإالَّ ، -عليه الصالة والسالم-الصالة على اآلل ال شك أن اآلل هم وصية النبي 

َة ِفي اْلُقْرَبى{ ذا كان اآلل لهم حق واألمر كذلك بال شك، وهم يستحقون أن يصلى  ورة الشورى[( س05]) اْلَمَودَّ وا 
ا له  ، إذا صلينا على اآلل في -رضوان هللا عليهم-، لكن ماذا عن صحابته -عليه الصالة والسالم-عليهم تبع 

دين بالكلية، خارج الصالة نصلي على الصحب؛ ألن لهم من الحق مثل ما لآلل؛ ألنهم بواسطتهم وصل إلينا ال
ا، فإذا قلنا: صلى هللا وبعده إلى أن وصلنا صافي ا نقيًّ  -عليه الصالة والسالم-وهم الذين حملوا رايات الدين معه 

 ،المانع؟ وال يعني هذا أننا نقول: ال نصلي على اآلل، نصلي على اآلل ما ،عليه وآله نقول: وصحبه وسلم
ا خارج الصالة، أما في ال صالة ال بد من هذه الصيغة داخل الصالة، خارج الصالة إذا صلينا نصلي عليهم تبع 

على اآلل نصلي على الصحب، وال نقتصر على اآلل وال نقتصر على الصحب، لماذا؟ ألن االقتصار على 
اآلل صار شعار ا لبعض المبتدعة، واالقتصار على الصحب صار شعار ا لمبتدعة  آخرين "النواصب"، فإذا صلينا 

خارج الصالة نصلي على الصحب، وال نتهم أئمة اإلسالم بأنهم تركوا الصالة على اآلل مداراة للوالة  على اآلل
 بصحيح. هذا ليس

وعلى كل حال ما جاء في هذه الصيغة فرد من أفراد العام، وهو خاص  بالصالة، في بعض الروايات: "كيف 
ما في بعض الروايات، وال يعني هذا أننا ال نصلي عليك يا رسول هللا إذا نحن صلينا عليك في صالتنا؟" ك

ا، نصلي على اآلل ولهم الحق العظيم علينا، كما نصلي على الصحب وعظم حقهم  نصلي، نحذر، ال أبد 
ذا كنا نصلي على اآلل من باب السياسة في الدعوة، وما أشبه ذلك فنصلي على الصحب، الذي ال  ظاهر، وا 

ا، حق يرضى بالصالة على الصحب ال يرضى أب د، الذي ال يرضيه الصالة على الصحابة ال يرضى أبد 
 أعني من يتشبث بدعوى محبة اآلل. -ال أعني اآلل-الصحابة علينا أعظم من حق هؤالء 

يسمع تهويل  الذييعني  "وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار قال: رأيت عبد هللا بن عمر.."يقول: 
صديق من بعده يعني يظن المسألة كل أئمة اإلسالم من عصر التابعين الصنعاني في هذه المسألة، وتهويل 

ا مداراة للوالة، هذا اتهام خطير لألئمة،  إلى يومنا هذا كلهم داروا الحكام، كلهم حذفوا الصالة على اآلل عمد 
األمر، المقصود أننا اد، فيهم األتقياء، فيهم البررة ونتهمهم بأنهم يطبقون على هذا كيف وفيهم العلماء، وفيهم العب  

ال نخلط أن هذه الصيغة إنما هي في الصالة، وال يمنع أن تكون هذه الصيغة في الصالة أن يصلى على اآلل 
خارج الصالة ال يفهم هذا، لكن إذا صلينا على اآلل خارج الصالة نصلي على الصحب، هؤالء لهم حق وهؤالء 

 لهم حق.
صلى هللا -دينار قال: رأيت عبد هللا بن عمر يقف على قبر النبي  "وحدثني عن مالك عن عبد هللا بنيقول: 

صلى هللا -يصلي على النبي  وعلى أبي بكر وعمر" -صلى هللا عليه وسلم-فيصلي على النبي  -عليه وسلم
عليه -وعلى أبي بكر وعمر، رواه القعنبي وابن بكير وسائر الرواة، رواة الموطأ: فيصلي على النبي  -عليه وسلم

ويدعو ألبي بكر وعمر، وهنا عندنا في رواية يحيى: "وعلى أبي بكر وعمر" يعني يصلي  -لصالة والسالما



بين أن يصلي وبين أن يدعو، وال خالف في جواز الصالة على غير النبي  -يعني غير يحيى-عليهما، ففرقوا 
ى آله وصحبه، وصل   على محمد على سبيل التبعية، تقول: اللهم صل   على محمد وعل -عليه الصالة والسالم-

ا، فعلى سبيل التبعية ال خالف في جواز ذلك.  وعلى أبي بكر وعمر تبع 
، فهل تقول: أبو بكر  -عليه الصالة والسالم-لكن محل الخالف الصالة على غيره  صلى هللا عليه -استقالال 

جمهور على أن هذا مكروه كراهة ، ال-صلى هللا عليه وسلم-، أو علي -صلى هللا عليه وسلم-، أو عمر -وسلم
ن جاء قوله  وجاء األمر بالصالة على من  ))اللهم صل   على آل أبي أوفى((: -عليه الصالة والسالم-شديدة، وا 

عليه الصالة -لكن أطبق أهل العلم على أن الصالة على غيره  ( سورة التوبة[465]) }َوَصلِِ َعَلْيِهْم{دفع الزكاة 
 .-عليه الصالة والسالم-سبيل االستقالل من غيره مكروهة على  -والسالم

، فال يقال: محمد  -جل وعال-فهناك عرف عند أهل العلم فيخصون هللا   الذي، -عز وجل-با)عز وجل( مثال 
ن كان عزيز ا جليال  -عز وجل-يسمع هذا الكالم يستسيغ مثل هذا الكالم محمد  ، -عليه الصالة والسالم-؟ وا 

ما في إشكال، لكن العرف عند أهل العلم من السلف فمن بعدهم خصوا )عز وجل( باهلل  يعني من حيث المعنى
، كما أنهم خصوا الصحابة بالترضي، ومن -عليه الصالة والسالم-، وخصوا )الصالة والسالم( به -جل وعال-

 دونهم بالترحم، وهذا عرف خاص عند أهل العلم.
رحمه هللا -ا، استوفاها ابن القيم مسألة طويلة جدًّ  -السالمعليه الصالة و -والخالف في الصالة على غيره 

 في جالء األفهام، وهناك بحوث ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها في هذه المسألة. -تعالى
 طالب:.......

ما نألفهم بعد؟ نصلي على الصحب وال نصلي على اآلل، كلهم موجودون، وفيهم  لماذان و و طيب المبتدعة اآلخر 
ا، كثرة، و  ، هؤالء حقهم علينا يعني اآلل واألصحاب أعظم من حق هؤالء الذين نماريهم ونداريهم أبد  لكل قوم  وال 

ا مطلوب، لكن يبقى أننا علينا حقوق،  نعم المداراة مطلوبة، وسلوك األسلوب المناسب للدعوة، وعدم اإلثارة أيض 
ا، يا أخي نصلي على حملوا الدين إلى شرق األرض وغربها، ونهملهم من أجل أن يست جيب فالن أو عالن أبد 

ا، ما في أحد من أهل السنة يتردد في الصالة على  هاآلل وال أحد يتردد من أهل السنة في الصالة على اآلل أبد 
ا الصحب لهم حق.  اآلل، لكن أيض 

 طالب:.......
ة، وكأنك توافقهم في عدم الصالة بهذا المعنى األعم لكن أنت بهذا توافق هذا األسلوب المتبع عند بعض المبتدع

ا وغير صحيح يجتنب. ذا احتمل اللفظ معنى  صحيح   على الصحب، وا 
 طالب:.......
 ذكر عنه أنه يصلي في نفسه، إما لضيق الورق، أو لضيق الوقت، أو ما أشبه ذلك. -رحمه هللا-اإلمام أحمد 
 طالب:.......

ويرجع إليها في وقت السعة، لكن قد ينساها، نعم إذا كان  ، قد يبيض لهاتنسى األفضل أن تثبت كتابة  لئال
الدرس درس إمالء، ويخشى أن يفوته شيء من الكالم وبيض لها ثم رجع إليها بعد نهاية الدرس مباشرة، وسدد 

 .-إن شاء هللا تعالى-هذه الفراغات وصلى في نفسه يتم ذلك 



 "باب: العمل في جامع الصالة:
كان  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-نافع عن بن عمر حدثني يحيى عن مالك عن 

وكان ال  ،وبعد صالة العشاء ركعتين ،وبعد المغرب ركعتين في بيته ،يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين
 يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين.

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-يرة وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هر 
 .فوهللا ما يخفى علي خشوعكم وال ركوعكم، إني ألراكم من وراء ظهري(( ،))أترون قبلتي هاهناقال:  -وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
 ا وماشي ا.كان يأتي قباء راكب  

))ما قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول هللا 
))هن فواحش وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال:  ترون في الشارب والسارق والزاني؟((

))ال يتم ف يسرق صالته يا رسول هللا؟ قال: قالوا: وكي وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته((
 .ركوعها وال سجودها((

))اجعلوا من قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا 
 .صالتكم في بيوتكم((

مري  كان يقول: إذا لم يستطع ال -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 السجود أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئ ا.

كان إذا جاء  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد هللا بن عمر 
 قبلها شيئ ا. ولم يصلِِ  ،المسجد وقد صلى الناس بدأ بصالة المكتوبة

 ،مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه -هللا عنهما رضي-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال  -رضي هللا عنهما-فرد الرجل كالم ا فرجع إليه عبد هللا بن عمر 

 يتكلم وليشر بيده.
كان يقول: من نسي صالة فلم يذكرها  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 

  وهو مع اإلمام فإذا سلم اإلمام فليصل الصالة التي نسي ثم ليصل بعدها األخرى.إال
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت 

ه مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صالتي انصرفت إلي -رضي هللا عنهما-أصلي وعبد هللا بن عمر 
: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: -رضي هللا عنهما-من قبل شقي األيسر، فقال عبد هللا بن عمر 

فقلت: رأيتك فانصرفت إليك، قال عبد هللا: فإنك قد أصبت إن قائال  يقول: انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي 
ن شئت عن يسارك. ؛فانصرف حيث شئت  إن شئت عن يمينك وا 
ا أنه سأل عبد هللا بن وحدثني عن مالك ع ن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأس 
 في مراح الغنم. : أأصلي في عطن اإلبل؟ فقال عبد هللا: ال، ولكن صلِِ -رضي هللا عنهما-عمرو بن العاص 

؟ ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صالة يجلس في كل ركعة منها



 سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصالة كلها".
جامع الصالة يعني أحاديث وأخبار تضم أو  "باب: العمل في جامع الصالة": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

.  تدل على مسائل يجمعها مسمى الصالة، ال ترتبط برابط واحد 
كان يصلي قبل  -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن عمر أن رسول هللا حدثني يحيى عن مالك عن نافع يقول: 

وبعد العشاء ركعتين، وكان ال يصلي بعد الجمعة  ،الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته
داللة على الصالة الراتبة، الرواتب جاء في حديث ابن عمر وغيره أنها عشر، وهنا  حتى ينصرف فيركع ركعتين"

بقي منها ركعتا الصبح فتكون  ،وبعد العشاء ركعتين ،وبعد المغرب ركعتين ،قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين
ا من حديث أم المؤمنين أن الرواتب اثنتى عشرة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد  عشر ا، وجاء أيض 

؟ يبنى ماذاكعة من حافظ عليها كان أجره وثوابه ثنتا عشر ر  ،المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح
له قصر  في الجنة، فإذا داوم على هذه الركعات االثنتي عشرة مع الفرائض وهي سبع عشرة ركعة مع الوتر 

 إحدى عشر ركعة يكون المجموع أربعين.
ن ركعة كم تستغرق و ربعويقول ابن القيم: "إن من طرق الباب أربعين مرة في اليوم والليلة يوشك أن يفتح له" فأ

ا الصلوات المرغب فيها عند  امن عمر اإلنسان؟ فإذا أضاف إليها أربع   قبل العصر التي جاء الحث عليها، وأيض 
ا الترغيب في بعض الصلوات، وأهل  وجود أسبابها، نعم الضحى على الخالف في عددها وقد تقدمت، وجاء أيض 

))أعني على : -عليه الصالة والسالم-يكثرون التنفل امتثاال  لقوله العلم من سلف هذه األمة وخلفها ال زالوا 
 .نفسك بكثرة السجود((

قد تكون في حساباتنا مبالغات، فذكر عن اإلمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة  اوذكر عن بعضهم أعداد  
هناك ما يقبله العقل وما ال  ذكر عنه أنه يصلي كذلك، لكن -رحمه هللا-ثالثمائة ركعة، والحافظ عبد الغني 

أنه كان يصلي في اليوم  -رضي هللا عنه-يقبله العقل وال يستوعبه الوقت، ذكر ابن المطهر الرافضي عن علي 
، ةوالليلة ألف ركعة، هل يستوعب الوقت ألف ركعة؟ ألف ركعة، يعني الركعة كم دقيقة؟ أقل شيء دقيقة واحد

 والوقت ال يستوعب ألف ركعة.
ل حال الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد  إال غلبه، فعلى اإلنسان أن يأخذ منه بقدر طاقته، وما ال يجعل وعلى ك

ويحرص أشد  ))اعني على نفسك بكثرة السجود((النفس تمل الدين وتمل العبادة، يأخذ منه بقدر ما يمتثل به 
 الحرص على ما جاء فيه النص الخاص ويزيد من ذلك ما شاء.

}َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء أوقات الفراغ ال سيما في الليل بالصالة، فهذا من خير ما تفنى فيه األعمار  فإذا استغل
ا َوَقاِئم ا َيْحَذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ  ة ( سور 7]) ِذيَن اَل َيْعَلُموَن{اللَّْيِل َساِجد 

 }َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع{هذه إشارة إلى أن أهل هذه الصالة التي هي قيام الليل هم أهل العلم  الزمر[
عم الرجل عبد هللا لو كان يقوم ))عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين((، ))ن  وجاء الحث:  ( سورة السجدة[40])

لعلم بل بعض من ينتسب إلى العلم ال نصيب له من قيام الليل، وهذا ومع األسف كثير من طالب ا من الليل((
ال شك أنه تقصير وخلل، واإلنسان مأمور بالفرائض بال شك ويأثم بتركها، وال يأثم بترك النوافل، لكن هذه 

يجبر،  ))انظروا هل لعبدي من تطوع((الفرائض يعتريها ما يعتريها من خلل ونقص فيجبر من هذه النوافل 



حتى  -عليه الصالة والسالم-قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام  -عليه الصالة والسالم-لنبي وا
ا شكور ا((: -عليه الصالة والسالم-ولذا قال  ؛تفطرت قدماه، وال شك أن هذا من شكر النعمة  ))أفال أكون عبد 

 هذا شكر النعمة، وبهذا تقر النعمة، وهللا المستعان.
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين يعني في بيته، وثبت عنه أنه يصلي أربع ركعات بعد وكان ال 

ن قال بعضهم بالجمع  ذا صالها في البيت فركعتان، وا  الجمعة، وهو محمول  على ما إذا صالها في المسجد، وا 
 في البيت. ابينهما، فيصلي ركعتين في المسجد وأربع  

روف عن الصحابة أنهم يصلون، يصلون قبل الجمعة ويغتنمون مثل الوقت حتى يدخل وأما ما قبل الجمعة فالمع
نما كان ينشغل بالخطبة  -عليه الصالة والسالم-اإلمام، وأما بالنسبة له  فلم يحفظ عنه أنه صلى قبل الجمعة، وا 

 أول ما يدخل المسجد يصعد المنبر وينشغل بالخطبة ثم الصالة...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5)كتاب قصر الصالة في السفر  –الموطأ 

 .باب: جامع الصالة، و ةالصال جامع في العمل اببشرح: تابع 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة "
عليه الصالة -وهذا استفهام إنكاري لما يلزم منه أنهم يظنون أن النبي  "ذه؟((أترون قبلتي ه)) قال: -وسلم

 ((فوهللا ما يخفى علي خشوعكم)) ؟أتظنون قبلتي هنا فقط تي هاهنا((أترون قبل)) ال يراهم، بدليل: -والسالم
ما بإلهام: إيعني في جميع األركان من الصالة، وقال بعضهم لكن هذا  ،ن هذا العلم وعدم الخفاء إما بوحي وا 

وال  كمفوهللا ما يخفى علي خشوع)) ظهره يراهم من وراء -عليه الصالة والسالم-فيه نظر، للتصريح اآلتي بأنه 
صلى هللا عليه -من باب خرق العادة له  -عليه الصالة والسالم-رؤية حقيقية خاصة به  ((ركوعكم إني ألراكم

ومن المعلوم المقطوع به أن عينيه  ،من وراء ظهره -عليه الصالة والسالم-يراهم  ((من وراء ظهري )) -وسلم
ن وراء ظهره كما ينظر من هو أمامه، وهل هذا اءه م  ن ور كغيره في وجهه، لكن خرق هللا له العادة فجعل ينظر مَ 
عليه -نه كان له على أنه في الصالة، بعضهم يقول: إخاص بالصالة أو في جميع األوقات؟ النص يدل 

وبعضهم يقول: بين كتفيه، لكن لم يدل على هذا دليل، ويستغل بعض  ،عين خلف ظهره -الصالة والسالم
ن اإلبصار غير متعلق بالبصر، أن البصر مجرد سبب والسبب ال قيمة له المبتدعة مثل هذا النص ويجعل أ

نما هللا  ،عند هذا المتكلم يجعل األثر عنده ال به، يعني ال فرق في اإلنسان بين وجهه  -جل وعال-وال أثر له، وا 
بقة  الصينوقفاه ما في فرق، ولذا يقررون وهذا مذكور عندهم بالحرف ما هو بإلزام أنه يجوز أن يرى أعمى 

نما توجد المؤثرات والمسببات عندها ال  ،األسباب ال أثر لها ،األندلس، هذا عندهم عند األشاعرة وال قيمة لها، وا 
لكن هل يوجد عند غيره مثل هذا، هل هو مطرد؟ غير  "يراهم من وراء ظهرهها، ويستدلون بمثل هذا الحديث: "ب

، فمثل -عليه الصالة والسالم-للعادة من أجله  اله، وخرق   اام  إكر  -عليه الصالة والسالم-مطرد، هذا خاص به 
 هذا الكالم لغو ال قيمة له.

 طالب:.......
لكي يقبلوا على صالتهم، هذا من باب التخويف لهم أن ال ينشغلوا بغير الصالة، لكي يقبل الصحابة على 

ال  انصراف القلب ال ي رى بمثل هذا النص لكن إذا صالتهم بكليتهم، ومن الزم اإلقبال بالقلب اإلقبال بالجوارح، وا 
عظة اإلمام للناس في إتمام  :أقبل القلب ال شك أن الجوارح تبع له، ولذا ترجم اإلمام البخاري على هذا: "باب

ن كانت الترجمة لغيره :الصالة وذكر القبلة"، ومسلم: "باب األمر في  :"باب :األمر.." يعني في صحيح مسلم، وا 
تمامها والخشوع فيها" على كل حال الخشوع سبق الكالم فيه، وهو عند جمهور أهل العلم سنةتحسين الصال  ،ة وا 

 وأوجبه بعضهم، وأطال ابن رجب والغزالي في تقرير وجوبه.



كان يأتي  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا "يقول: 
بالهمز عند  (قباء)الموحدة الباء وهو ممدود ب، وقباء بضم القاف و اتارة  وماشي   اأتي قباء راكب  ي "اوماشي   اقباء راكب  

وهو موضع على ميلين أو ثالثة من المدينة، موضع معروف فيه مسجد  ،أكثر اللغويين، وأنكر بعضهم القصر
ولذا يختلف أهل العلم  ؛المدينة بعد هجرته قبل دخوله -عليه الصالة والسالم-قباء، وهو أول مسجد بناه النبي 

ن  ،في المسجد الذي أسس على التقوى، أول مسجد أسس على التقوى  وكثير  بل أكثر أهل العلم على أنه قباء، وا 
قباء أسس على  :أصح، لكن إذا نظرنا إلى الواقع هل نقول -عليه الصالة والسالم-كان النص في مسجده 

أو بعده؟  -عليه الصالة والسالم-لى التقوى، هل هو قبل مسجد النبي ما أسس على التقوى؟ أسس ع أوالتقوى 
ال فالنص في كون المسجد الذي  قبله، وال يمنع أن يكون هناك أول وأول، أول أولية مطلقة، وأول أولية نسبية، وا 

قباء أول  أسس على التقوى ولعله المراد به المنصوص عليه في اآلية في سورة التوبة، وال ينفي أن يكون مسجد
ومن المحال أن يكون على  -عليه الصالة والسالم-مسجد أسس على التقوى؛ ألن هذا وصفه، أسسه النبي 

 .-عليه الصالة والسالم-غير تقوى، ووجوده في األعيان قبل مسجده 
أن ذلك كل  أخرى، جاء في البخاري من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر اتارة وماشي   اراكب   ا"وماشي   اراكب  "

ويصلي فيه  ،سبت، فليحرص المسلم على هذه السنة إذا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إلى مسجد قباء
ن كان راكب   ، ليس في هذا شد رحل؛ ألنه ليس بسفر، ا، كان يأتي قباء راكب  اركعتين، وليس في ذلك شد  للرحل وا 

ألن هذا  ؛)ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد((): -عليه الصالة والسالم-فال معارضة بين هذا وبين قوله 
 ليس بسفر، وليس فيه شد  للرحل.

 طالب:.......
عليه -كونه كل سبت منه  ؟غير مشروع أمن هذا األمر مشروع الذهاب إلى قباء : إالمقصود أنه هل نقول

نه مقصود، فالسبت أولى من يدل على أ ايحصل مرة، لكن كونه يتكرر منه مرار   االتفاق، يعني -الصالة والسالم
 غيره.

ثقة  من  ،األنصاري الزرقي "عن النعمان بن مرة -األنصاري –وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 
ما ترون في )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " كبار التابعين، وهم من عده في الصحابة

قال، فهو مرسل، لكنه  -وسلمعليه صلى هللا -ن رسول هللا : إن كبار التابعين يقولهذا تابعي م "؟((الشارب
من وجوه عن أبي هريرة وعبد هللا بن مغفل وأبي قتادة وأبي سعيد وعمران بن حصين، مسند  حديث صحيح

 ))ما ترون في الشارب؟((قال:  -وسلمعليه صلى هللا -أن رسول هللا " يصح بها المقصود أن له طرق كثيرة
؟ ويريد كل هذه من الفواحش، ما ترون في مثل هذا ؟((والسارق والزاني)) أمر يتعاظمونههذا من الخمر؛ ألن 

قال لشخص  -رحمه هللا-كأن شأنه عندهم أخف، يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب  أن يقرر شيئ ا
ي غاية السوء والقبح، خرج من المسجد يوم الجمعة فوقع على أمه بين الناس، ما رأيكم في هذا؟ أمر عظيم ف

أكبر، فإذا أراد أن  الشرك، الشرك أيهم أشد؟ ،على عتبته الكن ما رأيكم في شخص نزل بيت جديد فذبح كبش  
ما ترون في ))إلنسان شناعة أمر  فليقرنه بل يجعله أشد مما يستبشعه الناس في حياتهم، هنا سأل قال: يقرر ا

هذا من أدب الصحابة حيث  "هللا ورسوله أعلم :قالوا ،ينزل فيهموذلك قبل أن  الشارب والسارق والزاني؟((



لى رسوله ،-جل وعال-ردوا العلم إلى هللا  ال شك أنها  ات((وفيهن عقوب ،هن فواحش)) :قال" إلى عالمه ،وا 
 ،وهي أخذ الشيء خفية ،ويضبط بفتحها السَرقة، السر قة المعروفة ،بكسر الراء ((وأسوأ السرقة)) فواحش وكبائر

، ومثل فسقة جمع فاسق ومثل حفظة ،أ هؤالء السَرقة جمع سارق مثل كتبةو هذه سرقة، والسَرقة جمع سارق، أس
كيف يسرق  "؟وكيف يسرق صالته يا رسول هللا :قالوا ((الذي يسرق صالته أسوأ السَرقة)) وحافظ وكاتب

حقيقتها الشرعية  ..،يسرق صالتهيعني هل يتصور أن الصالة تسرق يعني بالمعنى الحسي؟ ال، الذي  ؟صالته
قالوا: وكيف يسرق صالته يا رسول " ،، الذي يسرق صالته يا رسول هللا..-عليه الصالة والسالم-نها النبي بي  

 ،يعني كأنه يبخس منها ما وجب عليه، وهذه حقيقة شرعية للسرقة ((ال يتم ركوعها وال سجودها)) :قال هللا؟
يث كيف تكون سرقة األحاديث؟ هل يأتي شخص إلى بيت شخص ويجد سرقة الصالة، طيب سرقة األحاد

أحاديثه مكتوبة فيسرقها منه هذه المكتوبة في الصحف وفي الكتب؟ هذه سرقة حسية معروفة، لكن هل السرقة 
 بهذه الطريقة، الرواة ما يسرقون يسرقها السراق يأخذ التي يرمى بها الرواة؟ السرقة واضحة هذه وال يسرقها راو  

 تركيب إسناد أو..يعني يسرقه من بيته يبيعه، لكن سرقة األحاديث بالرواية غير هذه،  اكتاب  
 طالب:.......

 نعم، بال شك، فهذه حقائق خاصة. ،نعم
صلى هللا -وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا ": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بيان  اوجاء النهي عن تشبيه البيوت بالقبور، وجاء أيض   ((صالتكم في بيوتكم اجعلوا من)) قال: -عليه وسلم

وأقرب  ،ألن هذا أبعد عن الرياء اجعلوا من صالتكم في بيوتكم(()) أن أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة
أما الفريضة  ،افلةإلى اإلخالص، وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال، وال شك أن المراد بذلك الن

أو  ،فالنسبة للرجال ال بد أن تؤدى في المساجد حيث ينادى بها، فال يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته
 إال أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها. ،أو في مقر عمله ،في دكانه

حفظه يسوغ له أن أو محل حراسة بحيث يضيع ما وكل إليه  قد يعرض لبعض األماكن كمحل العمل مثال  
ذا كان بعيد   كما في حديث  ا،وطهور   اعن المسجد فاألرض جعلت مسجد   ايصلي في مكان  في مقر عمله، وا 

 الخصائص، يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص باستثنائه.
هو قول جمهور أهل العلم، فمما تخص به  ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  وذكرنا أن التخصيص لحديث: 

صلى الجملة من حديث الخصائص المقبرة، فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليل  على أن المقابر ال يهذه 
ن قال بعضهم: إن حديث الخصائص ال تقبل التخصيص كابن عبد البر ))ال تصلوا إلى القبور(( فيها لكن  ،وا 

 نا ذلك في مناسبات كثيرة.قوله مرجوح، وبي  
إذا لم يستطع المري  السجود أومأ برأسه  كان يقول: فع أن عبد هللا بن عمروحدثني عن مالك عن نا"يقول: 
ويجعل سجوده أخفض  ،يومئ برأسه، وكذلك إذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ بهما ،يعني إلى األرض "إيماء

ال ن ذلك، و أو شيء م ةليه من وسادة أو تكأيعني يسجد ع "اولم يرفع إلى جبهته شيئ  " ، ومر بنا هذامن ركوعه
ا يسجد عليها؛ عليه -النبي  ،مشروعليس بألن بعض الناس يرفع يده هكذا ليسجد عليها، هذا  يضع يده أيض 

وسادة فرمى بها، وأمره باإليماء، فبعض الناس إذا أجرى عملية في  رأى الذي يسجد على -الصالة والسالم



بقدر ما يستطيع، وال يلزمه أن يرفع  ،يومئ إيماء  ونهاه الطبيب عن السجود وعن الركوع  ،عينيه أو في إحداهما
يسجد عليه، لكن إذا كان هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما يحتاج إلى رفع وال وضع وال حمل بأن  اشيئ  

يقرأ القرآن على مكتب ثم مر بآية سجدة هل يلزمه أن ينزل على  ،يكون شخص يقرأ على مكتب يقرأ القرآن
وال يعوقه هذا على  األنه مناسب يعني كأنه على األرض ولم يرفع شيئ   ؛نفس المكتب األرض أو يسجد على

 يسجد عليه فهذا مكروه عند جمهور العلماء. اأما كونه يرفع شيئ   ؟السجود الكامل
أن عبد هللا بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى  وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن"يقول: 

وأن يكون االحتمال  ا،جاء في وقت  االحتمال أن يكون متسع   "اقبلها شيئ   بصالة المكتوبة ولم يصلِِ  الناس بدأ
 بالمكتوبة، يعنيأنه كان يبدأ  اآلخر أن يكون قد ضاق عليه الوقت، ابن عمر النقل عنه بهذا اإلسناد الصحيح

ثم بعد ذلكم يقضي الرواتب القبلية  ،كتوبةج وقتها ساعتان يبدأ بالمو وبقي على خر  ،يأتي وقد صلى الناس الظهر
 والبعدية.

كان إذا جاء المسجد  ،إذا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صالة الفريضة -مارضي هللا عنه-أقول: ابن عمر 
أو قد  ؟استمرار، وهل هذا من ديدن ابن عمر أنه يجيء والناس قد صلواوقد صلى الناس )كان( هذه تدل على 

وال يظن بابن عمر أن حاله مثل حالنا وحال كثير من  ؟كلمة مع أنه لم يحصل إال مرة واحدة مثال  تقال هذه ال
 االصالة كلها وأحيان   اأحيان   ،ركعتين ،ركعة فاتته بينهم وبين عوام الناس في كونه اطالب العلم الذين ال تجد فرق  

ثير في أوساط طالب العلم، مع األسف الشديد هذا ك ،يركب السيارة ويصلي قدام، وتفوته الصالة بهذه الطريقة
 "إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس بدأ بصالة المكتوبة" -مارضي هللا عنه-يوجد هذا، فكان ابن عمر 

يعني ال فرق بين أن يدرك اإلمام وقد أقيمت الصالة يصلي مع اإلمام وبين أن تفوته الصالة فيبدأ بالمفروضة 
هذا رأي ابن عمر،  ،ومع هذا لم يصل   قبلها شيء ،بالفريضة قبل النافلة مع سعة الوقت اام  بشأنها، اهتم ااهتمام  

لما فاته وقت صالة  -عليه الصالة والسالم-ال سيما وأن النبي  ،لكن لو بدأ بالنافلة القبلية مع سعة الوقت
إلنسان وقد صلى الناس وبقي من يعني مع فوات الوقت، فعندنا صور لهذه المسألة، يأتي ا ،الصبح بدأ بالنافلة

الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع الفريضة ويزيد عليها، هل األولى أن يأتي بالنوافل القبلية ويبدأ بالفريضة؟ 
نعم األولى أن يأتي بالنوافل؛ ألن الوقت فيه متسع، وكون النوافل تؤدى أفضل من كونها تقضى؛ ألن اإلتيان 

صالة الظهر  ،ا تقدم عليها النافلة البعدية، يعني لو شخص جاء والصالة قد أقيمتولذ قضاء؛ بها بعد الصالة
، والقبلية أربع ركعات وبعدها ركعتان، إذا سلم وجاء باألذكار الموقوتة في هذا الوقت يصلي النافلة البعدية مثال  
ت فيه متسع يبدأ بالنوافل القبيلة ثم الراتبة القبلية، هنا إذا جاء والوق ،ثم بعد ذلك يقضي النافلة القبلية ،أداء  

عليه الصالة -الفريضة ثم البعدية، ومثله لو نام عنها حتى خرج وقتها يأتي بها على هذا الترتيب؛ ألن النبي 
صلى ركعتي الصبح قبل صالة الصبح وقد طلعت الشمس، لكن إذا انتبه من نومه وقد بقي من الوقت  -والسالم

يبدأ بالفريضة؛ ألنه يؤدي الفريضة أفضل من أن ينشغل بنافلة، فلو قدم النوافل  :ما يكفي للفريضة فقط نقول
القبلية مع اتساع الوقت كان أولى، وعلى كل حال هذا اجتهاد ابن عمر، وابن عمر صحابي من أهل التحري 

 لكن ال يعني أن قوله راجح في كل شيء. ،واالقتداء واالئتساء
 طالب:.......



 أو يريد أن يؤجلها إلى أن ينتهي؟ نعم؟افلة في بيته يعني هو مصلي الن
 طالب:.......

 ؟يصليها والناس يصلون  كيف و  ،طيب ؟صليها ومنتهيم
 طالب:.......

جزم و ما يمكن أن ينشغل ابن عمر يصلي النافلة في بيته ويعرف وقت اإلقامة، طيب اآلن إذا عرف  ال، ال،
  ؟د ليؤدي الفريضة أو يصليها في بيتهيذهب إلى المسج ،أن الصالة انتهت ايقين  

 طالب:.......
أن الناس قد صلوا ما يلزم إتيان المسجد؛ ألن  اجزم يقين   ا،لكن إذا عرف يقين   ،، هذا إذا جاءممثل أجره لهف

، صالة في المسجد مشروعيتها ألجل الجماعة، والصالة قد انتهتالمسجد إنما جعل ألجل الجماعة والجماعة 
 انتهت.
لكن ال  ،على الفريضة ومبادرة ومسارعة إلبراء الذمة من عهدتها اكل حال هذا اجتهاد ابن عمر حرص   على

 يعني أنه هو الراجح.
 طالب:.......

 ، طالع، كونك تتأخر ما ينفعك هذا، نعم؟نك طالع، إلعله من باب التأديب نعم،
قد صلوا هو يفترض أن الناس لم يصلوا، إذا تأخر عن أول الوقت وجاء والناس  -مارضي هللا عنه-ابن عمر 

عليها، فكأن الناس لم يصلوا فينشغل بالفريضة، فكما أنه ينشغل بالفريضة لو لم  افأول ما يبدأ به الفريضة حرص  
 يسلم اإلمام فكذلك ينشغل بالفريضة إذا سلم اإلمام.

 "اي فسلم عليه فرد الرجل كالم  أن عبد هللا بن عمر مر على رجل وهو يصل وحدثني عن مالك عن نافع"يقول: 
 :فرجع إليه عبد هللا بن عمر فقال له" وهو يصلي بكالم  يسمع "وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته"يعني قال: 

هذا كالم،  ،ألنه مفسد للصالة عند الجمهور ؛يعني برد السالم "إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم
اس، رجع إليه عبد هللا بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال والصالة ال يصلح فيها كالم الن

فرجع إليه عبد هللا بن  ؟يتكلم، يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أن يسلم من صالته أو بعد السالم
 م على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم.عمر فقال له: إذا سل

 طالب:.......
رجع عليه، على كل حال هو احتمال؛ ألنه ما يدرى  اسمعه يرد كالم   عندمارجع، مشى خطوتين ورجع،  نعم،

هذا احتمال، وفي مثل هذه الحالة إذا احتيج  ،هل هو بالركعة األولى باقي عليها ثالث ركعات، أو قبيل السالم
د ثان يسلم عليه واح أتيألنه احتمال ي ؟ما يكلم أوإذا احتيج إلى تنبيه المصلي يكلم بكالم  ،إلى تنبيه المصلي

يعني نظير لما حولت القبلة وجاء إلى أهل قباء وهم  ؟هو بالصالة، فيكلم وهو في الصالةو  -عليه السالم-ويرد 
 يصلون كلمهم لمصلحة الصالة.

إذا سلم على أحدكم  ،طيب لو قدر أن واحد سلم رد عليه وقال له مثل هذا الكالم "وهو يصلي فال يتكلم"يقول: 
ال.. :نقولماذا هذا يصير، هللا خير ا، ماذا يقال له؟  يتكلم فقال: جزاك وهو يصلي فال  ؟بطلت صالته وا 



 طالب:.......
 ؟اآلن أخبره بالحكم، لَم.. ،فال يتكلم يا أخي، هو ينهاه

 طالب:.......
 ،على أحد ال ترد :قال لهله رد السالم مبطل للصالة يعني مع العلم به، رد السالم مبطل للصالة، لكن هذا جاء 

 تتكلم، فقال له: جزاك هللا خير ا. ال
 طالب:.......

 نعم، عرف الحكم.
 طالب:.......

عليه الصالة -النبي ، وليشر بيده ،إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم :ال، هذا عرف الحكم قيل له
 ؟لى قارئ القرآن أو ال يشرعوع د هذا هل يشرع السالم على المصليكان يرد السالم باإلشارة، ثم بع -والسالم
يحصل بعض التصرفات من نعم ، ميسلمون عليه ويرد باإلشارة ولم ينكر عليه -عليه الصالة والسالم-النبي 

بجواره.........،  ؟ يسأل واحد  بعض الناس من ال شعور، واحد دخل المسجد فلما وصل الصف قال: كم صلوا
هذا من ال  ؟ذه إشارة مفهمة، هذه لها أثر في الصالة أو ال أثر لهاه ،يعني ما أدري، يعني مسبوق مثله ما يدري 

 يعني ما يشعر. ،شعور
 ،يعني مثل لو جاء واحد وضربه ،تكلم من ال شعور أو مغلوب :أقول ،على أمره اعلى كل حال إذا كان مغلوب  

يحصل  ،من المراهقين، هذا يحصل ال سيما أح مثال   :مثل ما يقول أي مضروب قال اضربه بيده فتكلم كالم  
َوُقوُموْا }: -جل وعال-الصالة لما نزل قوله  ؟أعد الصالة :ن يحصل منهم كثير، هل تقول لهو كثير هذا، المراهق

ِ َقاِنِتيَن{ نهوا عن الكالم، وهذه الصالة ال يصلح فيها كالم الناس، فالكالم أمروا بالسكوت و  [( سورة البقرة812)] ّللِِ
ولذا مر  ؛ل الصالة بالكالم، لكن الكالم المقصود المراد به المقصودبطالة يبطلها، تالذي ليس من أصل الص

يعني بالقصد، فغير المقصود ال  ،علينا في درس اآلجرومية في تعريف الكالم: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع
فيخرج كالم األعاجم، لكن  ،، وبعض الشراح يقول: بالوضع يعني بالوضع العربيككالم النائم مثال   ا،يسمى كالم  

 هل كالم األعاجم تبطل به الصالة أو ال تبطل؟ تبطل به الصالة بال إشكال.
 طالب:.......

أو  ،وهللا الفريضة يجب االحتياط لها، لكن إذا كان هناك هلكة خطر من النار أن تحرق من حولها ؟في النافلة
 ة.هذا ال بد منه حتى في الفريض ،ذهب إليها طفل أو شخص

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 وهللا حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة تنبه إلى أن مثل هذا ال يصلح.

-وأما النبي  : يجوز رده كالم ا،على كل حال رد السالم مفسد للصالة عند الجمهور، وقال قتادة والحسن وطائفة
 فكان يرد السالم باإلشارة. -والسالمعليه الصالة 



من نسي صالة فلم يذكرها إال وهو مع  وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول:"يقول: 
هل تجزئه هذه  نسي صالة الظهر ثم لما دخل مع اإلمام في صالة العصر ذكر أنه ما صلوا الظهر، "اإلمام

 ؟تجزئ  الصالة عن الظهر؟
 طالب:.......

 ،لة مفترضة فيمن نسي الظهر لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتتهلماذا؟ ألنه دخلها بنية العصر؛ ألن المسأ
ن كان ،ورأى الناس يصلون العصر دخل معهم بنية الظهر تجزئ على القول الراجح  المسألة خالفية. توا 

وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، هو صلى المغرب مع الجماعة  ،شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء
لما قاموا إلى الرابعة  ،وفي ظنه أنهم يصلون المغرب ،غرب فدخل والناس يصلون العشاءونسي أنه صلى الم

ال وقبيل ركوع اإلمام تذكر أنها العشاء فقام ليأتي معهم بالرابع -هذه واقعة-جلس وسبح  ة، صالته صحيحة وا 
 غير صحيحة؟
 طالب:.......

 لماذا؟ النية هو ما نوى صالة العشاء.
يعني نسي الظهر فصلى العصر مع اإلمام بنية  "صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلماممن نسي "هنا يقول: 

يصلي الصالة التي  "الصالة التي نسي فإذا سلم اإلمام فليصلِ " مقتضى كالمه أنه ال يقطع الصالةالعصر 
؟ ألن الترتيب يعني يعيد الصالة األخرى، لماذا "بعدها األخرى  ثم ليصلِ " يصلي الظهر إذا سلم اإلمام ،نسي

كتب في ل: يعتد بالصالة التي صالها مع اإلمام، و يقو  -رحمه هللا- هذا قال األئمة الثالثة والشافعيواجب، ب
بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، فإذا إال يقولون: وال يسقط الترتيب  ،الفقه بيان أن الترتيب واجب

ة العصر وال يلزمه إعادتها، وهنا في الصورة التي معنا نسي صحت صال انسي وصلى العصر قبل الظهر ناسي  
فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام، هنا ذكرها وهو مع  ؟لكن هل نسي حتى صلى العصر أو ذكرها في أثناء الصالة

هل  ،اإلمام، طيب إذا نسي صالة الظهر ودخل مع اإلمام في صالة العصر وصلى ركعتين مع اإلمام ثم تذكر
؟ ال يقطع صالته، لكن هل يعتد بها عن الظهر أو العصر ،مقتضى كالمه أنه يتمها ؟أو يكملها صالةاليقطع 

، لكن لو -رضي هللا عنه-، لكن يلزمه متابعة اإلمام، وهذا اجتهاد من ابن عمر ال، ال يعتد بها عن شيء
إي نعم كان هذا  ؟بأولى ليس أمقطعها وأدرك ركعتين بنية الظهر وأكملها ثم جاء بالعصر يدرك الجماعة أولى 

 هو المتجه.
 طالب:.......

 نعم. ،الحاجة
 طالب:.......

ى عشرة، ضاق أنت افترض أن المسألة ما هو مع إمام هو نفسه المأموم، ناو  يصلي يوتر بإحد ؟وهي نافلة
؟ م الأأن يطلع عليه الصبح زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سالم تصح صالته عليه الوقت وخشي 

 ركعة توتر له ما قد صلى((. أحدكم الصبح فليصل  ))فإذا خشي 
 طالب:.......



والوتر جزء   ،المسألة صالة الليل يعني فصلها عن الوتر ابعة اإلمام ال بأس، ال سيما وأنال، من باب مت ،ال
 األمر فيه سعة. ،منها، ويجوز وصله وفصله

 نعم؟ "وحدثني.." يقول: 
 طالب:.......

وأنه في بطالن صالته ال يسلم عليه، إذا ما خشي وعرف أن هذا يعرف الحكم  اإذا خشي أن يكون سبب   وهللا
 يجوز.سوف يرد باإلشارة 

 طالب:.......
ما  -عليه الصالة والسالم-هو منشغل بصالته، يعني كون النبي  ،، هو منشغل بصالتهإن في الصالة لشغال  

ال فا  ((.))إن في الصالة لشغال  ألصل أنكر عليه دليل على الجواز، وا 
 طالب:.......

 ، لكن السالم عليه جائز بال شك.األحسن الترك ،ينشغل ،صليانشغال الموهللا إن كان يترتب عليه 
 طالب:.......

أنه ما صلى الظهر نسي هذه ال تجزئ ال ظهر وال عصر؛ ألن الترتيب واجب وال يسقط إال بنسيانها، اآلن هو 
 ؟حتى فرغ منها
 طالب:.......
 منصوص عليها ،ما في إشكال ،ثم يأتي بالظهر ،هذه منصوص عليها، النسيان يسقط الترتيب ،حتى فرغ منها

 بنسيانها.إال 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه  -يعني األنصاري -وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 

كنت أصلي هذا واسع بن  "هره إلى جدار القبلةكنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسند ظ واسع بن حبان قال:
فلما قضيت صالتي كنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى جدار القبلة، "حبان بن منقذ المازني قال: 

فقلت رأيتك  :قال ؟ما منعك أن تنصرف عن يمينك: فقال عبد هللا بن عمر ،انصرفت إليه من قبل شقي األيسر
وعبد هللا بن عمر مسند  ظهره إلى  وجهه؟ أيناآلن ابن عمر  "فإنك قد أصبت :هللا قال عبد ،فانصرفت إليك

 هة القبلة أنه مستدبر أو مستقبل، ماذالج دعونا لة جهة الغرب، القبلة غير الغرب،ما هو بمسأ ،جدار القبلة
 ؟يصير

 طالب:.......
تدبر ا  كان هذا ينصرف يمين ا أو شماال  ما و مسأ مستقبال   ابن عمر كان مستدبر القبلة، لو ابن عمر ؟ابن عمر
أنه يسار وال ما يدل على  هما في "كنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى جدار القبلة"يقول: يفرق، 
مسند   "كنُت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى جدار القبلة"إال من خالل انصراف المصلي، يقول:  يمين

من جهة  انصرفت إليه من قبل شقي األيسر" -يعني أتممت الصالة- "فلما قضيتُ  ار القبلةظهره متكئ إلى جد
 انصرف إليه هكذا.الشق األيسر، 
 طالب:.......



 "ما منعك.."فقال:  "انصرفت إليه من قبل شقي األيسر"كيف مستقبل القبلة؟ هذا الخبر يقول: 
 طالب:.......

مستقبل  ،الدورة واحدة، هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه ،واحدة يستوي؛ ألن الحركة ؟ال، إذا كان خلفه
لكن هو بالنسبة للمدينة يستقبل مصر، نفترض أنه هذا المسجد؛ ألن هذا ما له أثر  ،وينصرف إليه هكذا ،الشام

ى إل ،إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون بالجهة هذه ،نفترض أنه في هذا المسجد ،في تغيير المكان
ألنه لو كان في جدار القبلة الذي هو  ؟يسار القبلة، لكن هل يمكن أن يسمى جدار القبلة ذاك ، يكون الجهة هذه

ال يسارأمامه ما احتاج إلى االنصراف أصال   ن كان خلف ظهره يستوي يمين وا   الدورة واحدة. ،، وا 
 طالب:.......

استدار إليه  يعني فت إليه من قبل شقي األيسر""فلما قضيت الصالة انصر  آلننحن نريد تحليل نص أمامنا ا
قال: فقلت رأيتك فانصرفت  ؟فقال عبد هللا بن عمر: ما منعك أن تصرف عن يمينك"من جهة شقه األيسر 

 ،فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ،انصرف عن يمينك :يقول إن قائال   ،إليك، قال عبد هللا: فإنك قد أصبت
ن شئت  ،إن شئت عن يمينك ن شئت عن  ،وهذا يخاطب به اإلمام والمنفرد "عن يساركوا  إن شئت عن يمينك وا 

وجاء في حديث ابن  "ينصرف عن يمينه -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي "يسارك، وجاء في حديث أنس: 
فدل على أن المسألة فيها سعة،  "ينصرف عن شماله -صلى هللا عليه وسلم-أكثر ما رأيت رسول هللا "مسعود: 

 .-إن شاء هللا تعالى-نصرف عن يمينه أو عن شماله ال إشكال ا
 ؟اآلن ظهر موقع ابن عمر من المصلي

 طالب:.......
 ؟أين

 طالب:.......
؟ إذا كان عن يساره سواء  على .... هو خلفه مباشرةنه ويساره........ أنت تقول....كان ينصرف عن يمي

 الجدار ذا أو الجدار ذاك ما يفرق.
 ...طالب:....

ف إليه قليال  من أجل أن يستقبله، هو جدار القبلة، ويمكن أنه عن يساره فانحر  ،على كل حال هذا جدار القبلة
 نعم؟

 طالب:.......
ا،االنصراف االستدارة عن جهة القبلة، ليس المراد به السالم االنصراف عن جهة القبلة  ، السالم اليمين قوال  واحد 

المسجد األصلي  ،ف المهم أنه إلى جهة القبلة إذا سلم، يعني نفترض أن هذا المسجداالستدارة، أو مجرد االنحرا
ال جهة الشرق الجهة المعاكسة وجهه إلى  ؟جيد، والتوسعة من أمامه، طيب ابن عمر األظهر على جهة القبلة وا 

يعني بالباب  م؟هيستدير ليرا  كيف كيف يراهم؟جهة الشمال ال إلى جهة القبلة، وهذا بينه وبينه جدار، طيب 
على كل حال الصورة ما هي بواضحة إال أنه عن يساره، ابن عمر يقع عن يسار  ة؟الذي يدخل في التوسع

االنحراف إليه من جهة اليسار أقرب  ، المقصود أنولذا انصرف إليه سواء  كان خلفه أو أمامه ؛واسع بن حبان



وهو أنه يستوي  ،لة، والمقصود من سياق الخبر واضحهذا كل ما في المسأ ،من االنحراف إليه من جهة اليمين
كان ينصرف عن يمينه  -عليه الصالة والسالم-أن ينصرف المصلي عن يمينه أو عن شماله، وثبت عنه 

 وثبت عنه أنه كان ينصرف عن شماله.
هاجرين من الم "اوحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأس  "يقول: 

ال من أبنائه ا،يعني صحابي وا   يحتاج أن يقال هذا؟ ؟ ما معنى: لم ير به بأس 
 طالب:.......

ن و المهاجر أين  ..أنه سأل عبد هللا بن عمرو بن العاص ا"لم ير به بأس  "إنه  :عن رجل من المهاجرين نعم؟ يقول
 ؟ نعم؟ن..و األول

 طالب:.......
-احتمال أنه هاجر بعد ذلك، وقد يحتمل أن يكون بعد وفاة النبي  ،ألولىاحتمال أن تكون الهجرة غير الهجرة ا

 المانع؟ ما -عليه الصالة والسالم
 طالب:.......
 "ا"لم يَر به بأس   :ما يلزم؛ ألن قولهنعم  ،هاجرممن البوادي  ،ال ما يلزم من مكة، من البوادي ،من المهاجرين

ن كان أبو حاتم الرازي قال  ،ا يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذايدل على أنه لو كان من المهاجرين األولين م وا 
 من المهاجرين األولين مجهول. :في بعض الرواة
 طالب:.......

 إزاء إطالقات كثيرة.ال، أبو حاتم يطلق الجهالة ب ،ال
 طالب:.......
أنه سأل عبد هللا "الخبر يقول:  .،ال سيما وأن اإلمام مالك من أهل التحري، على كل حال يأتينا. الم يَر به بأس  

 امأواها مطلق   :، وقيليعني موضع بروكها عند الماء خاصة "؟أأصلي في عطن اإلبلبن عمرو بن العاص: 
والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع  "في مراح الغنم ولكن صلِ " يعني ال تصلي فيها "ال :فقال عبد هللا"

 فمنع ،سئل عن الصالة في مرابض الغنم وعن الصالة في مبارك اإلبل -معليه الصالة والسال-مبيتها، والنبي 
فدل على أن هناك فرق بين مبارك اإلبل  ،لصالة في مرابض الغنممن الصالة في مبارك اإلبل وأذن في ا

هذا  من اومرابض الغنم، وأرواثها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواثها طاهرة، لكن أهل العلم يلتمسون حكم  
قربها خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت، اد تهدأ فإذا صلى في مباركها وبن اإلبل ال تكقول: إي منهم من ،التفريق

 ،المقصود أنها استنباطات من أهل العلم ،ن مباركها مأوى للشياطين بخالف مرابض الغنم: إومنهم من يقول
ال سيما وأن  ،أما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقلو  ،ويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحكم في هذا هو النص

المكان طاهر سواء  كان في مبارك  هل هناك فرق؟فيما يظهر للناس  امثل هذه األمور مما يخفى، يعني ظاهر  
كلها طاهرة، والذين يقولون بنجاسة أبوال وأرواث اإلبل يقولون بنجاسة أرواث وأبوال  ،اإلبل أو في مرابض الغنم

 فرق، والذين يقولون بطهارة هذه يقولون بطهارة هذه، فاألمر الحسي ال فرق. الغنم ال



قيل: التمسوا  ،يعني جاء في بعض األخبار مثل ما قيل في الوضوء من لحم اإلبل وعدم الوضوء من لحم الغنم
 وأة ، كالم، استنباطات من أهل العلم، الدسومة زائد..أو أمور يعني ،فيهن شياطين أو جن خلقت من جن

 الدهونة تخفف بالوضوء.
 على كل حال الكالم كثير ألهل العلم في هذا، واألصل والمعول عليه هو النص الذي فرق بين األمرين.

خلقت من جن بهذا اللفظ،  ،أنها جن خلقت من جن، جن   -ال أعلم صحته اآلن- اجاء في بعض األخبار أنه
الجمع بين المختلفات، لكن قد يكون  وأالتفريق بين المتماثالت لكنه ال أخاله يثبت، وال يمكن أن ترد الشريعة ب

ما ننسب هذا للشريعة، فيبقى الحكم المعقولة مؤثرة، بولها طاهر وروثها  ،عدم إدراكنا هذا لقصورنا أو تقصيرنا
 .ملحقة باإلبل هذا أمر ثانيعني كونها في باب الهدي واألضحية  ما المانع من الصالة؟ ،طاهر
 "؟ما صالة يجلس في كل ركعة منها :أنه قال بن شهاب عن سعيد بن المسيباحدثني عن مالك عن و "يقول: 

رحمه -سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم للمسألة على جلسائه وطالبه له أصل، ترجم البخاري 
لنخلة بالمؤمن، على كل حال تشبيه ا ورد حديث النخلة من حديث ابن عمرطرح اإلمام المسألة" وأ :: "باب-هللا

هذا له أصل لكن ال يقصد بذلك التعنيت والتعجيز، وال يبالغ في التعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطالب 
 ؟"ما صالة يجلس في كل ركعة منها"، وهنا يقول سعيد بن المسيب: اومدى استيعابهم، وشحن هممهم أيض  
هو جوابها المغرب، وفي  "ة  التشهد فيها أكثر من عدد الركعات؟ما صال"يعني بعد كل ركعة تشهد، وأقول: 

المغرب، يعني جلس مع اإلمام التشهد األول، فاته ركعتان وأدرك التشهد األول يتشهد معهم، ثم  اأيض   ناسؤال
هنا يكون أربع تشهدات في ثالث ركعات، و فيتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد ثم يأتي بالثانية فيتشهد 

 يمكن أن تصور بأربع تشهدات كما سمعنا :ونقول ،تتشهد ثالث مرات "هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة"يقول: 
الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف  ،الثنائية ما فيها إشكال إذا فاتك ركعة "وكذلك سنة الصالة كلها"

 يتصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية؟
 طالب:.......

؟ ثالث صح ،ثم يأتي بركعتين ويتشهد ..،يجلس مع اإلمام هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة ؟إذا أدركت الرابعة
يعني الثالثة متصور أن  ؟أقول: كيف نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربع تشهداتتشهدات، والركعات أربع، 

 .تأتي أربع تشهدات
 طالب:.......

 ؟يعني يسهو ويتشهد
 طالب:.......

ال مع السهو بعد..، ال، يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكر ،ال  ؟هللا المستعان، نعم، مقصود وا 
 طالب:.......

 ؟لكن ما يجلس في كل ركعة منها، تشهدين متواليين
 طالب:.......

 لك.وكذلك سنة الصالة كلها، الفجر كذ ،ال، اآلن يتشهد في كل ركعة منها هي المغرب إذا فاتتك ،ال



 طالب:.......
 ."وكذلك سنة الصالة كلها"أنا اإلشكال عندي في الرباعية، يقول: ال  نعم،

 طالب:.......
 طريقة الصالة كلها. ،ال يعني طريقتها ،ال

 طالب:.......
وهذا مما  ،لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكرما ال نهاية، سهل،  في السهو يعني متصور أنه يتشهدذكرنا 
 ا.، أما هذا يثبت تبع  ال  بثالثة تشهدات بطلت صالته، لكن لو صلى شخص  المغرب استقالاتبع  يثبت 

 طالب:.......
 ، فيه من الشراح ذكرفي حكمها جميع الصلوات ،يعني وفي حكمها جميع الصلوات ،هو المغرب انتهينا منها ال

 د.بعد الثالثة ثم عا من الضرورة، ثم خرجث إذا سبقه الحد أظن ؟شيء
 طالب:.......

، طيب أدرك مقيم من صالة مسافر ، هذه غير تلكهذه مسألة مستقلة ،أدرك مقيم من صالة مسافر ركعةنعم 
ال يكفيه القصر ،ركعة ثم يأتي  ،أدرك ركعة يجلس معه للتشهد ،مقيم يلزمه اإلتمام ؟اآلن المقيم يلزمه اإلتمام وا 

في مسألة الرعاف كيف يتصور في الرعاف أن يتشهد أربع ونا دعلكن  ،فرق  هما في ،بركعة ويجلس للتشهد
ث ، ثم سبقه الحديعني يتشهد معهم التشهد األول ؟كيف يتصور أربع تشهدات ؟طيب كيف يبني ؟تشهدات

 فاته كم ركعة؟ وهتشهد معهم التشهد األول،  ،وأدركهم في التشهد الثاني ،فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى
 طالب:.......

 ال سيما الباجي في غاية الدقة. ال، ترى أهل العلم ما هو من فراغ يتكلمون، نستفيد،يعني ما 
 طالب:.......

لكن ال بد من أن يكون  ،، قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن المالكية عن بقية المذاهباال، تأملوها جيد   ،ال
 لها أصل، يعرفون يعني كيف يحررون المسائل ويضبطونها.

يعني ما أدرك شيء إال التشهد األول، جاء واإلمام جالس أو فاتته الركعة الثانية  ،شهد األول معهمفإذا أدرك الت
 ، ثم جاء وقد فاتته الرابعة.ثم سبقه الحدث ،فلحق بهم فأدرك التشهد األول، تشهد معهم

 طالب:.......
 ؟يعني ما أدرك شيء من األوالت الثنتين

 طالب:.......
تشهد معهم ثم لما أنهى التشهد األول سبقه الحدث وذهب، ، الثانية أولى تشهد و......ه عن سقطتال، إذا أدرك 

 لكن ما يتسنى أن يجلس في كل ركعة. ،ثم رجع وهم في التشهد األخير، طيب هي أربع تشهدات
 طالب:.......

هو بتصوير مسائل .. ما ثم..... .... بين كل ركعتين يرعف ويطلع يتوضأ إذا جلس للتشهد أرعف وطلعال،...
 علمية.



 طالب:.......
ما  ،بدون تشهد اسرد   يأتي بهنيبقى له ثنتين  ؟ثنتين يأتي يأتي بهن؟إذا سلموا  ،أولى بالنسبة له، ويبقى له ثنتين

 .اتجلس في كل ركعة، يعني ما يتم هذا التصوير أبد   :يصلح، ويقول
 طالب:.......

الطيب   .ه ركعة رباعيةأدرك ركعة؟ فات اآلن فاته ركعة وا 
 طالب:.......

 تشهد مع اإلمام.يدرك الثالثة والرابعة ما بينهن  نعما
 طالب:.......

ما  ،ن ما يدركه المسبوق آخر صالته: إأحد يقول: يلزمه الجلوس حتى عند من يقول هال، ما في ،ما يلزم ال
 يلزمه الجلوس.
 طالب:.......

، ثم مام؛ ألنه يدرك مع اإلمام الثالثة والرابعة ما بينهن تشهد.. من غير تعرض لصورة ما يدركه مع اإل....
 كالمه. ينخرم

 طالب:.......
 طيب، بدون ركعة.

 طالب:.......
على كالمه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل  أتيفما ينفع، ما ي ،لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد

 ركعة منها، على كل حال ما هو بنص هذا.
 ..طالب:.....

 ل الكالم هذا.هأ الظاهر أن سعيد قاصد 
 طالب:.......

 هو هو. ثم عاد ثنتين متواليات، يبقى اإلشكال ،الثاني، ثم قام قضى ركعة فجلس
 طالب:.......
 ما يمكن تصويره هذا. التشهد،لكن ال ما يفصل بينهم ب ،أربع تشهدات
 طالب:.......

ال  أن المسألة في السهو، ناتصور نعم، ال نحن ما   يفتح باب السهو ما ينتهي. الذيوا 
 طالب:.......

 .امسائل صور السهو ما تنتهي إطالق  
 طالب:.......
يعني سهل، لكن الرباعية تصور  ،يعني تصور أربع تشهدات في المغرب سهلتصورها صعب،  على كل حال

 تشهد بعد كل ركعة فيه صعوبة.



 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،على عبده ورسوله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك

يوم األحد واالثنين والثالثاء  :يقول: ما رأيكم فيمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام ليتحقق من عاشوراء
 واألربعاء، ولو أضف فيها السبت والخميس تصير خمسة أو ستة؟

يتعبد بهذا في عبادة مؤقتة بوقتها هذه مخالفة، إذا كان  ،المسألة عبادة، إن كان يتعبد بهذا هو مخالف
))لئن بقيت إلى قابل ألصومن : -عليه الصالة والسالم-ثم في األخير قال  ،المنصوص عليه يوم عاشوراء

ن األحوط أن ينظر في : إلما قلنا بعده(( اقبله أو يوم   ا))صوموا يوم  يعني مع العاشر، ولوال رواية:  التاسع((
ولو بالتقويم يصوم التاسع  أو يصوم إن كان الشهر مكمال   ،لم يَر الهالل فليكمل ذي الحجة هالل محرم، فإن

ن كان ناقص   يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين، يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام  اوالعاشر، وا 
 :التقويم أو في عرف الناس لقلنايعني في  االثنين والثالثاء أصاب عاشوراء بيقين، لكن لو كان ذي الحجة كامال  

من  موذلك بإكمال شهر ذي الحجة؛ ألنه لم يرد عليه ،شر بيقينايصام األحد واالثنين، ونكون حينئذ  أصبنا الع
ال فأكملوا هذا هو األصل في األشهر الشرعية إن رؤي يثبت رؤيته فأكملوه، وهذا هو األصل، و  كما  ،الهالل وا 

ذا أمكنه صيام العاشر بيقين .....، ...في هالل رمضان، ال يحصل على كل حال على اإلنسان أن يتحرى، وا 
 ، ال بد من هذا.فال مفر منه
 طالب:.......

ولن يكلف  ،من رمضان فهو فرضي؛ ألنه ليس بإمكانه أكثر من هذا اقال: إن كان غد  لو ال هو إذا تردد كما 
 أكثر من هذا.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،رب العالمينالحمد هلل 
 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 جامع الصالة. :باب": -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 أبي قتادة األنصاري حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن 

أمامة بنت زينب بنت  كان يصلي وهو حاملٌ  -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا أ -رضي هللا تعالى عنه-
ذا قام  :وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فإذا سجد وضعها وا 

 .حملها
 قال: -صلى هللا عليه وسلم-يرة أن رسول هللا وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هر 

ثم يعرج الذين  ،ويجتمعون في صالة العصر وصالة الفجر ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))
وأتيناهم وهم  ،تركناهم وهم يصلون  :فيقولون  ؟كيف تركتم عبادي :باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم

 .((يصلون 



صلى هللا عليه -زوج النبي  -ارضي هللا عنه-ن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحدثني عن مالك ع
إن أبا بكر  :فقالت عائشة ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -وسلم

روا أبا بكر م)) :قال ،ر عمر فليصل للناسفمُ  ،يا رسول هللا إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء
إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من  :قولي له :فقلت لحفصة :قالت عائشة ((فليصل للناس

إنكن ألنتن )) :-صلى هللا عليه وسلم-ففعلت حفصة فقال رسول هللا  ،البكاء فمر عمر فليصل للناس
ما كنت ألصيب " :-ما عنهرضي هللا- فقالت حفصة لعائشة ((مروا أبا بكر فليصل للناس ،صواحب يوسف

 ."امنك خير  
بينما  بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدي بن الخيار أنه قال:اوحدثني عن مالك عن 

ه فلم يدر ما ساره به حتى جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسارِ  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
-فقال رسول هللا  ،فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ،-وسلم صلى هللا عليه-جهر رسول هللا 

 ،بلى :فقال الرجل ؟((رسول هللا اوأن محمد   ،أليس يشهد أن ال إله إال هللا)) :حين جهر -صلى هللا عليه وسلم
ئك الذين أول)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال  ،بلى وال صالة له :قال ؟((أليس يصلي)) :فقال ،وال شهادة له

 ((.نهاني هللا عنهم
اللهم )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا 

 ((.اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،يعبد اال تجعل قبري وثن  
كان  -رضي هللا عنه-عتبان بن مالك أن  بن شهاب عن محمود بن الربيع األنصاري اوحدثني عن مالك عن 
إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا  :-صلى هللا عليه وسلم-وأنه قال لرسول هللا  ،يؤم قومه وهو أعمى
صلى هللا عليه -فجاءه رسول هللا  ،أتخذه مصلى ايا رسول هللا في بيتي مكان   لِِ فص ،رجل ضرير البصر

صلى هللا عليه -فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول هللا  ؟((أين تحب أن أصلي)) :فقال -وسلم
 .-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-أنه رأى رسول هللا  بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمهاوحدثني عن مالك عن 
 .إحدى رجليه على األخرى  افي المسجد واضع   امستلقي  

رضي هللا -ر بن الخطاب وعثمان بن عفان بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عماوحدثني عن مالك عن 
 .كانا يفعالن ذلك -ماعنه

نك في زمان إ :قال إلنسان -رضي هللا عنه-أن عبد هللا بن مسعود  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
يطيلون  ،كثير من يعطي ،قليل من يسأل ،وتضيع حروفه ،تحفظ فيه حدود القرآن ،قليل قراؤه ،كثير فقهاؤه
 كثيرٌ  ،وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه ،يبدون أعمالهم قبل أهوائهم ،ويقصرون الخطبة ،ةفيه الصال

يطيلون فيه الخطبة  ،قليل من يعطي ،كثير من يسأل ،وتضيع حدوده ،يحفظ فيه حروف القرآن ،قراؤه
 .يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم ،ويقصرون الصالة

أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصالة فإن قبلت  بلغني :قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه
ن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله ،منه نظر فيما بقي من عمله  .وا 



صلى هللا عليه -زوج النبي  -ارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
 .الذي يدوم عليه صاحبه -صلى هللا عليه وسلم- كان أحب العمل إلى رسول هللا أنها قالت: -وسلم

كان  أنه قال: -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
صلى هللا عليه -فذكرت فضيلة األول عند رسول هللا  ،رجالن أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة

صلى -فقال رسول هللا  ،وكان ال بأس به ،بلى يا رسول هللا :قالوا ((؟ااآلخر مسلم   ألم يكن)) :فقال -وسلم
إنما مثل الصالة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم  ؟وما يدريكم ما بلغت به صالته)) :-هللا عليه وسلم

 .((فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته ؟بقي من درنهفما ترون ذلك يُ  ،فيه كل يوم خمس مرات
كان إذا مر عليه بع  من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار

نما هذا سوق اآلخرة ،عليك بسوق الدنيا :فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال ؟وما تريد ؟معك  .وا 
ي ناحية المسجد تسمى بنى رحبة ف -رضي هللا تعالى عنه-أن عمر بن الخطاب  وحدثني عن مالك أنه بلغه

 ."أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة امن كان يريد أن يلغ  أو ينشد شعر   :وقال ،البطيحاء
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 "العمل في جامع الصالة :باب"رجمة التي قبلها: والت "جامع الصالة :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
-يقول الشراح في الفرق بين الترجمتين: إن األحاديث التي أوردها في تلك  "جامع الصالة :باب" :وهذه الترجمة

نما تتعلق  ،تتعلق بذات الصالة، واألحاديث التي أوردها في هذه الترجمة ال تتعلق بذاتها -الترجمة األولى وا 
 وتقديم األفضل لإلمامة وما أشبه ذلك. ،وتعاقب المالئكة ،رجة  عنها كحمل الصبيةبأمور  خا

عن عمرو بن  -بن العوام- حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير": -تعالى رحمه هللا-يقول 
صلى هللا - ن رسول هللاأ -الحارث بن ربعي األنصاري - عن أبي قتادة األنصاري  -األنصاري – سليم الزرقي
 ؟إعرابها :أمامة "-صلى هللا عليه وسلم-أمامة بنت زينب بنت رسول هللا  كان يصلي وهو حاملٌ  -عليه وسلم

باإلضافة، أو  [( سورة النازعات19)] }ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها{ حامل  أمامةَ  ؟مفعول السم الفاعل، واإلضافة ما يمكن
 ..بالغ   ؟طيب والقراءة الثانية [( سورة الطالق5)] ُغ{}ِإنَّ َّللاََّ َبالِ  "منذر  من يخشاها؟"

 ......طالب:
نعت أو بدل أو  :وصور يترجح فيها العمل، وبنت ،يجوز الوجهان، وهناك صور يترجح فيها اإلضافة ؟ه  أمر  أو 

، زينَب بنت  رسول هللا  ،بيان من أمامة، وعلى رواية العمل تكون بنتَ   عليه صلى هللا-وعلى اإلضافة تكون بنت 
ال فأبوها معروف-عليه الصالة والسالم-، نسبت ألمها لشرف النسبة إليه -وسلم وألبي العاص "ولذا قال:  ،، وا 

أبو العاص أبوها أسلم  "ألبي العاص بن ربيعة" ذكر أبوها، أمامة بنت أبي العاص "بن ربيعة بن عبد شمس
"وألبي  عليه بالعقد األول -عليه الصالة والسالم- وردها النبي ،وأسلمت قبله زينب وبقيت ،تح وهاجرقبل الف

بن عيسى القزاز وأبو مصعب معن وهذه رواية الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير و  العاص بن ربيعة"
وهو الصواب، وزعم الكرماني  "وألبي العاص بن الربيع" (الربيع )ابنالزهري وغيره من الرواة عن مالك فقالوا: 

عني إذا تسنى للكرماني أن يقول: إن المخالفة ي "وألبي العاص بن ربيعة" :ن البخاري، في البخاري أن المخالفة م
ما يمكن، هذا وهم زعم  ؟من البخاري في الموطأ ن المخالفة: إهل يتسنى له أن يقول من البخاري في كتابه



وزعم بعضهم أنه منسوب  إلى والصواب أنه ممن روى عن مالك ممن ذكر،  ،الكرماني أن المخالفة من البخاري 
وأنه ابن الربيع بن ربيعة، ورده عياض والقرطبي وغيرهما إلطباق النسابين على خالفه، هو أبو العاص  ،جده

 بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد الشمس، النسابون يتفقون على هذا.
وهذا صريح في كون العمل  "فإذا سجد وضعها" بعد وفاة فاطمة -رضي هللا عنه-أمامة هذه تزوجها من؟ علي 

ذا قام حملها" وهو الذي يضعها ،، وأنه هو الذي يحملها-عليه الصالة والسالم-منه  ألن منهم من زعم  "وا 
فكانت تتعلق به إذا قام  -عليه الصالة والسالم-ألفته  ،تتعلق به ،كالخطابي أنها تعلق به من غير عمل  منه

ذا ذا قام  ،سجد وضعهافإذا "فصريح الرواية تردها  سجد، وا   .حملها"وا 
 ،وأشكل مثل هذا العمل على بعض العلماء ال سيما من المالكية؛ ألن هذا العمل ال يجوز عندهم في الصالة

أنه يؤم الناس، وفي  :أشكل عليهم مثل هذا، فمنهم من قال: هذا في النافلة ال في الفريضة، جاء في رواية
صالة الظهر أو العصر إذ خرج علينا وهو حامل  أمامة، هذه  -والسالم عليه الصالة-رواية: كنا ننتظر النبي 

ال فريضة؟ فريضة، روى أشهب عن مالك أن ذلك للضرورة لعدم وجود من يكفيه أمرها، وهذا الكالم ليس  نافلة وا 
 معمورة. -عليه الصالة والسالم-بصحيح؛ ألن بيوته 

لعله نسخ بتحريم العمل في  :منسوخ، يقول ابن عبد البر روى عبد هللا بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث
الصالة، لكن ال داعي للقول بالنسخ؛ ألن هذا العمل عند جمهور أهل العلم ال إشكال فيه، صحيح فيه حركة 

يفعل مثل هذا  -عليه الصالة والسالم-لكنها غير متوالية، واآلدمي طاهر، وما في جوفه معفو  عنه، فالنبي 
الذي فعله لبيان  -عليه الصالة والسالم-ن الجواز، الطمأنينة موجودة، ولوال مثل هذا العمل منه الفعل لبيا

الجواز لتحرج كثير  من الناس حينما يحتاجون إلى مثل هذا العمل، يعني لوال وجود هذا األصل الذي يبيح مثل 
والحرص؛ ألنه قد يوجد الحاجة إلى  ال سيما أهل التحري  ،هذا العمل لوجد الحرج والمشقة من كثير  من الناس

ذا لم يوجد له أصل ال شك أنهم سوف يتحرجون.  مثل هذا العمل، وا 
لكن يوجد من يقرأ القرآن نظر، وأراد أن يصلي  ،على سبيل المثال قد ال يوجد من يقرأ القرآن عن ظهر قلب

ووضعه عند الحاجة؛ ألن  الحديث أصل في جواز القراءة في المصحف وحمله :بالناس ومعه المصحف نقول
 مثل هذه األمور تقدر بقدرها، وال يتوسع فيها.

-ولرفع الحرج والمشقة عن أمته، هو فعله  ،فعل هذا لبيان الجواز -عليه الصالة والسالم-على كل حال النبي 
وأن  ،رلبيان الجواز، فإذا وجد الشخص في مجتمع  أو بين أناس يشددون في هذا األم -عليه الصالة والسالم

أو يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا األمر عندهم، وبيان السنة لهم ال بأس  ،اإلنسان إذا تحرك ظنوا به الظنون 
هذا من باب التعليم؛ ألن هذه النصوص ينبغي أن يعنى بها طالب العلم والعلماء في تطبيقها  :من فعله، نقول

ا اعالج   وأنها  ،الحركةكلم عن وت ..،قوموا هلل قانتين، والحركة :يتحرك قلت لمشاكل الناس، يعني لو رأيت واحد 
 ال مانع أن ،ويرى أن كل حركة مبطلة للصالة ،يبالغ في هذا األمر امؤثرة في الصالة، لكن لو وجدت شخص  

 حمل. -عليه الصالة والسالم-النبي تحمل طفل وتقول: 
عبد هللا بن ذكوان،  الك عن أبي الزناد اسمهحدثني عن م "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج"يقول: 

 قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول هللا " عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز ال نخلط بينهما



الطائفة األخرى،  عقب أي تأتي طائفة :يتعاقبون فيكم ((يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))
ويجتمعون في صالة )) أن الطائفة الثانية تأتي عقب الطائفة األولى، وهذا يرد عليه قوله:يتعاقبون فيكم بمعنى 
كيف يتعاقبون وهم يجتمعون؟! أن عددهم كبير بحيث يكون بعضهم يأتي عقب ذهاب  ((العصر وصالة الفجر

كة: بدل، لكن مالئ ؟يتعاقبون  من يعرب يتعاقبون فيكم مالئكة(()) بعض الدفعاتوبعضهم يجتمع مع  ،البعض
لحارث التي يسمونها بالنهار على لغة بن المالئكة هم الفاعل، يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة : إمن قال

 .اوفي لغة العرب أيض   ،البراغيث، وهذه لها ما يشهد لها من النصوص: أكلوني لغة
وفي مسلم:  الليل ومالئكة بالنهار(())المالئكة يتعاقبون مالئكة بالحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري: 

يذكر في كتب النحو على هذه وحينئذ  ال يكون فيه شاهد لهذه اللغة، لكن هذا المثال  ))والمالئكة يتعاقبون فيكم((
يتعاقبون فيكم، وعلى كل  :على لغة ،جعل هذه اللغة منسوبة إلى هذا الحديثهم بعضبل  "يتعاقبون فيكم" اللغة

 .ولها شواهدها من النصوص ومن الشعر ،من العرب حال هي لغة قبيلة
 ...................................  ج  يلومونني في اشتراء النخيل أهلي

 ج

 ولها الشواهد موجودة في شروح األلفية وغيرها. 
، لكن وهل هؤالء المالئكة هم الحفظة أو غيرهم؟ خالف  بين أهل العلم ))مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار((

ال غيرهم؟ غيرهم، لماذا؟ ألن الحفظة ال يفارقون.  المرجح أنهم هم وا 
يجتمعون في صالة العصر  ))مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، ويجتمعون في صالة العصر وصالة الفجر((

ْلَفْجِر ِإنَّ َوُقْرآَن ا}ألنها مشهودة، هذا مع كون صالة الفجر مشهودة  الفجر، صالة الفجر ال إشكال فيها؛وصالة 
ا{ والمراد بقرآن الفجر صالة الفجر، وهي مشهودة يشهدها المالئكة  [( سورة اإلسراء72)] ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهود 

 لنهار، لكن ماذا عن صالة العصر؟مالئكة الليل وا
 طالب:.......

ال غير مشهودة؟  موجود فيها موجود الوالمعنى  الفجر بكونها مشهودةمعنى تخصيص  مالكن هل هي مشهودة وا 
 نعم؟ صالة، القرآن المقصود به الصالة،هو المقصود بالقرآن ال يث؟في العصر على هذا الحد

 طالب:.......
 معنى ))يجتمعون(( :عندنا الذيما تكون مشهودة على هذا؟ إذا صارت سرية ما تكون مشهودة؟! الحديث 

معنى كون الفجر مشهودة والعصر غير؟ يعني ما جاء  ما صالة الصبح موجود في صالة العصر، الشهود في
، في صالة العصر معروف ومحفوو، وكونها إحدى البردين معروف مع الصبح، لكن إشكالنا واضح ومحدد

لَم خصت بكونها مشهودة دون  امعنى مشهودة؟ يجتمع فيها مالئكة الليل والنهار، إذ   صالة الفجر مشهودة، ما
 العصر؟

 طالب:.......
والنهار إذا زالت الشمس، يعني هل تشهد  نعم، يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أول صالة الظهر مثال  

ألن معنى التعاقب هذا مالئكة ليل ومالئكة نهار، فإذا جمعت صالة العصر في منتصف النهار  باق  فيه؟
ال ما يحصل؟ يعني باقي على النهار نصف  .هيحصل هذا التعاقب وا 



ال النص الذي بين أيدينا يدل على أنها مشهودة، ويبقى أن كونها مشهودة يعني على أصلها في على كل ح
ا لها مزية، وجاء فيهوقتها، يعني كون من يشهدها أكثر، وتسمية صالة الفجر بقرآن الفجر يدل على أن القراءة 

على صالة  قبل طلوع  -ال تغلبوا أن-))فإن استطعتم أن ال تضاموا عن صالة   :بمثل هذا الحديث امقرون   اأيض  
في طرفي النهار، وأن أسعد  -جل وعال-ولذا جاء في الخبر أن الرؤية للباري  الشمس وصالة  قبل غروبها((

في طريق  -تعالى رحمه هللا-وهما البردان، وذكرنا أن ابن القيم  ،الناس بها من يحافظ على هاتين الصالتين
ويصف حرصهم على القرب من اإلمام في صالة الصبح، وتدبرهم لقراءته  ،الهجرتين وهو يصف حال المقربين

 له أثر  كبير في صالح القلب؛ ألن هذه الصالة مشهودة.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) في السفر كتاب قصر الصالة –الموطأ 

 .الصالة جامع :بابتابع شرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
أن  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة زوج النبي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن "يقول: 

 ا،يصلي لهم إمام   ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) :-يعني في مرضه- قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ال فصالته له بهم  "إذا قام في مقامك لم يسمع الناس -يا رسول هللا-إن أبا بكر  :فقالت عائشة" يأتمون به وا 

ر فمُ  ،من البكاء لم يسمع الناس" " يعني شديد الحزن أسيف"عني رقيق القلب، وفي رواية: ي "رقيق" :في رواية
أبو بكر رجل رقيق القلب، لكن هل هذا مما يمدح به ويستحق به  ،نعم هذا الكالم صحيح "عمر فليصل للناس

هذا مما يستحق به  ؟ى منهالرجل الذي ليس برقيق القلب أول ؟غيره أولى منه : الالتقديم في اإلمامة أو هذا يقال
التقديم، هذا مما يستحق به أبا بكر التقديم وفي حكمه غيره، إذا وجد شخص يتأثر بالقراءة ويؤثر بالناس هو 

رضي هللا -قاسي القلب؟ ال، عمر  -رضي هللا عنه-أولى من يؤم الناس، وهل معنى هذا أن عمر  ،أولى منه
يسمع الناس من البكاء، هذا الرجل الجلد القوي األمين إذا وقف بين  إذا قام في مصاله له أزيز، ال يكاد -عنه

 تغير وضعه. -جل وعال-يدي خالقه 
بدون ياء؛ ألن الالم الم األمر تجزم المضارع،  "فليصل   "وهي في البخاري كلها:  "فمر عمر فليصل للناس"

فقلت  :قالت عائشة بكر فليصل للناس(( ))مروا أباتأكيد  ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) :قالللناس،  "فليصل
إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع  :قولي له"يعني كأنها رأت أن قولها ال يقبل في أبيها  "قولي له :لحفصة

ما قالت لها  -عليه الصالة والسالم-قالت للنبي  "ففعلت حفصة ،فمر عمر فليصل للناس ،الناس من البكاء
مثل  ،يعني كصواحب يوسف ((إنكن ألنتن صواحب يوسف)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا " عائشة

صواحب يوسف في إظهار خالف ما في الباطن، يعني عائشة لما قالت هذا الكالم هل العلة الحقيقية في 
 -والسالم عليه الصالة-كالمها كون أبيها أسيف ال يسمع الناس من البكاء، أو ألنها ترى أنه إذا قام مقام النبي 

يتشاءم الناس به، هذا موجود عند الناس، إذا عزل شخص كفؤ من منصبه وعين مكانه بدله ممن ال يقاربه وال 
هذه العلة  -ارضي هللا عنه-م من الناس، محل يعني ازدراء، فأبدت عائشة ؤ يدانيه ال شك أنه يكون محل تشا

نتن صواحب أل ))إنكن ب يوسف، وجه المشابهة بصواح -عليه الصالة والسالم-فشبه النبي  ،وأظهرت غيرها
وتدخل فيه عائشة؛ ألنها قالت ذلك قبل ذلك، وجه المشابهة كما قال ابن حجر:  ،المخاطب به حفصة يوسف((

ومرادها أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها،  ،وأظهرت لهؤالء النسوة اإلكرام للضيافة ،أن زليخة استدعت النسوة
ومرادها أن ال يتشاءم به الناس فأظهرت خالف ما تبطن، نظير ما  ا،ون أبيها رقيق  وعائشة أظهرت أن السبب ك



وهذا من التشبيه  ))ألنتن صواحب يوسف(( : صاحبة يوسفما قال ))صواحب((فعلته امرأة العزيز، قال: 
 البليغ، حذفت فيه األداة فكأن المشبه عين المشبه به.

هذا يحتمل في حال الغضب  "اما كنت ألصيب منك خير  " :ة لعائشةفقالت حفص ((مروا أبا بكر فليصل للناس))
ال أصابت منها خير   ن كانت ضرتها ا،كثير   اوا  لكن في حال الغضب وفي مثل هذه المواقف يتجوز في مثل  ،وا 

قط، ومع األسف أنه  اهذا األسلوب مطروق عندهن، كثير من النساء ما رأيت  خير   اهذه العبارة، والنساء عموم  
وقد يكون أعظم من ذلك في مواجهة الخالق، قد يتبرم  ،وجد كثير في الرجال، وقد يكون في مواجهة مخلوق ي

 .-جل وعال-بذلك ربه  ا، وهو يشكوويبدي للناس أنه ما أصاب خير   ،اإلنسان من القدر
ره ما هو أعظم على كل حال على اإلنسان أن يشكر النعمة التي هو فيها؛ ألنه ما من نقمة إال ويوجد عند غي

ال بد أن تجد في  ،وغزته األمراض ،من تراكمت عليه الديون  ،منها، يعني لو نظرت إلى أبأس الناس في الوجود
ن كان أسوأ من غيره في بعض الجوانب، فإذا  ،بعض الجوانب من حياته من هو أسوأ منه في هذا الجانب وا 

ن كان يعيش حياة  دون  ،على ذلك، والشكر الزم للعبدنظر اإلنسان إلى الجوانب المشرقة في حياته شكر هللا  وا 
غيره، ومبتلى  بأمراض ال توجد عند غيره؛ ألن هذا الشكر في مقابل نعم ال تعد وال تحصى، يعني إن ابتلي 

 أسبغ عليه من النعم ما ال يعده وال يحصيه. -جل وعال-اإلنسان بنقم معدودة فاهلل 
بن عدي بن -عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدي بن الخيار بن شهاب عن اوحدثني عن مالك عن "

 -صلى هللا عليه وسلم-بينما رسول هللا  قال: -نوفل القرشي من كبار التابعين، وعده بعضهم في الصحابة
 لماذا؟و  ؟هذا مرسل، هل يختلف في تسميته مرسل "جالس بين ظهراني الناس

 ......طالب:
هذا مرفوع تابعي،  ؟بة، يعني على أنه تابعي وهذا قول األكثر، يختلف في كونه مرسال  ال، اترك كونه من الصحا

 ال يدخلها في حد المرسل.وتابعي كبير؛ ألن من أهل العلم من ال يرى مراسيل صغار التابعين مراسيل، 
 مرفااااااااااااااوع تااااااااااااااابع علااااااااااااااى المشااااااااااااااهور  

 

 فمرسااااااااااااااااااااااال  أو قياااااااااااااااااااااااده باااااااااااااااااااااااالكبير   
 ج

، ويختلفون فيما عدا ذلك من مراسيل الصغار، ، متفق على تسميته مرسال  اتفاق  فما يرفعه التابعي الكبير مرسل ا
 .بعضهم يسميه مرسال   -في أثنائه-وما يكون فيه سقط  في إسناده 

 أو ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااقط راو  ذو أقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال  
 واألول األكثاااااااااااااااار فااااااااااااااااي اسااااااااااااااااتعمال     ج

 

النون، وأضيفت إليها الميم بينما، وقد ، وأشبعت انَ ي  أصلها بَ  "-صلى هللا عليه وسلم-بينما رسول هللا "أنه قال: 
 بين ظهراني الناس "جالس بين ظهراني الناس -صلى هللا عليه وسلم-بينما رسول هللا " : بينا، بدون ميميقال

ألنه لم - فلم يدر ما ساره به -ناجاه بكالم-ه فسارِ  -هو عتبان بن مالك- إذ جاءه رجل" يعني هم محيطون به
أليس  ...))أليس يشهد أن ال إله إال هللا؟يعني بقوله:  "-صلى هللا عليه وسلم-هللا  حتى جهر رسول -يجهر به
فإذا هو يستأذنه في قتل رجٍل من " ما ساره بهعرف  -عليه الصالة والسالم-لما جهر النبي  يصلي؟((
دعا عتبان بن  يقول ابن عبد البر والباجي هو: مالك بن الدغشم، يجعلون مثل هذه القضية هي لما "المنافقين

من بيته، وحصل كالم عن مالك بن  -في موضع-يصلي له في مكان ل -عليه الصالة والسالم-مالك النبي 
الدغشم، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أنها هي تلك القصة، يقول ابن حجر: وليس فيه دليل  على ما 



نه من : إفكيف يقال ، بدري  االدغشم بدر   ولم يختلف في شهود مالك بن ،عتبانهو ادعاه من أن الذي سار 
 ؟المنافقين

 ؟((رسول هللا األيس يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد  )) :حين جهر -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا "
قد يكون وصفه بالنفاق على حد   زعم من ساره، يعني توقع أنه منافق؛ ألن ميله وهواه كما  "((بلى)) :فقال الرجل

الوا في قصة عتبان ووجهه إلى المنافقين، فحكموا عليه بالنفاق من خالل هذا الميل، لكن مثل هذا ال يكفي إلى ق
فقال " ا من قلبهال إله إال هللا خالص   :يقولو ويصلي مع الناس،  ،أن يحكم عليه وهو يشهد أن ال إله إال هللا

ك بفعله؛ من غير اعتقاد، ويستدل بذلك يستدل على ذلتصور أنه يقولها في الظاهر  "وال شهادة لهالرجل: بلى، 
 األنه ارتكب أمر   "وال صالة له ،بلى :قال ؟((أليس يصلي)) :فقال وال شهادة له، ،بلى" ألن ميله إلى المنافقين

ألنه  ((أولئك الذين نهاني هللا عنهم)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال " للعمل على حد توهمه امحبط   اعظيم  
في قتل المنافقين  انهي عن قتل المصلين، وكل  م مرار   -عليه الصالة والسالم-قتل المصلين، النبي  نهي عن

 يقتل أصحابه. ابأن ال يتحدث الناس أن محمد   معلال   ،-عليه الصالة والسالم-المعلوم نفاقهم فامتنع 
يشهدوا أن ال إله إال  اه أنه قتل أناس  إذا بلغ -عليه الصالة والسالم-األعرابي البعيد عن مخالطة النبي  ما موقف

يقتل  اعن دين هللا، فإذا تحدث الناس أن محمد   ويصلون معه ولو كانوا ال يعتقدون ذلك، في هذا صد   ،هللا
 فيكون في هذا صد عن الدين. !أصحابه، قال: ال، ندخل في دين  يقتل أصحابه
وأنت ال تعرف عن حقيقة قوله، وعلى سبيل  ،أمر  قلبي الشهادةو يعني على سبيل التنزل أنك قلت: ال شهادة له، 

يقتل أصحابه، وما دام يصلي  الئال يتحدث الناس أن محمد   ؛التنزل لو افترضنا أنه منافق، هؤالء الذي ال أقتلهم
 فقد نهيت عن قتل المصلين.

ين قومه من مثله ممن ال يشهد وب ،هذا المنافق ما دام يشهد أن ال إله إال هللا ويصلي مع الناس، ونفاقه في قلبه
، أو بما ينقض شهادة اعليه بالنفاق، وبما ينقض الشهادة يترك، لكن إذا شهد عليه أنه جاء بمكفر، ارتكب مكفر  

ال قتل، تكون ردة نعم. اأن ال إله إال هللا بالبينة يستتاب ثالث    إن تاب وا 
البدريين، في بعض الظروف يحتمل من قيلت في بعض  "دعني أضرب عنق فالن فإنه مقاتلوفي نصوص: "

))من بال شك، هذا في حديث عتبان معروف، وعقب ذلك بأن  الشخص ما ال يحتمل منه في وقت سعة مثال  
 هو اعتذر، لوال العذر كان عمله خطير ا. من قلبه دخل الجنة(( اال إله إال هللا خالص   :قال

 :......طالب
، وهذه العلة ال توجد في غيره، يعني لو فعل شخص مثل اه كونه بدريًّ بال شك بال شك، لكنه اعتذر، ويشفع ل 

ألن السبب الذي درأ عنه الحد كونه  حاطب، أنى له أن يكون من أهل بدر؛فعل حاطب، وقال بالعلة التي ذكر 
 .))وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر((من أهل بدر 

 :......طالب
ث؟ هو إذا كان يتحدث لولي أمر يملك إنفاذ الحدود ال بأس، تدعي دعوى لكن األمور بمقاصدها، لماذا يتحد

وطلب منك  ،على شخص، ولي األمر يسمعها ويوقعها موقعها من الشرع، إن كانت لها حظ من النظر استدعاه



ال لو قيل ن كان ليس لها حظ من النظر أقنعك، وا  ما نه ال يتحدث في أحد : إالبينة، وطلب منه ما يدرأ عنه، وا 
 ثبت دعوى، فمثل هذا يغتفر من أجل إقامة الحدود.

 قال: -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا "يقول: 
 ال تجعل(()) هللا، حذفت ياء وعوض عنها بالميمأصلها: يا  (اللهم()) وثن ا ((يعبد االلهم ال تجعل قبري وثن  ))

ألن الوثن هو الذي يعبد من دون هللا، ال تجعل  ؛هذا وصف كاشف :قلنا يعبد(( اقبري وثن  )) ريعني ال تصي
 أو غير مصور. ا، ومعلوم أن الوثن هو الذي يعبد من دون هللا سواء  كان مصور  اقبري وثن  

وما يفعل حوله  ،-معليه الصالة والسال-مع النظر إلى واقع قبره  يعبد(( ا))اللهم ال تجعل قبري وثن  هذه الدعوة: 
 ماذا ،يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه اهل أجيبت الدعوة أو لم تجب؟ يعني إذا وجدنا شخص   ،من مخالفات

يعني إذا  ؟يعني هذا مبرر ؟نقول؟ هذا موجود ومرئي يعني، يعني هل هذا مبرر أن نقول: القبر ليس بمسجد
ال غيره محوط  بجدران  ؟أخرى يصير فيه شيء وجد غيره، كقبر الحسين وا 

 :......طالب
ال أنه وجد هذا الفعل من ، ما هي بمسألة سهلة، يعني لو مسألة شرعية؛ ألنها معضلة؟ المسألة تقرير ال كيف

من  ،عليه العلماء والعباد وخيار األمة من الصحابة أعصر سلف األمة من القرن األول إلى يومنا هذا وتواط
 ونهم كان الوضع غير.صغار الصحابة والتابعين ومن د

 ه، قال:اءيرى أن هللا أجاب دع -تعالى رحمه هللا-على كل حال ابن القيم 
 فأحاطااااااااااااااااااااااه بثالثاااااااااااااااااااااااة الجااااااااااااااااااااااادران      فأجاااااااااااااااااب رب العااااااااااااااااالمين دعاااااااااااااااااءه

 ج

نه ال يمكن استقبالها، على كل حال كالم : إيقول أهل العلم ،يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة
ألة طويل، والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة األولى والجدران الثالثة والشبوك الحديدية، لن أهل العلم في المس

 يصل إلى القبور أحد، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبور؛ ألنها محاطة بأمور  كثيرة.
ا تجاه إلى هذه الجهوضعه؟ دعونا ممن يقصد اال مالكن من يصلي في الدكة التي يستقبل فيها الحجرة  ة معتقد 

ألنه لو قصده وهو بالهند أو بالسند أثر على صالته، ولو قصد ولو كان في الصفوف األولى والحجرة  ذلك؛
خلفه أثر في صالته، لكن من ال يقصد، وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، ال شك أن عمل 

إلى يومنا هذا  ،من أواخر المائة األولى ،ة األولىسلف األمة بعد إدخاله في عهد الوليد بن عبد الملك من المائ
األمة  ؤمن غير نكير، يعني أنكر في أول األمر ثم انقطع اإلنكار، هذا يدل على أن األمر فيه سعة، وتواط

 على هذا وهي ال تجتمع على ضاللة، ال تجتمع على ضاللة.
-ن مسجد النبي : إيتذرعون بهذا، ويقول، و هامساجدإن في هذا مستمسك من توجد القبور في قد يقول قائل: 

كيف يجاب  ؟المسجد فيه قبور افيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذ   -عليه الصالة والسالم
 أم ال؟ كيف يرد عليهم؟ أنت مقتنع من هذا الكالم م؟عنه

،  لمسألة وجود هذا العمل من سلف األمة إلى يومناا  م تواطأ الناس عليه وسكتوا.مر ثأنكر في أول األوكاف 
 :......طالب



وبين السور، هو من جهة البقيع فيه، لكن هو مغلق لئال بينه  ، بعض المسجد وراءه،ال، داخل مائة بالمائة وفيه
ال الحجرة داخل المسجد.يتم الطواف عليه، هو مغلق لئال يتم الدوران عليه كامال    ، وا 

يها أحد، ولن يسجد إليها أحد؛ ألنها محاطة بأسوار وليست بسور وال على أن القبور لن يصل إل انتفق جميع  
 سورين.

إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدمة  :من أحد أمرين ال تخلوأن القبور في غير هذه البقعة  :األمر الثاني
ذا   ةكانت القبور متقدمعلى المسجد، والحكم عند أهل العلم في هذا أنه إذا كان المسجد متقدم تنبش القبور، وا 

؟ الحلول سهلة، ما تصير ملعبة، ما تصير م عبة للملوك، واحد يوسع من اليمين ليهدم المسجد، فماذا نقول حينئذ 
واحد يوسع من اليسار، وواحد يهدم وواحد يعمر، وعندنا اإلمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد دخول 

كلهم، المقصود مسجد بعد دخول هذه القبور، أئمة اإلسالم القبور، على سبيل المثال، مالك ما صلى في ال
تواطؤ هؤالء فإال صلوا،  في عهد الوليد؟اإلشكال في المسجد، ما صلى خيار األمة في هذا المسجد بعد إدخالها 

األئمة واألمة معصومة عن وقوعها في مثل هذا الخطأ يدل على تصحيح الصالة، يدل على تصحيح الصالة 
 هعبادة هذه القبور هذه مسألة ثانية؛ ألن اعة، أما كون اإلنسان يعتقد أن يتجه إلى هذه الجهة معتقد  في هذه البق

 لو اعتقد وهو بالهند أو بالسند خالص صالته باطلة.
 .أئمة اإلسالم مالك وأحمد والشافعي األمة كلها تواردت على هذا المكان وصلت فيه :أقول
 :......طالب
 ؟بل القبور يسجد والقبلة في ظهرهتقول بشخص مستق ماذا
 :......طالب

هذه مشكلة ال بد من تجليتها، يعني شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة ال شك أنهم من أشد الناس  صحيح،
 ىهذه المسائل بأجل ىيعني جلَّ  -رحمه هللا-غيرة على التوحيد فيما نحسبهم وهللا حسيبهم، والشيخ محمد 

عن األئمة المتقدمين أحمد  فضال   -رحمه هللا-دافع عنها، وصلى في المسجد النبوي و  ،وغار عليها ،صورها
 ومالك وشيخ اإلسالم ابن تيمية، يعني األمة كلها.

 :......طالب
ال، هذه مساجد إما أن تكون مؤسسة على قبور، أو تكون القبور مدفونة في مساجد، وفي كال الحالتين إما أن 

، إنما -عليه الصالة والسالم-بر، القبر ومكانه ليست له خصوصية بالنسبة لغير النبي يهدم المسجد أو ينبش الق
 إنما يدفن في البقعة التي مات فيها. -عليه الصالة والسالم-النبي 

، لكن نحن نقرر أن هذهللمفاسد سكت الناس، مسألة ثانية  اوكونه ما يجوز وجد اإلنكار في أول األمر، ثم درء  
هذا المعروف، ويتذرع  ؟سجد الذي فيه قبر باطلة، ما هو هذا المعروف عند أئمة الدعوةالصالة في الم

فارق يعني، وهذا  ه، وعرفنا أن هذا مع الفارق، في-عليه الصالة والسالم-المسلمون في األخطار بما في مسجده 
 ؟ما حصل

 يقول: -تعالى رحمه هللا-المقصود ابن القيم 
 فأحاطااااااااااااااااااااااه بثالثاااااااااااااااااااااااة الجااااااااااااااااااااااادران      فأجاااااااااااااااااب رب العااااااااااااااااالمين دعاااااااااااااااااءه

 ج



 يسعنا ما وسعهم. :نه يسعنا ما وسعهم، أقول: إوأولى ما يقال
الحديث في البخاري، من أهل  ))ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة(( :هنا مسألة وهي مسألة الروضة

خبر من فائدته، يعني بعض العلم من يرى أنه ال مزية لها، أن هذا مجرد خبر، وهذا الكالم ال شك أنه يعري ال
الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، يحرص على أن يمكث في الروضة، ينتظر الصالة في الروضة، 
يقرأ القرآن في الروضة؛ ألنها روضة من رياض الجنة بالنص الصحيح، وبعضهم يقول: هذا مجرد خبر، 

 وبعدين؟ هذه بقعة من رياض الجنة الصف األول أفضل منها، يمين الصف أفضل منها، وهذا مجرد خبر،
))إذا مررتم يقول:  -عليه الصالة والسالم-ن كونها ال مزية لها هذا إعراء للخبر عن فائدته، والنبي نقول: إ

قد يقول قائل: رياض الجنة فسرت بأنها حلق الذكر، نقول: تفسير العام ببعض أفراده ال  برياض الجنة فارتعوا((
 القوة بالرمي، وتفسير الظلم بالشرك وغيرها. لنا سابق ا في تفسيرصر، مثل ما قيقتضي الح

ال ما له وجه؟ وجه له ؟ن النيل والفرات من أنهار الجنة نروح نسبح هناكإ :يقول قائل مثال   معنى كون  ما وا 
ن نقول: إن مزية هذه األنهار مثل مزية الروضة؟ ال، ألهل النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل لها مزية؟ 

باالنغماس فيها، هذا محل عبادة، فهناك  -جل وعال-، وال مما يتقرب إلى هللا األنهار ما هي محل عبادة أصال  
 نعم. ،فرق بين هذا وهذا، ما يخالف هذا كونها أبرك من غيرها

 يدعوإليه ويصلي و نه ال يتسنى السالم عليه من وراء الجدران، وثبت عن ابن عمر أنه يأتي نعم يقول بعضهم: إ
 ،وما زال عمل األئمة على هذا ،تقدم، ابن عمر كان يأتي ،ال نا في الحديث الذي يليه أو تقدم؟كما سيأتي ه

 محمد، وعلى صاحبيه. أنهم يأتون ويسلمون عليه، اللهم صل   وسلم على
 :......طالب

 يسلمون بال شك. ،بعد القرون األخرى التي تليه
ت بمقبرة ال تسلم حتى تدخل المقبرة، وعلى هذا إذا مررت بالحجرة ال تسلم وفي هذا رد  على من يقول: إذا مرر 

عليه -الحجرة هي بمثابة المقبرة، فإن كنت ال تسلم إذا مررت به  ؟بظاهر أم ليس حتى تدخل الحجرة، ظاهر
 .ر إذا مررت بالمقبرةو فال تسلم على القب -الصالة والسالم

 :......طالب
ل الحجرة من وراء السور، نظير لو وقفت على الرصيف عند المقبرة هذه، وقلت: إذا دخل المسجد لكن ما دخ

 .السالم عليكم دار قوم  مؤمنين، أنت ما دخلت المقبرة إنما وقفت عليها
 :......طالب
ال هذه البناية منهي عنها، قالوا ،للمفسدة ادرء   ال لو جاء شخص ومر  :نعم بال شك، وا  هذا في مقابلة الغالة، وا 
ال ما  يا عمر، ى القبور قال: السالم عليك يا رسول هللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليكعل ينكر عليه وا 

 ما ينكر. ؟ينكر
والصالة عندها،  ،عليهابالبناء  ،أي جعلوها مساجد ((اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))

السنة على ، جاءت بها نصوص الكتاب و -جل وعال-لغضب هلل يعني عظم غضبه، فيه إثبات صفة ا ))اشتد((
))قاتل هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور وفي حديث:  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(()) ما يليق بجالله وعظمته



ووجد من يتخذ  تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة(())لو ))وصالحيهم((وفي رواية:  أنبيائهم مساجد((
ضريح الشعرة، من أكبر األضرحة في  :بور الصالحين مساجد، وهذا كثير  في األمة، ووجد ضريح يقال لهق

ن؟ عبد القادر الجيالني، وهذا موهي شعرة، شعرة  ،العالم، ضريح الشعرة، وله سدنة، ويباع الماء والتراب بالتولة
 ه من اتباع سنن اليهود والنصارى.ال شك أن

 :......طالب
 مير.كشنعم؟ 

 -بن سراقة- بن شهاب عن محمود بن الربيعاوحدثني عن مالك عن ": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بن عمرو صحابي - أن عتبان بن مالك" -عليه الصالة والسالم-صحابي صغير أدرك النبي  "األنصاري 

ف هذا عطف جملة العط "-صلى هللا عليه وسلم-وأنه قال لرسول هللا  ،كان يؤم قومه وهو أعمى -شهير
-كان يؤمُّ قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول هللا "على جملة، جملة من حيث الترتيب الزمني أيهما األولى؟ 

في  -عليه الصالة والسالم-إلى آخره، يعني يستأذن النبي  "إنها تكون الظلمة والمطر :-صلى هللا عليه وسلم
"كان يؤمُّ قومه أو قبل ذلك؟ قبل ذلك، فعلى هذا يكون قوله:  أن يصلي في بيته، هل كان هذا بعد أن كان يؤم  

صلى -وأنه قال لرسول هللا " -صلى هللا عليه وسلم-بعد وفاة النبي  ،يعني حين لقيه محمود قومه وهو أعمى"
 ل، قبل هذا القو قبل ذلك -عليه الصالة والسالم-مشافهة  قبل ذلك؛ ألنه كان يصلي مع النبي  "-هللا عليه وسلم

والسيل وأنا رجل  تكون الظلمة والمطر" د أنكر بصره كما في بعض الروايات:وق "إنها تكون الظلمة والمطر"
أو أنكر بصره  هذا أنه أعمى عمى  مطبقضرير البصر هل يعني  "أنكرت بصري "وفي رواية:  "ضرير البصر

 ؟لظلمة والمطر ووقت السيلبمعنى أنه ضعف بصره فصار ال يسعفه في تجاوز ما يعترضه في طريقه وقت ا
ه ايعني موضع   "أتخذه مصلى ايا رسول هللا في بيتي مكان   فصلِِ " ذ ه أو أتخذ  بالوجهين، الجزم  ؟للصالة، أتخ 

ه ،ظاهر ه ايا رسول هللا مكان   فصل  " جواب الطلب أتخذ  كان ا يكون ؟ للمكان، مجملة صفة لماذاوأتخذ ه  "أتخذ 
- -صلى هللا عليه وسلم-فجاءه رسول هللا  -للصالة ايعني موضع  - ه مصل ىأتخذُ " وصفه أني أتخذ ه مصلى

صلى هللا عليه -فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول هللا  ((؟أين تحب أن أصلي)) :فقال -في بيته
 كانت للصالة. ةبدأ بالصالة، هنا بدأ بالصالة؛ ألن الدعو  "-وسلم

هنا قدم الصالة في حديث  "عي للطعام فبدأ بالطعام ثم صلىد  "س: حديث أنمن في حديث مليكة السابق 
 في قصة مليكة، ثم صلى؛ ألن الدعوةكانت من أجل الصالة، وبدأ باألكل في حديث أنس  عتبان؛ ألن الدعوة

 كانت لألكل.
لحديث وا "-صلى هللا عليه وسلم-فأشار إلى مكاٍن من البيت فصلى فيه رسول هللا  ))أين تحب أن أصلي؟((

 متفق عليه، وفيه قصة تأتي اإلشارة إلى بعضها، قصة طويلة.
لما اعتذر عتبان بأنه أنكر بصره، وأنه تعترضه في طريقه ما يعترضه في وقت الظلمة والمطر والسيل، أيهما 

ال ابن أم مكتوم؟ أيهما أقوى في العذر اأشد عذر   ه إلى عتبان أو ابن أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم في طريق :هذا وا 
وفي طريقه إلى المسجد واد  فيه هوام وفيه سباع، وله قائد ال يالزمه، فلم يعذره النبي  -هو رجل  أعمى-المسجد 

رغبته، وعذره وصلى في بيته  امحقق   -عليه الصالة والسالم-، وهنا جاء إليه النبي -عليه الصالة والسالم-



-النبي  :ة الجماعة إذا أورد عليه حديث ابن أم مكتوم قال، فما الفرق بينهما؟ ألن من ال يرى وجوب صالامكان  
، منهم ن عذر عتبان وهو أقل منه في العذر، فما الفرق بينهما؟ ال شك أن العميان يتفاوتو  -عليه الصالة والسالم

من بعض المبصرين، ومن العميان ال سيما من فقد  وأ ،في الداللة وعدم المشقة من هو أشد من المبصرين
 وهو كبير من يعثره أدنى شيء، ويضل الطريق مهما قصر أو طال.البصر 

يعرف مكان عتبان، وأنه من البعد  -عليه الصالة والسالم-ومن وجه  آخر لعل عتبان ال يسمع النداء، النبي 
 أراد أن يعذر ابن أم مكتوم، بل عذره لما ولى دعاه: -عليه الصالة والسالم-بحيث ال يسمع فيه النداء، النبي 

فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على  ال أجد لك رخصة(( ))أجب،قال: نعم، قال:  (())أتسمع النداء؟
الرخصة في التخلف  :باب": ةترجمالولذا في صحيح مسلم جابة؛ الظن أنه ال يسمع النداء، وحينئذ  ال يلزمه اإل

 ".عن الجماعة
 :......طالب

 من يرى عدم وجوب صالة الجماعة. ةفي الفريضة معروف، وهو من أدل ،ال
 :......طالب
، ما افقد البصر في آخر عمره يتكلف كثير  أو كبرت سنه فضعف بصره، ومعلوم  أن من ضعف البصر كبر، هو 

ال، على كل حال عذره واضح، ومن كان ظرفه مثل  ،أعمى ،هو مثل األعمى من الصغر، أو من ولد أكمه
 ظرف عتبان له أن يصلي في بيته.

 :......طالب
 .-عليه الصالة والسالم-هو اتخذ الجماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي 

 -عبد هللا بن زيد بن عاصم المازني- بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمهاوحدثني عن مالك عن "يقول: 
الحديث  "خرى إحدى رجليه على األ اواضع   ،في المسجد امستلقي   -صلى هللا عليه وسلم-أنه رأى رسول هللا 

جاء النهي عن  "إحدى رجليه على األخرى  اواضع   ،في المسجد امستلقي  "مخرج في الصحيحين من طريق مالك 
االستلقاء في المسجد، في صحيح مسلم في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن االستلقاء في 

عليه الصالة -ء في الحديث من كونه المسجد، والنهي محمول  على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جا
ن كان الخطابي يرى أن النهي م  إحدى رجليه على األخرى إذا أ   اواضع   ا،مستلقي   -والسالم ن انكشاف العورة، وا 

لكن إذا أمكن الجمع ال يصار إلى النسخ، والجمع ممكن، بأن يحمل النهي على ما إذا  ،منسوخ بهذا الحديث
 ن انكشافها.م  مل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أ  خشي من انكشاف العورة، ويح

في المسجد، المكث في المسجد تقدم، وأنه إن كان النتظار الصالة هو ال  مستلق   -عليه الصالة والسالم-النبي 
ذا مكث في مصاله الذي صلى فيه صلت عليه المالئكة واستغفرت له، فهل  ،ودعت له ،يزال في الصالة، وا 

 ؟االستلقاء ووضع رجل على األخرى  ،والدعاء له بمثل هذا التصرف له واستغفار المالئكة ةطع انتظاره للصالينق
نه أو نقول: إ ؟إحدى رجليه على األخرى  اواضع   اهل يمكن أن ينتظر اإلنسان الصالة ويمكث في مصاله مستلقي  

ي قطع انتظار الصالة بهذا االستلقاء، أو قطع يعن ؟ارتاح لحاجته إلى الراحة، والتزم ما ترتب على هذه الراحة
 المكث في مكانه في مصاله بهذا الفعل.



، ما دام في مصاله الذي صلى فيه وهو المسجد، وبعض انه يجري له ما وعد به ولو كان مستلقي  أو نقول: إ
راحة اذهب إلى إذا أردت ال الناس يحتاج إلى مثل هذا مع طول الوقت، يحتاج إلى أن يرتاح، فهل نقول له:

عب وهو القدوة وهو األسوة، فإذا ت -عليه الصالة والسالم-هذا ثبت من فعله  ؟خالص انقطع عنك األجربيتك، 
إذا قصد بهذا  -إن شاء هللا تعالى-يرتاح، وأجره جار   ،يقرأ القرآن، وأراد أن يرتاحاإلنسان وهو جالس يذكر هللا، 

، واألمور بمقاصدها، -عز وجل-على متابعة هذا العمل من طاعة هللا االستلقاء وهذه الراحة االستعانة بها 
 والوسائل لها أحكام المقاصد.

 :......طالب
ا َوَعَلَى }: -جل وعال-على أن في قوله  -تعالىإن شاء هللا -يكتب له أجره  الَِّذيَن َيْذُكُروَن َّللِاَ ِقَيام ا َوُقُعود 

ا يشمل هذه الصورة، وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصالة يذكر هللا م [( سورة آل عمران696)] ُجُنوِبِهْم{
ا  امل، أو واقف  الحاجة إلى االستلقاء والجلوس أك عند اأو مستلقي   اسواء  كان جالس   -جل وعال- }ِقَيام ا َوُقُعود 

ال شك أنه كلما كانت الجلسة وقد جاء مدحهم مع اختالف أحوالهم، و  [( سورة آل عمران474)] َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{
 أهيب وأكمل كان األجر أعظم.

لكن ال يحرم األجر ألنه استلقى وأراد أن يرتاح، وواصل عمل الطاعة من ذكر وتالوة، أو خشي من النوم إن 
طال مكثه في المكان، فأخذ يدور في المسجد مع احترام المكان، وعدم إصدار شيء يخل بقدسية المكان، 

ا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{الَِّذيَن يَ } والماشي قائم بحكم القائم، واألمور  [( سورة آل عمران696)] ْذُكُروَن َّللِاَ ِقَيام ا َوُقُعود 
، وقصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد االستعانة به على بمقاصدها، فإذا قصد بمشيه طرد النوم مثال  

، فأجر الالبث في المسجد والماكث فيه الذاكر التالي ال -ىإن شاء هللا تعال-استمرار الطاعة يؤجر على ذلك 
 .-إن شاء هللا تعالى-ينقطع بهذا الفعل 

 :......طالب
النوم في المسجد جائز، جائز لكن ينقطع أجر المكث وأجر االنتظار بالنوم، فإن أراد أن يستعين بهذه الغفوة أو 

 لكن أجرها غير أجر االنتظار، كل عمل  له أجره. ،النية النوم اليسير على االستمرار في العمل يؤجر على هذه
بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعالن اوحدثني عن مالك عن "

-نهى عن ذلك، وفعله فيحمل هذا على أنه من خصائصه  -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل: النبي  "ذلك
أن يفعل هذا، من خصائصه أن يفعل هذا، لكن في الخبر الذي يليه أن عمر بن  -عليه الصالة والسالم

، بل -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي  االخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعالن ذلك، فدل على أن هذا ليس خاصًّ 
 حيث يؤمن انكشاف العورة. اهو جائز  مطلق  

عليه الصالة -بما ادعاه بعضهم أن هذا خاص بالنبي  لو لم يرد مثل هذا هل نستطيع أن نوفق بين الحديثين
أو يحمل هذا على أمن   ؟والنهي يحمل على الكراهة وخالف األولى ؟ أو نقول: الفعل لبيان الجواز-والسالم

 -عليه الصالة والسالم-ن هذا من خصائصه وهل لقائل  يقول: إ ؟انكشاف العورة وذاك على خوف انكشافها
 ؟والنهي لألمة

 :......طالب



األصل عدم الخصوصية، لكن يلجأ إليها إذا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص، إذا استغلق الجمع بين 
 إال بهذا. االنصوص، ما وجدنا جمع  

عليه الصالة -حينما ندعي أن هذا من الخصائص ال بد أن ننظر إلى هذا العمل الذي نريد أن نخص به النبي 
يعني هل االستلقاء أكمل من الجلوس أو الجلوس أكمل؟ الجلوس أكمل،  ؟أكمل هل هو أكمل أو تركه -السالم

 ؟وهو أكمل الخلق يليق به هذا العمل المفضول وال يليق بأمته -عليه الصالة والسالم-كيف نقول: النبي  اإذ  
المفضول ن هذا العمل : إأولى به، ال نقول -عليه الصالة والسالم-يعني كل كمال يطلب من األمة فالنبي 

، هو أكمل الخلق يليق به أكمل األعمال وأصدقها، يعني نظير ما قيل في أن -عليه الصالة والسالم-خاص به 
ل: هذا عام للناس كلهم، نقو  ))غط   عورتك((، و-عليه الصالة والسالم-كشف العورة كشف الفخذ خاص به 

 ويطلب من األمة األكمل. ،يطلب منه األقل -عليه الصالة والسالم-ن النبي تغطية الفخذ أكمل، وال نقول: إ
ال بأس به، ال سيما عند الحاجة إليه، لكن إذا كان في جهة القبلة مصاحف ومد الرجل في المسجد إلى القبلة 

جل فال يجوز مد الرجل إلى المصحف، لكن لو كان هذا المصحف على كرسي مرتفع فوق مستوى للر    قابلةم
 .- تعالىإن شاء هللا-الرجل فال بأس 

نك إ -لم يسم   هذا اإلنسان- أن عبد هللا بن مسعود قال إلنسان وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد"يقول: 
، امقدم   اخبر   "كثير"يجوز الجر والرفع، إذا قلنا: كثير  فقهاؤه يكون  "كثير  فقهاؤه"أو  "فقهاؤه في زمان كثيرٌ 

،  "كثير  "ذا قلنا: وفقهاؤه مبتدأ مؤخر، والجملة وصف للزمان، وا    "فقهاؤه"صارت وصف للزمان، في زمان  كثير 
ال نعت سببي؟ إذا قلت: جاء زيد  القائم أبوه، جاء زيد  القائم أبوه المنعوت زيد، لكن في الحقيقة  نعت حقيقي وا 

 هل هو وصف لزيد القائم أبوه؟
 :......طالب

الكثرة للفقهاء، فهو نعت سببي، هذه  ؟للزمان أو للفقهاء نعم اإلسناد لألب ما هو له، اإلسناد لألب، وهنا الكثرة
 صفة  جرت على غير من هي له.

ب، هذه مثل كثير فقهاؤه من حيث اإلعرا "قليل قراؤه -كثير أهل العلم- "كثيٌر فقهاؤهيعني العلماء  "كثيٌر فقهاؤه"
ال ذم؟ كالهما ال ذم؟ يعني قلة القراءة "ل  قراؤهقلي" :واضح أنها مدح، والثاني "كثير  فقهاؤه" جملة مدح وا   ،مدح وا 

ال ذم؟ اآلن الحملة على مكافحة األمية هذه مما  ال ذم؟ ذم، مدح وا  قلة القراء في الزمان وفي المكان مدح وا 
 يمدح بها أو يذم؟

 :......طالب
ويكتبون وتقوم يعني إذا وجدنا من يقرأ وهذا موجود مع األسف في صفوف القراء بكثرة، يقرؤون  "قليٌل قراؤه"

ويمهرون بقراءة القرآن، لكنهم  ،عليهم الحجة، لكنهم ال يتعلمون، بمعنى أنهم قد يحفظون القرآن، ويقرؤون القرآن
هذا ذم  ،من حيث العمل بدون عمل، فإذا كثر القراء بهذه الصفة كثر القراء مع عدم العمل واالستنباط والتفقه

 فيد من هذه القراءة.م عليه الحجة وال يستو بال شك؛ ألنه تق



، إذا خلت الهذه القراءة صار مدح   افالمطلوب من القراءة الفائدة العظمى من القراءة التفقه، فإذا وجد التفقه تبع  
، وحينئذ  تكون هذه من النعم التي لم اهذه القراءة عن التفقه واالستنباط والتدبر واالعتبار والعمل صارت ذمًّ 

 على صاحبها. خلت عن الشكر صارت وباال  تشكر، فإذا وجدت النعمة و 
بإقامتها، لكن ما الفائدة أن يكثر القراء ويقل الفقهاء وال تحفظ  "تحفظ فيه حدود القرآنقليٌل قراؤه،  ،كثيٌر فقهاؤه"

ذا نظرت إليه في مظهره ومخبره مخالف  ؟فيه حدود القرآن يعني إذا كان الشخص من أمهر الناس بالقرآن، وا 
يقرأ، يتأكل بالقرآن، يجعل هذا القرآن للمآتم والمناسبات، ويخالف ما يقرأ، وهذا موجود مع األسف لما  اتمام  

؛ ألن القرآن لم ينزل ألن يقرأ مجرد قراءة اوقبل هذه األزمان، مثل هذا يكون مذموم   ،الشديد في هذه األزمان
 تحفظ فيه حدود القرآن بإقامتها. ،ستور عملعن كونه يتأكل به؛ أنزل د مجردة عن الفائدة واالنتفاع بها، فضال  

مدح، لكن تضيع حروفه  ،نعم تحفظ حدوده ؟يعني في الصدر األول تضيع حروف القرآن "وتضيع حروفه"
 ؟المقصود به التضييع النسبي ما هي بتضيع حروفه بالكلية؛ ألنه كيف تحفظ حدوده مع تضييع الحروف بالكلية

إنما يحكم عليها باألغلب، يحكم عليها باألغلب، فإذا وجدت قوم يعنون  ألن الشخص أو المجموعة بكاملها
من هذا ديدنهم لكنهم ال يتيسر  توالعمل بالقرآن، وجد ،واالستنباط من القرآن ،بالقرآن بفهم القرآن وتدبر القرآن

بدون  ر مرات مثال  يقرأ القرآن في الشهر عش الهم أن يقرؤوا القرآن في الشهر مرة مع هذه العناية، وتجد شخص  
 ،يوصفون بأنهم ممن يحفظ حدود القرآننعم الوصف األول، هؤالء القوم األول هؤالء يوصفون بأنهم قراء للقرآن؟ 

ن الذين يعنون بمجرد التالوة المجردة و الوصف الممدوح هنا، بينما القوم اآلخر ي ويتفقه بالقرآن، ف ،ويعمل بالقرآن
 قراء حروف. هؤالء يكونون ر، عن استنباط، عن فهم، عن تدب
ال فهناك أجر  إذا خلوا عن المخالفات الشرعية هؤالء ذمهم نسبي اأيض   فذمهم نسبي بالنسبة لمن قرنوا معه، وا 

مرتب على مجرد قراءة الحروف؛ ألن القرآن متعبد بتالوته، لو شخص من عوام المسلمين يقرأ القرآن بكثرة، 
لفهم والتدبر واالستنباط، هذا إذا قارناه فالذم نسبي، إذا قارناه بمن تفرغ لتدبر ل اديدنه قراءة القرآن، وليس متفرغ  

، ونقصه نسبي، لكن إذا كان ال يقرأ إال اوالعمل بالقرآن صار ناقص   ،والتفقه في القرآن ،وفهم القرآن ،القرآن
 اليوم حينئذ  يذم.الحروف وال يلتفت إلى المعاني، ومع ذلك يرتكب مخالفات كما هو واقع بعض القراء 

ذا  ،يوجد في بعض البلدان اإلسالمية من يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ليل نهار، لكن باألجرة في المآتم واألفراح، وا 
 نظرت إلى عمله وجدته من أقل عوام المسلمين في العمل، الذين ال يقرؤون وال يكتبون.

القرآن وعنده مخالفات وعنده، يوجد هذا، ويوجد  الفقيه الذي يقرئ الناس عن الذي يسمونه هناك قصص وأخبار
الثاني هو النوع قراء على الطريقة المعهودة الشرعية الذين هم أهل هللا وخاصته موجودون وهلل الحمد، لكن 

 المذموم.
ا، ول َم يسمون في قصة شخص من كبار األدباء وليست بثقة فيما ينقل، حينما حفظ القرآن على وا حد يسميه فقيه 

 ا؟فقيه   قارئ ال
 :......طالب

وال من العمل بالقرآن، فيقول: ، وهو ليس بفقيه، ليس عنده من الفقه شيء البتة، اهو يسميه فقيه   هو مقرئ لكن
تقانه، فقال له: خالصالقرآن، وكان أبو هذا الشخص من الحريصين على حفظ القر  إنه حفظ عليه  آن وضبطه وا 



تسع سنوات، بدل من أن يرتدد على هذا الشخص قال: في رح، شاب أنت انتهيت من حفظ القرآن، الولد ف
يسميه الفقيه فحلف بالطالق  الذي، فاستدعى هذا المقرئ أو رآن، اختبره أبوه وجده ما حفظ شيئ اخالص حفظ الق

ر من ، ويذك، اختبروه وجدوه ما حفظ شيئ احفظ ما حفظ نعم يريد األجرة كاملة وال عليه الثالث أنه حفظ القرآن،
 حاله ومن أفعاله مخالفات كثيرة، وهذا مع األسف أنه قد يوجد في هذا المحيط.

 ،لكن مع ذلك في األصل أن أهل القرآن هم أهل الخير والفضل واالستقامة، ال يصير هذا مدخل إلى ذمهم أو..
 لكن هذا موجود لكنه نادر.

 :......طالب
 م القرآن أهل ضبط للحروف وقراءات، وجدنا أهل قسلمية مثال  المسألة مسألة تخصص، لو نظرنا إلى األقسام الع

من يعنى بالفهم واالستنباط هذا موجود وهلل الحمد،  اوتجويد، وهم في هذا العمل على خير  عظيم، ومنهم أيض  
وهؤالء هم أهل القرآن وخاصته، لكن من يأخذ القرآن على أساس أنه وظيفة، دخل هذا القسم ليتعيش على ما 

 ون، هذا قد يوجد في بعض الجهات.يقول
مثل هذا ال شك أنه بالنسبة ألهل العمل واالستنباط يذم باعتبار أن التبعة عليه أكثر، نعم قد يكون مبعث ذلك 

بعض في تسويل الشيطان وتزيينه  اعن مذهب عقدي، وأيض   نعم يكون مبعث ذلك ناشئ االخالف العقدي، 
 األمور، والعمل بال شك شاق.

د أنه ال يعني هذا أننا ما جاء في هذا الخبر من اإلخبار بأنه في الصدر األول أهل عمل، مع العلم المقصو 
ووجدت القراءة وانتشرت، وكادت أن تنمحي األمية بالكلية، لكن العمل  ،عمل، في العصور المتأخرة وجد العلم

ر عمل العمل هو الثمرة من العلم، فإذا أين؟ العمل تخلف، والعلم بال عمل ال شك أنه ال قيمة له، العلم من غي
 على صاحبه. تخلف العمل عن العلم صار ال قيمة له، بل صار وباال  

 :......طالب
 ،بقراءة القرآن وماهر فيه ابال شك مع السفرة الكرام البررة ما لم يوجد مانع من إلحاقه بهم، لكن قد يكون بارع  

 لكن مع ذلك يرتكب محرمات.
 :......طالب
ينطبق عليه الوصف وصف، ال، لكن يرتكب محرمات ظاهرة، مثل هذا ال يستحق مثل هذا ال ؟معصومهو 

ابن مسعود وفي الصدر األول كما قال أبو عهد الذين يأتون فيما بعد، بعد كالم ابن مسعود، أما من وجد في 
وا ال يتجاوزون عشر آيات القرآن، وسمى منهم من سمى، قال: كان ناعبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرئون

سبع، ابن  هذه طريقتهم، لكن في السنين األخيرة العصور المتأخرة تجد ابنحتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، 
من  ما يعرف شيئ اقد يعرضه من أوله إلى آخره وال يخطئ خطأ واحد، ومع ذلك لسنه  ثمان سنوات يقرأ القرآن

 كما هو موجود. اعلى هذه الطريقة فيتخلف العمل كثير   المعاني أو من العمل به، وقد يستمر
 :......طالب
في عصر الصحابة،  -عليه الصالة والسالم-على النبي  ،القرآن نزل على الصحابة في الصدر األول :أوال  

ر، نفر  يسي كامال   -عليه الصالة والسالم-ولذا من حفظ القرآن في عهد النبي  ؛وكثير  منهم قد تقدمت به السن



أربعة، المقصود أنهم نفر  يسير، لكن فيما بعد والحمد هلل  -عليه الصالة والسالم-جمع القرآن في عهد النبي 
يعني بعد جمع القرآن وضبط القرآن بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه، وكثر في عصر صغار الصحابة 

ظ القرآن من أهل العلم، ما ذكر إال ولذا يندر أن يوجد في ترجمة شخص أنه ال يحف ؛والتابعين ومن بعدهم كثر
عن ابن أبي شيبة، ونصوا عليه أنه ال يحفظ القرآن، كيف ينص على هذا الشخص؟ إال أنه ال يوجد غيره في 

 التراجم.
 :......طالب
إذا نسبت من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود إلى من جاء بعدهم، أنت لو تنظر إلى نسبة من يحفظ  اوأيض  
نسبة، اآلن أكثر بكثير، أضعاف مضاعفة،  هما في ؟نسبةحفظ القرآن قبل ثالثين سنة، تجد إلى من ي اآلنالقرآن 

 ال سيما في بلدنا.
على المسلمين، هو كالم هللا، كالم هللا وفضله على سائر الكالم  -جل وعال-ال شك أن حفظ القرآن من نعم هللا 

))مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والقرآن كالبيت الخرب،  كفضل هللا على خلقه، والجوف الذي ليس فيه شيء من
))من قرأ القرآن كان له بكل ، و))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((معروف، و والمؤمن الذي ال يقرأ القرآن..((

هذه أمور مفروغ منها، لكن المسألة ما هي بمفترضة في حافظ عارف بالقرآن وبحدود  حرف عشر حسنات((
عالم عامل ونصيبه من ضبط القرآن  مسألة مفترضة بين شخص  بالقرآن هذا خارج عن النزاع، الالقرآن عامل 

تقانه أقل ممن يقيم الحروف ويمهر فيه دون عمل، المفاضلة بين هذا، ما هي مفاضلة بين شخص جمع  وا 
 ، ال، الحفظ مع المهارة في درجات.األمرين

ا إلى بعض البالد اإلسالمية، فجيء بعشرة أطفال ال يتجاوزون لهم عناية بهذا الشأن ذهبو  بعض اإلخوان الذين
؟ يجيبها ماذاالسابعة والثامنة من العمر، تفتح المصحف وتقول صفحة كذا السطر كذا منتصف السطر كلمة 

 ؟لك، آخر السطر الثالث قبل األخير يجيب لك الكلمة، هذا موجود، لكن هل يوجد مثل هذا في عصر الصحابة
لكن إذا وجد مثل هذا مع العمل نظير عمل الصحابة بالقرآن هذا  ؟صحابة بمعرفة هذه األمور بدقةوهل يذم ال

 نور  على نور.
ويحفظه من أوله إلى آخره، لكن لو تسأله  ،فال شك أن العلم مطلوب، لكن ثمرته العمل، لكن قد يحفظ القرآن

وهو في القرآن وال يدري، فعلى هذا المطلوب مع عن أول الصفحة كذا ما يدري، أو تسأله عن دليل هذه المسألة 
ال ما الفرق بين ل، هذه الثمرة العظمى من القراءة، الحفظ الضبط واإلتقان والتدبر واالستنباط والفهم والعم وا 

فرق، بالعكس العامي الذي ما  هالفرق؟ ما في وبين عامي من العوام؟ ما شخص قرأ كتب الدنيا كلها وال يعمل
 لحجة في كثير  من األمور أفضل من مثل هذا، والتبعة على ذلك أعظم.قامت عليه ا

 :......طالب
 .امنكس   ءوهذكرت قر  الذين، حتى هؤالء الشباب الصبيان اوجد من يقرأ القرآن منكس  

 :......طالب
 أين؟
 :......طالب



ا، من ه بهذا، ما هو يتعبد بهذهذا االختبار اختبار ضبط وجودة الحفظ ال للتعبد، ال التعبد بهذا، إنما يختبرون
تقانه؛ ا، زيادة في الضبط واإلتقان،  ليس بحاجة إلى أن يختبر األنه إذا اختبر عكس   أجل أن يختبر ضبطه وا  طرد 
 األمور واالعتدال فيها هو المطلوب.وعلى كل حال التوسط في 

الله ع أن يفعل األنفع على طالب العلم سنين  افعل مثل ابن عمر، ثمان أنت اآلن ، لو قيل لشخص:وعمال   م 
في البقرة، بحيث إذا انتهيت من البقرة وأنت كثرت عليك العائلة ومشاكل الدنيا وطلب العيش أردت أن تحفظ آل 
عمران عجزت، أو نقول: احفظ القرآن في أقرب مدة ممكنة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ، ثم عد إلى الفهم والتدبر 

، الحفظ في الصغر غير الحفظ في الكبر، نعم الحفظ ينبغي أن يساند هذا الحفظ ألن الحفظ له وقت ؟واالستنباط
حفظ الحروف فهم للمعاني بواسطة تفسير من التفاسير الميسرة المبسطة الموثوقة التي تخلو عن مخالفات، أو 

ضبطتها وأنت معناها؟ فإذا  ماوتمر عليك كلمات  ما تدري  (جرزااألحوال كلمات القرآن تمر عليك ) على أقل
 تحفظ خالص أتقنتها، وهذا يعينك على الفهم والتدبر.

نَُّه َلِذْكٌر لََّك َوِلَقْوِمَك{ هو أول وآخر هو شرف هذه األمة ، لكنهاعلى كل حال الكالم حول القرآن كثير جدًّ   }َواِ 
ألمة يستغله بعض المغرضين ينفتح على ا اأو باب   ال يكون مثل هذا الكالم الذي نقرأه مجاال   [( سورة الزخرف55)]

-هذه النابتة التي تعنى بحفظ كتاب هللا  -وهلل الحمد-وبعض المفسدين، وبعض المنافقين الذين يغيظهم وجود 
، ال يكون مثل هذا -جل وعال-ظ هذه الناشئة لكتاب هللا ي، وجود هؤالء المجاهدين الذين يتولون تحف-جل وعال

 ال. ،يلبس على الناس أو يشوشلبعض المنافقين أن  الكالم مدخال  
أفضل من العلم الكثير  العمل بالعلم ولو كان قليال   ،لكن المسألة مفاضلة بين علم وعمل، العمل ولو كان قليال  

 المجرد هذا مفاده.
، أو قليل من ا، أو قليل من يسأل أهل العلم تعنت  ايكون قليل من يسأل المال تعفف  إما  :من يسأل "قليل من يسأل"
خمس آيات من القرآن  إذا قرأت مثال   كيشكل عليه ويتجاوزه، لكن ؛ ألنه ال يقرأ شيئ اسأل عما يشكل عليهي

وعملت ما فيها لست بحاجة إلى أن تسأل، لكن لما تقرأ  ،وحفظتها وتعلمت ما فيها من معاني وفهمتها وتدبرتها
ما هذه اإلشكاالت تزداد إلشكاالت كثيرة، وكله تظل عندك اجملة كبيرة من المقروء سواء  من القرآن أو من غير 

 فتكثر من السؤال عن اإلشكاالت والثاني كذلك والثالث كذلك، ثم يكثر من يسأل.
اِئِل َواْلَمْحُروِم{}يعني يبذل المال لمن يسأل ومن لم يسأل  ،يعطي إما أن يعطي المال "كثير من يعطي"  لِِلسَّ
 ذل العلم لمستحقه.أو يعطي يعني يب [( سورة المعارج84)]
(( ))من َأمَّ الناس ؟))أفتان  يا معاذ :وليست اإلطالة المنهي عنها في حديث معاذ "يطيلون فيه الصالة"

وتقرب منها، ال يسمع أحد  هذا الكالم  ،-عليه الصالة والسالم-لكنها اإلطالة التي تشبه إطالة النبي  فليخفف((
عليه الصالة -وهو إمام يؤم الناس، وحينئذ  يقع في مخالفة نهيه ويقول: يطيلون الصالة ثم يشرع بالبقرة 

 .-والسالم
 ،من عالمات فقهه إطالة الصالة وقصر الخطبة، وال شك أن اإلطالة ،وهذا من فقه الرجل "ويقصرون الخطبة"

من  :قولوينزل، ي ،ثالث ،نسبية، ما يصعد للمنبر يقول له جملتين اإطالة الصالة نسبية، وقصر الخطبة أيض  
فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يأتي بخطبته ما ينفع الناس، وينبه على األخطاء التي يقع فيها الناس، ويحرك 



ر الناس بحيث كل إنسان ينظر ساعته، منهم ، وال يضجالقلوب بالموعظة الصالحة والخالصة، ثم ال يمل   الناس
 من ينعس، ومنهم من يتغافل، ال هذا وال هذا.

 "...عمالهم قبل أهوائهمون أأيبد"
 :......طالب
على هذا الناس أمور نسبية، يعني متصور أن خطيب يخطب ساعة هذا أطال الخطبة، لكن الذي اعتاد  ،نعم

تكون  -الصالة العادية- الخطبة، فهذه أمور نسبية، لكن الصالة قصيرة ،ثلث ساعة ،فالذي يخطب بربع ساعة
 وهو مأمور  بالتخفيف، لكن الذي ،ي يزيدها إلى نصف هذا أطال الناسهذه صالة متوازنة، فالذ ،بربع ساعة

 فهذه أمور نسبية. ؟....هذا صالته طويلة يصلي صالته الرباعية بخمس دقائق
يقدمون العمل الصالح المستند على الدليل قبل الهوى، فيقدمون أعمالهم قبل  "يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم"

 أهوائهم ورغباتهم.
دون  واكتفائهم بالعلم ،عكس الزمان األول؛ الشتغالهم بحظوو أنفسهم "على الناس زمان قليل فقهاؤه وسيأتي"

 العمل، نعم؟
 :......طالب

 يبدون أي يقدموا، يبدأون يبدون ما في إشكال.
ذي يعني لو نظرنا في واقعنا ال "قراؤه كثيرٌ  -بخالف الزمان األول-وسيأتي على الناس زماٌن قليٌل فقهاؤه "

العلم  ،أهل الفتوى  ،أدركناه، يعني قبل ثالثين سنة يعني زمن أدركناه، القراء في البلد عددهم قليل، لكن أهل العلم
المؤصل المقعد المضبوط المتقن فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس، بينما القراء عددهم قليل، وأهل العمل حتى من 

ال نستبعد وال ع، ويوجد قبل خمسة وعشرين سنة وثالثين سنة أناس عوام المسلمين وأهل العبادة وأهل الزهد والور 
ترجمة سفيان أو الفضيل أو غيره، وهللا ما نستبعد إذا رأيناهم، اآلن كثر القراء، وكثر من نستغرب إذا قرأنا في 

، انشغل الناس كث ، العمل قلَّ ير من الناس يقرأ، وكثر من يطلع على الخالف، وتوسعوا في العلم، لكن العمل قلَّ
ن وهلل الحمد، والخير في أمة محمد، لكن انشغل و والعلماء والعباد موجود ،خيرأهل  -وهلل الحمد-ال أقول يوجد 

كثير  من الناس بالمفضول عن الفاضل، واقتصر كثير  من الناس على العلم دون العمل، فهذا مثال شيء 
 أدركناه.

يقيمون حروف القرآن كما تقام  "يحفظ فيه حروف القرآنٌر قراؤه، كثي ،وسيأتي على الناس زماٌن قليٌل فقهاؤه"
 ،يحفظ فيه حروف القرآن" لقرآن إلى آخره ال يوجد عليه خطأبحيث يقرأ القارئ من أول ا ااألقداح، يضبط ضبط  

وهذا ال يعمل بالقرآن، ومن نظر واقع المسلمين اليوم في كثير  من األقطار تضيع حدود القرآن،  "وتضيع حدوده
 ال يحتاج إلى تمثيل الظاهر.

النتشار  "قليل من يعطي ،كثيٌر من يسأل" لة الصبر والتعفف، أو لقلة العلملق "كثير من يسأل ،وتضيع حدوده"
، يعني على كثرة ما عندنا وعند غيرنا ما انتشر من طالب العلم ومن أهل العلم تجد االشح بالمال وبالعلم أيض  
من إذا دخل جدع  -وهذا يوجد- ديد، وتجد من ينتسب من أهل العلمه مع األسف الشاإلنسان ال يجد من يفتي



ونعمة تحتاج إلى  ،-جل وعال-أمانة حملت إياها، وهذه هبة من هللا  ،السماعة، التبعة ليست بالسهلة، هذه أمانة
 كاته.حتاج إلى زكاة، ونماؤه بز شكر، والعلم ي

جد من يخطب ساعة اآلن يوجد، والنصف ساعة كثير، خطبة نصف يو  "يطيلون فيه الخطبةقليٌل من يعطي، "
يبدون فيه أهواءهم قبل  -مخالفة  للسنة- ويقصرون الصالة" هذا كثير، لكن يوجد من يخطب ساعةساعة 
ذا الح لهم أمر  من أمور الدنيا ضيعوا العلم، تجد اإلنسان يسمع  احب   "أعمالهم التباع الهوى ورغبات النفس، وا 
وقد  ،وبيده شيء من عمل الدنيا، ثم يسمع اإلقامة وتفوته الصالة وهو في شيء يسير من أعمال الدنياالمؤذن 

وهللا  ،يكون ال يعود عليه بالنفع ال في دينه وال في دنياه، يوجد اآلن من يعكف على بعض اآلالت ليل نهار
 المستعان.

 :......طالب
يقوله ابن مسعود برأيه، يعني إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه ألنه خبر  عن مستقبل، خبر عن مستقبل ال  نعم؛

 فلن يتيسر له أن يتحدث عن المستقبل.
، وال االحث على العمل بالعلم، وليس مراده التقليل من شأن العلم أبد   :-رضي هللا عنه-في خبر ابن مسعود و 

ب العلم والقراء أنها تصرف البقية عن وال من شأن القراءة، ال يعني األمة إذا كثر فيها طال ،من شأن التعلم
ال على جهل،  ،ال، بل الجميع مطالب بأن يتعلم، الجميع مطالب بأن يتعلم ليعبد هللا على بصيرة ،طلب العلم

اإلقبال  -وهلل الحمد-لكن مع ذلكم مطالبون بالعمل، فال يفهم من كالم ابن مسعود أنه إذا كثر القراء مع وجود 
وهلل -وحفظ السنة، والتعلم العلم الشرعي على الجواد المعروفة عند أهل العلم، هذا شيء  على حفظ كتاب هللا

 -مارضي هللا عنه-ن هذا التعلم على ضوء ما أخبر به ابن مسعود : إكثير، وشيء محسوس، فال يقال -الحمد
لم على العمل، وأن ال والزمان األول بخالفه، ابن مسعود يريد أن يحث طالب الع ،أنه من وصف الزمان الالحق

يقتصر على التعلم، ال يقتصر على القراءة فقط دون فهم وتدبر واستنباط وعمل، لكن قد يكون الواقع هكذا، قد 
، لكن هل حكاية الواقع تعني الذم من كل وجه؟ نعم الواقع المخالف مذموم، والواقع الموافق ايكون يحكي واقع  

 ممدوح.
ة ذم، نعم هي صفة ذم إذا تجردت هذه القراءة عن العمل، أما إذا اقترن العلم ن كثرة القراء صف: إفال يقال

 ، وتعلم العلم الشرعي من أعظم أبواب الجهاد.-جل وعال-بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى هللا 
أن أول ما ينظر فيه من عمل  بلغني :أنه قال -األنصاري –وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 

ذا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل "عبد الصالةال كما جاء في  ،يعني الصلوات الخمس المفروضة، وا 
كان أو أنثى، أول ما ينظر من عمله في  ا، ذكر  اكان أو رقيق   االخبر من عمل العبد والمراد به اإلنسان حرًّ 

كتملة الشروط واألركان، أديت بنية م ،ترتبت آثارها عليها ،بأن صارت مسقطة للطلب "فإن قبلت" الصالة
ن لم تقبل منه لم ينظر في " ألن الصالة أم العبادات "نظر فيما بقي من عمله" قبلت -جل وعال-خالصة هلل  وا 

ما دامت أم العبادات إذا قبلت نظر في العمل الثاني، لكن إذا رد األعظم هل ينظر في الذي  "شيء من عمله
اإلسالم األعظم بعد الشهادتين، الذي ال يرى  ركنال سيما وأن هذه الصالة  ،يليه، ال ينظر في الذي يليه

الصحابة من األعمال شيء تركه كفر إال الصالة، وهذا يدل مما يقوي القول بأن تارك الصالة كافر؛ ألنه ما 



ضمن إسالمه فائدة، لكن إذا قبلت و  هإلى حجه؟ ما في ؟إلى صيامه ؟الفائدة بأن ينظر إلى زكاته مادام كافر 
ورد معناه في حديث  مرفوع عن أبي هريرة مخرج   انظر في بقية األعمال، ومثل هذا ال يقال بالرأي، وهو أيض  

 عند أصحاب السنن األربعة.
 أنها قالت: -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "

ترجم اإلمام البخاري في  "الذي يدوم عليه صاحبه -صلى هللا عليه وسلم-كان أحب العمل إلى رسول هللا 
عليه الصالة -ثم ذكر حديث عائشة أن النبي  "أحب الدين إلى هللا أدومه :باب"كتاب اإليمان من صحيحه: 

قالت: فالنة، جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث  ))من هذه؟((دخل عليها وعندها امرأة، قال:  -والسالم
وأنها تقوم وتكثر الصالة،  ،وتطيل الصالة ،، تذكر من صالتها يعني تذكر أنها تصليتويتها: الحوالء بنت أن

 ))مه((: -عليه الصالة والسالم-، تذكر من حرصها على عمل الخير ال سيما الصالة، فقال النبي الليل كله
يؤدي إلى االنقطاع مثل هذا ق الذي مثل هذا العمل الذي ال يطاأما  ))عليكم بما تطيقون(( ،كفوا :بمعنى

 فوهللا ال يمل هللا حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى هللا ما دام عليه صاحبه(( ،))عليكم بما تطيقون  مفضول
وفي حديث البخاري:  "-صلى هللا عليه وسلم-قالت: كان أحب العمل إلى رسول هللا "واألحب هنا يقول: 

عليه الصالة -تنافي بينهما؛ ألن المحبوب إلى هللا هو المحبوب إلى الرسول  وال ))وكان أحب الدين إلى هللا((
 .-والسالم

، يعني -جل وعال-يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة واإلخالص واإلقبال على هللا 
ليه، وال يكلفه وال يحمله على من عمل طول األربعة والعشرين ساعة، طول اليوم والليلة عمل مناسب ال يشق ع

الترك ال شك أنه أفضل من أن يعمل هذا العمل في وقت  قصير بحيث تكون العبادة عليه مكروهة وثقيلة، ثم 
 يؤديه ذلك إلى تركها.

بخالف الكثير الشاق، يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة واإلخالص واإلقبال على 
يعني لو م حتى يزيد على الكثير المنقطع، ، بخالف الكثير الشاق، بحيث ينمو العمل القليل الدائ-جل وعال-هللا 

يد وأرتاح عشرة أيام، وآخر ير  كامال   احفظ القرآن، شخص يقول: أريد أن أحفظ في هذا اليوم جزء  ب ضربنا مثاال  
ضل؟ هذا الذي يريد أن يحفظ خالل العشرة األيام أف اعشرة األيام كل يوم ورقة، أيهمأن يحفظ هذا الجزء في ال

، ايكرر النظر في عهد هللا وفي كتابه، ويحمله ذلك على االرتباط بهذا الكتاب، لكن الذي يجلس يوم ويحفظ جزء  
: مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يوم  في وقت  ينضغط فيه ال شك أن هذا يولد ثم عشرة أيام يغفل، أوال  

، فيمل ويسأم ويترك، بينما الذي يأخذ األمر بالتوقيت والتدريج ثقيال   اهذا العمل؛ ألنه حمل على نفسه أمر  كراهية ل
 مثل هذا يستمر وال ينقطع.

أن  :أحدهما :كثيرة، يقول ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين ايقول: بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعاف  
الذي يقول: أنا أحفظ معنى هذا؟ كأنه بلسان حاله هذا  ماكالمعرض بعد الوصل،  التارك للعمل بعد الدخول فيه

ا في يوم ن لم يقل بلسان مقاله، يقول: دعنا نرتاح من ه جزء  ا الجزء ونتفرغ عشرة أيام ذوأرتاح عشرة أيام وا 
هذا عمله متواصل  ألمورنا األخرى، هذا أقبل ثم أدبر، لكن الذي عمله دؤوب، كل يوم يحفظ ورقة بالراحة مثل



ولهذا ورد الوعيد في حق  ؛ال ينقطع، فالتارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم
ن كان قبل الحفظ ال يتعين عليه.  من حفظ آية  ثم نسيها، وا 

ثم  كامال   ايوم  ما كمن الزم  ام الخير مالزم  للخدمة، وليس من الزم الباب في كل يوم  وقت  ثانيهما: أن مداو  
اانقطع، يعني شخص عنده عمال، خصص اثنين منهم للقهوة مثال   هم في يوم من األيام سو ى له عشر من ، واحد 

بريق رتاح عشرة أيام، والثاني كل يوم دلةتخالص  :قالو  برقانالل وعشر ق هذا يقولون: هذا مداوم للخدمة،  وا 
ثم انقطع، هذا  كامال   اما يعني بالتدريج ليس كمن الزم يوم   اقت  مداوم للخدمة وليس من الزم الباب في كل يوم و 

مثال محسوس، لكن من حفظ هذا الجزء في هذا اليوم وأسعفته الحافظة وضبطه وأتقنه، وانصرف بعد ذلك 
وترك العلوم األخرى حتى ضبطه وأتقنه،  اواحد   األعمال  أخرى شرعية ال يذم، وقل مثل هذا فيمن لزم علم  

 ونوعها وأخذها بالتدريج. ،كثيرة في يوم  واحد اوضعه عمن أدخل علوم  يختلف 
ولو لم يقع في -: أن من عمل عمل خير ثم تركه ال شك أنه يشبه على كل حال كالم ابن الجوزي مفاده أوال  

: قسمة الخدمة على الوقت بحيث ام ومل، مثل هذا مذموم، وأيض  ئيشبه من خدم ثم أعرض وترك، وس -هذا
 الوقت كله أفضل ممن يخدم مقدار ما خدمه اآلخر في وقت  يسير ثم ينقطع. م الخدمةيالز 

وعلى كل حال العمل الذي يشق على اإلنسان بحيث يحمله على الترك عمله مفضول، بخالف العمل الذي 
 يؤخذ بالتدريج ومع الوقت لكنه يستمر، فاالستمرار بالخدمة مطلوب بقدر ما يتحمله اإلنسان ويطيقه.

كان رجالن أخوان  وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال:"يقول: 
في  [( سورة غافر15)] َحتَّى ِإَذا َهَلَك{} ذه اللفظة هلك في النصوص مستعملةهلك يعني مات، وه "فهلك أحدهما

لكن في عرف الناس اليوم لو يذكر  [سورة غافر (15)] َحتَّى ِإَذا َهَلَك{}حق من؟ في حق يوسف نبي من األنبياء 
لك شيخ من كبار العلماء المسلمين، تقول: هلك فالن، استعمالها العرفي منكرة، هل تستطيع أن تقول لشخص  

هلك فالن، أو فالن الهالك، في كتب التراجم بالنسبة للمخالفين الذين عندهم مخالفات كبيرة  :من أهل العلم والعلم
ال مانع، لكن تقول: هلك أحمد بن حنبل ال يمكن، فاستعمالها  ،فالن، هلك، هلك الجهم سنة كذايقال: هلك 

ال سيما إذا كانت كبيرة، هلك  ،الشرعي في مقابل مات، واستعمالها العرفي إنما تطلق في حق من عنده مخالفات
، لكن هل تستطيع أن تقول: هلك أبي عن زوجة وثالثة أبناء ما تستطيع، لكن  نعمل هكذا؟ تستطيع تقو  ؟هالك 

 شخص مجهول أمره سهل.
المقصود أنها تستعمل في النصوص بإزاء مات، وجاء استعمالها في القرآن بحق نبي، لكن استعمالها العرفي 

 خصها بمن عنده مخالفات كبيرة.
يدل على أنه يعني جاء في بعض الروايات ما  "فذكرت فضيلة األول ،بأربعين ليلةفهلك أحدهما قبل صاحبه "

 فذكرت فضيلة األول" ، هنيئ ا له مات في سبيل هللا، يعني قتل في سبيل هللا، ذكرت فضيلته ومدحامات شهيد  
ر يعني المتأخر،  ((؟خرألم يكن اآل)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-عند رسول هللا  ر أو اآلَخر، اآلخ  أو اآلخ 

يعني  "وكان ال بأس به ،بلى يا رسول هللا :قالوا ؟((امسلم  يكن  ألم)) ر يعني الثاني الذي تأخر عن أخيهواآلخَ 
 بأس به، يعني من أوساط المسلمين هذا اللفظ يفهم أن هذا الرجل من أوساط المسلمين ال بأس به، رجل ال

يعني خالل  ؟((وما يدريكم ما بلغت به صالته)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  وكان ال بأس به،"



، كم صلى في األربعين؟ صلى من الفرائص مائتي صالة، ومن النوافل ما هللا به عليم، هذه ااألربعين يوم   مدة
يعني خالل المدة التي  وما يدريكم ما بلغت به صالته؟(()) -جل وعال-هلل  افي ميزان حسناته إذا فعلها مخلص  

كمثل نهر غمر  ((بباب أحدكم عذٍب  -الماء يعني كثير- غمرٍ  إنما مثل الصالة كمثل نهرٍ )) قضاها بعد أخيه
كثير الماء وصف، ال شك أن له أثره في إزالة الدرن واألوساخ، لكن عذب يعني هل العذب أبلغ في إزالة 

يقتحم فيه كل يوم خمس  باب أحدكمبكمثل نهٍر غمٍر عذٍب )) غيره؟ مقتضى الخبر نعم األوساخ واألدران من
بقي من فما ترون ذلك يُ )) ال خمس مرات في اليوم يبقى من وسخه شيء؟ هذا الشخص الذي يغتسل ((مرات
والجواب: ال، ما يبقى من درنه  ((فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته)) المقصود به الوسخ :الدرن  ؟((درنه

 فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته(()) من وسخه شيء إذا كان يغتسل في اليوم والليلة خمس مراتال و شيء 
إن شاء -ه زيادة تأكيد في البعد عن التفضيل بال علم، يعني كونك تجزم بأن هذا مات، نعم هو على خير أعاد

 ، لكن ال يلزم منه أن يكون أفضل ممن بقي بعده.-هللا تعالى
عليه بع  من يبيع في  كان إذا مرَّ  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار"يقول:  بقي حديثان،
فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه  ؟وما تريد دعاه فسأله ما معك؟"يبيع في المسجد  "؟اه فسأله ما معكالمسجد دع

نما هذا سوق اآلخرة ،عليك بسوق الدنيا :قال نعم المسجد ما بنيت المساجد للبيع والشراء، إنما بنيت لذكر  "وا 
-ة، فينبغي أن تخصص لما يبتغى به وجه هللا هللا، الصالة، لتالوة القرآن، للذكر، لتعليم العلم، هذا سوق اآلخر 

اَلَة َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا }من قول هللا تعالى:  ا؛ أخذ  -جل وعال ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب َّللاَِّ َوَأَقاُموا الصَّ
لكن في غير  ،اآلخرة، وتجارات الدنيا أبوابها مشرعة هذه تجارة [( سورة فاطر89)] َوَعاَلِنَية  َيْرُجوَن ِتَجاَرة  لَّن َتُبوَر{

 المساجد، فمن أراد تجارة اآلخرة فليحضر إلى المسجد، من أراد تجارة الدنيا يذهب إلى األسواق.
التالوة واإلنفاق في سبيل هللا، والصالة من أفضل ما تلتمس به وتبتغى تجارة اآلخرة كما في آية فاطر، وكذلك 

اَلَة َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلِنَية  َيْرجُ }صالة وكذلك انتظار ال وَن ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب َّللاَِّ َوَأَقاُموا الصَّ
: زن بين تجارة الدنيا وتجارة اآلخرة قالاهذه التجارة، يعني لو إنسان حسب وو  [( سورة فاطر89)] ِتَجاَرة  لَّن َتُبوَر{

ذا ذهبنا سوق التجارة وضار  يا أخي  في األسهم وما األسهم افترض أنك تبالختمة الواحدة ثالثة ماليين حسنة، وا 
كسبت المكاسب كم تكسب؟ الجزء الواحد بربع ساعة فيه مائة ألف حسنة، هل يستطيع أرباب الدنيا أن 

ن وجهها بحقوقها وحدودها التجارة مدعنا من الذين يتاجرون بأمور  هللا أعلم بها، لكن الذين يطلبون  ؟يكسبوا..
 هللا أعلم.صفقات كبرى، ما يمكن إال في القليل النادر، إذا كان هناك  ؟يكسبون مائة ألف بربع ساعة الشرعية

لكن عموم الناس إذا وازنا بين تجارة الدنيا وتجارة اآلخرة صارت تجارة الدنيا ال شيء بالنسبة لتجارة اآلخرة، ولذا 
كرب  :ما قالمن كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة  من كرب اآلخرة((  ة))من نفس عن مسلم  كرب: جاء في الحديث

 ا))من ستر مسلم  الدنيا واآلخرة؛ ألن كرب الدنيا ال شيء بالنسبة لكرب اآلخرة، بينما الشق اآلخر من الحديث: 
ال شيء بالنسبة لكرب اآلخرة،  -الدنيا كرب-لكن الكرب  ،الستر مطلوب في الدنيا ستره هللا في الدنيا واآلخرة((

 وهكذا نقول: إن تجارة الدنيا ال شيء بالنسبة لتجارة اآلخرة.
 ال أربح هللا تجارتك((. ))إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا:وجاء في الحديث: 



عمر بن عبيد هللا عن سالم  مالك عن أبي النضر مولى :كذا ليحيى ولغيره "وحدثني عن مالك أنه بلغه"ثم قال: 
 تصغير بطحاء "بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء" يعني متصل "أن عمر"بن عبد هللا عن أبيه 

ن لم يكن منه، لمن أراد أن يلغط "من كان يريد أن يلغ  :وقال" ويتحدث فيما ال  ،يعني مكان ألحقه بالمسجد وا 
من "من تريد المكث فيه من أهل األعذار ممن يمنع دخوله في المسجد تجارة الدنيا أو  اينفع، ومن يريد أيض  
والمراد به الشعر غير المباح، أما الشعر  "اأو ينشد شعر  " يتكلم بكالم  فيه لغط وجلبة واختالط "كان يريد أن يلغ 

 -ما عنهرضي هللا-، ولذا أنكر حسان على عمر -عليه الصالة والسالم-المباح فقد كان ينشد بين يدي النبي 
 -صلى هللا عليه وسلم-يعني رسول هللا  ،إنشاد الشعر، فقال: أنشدته بين يدي من هو خير  منك لما أنكر عليهم

 ،للمسجد؛ ألن المساجد إنما بنيت للصالة اتعظيم   "أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة ا،أو ينشد شعر  "
قامة ذكر هللا   وهللا أعلم. .-جل وعال-وا 

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7) كتاب قصر الصالة في السفر -الموطأ 

 شرح: باب: جامع الترغيب في الصالة.
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 :جامع الترغيب في الصالة :باب": -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
رضي هللا تعالى -سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد هللا حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي 

من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال  -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إلى رسول هللا  يقول: -عنه
خمس )) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا  ،حتى دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم ،نفقه ما يقول

صلى هللا عليه -قال رسول هللا  ((إال أن تطوع ،ال)) :قال ؟هل علي غيرهن :قال ((في اليوم والليلةصلوات 
صلى -وذكر رسول هللا  :قال ((إال أن تطوع ،ال)) :قال ؟هل علي غيره :قال ((وصيام شهر رمضان)) :-وسلم

وهللا ال " :فأدبر الرجل وهو يقول :الق ((إال أن تطوع ،ال)) :قال ؟هل علي غيرها :الزكاة فقال -هللا عليه وسلم
 ((أفلح الرجل إن صدق)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  "أزيد على هذا وال أنقص منه

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
يضرب مكان كل عقدة عليك ليل  ،أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يعقد الشيطان على قافية رأس)) قال: -وسلم

فأصبح  ،فإن صلى انحلت عقده ،فإن توضأ انحلت عقدة ،فإن استيقظ فذكر هللا انحلت عقدة ،طويل فارقد
ال أصبح خبيث النفس كسالن ،طيب النفس انشيط    .((وا 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
المراد بالترغيب الحث على فعل الشيء  "جامع الترغيب في الصالة :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

المرغب فيه، ووجه الترغيب في الحديث األول أن هذه الصلوات الخمس مكتوبة مفروضة، وال أعظم في الترغيب 
الترغيب في القيام  امن تركه، رتب على تركه العقوبة، وأيض   احذر  المكلف، معلى  افي الشيء من كونه مفروض  

 -أو مثل هذه األحاديث-مثل هذا الحديث ال يدرجه ألن  ؛الحديث الثاني من أجل الصالةالنوم ظاهر في من 
فهمه ها من يصنف في الترغيب والترهيب؛ ألن مفهوم الترغيب والترهيب عند المتأخرين أخص مما يجال يدر 
هذا القارئ أنها ال مناسبة بينها وبين هذه الترجمة،  هايظن القارئ ترجمة يذكر بعدها أحاديث ، قد يقرأهنا المؤلف

 لكن إذا أمعن النظر وجد ولو من وجه بعيد.



عن  -بن أبي عامر األصبحي حليف طلحة بن عبيد هللا- حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل"يقول: 
هذا الحديث رواه اإلمام البخاري من طريق إسماعيل بن أبي  "جاء رجل لحة بن عبيد هللا يقول:أبيه أنه سمع ط

 أويس عن خاله مالك عن عمه عن أبيه عن حليفه، هذا من الطرائف.
زعم ابن بطال  "-صلى هللا عليه وسلم-إلى رسول هللا  جاء رجلٌ "يقول طلحة بن عبد هللا أحد العشرة يقول: 

في الصحيحين، نعم ضمام جاء يتثبت،  ام بن ثعلبة، وقصته في الصحيحين، وهذه القصة أيض  وغيره أنه ضما
، زعم رسولك أنك تقول كذا، -عليه الصالة والسالم-سمع هذه الشرائع قبل أن يسلم، فجاء يعرضها على النبي 

هو حجة و عليه،  -لسالمعليه الصالة وا-المقصود أنه جاء يتثبت، يعرض ما سمعه عن النبي  ؟ بعثك بكذاآهللا
 أهل العلم في جواز الرواية بالعرض.

فزعم بعض الشراح منهم ابن بطال لتشابه القصتين لم يسم،  لرأسهذه القصة التي معنا رجل  من أهل نجد ثائر ا
من وجه أنها قصة  واحدة، وأن الرجل في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة، والصواب أنه غيره؛ ألن سياق 

ن اتفقت في بعض األشياء، فالصواب أنه غيره. ،مختلف، واألسئلة فيها شيء من التباينالقصتين   وا 
أو ثائَر الرأس، يجوز فيه الرفع  "الرأس من أهل نجد ثائرُ  -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجٌل إلى رسول هللا "

ال نكر  ة؟ نكرة، هل يجوز والنصب، الرفع على أنه صفة لرجل، والنصب على أنه حال، اآلن رجل معرفة وا 
مجيء الحال من الصاحب النكرة أو ال يجوز؟ وهل الفاعل هنا وهو نكرة بحاجة إلى وصف أو بحاجة إلى 

إلى وصف؛ ولذا يقول  معرفة بيان الهيئة؟ النكرة هل هو بحاجة إلى وصف أو بحاجة إلى بيان هيئته؟ بحاجة
جاء رجٌل إلى "صفات، فالنكرة بحاجة إلى صفة، وهنا ن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات أهل العلم: إ
صفة، هذا وصف  له، فهو نكرة  موصوفة، والنكرة  اهذا أيض   "من أهل نجد -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ولذا يجيز  ؛الموصوفة نعم ال تكون هذه الصفة تجعلها بمنزلة المعرفة، لكنها ال تبقى على هيئتها نكرة محضة
 الحال من النكرة الموصوفة كما هنا.بعضهم مجيء 

ذكر ))فالمراد به أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، وهذه حال من يأتي من بعيد، حال المسافر  "ثائر الرأس"
 هذا وصفه، الغالب أن المسافر تختلف هيئته عن هيئة المقيم. ((الرجل أشعث أغبر يطيل السفر

، وال يرى عليه ديد سواد الشعر، ال يعرفه منا أحدش ،د بياض الثياب))إذ طلع علينا رجل  شديفي حديث جبريل: 
طلعت  التيما يعرف وليس بمسافر، هذا محل استغراب من الجميع، استغربوا من هذه الشخصية  أثر السفر((
 وليس عليها أثر السفر، فالمسافر له هيئة تخصه وتميزه عن المقيمين. ،عرفعليهم، ال ت  

في  "وال نفقه ما يقول" عدصوت  مرتفع متكرر ال يفهم؛ ألنه في الغالب يكون من ب   :دوي ال "يسمع دوي صوته"
 ،يسمع دوي صوته" :في الموضعين، وفي بعضها (النون " با)نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول"بعض الروايات: 
صلى هللا -من رسول هللا يعني  "حتى دنا" في الموضعين، وعلى كل حال األمر سهل (الياء" با)وال يفقه ما يقول

يسأل عن شرائع  :يسأل عن اإلسالم يعني "يسأل عن اإلسالم فإذا هو -هذا الصوت- فإذا هو" -عليه وسلم
 اإلسالم، هل هو يسأل عن حقيقة اإلسالم وتعريف اإلسالم؟ ال، يسأل عن شرائع اإلسالم بدليل التفصيل.

يعني المطلوب منك خمس  ((صلوات في اليوم والليلة خمس)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا "
يعني ال يجب في اليوم والليلة إال  "((إال أن تطوع ،ال)) :قال ؟غيرهن هل عليِ  :قال" صلوات في اليوم والليلة



 ؟خمس صلوات، وبهذا يستدل من يقول بعدم وجوب صالة غير هذه الصلوات الخمس، فماذا عن صالة العيد
الصلوات كثيرة، صالة الوتر قيل بوجوبها، وحينئذ  يحمل هذا  ؟ماذا عن صالة الجنازة ؟سوفماذا عن صالة الك

الحديث على أن الصالة الثابتة الدائمة المتكررة في كل يوم خمس صلوات، وال يمنع أن يزاد على هذه الخمس 
الصلوات الخمس، خمس شيء غير ثابت وال متكرر، أو يزاد عليها من الواجب ما ال يكون وجوبه كوجوب هذه 

وجوبها على سبيل الفرض والتأكيد بخالف ما يجب من الصلوات غير الخمس عند من  ةصلوات في اليوم والليل
يقول بالوجوب، قال الحنفية بوجوب الوتر ووجوب صالة العيد، وقال بعضهم بوجوب صالة الكسوف لألمر بها، 

 أهل العلم. وصالة الجنازة معروفة واجب على الكفاية عند عامة
ال ))ال، إال أن تطوع((قال: هل علي غيرهن؟ قال: " صل؟ ما معنى االستثناء  متإال أن تطوع استثناء منقطع وا 

هذا  االمتصل من جنس المستثنى به، والمنقطع من غير جنسه، كما تقول: قام القوم إال زيد   ؟المتصل والمنقطع
ال منقطع؟ هل التطوع من جنس  إال أن تطوع(( ال،))منقطع، هنا  امتصل، وقام القوم إال حمار   استثناء متصل وا 

االستثناء منقطع، بعضهم يقول: هو استثناء متصل، الخمس  اإذ   ؟ما أوجب هللا على المسلم في اليوم والليلة
قال هذا،  ؟ بعضهمواجب من أجل أن يكون االستثناء متصال   :مكتوبة مفروضة، وما عداها تطوع فكيف نقول

أصلها تتطوع، قال بعضهم: االستثناء متصل، وهذا التطوع  ))ال، إال أن تطوع((قال: " ن االستثناء متصلقال: إ
بالشروع، بمعنى أنه إذا شرع في نافلة لزمه إتمامها،  ؟واجب؛ ألنه استثني من الواجب، ومتى يجب من التطوع

ذا شرع فيه وجب عليه، وال يجوز له حينئذ  إذا دخل في نافلة تطوع لزمه إتمامها، فيكون في األصل تطوع لكنه إ
 .بالشروع، وعلى هذا يكون االستثناء متصال   االخروج منه إال بعذر، فيكون هذا التطوع واجب  
ا هل هو ملزم أو غير ملزم؟ هل كل العبادات يمكن أن يقال فيها: مالشروع في غير الحج والعمرة لألمر بإتمامه

ن شاء انصرف، جاء في الصوم ما يدل على ذلك، جاء في الصيام ما يدل  المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وا 
نصلي بعدين  ،ليس بذي بال، قال: الصالة بعدين شيئ اعلى ذلك، لكن الصالة شرع في صالة نافلة ثم تذكر 

ول ما هو في أصله فهل هذا يتنا [( سورة محمد11)] َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{}، جاء النهي عن إبطال العمل اوقطعه
الشروع ب انه ما دام شرع في العبادة ال يجوز له أن يبطلها، وحينئذ  يكون التطوع هذا واجب  : إتطوع أو نقول

 ويشمل جميع العبادات، أما الصيام فجاء فيه ما يدل على أنه يجوز قطعه.
 :.......طالب

نما لكل امرئ ما نوى((؟ ماذاتغيير النية في  نما لكل امرئ ما نوى(()هذا األصل  ))وا  لكن أهل العلم يقولون:  )وا 
في وقته المتسع يجوز، يجوز إذا كان هناك غرض صحيح، كبر فاتته الصالة فكبر  إذا قلب المنفرد فرضه نفال  

 اثم سمع أحد دخل المسجد فأراد أن يصلي معه جماعة قلبها إلى نفل وصلى معه؛ ألنه لو صالها منفرد   ا،منفرد  
على هذا  افريضة والجماعة نافلة، على هذا القول: كل ما تشرع فيه من نوافل يجب عليك إتمامهصارت هي ال

 ا.مالكالم، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المتطوع أمير نفسه، وال يلزم إال بالحج والعمرة التي جاء األمر بإتمامه
 :.......طالب

 حتى الصالة هو في نفل.
 :.......طالب



ذا قلنا ا، استثنى واجب  ن النوافل كلها تلزم بالشروع صار متصال  إ :هذا إذا قلنا نها ال تلزم هذه : إمن واجب، وا 
 االستثناء منقطع. :النوافل بالشروع قلنا

 :.......طالب
 هو االستدالل باللفظ َتَطوع أو تطَّوع على أن االستثناء منقطع، هو االستدالل به على أن االستثناء منقطع.

 ..:.....طالب
يختلف عن  هاإلشكال قائم، لكن واضح من لفظ التطوع أن ي، ال أزيد عليه فال أشرع فألزم به، ما يزال يعننعم

 الواجب.
إال أن  ،ال)) :قال ؟هل علي غيره :قال ((وصيام شهر رمضان)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا "

م ما يجب لعارض مما يوجبه اإلنسان على نفسه مثله، وعلى هذا ال يجب من الصيام غير رمضان، نع ((تطوع
صلى -وذكر رسول هللا " أمره يختلف عما وجب في أصل الشرعهذا  ،بنذر أو ارتكاب ما يوجب كفارة بالصيام

لم  ، ل مَ نظير ذلك، وبقي الحج لم يذكر ((إال أن تطوع ،ال)) :قال ؟هل علي غيرها :الزكاة فقال -هللا عليه وسلم
عرف من  -عليه الصالة والسالم-يفرض بعد، وعلى القول بأنه فرض يجيب بعضهم بأن النبي يذكر الحج؟ لم 

 حاله أنه غير مستطيع.
هذا رجل  مقتصد، والمقتصد من يفعل  "وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه" :فأدبر الرجل وهو يقول :قال"

وهو الذي  :قتصد، ويقابله السابقم، هذا يسمى الواجبات ويترك المحرمات وال يتطوع بقدر  زائد على الواجبات
يزيد على الواجبات النوافل، ويزيد على ترك المحرمات المكروهات، هذا سابق، ودونهما الظالم لنفسه الذي قد 
يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات، وهو في دائرة اإلسالم، وهذا الخلل قابل للغفران، والثالثة 

ومنهم  [( سورة فاطر18)] ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم{} ،مصطفيناألقسام كلهم من ال
ومنهم، كلهم من المصطفين، يعني حتى الظالم لنفسه مصطفى؛ ألن مآله إلى الجنة، وهؤالء المصطفون 

 [( سورة فاطر11)] ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب{}ال سورة فاطر  [طر( سورة فا55)] }َجنَّاُت َعْدٍن{صناف الثالثة جزاؤهم األ
إذا كان هؤالء األصناف الثالثة بما فيهم الظالم لنفسه يحلون بالذهب، فجنات الفضة لمن؟ ما فيه جنات من 

 ؟أو أن الحلية غير بناء الجنة ؟لمن جنات الفضة ؟ذهب وجنات من فضة
وهو كتاب   (طريق الهجرتين: )م  طويل في هذه المسألة ينبغي مراجعته فيله كال -رحمه هللا-، ابن القيم نعم

دامة النظر فيه  كالم  طويل له حول هذا. هفي ،نفيس ال يستغني طالب علم عن مطالعته ومراجعته وا 
 :.......طالب

 .مطبوع، طبعة منير فاخرة
 :.......طالب

، لكن المسألة يبقى مسألة الذوق في اختيار الكتب ةجيدالطبعة السلفية لطريق الهجرتين  ،ال فاخرة طبعة منير
 مسألة ثانية.

 :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  "وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه"فأدبر الرجل وهو يقول: "
إن  -وأبيه–))أفلح ، وفي مسلم وقع عند مسلم: اهكذا في الموطأ وفي البخاري أيض   "((أفلح الرجل إن صدق))



البقاء في الجنة؛ ألنه هو البقاء الدائم في الخير الدائم، ومن  :البقاء، والمراد به في الشرع :الفالح صدق((
هي عنه فإنه مفلح، يعني فائز وباق  في رك ما ن  وتَ  ،ر بهم  معاني الفالح الفوز والسعادة، وال شك أن من فعل ما أ  

 .-إن شاء هللا تعالى-النعيم الدائم 
هل  إن صدق(( -وأبيه–))دخل الجنة أو  إن صدق(( -وأبيه–))أفلح وقع عند مسلم:  لرجل إن صدق(())أفلح ا

ن الواو عاطفة؟ هي قسم بال شك، هي قسم  بال شك، أجيب عن هذا بأن مثل هذا القسم إنما : إنستطيع أن نقول
))كفر  :في رواية فقد أشرك(( ))من حلف بغير هللاالحلف بغير هللا، وأن  ،وقع قبل النهي عن الحلف باآلباء

، فهذا كان قبل النهي عن الحلف باآلباء، أو -عز وجل-المقصود أن هذا أمر  عظيم الحلف بغير هللا  وأشرك((
ال يراد بها التعظيم، لكن هذا الجواب  ،كلمة تجري على اللسان وال يراد معناها :-كما يقول بعض الشراح-أنها 

نه يجري على لسانه وال يتسنى ألحد  اإلنكار؛ ألنه يجري على اللسان : إ قالضعيف؛ ألن كل من حلف بغير هللا
 والذي في القلوب في القلوب.

فقصرت الالمان  "أفلح وهللا إن صدق" ،وهللا": "تصحيف أصلها ))وأبيه((حكى السهيلي عن بعض مشايخه أن 
أبيه كلمة قصيرة الالم أطول من ضرس أو سنة  فتصحفت الكلمة؛ ألن الكتابة قريبة وأبيه قريبة من وهللا، إال أن

 رت الالمان فتصورت هكذا.االباء والياء، فص
 .طيب لفظ الجاللة ما تحته نقط وأبيه تحتها ثالث نقط

 :.......طالب
 هذا قبل النقط. ،نعم قبل النقط 

ينبغي أن يكون هو القدوة ع يخالف نهيه، المشر   ))ال تحلفوا بآبائكم((المقصود أن الذي نهى عن الحلف باآلباء 
 ا))وأول رب  : -عليه الصالة والسالم-هو األسوة، فكيف يقال لما حرم الربا وعصم الدماء في حجة الوداع قال 

 ما في تعظيم ليس له نفاذ. أما ينهى ويكون العباس بهذا تكون القدوة،  ارب ،ربانا أضعه ربا العباس((
 :........طالب

ن كان متصل بالعقيدة، يعني مثل ما قيل في العطف،  ،من األحكام ينسخ يقال بالنسخ؛ ألن هذا حكم هو حكم وا 
ن هذا خاص  به : إقيل -عليه الصالة والسالم-ومن يعصهما، يعني جمع ضمير النبي  ..،قال: بئس الخطيب

مثل عن عاد االبتب أولى الناس -عليه الصالة والسالم-النبي  يقبل، ، لكن مثل هذا ما-عليه الصالة والسالم-
نص  محكم، واالحتمال  ،اآلباءبحلف ال دنا نص  محكم وهو النهي عنهذه األلفاو الموهمة، على كل حال عن

 قائم أن هذا قبل النهي.
 -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا "يقول: 
، الشيطان جنس يشمل الشيطان األكبر الذي هو إبليس، ويحتمل أنه من يعقد الشيطان ((يعقد الشيطان)) قال:

أي مؤخر  ((على قافية رأس أحدكم يعقد الشيطان)) ، نسأل هللا العافيةالشياطين غير إبليس من جنود إبليس
من عموم المخاطبين من الصحابة ف :أحدكم أحدكم(()) مؤخره، ومنه قافية القصيدة آخرهاه، وقافية كل شيء نقع

لكن يراد به  ،عام ،فهو شامل، وهو من العام؛ ألنه مفرد مضاف ه إليه الخطابجاء بعدهم ممن يمكن أن يوج
ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم }: -جل وعال-فيخص منه األنبياء، يخص منه من يتناوله قوله  ،الخصوص



إذا هو )) قرأ آية الكرسي ال يقربه شيطانكرسي، من من قرأ آية ال ايخص منه أيض   [( سورة الحجر58)] ُسْلَطاٌن{
حكام   ايضرب بيده على العقدة تأكيد   ((فارقد عليك ليل طويل :يضرب مكان كل عقدة ،نام ثالث عقد  اوا 

وكل إنسان إذا  عليك ليٌل طويل(())إذا عقد انتهى ضرب العقدة من أجل أن تتأكد  ))يضرب مكان كل عقدة((
ل ال سيما مع برودة الجو أو الحرارة وقصر الليل يكاد أن يسمع بهذا الكالم، يكاد أن يسمع انتبه في أثناء اللي

 . نعم؟لو بقي.. مثل هذا الكالم، عليك ليل  طويل، ولو لم يكن طويال  
 :.......طالب
واللذة فيما عليك ليل  طويل،  :من الوتر ويقول ايسير   ير بحيث ال يدرك إال شيئ ابعد األذان أو بقي شيء يسنعم 

يعني إذا انتبه اإلنسان وباق  على الوقت نصف ساعة،  ،أعظم من كل ما مضى ابقي من الوقت ولو كان يسير  
 اآلخرة بخالف ذلك، وهللا المستعانوهللا المستعان، بينما لذة تجار  ،هذه النصف الساعة هذه هي اللذة والمتعة

 واحدة من الثالث ((فذكر هللا انحلت عقدة استيقظ)) األمر خالف هذا ((فإن استيقظ ،عليك ليٌل طويل فارقد))
وتكون  ،بلفظ الجمع، أو انحلت عقدة وهي الثالثة ((هفإن صلى انحلت عقد -الثانية- فإن توضأ انحلت عقدة))

ن كانت األولى والثانية قد انحلتا قبل ذلك لكن بقيت الثالث  العقد انتهت، فإذا صلى انحلت العقد الثالث، وا 
يقول  طيب النفس(())له من الطاعة  -جل وعال-بما وفقه هللا  امسرور   ((طيب النفس افأصبح نشيط  )) حلتان

ن "في طيب النفس  اأن في صالة الليل سر   "طيب النفس هفي اوالذي يظهر أن في صالة الليل سرًّ " :ابن حجر وا 
نها عالج  مجرب إ :قال بعضهمكما  ،سر مودع في صالة الليل "الثواب -المصلي–لم يستحضر اإلنسان 

ال أصبح خبيث النفس كسالن(()) عض األمراض المستعصية صالة الليللب  ما طلب منه من فعل الخيرترك ل وا 
يخبر عن هذا  -عليه الصالة والسالم-خبثت نفسي، والنبي  :وقد جاء النهي عن قول اإلنسان ))خبيث النفس((

عليه -فساد الدين، والنبي  :ب اإلنسان الخبث لنفسه، والخبثالشخص أنه خبيث النفس، وفرق  بين أن ينس
 للتنفير من هذا العمل. من هذه حاله؛يصف بذلك  -الصالة والسالم

عقد الشيطان  :باب"خرج الحديث من طريق عبد هللا بن يوسف في كتاب التهجد:  -تعالى رحمه هللا-البخاري 
ال ما فيها إشكالفيها إش "على قافية الرأس إذا لم يصل   بالليل  يعني هل العقد عقد الشيطان على ؟كال الترجمة وا 
أو عام للجميع ومن قام وتوضأ انحلت عقدة، ومن ذكر هللا انحلت عقدة،  قافية الرأس خاص بالذي لم يصل   

 ؟يعني هل هو خاص  بمن لم يصل   بالليل ؟ومن توضأ انحلت عقدة، ومن صلى انحلت العقد
هو اإلشكال في كون البخاري ربط عقد  "يطان على قافية الرأس إذا لم يصل   بالليلعقد الش :باب"يقول: 

، ما هو الشيطان على قافية الرأس بعدم الصالة، مفهومه أن الذي يصلي بالليل ال يعقد عليه الشيطان أصال  
تثني، يعقد على مفهوم الحديث أن كل نائم يعقد على قافيته؛ ألن أحدكم مفرد مضاف يفيد العموم إال ما اس

، لكن من قام فذكر هللا انحلت عقدة، من توضأ انحلت عقدة،  الجميع، لكن استمرار هذه العقد لمن لم يصل  
، لكن الفرق بينهما أن  صلى انحلت العقد، فدل على أن الشيطان يعقد على الجميع من يصل   ومن لم يصل  

 .الذي يصلي تنحل العقد، والذي ال يصلي ال تنحل العقد



مخالف  لظاهر حديث الباب؛ ألنه دال  على أنه يعقد على رأس من  قال ابن التين وغيره: قوله: إذا لم يصل  
، لكن من ؛صلى ومن لم يصل    صلى تنحل عقده  ألنه دال  على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل  
 .بخالف من لم يصل

، ابن رشيد السبتي الفهري له باب بقاء عقد ا :وأجاب ابن رشيد: بأن مراد البخاري  لشيطان بالنسبة لمن لم يصل  
عناية بتراجم البخاري، وكتابه من أنفع ما كتب في بيان التراجم، والكتاب ناقص ما كم ل، لكنه لو كمل ألغنى 

بالنسبة ألن البقاء  (بقاء عقد الشيطان :باباد البخاري با)، مراده مر اعن غيره، أشار إليه ابن حجر ونقل منه كثير  
 لمن لم يصل   ظاهر، لكن من قام وذكر هللا وتوضأ وصلى انتهت العقد، لكنه يعقد عليه قبل ذلك.

 :.......طالب
 ه.لكنه يبقى خبيث النفس، الشخص الذي ينام إلى طلوع الصبح هذا جاء وصفه بأنه بال الشيطان في أذن

 :.......طالب
ذكر هللا واجب؟ ليس  ؟ليل أنه استيقظ فذكر هللا، الذكر واجببد ؟تظن أن هذه العقد أثرها أثر المحرماتهو 

بواجب، انحلت عقدة، فدل على أن هذه العقد تنحل بالتطوع بما فيها الذكر، والوضوء للتطوع، وتنحل كلها 
إذا قرأ آية  وقدم انتهت يا أخي، ،بالتطوع، الكالم إلى أن يصبح خبيث النفس لكن إذا صلى الصبح مع الجماعة

 نعم؟ رسي طرد الشيطان، ألنه إذا أصبح طلع عليه الصبح،الك
 :.......طالب

نه إذا قرأ آية الكرسي ال يقربه شيطان، ومن صلى أول الليل وهذا صنيع الخليفة : إقلنا ؟صلى أول الليل
 ، لكن هذا مفاده الحث على قيام الليل، ال أن مثل هذا الفعل محرم.-إن شاء هللا-الصديق يكفيه 

 ......:.طالب
من قبول  اهذه أسباب، واألسباب تترتب عليها آثارها إذا انتفت الموانع، لكن قد يوجد مانع أيض   ،ال يقربه شيطان

 .هاهذه األسباب، فال تترتب عليها آثار 
 :.......طالب

أصبح خبيث النفس هذا قبل الصالة، قبل صالة الصبح، يعني دخل في الصباح طلع الصبح عليه، ال أصبح 
 ...ي دخل في الصباح طلوع الفجر.يعن

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب العيدين -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، واإلقامة:
في األضحى نداء  وال ،لم يكن في عيد الفطر :حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول

وتلك السنة التي ال اختالف فيها  :قال مالك ،إلى اليوم -صلى هللا عليه وسلم-وال إقامة منذ زمان رسول هللا 
  .عندنا

كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى  -مارضي هللا عنه-أن عبد هللا بن عمر  :وحدثني عن مالك عن نافع
 .المصلى

تثنية عيد، والعيد مشتق  من العود، سمي بذلك لتكرره  :العيدين كتاب العيدين:: -لىتعا رحمه هللا-يقول المؤلف 
 :أعياد، العيد :وجمعهعلى عباده فيه،  -جل وعال-في كل عام، أو عود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد هللا 

واد، فالتزمت الياء فيجمع على أع ،أعياد، واألصل أنه واوي : فهو واوي، أصله الواو، وجمعه ،أصله من العود
 .ه للفرق بينه وبين أعواد الخشبومنهم من يقول: أنه جمع على أعياد ،للزومها في المفرد

هو األذان  الذيوالنداء  ،باب العمل في غسل العيدين باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، واإلقامة:
 واإلقامة فيهما.

لم يسند الخبر إلى  -رحمه هللا-، اإلمام مالك "احد من علمائهمحدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير و "يقول: 
إلى  د إلى الواحد؛ ألنه حتى لو أسندهلكنه أسنده إلى جمع، ووصفهم بالعلماء، وهذا عنده أقوى من اإلسنا معين؛

جمع من غير توثيق، أسند الخبر إلى جمع  من المجاهيل من غير توثيق وال تسمية، هؤالء جمع يشد بعضهم 
ولذا مثل هذا  ؛، فكيف إذا كان اإلسناد من مالك وهو من أهل التحري والتثبت، ووصفهم بكونهم علماءابعض  

سلوب عند اإلمام مالك أقوى من مجرد اإلسناد إلى واحد، قاله الباجي في شرحه.  األ 
صلى هللا عليه - "لم يكن في عيد الفطر وال في األضحى نداء في األذان وال إقامة، منذ زمان رسول هللايقول: 
 أذان وال إقامة.دخل اإلمام يكبر من غير تقدم ، بل مجرد ما يإلى اليوم" -وسلم

: "لم يكن يؤذن يوم الفطر وال يوم قاال -مرضي هللا عنه-في البخاري عن ابن عباس وعن جابر بن عبد هللا 
لخطبة بغير أذان وال إقامة" وعنده األضحى" ما فيهما أذان، وعند مسلم من حديث جابر: "فبدأ بالصالة قبل ا

يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ   عن جابر قال: "ال أذان للصالة يوم العيد وال إقامة وال شيء" وبهذا اأيض  
كل كان، سواء  قيل: هللا أكبر هللا أكبر األذان المعروف، أو ببعض جمله أو الصالة جامعة، أو صالة العيد، 

وال يسمع تكبير اإلمام  ،لكن إذا احتمل أن هناك من يرقد عن هذه الصالة ن المحدثات؛هذا من المبتدعات م
لكن من محل  ا، األمر فيه سعة؛نبه الناس بعضهم بعض   ،وال من قبل المؤذن ،فنبه من غير موقع المؤذن

 األذان المرتب المشروع ينادى لصالة العيد أو لصالة الجنازة هذه من المحدثات.



في تعليقه على فتح الباري لما ذكر البخاري األحاديث التي تدل على أنه ليس لها  -رحمه هللا-باز الشيخ ابن 
 قال: وبهذا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ  كان. ،أذان وال إقامة

إلى هلموا "أحب أن يقول: الصالة فقط، أو الصالة جامعة، فإن قال: "يقول:  -تعالى رحمه هللا-اإلمام الشافعي 
، يعني ال ينادي لها "، فإن قال: حي على الصالة أو غيرها من ألفاو األذان كرهت  له ذلك"الصالة لم أكرهه

 بألفاو األذان المعروف.
قال  ،-يعني في المدينة- السنة التي ال اختالف فيها عندناوتلك ": -تعالى رحمه هللا-يقول اإلمام مالك 

 مصار، أن صالة العيد ليس لها نداء.الباجي: وال خالف فيه بين خلفاء األ
اختلف في أول من أحدث األذان للعيد، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، و 

ابن الزبير، وعلى كل حال إذا لم يثبت مثله عن النبي  :مروان، وقيل: زياد بالبصرة، وقيل: الحجاج، وقيل :وقيل
الصحابي إذا لم  لهمعال عن خلفائه الراشدين المهديين فإنه بدعة ممن جاء به، ولو و  ،-عليه الصالة والسالم-

 يوافق عليه.
تابع  ،قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى

هنا  مر اغتسل للعيد قط،ما رأيت  ابن عمالك على روايته عن نافع موسى بن عقبة، وروى أيوب عن نافع: 
ما  -كالهما عن نافع-روى أيوب عن نافع: ما رأيت  ابن عمر  لى،يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المص

ثم يغدو منه إذا أصبح إلى المصلى، يعني من  ،رأيت  ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت بالمسجد ليلَة الفطر
اإلنسان يبيت أن يختارون مثل هذا،  ،ا يختاره بعض الفقهاء، الحنابلةبثياب اعتكافه، وهذ ،معتكفه إلى المصلى

يستحبون إحياء ليلة العيد بخبر  ضعيف ورد في ذلك، فإذا أحيا ليلة العيد ومكث في  اليلة العيد، والفقهاء أيض  
 هذا عندهم. ،وخرج من معتكفه إلى المصلى ال يغتسل، بل يصلي العيد بثياب اعتكافه ،الليلة
 منه إذا أصبح إلى المصلى، ثم يغدو ،رأيت  ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطرما 

يمكن حمل هذا على ما إذا اعتكف، ورواية مالك محمولة على إذا لم يعتكف، إن اعكتف بات ليلة العيد في 
ذا لم يعتكف و  بات في بيته اغتسل ولبس أحسن المسجد وخرج إلى المسجد من غير اغتسال بثياب اعتكافه، وا 

واالجتماع للعيد أكبر من  ،وخرج إلى المصلى، وهذه هي السنة، وهذا مطلوب  للجمعة ،وتنظف وتطيب ،ثيابه
 االجتماع للجمعة. 

 :باب األمر بالصالة قبل الخطبة في العيدين
يوم الفطر ويوم كان يصلي  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب

 . قبل الخطبة األضحى
 . كانا يفعالن ذلك -رضي هللا عنهما-أن أبا بكر وعمر  وحدثني عن مالك أنه بلغه:

-شهدت العيد مع عمر بن الخطاب  بن أزهر قال:اوحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى 
صلى هللا -يومان نهي رسول هللا  إن هذين :فقال ،انصرف فخطب الناس فصلى ثم -رضي هللا تعالى عنه

ثم  :قال أبو عبيد ،واآلخر يوم تأكلون فيه من نسككم ،عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم -عليه وسلم
إنه قد اجتمع  :وقال ،ثم انصرف فخطب ،فجاء فصلي -رضي هللا عنه-شهدت العيد مع عثمان بن عفان 



ومن أحب أن يرجع فقد  ،ة أن ينتظر الجمعة فلينتظرهافمن أحب من أهل العالي ،لكم في يومكم هذا عيدان
وعثمان محصور  -رضي هللا تعالى عنه-ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب  قال أبو عبيد: ،أذنت له

 .ثم انصرف فخطب ،فجاء فصلى
  باب األمر بالصالة قبل الخطبة في العيدين:: -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

كان يصلي يوم الفطر ويوم األضحى  -عليه وسلم صلى هللا-عن شهاب أن رسول هللا  حدثني يحيى عن مالك
 خرج لصالة العيد فصلى ركعتين، ثم خطب، أول ما بدأ به الخطبة.  -عليه الصالة والسالم-قبل الخطبة، النبي 

هاااااذا مرسااااال، وهاااااو متصااااال مااااان وجاااااوه صاااااحاح فاااااي  -وسااااالمعلياااااه   صلى هللا-عن ابن شهاب أن رسول هللا 
 الصحيحين وغيرهما.

-قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعالن ذلك، يدل على االستمرار، استمرار العمل بعده 
 لئال يدعى النسخ.  ؛-عليه الصالة والسالم

وأبي بكر  -صلى هللا عليه وسلم-في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس قال: شهدت  العيد مع رسول هللا 
ر ذلك، يعني من خطب قبل الصالة، ففي اختلف في أول من غي  و وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة، وعمر 

مسلم عن طارق بن شهاب أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصالة مروان، وأنكر عليه، أنكر عليه من قبل بعض 
مقرر عند أهل العلم أنه إذا  اض  لكن أي قررة: أن المنكر ال بد من إنكاره؛القاعدة الم، وهو على المنبر، الصحابة

معروف مقرر في  ،ترتب على هذا اإلنكار منكر أعظم منه فال، المقرر عند أهل العلم ارتكاب أخف الضررين
ال ففي حديث أبي عبادة بن الصامت:  الشرع، فإذا ترتب على هذا اإلنكار منكر أعظم منه يترك ويعدل عنه، وا 

على أن نقوم  ،على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره -وسلمصلى هللا عليه -بايعنا رسول هللا 
لكن متى؟ هذا إذا خشيت مفسدة، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فال، أنكر  "بالحق ال نخاف في هللا لومَة الئم

مروان  ملحأبو سعيد ولم ينكر أبو هريرة، دخل أبو هريرة ومعه مروان وجلس في المقبرة، فجاء أبو سعيد و 
 حتى توضع.  بيديه: قم، وفيه النهي عن الجلوس وأبو هريرة حاضر

 سد أعظم فمعروف المسألة في الشرع،المقصود أن مثل هذه األمور تقدر بقدرها، مصالح ومفاسد، إن كانت المفا
جزم بأنه على كل حال هذه أمور معروفة ومبحوثة ومقررة عند أهل العلم، وال يمكن أن يقدم عالم على أمر  ي

 فهناك ما يسمى بالعزائم والرخص، المسألة معروفة. ،يترتب عليه ضرر عام، أما ضرر على الشخص نفسه
قال  ،اختلف في أول من غير ذلك، ففي مسلم عن طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصالة مروان

وقد أساء، قاله:  ،ل فذلك مجزئ  عنهمن بدأ بالخطبة قبل الصالة أعادها بعد الصالة، فإن لم يفع"الباجي: 
 ."أشعب

ي أن يعيد نعم ينبغ ؟افترضنا شخص في يوم العيد جاء وقدم الخطبة ثم صلى، هل لتقديم الخطبة على الصالة
ال ما يعيد؟  الخطبة لتقع في موقعها؛ لكن لو جاء شخص يوم الجمعة فبدأ بالصالة ثم خطب، يعيد الصالة وا 

لصحتها،  االجمعة تقدم خطبته، بينما الخطبة لصالة العيد ليس شرط  صالة صحة  يعيد الصالة؛ ألن من شرط
ما الداعي لمثل مروان أن يقدم الخطبة على الصالة؛ ألنهم لحظوا انصراف الناس عن خطبهم، فأرادوا أن 

نتظار ر الصالة امصلى العيد وينصرف بدون صالة، ومن الزم انتظا جيءيربطوا الناس بالصالة، ما في أحد ي



لكن هذا ال يعني أن اإلنسان يبتدع بالدين من أجل أن يحقق مصلحة هو يراها، ال، الدين  الخطبة وسماعها؛
 مبني على التوقيف التسليم.

مولى عبد الرحمن  ،كبيرن أبي عبيد سعد بن عبيد الزهري، تابعي يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ع
مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب، بال أذان وال  -د األضحىعي-بن أزهر، قال: شهدت  صالة العيد 

إن هذين يومان، األصل أن  -تغليب للحاضر لإلشارة-إقامة، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين 
يغلب الموجود وتكون  اواآلخر مفقود   الكن إذا كان أحدهما موجود   كون إلى موجود، موجود في األعيان؛اإلشارة ت
  .ما في األعيانإلى  ى غيره إشارة إلى ما في األذهان الة إلاإلشار 

يوم فطركم من  -والنهي نهي تحريم-عن صيامهما  -صلى هللا عليه وسلم-إن هذين يومان نهى رسول هللا 
يوم فطركم من صيامكم، واآلخر يوم تأكلون فيه من نسككم،  ،خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما :صيامكم، يوم
أضافه إلى الفطر وأضاف الفطر إليهم يوم فطركم، والثاني تأكلون، يعني أشار إلى العلة في  ،يوم فطركم

ال يجوز صيامه،  اال يجوز صيامه، الثاني يوم أكل، واألكل مناف  للصيام إذ   ااإلفطار، ما دام هذا يوم فطر إذ  
فيه أن الضحايا تسمى و فيه من نسككم،  فأشار بالعبارتين إلى العلة، العلة الموجبة للفطر، واآلخر يوم تأكلون 

 يعني على سبيل االستحباب عندتأكلون،  ،تطوع ،نسيكة، وأن األكل منها مستحبوالالضحية  :نسك، والواحدة
ن أوجبه أهل الظاهر، يعني لو أن شخص   صام يوم عيد الفطر ما صار هناك فرق بين يوم الصيام  االجمهور، وا 

يوم صومكم وبين يوم فطركم، واإلشارة بالحديث إلى العلة، ولو شرع في صوم يوم فرق بين  هويوم الفطر، ما في
األضحى لم يكن لمشروعية الذبح في هذا اليوم معنى، في الحديث تحريم صوم يومي العيدين، ويستوي في ذلك 

عيدين، وال يحرم صوم يومي ال ،المندوب وقضاء الواجب والنذر والكفارة والقضاء وغير ذلك، فهذا محل إجماع
 صوم متعة وال قران، كلها حرام، صوم يوم العيدين. 

الهدي؛ ألنها من أيام العيد، لكن يوم العيد يوم الحج ال يجوز صومه  لمن لم يجدرخص في صيام أيام التشريق 
ا، م ولو صام ظاهر  البتة، ال يوم الفطر وال يوم األضحى، ال يجوز له بحال أن يصوم في يوم العيدين، ولو عد

 ال يجوز له أن ينوي اإلمساك، بل يجب عليه أن ينوي الفطر. ،يشرب امال يأكل و  املم يجد 
 طالب:........

الحظر مقدم على اإلباحة، لو صامها باعتبار أن من قدر على بعض المطلوب يفعله يؤجر عليه، المقصود أنه 
ي لو قضى هذا باعتبار أنه ممنوع من ، يعنغير داخل الرابع عشر والخامس عشر ،غير داخل في المنهي عنه

 من البيض. ه ليسلكن ،صيامه يرجى
مولى ابن أزهر: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب،  ،قال أبو عبيد المذكور

 يقصد األضحى والفطر؟، "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان"وقال في خطبته: 
 طالب:........

الذي أبدلنا  ،الحقيقي والجمعة، والجمعة من أعياد المسلمين إال أنها غير العيدين المقررين في الشرع العيدنعم، 
 هللا بهما عن أعياد الجاهلية. 



وهي القرى المجتمعة حول  :واحدة العوالي "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية"
ليصلي الناس، وال يحمل  "فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة"ية أميال، أبعدها عن المدينة ثمان ،المدينة

، يرجع ولو لم يحضر "ومن أحب أن يرجع فقد أذنت  له"نفسه المشقة بالذهاب والرجوع فلينتظرها حتى يصليها، 
، "قد أذنت  لهومن أحب أن يرجع ف"للجمعة، فيجوز ذلك، وبعضهم كاإلمام مالك يخص هذا بمن أذن له اإلمام، 

، ولو حضر يقتصر الحكم على من أذن له اإلمام، أما من لم يأذن له اإلمام فإنه ال يجوز له أن يترك الجمعة
، وأما القول الكن الجمهور يجيزون لغير اإلمام إذا حضر العيد أن ال يحضر الجمعة، بل يصليها ظهر   العيد؛

 ال يعول عليه. ،العيد فإنه قول  شاذوأنه يكتفى ب ،بأنه ال تلزمه الجمعة وال الظهر
، فجاء فصلى -وأرضاه رضي هللا عنه-قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور 

 ثم انصرف فخطب. 
يعني قبل  ،جملة حالية، فجاء فصلى ،وعثمان محصور -رضي هللا عنه-شهدت العيد مع علي بن أبي طالب 

إذا كان من السنة أن تقام صالة العيد بال إمام فالجمعة أولى؛ ألنها  :، قال أبو عمرالخطبة، ثم انصرف فخطب
ال يشترط إلقامة  اآكد، الجمعة آكد من العيد، فإذا صاغ أن تقام العيد بدون إمام فالجمعة من باب أولى، إذ  

مان الذي هو اإلمام صلى وعث -رضي هللا عنه-صالة العيد أو الجمعة إذن اإلمام، من أين أخذ هذا؟ علي 
معروف عند الحنابلة أن الجمعة لها شروط ليس منها إذن اإلمام،  ،الحقيقي محصور، بهذا قال مالك والشافعي

 ومنع ذلك أبو حنيفة، فال تقام الجمعة عنده إال بإذن اإلمام. 
ي أي مكان وعلى كل حال قول أبي حنيفة من حيث النظر له وجه، يعني لو سمح ألي شخص يقيم الجمعة ف

لكن  م له أن يتدخل في مثل هذه األمور؛بعض المفاسد، فاإلما ،يترتب عليه بعض األشياء :في أي... نقول
له ذلك،  ،ليس له أن يمنع من إقامة الشعائر بحال، له أن ينظم ويرتب ويشرف ويمنع القدر الزائد على الكافي

 د الرفع للجهات المسئولة. والعمل على هذا، ال يمكن أن تقام جمعة في مسجد إال بع
 .......طالب:

لكن في مثل هذه ، ليسوا ممن يهادنون اإلمام؛ تعرف أنت األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد على كل حال
وفي بعض األزمان الناس بحاجة إلى شيء من التنظيم لو  ،مثل اضطراب األحوال في بعض األماكن ،الظروف

  .حنيفة له وجهتدخل اإلمام وعمل بمذهب أبي 
 .......طالب:
تلزمه صالة الجمعة، المقصود أن الرخصة في هذا للتيسير  ،إمام الحي ،ن اإلمام يعني الذي هو األصلإ :نقول

والتخفيف، فإذا كان يترتب على الصالة إقامتها في المسجد مشقة على الناس، أو اضطراب وتشويش، مسجد 
 يت ال بأس؛ ألن كل هذا مبني على التسهيل والتيسير.فتصلى في الب ،ظهرالومسجد يصلي  ،يخطب

بالناس في حصار  -رضي هللا عنه-ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود ال يقيمها إال السلطان، وقد صلى علي 
في حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة ابنه ابن سهل بن حنيف،  اعثمان، وصلى أيض  

 ،مع وجود اإلمام، فال شك أنه إن أمكن استئذانه فهو األصل؛ ألنه هو صاحب الشأنالمقصود أن هؤالء صلوا 
في إمامة الصلوات؛ ألن األصل أن من يتولَّ اإلمامة هو اإلمام  اوهو اإلمام أيض   ،وهو اإلمام، اإلمامة العظمى



در الناس في الحج والذي يقيم الجمع واألعياد، ويتص ،والذي يخطب ،الذي يتولى إمامة الناس في الصالة
 .والجهاد وغيره

 .......طالب:
لو كانوا باقين في أماكنهم  اما يسمعون النداء، إذ   ؟أهل العالية هم حضروا اآلن، ثمانية أميال هل يسمعون النداء

ما لزمهم، ما دام ال يسمعون النداء على أن الجمعة تختلف عن الصلوات العادية، يعني الجمعة فرض مرة في 
، لو ألزم الناس بحضورها ولو من بعيد، بعد ال يشق على الناس، بخالف الصلوات األخرى المربوطة األسبوع

 كما في حديث ابن أم   مكتوم. ،بسماع النداء
 :باب األمر باألكل قبل الغدو في العيد: -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 . وم عيد الفطر قبل أن يغدوأنه كان يأكل ي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه:
أن الناس كانوا يؤمرون باألكل يوم الفطر  بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره:اوحدثني عن مالك عن 

 .وال أرى ذلك على الناس في األضحى :قال مالك ،قبل الغدو
  باب األمر باألكل قبل الغدو في العيد:: -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 ى صالة العيد، وهو الذهاب إليها بالغداة أول النهار.قبل الغدو إل

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو، قبل أن يغدو 
قال:  -رضي هللا عنه-وقد روى البخاري عن أنس  ،-صلى هللا عليه وسلم-اقتداء  بفعله  ،يعني إلى الصالة
هذا ثابت من فعله  "اال يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتر   -صلى هللا عليه وسلم- "كان رسول هللا

، يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ا، وأورده اإلمام مالك مقطوع  -عليه الصالة والسالم-
 .-ليه الصالة والسالمع-معنى مقطوع؟ يعني من قول التابعي، فهو مقطوع، وهو ثابت من فعله  مايأكل، 

 ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون، الناس من
فيكون األمر أعم، كانوا يؤمرون باألكل يوم الفطر قبل  ،هم؟ الصحابة، أو من في عهده من الصحابة والتابعين

الفطر قبل األكل يوم كانوا يؤمرون ب ،نا نؤمر، أو كان الناس يؤمرون الغدو، كانوا يؤمرون، فإذا قال التابعي: ك
من حديث أنس في البخاري، وكفى بهذا حجة  -عليه الصالة والسالم-الخبر وهو الفعل ثابت عنه  :الغدو، أوال  

د فعل في مشروعية األكل قبل الغدو إلى صالة العيد يوم الفطر، كانوا يؤمرون باألكل، كان ال يغدو هذا مجر 
 ا، وهو دال  على االستحباب، وهنا أمر: كانوا يؤمرون باألكل يوم الفطر، وهو أيض  -عليه الصالة والسالم-منه 

ذا قيل والقائل هو الصحابي هذا مرفوع؛ ألنه ال ينصرف إال إلى  ،كنا نؤمرأو  ،كانوا يؤمرون  :أمر استحباب، وا 
-، أما إذا قاله التابعي فيحتمل أن اآلمر غير النبي -المعليه الصالة والس-من له األمر والنهي وهو النبي 

، لكنه ال ينسبه إلى جيل التابعين، ما قال: كنا نؤمر، قال: كانوا، يعني من تقدموا من -عليه الصالة والسالم
 .-صلى هللا عليه وسلم-وحينئذ  يكون اآلمر هو النبي  ،ويقصد بذلك الصحابة ،يؤمرون  ،سلف

ال فغيره؛ ألن األكل مقصود ليختلف حتى يأكل تمرات، و  االستحباب ألكل التمر في هذا اليوم، فإن وجد التمر وا 
ال فغيره، ويفضل أن يكون حلو   ال كالعسل م ايوم الفطر عن يوم الصوم، إن وجد التمر وا  ثال  لمشابهته التمر، وا 



ا يوم  يحرم صومه، فلئال يتشبه المقصود أنه يحصل ما يخرج به المسلم من مشابهة الصائم؛ ألن هذتيسر،  فما
 بالصوام يأكل.

 صلي العيد،كانوا يؤمرون باألكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صالة العيد؛ لئال يظن ظان  لزوم الصوم حتى ي
وعدم مشابهة الصوام، قال مالك: وال أرى ذلك على الناس في األضحى، عيد  ،لك سد الذريعةذوكأنه أريد ب

، يقول: وال اهو الحكم واحد؟ ليس الحكم واحد   اإذ   ؟يسبقه صيام رمضان، وعيد األضحىالفطر يسبقه الصيام، 
ن شاء ترك في األضحى، إن شاء أكل  -عند المالكية-أرى ذلك على الناس في األضحى  بل إن شاء فعل، وا 

ن شاء ترك،قبل العيد حتى يأكل من  ،وقال غيرهم غير المالكية يرون أنه يستحب أن ال يأكل يوم األضحى ، وا 
ال يخرج يوم الفطر حتى  -صلى هللا عليه وسلم-كان "أضحيته، لما روى الترمذي والحاكم عن بريدة قال: 

ال يخرج يوم الفطر  -صلى هللا عليه وسلم-كان " يعني وينحر، "يطعم، وال يطعم يوم األضحى حتى يصلي
 من أضحيته. فيكون أول ما يأكل "حتى يطعم، وال يطعم يوم األضحى حتى يصلي

 يقول: ما حكم تناول القهوة مع التمر قبل الذهاب إلى صالة العيد؟
المعول عليه التمر، ثم إن أتبعه بغيره من قهوة أو ماء أو ما أشبه ذلك فال بأس، حديث أنس عند البخاري 

  ((ايأكلهن وتر  و ))
 .......طالب:

النصوص مجتمعة تدل على أن السبع لها شأن، ف ))من تصبح بسبع تمرات((السبع جاء الترغيب فيها وأنها 
 يجدع ن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح، يعني لو إنسانإ :يعني إذا نظرنا إلى النصوص مجتمعة قلنا

 .....وآثر السبع ألنها جاءت على لسان الشرع كان ،الظهر مثال  
 .......طالب:

ا؛ ألن الحلو على يوجد التمر فغيره، ويفضل أن يكون حلو  إن لم  :كيف؟ أو ال يوجد تمر، ال يكلفون، لكن قلنا
 .جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمرلذا  خلو المعدة طيب؛
  فطور التمر سنة 

  هرسول هللا سنَّ 
 يحلي منه سنة. فاز باألجر من

 ....طالب:....
 المقطوع غير المنقطع، عن هشام بن عروة عن أبيه،

 .......طالب:
-لكن إذا أضيف إلى النبي  الموقوف على التابعي يسمى مقطوع ا؛، اوف على الصحابي يسمى موقوف  ال، الموق

 فهو مرفوع سواء كان بسند متصل أو منقطع -صلى هللا عليه وسلم
 .......طالب:

 عروة، هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة، وهو من فعل عروة، وعروة تابعي.
 :راءة في صالة العيدينباب ما جاء في التكبير والق



أن عمر  حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود:
-ما كان يقرأ به رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-سأل أبا واقد الليثي  -رضي هللا تعالى عنه-بن الخطاب 

}اْقَتَرَبِت و [( سورة ق4)]}ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد{دكان يقرأ ب :فقال ،في األضحى والفطر -صلى هللا عليه وسلم
اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر{  .[( سورة القمر4)]السَّ

شهدت األضحى والفطر مع  أنه قال: -مارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد هللا بن عمر 
وفي اآلخرة خمس تكبيرات قبل  ،ع تكبيرات قبل القراءةفكبر في الركعة األولى سب -رضي هللا عنه-أبي هريرة 

في رجل وجد الناس قد انصرفوا من  -رحمه هللا-قال مالك  .وهو األمر عندنا: -رحمه هللا-قال مالك  ،القراءة
نه إن صلى في المصلى أو في بيته لم ا  و  ،وال في بيته ،إنه ال يرى عليه صالة في المصلى :الصالة يوم العيد

 .في الثانية قبل القراءة اوخمس   ،في األولى قبل القراءة اويكبر سبع   ،اك بأس  بذل أرَ 
  :باب ما جاء بالتكبير والقراءة في صالة العيدين: -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

ةَ }غروب الشمس ليلة العيد  ، ويستمر بالنسبة للفطر منالتكبير يسن في ليلتي العيدين َوِلُتَكبُِِروْا َّللِاَ  َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ
وهذا من شكر نعمة إتمام الصيام، ويستمر التكبير إلى صالة العيد، هذا [ ( سورة البقرة624)]َعَلى َما َهَداُكْم{

 التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى الصالة، وهذا غير التكبير في الصالة، هذا بالنسبة لعيد الفطر. 
ويستمر إلى نهاية أيام التشريق؛ ألنها أيام بهيمة األنعام، العشر  ،ل العشرعيد األضحى التكبير يبدأ من دخو 

 عرضها في األسواق وبيعها وشرائها، وأيام العيد والتشريق أيام النحر واألكل فيشرع فيها التكبير.و أيام 
بت عن التكبير في صالة العيد جاء في حديث ابن عمر وغيره، والقراءة جاءت في الحديث األول، هذا ثا

هذا  ،الصحابة، مأثور عن سلف هذه األمة، التكبير المطلق الذي يبدأ من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق
هذا ثابت عن بعض الصحابة والتابعين  ،غير مقيد بوقت معين، والتكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة

يرى أن المسبوق يكبر مع اإلمام بعد  -هللا رحمه-الغ بعضهم مثل الحسن البصري ى بتحوسلف هذه األمة، 
على ما فات من هذه السنة المأثورة، على كل حال ما دام ثبتت عن سلف  امحافظ   ه،ثم يقضي ما فات ،السالم

هذه األمة فال كالم فيها، من فجر يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، هذا غير الحاج، أما الحاج فمن ظهر يوم 
 م.النحر عند أهل العل

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني، ثقة مخرج له في صحيح مسلم، عن عبيد هللا بن 
 .عبد هللا بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة

  -هذا أولهم- فخذهم عبيد هللا
 

                         فخذهم عبيد هللا عروة قاسم

   سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
 

أحد الفقهاء السبعة، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، هذا 
عبيد هللا بن عبد هللا لم يدرك عمر، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب، عبيد 

ريق ضمرة عن عبيد هللا عن أبي واقد قال: سألني ولذا خرجه مسلم من ط ؛هللا لم يدرك عمر لكنه أدرك أبا واقد
ال منقطعة؟  عمر، بما يحكم على رواية مالك وعلى رواية مسلم، رواية مالك متصلة وا 



 .......طالب:
، لماذا؟ هو لو رواها عن عمر لكن هو يحكي قصة لم يشهدها، عبيد هللا يحكي قصة لم  قلنا: له شأن  ثان 

ورواية مسلم  ،ية مسلم متصلة يروي عن صاحب القصة، رواية مالك منقطعةفهي منقطعة، وفي روا ،يشهدها
" والصيغة في رواية مسلم "عن" ابن  ؟متصلة، هل مرد االتصال واالنقطاع أن الصيغة في رواية مالك "أن 

" "عن" متصلة، و" :الصالح نقل عن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين هاتين الصيغتين، فيقوالن أن 
، اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على حديث  من طريق محمد نامثال  نظير ما عند، ويأتي بمنقطعة باطراد

، قاال: هذه منقطعة، وحكما على الحديث من طريق -صلى هللا عليه وسلم-مرَّ به النبي  ابن الحنفية أن عمار  
، قالوا: متصلة، وابن الصالح -ليه الصالة والسالمع-أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمار  أنه مرَّ به النبي 

 تعالى: رحمه هللا-يرى أن حكم هذين اإلمامين سبب اختالف الحكم هو اختالف الصيغة، يقول الحافظ العراقي 
 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه  ..................................

 

يحكيها الراوي  ،ما باالتصال حكما على رواية  متصلةيعني ما أدرك السبب الحقيقي للحكم، وهو أنهما حينما حك
ونظيره ما  ،بهايحكي قصة  لم يشهدها ال عن صاحعن صاحبها، وحكما على الرواية المنقطعة؛ ألن الراوي 

في رواية مسلم عن  ، إذ ا القصة منقطعة،عندنا، عبيد هللا يقول: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، هو ما شهد
وقد أدرك أبا واقد، قال: سألني عمر فهي متصلة بال شك، وليس مرد ذلك باختالف  ،أبي واقد عبيد هللا عن

ذ نما السبب في حكاية الراوي، فإذا حكى القصة عن صاحبها الذي أدركه فهي متصلة، وا  ا حكى الصيغة، وا 
 ."كذا له ولم يصوب صوبه" ما أدرك حقيقة األمر، وعلى هذاقصة  لم يشهدها فهي منقطعة، 

................................. 
 البرديجااااااااااااي نحااااااااااااا وللقطااااااااااااع سااااااااااااووا

 

 وحكااااااااام )أن( حكااااااااام )عااااااااان( فالجااااااااال   
 التخاااااااريج   حتاااااااى يباااااااين الوصااااااال فاااااااي

 

اآلن لو أن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود هنا، أما عن عبيد  انظرالمقصود أنه ال أثر للصيغة هنا، 
و قال: عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد سأله هللا عن أبي واقد قال: سألني عمر، ل

لكنه يحكي  في رواية مسلم ال فرق؛وأخذ عنه، كما لو قال: عن أبي واقد  ،عمر، متصل؛ ألنه أدرك أبا واقد
 لكن لو أسند القصة إلى من لى شخص  لم يدركه، فيحكي عنه قصة؛اإلسناد إ ،القصة أن عمر سأل أبا واقد

 أدركه بأي صيغة كانت صارت متصلة.
الحديث صحيح؛ ألنه ثبت من طريق  متصلة في صحيح مسلم  :؟ نحن نقولق بين الشاهد والمتابعالفار  ما

 .اإلرسال واالتصال قريب  من السواء عنده -رحمه هللا-وانتهى اإلشكال؛ ألن مالك 
 واحاااااااااااااااتج مالاااااااااااااااك كاااااااااااااااذا النعماااااااااااااااان  

 

 بااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهمااااااااااااااااااااااااااااا ودانااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 عنده، ولذلك ما يحرص على االتصال. ا فيه إشكال المرسل م
 .......طالب:

 اإلمام مالك هل أورده متصل؟ 
 .......طالب:

 ما عنده مشكلة.  ،ال، جميع كثير  من المواضع التي مرت بنا تخرج في موطأ مالك مرسلة ،ال



 .......طالب:
يصل،  ايرسل الراوي، وأحيان   ااهنا، أحيان  ، مثل همرسال  ، ويروى عنه عموم الرواة يروى عنه الحديث المتصل

ومن طرق  ،ومن طرق مرسلة، ومن طرق مرفوعة ،يقف، تروى األحاديث من طرق متصلة اوأحيان   ،يرفع اوأحيان  
 ويرويه المنقطع. ،موقوفة، نفس الراوي، الراوي يالحظ قد يرويه المتصل

صلى هللا عليه -لليثي ما كان يقرأ به رسول هللا أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي الحارث بن مالك ا
}اْقَتَرَبِت في الركعة األولى، و [( سورة ق4)]}ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد{ن يقرأ بافي األضحى والفطر، فقال: كا -وسلم

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر{ عليه -لنبي وموقعه من ا -رضي هللا عنه-عمر  في الركعة الثانية، [( سورة القمر4)]السَّ
 ،معروف، يسأل أبا واقد -عليه الصالة والسالم-وحرصه على الصالة خلف النبي  ،معروف -الصالة والسالم

سأل ي -رضي هللا عنه-عمر  "،ال يتعلم العلم مستح  وال مستكبرأو أشرف، "وهو دونه بمراحل، ما قال: أنا أكبر 
فال يلزم، ما يلزم أن يكون العلم كله عند  ؟قد من عمرلكن أين منزلة أبي وا أبا واقد، كالمها من الصحابة؛

 األكابر، بل عند األصاغر ما ال يوجد عند األكابر، فيؤخذ منهم.
الشراح يقولون: إن هذا السؤال لالختبار؛ ألنه ال يحفظ أن عمر تخلف عن صالة العيد في يوم  من األيام، أو 

، والنسيان وارد، فأراد أن -عليه الصالة والسالم-نبي نسي ما كان يقرأ به ال -رضي هللا عنه-لكون عمر 
-لم يعلم ذلك مع كونه ممن حافظ على صالة العيد مع النبي  -رضي هللا عنه-يتذكر، ويبعد أن يكون عمر 

يسأل  -عليه الصالة والسالم-، النسيان وارد، نسي مع طول العهد، بعد سنين من وفاته -عليه الصالة والسالم
د ثم جدد في السنة التي تليها، ثم يتجدتألنه إذا نسي هذه السنة  ؟ن مثل هذا األمر يحتمل النسيانلك أبا واقد؛

 يتجدد في كل سنة، نعم؟ 
أسلوب السؤال  ،تعليم إلى اآلخرين بأسلوب الحوار، ضبطو حافظ هل احتمال أن يكون اختبار أبي واقد، 

ال بأس، أو أراد أن يعلم الحاضرين؛  ،و شك وأراد أن يتأكدنه نسي وأراد أن يتذكر، أإ :هو إذا قلنا ،والجواب..
ريل حينما جاء يعلم ألن اإلنسان قد يسأل عن شيء وهو يعرفه؛ لتعليم الحاضرين، واألصل في هذا حديث جب

وال مانع أن يكون شخص من طالب العلم الذين يعرفون حكم اإلسبال، فإذا وجد في المجلس  الصحابة الدين،
وهل كذا وكذا؟ من  ؟وهل فيها رخصة ،يسأل الشيخ يقول له: ما حكم اإلسبال ودخل مسبال   ،ل العلممن أه اأحد  

 أجل أن يتقرر في ذهن السامع، هذه مسألة حاصلة واقعة.
على كل حال االحتمال  ، المسألة احتمال،ثم ينسى ،شيء يقع مرة واحدةهو ما  ،لكن العيد يتكرر النسيان وارد؛

 ليم أو لالختبار أو نسي أو شك أو أراد أن يتأكد.قائم، يكون للتع
كبر في ف ،والفطر مع أبي هريرةد هللا بن عمر قال: شهدت  األضحى وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عب

هذا موقوف عن أبي هريرة، وال يمكن  قبل القراءة، ،قبل القراءة، وفي اآلخرة خمس تكبيرات ،األولى سبع تكبيرات
لم  امن جهة الرأي واالجتهاد؛ ألن مثل هذه األفعال توقيفية، وال يظن بأبي هريرة أنه ابتدع أمر  أن يكون هذا 
 .-عليه الصالة والسالم-يؤثره عن النبي 

وهو األمر  عندنا، يعني بالمدينة  :تكبيرات في الثانية، هنا يقول اإلمام مالك ، وخمسسبع تكبيرات في األولى
 -عليه الصالة والسالم-، يعني إلى النبي اعبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوع   قد روى أحمد وأبو داود عنو 



قال الترمذي في علله: سألت   وخمس  في اآلخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما(( ،))التكبير في الفطر سبع في األولى
 فقال: صحيح.  -يعني البخاري عن هذا الحديث- امحمد  

شعيب عن أبيه عن جده، وصححه البخاري في جوابه للترمذي، صحح  وعلى كل حال هو من طريق عمرو بن
عن هذا ديث، لهذا سألت محمد بن إسماعيل ما جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الح

 صحيح.  :الحديث فقال
 .......طالب:

سط، لكن هناك نص ال ال، هو معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا رأي من يقول بالتو 
 أحمد يصحح، اإلمام أحمد يصحح، والبخاري سئل عن هذا الحديث فقال: صحيح.

كبر بعد القراءة، هنا في حديث أبي هريرة قبل القراءة في األولى، وفي  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الترمذي أنه 
فيكون التكبير ثم  بعدهما كلتيهما(())والقراءة الثانية قبل القراءة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

ال سيما  ،كبر بعد القراءة، وبهذا أخذ أبو حنيفة -عليه الصالة والسالم-في الترمذي أنه  الركعتين، القراءة في
ليوالي بين يقرأ، يقرأ في الثانية ثم يكبر "يكبر في األولى ثم  "ليوالي بين القراءتينيقول: "في الركعة الثانية 

التكبير قبل  أسوأ ما روى الترمذي من األحاديث،إلى هذا الحديث، لكنه حديث موضوع، وهو  ااستناد   "القراءتين
عمل أبي هريرة، والتكبير سبع في و  ،بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده القراءة عند الجمهور عمال  
 األولى وخمس في الثانية.

بعد تكبيرة االنتقال أو مع تكبيرة االنتقال؟ يعني ثمان يصير  سبع بعد تكبيرة اإلحرام أو مع تكبيرة اإلحرام؟ خمس
 .ثمان

 .......طالب:
 ......وقت الركوع هذه بعد القراءة، ما لها عالقة

 .......طالب:
ر ، وفي الثانية خمس، كب  في األولى سبع ،ال، انتهينا أن التكبير قبل القراءة، هذا المرجح، سبع وخمس ،ال

ال خمس؟ لإلحرام كم يكبر بعد ها؟ ست، طيب كبر لالنتقال في الثانية من السجود إلى القيام كم يكبر أربع وا 
، هل يسوغ لنا أن نقول: سبع بتكبيرة اإلحرام اوفي الثانية خمس   افي مفهوم الحديث: كبر في األولى سبع   خلونا

نتقال فيكون المجموع خمس؟ أو خمس ماذا نقول عن الثانية؟ أربع مع تكبيرة اال ا؟ إذ  اوالمجموع سبع   افيكون ستًّ 
الخبر مؤسس لحكم جديد، قدر  ادون تكبيرة االنتقال؟ يعني هذه التكبيرات زائدة على ما عرف من الصالة، إذ  

ثم خمس تكبيرات، هذا ممكن يفهم  ،ثم سبع تكبيرات، تكبيرة االنتقال ،زائد على ما في الصالة، تكبيرة اإلحرام
 يفهم هذا.من الحديث، وال يبعد أن 

، وقال اليكون المجموع سبع   ،تلى تكبيرة اإلحرام وست تكبيرار في األو رأيكم بمن يفرق بينهما؟ مالك كب   ماطيب 
المذهب عند الحنابلة  ،سبع سواها، واللفظ يحتمل المذهبين، وأما في الثانية فخمس  غير تكبيرة االنتقال :الشافعي

ال قول الشافعي؟ قول وخمس بعد تكبيرة االنتقال، وعلى كل  ،مالك، سبع مع تكبيرة اإلحرام يوافق قول مالك وا 
 حال اللفظ لفظ الخبر يحتمل المعنيين.



ال خمس   ؟طيب ما مذهب أبي حنيفة؟ سبع مع تكبيرة اإلحرام وا 
 .......طالب:

وف عندهم أن التكبيرات يكبر قبل القراءة ويقرأ قبل التكبيرة الثانية، والمعر  "ليوالي بين القراءتينال، هم عندهم "
 جوه.ثالث ما هي سبع، فالمخالفة من و 

 .......طالب:
 .تنوع :وآخر يدل على هذا قلنا ،، لو جاء حديث يدل على هذااومرة يفعل كذا، يصير تنوع   ،يعني مرة يفعل كذا

 .......طالب:
  ترجيح، الحق واحد، الحق ال يتعدد.، لكن ال بد من نعم

 .......طالب:
ست في  :ة والحنابلة عندهم ست ومختلفين بين السبع والخمس؛ ألن اللفظ يحتمل، قد يقول قائل: إذا قلناالمالكي

 أربع ليطرد المذهب؟ لكن هذا ما قال به أحد، خمس كاملة. :األولى لماذا ال نقول
 .......طالب:
ة االنتقال االتفاق على أن تكبيرة سبب التفريق بين تكبيرة اإلحرام وأنها معدودة من السبع وعدم عد تكبير لعل هو 

لكن هل تكبيرة االنتقال من األولى إلى الثانية في القيام مع هذه التكبيرات، أو  مثل التكبيرات من قيام،اإلحرام 
يعني بعبارة أخرى هل تكبيرة االنتقال تتميم للركعة األولى، أو افتتاح  ؟أنها أثناء االنتقال فنحتاج إلى سبع  غيرها

ال تبع هذه وال هذه،  الكنها قبل إتمام القيام، إذ   ما نكبر إال لنقف؛ افتتاح للثانية :يعني لو قلنا ؟الثانية للركعة
فاصل بينهما، إذا ال تعد، ما هي مثل تكبيرة اإلحرام، وحينئذ  يظهر وجه قول المالكية والحنابلة في عد تكبيرة 

 اإلحرام وعدم عد تكبيرة االنتقال.
جل  وجد الناس قد انصرفوا من الصالة يوم العيد، جاء إلى المصلى فوجدهم قد صلوا، يقضي قال مالك في ر 

ال ما يقضي؟ قال مالك في رجل  وجد الناس قد انصرفوا من الصالة يوم العيد أنه ال يرى عليه صالة  في  :وا 
كفي في هذه الصورة، المصلى؛ ألنها عندهم سنة، وعند الشافعية والحنابلة فرض كفاية، وقد قام بها من ي

صارت سنة، يعني مثل صالة  تال يلزمه القضاء ما دام اوصارت في حكم هذا المسبوق سنة كقول مالك، إذ  
 خالص ما يلزمه أن يصلي؛ ألن الصالة في حكمه سنة. ،الجنازة جاء ووجد الناس قد صلوا فرض كفاية

نه إن صلى في المصلى ، يجوز؛ اأو في بيته لم أَر بذلك بأس   ،مكانهايعني قضاها في  ،أو في بيته ،يقول: وا 
ن تركها فال شيء عليه. ،ألنها سنة، إن فعلها فقد أحسن  وا 

ليه  عند الحنفية واجبة على األعيان، واجبة على كل من تجب عليه صالة الجمعة، واجبة، يأثم كل من تركها، وا 
 .-رحمه هللا-ميل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ركعتين ال صفَة لهما زائدة، أو يقضيهما على صفتهما، يقضي صالة العيد على  يقضي ،طيب إذا قضاها
نه إن صلى في المصلى لم أَر في ذلك بأس   في األولى قبل القراءة  ا، ويكبر سبع  اصفتها، اإلمام مالك يقول: وا 

 في الثانية قبل القراءة، يعني من قضاها يقضيها على صفتها.  اوخمس  



ي كالجمعة إذا فاتت صالها ن؟ يعناوهي ركعت ايصليها أربع   ماذا، لاإن قضاها يصليها أربع  وقال الثوري وأحمد: 
ا.   أربع 
 .......طالب:

ن إذا اهذا قول، صالة الجمعة صالة عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فهناك وجه شبه بين صالة الجمعة؛ ألنها ركعت
ا،فاتت تقضى أ ا، إذ ا صالة العيد تقضى أربع  قرر عند أهل العلم أن القياس ال يدخل في العبادات، هذا والم ربع 

 مع إمامة قائله ،قول ال حظ له من النظر
 .......طالب:

 ها فرادى أو جماعة فال بأس. يصلون صالة من دون خطبة، يصلونها على صفتها، يقضونها على صفت
 .......طالب:

 لباقين؟ سنة، تصير في حكم الباقين سنة، فضال  تصير في حكم ا ماذافرض كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي 
إذا عرفنا أن من أهميتها أن ، على أن تكون واجبة على كل األعيان كما يقول الحنفية، يأثم كل مكلف بتركها

 ما هنأمر العواتق وذوات الخدور والحيض أمرَن بالخروج إلى صالة العيد، هؤالء عواتق وذوات خدور، يعني 
زمها الصالة الخمس ال تلزمها، أمرَن أن يخرجن إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، عجائز، حيض ال يل

ويعتزل الحيض المصلى، فأمر صالة العيد أمر  عظيم، الصالة شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول 
 .ه ظاهرله وج الحنفية
 .........طالب:

 ......-إن شاء هللا-بوجوبها كقول الحنفية..... وهذا هو المترجح ن المتجه هو القول إ :ال، هو اآلن إذا قلنا
 .......طالب:

 اوالحمد هلل كثير   ا،يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد يشرع، مروي عن ابن مسعود: هللا أكبر كبير  
 وسبحان هللا... إلى آخره.

 .......طالب:
ومنهم  ،لى أنها غير واجبة، بل منهم من يقول: فرض كفايةالصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور ع

داوم عليها، وداوم عليها  -عليه الصالة والسالم-من يقول: سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إال الحنفية، النبي 
بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ أنا ال  -عليه الصالة والسالم-خلفاؤه، وأمر النبي 

، تسقط بقيام البعض كالجهاد، هذا كالمهم ،ولذا المتجه قول الحنفية؟ هم يقولون: هذه شعار ا؛أعرف صارف  
))ال، إال قال:  (())هل علي غيرها؟الحديث الذي مر  من الصوارف اوأيض   شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد،

 أن تتطوع((.
ليت في مسج لكن عدا الجمهور على أنه أمر  هذا أمر؛ د، أمرنَ ويعتزل الحيض المصلى، ومن باب أولى إذا ص 

 .بوجوب الصالة فالحيض لسن من أهلها :استحباب ال أمر وجوب؛ ألنه إذا قلنا
 .......طالب:

 ال، حتى ما يدخلن وال المصلى، خارج سور المسجد. ،ال



 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب العيدين -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

  .واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا
 :باب ترك الصالة قبل العيدين وبعدهما: -رحمه هللا-ال المؤلف ق

لم يكن يصلي يوم الفطر قبل  -مارضي هللا عنه-ن عبد هللا بن عمر أ حدثني يحيى عن مالك عن نافع:
 . الصالة وال بعدها

ع كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلو  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب:
 .الشمس

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  باب ترك الصالة قبل العيدين وبعدهما:: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 

الفطر  خرج يوم -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي ": -مارضي هللا عنه-ثبت في الصحيحين عن ابن عباس 
وبهذا قال اإلمام أحمد: أنه ال صالة قبل العيد وال بعدها، سواء   "فصلى ركعتين لم يصل   قبلهما وال بعدهما

يرى  -رحمه هللا-الشافعي  ؛ ألنه ال صالة للعيد،صليت العيد في المصلى أو في المسجد، إذا دخل يجلس
 الكراهة في الصالة، ال قبلها وال بعدها.

ثم يصعد المنبر،  ،فصلى مباشرة كما يدخل يوم الجمعة ،ودخل المصلىلما خرج  -الة والسالمعليه الص-النبي 
المأمون مخاطب  بقوله  اإذ  ه إمام، باعتبار  ؟باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام -عليه الصالة والسالم-فعله 

لو قلنا بهذا أن المأمون ال  كعتين(())إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ر : -عليه الصالة والسالم-
الملحوو  -عليه الصالة والسالم-في يوم الجمعة ال يصلي؛ ألن النبي  اولو كانت في مسجد، لقلنا أيض   ،يصلي

 عنه أنه يصعد المنبر، لو قلنا بهذا ما يصلي. 
ي به األئمة، فال يصلون ال في مثل هذه األحوال باعتباره إمام، فيقتد -عليه الصالة والسالم-المقصود أن النبي 

، من دخل إلى العيد يصعد إلى الصالة، نعم. يعني مثل ما يصعد المنيرقبلها وال بعدها، من دخل إلى الجمعة 
يقول: سمع هللا لمن  مهل المأمو ))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد(( : -عليه الصالة والسالم-قيل في قوله 

ما يمكن  -عليه الصالة والسالم-قول، لكن هذا قاله باعتباره إمام، فمن أفعاله حمده كما يقول الشافعية؟ ما ي
 حمله على حال  دون حال.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصالة وال بعدها، 
ال  ،هب الحنابلة، أنه ال صالة قبل العيد، وهذا هو المعروف في مذ-عليه الصالة والسالم-للنبي  ايعني اتباع  

في المصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى،  وأ سواء  صليت في المسجد اقبلها وال بعدها، وعندهم أيض  



عليه الصالة -ال ي عارض به مثل قوله  -عليه الصالة والسالم-فيقول: المسجد له تحية؛ ألن مجرد ترك النبي 
وال شك أن دخول المصلى أسهل من  أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين(( ))إذا دخل: -والسالم

لكن لو دخل المسجد ال بد أن  مصلى العيد وما صلى ما يثرب عليه؛دخول المسجد، يعني لو دخل شخص 
النشغاله بصالة العيد، وفي حكمه  -عليه الصالة والسالم-يصلي ركعتين تحية المسجد، ومجرد ترك النبي 

 ئمة.األ
، كما قاله النووي. والكوفيون  بعدها، وهذا محمول  على المأمومقال الشافعي: ال كراهة في الصالة ال قبلها وال

 يصلون بعدها ال قبلها، والبصريون يصلون قبلها ال بعدها، والمدنيون ال يصلون ال قبلها وال بعدها.
لكن من جاء وصلى تحية المسجد ال سيما إذا كان  ليس لها سنة ال قبلها وال بعدها؛ والحاصل أن صالة العيد

 في المسجد فهذا أحسن، هذا امتثال األمر.
وال في بيته يقول: حتى أن بعض أهل العلم  ،ويصلي ما شاء ،واألولى أن ال يصليها في مكانها، ينتقل إلى بيته

 يصلي، ما في صالة بعد العيد، 
 .......طالب:

 ا صالة الضحى.على أنه ةمحمولهذه على كل حال 
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع 

لكن من صلى في المسجد  ر إلى صالة العيد قبل طلوع الشمس،الشمس، يعني مبادرة إلى صالة العيد، يباد
تين، ثم ذهب إلى صالة العيد، ال صالة الصبح، وجلس في مصلى يذكر هللا حتى ترتفع الشمس، وصلى ركع

لكن لو خشي فوات صالة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع صالة  سنن وما فاته شيء؛شك أنه استعمل جميع ال
 الشمس ثم تفوته صالة العيد يقال لهذا: بادر إلى صالة العيد؛ ألنها تفوت، وصالة الضحى ال تفوت.

 :باب الرخصة في الصالة قبل العيدين وبعدهما
أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع  حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم

 . ركعات
 .وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة في المسجد

  باب الرخصة في الصالة قبل العيدين وبعدهما:: -رحمه هللا تعالى-يقول 
من  ا، والرخصة ينبغي أن تكون أيض  -عليه الصالة والسالم-لرخصة ترك الصالة قبل العيد وبعدها من فعله ا

 له اعتبار عند علماء اإلسالم، ال سيما مع عدم المخالف. الكن فعل السلف أيض   ،-عليه الصالة والسالم-فعله 
كان يصلي قبل  -أحد الفقهاء السبعة-قاسم يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه ال

أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات في المسجد قبل طلوع الشمس؛ ألنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداء  بالنبي 
))من جلس في مصاله بعد الصبح إلى أن ثم يصلي أربع ركعات، إن صح حديث:  -عليه الصالة والسالم-

على فينبغي أن يحرص طالب العلم  ،هذا واضح إذا صح جر حجة((تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أ
عليه -لكن إذا كان يرجح عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداء  بالنبي  هذا، ويعض عليه بالنواجذ؛



، على أن ال يترك صالة إن شاء انصرفأو ثم إن شاء صلى  ،كما ثبت في الصحيح -الصالة والسالم
ن صلى ا الضحى،  لركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنية الضحى ساغ له ذلك ولو لم يثبت الخبر.وا 

فهذا القاسم أحد الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، وينبغي أن يبادر بها إذا أمكن 
لضحى فيبادر بحيث ال يترتب عليه فوات صالة العيد لماذا؟ ألنه يخشى أن ينشغل بعد صالة العيد عن صالة ا

 بها.
يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة في المسجد، يعني 

منهم كان ال يصلي؛ ألنه يبادر بالذهاب إلى  اوسعيد أيض   ،وهما من الفقهاء السبعة ،عروة بن الزبير والقاسم
ن ترتفع الشمس، وهذان ينتظران حتى ترتفع الشمس ثم صالة العيد قبل أن يحل وقت صالة الضحى، قبل أ

وديدن عند سلف هذه األمة  ،يصليان يوم الفطر قبل الصالة في المسجد؛ ألنهما يمكثان، وهذا أمر  معروف
المكث في المسجد حتى طلوع الشمس، معروف  حتى عند علماء اإلسالم  ،-عليه الصالة والسالم-اقتداء  بالنبي 

واغتنام أوائل األوقات  تركها انهارت قواه فماذا يفعل؟!سالم يقول: هذه غدوتي، يعني لو مشهور، وشيخ اإل
 المباركة هذا أمر  ينبغي أن يحرص عليه المسلم ال سيما طالب العلم، ال يفرط في مثل هذا.

إلى خالقها  كثيرة عن سلف هذه األمة، حتى قال النخعي: إن المالئكة لتعج اوذكر البغوي في شرح السنة آثار  
 ،ووقت فراغ بال، وجاء الحث عليه ،ال سيما وقت مبارك ،من نوم العالم بعد الصبح، هذا ال ينبغي أن يفرط به

 .-عليه الصالة والسالم-وفعله النبي 
هذه مسألة  - وبعض الناس إذا ضعف عنده الخبر خالص انتهى، م سح العمل بالكلية، حتى قال بعضهم

ال تبغتبقال:  -يخشى عليه منها صالة اإلشراق، بالحرف الواحد، أنا ما  ،ي تصلي صالة العجائزغي تطلع وا 
الخبر ضعيف، وتشبث بمثل  :أو سمع من يقول ؟أدري ما عنده من العلم، هل وصل إلى ضعف الخبر بنفسه

أن تصلى أقل األحوال  ول مثل هذا الكالم،وما يخال بطالب العلم أن يق ؟وتطاول على هذا الفعل ،هذا الكالم
 بنية الضحى يعني إذا ضعف الخبر، يعني أقل أحواله الحسنى أنه حسن لغيره، وصححه بعضهم.

 طالب:......
أو تلك هي تغني عن  ،متداخلتان، يعني يصلي بهذه النية ،على كل حال هما سنتان متداخلتان في وقت واحد

ن صالها بنية الضحى فقد أتى بما حث عليه وحض علي ،سنة الضحى  ه.وا 
-على كل حال المسألة طالب العلم ينبغي أن يحتاط لمثل هذه األمور، ويحرص على هذه السنة، ابن القيم 

قال: إنهم يمكثون في المسجد بعد صالة الصبح  ،لما شرح حال األبرار اوقد ذكرناه مرار   -رحمه هللا تعالى
ظرون طلوع الشمس تنهم ينإ :عن المقربين يذكرون هللا حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وقال

ن شاءوا انصرفوا من دون صالة.   هذا إذا طلعت الشمس إن شاءوا صلوا وا 
وعرفنا بماذا تفرق بين هؤالء وهؤالء؟ وال شك أن المقربين أحرص من األبرار؛ ألن المقربين سوف ينصرفون إلى 

ليهم من فوات هذه الصالة، وهذا يوحي بأن ابن عبادات، وأولئك سوف ينصرفون إلى أعمال الدنيا، فيخشى ع
 القيم يرى أن الخبر فيه شيء عنده.



أما التكبير الجماعي فقد صرح جمع  من أهل العلم بأنه بدعة، يعني التكبير الجماعي المرتب، بمعنى أن البداية 
رضي -لناس بتكبير عمر تضج بالتكبير من تكبير امنى أما كون  لبداية والنهاية تكون مع النهاية،تكون مع ا

 ،فال يلزم، عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد منهم، يعني أنت إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة -هللا عنه
لكن هل يعني هذا أنهم يقرؤون قراءة جماعية، من مجموع  رؤون، لهم أصوات مرتفعة بالقراءة؛والناس يق

 األصوات يحصل هذا الضجيج.
 :يوم العيد وانتظار الخطبةباب غدو اإلمام 

نة التي ال اختالف فيها عندنا في وقت الفطر واألضحى أن اإلمام يخرج مضت السُّ : حدثني يحيى قال مالك
هل له أن  ،وسئل مالك عن رجل صلى مع اإلمام :قال يحيى ،وقد حلت الصالة ،من منزله قدر ما يبلغ مصاله
 .حتى ينصرف اإلمام ال ينصرف :فقال ؟ينصرف قبل أن يسمع الخطبة

  باب غدو اإلمام يوم العيد وانتظار الخطبة:: -رحمه هللا تعالى-يقول 
وتأخير الفطر، يعني ال تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيه هذه، وليس معنى تأخير  ،يسن تعجيل األضحى

ن أجل أن يتسع الفطر أنهم يؤخرونها إلى أن تشتد الشمس، على كل حال تكون صالة األضحى يبادر بها م
وقت النحر، وتؤخر صالة الفطر من أجل أن يتناول ما يتناولون من أكل مما سبقت اإلشارة إليه، وليس معنى 

 .اهذا أن يكون الفارق كبير  
من إضافة المصدر لمفعوله، أي انتظار الناس سماع الخطبة؛ ألن  :باب غدو اإلمام يوم العيد وانتظار الخطبة

أال ويجلس في المصلى ينتظر الخطبة،  ،ذه الترجمة يظن أن اإلمام يغدو إلى المصلىالذي يفهم أو يسمع ه
ما يمكن يفهم هذا من الترجمة؟ ممكن، لكن الذي ينتظر الخطبة هو المأموم، على أن المقصود بانتظار الخطبة 

 ألثر الثاني.ال، انتظار الخطبة بعد الصالة، ويدل عليه ا ،ير إلى الصالة قبل الصالة بوقتكبهو بالت
والعرف الذي  ،نة التي ال اختالف فيها عندنا بالمدينة، يعني الطريقةيقول: حدثني يحيى قال مالك: مضت الس  

وقد حلت الصالة، يعني  ،مشوا عليه في وقت الفطر واألضحى أن اإلمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصاله
روج وقت النهي، وآخر وقت صالة العيد زوال الشمس، وخ ،ارتفعت الشمس، يعني حلت الصالة بارتفاع الشمس

 وآخر وقتها زوال الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي إلى زوال الشمس.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع اإلمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: ال ينصرف 

سنة؛ ألن الخطبة إنما شرعت لتسمع، ويفاد منها، فإذا أذن للناس حتى ينصرف اإلمام، أي يكره ذلك لمخالفة ال
التي من أجلها شرعت، إنما شرعت إلفادة الناس، الغرض على حد  سواء أن ينصرفوا إذا صلوا ما أدت الخطبة 

 فال ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل انتهاء الخطبة.
، عليه أن يخرج من ربع ساعة مثال   :رض؟ قلإلى المصلى كم؟ كم تفت -اإلمام-الطريق من بيته أو مسجده 

من  ،من مسجده ،بحيث يكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى ترتفع الشمس من مصالهأو من مسجده منزله 
 ما يبلغ مصاله وقد حلت الصالة فيبادر بها. ربيته مكان الخروج، قد

لكن نجيب على أسئلة اإلنترنت  اإلنترنت؛، ومنها من المجتمعين في منها من اإلخوة الحضور اأسئلة كثيرة جدًّ 
 قبل؛ ألنها كثيرة.



 طالب: إن لم يعلم بالعيد إال بعد الزوال؟ 
 .يصلونها من الغد

 الزكاة؟  طالب : ما
 على كل حال يؤديها قبل صالة العيد.؟ الفطر

 ؟طالب: لو صلوها من الغد ووافق يوم الغد جمعة ما تسق .
 الشيخ: تسقط العيد؟

 عة تسق ؟طالب: الجم
 الشيخ: تسقط مثل لو ما شهد العيد مثله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب صالة الخوف -الموطأ 
 باب صالة الخوفشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
لى آله وصحبه نبينا محمد وع ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 واغفر للحاضرين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 : كتاب صالة الخوف: باب صالة الخوف:-رحمه هللا-قال المؤلف 
صلى هللا عليه -صلى مع رسول هللا  عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمنحدثني يحيى 

فصلى بالتي معه  ،أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو :ات الرقاع صالة الخوفيوم ذ -وسلم
وجاءت الطائفة األخرى فصلى بهم  ،فصفوا وجاه العدو ،وأتموا ألنفسهم ثم انصرفوا ،اثم ثبت قائم   ،ركعة

 .ثم سلم بهم ،وأتموا ألنفسهم ،اثم ثبت جالس   ،الركعة التي بقيت من صالته
ك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة وحدثني عن مال

وطائفة مواجهة العدو فيركع اإلمام ركعة  ،أن صالة الخوف أن يقوم اإلمام ومعه طائفة من أصحابه حدثه:
صرفون ثبت وأتموا ألنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وين اويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائم  

ثم يقبل اآلخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء اإلمام فيركع بهم الركعة  ،فيكونون وجاه العدو ،واإلمام قائم
 .فيقومون فيركعون ألنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون  ،ويسجد ثم يسلم

 :ف قالكان إذا سئل عن صالة الخو  -مارضي هللا عنه-أن عبد هللا بن عمر  وحدثني عن مالك عن نافع
فإذا  ،وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ،يتقدم اإلمام وطائفة من الناس فيصلي بهم اإلمام ركعة

ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة  ،صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا وال يسلمون 
طائفتين فيصلون ألنفسهم ركعة ركعة بعد أن ثم ينصرف اإلمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من ال

 هو أشد من ذلك صلوا رجاال   افإن كان خوف   ،فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ،ينصرف اإلمام
 .مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها اعلى أقدامهم أو ركبان   اقيام  

صلى هللا عليه -حدثه إال عن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-ال أرى عبد هللا بن عمر  :قال مالك قال نافع
 .-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-ما صلى رسول هللا  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال:
 .الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس

 .الة الخوففي ص يِ عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إل وحديث القاسم بن محمد: -رحمه هللا-قال مالك 
كتاب صالة الخوف المراد  "كتاب صالة الخوف": باب صالة الخوف أو -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

وهو ضد األمن، والخوف والفزع  ،إذا فزع اصفة صالة الخوف، الخوف مصدر خاف يخوف خوف   ،صفتها
سبحانه -له  اراجي   ،-جل وعال-من هللا  اوالذعر معانيها متقاربة، الخوف يطلب من المسلم أن يكون خائف  



وهي أشد الخوف على اإلنسان، بل  ،إلى الخوف والذعر والفزع هذه أمور محرمة ، أما ما يدعو-وتعالى
األمن في شريعة اإلسالم وفي غيرها وعند العقالء  ،والحيوان أشد عنده من الجوع والعطش، فاألمن شأنه عظيم

َن اْلَخوْف َواْلُجوِع{}جوع ولذا جاء تقديمه على ال ؛كافة شأنه عظيم فدل  [( سورة البقرة644)] َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِِ
وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه اآلية على الحيوان فجاء بحيوان ، على أن األمن أهم من األكل والشراب

ى حاله ما أكل؛ ألنه عل -العلف-كسير مربوط ووضع عنده العلف وربط أمامه ذئب، فلما أصبح جاء والطعام 
كيف يأمن اإلنسان على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟  ؟!لم يأمن، فإذا كان هذا في الحيوان فما شأن اإلنسان

كيف يأمن على دينه؟ كيف يعبد ربه على الوجه المطلوب منه وهو خائف؟ ولذا األمن من أعظم النعم من هللا 
رض ألمر  عظيم، وحفظ األمن من أوجب الواجبات على ولي ، والذي يتعرض لزعزعته أو خلله متع-جل وعال-

، فنهتم بهذا اكما هو مقرر في كتب أهل العلم، فاألمن شأنه عظيم، والخوف والذعر شأنه خطير أيض   ،األمر
 األمر.

 ال سيما ما يتعلق بالتوحيد ،-جل وعال-األسباب المؤدية للخوف: اإلخالل بأوامر هللا  ،ومن أسباب الخوف
يعني لهم األمن التام، وهو مطلق  [( سورة األنعام28)] ِذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن{الَّ }

َلنَُّهم مِِن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا}يشمل أمن الدنيا واآلخرة  ( سورة 44)] ْيئ ا{َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي شَ }لماذا؟  {َوَلُيَبدِِ
ال شك أن المحافظة على التوحيد الذي هو أصل الدين سبب  الستمرار األمن، وخلط هذا التوحيد ومزجه و  [النااور

 بشيء من الشرك ال شك أنه من أعظم أسباب زوال األمن وحصول الخوف.
وف من عدو، وما المفترض أن يكون الخ ،على كل حال إذا حصل هذا الخوف والمفترض أن يكون من عدو

 جاء في هذه األحاديث كله في غزوات مع األعداء.
في ذات الرقاع، ووردت على وجوه وصفات متعددة، يقول اإلمام  ،صالة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع

: تفعل هذه الوجوه كلها؛ ألنها كلها ثابتة واختالفها اختالف تنوع، وهي على حاالت أحوال -رحمه هللا-أحمد 
 واألبلغ في الحراسة، كل صورة من هذه الصور تنزل على الوضع المناسب لها. ،ى فيها األحوط للصالةيتحر 

ألبي يوسف الذي يقول: إنها ال  اوألمته من بعده خالف   -عليه الصالة والسالم-هذه الصالة مشروعة للنبي 
َذا}قال:  -جل وعال-؛ ألن هللا -عليه الصالة والسالم-تصلى مع غيره  اَلَة َفْلَتُقْم  َواِ  ُكنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ

فيها،  -عليه الصالة والسالم-إلى آخر اآلية، ففعل هذه الصالة مشروط بكونه  ..[( سورة النساء608)] َطنِئَفٌة{
عليه الصالة -فدل على أنها ال تفعل مع غيره، والجمهور على أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد وفاته 

 .وفعلها الصحابة من بعده، فدل على أنها ليست خاصة به ،-سالموال
َذا ُكنَت ِفيِهْم{: -جل وعال-وأما قوله  ( 601)] ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة {}فهو نظير قوله:  [( سورة النساء460)] }َواِ 
ألن األمر متجه إليه؟ ال  -عليه الصالة والسالم-ن الصدقة ال تؤخذ بعد النبي هل يقول قائل: إ [سورة التوبة
 صالة الخوف مستمرة. اإذ   ،يقوله أحد

نعها في الحضر الماجشون م ى أنها تفعل في الحضر والسفر، ابنوهل تفعل في الحضر والسفر؟ الجمهور عل
َذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِ {لقوله تعالى:  وهو قول  عند مالك ي الغزوات، جاء فعلها ف اوأيض   [( سورة النساء464)] }َواِ 

في غزوة الخندق في آخر أحاديث الباب  -عليه الصالة والسالم-وسيأتي أنه  ،الغزوات التي تتطلب األسفار



حتى غابت الشمس، ولو كانت تجوز في الحضر لما أخر هذه الصلوات حتى غابت الشمس فدل  أخر الصلوات
عند  اوسفر   اكثر على أنها تفعل حضر  على أن صالة الخوف ال تفعل في الحضر إنما تفعل في السفر، واأل

أخر الظهر  ؟الصلوات عن وقتها حتى غربت الشمس -عليه الصالة والسالم-لماذا أخر النبي  االحاجة إليها، إذ  
ألهل المغازي والسير أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق،  اوأهل العلم يقررون تبع   ؟والعصر حتى غابت الشمس

يقول: وكونها في السنة الرابعة قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي  -تعالى رحمه هللا-لكن ابن القيم 
صلى هللا -، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول هللا اوتلقاه الناس عنهم، يقول ابن القيم: وهو مشكل  جدًّ 

وذلك قبل نزول صالة  ا،يوم الخندق عن صالة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصالهن جميع   -عليه وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم-الخوف، والخندق بعد الرقاع سنة خمس، قال: والظاهر أن أول صالة صالها رسول هللا 

الخوف في عسفان، وال خالف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق، إذا كانت أول صالة صالها صالة الخوف 
ال بعدها؟ بعدها، وهل يكون هناك  ماذا عن ذات اإذ   ،بعسفان وعسفان كانت بعد الخندق الرقاع تكون قبلها وا 

 إشكال؟ إشكال إذا كانت ذات الرقاع وعسفان كلها بعد الخندق يكون في
 طالب:.......

لم تكن شرعت، فلما شرعت صالة الخوف صليت الصلوات في أوقاتها،  الخوفصالة ألن  نعم أخر الصلوات
ا في الحضر كونه أخر الصلوات في الخندق؛ ألن الخندق متقدمة على وتجوز حينئذ  ال يعكر على القول بجوازه

 عسفان وعلى ذات الرقاع.
رتب  -رحمه هللا-في صحيحه يؤيد كالم ابن القيم؛ ألن البخاري  -تعالى رحمه هللا-صنيع اإلمام البخاري 
وة ذات الرقاع، فالخندق عنده ألوليتها فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب على غز  االغزوات في أولويتها تبع  

رقم تسعة وعشرين في كتاب المغازي، وذات الرقاع رقم واحد وثالثين، فدل على أنه يرى أن ذات الرقاع كانت 
 بعد الخندق، وحينئذ  يرتفع اإلشكال الذي يريده مثل ابن الماجشون.

ذات الرقاع قبل الخندق سنة أربع  إن :أشار البيهقي إلى أن ذات الرقاع اسم  لغزوتين مختلفتين، فالذي قال
نها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها : إي قالاألولى من غزوتي ذات الرقاع، والذيقصد بها 

 صالة الخوف، هذا ما أشار إليه البيهقي.
-ستة أو سبعة كلها صحت عن النبي  :يقول اإلمام أحمد ،عرفنا أن صالة الخوف جاءت على وجوه متعددة

، وعلى هذا تفعل كلها في األحوال المناسبة لكل صفة، على أن يراعى في ذلك األحوط -عليه الصالة والسالم
 للصالة واألبلغ في الحراسة.

وذكر ابن حبان في صحيحه تسع صور لصالة الخوف، أما من حيث الورود فكما سمعتم اإلمام أحمد ست أو 
الختالف مواقع العدو فيمكن أن  العدد ركعات الصالة وتبع   اع  سبع وابن حبان تسع، لكن من حيث التصوير تب

تصل الصور إلى أكثر من ذلك؛ ألن المسألة مسألة محافظة على الصالة، وأداء الصالة على وجه  يكون أقرب 
إلى الوجه الذي شرعت عليه في األمن، ومع مالحظة الحراسة واالحتياط من العدو، فإذا افترضنا أن هذه 

ذا كان وهكذا ي ثنائية إذا كانت الصالة ثالثية يزيد صورة، إذا كانت الصالة رباعية يزيد صورةالصالة ف ، وا 
عليه -األمام، المقصود أن هذه الصور أصلها ما صح عنه  ،جهة الخلف ،جهة الشمال ،العدو في جهة اليمين



ذا من أهم المهمات أن تؤدى وه ،لذلك مالحظة  ألداء الصالة في وقتها ا، والتصرف تبع  -الصالة والسالم
وأن تؤدى جماعة، وصالة الخوف من أقوى األدلة على وجوب صالة الجماعة؛ ألنها إذا  ،الصالة في وقتها

لزمت المحافظة على صالة الجماعة في هذا الظرف مع شيء من الخلل الالحق بالصالة من أجل المحافظة 
 لى.على الجماعة فالمحافظة عليها في األمن من باب أو 

وباب واحد  ،: باب صالة الخوف، عندنا هو كتاب واحد كتاب صالة الخوف-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
الكبرى والصغرى بلفظ  واحد  ،الترجمة واحدة ،باب صالة الخوف، كتاب صالة الخوف وباب صالة الخوف

 خرى، إذا كان الكتاب مشتمال  كتاب صالة الخوف وباب صالة الخوف، ويحتاج إلى الباب إذا كان معه أبواب أ
 يعني مثال   ؟على أبواب يحتاج له إلى الترجمة الصغرى، لكن إذا كان هو الباب نفسه هل نحتاج إلى ذكر الباب

 صالة الخوف، باب في صفة  أخرى  باب مشروعية صالة الخوف، باب صفة ،لو كان: كتاب صالة الخوف
ألن  حن نحتاج إلى هذه الترجمة الكبرى كتاب صالة الخالف ن :وهكذا نحتاج إلى هذا التباين، لكن فيما معنا

ال يمكن إدخالها مع صالة العيد وال مع صالة الكسوف وال مع صالة الجمعة، هي صالة  ،صالة الخوف مستقلة
مستقلة يحتاج إفرادها إلى ترجمة كبرى كغيرها من الصلوات، لكن كون هذا الكتاب ال يوجد تحته أبواب متعددة 

بلفظ الكبرى نحتاج إليها؟ ما نحتاج إال لو كان في هناك  اوهي أيض   ،ج إلى ذكر هذه الترجمة الصغرى نحتا
 .تراجم فرعية غير هذه

أن  اوعلى كل حال المتقدمون ال يمكن أن يحاسبوا على دقة التصنيف والترتيب كمحاسبة المتأخرين، وأشرنا مرار  
 قد يكون فيها شيء من االختالف عما جرى عليه المتأخرين. ،المتقدمين لهم طرقهم وتصرفاتهم في كتبهم

 طالب:.......
-هو تبع  ؟م الكتاب على ما جاء في المعجم المفهرسهل يحتاج إليها وهو رق   ؟هل يحتاج إليها فؤاد عبد الباقي

ة ماذا فيها؟ الشروح القديمالحديث، فهذه ما جاء في المعجم المفهرس أللفاو  تبع في ترقيمه -فؤاد عبد الباقي
ال االستذكار؟ ال الباجي ماذا الباجي معكم وا   فيه من التراجم؟ ماذا ؟فيه من التراجم؟ االستذكار وا 

 طالب:.......
 ، وفيه كتاب صالة الخوف.باب صالة الخوف

 طالب:.......
 يمكن يتصرف.، قد يكون هذا، ما ندري عن الطابع احتمال يصير تبع فؤاد عبد الباقي ليرتاح في الترقيمبعد 

 طالب:.......
: إنه بيض لهذه الترجمة ولم يوجد ترجمة أخرى ولم يذكر تحتها حديث قلنا تهذا لو وجدت الترجمة، لو وجد

 ، على كل حال هذه مسألة يسيرة ما فيها شيء.لكن ما وجد ترجمة أصال   ،على شرطه احديث  
بن جبير بن  "عن صالح بن خوات"ى آل الزبير المدني مول "عن مالك عن يزيد بن رومان"حدثني يحيى يقول: 

هذا مبهم  "-صلى هللا عليه وسلم-صلى مع رسول هللا  عمن" النعمان األنصاري المدني من ثقات التابعين
ال ما يضر بهام الراوي يضر وا   ؟وا 

 طالب:.......



فجهالته ال  "-ة والسالمعليه الصال-عن رجل صحب النبي " انعم جهالة ذات إبهام الراوي، لكن إذا كان صحابيًّ 
 :فهو صحابي، واختلف في تعيينه فقيل "-صلى هللا عليه وسلم-"عمن صلى مع رسول هللا تضر، وهنا يقول: 

بن أبي حثمة حدثه أن صالة هو سهل بن أبي حثمة بدليل الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل 
 الخوف.

 طالب:.......
 : كتاب صالة الخوف،أي عبارة "ال أصل لها في النسخ أو الشروح"وف يقول: يقول: المحقق بشار عواد المعر 
 ،ألنها صالة مستقلة ال عالقة لها بصالة العيدين ، يقتضي هذه الترجمة الكبرى؛الترتيب الفني للتأليف يقتضيها

كسوف، على كل تحتاج إلى ترجمة كبرى كصالة العيدين وكصالة ال اكما أنها ال عالقة لها بصالة الكسوف، إذ  
 حال هذا أمر  سهل.

بن الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل  "-صلى هللا عليه وسلم-"عمن صلى مع رسول هللا يقول: 
لكن هل في الطريق األخرى ما يدل على أن سهل بن أبي حثمة صلى مع  أبي حثمة حدثه أن صالة الخوف،

عليه الصالة -أن سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي " ؟صالة الخوف -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ال ما تدل؟ ليس فيها ما يدل، فالقول بأنه سهل بن  -والسالم صالة الخوف، والرواية األخرى تدل على ذلك وا 

يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أبي حثمة ال إشكال فيه، لكن  يل به واالستدالل بالحديث الثانيأبي حثمة ق
 فيفسر به المبهم؟ -عليه الصالة والسالم-هل بن أبي حثمة هو الذي صلى مع النبي سن : إهل يقال

 طالب:.......
 -عليه الصالة والسالم-فهي مرفوعة، صالة ذات الرقاع النبي  -عليه الصالة والسالم-هذه الصالة مع النبي 

صالح بن خوات ومن صالها مع  ما هو البحث يا أخي في هذا، لكن الواسطة بينفي هذا،  هو اإلمام ال إشكال
 ، صالح بن خوات يروي الحديث عمن؟-عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:.......
صلى -نعم، في هذه في الرواية الثانية سهل بال شك وصرح به، لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول هللا 

لنقول  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا ألن الرواية الثانية ما قال: صليت صالة الخوف مع  ؟-هللا عليه وسلم
ن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صالة الخوف، وعلى كل حال يقول ابن حجر: الراجح أنه هو هو؛ ألنه قال: إ

وتفسره الرواية األخرى، يقول:  ؟ما الذي يمنع أن يكون المبهم هو سهل بن أبي حثمة اأبوه خوات بن جبير، إذ  
لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن ال يمنع  بير ويؤيده أن سهال  الراجح أنه أبوه خوات بن ج

أن يروي سهل بن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة الذين حضروا، حضروا صالة غزوة ذات الرقاع 
ه حضر، جاء بصيغة  تدل على أن فيكون من مراسيل الصحابة، ولذا ما ،-صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا 

يروي  ،ولذا يمكن أن يروي صالح بن خوات الخبر عن اثنين ؛أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صالة الخوف هو
روى هذه القصة عن صحابي  آخر ممن صلى مع  اوسهل بن أبي حثمة لم يحضر إذ   ،عن سهل بن أبي حثمة

ح بن خوات كما في الطريق فتكون من مراسيل الصحابة، ويكون صال ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 



، ، واالحتمال األقوى أنه أبوه كما قال ابن حجر-صلى هللا عليه وسلم-األخرى رواها عمن صلى مع رسول هللا 
 نعم؟

 طالب:.......
، وحذف من -عليه الصالة والسالم-عن صالح بن خوات عن أبيه وقد صلى مع النبي  :يمنع أنه قال ما الذي

 بعده عن أبيه، نعم؟
 لب:.......طا

له أهداف ومقاصد، قد يكون في وقت أو في ظرف أو في مناسبة لو  :-أقول-ألن اإلبهام  ؛ألمر  من األمور
 صرح باسمه لما قبل الخبر، بينه وبين من يسمعون الخبر شيء فيبهم، وهذه من أهداف اإلبهام.

ء  عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فال على كل حال الخبر ال إشكال في ثبوته، وهو في الصحيحين وغيرهما، وسوا
 والصحابة كلهم عدول. ،هو صحابي اإذ   -صلى هللا عليه وسلم-فرق؛ ألنه صلى مع النبي 

غزوة وقعت في مكان  من أرض نجد  يوم ذات الرقاع" -صلى هللا عليه وسلم-"عمن صلى مع رسول هللا 
ألن أقدام  ؟ وسميت ذات الرقاعندق أو بعد الخندقوهل كانت قبل الخ ؟متى وقعت اوعرفنا سابق   ،بأرض غطفان

المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلفون عليها الخرق، أو ألنهم رقعوا راياتهم، أو ألن أرضها ذات ألوان تشبه 
يعني فيها ألوان أوراقها ملونة، أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد، وزعم ابن  ،الرقاع، أو لشجرة نزلوا تحتها

ألن خيلهم كان بها سواد وبياض فلعله تصحف عليه الجبل بخيل، لجبل  كان  ؛أنها سميت ذات الرقاع حبان
ال تشبه الرقاع إال إذا كانت ذات ألوان، على كل حال هذا تصحيف وارد، ورجح  ، والخيلهناك فظنها خيال  

وكانت تباشر األرض، واألرض  ،فلم ينتعلوا وليس عليهم خفا ،السهيلي األول أقدام المسلمين نقبت من الحفاء
لي رجح هذا لثبوته يفيها الحصى والشوك فحفيت ونقبت من الحفاء فلفوها بالخرق بالرقاع التي هي الخرق، السه

عن أبي موسى في الصحيحين وغيرهما وكذا النووي، يحتمل أن يكون السبب هذا وأن يكون غيره؛ ألن األرض 
أو للجميع، على كل حال ما نص عليه الصحابي أولى ما يفسر به ما  ذات ألوان، أو لجبل هناك فيه ألوان

 يحتاج إلى تفسير.
إمام  :وأقلها واحد، وأقل ما تقوم به صالة الخوف ثالثة ،القطعة من الجيش :الطائفة "أن طائفة "صالة الخوف،
َن َوْلَيْشَهْد }إمام ومأموم وحارس  ،هذا أقل ما تقوم به صالة الخوف ،ومأموم وحارس َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِِ

 .يعني يكفي واحد؛ ألن أقل ما يطلق عليه طائفة الواحد [( سورة النااور8)] اْلُمْؤِمِنيَن{
كل هذا حرص  "العدو -يعني مواجهة- طائفة وجاه، وصفت -عليه الصالة والسالم-صلت معه "أن طائفة 

والمحافظة على الصالة جماعة،  ،الصالة في وقتها والمحافظة على ،-عليه الصالة والسالم-على االقتداء به 
ركع قام وسجد سجدتين ثم قام الركعة الثانية  ،صلى ركعة "اثم ثبت قائم   ،فصلى بالتي معه ركعة "وجاه العدو،

، ثم تشهدوا وسلموا ثم الركعة التي بقيت لهم" وأتموا ألنفسهم ا"ثم ثبت قائم   -عليه الصالة والسالم- افثبت قائم  
 فصلى بهم الركعة -الذين كانوا وجاه العدو-ثم جاءت الطائفة األخرى  ،انصرفوا هؤالء وجاه العدو ءت..،جا

ثم تشهد بهم وسلم بهم، وهذا تمام العدل بين األتباع، صلى بكل طائفة  ،الركعة الثانيةأتموا حتى  اوثبت جالس  
ا ألنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو فجاء "وأتمو  الء أدركوا آخرهاركعة، وأولئك أدركوا أول الصالة وهؤ 



لم  "ا"فصلى بهم الركعة التي بقيت من صالته ثم ثبت جالس  التي كانت تحرس في وجاه العدو  الطائفة األخرى"
، -عليه الصالة والسالم-وأتموا ألنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم  -عليه الصالة والسالم-يسلم، استمر جالس 

، وقد ذهب إليها جماعة ورجحها الشافعي ال سيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، اواضحة جدًّ وهذه الصفة 
يصلي الركعة األولى كاملة والثانية  :فالثالثية ماذا يصنع ليعدل بين األتباع؟ هل نقول، وهذا في الصالة الثنائية

ن العدل بقدر اإلمكان ينتظر في : إإذا ركع وقام رفع من الركوع ينتظر يصلي بهم ركعة ونصف؟ أو نقول
ن "قال: وتأتي الطائفة األخرى فيسلم بهم؟  ،ثم يتمون ألنفسهم ويسلمون  التشهد األول مثال   وهذا في الثنائية وا 

وينتظر في التشهد  ،في الحضر ىالقول بأنها تصلعلى كانت ثالثية انتظر في التشهد األول، كذلك في الرباعية 
فيها إشكال مثل الثنائية يتم فيها العدل، وظاهر القرآن مطابق  لما دل عليه هذا الحديث، الرباعية ما  ا"أيض  

 }َوْلَتْأِت َطنِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوْا َفْلُيَصلُّوْا َمَعَك{ظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث بقوله تعالى: 
لمتابعة المعتاد من الصالة في تقليل األفعال المنافية للصالة وافهذه الكيفية أقرب إلى موافقة  [( سورة النساء460)]

صح أن يصلي بالطائفة األولى ركعة ثم ينصرفون من غير إتمام لصالتهم، ثم  لإلمام؛ ألن من الصور مما
تأتي الطائفة األخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فيتمون ثم يذهبون للحراسة ويرجع أولئك إلتمام صالتهم هذه 

رة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب هي أقرب إلى تقليل األفعال المنافية للصالة، صو 
ن المختار من هذه الصلوات األحوط للصالة واألبلغ في الحراسة، وعلى كل حال هذه الصورة واضحة : إوقلنا

لينتظر هذه الطائفة تتم  اقائم   إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمثل هذه الصورة واضحة، على كل حال ثبت
على كل حال  ؟أو كان يقرأ ويطيل القراءة اوال يدرى هل كان ساكت   اصالتها وتأتي الطائفة األخرى، وثبت قائم  

كيف يتصور طول التشهد  م؛ ألنه لو تصور طول القراءة هناوأتموا ألنفسه اهذا أمر  مسكوت  عنه، ثم ثبت قائم  
 نعم؟ في آخر الصالة؟

 لب:.......طا
ال لو قسموا أكثر من جماعة لو صاروا جماعات ال شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع  ،اقتداء اقتداء، وا 

للكلمة وأهيب عند العدو، لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر األمر فيه سعة، لكن ال يتم االقتداء إال 
 مستعان.بهذا، وليعرف العدو أن الكلمة مجتمعة، وهللا ال

عن  -بن أبي بكر أحد الفقهاء- عن القاسم بن محمداألنصاري وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 
أن يقوم " صفتها "ن صالة الخوفأ حدثه:"عامر  :وقيل ،عبد هللا "صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة

فيركع اإلمام " أي وجوههم إلى العدو "ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو -مستقبل القبلة- اإلمام
ثبت وأتموا ألنفسهم  افإذا استوى قائم   ،"ثم يقومسجد بالذين معه ي يركع ركعة ثم "ركعة ويسجد بالذين معه

 نعم؟ اآلن الرواية الثانية مطابقة لألولى؟ "ثم يسلمون وينصرفون  -في مكانهم- الركعة الباقية
 طالب:.......

وأتموا ألنفسهم ثم انصرفوا، ثم إلى أن  اوجاه العدو، فصلى بالتي معه ثم ثبت قائم  طائفة صلت معه وطائفة 
حتى أتموا ألنفسهم ثم سلم بهم، هذه الصورة  اجاءت الطائفة األخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثبت جالس  

ركعة  ويسجد بالذين معه  فيركع اإلمام ،يقوم اإلمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو



فإذا  ،وأتموا ألنفسهم اثبت وأتموا ألنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون، ثبت قائم   اكما سبق ثم يقوم فإذا استوى قائم  
ال ما فيه؟ ما فيه اختال ، إلى هذا الحدثبت وأتموا ألنفسهم الركعة الباقية في مكانهم ثم يسلمون  ااستوى قائم   ف وا 

 فرق؟ هفي ، نعمم يسلمون وينصرفون واإلمام قائماختالف، ث فيه
 طالب:.......

 ؟أينفرق،  هما في
 طالب:.......

 ا، نعم؟الركعة الثانية ثبت جالس   ا،، الركعة األولى ثبت قائم  اثبت قائم   ،كلها قائم
 طالب:.......
 هنا ثم سلم..
 طالب:.......

أتموا ألنفسهم فسلموا وانصرفوا للحراسة ثم جاءت الطائفة  أنإلى  اثبت قائم   ،الكالم في الطائفة األولى، ال
الذين لم يصلوا فيكبرون وراء ثم يقبل اآلخرون  ،ثم يسلمون وينصرفون واإلمام قائم فيكونون وجاه العدو، "الثانية

قية ثم فيقومون فيركعون ألنفسهم الركعة البا"هذا محل االختالف  "بهم ثم يسلم اإلمام فيركع بهم الركعة ويسجد
وأتموا ألنفسهم ثم سلم بهم، في  اثبت جالس   -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :في الطريق األولى "يسلمون 

 نفسهم الركعة الباقية ثم سلموا.الطريق الثانية سلم قبلهم سلم ثم قاموا فأتموا أل
لفرق بين الصورة األولى والثانية، في الصورة الثانية، عرفنا ا "وهذا القول الذي رجع إليه مالك"قال ابن عبد البر: 

الصورة األولى انتظر حتى سلم بهم، وفي الصورة الثانية سلم قبلهم وأتموا ألنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على 
نما  -األول-وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان "ولذا يقول ابن عبد البر:  ؛الجادة وا 

ن انتظر في  "للقياس على سائر الصلوات أن اإلمام ال ينتظر المأموم -الثاني رجع إلى-رجع إليه  يعني وا 
إال أنه في الركعة الثانية ال  ،الركعة األولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي بهم مثل ما صلى بالطائفة األولى
نما يسلم، ثم إذا سلم قاموا لقضاء ما فاتهم على  ينتظر في التشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية وا 

وأن المأموم إنما يقضي بعد سالم ، للقياس على سائر الصلوات أن اإلمام ال ينتظر المأموم"الجادة، يقول: 
إلى هذه الصورة، وعلى كل حال هذه الصور كلها ثابتة  -تعالى رحمه هللا-ولذا رجع اإلمام مالك  ؛اإلمام

 وصحيحة يجوز العمل بها كلها.
عن صالة الخوف  "أن عبد هللا بن عمر كان إذا سئل عن صالة الخوف وحدثني عن مالك عن نافع": يقول

في  بحيث يكونون يعني بحيث ال يبلغهم سهام العدو،  "يتقدم اإلمام وطائفة من الناس :قال" ،يعني عن صفتها
أي بين اإلمام ومن  "م بينهوتكون طائفة منه ،فيصلي بهم اإلمام ركعة" بال والسهاممأمن من أن يرشقهم الن

"فإذا صلى الذين معه  سهام األعداءهؤالء المصلين من  يحرسون  ،ألنهم يحرسون  "لم يصلواو وبين العدو " معه
 ،بل يستمرون في الصالة "وال يسلمون" ،فحينئذ  يكونون في وجه العدو ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا"
فيصلون "يتقدمون إلى جهة اإلمام  "ويتقدم الذين لم يصلوا وال يسلمون "ينتقلون إلى الحراسة وهم في صالة 

فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون  ،وقد صلى ركعتين -من صالته بالتسليم- معه ركعة ثم ينصرف اإلمام



ال ما هي بواضحة؟ يصلي ركعة بهذه الطائفة "ألنفسهم ركعة ركعة ائفة الطائفة األولى والطب ،الصورة واضحة وا 
انصرفوا إلى الحراسة من غير إتمام للصالة،  -عليه الصالة والسالم-األخرى تحرس، إذا صلوا ركعة معه 

ثم بعد ذلك يقضي األولون  ،ثم تأتي الطائفة األخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ،يحرسون وهم في الصالة
لى حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة، وهم أو ما بقي عليهم من الصالة ركعة ركعة، ع ،واآلخرون ما فاتهم

أدركوا فضل الجماعة، وكونهم يصلون ما بقي لهم فرادى  -عليه الصالة والسالم-بهذه الركعة التي صلوها معه 
واألمر فيه سعة، كمن فاته شيء  ،أو كل اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة األمر فيه سعة، الجماعة أدركوها

ن شخص فاتهم ركعة أو ركعتين يقتدي بعضهم ببعض في الصلوات في حال األمن مع اإلمام إذا وجد أكثر م
 ، نعم؟ال بأس

 طالب:.......
لو كان العدو في جهة القبلة جاء في بعض الصفات ما يناسب أنه يصلي يجعلهم  هنيقام لها؛ ألنعم يؤذن و 

ى الصف الثاني ويتقدم ثم يستأخر أصحاب الصف األول إل ،صفين فيصلي الركعة األولى بالصف األول
ثم بعد ذلك يتمون ألنفسهم، المقصود أنه مثل ما ذكرنا  ،أصحاب الصف األول ويصلي بهم الركعة التي بقيت

على اإلمام أن يفعل و الوجوه كلها صحيحة والصور ثابتة، ستة أو سبعة أو تسعة على ما قال ابن حبانل 
 .واألبلغ في الحراسة األحوط لها ،األقل مخالفة للصالة ،األحوط للصالة

ثم ينصرف اإلمام من صالته بالتسليم وقد صلى ركعتين،  ،ويتقدم الذين لم يصلوا لإلمام فيركعون معه ركعة
فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون ألنفسهم ركعة ركعة، وبالتكرار؛ ألن كل واحد منهم يصلي لنفسه ركعة، 

ال، بل كل واحد منهم يصلي ركعة  ،ذا أن الجميع يصلون ركعةيعني كل واحد منهم تخصه ركعة، ليس معنى ه
 وهذه فائدة التكرار.

، وهنا يقول الحافظ ابن فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتينمن الصالة بعد أن ينصرف اإلمام 
اهر اللفظ يعني في ظ "لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وفي ظاهرهم أنهم أتموا في حالة واحدة"حجر: 

الطائفة األولى والطائفة الثانية، ويحتمل أنهم أتموا على  ،في آن  واحد ،يدل على أنهم أتموا في حالة واحدة
فراد  ال لو أتموا في آن  واحد للزم على ذلك تضييع الحراسة المطلوبة، وا  التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وا 

فقضوا  -أي الطائفة الثانية-ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤالء اإلمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود عن 
ألنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة ثم سلموا، ظاهر حديث ابن 

ألولى مسعود أن الطائفة الثانية لما سلم اإلمام أتموا في مكانهم، ثم انصرفوا إلى جهة الحراسة فأتت الطائفة ا
وهذه الصفة اختارها  ،فأتموا ألنفسهم، وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة األولى بعدها

ولموافقتها األصول في أن المأموم ال يتم صالته  ،قوة إسنادها، ورجحها ابن عبد البر لأشهب واألوزاعي والحنفية
 قبل سالم إمامه.

لكن هناك صور من صور  ،يعني هنا يتمكنون من أن يصلي بهم طائفة ،د من ذلكأش اخوف  األمر فإن كان 
ر األمر أعظم من ذلك، فإن كان األمالخوف يزداد فيها الخوف بحيث ال يستطيعون الصالة على هذه الطريقة، 

ال بد  يعني نصف الجيش ال يكفي لصد العدو، إنما ،أو أشد من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسمهم لذلك اخوف  



من  فخيفمن ذلك لكثرة العدو  اأن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو، فإن كان األمر أشد خوف  
يعني بحسب اإلمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا  ،اعلى أقدامهم أو ركبان   اقيام   صلوا رجاال   لذلك ؛قسمهم

 اوهكذا على ما يتيسر لهم قيام   ا،يصلون وقوف  يخفى أمرهم على العدو يصلون جلوس، إذا ركبوا برزوا للعدو 
يعني إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة  ،مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها على دوابهم، اعلى أقدامهم أو ركبان  

ا ِإالَّ ُوْسَعَها{}حسب ما يتيسر و ،القبلة لكن قال  ،وبهذا قال الجمهور [( سورة البقرة821)] اَل ُيَكلُِِف َّللِاُ َنْفس 
الصالة إلى هذا وواجبات ال يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني ال يفرطون بأركان الصالة  :المالكية

الحد إال إذا خشوا فوات الوقت، ال شك أن الصالة ولو في آخر الوقت مع كمال الصالة أفضل من الصالة في 
إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في  ،الماء أول وقتها مع الخلل في الصالة، يعني كصالة من ينتظر وجود

 آخر الوقت أفضل من أن يصلي بالتيمم في أول الوقت.
ما صلى رسول هللا  بن المسيب أنه قال:األنصاري عن سعيد  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد"ثم قال: 

ة الخوف شرعت أو وعرفنا أن صال "الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-
وال يجوز  ،ما صنعه في غزوة الخندق منسوخ :نها لم تشرع صالة الخوف يقول: إلم تشرع؟ خالف، فالذي يقول

ذا قلنا ،تأخير الصالة عن وقتها ن صالة إ :بل تصلى الصالة على أي حال أمكنت من الوجوه الجائزة، وا 
وقد قال به جمع  من أهل  ،ال تصلى بالحضر غزوة الخندق بالحضر، وصالة الخوف :الخوف مشروعة قلنا

ما صنعه في غزوة الخندق  بعد، فيكون  تشرععلى ذات الرقاع فتكون لم  ةالعلم، وعرفنا أن غزوة الخندق متقدم
ا  الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس" -صلى هللا عليه وسلم-"أنه قال: ما صلى الرسول  منسوخ 
ا وذلك قبل شرعية صالة الخوف على الخالف السابق، أو ألنها ال تشرع في الحضر  ،النشغاله بالقتال عمد 

 وهذا كله تقدم. ،على قول
وعند النسائي عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن  الظهر والعصر" -صلى هللا عليه وسلم-"ما صلى رسول هللا 

شغلوه عن أربع  ،مسعود أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عند النسائي من حديث ابن
لماذا؟ ألن العشاء لم يخرج وقتها، ألن  أربع تجوز :صلوات في الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء هللا، وقوله

العشاء لم تفت، ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، عند النسائي 
عن الظهر والعصر، حديث ابن مسعود عند النسائي أربع أربع صلوات، وعندنا من كالم سعيد أنهم شغلوه 

، صلوات، وجاء عن جابر وعلي في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، فمال ابن العربي إلى الترجيح
 ،ألنها في الصحيحين صرألنها هي المتفق عليها، لم يفت إال الع فقال: إنه الصحيح، ألنه لم يفت إال العصر؛

 فهي أرجح.
شغلوه عن الظهر  ،شغلوه عن العصر وحدها ،جمع النووي بعد أن أراد أن يثبت أن كل ما ذكر صحيحو 

الجمع ممكن،  :، شغلوه عن األربع الصلوات كما في حديث ابن مسعود عند النسائي، النووي يقولاوالعصر مع  
ال أيام؟ أيام، الخندق أيام، ى يوم الخندق؟ الخندق يوم وا  نمع يوم الخندق، ما كيف يمكن الجمع؟ ألنه يقول:

ه عن و فيحتمل أنه في يوم شغلوه عن العصر فقط، وفي اليوم الثاني عن الظهر والعصر، وفي اليوم الثالث شغل
هي غزوة وكلها صحيحة؟ المقصود أنها أيام ما هو بيوم، يعني يوم  ما الذي يمنع،، اأربع أوقات والعكس أيض  



 ،ال، يقصد به في غزوة الخندق المشتملة على أيام ؟العشرين ساعة يوم الخندقكيوم الخندق هل يراد به األربع و 
 فالقول هذا متجه.

 طالب:.......
ال ال؟ ابن مسعود تحدث عن ا، ابن مسعود قال كالم  ا، علي قال كالم  انعم، هنا جابر قال كالم   ،اختلف ، صح وا 

 تصوره واضح. اليوم الثالث وهكذا، سهل،عن  يوم من األيام، جابر تحدث عن اليوم الثاني، علي تحدث
نسأل هللا السالمة -متى وجد الخوف لشيء إلى سببه، فسببها الخوف فعلى كل حال صالة الخوف من إضافة ا

 يوجد المسبب. -والعافية
في  يإل أحب ما سمعت في هذا" وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت: قال مالك"

سمع في كيفيتها  هفيقتضي أن ،الحديث الثاني، أحب ما سمعت إلي في صالة الخوف ، أي:صالة الخوف
صفات حملها بعض العلماء على اختالف  -عليه الصالة والسالم-وهي كذلك، فقد جاءت عنه  ،صفات متعددة

وافقه خير بأن يصلي هذه الصالة وهذه الصالة، و ميعني أن اإلمام  ،األحوال، وآخرون على التوسع والتخيير
على ترجيح الصفة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي وأحمد وداود لسالمتها من كثرة المخالفة، وكونها 

 أحوط ألمر الحرب مع تجويزهم الصفة األخرى، وتقدم النقل عن اإلمام أحمد أنه جوز األوجه كلها.
 أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب صالة الكسوف-الموطأ 

 في صالة الكسوفباب: ما جاء ، و العمل في صالة الكسوف :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 

 
 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عب ،الحمد هلل رب العالمين
 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 واجزه عنا خير الجزاء. ،اللهم اغفر لشيخنا

 صالة الكسوف: باب العمل في صالة الكسوف: :كتاب
 : كتاب صالة الكسوف: باب العمل في صالة الكسوف:-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

أنها  -صلى هللا عليه وسلم-حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
 -صلى هللا عليه وسلم-فصلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-خسفت الشمس في عهد رسول هللا  قالت:
ثم ركع فأطال  ،ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام األول ،ثم ركع فأطال الركوع ،فقام فأطال القيام ،ناسبال

ثم انصرف وقد تجلت  ،ثم فعل في الركعة اآلخرة مثل ذلك ،ثم رفع فسجد ،الركوع وهو دون الركوع األول
ر آيتان من آيات هللا ال يخسفان إن الشمس والقم)) :ثم قال ،الشمس فخطب الناس فحمد هللا وأثنى عليه

يا أمة محمد وهللا ما من أحد )) :ثم قال ((فإذا رأيتم ذلك فادعوا هللا وكبروا وتصدقوا ،لموت أحد وال لحياته
ولبكيتم  يا أمة محمد وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال   ،أغير من هللا أن يزني عبده أو تزني أمته

 .((اكثير  
 :قال -مارضي هللا عنه- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس وحدثني عن مالك

من سورة  انحو   طويال   اوالناس معه فقام قيام   -صلى هللا عليه وسلم-خسفت الشمس فصلى رسول هللا 
وهو  طويال   اكوع  وهو دون القيام األول ثم ركع ر  ،طويال   اثم رفع فقام قيام   ،طويال   اثم ركع ركوع   :قال ،البقرة

وهو دون الركوع  طويال   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام األول ،طويال   اثم سجد ثم قام قيام   ،دون الركوع األول
 ،وهو دون الركوع األول ثم سجد طويال   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام األول طويال   اثم رفع فقام قيام   ،األول

إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد وال )) :ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال
 ،ثم رأيناك تكعكعت ،في مقامك هذا ايا رسول هللا رأيناك تناولت شيئ   :قالوا ((فإذا رأيتم ذلك فاذكروا هللا ،لحياته
 يت النار فلم أرَ ورأ ،ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ،اإني رأيت الجنة فتناولت منها عنقود  )) :فقال

 ؟أيكفرن باهلل :قيل ((لكفرهن)) :قال ؟لم يا رسول هللا :قالوا ((ورأيت أكثر أهلها النساء ،ق  أفظع اكاليوم منظر  



ما  :قالت اثم رأت منك شيئ   ،ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ،ويكفرن العشير)) :قال
 ((.ق  ارأيت منك خير  

زوج النبي  -ارضي هللا عنه-ن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وحدثني عن مالك ع
فسألت عائشة رسول  ،أعاذك هللا من عذاب القبر :أن يهودية جاءت تسألها فقالت :-صلى هللا عليه وسلم-

باهلل من  اعائذ   -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ؟أيعذب الناس في قبورهم -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين  اذات غداة مركب   -صلى هللا عليه وسلم-ثم ركب رسول هللا  ،ذلك

 اثم رفع فقام قيام   ،طويال   اثم ركع ركوع   طويال   افقام قيام   ،ثم قام يصلى وقام الناس وراءه ،رجَ ظهراني الحُ 
 طويال   اثم قام قيام   ،ثم رفع فسجد ،وهو دون الركوع األول طويال   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام األول طويال  

وهو دون القيام  طويال   اثم رفع فقام قيام   ،وهو دون الركوع األول طويال   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام األول
 ،يقولفقال ما شاء هللا أن  ،ثم رفع ثم سجد ثم انصرف ،وهو دون الركوع األول طويال   اثم ركع ركوع   ،األول

 ."ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

، وكسفت امصدر كسف يكسف كسوف   :الكسوف "كتاب صالة الكسوف": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
التغير إلى سواد، ومنه كسف  :ك سفت وهو نادر، والكسوف في اللغة، وحكي ضم الكاف االشمس تكسف كسوف  

 .وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها
 :الحديث األول هنا في حديث الباب "خسفت :ولكن قولوا ،كسفت الشمس :ال تقولوا"وفي مسلم عن عروة: 

ف على الشمس، والمشهور في خسفت الشمس، وجاء في األحاديث الصحيحة من طرق كثيرة إطالق الكسو 
كسفت  :فيقال ظ،يخص كل آية بلف، واختاره ثعلب، لاستعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر

وهو مقتضى كالم عروة أن الخسوف للشمس  ،وحكي عكسه ،الشمس وخسف القمر، وذكر الجوهري أنه أفصح
 [( سورة القيامة2، 7)] َوَخَسَف اْلَقَمُر{*  َذا َبِرَق اْلَبَصرُ َفإِ }والكسوف للقمر، لكنه غلط ال سيما ما يتعلق بالقمر 

هل جاء ، خسوف، وأما بالنسبة للشمس فجاءت النصوص باللفظين :هذا نص على أن ما يحدث للقمر يقال له
 بة للقمر لفظ الكسوف في النصوص؟بالنس

 .طالب:.....
ال فهل حصل ال ينخسفا :ال ينكسفان كما أنه يقال :يعني يقالنعم،  ن على وجه التبعية للشمس جاء ذلك، وا 

لم يحصل، وهل كسفت الشمس أكثر من مرة في عهده  ؟-عليه الصالة والسالم-القمر أن خسف في عهد النبي 
-نعم أهل السير مطبقون على أنها لم تكسف الشمس إال مرة واحدة في عهد النبي  ؟-عليه الصالة والسالم-

، ال شك أن مدلول الكسوف من -عليه الصالة والسالم-وم موت إبراهيم ابن النبي ي -عليه الصالة والسالم
من الشمس والقمر بدليل ال ينكسفان في بعض  نه يطلق الكسوف والخسوف على كل   إ :قالوا حيث اللغة
 وال ينخسفان في روايات أخرى. ،الروايات



أو  ،إذا غابت الشمس كاسفةقهاء يقولون: وال شك أن معنى الكسوف غير معنى الخسوف من حيث اللغة، الف
هذا من باب تخصيص كل  ،طلعت والقمر خاسف لم يصلوا، إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف

 ؟لماذا ال يصلون؟ تعليلهم بلفظ، لم يصلوا،آية 
 .طالب:.....

ا، كأن المسألة من أجل مبه كيف؟ إذا غابت الشمس كاسفة غابت انتهى وقت النهي، هم يقولون لذهاب االنتفاع
نه يصلى : إمشروعية صالة الكسوف من أجل أن ننتفع بهاتين اآليتين، والعلة المنصوصة التخويف، فإذا قلنا

؟بعد غروب الشمس وهي كاسفة نحن ال  والحكم واألمر بالصالة معلق  ندري هل انجلى الكسوف أو لم ينجل 
ذا طلعت الشمس والقمر خاسف انتهى ال ي رى، فهذا هو السبب وا   ))فإذا رأيتموهما فصلوا((برؤية الكسوف 

 الحقيقي في كون صالة الكسوف ال تصلى إذا غابت الشمس كاسفة وطلعت والقمر خاسف.
النقصان،  :مدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف؛ ألن الكسوف التغير إلى السواد كما تقدم، والخسوف

وكذلك القمر، وحينئذ   ا،قها المعنيان مع  حيل ،ألنها تتغير ويلحقها النقص فت: كسفت أو خسفإذا قيل في الشمس
ن كان  ،من اآليتين، وال يلزم من ذلك ترادف اللفظين، نظير ما نحن فيه يصوغ إطالق اللفظين على كل    وا 

ان من حيث األصل، ما قيل بترادف الفرد والغريب، قالوا: هم مترادف -إن شاء هللا تعالى-ولعله يفيد  ا،استطراد  
والغريب في اللغة له معنى، لكن من حيث اإلطالق االصطالحي كل  منهما  ،وال شك أن الفرد في اللغة له معنى

 ،يطلق على تفرد الراوي برواية الخبر، كون هذا يكثر إطالقه في التفرد المطلق وهذا في النسبي هذا أمر ثان
كما عندنا  ،ن كان اللفظ من حيث اللغة هذا له معنى وهذا له معنىتفرد به فالن وأغرب به فالن، وا   :لكن يقال

 اآلن.
، القمر الشمس يبقى نورها موجود ،بعض أهل الهيئة أهل الفلك يرون أن الكسوف ال حقيقة له، اآلية ال تتغير

نما القمر موجود، إنما هو مجرد تغير بالنسبة للرائي، يقول: ال حقيقة له فإنها ال تتغير في نفسيبقى نوره  ها وا 
ن األرض تقع بينه وبين الشمس، إذا إ :هذا بالنسبة لكسوف الشمس، قولهم في كسوف القمر ،يحول بيننا وبينها

: ويأتي ما في الكالم من قبل ابن العربي، هم يقولون  ،منها أو جميعها احال القمر بيننا وبين الشمس تغطى جزء  
بأن األرض تحول دون رؤية القمر؛ ألنه يستمد ضوءه من  ن كسوف القمر حقيقي؛ ألنه يلزم من القولإ

الشمس، فإذا حالت األرض بينهما خسف القمر، قولهم هذا يلزم عليه أو هو متفرع  من القول بدوران األرض، 
وهم يرون أن كسوف القمر حقيقي، بينما كسوف الشمس غير  ،لكن المتقدمون منهم ال يرون دوران األرض

 هم علماء الفلك. الذينالهيئة حقيقي، هؤالء أهل 
الماذا؟ ألن القمر أصغر بكثير من الشمس ،غير صحيح مابن العربي يقول: كالمه   ، حتى هم يذكرون أرقام 

أو نسبة القمر  ،ال يمكن أن تقرأ، يعني نسبة األرض إلى الشمس ،خيالية ااألسطر، أرقام   هاما تأخذأصفارها 
ر كيف ا، فابن العربي يقول: كيف الصغير يحجب الكبير؟ الصغيإلى الشمس أضعاف أضعاف ال يحاط به

 يحجب الكبير؟
 طالب:......



ب مسافة القمر وبعد تغطيه لقر  ؟نسبه بين يدك وبين المنبر ذا ههل في ،المنبر مبعد المسافة، لو توضع يدك أما
 مسافة الشمس.
 طالب:......

 ، الحجب لمصدر األشعة.األشعة ما هو بحجب ال
 .....طالب:.

هذا أكبر من هذا، فإذا قربتهم بالنسبة لك قد تكون .......ال، هو حجب مصدر األشعة، اآلن الحجب للمصدر،
األشعة من الجهات األخرى على أقطار أخرى منتشرة، فالحجب اآلن للمصدر مصدر األشعة، فكالم ابن العربي 

ن كنا قد ال نوافق على ما يقولون؛ ألن هذا أم إال أنه بالنسبة  م، وخالفنا معهيعني ر قد ال ندركهفيه ما فيه، وا 
الشمس ثابتة، وجريانها  :بعد هم يقولون  كون الشمس لدوران األرض هذا أمر ال نقول به لمخالفته الصريحة، أما

قد ال يكون  :، فنحن ال نوافقهم فيما يقولون، هذه المسألة أنا أقول-جل وعال-منصوص عليه في كتاب هللا 
 ،، إال أننا نتعامل معها من خالل النصوص، الشمس تجري بالدليل القطعيلها وتصورنا كامل اتامًّ  علمنا بها
نها ال تجري هذا يكفر بال شك، أما مسألة دوران األرض فهي مسألة خالفية، حتى بينهم هم يختلفون : إومن قال

يتنافى دورانها مع كونها راسية أو ال في هذا، وال شك أنها راسية في أدلتنا الشرعية، وهل يختلف أو يتناقض و 
المسألة قابلة للنظر؛ ألنهم من حيث االستعمال يقولون: هذه السيارة راسية، راسية وهي تمشي مائتين،  ؟يتناقض

ما هو  ،وليست ثابتة وواقفة وهي راسية بالفعل، لكن الكالم عندنا نصوص وتفسيره باللغة التي نزل فيها
نستدل بكون األرض تدور وهي راسية باستداللنا بكالم بعضنا لبعض أن السيارة راسية  ، يعني مانحنباستعمالنا 

 ، نعم؟وهي تمشي، على كل حال هي مسألة عقيمة ال يترتب عليها عمل
 طالب:......

وينتهي ضوءه، لكن الذي بين أيدينا من النصوص  النسبة للرائي؛ ألنه شيء يحجب شيئ االكسوف عندهم هو ب
ذا قلنا مثل هذا الكالم  ،يتان من آيات هللا وجد هذا الكسوف من أجل التخويفهو أنهما آ يخوف بهما عباده، وا 

وعلمنا به قبل وقوعه ذهبت الحكمة من وجوده كما هو  ،وأضفنا إلى ذلك أنه يدرك بالحساب -كالم أهل الهيئة-
ت كذا، مكان كذا وتنجلي في وق أن الشمس تكسف في يوم كذا في الدقيقة كذا عن :الواقع، قبل شهر يعلنون 

فية والواقع يشهد بأنه يدرك، لكن اإلخبار بهذا الكسوف وبذلك الخسوف ليس من هل يدرك بالحساب؟ مسألة خال
أفضل الخلق  -عليه الصالة والسالم-مصلحة المكلف؛ ألن الحكمة الشرعية من وجود الكسوف تنتفي، النبي 

ه يظنها الساعة، فمثل هذا والفزع إلى الصالة خرج يجر رداء -عز وجل- وأعلم الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم هلل
وال انتهاء ؛ ألنا نطلب  ادليل على أن هناك شيء مخيف، وطلب كشف هذا األمر يدل على أنه ال ينتظر وجود  

افه في نا عبث، إذا كان وجوده في الساعة الفالنية وانكشذا عرفنا أنه بينكشف في ساعة كذا إذ ا دعاؤ إ كشفه،
نا عبث ننتظر حتى ينكشف كما يقول كثير من الناس اآلن، والذي أوجد هذا نية، إذ ا دعاؤ الدقيقة أو الثانية الفال

التغير في هذا الجرم الكبير قادر على أن يوجد ما هو أعظم منها، هذا اختالل في سير هذه المخلوقات 
 ما يضرهم، وهللا المستعان. ،ا يتعلق بالبشرقادر على أن يوجد م أوجد هذا االختاللالعظيمة، والذي 

 طالب:......



على كل حال سواء  أدرك أو لم يدرك إعالنه لعموم  :نقول ؟يعني مسألة إدراكه هل يدرك بالحساب أو ال يدرك
 الناس خطأ؛ ألنه بهذا اإلعالن تذهب الفائدة والحكمة التي من أجلها وجد هذا الكسوف وهي التخويف.

أن صالة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل النووي اإلجماع على ذلك، وصرح أبو عوانة في صحيحه الجمهور على 
وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة  "باب وجوب صالة الكسوف"بوجوبها قال: 
 نعم؟ ، وفي الكسوف من الحكم...االوجوب أيض  
 طالب:......

واألصل فيه  ،األمر صريح ))فإذا رأيتموهما فصلوا((: ، لكن األمر صريحةعامة أهل العلم على أنها سنة مؤكد
 الوجوب.

 طالب:......
 ))ال، إال أن تتطوع((.قال:  ((؟))هل علي غيرها نعم، ما نعرف صارف ا إال

يقاو هذه  ،في الكسوف من الحكم ظهور التصرف اإللهي في هذين الخلقين العظيمين زعاج القلوب الغافلة، وا  وا 
 يؤخذ من ال ذنب له ، واإلعالم بأنه قدورجاء العفو ،قلوب المنصرفة، يقولون: فيه تنبيه على خوف المكرال
عليه الصالة -ألن هذه األمور يخوف فيها المطيع والعاصي، وأشد من خاف النبي  ؟!كيف بمن له ذنبف

 .-والسالم
 :"باب العمل في صالة الكسوف: -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

أنها  -صلى هللا عليه وسلم-دثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ح"
في اليوم الذي مات فيه  ،أي في زمنه "-صلى هللا عليه وسلم-خسفت الشمس في عهد رسول هللا " قالت:

، والعرب كانت تزعم أنهما ال ، فقال القائل: إنها انكسفت لموت إبراهيم-عليه الصالة والسالم-ابن النبي إبراهيم 
"خسفت الشمس في  ،"بالناس -صلى هللا عليه وسلم-فصلى رسول هللا " ، لموت عظيمينكسفان إال لموت أحد

-العطف بالفاء يدل على أنه مباشرة، حتى أخذ بعضهم أنه  فصلى" -صلى هللا عليه وسلم-عهد رسول هللا 
طول،  ، صلى علىفلهذا لم يحتج إلى الوضوء مباشرة صف على الوضوء كان يحافظ -عليه الصالة والسالم

وحدث منه  ،لكن الحافظ ابن حجر يقول: فيه نظر؛ ألن في السياق حذف، الرواية األخرى تدل على أنه تمهل
 بالحجر وغيرها على ما سيأتي. ابعض التصرفات مرور  
كما في الحديث  من سورة البقرة" او  نح فقام فأطال القيامبالناس  -صلى هللا عليه وسلم-"فصلى رسول هللا 

في حديث ذكره الفاكهاني أنه في القيام األول قرأ  اوجاء أيض   من سورة البقرة" ا"نحو  الالحق حديث ابن عباس 
وفي الرابع قرأ المائدة، هذا ذكره الفاكهاني،  ،سورة البقرة، وفي القيام الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث قرأ النساء

ال النساء؟ النساء أطول، فهل هذا مأيهما أط  ما معنا من أحاديث أو مردود؟ ؤيد بول آل عمران وا 
وهو " "،وهو دون القيام األول" "،وهو دون القيام األول" :ألنه يأتينا في الروايات كلهانعم؛  "فأطال القيام ثم ركع"

 .-هللا تعالىإن شاء -الحديث الثاني في هذه نعرض لها في وقتها  "دون القيام األول
 طالب:......



يعني إن ثبتت هذه الرواية بأنه يحتمل أنه رتل سورة آل عمران  ،عن هذا هم يجيبون  قرأ آل عمران ثم النساء
ويمد بعض السور  ،أنه يرتل -عليه الصالة والسالم-حتى صارت أطول من النساء؛ ألنه معروف من فعله 

 .ذ  فيه تعارضحتى تكون أطول من أطول منها، وال يكون حينئ
  طالب:......

 على كل حال على فرض صحتها.
إال أن  -يعني في الركوع-يقول ابن حجر: ولم أَر في شيء من الطرق بيان ما قاله فيه  "فأطال القيام ثم ركع"

نما فيه الذكر كالتسبيح ونحوه، وقد جاء النهي عن القراءة في الركو  ،العلماء اتفقوا على أنه ال قراءة فيه ع وا 
يعني وقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم  : سمع هللا لمن حمده، فأطال القيام"قائال   فأطال الركوع ثم قام"ثم ركع والسجود، 
 القيامات األربعة رة، خلونا معالمراد بالقيام األول هنا الذي قرأ فيه سورة البق "وهو دون القيام األول"السورة 

قيام سورة  :ال نستطيع أن نميز إال بالسور، فنسمي القيام األول ،ألولنميز بينها؛ ألنه دون ابالسورة من أجل أن 
خلونا على هذا من أجل أن نفهم الحديث وما جاء  ،المائدة :والرابع ،النساء :آل عمران، والثالث :البقرة، والثاني

 بعده.
 -بالتسبيح ونحوه- ل الركوع"ثم ركع فأطا ، هذا ما فيه إشكالهو قيام سورة البقرة الذي "وهو دون القيام األول"
كما في بعض الروايات  "طويال   اسجود   فسجدثم رفع "وهذا ما فيه إشكال أولية مطلقة  وهو دون الركوع األول"

ثم فعل في " : عمرو اآلتيةوقد فصلت في رواية ،يعني الثانية المشتملة على ركوعين فعل في الركعة اآلخرة"ثم "
 "فخطب الناس" ورها وضوؤهاعاد إليها ن "وقد تجلت الشمس -من صالته- صرفثم ان ،الركعة اآلخرة مثل ذلك

"فحمد هللا وأثنى تفريعية،  "فحمد هللا وأثنى عليه" وعظهم وذكرهم وكشف الشبهة أزال الشبهة التي في أذهانهم،
هللا وأثنى  "فخطب الناس فحمدبأن صالة الكسوف لها خطبة كالجمعة،  :واستدل بهذا من يقول .."ثم قال عليه
سحاق، واألكثر على أنه ال خطبة  ثم قال.." ،عليه إلى آخره هذه خطبة، وهذا معروف عند اإلمام الشافعي وا 

 .لصالة الكسوف
موعظة اقتضتها الحاجة  ، فيفي كلمة :نقول وأثنى عليه" ،حمد هللا ،خطب الناسف"كيف نجيب عن مثل هذا؟ 

 لكن إذا لم يقتض  لحاجة لكشف لبس وموعظة وتذكير يقتضيه المقام، إنما اقتضتها ا ،ال أنها مرتبطة بالصالة
ن الشمس تنكسف لموت أحد، وعلى هذا لو حصل الكسوف في يوم : إ، إذا لم يوجد من يقولاالمقام تذكير  

على القول بأن لها خطبة يقتضي  ؟الجمعة وعظ الناس وذكروا في خطبة الجمعة هل هم بحاجة إلى خطبة ثانية
سحاق، على القول اآلخر أنه تم وعظهم وتذكيرهم في خطبة الجمعة وال داعي ألن يخطبوا  على قول الشافعي وا 

 للحاجة، وهذا قول األكثر. اتكلم اإلمام بما يراه مناسب  ييعني في مكانه  ،مرة ثانية، الظاهر أنها موعظة
 -جل وعال-الدالة على وحدانيته  هللا يعني عالمتان من آيات ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات))"ثم قال: 
عليه الصالة -ذكروا أنها إنما انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي  مألنه ))ال يخسفان لموت أحد((وعظمته 
هل في  ))لموت أحٍد وال لحياته(( من قلوبهم أن يجتث هذه الشبهة -عليه الصالة والسالم-فأراد النبي  -والسالم
 ؟ممكننعم ياة أحد؟ ن الشمس تنكسف لح: إأحد قال

 طالب:......



 الموت لكن لحياة؟!
 طالب:......

، ال يعدم أن يوجد من يقول لحياة إال أن الموت أظهر، العظيم تعرف عظمته قبل موته، لكن كيف نعرف أن نعم
 نعم؟ هذا الذي ولد عظيم؟

 طالب:......
"ال يذكرون بسم هللا الرحمن حديث: ا في ، كمنه مبالغة في اإلنكار: إومنهم من يقوليعني هو مجرد اعتقاد، 

 نعم؟ الرحيم في أول القراءة وال في آخرها"
 طالب:......

ن هذا الذي ولد اليوم هذا عظيم، يعني ال على التعيين : إاالعتقاد ممكن أن يعتقد ال على التعيين، ما يقال
 لكن الذي مات على التعيين لمن علم به. ،ممكن

))فإذا رأيتموهما في رواية:  ))إذا رأيتم ذلك(( ((وتصدقوا ،وكبروا ،تم ذلك فادعوا هللافإذا رأي))وال لحياته، 
-ات ى، وفي بعض الروايصل    -عليه الصالة والسالم-وهناك: النبي  وتصدقوا(( ،وكبروا ،))فادعوا هللا فصلوا((

رؤية الكسوف، وعلى هذا وهذا أمر  بالصالة، ومقتضاه أنها مرتبطة ب ))فصلوا((: -وهي صحيحة في الصحيح
تصلى في وقت النهي، لكن على القول بأنها  ،لو حصل الكسوف في وقت نهي على القول بوجوبها ال إشكال

وهذا معروف عند الحنابلة والحنفية هذا  ،سنة، فمن يقول: ال تفعل ذوات األسباب في وقت النهي ما تصلى
 .يرى وجوبها فال تدخللكن هذه الصالة بعضهم  ،قول، والمالكية في الجملة

لكن هذه الصالة فيها من القوة واألمر  ،على كل حال مسألة فعل ذوات األسباب في أوقات النهي مسألة خالفية
فاألظهر أنها  ،الخاص وترتيب هذا األمر على هذه الحادثة فيه ما يصلح لمقاومة أو لمعارضة أحاديث النهي

 .تصلى
موامن أجل وتصدقوا(( ،وكبروا ،))فادعوا هللا لكشف ما بكم، كما أنه تسن الصدقة قبل  ايكن سبب   اشيئ   ؟ يعني قد  

النكساف أو النكشاف ما بهم،  ا، اآلن الصالة طلب  شيئ ا صالة االستسقاء، اإلنسان ال بد أن يقدم بين يدي طلبه
 .-جل وعال-ويقدم بين يدي هذا الطلب ما يقرب إلى هللا 

تئذانها تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن وال يلزم من ذلك أن تفارق فلكها؛ مسألة سجود الشمس كل ليلة واس
ب انها تفارق الفلك واآلن بعد أن اكتشفت جميع أجزاء األرض وأن الشمس ال تغ: إألن هذه أمور غيبية، ولو قلنا

  تدرك بالرأي،ن هذا من األمور الغيبية التي ال: إعن األرض، إذا غابت عن جزء طلعت على جزء  آخر، فأقول
هذا حديث -التسليم، يعني كما نقول في النزول اإللهي؛ ألن بعضهم يورد  فإذا صحت عندنا األخبار علينا

ينزل آخر كل ليلة في الثلث األخر باألدلة القطعية وصلت إلى حد القطع، والثلث  -جل وعال-هللا  -صحيح
 ،وجه معارضة ألحاديث االستواء ،ء من المعارضةقد يكون فيه شي ااألخير متفاوت من بلد إلى بلد، وأيض  

سمعنا وأطعنا، هذا  ،وأدلة العلو، والذي قرره شيخ اإلسالم أنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه ال يخلو منه العرش
وهذا من باب امتحان المكلف، وقدم اإلسالم ال تثبت إال على  ،وعلينا أن نعمل ،شيء ال يمكن أن نحيط به

 .قنطرة التسليم



من - ما من -هذا قسم- وهللا)) اق، يعني كما يخاطب الوالد ولدهفيه معنى اإلشفو  ((يا أمة محمد))"ثم قال: 
يغار أن تنتهك محارمه،  -جل وعال-هللا  ((-جل وعال-(( ))ما من أحد أغير من هللا أغير من هللا أحد -زائدة

ذا ظهور هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم، مؤذن ول ((أن يزني عبده أو تزني أمته ))ما من أحد أغير من هللا
 ((يا أمة محمد وهللا لو تعلمون ما أعلم)) وانتشار الفاحشة مؤذن بتعجيل العقوبة، ،كثرة الزنا ،بتعجيل العقوبة

وهو المناسب للبكاء، ومنهم من  ،وهذا هو الظاهر ،وانتقامه من المجرمين ،-جل وعال-من عظيم قدرة هللا 
ن ما أعلم من عظيم سعة رحمته وحلمه لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، لكن األول أقرب هو يقول: لو تعلمو 

فكيف بمن  ،لتفريطكم، وهذا المواجه به الصحابة أفضل األمة ((ا، ولبكيتم كثير  ))لضحكتم قليال   للبكاءالمناسب 
َوالَِّذيَن }األمة أنهم جاء في وصف خيار  ؟جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل مع حسن الظن وطول األمل

ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم{ على ضد  ،فجمعوا بين الخوف والوجل مع حسن العمل [( سورة المؤمنون 10)] ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ
 .ما نحن عليه، ونحن أولى بأن يوجه لنا هذا الكالم

يضادها ال بما يزيدها، يقابل العلة بما يقابل العلة بما  -كما يقول أهل العلم-وعلى كل حال الطبيب الحاذق 
منصرفين يحتاجون إلى من  وايعني رأيت الناس منصرفين عن الدين تعالجهم بنصوص الوعيد، ما دام ،يضادها

لكن إذا وجدت أو عشت في بلد  فيه تشديد وغلو ومبالغة، أو أمامك شخص  ،يردهم، ما تقابلهم بفقه التيسير
ولذا جاءت  ،، لتكسر ما عنده-جل وعال-وص الوعد بسعة رحمة هللا يتصف بهذا الوصف تعالجه بنص

النصوص بهذا وهذا، جاءت بالوعد والوعيد، والموفق من يجمع بينهما، فال يرجح الوعيد فيحمله ذلك على 
واليأس من روح هللا، وال يرجح الوعد فيأمن من مكر هللا، وعلى هذا ينبغي أن  ،الخوف والقنوط من رحمة هللا

 .الج كل إنسان بما يناسبه من النصوصيع
خسفت " :قالأنه  وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس"ثم قال: 
صلى و  -صلى هللا عليه وسلم-فصلى رسول هللا " -صلى هللا عليه وسلم-يعني على عهد رسول هللا  "الشمس

بأن  :يقول هذا من؟ ابن عباس، واستدل بهذا من يقول "سورة البقرة من انحو   طويال   افقام قيام   ،الناس معه
 لكن ال يمنع أن تكون جهرية ولبعده لم يسمع. ،لو كانت جهرية لعلم ابن عباسإذ قراءة صالة الكسوف سرية، 

 طالب:......
 والجمهور على أنه ال يصلى إال للكسوف. ،بعضهم صلىالزلزلة،  بعض الصحابة صلى من

من سورة البقرة،  انحو   طويال   ا، وصلى الناس معه، فقام قيام  -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا "فيقول: 
وهو دون  -يعني بنحو آل عمران كما تقدم- طويال   افقام قيام   من الركوع ثم رفع ،طويال   اثم ركع ركوع  قال: 

دون  طويال   ا"ثم ركع ركوع   ل الذي لم يتقدمه شيءمطلقة، األو وهذا القيام الثاني، واألول هنا أولية  القيام األول"
يعني بنحو سورة - طويال   اثم قام قيام   -يعني سجد سجدتين- ثم سجد -الذي لم يتقدمه ركوع- الركوع األول

؟ يعني األولية هنا يحتمل الذي قبله أو األول أولية مطلقة ؟القيام األول أي أول وهو دون القيام األول" -النساء
ن أولية نسبية؛ ألن كل شيء أول بالنسبة للذي يليه، وهناك أولية مطلقة، يكون عندنا واحد أول والثالثة كو أن ت

وعلى هذا يكون كل قيام دون الذي  ، أو دون القيام األول الذي قبله،التي تليه دون القيام األول أولية مطلقة
 :ثم الرابع يلي الثالث وهكذا، لكن إذا قلنا ،يلي الثانيثم الثالث  ،ثم الثاني يليه ،قبله، فالقيام رقم واحد أطولها



ألنه قيل في وصف  ؟لماذا ، طولها واحديمتاز األول بالطول والثالثة مساوية :دون القيام األول أولية مطلقة قلنا
 ، واللفظ محتمل.هي مستوية اإذ   ،الثاني والثالث والرابع دون القيام األول

 طالب:......
سنة الصالة أن كل ركعة دون  اثبت، لكن جاء ما يدل على أن كل واحد دون الذي يليه، وأيض   إن ،هذا إن ثبت

 .وهكذا التي قبلها، الركعة األولى أطول من الثانية، والثالثة أقصر من الثانية
النساء يعني بنحو  "طويال   ا"ثم قام قيام  ، يقول: طويال   اسجد سجود   "طويال   اسجود  "بعض الروايات:  "ثم سجد"

يعني بنحو المائدة  "طويال   ادون الركوع األول، ثم رفع فقام قيام   طويال   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام األول"
من صالته  ثم انصرف" ،دون الركوع األول، ثم سجد سجدتين طويال   اثم ركع ركوع   ،"وهو دون القيام األول

الحال أن الشمس قد تجلت قبل انصرافه منها، قبل انصرافه  الواو واو الحال، "وقد تجلت الشمس"يعني بالسالم 
ينشغل بالذكر وال تعاد الصالة، ينشغل باألذكار والتالوة  ن الصالة والكسوف لم ينجل  من الصالة، لو انصرف م

 .وال تعاد الصالة ،والدعاء والتضرع
بل هما مخلوقان من  "لحياته(())إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد وال  "فقال:

 ارأيناك تناولت شيئ   :يا رسول هللا :قالوا فاذكروا هللا(( -الكسوف- ))فإذا رأيتم ذلك -عز وجل-مخلوقات هللا 
يعني - ثم رأيناك تكعكعتفي مقامك هذا،  ا"رأيناك تناولت شيئ   تقدموهو في محرابه  تقدم "؟في مقامك هذا
عليه -كشفت له  ،رؤية حقيقية عينية "((إني رأيت الجنة)) :- عليه وسلمصلى هللا-فقال  -تأخرت وتقهقرت
وال يمنع من إرادة المعنى  ،-عليه الصالة والسالم-له  اإكرام   ؛ورفعت الحجب بينه وبينها ،-الصالة والسالم

ر، وأنهما مخلوقتان فيه دليل  على وجود الجنة والنا ((افتناولت منها عنقود   ))إني رأيت الجنةالحقيقي أي مانع، 
))ولو أخذته ألكلتم ))فحيل بيني وبينه((  :أي أردت أن أضع يدي عليه، وفي رواية   ((ا))عنقود  للمعتزلة،  اخالف  

 ورأيت النار فلم أرَ )) وهذا من ثمارها ،لماذا؟ ألن ثمار الجنة ال مقطوعة وال ممنوعة ((منه ما بقيت الدنيا
ورأيت أكثر  ))من ذلك المنظر،يعني أقبح وال أشنع  ((ق  أفظع امنظر  )) يهيعني كالوقت الذي هو ف ((كاليوم

تغطية الجميل  ،الكفر اللغوي الستر والتغطية "((لكفرهن)) :قال ؟لم يا رسول هللا :قالوا ((أهلها النساء
 ألن ؟!والمعروف، ويشارك النساء من يتصف بهذا الوصف من الرجال، فكيف بمن يتصف بما هو أعظم منه

الرجل إذا سمع هذا الكالم انبعثت عنده آمال كثيرة، ورأى فضله على النساء بمجرد أنهن يكفرن العشير، عند 
، نسأل الرجال من المخالفات ما هو أعظم من ذلك، فإذا وجد مثل ذلك أو ما هو أعظم منه استوجب دخول النار

ويكفرن )) الذي هو الزوج المعاشر ((يكفرن العشيرو)) :قال تعالى؟ أيكفرن باهلل :قيل ))لكفرهن((" هللا العافية
 أي.. ((اإلحسان

 طالب:......
، وهو عطف إحسان الزوج ))ويكفرن اإلحسان((هذا تفسير،  ))يكفرن العشير(( ال أكثر الروايات ما فيها هذا

خاطب الم ))لو أحسنت(( ، ويحتمل أنها امتناعيةهذه شرطية ((لو أحسنت)) تفسيري يسمونه عطف تفسيري 
))لو أحسنت إلحداهن الدهر  من يتأتى خطابه بمثل هذا الكالم هذا خطاب لمفرد لكنه متجه لكل    ))لو أحسنت((

ال يوافق غرضها من أي  والتنكير للتقليل، هذا واقع النساء قليال   ((اثم رأت منك شيئ  ))يعني مدة عمرها  كله((



قالت: العمر كله محبوسة في هذا  ،ثم منعت في يوم واحد ،تخرج في كل يوم ،نوع  كان، لو كانت خراجة والجة
والعبارة نعم، قط،  ادعت أنها ما رأت خير  يام الالبيت، ولو أنفقت عليها األموال ومنعت مما تريد في يوم من األ

وافق ال ي قليال   اهذه مشهورة عند الحريم، ثم رأيت منك شيئ   "وال باب مفتوح ،أنها ما رأيت نوح" :التي يرددنها
رة والستر وكفر اإلحسان وهذا بيان للتغطية المذكو  ((ق  اما رأيت منك خير  ))قالت: غرضها من أي نوع كان 

 الحديث.المذكور في 
ن لم يحضر اإلمام  ،صالة الكسوف جماعة   :ترجم على الحديث: باب -رحمه هللا-واإلمام البخاري  يعني وا 

الثوري إن لم يحضر اإلمام صلوا فرادى، البخاري هذه الترجمة من  الراتب فيؤم  لهم بعضهم عند الجمهور، وعن
 ؟هو اإلمام الراتب وهو الذي صلى بهم -عليه الصالة والسالم-أين أخذها من الحديث؟ النبي 

 طالب:......
ر وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذ، وهذا مقتض  ألمر الجميعنعم،  ))إذا رأيتم ذلك فصلوا((

حينما  -عليه الصالة والسالم-فيه معجزة ظاهرة للنبي و  ،منه، واستدفاع البالء بذكر هللا تعالى وأنواع طاعته
من نصح  ألمته وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم  -عليه الصالة والسالم-كشفت له الجنة والنار، وما كان عليه 

، قالوا: رأيناك تناولت ا، راجعوه حينما تقدم وتناول شيئ  ومراجعة المتعلم العالم فيما ال يدركه فهمه ،مما يضرهم
ثم رأيناك تكعكعت، يسألونه ما السبب في هذا؟ فهي مراجعة من المتعلم العالم فيما ال  ،في مقامك هذا اشيئ  
الحقوق، ووجوب شكر المنعم، فإذا وجحد  ،هؤالء ال يدركون ما حصل، والتحذير من كفران المعروفكه، ر دي

طالق الكفر على ما يخرج من الملة يعني  ؟!هذا للزوج على زوجته فكيف بمن ال تحصى نعمه ب مثلوج وا 
هذا عمل  قليل  م وتأخر،تقد ؛وجواز العمل القليل في الصالة ،كفر  دون كفر، وتعذيب العصاة من هذه األمة

إنما تخلق عند الحاجة  :يقولون  للمبتدعة الذين اأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خالف   :داخل الصالة، وفيه
 وهذا قول المعتزلة. ،إليها

 طالب:......
ال جاء في النصوص ما يدل  جاء فيه هذا وجاء فيه ذاك،  ،على حد  سواءوهذا هذا على هذا مجرد استفهام وا 

ذا خال من )ألالمقترن با) لكن أكثر ما يراد باألكبر  .كفرغر دون فالغالب أنه يراد به األص (أل(، وا 
عن  -بن سعد بن زرارة األنصارية- وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن"يقول: 

دخال عجوزان من يهود "وفي رواية عند البخاري:  "أن يهودية -صلى هللا عليه وسلم-عائشة زوج النبي 
"أن  الداخل اثنتين والمتكلم واحدةون ن ال يمنع أن يكادخل ثنت الذييعني على عائشة، اآلن يهودية، و  "المدينة
هذا أمر  مقرر  "أعاذك هللا من عذاب القبر" اليهودية لعائشة: "فقالت" شيئ ا تعطيه إياها "جاءت تسألها يهودية

فقال  ؟"أيعذب الناس في قبورهم"قائلة:  "-صلى هللا عليه وسلم-فسألت عائشة رسول هللا " ي الشرائع السابقةف
منصوب على المصدرية  باهلل من ذلك(( ا))عائذ   ((باهلل من ذلك اعائذ  )) :- عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا 

أي من عذاب القبر، والمعتزلة  باهلل من ذلك(( ا))عائذ   : أعوذ باهلل عائذ ا به من ذلكبفعل محذوف بلفظ المصدر
إلحاح شديد رفض، ب فرفض، يينكرون عذاب القبر، وقد طلب من شخص من أهل السنة أن يصلي على معتزل



اللهم إن عبدك فالن ممن ينكر عذاب القبر "الثالثة فقال:  ل كبر التكبيرةب  وكأنه ليس من أهل العلم، فلما قَ  ،لب  قَ 
 نسأل هللا العافية. "فأذقه إياه

ه علي- هبنايعني ركب إلى تجهيز جنازة إبراهيم  "اذات غداة مركب   -صلى هللا عليه وسلم-ثم ركب رسول هللا "
- فمر بين ظهرانيضحى،  -من الجنازة- "فخسفت الشمس فرجعركب بسبب موت إبراهيم  ،-الصالة والسالم

 وقام الناس وراءه صالة الكسوف، ثم قام يصلى" -عليه الصالة والسالم-أي بيوته  "الحجر -التثنيةعلى 
 اثم رفع فقام قيام  " من قيامه اقريب   "طويال   اثم ركع ركوع  " نحو البقرة على ما تقدم "طويال   افقام قيام   يصلون 
 يقرب من قيامه "طويال   اثم ركع ركوع  "، "وهو دون القيام األول"وتقدم ما يدل على أنه بقدر آل عمران  "طويال  

ثم ركع " هذا كله تقدم "وهو دون القيام األول طويال   اثم قام قيام   ،ثم رفع فسجد ،وهو دون الركوع األول"
وعرفنا المراد باألولية في  "وهو دون القيام األول طويال   اثم رفع فقام قيام   ،وهو دون الركوع األول طويال   اركوع  

 ،وهو دون الركوع األول طويال   اثم ركع ركوع   ،"وهو دون القيام األولهذه المواضع هل هي مطلقة أو نسبية؟ 
فقال ما " صالته بعد التشهد بالسالم من "ثم انصرف -سجدتين طويلتين- ثم سجد -رأسه من السجود-ثم رفع 

قال ابن  "ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر" ا تقدم ذكره في حديث عائشة وغيرهيعني مم "شاء هللا أن يقول
ن كان نهار   أن  :، والشيء بالشيء يذكر، وفيهاالمنير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وا 

 َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر{}: -جل وعال-للمعتزلة، قصة األعرابي التي استدل بها في قوله  اف  عذاب القبر حق خال
بعث "قال األعرابي:  [( سورة التكاثر8)] َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر{}على البعث لما سمع القارئ يقرأ:  [( سورة التكاثر8)]

 .ائر ال بد أن يقفل ويرجعمن أين أخذ؟ من الزيارة الز  "القوم ورب الكعبة
وجاء  ،هذا ما اتفق عليه الشيخان ،في كل ركعة  ركوعان ،وفي جميع هذه الروايات أن صالة الكسوف ركعتان

وجاء ما يدل على أنها خمسة في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون  ،وجاء أربعة ،في صحيح مسلم ثالث ركوعات
وما عدا ذلك وهم،  ،من يرى أن الصواب ما اتفق عليه الشيخان في كيفية التوفيق بين هذه الروايات، ومنهم

وهذا مسلك من يجبن عن توهين رجال الصحيح، وعلى كل  ،بتعدد القصة :ومنهم من يصحح الجميع ويقول
أقسم أو ذكر أن الكسوف  -تعالى رحمه هللا-حال الجبن في هذا الموضوع محمود، لكن يبقى أن شيخ اإلسالم 

 .وأن إبراهيم لم يمت إال مرة واحدة ،ةلم يحصل إال مر 
وما يقابله  ،وعلى كل حال هما مسلكان في مثل هذا االختالف، منهم من يجزم ويحكم لألصح بأنه هو المحفوو

ولو صح سنده، ولو وجد في الصحيح، ومنهم من يقول بتعدد القصة، وعلى كل حال أهل  يحكم عليه بالشذوذ
 إال مرة واحدة. السير متفقون على أنها لم تحصل
 باب: ما جاء في صالة الكسوف:

رضي -حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق "
فإذا الناس  ،حين خسفت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-أتيت عائشة زوج النبي  أنها قالت: -ماهللا عنه

ذا هي قائمة تصلي ،قيام يصلون   ،سبحان هللا :وقالت ،فأشارت بيدها نحو السماء ؟ما للناس :فقلت ،وا 
 ،وجعلت أصب فوق رأسي الماء ،فقمت حتى تجالني الغشي :قالت ،أن نعم :فأشارت برأسها ؟آية :فقلت

ما من شيء كنت لم أره إال قد رأيته في )) :ثم قال ،وأثنى عليه -صلى هللا عليه وسلم-فحمد هللا رسول هللا 



ال أدري - من فتنة الدجال اولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب   ،هذا حتى الجنة والنارمقامي 
ال أدري أي ذلك - فأما المؤمن أو الموقن ؟ما علمك بهذا الرجل :يؤتى أحدكم فيقال له -أيتهما قالت أسماء

نم  :فيقال له ،أجبنا وآمنا واتبعناف ،جاءنا بالبينات والهدى ،هو محمد رسول هللا :فيقول -قالت أسماء
ال أدري  :فيقول -ال أدري أيتهما قالت أسماء- وأما المنافق أو المرتاب ،اقد علمنا إن كنت لمؤمن   ،اصالح  

 ."((فقلته اسمعت الناس يقولون شيئ  
 يعني غير ما تقدم. ما جاء في صالة الكسوف" :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

بن الزبير بن  "المنذر"عمه  "بنت"عن زوجته فاطمة  "ى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمةحدثني يحي"
ذات النطاقين  "بنت أبي بكر الصديق"عن أسماء جدة هشام وزوجته ألبويهما  ،جدتهما "عن أسماء"العوام 

سنة، قالوا: لم  صحابية جليلة من فضليات الصحابة، تأخرت وفاتها إلى سنة ثالث  وسبعين، ماتت عن مائة
أتيت  أنها قالت:" إلى أن عاشت مائة سنة.... وهللا المستعانولم يتغير لها شيب، متعت  ،يسقط لها سن

فإذا الناس "ها وذهب ضوؤ  "حين خسفت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي "تعني أختها  "عائشة
ذا هي" للكسوف "قيام يصلون  ما  ،سألتها وهي تصلي ؟"ما للناس :فقلت ،قائمة تصلي -تعني عائشة- وا 

جابة المصلي باإلشارة المفهمةللناس؟ مخاطبة المصلي ما حكمها عائشة تصلي فسألتها أسماء ما للناس؟  ؟؟ وا 
جاره هكذا يعني ما أدري، جائز  قال كم صلوا :لو وقف متأخر في الصف وقال :جئنا بمثال قبل كم درس وقلنا

ال ما هو بجائز؟ المسألة حك والجواب باإلشارة هنا وهنا، يعني ما فعلته  ،سؤال يحتاج إلى جواب ،م شرعيوا 
ال ما هو جائز ال غير جائزة؟ جائزة، إذ   ؟أسماء جائز وا  شارة عائشة جائزة وا  ما الذي يجيز هذه وال يجيز تلك  اوا 

 الصورة؟
 طالب:......

، على القول بوجوب ة التراويح، كم صلوا؟وا؟ صالافترض أنها نافلة، قال: كم صل ،يعني يتوسع في النافلة، ال
 كم صلوا؟ :صالة التراويح أو التهجد وقالفي  ، لكن يبقى أنه لو جاءصالة الكسوف ال فرق 

 طالب:......
يستمع  ،ويسمع هذا المصلي الو شخص مشغل المسجل يقرأ قرآن   داعي مختلف، الداعي للكالم مختلف، طيبال

المقصود أن على المصلي أن يقبل على صالته هذا  ؟غل من يسأله بل أشدوهو يصلي أليس فيه ما يشغله كش
ويستحضر ما يقرأ وما يسمع من اإلمام إن  ،األصل، عليه أن يقبل على صالته بقلبه وقالبه، وأن يحضر قلبه

ال فما قرب من الكل. اكان مأموم    ليرجع بصالته كلها إن أمكن وا 
ذا هي قائمين مضطربين فزعين ما لهم؟ ما شأنهم؟  قالت: ما للناس؟"قائمة تصلي، ف -تعني عائشة- "وا 

سبحان هللا؟  :ي قالتمن الت "وقالت: سبحان هللا" تشير إلى الكسوف عائشة بيدها نحو السماء" فأشارت"
: ي قالتمن الت ؟عائشة، المرأة إذا نابها شيء في صالتها تسبح؟ تصفق هذا األصل، لكن هل نابها شيء اآلن

ال عائشة سبحان هللا هذا يدل على أنها عائشة،  "فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان هللا" ؟أسماء وا 
))من نابه  :هذا تعجب بذكر مشروع ال يسمعها رجال، وجاء العموم :هذا تعجب بذكر  مشروع، أقول "فقلت"



د أن مثل هذا ليس هو شامل للرجال والنساء، ثم جاء المخصص للنساء، المقصو  شيء في صالته فليسبح((
 .، نعمإنما هو للتعجب مجاال  للتصفيق
 طالب:......

َوَما ُنْرِسُل }من قوله تعالى:  ،عالمة للتخويف "؟آية"فقلت: هذه  التصفيق المقصود أن هذا ليس مقامه مقام
ا{ أسماء  "فقلٌت: آية؟" ثانية برأسها هذه إشارة "أن نعم :فأشارت برأسها" [( سورة اإلسراء49)] ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويف 

 "فقمت :قالت" "،أي نعم"إشارة ثانية وسؤال  ثان، وفي رواية:  برأسها نعم" -عائشة- "فأشارت ؟هذه آية :تقول
"حتى تجالني  "الغشيُ " غطاني "حتى تجالني"قمت في الصالة يعني معهم  "حتى تجالني "قالت: فقمتأسماء 
والمراد به هنا الحالة القريبة من  ،تعب الوقوف ،غماء سببه طول التعبي والغ شي  نوع من اإلش  والغَ  الغشي"
ال سيما  ،يعني مثل الدوخة، وهذا يصاب به اإلنسان إذا بلغه أمر  ال يحتمل ،حالة قريبة من اإلغماء ،اإلغماء

رأسي  وجعلت أصب فوق "أو فقر دم يصاب بمثل هذا،  ،إن وجد معه ضعف في البنية أو في االحتمال والصبر
 نعم؟ في تلك الحالة يعني وهي تصلي؟ "الماء

 طالب:......
 ، يعني معهم.فقمت  للصالة
 طالب:......

 نعم؟ كيف؟ "حتى تجالني الغشي.."ال، معهم  ،ال
 طالب:......

في تلك الحالة ليذهب هذا الغشي، وهذا يدل على أن حواسها موجودة ومدركة،  "وجعلُت أصب فوق رأسي الماء"
 -صلى هللا عليه وسلم-فحمد هللا رسول هللا "دوخة يسمونها دوخة، هو بإغماء كامل قريب  منه،  يعني ما

رؤية  "((كنت لم أره إال قد رأيتهمن األشياء ما من شيء )) :ثم قال" من عطف العام على الخاص "وأثنى عليه
ال لمقامه، اإلشارة يوصف)هذا( صفة صلة  "في مقامي هذا"حقيقية كما هو األصل  ال  ؟يوصف به وا  يوصف وا 

 مالك نعطيه هذا الكتاب.ابن يحفظ كالم  الذيمالك؟ ابن يوصف به؟ يوصف به، من يحفظ كالم 
 طالب:......

 ال. ،ال
 كصاااااااااااااعب  وذرب ونعتاااااااااااااوا بمشاااااااااااااتق   

 

 وشااااااااااااااااابهه كاااااااااااااااااذا وذي والمنتساااااااااااااااااب 
 

  العربية يا اإلخوان؟ أين
ضبطت بالحركات الثالث، فعلى  (حتى الجنة  والنار  ) (لنارَ حتى الجنَة وا) ((والنارُ  الجنةُ ))في مقامي هذا حتى 

مبتدأ خبره محذوف تقديره مرئية، حتى الجنة والنار مرئيتان، أو حتى الجنة  :ابتدائية، الجنةحتى  ،رواية الرفع
حتى  ،، إال قد رأيته حتى الجنةَ (رأيته)والنصب على أنها عاطفة على ضمير النصب في  ،مرئية والنار كذلك

؟ ما من جارة أو عاطفة على المجرور وهو ماذا والجر على أنها ،رأيت الجنَة، والعطف على نية تكرار العامل
ذا قلنا محله شيء؟ ما شيء   ما ه،على محل( أو شيء)إما أن نجرها على لفظ  (شيء)عاطفة على  :شيء، وا 

 األصل نعم مرفوعة.



 ي إليه وأعلم بذلك في ذلك الوقتأوح ،ن تختبرون في القبورتمتحنو  ((ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور))
ال أدري أيتهما ": -فاطمة بنت المنذر-فاطمة  "قالت"فتنة الدجال الكذاب  منها(( ا))مثل فتنة الدجال أو قريب  

 ؟ المعنى هل بينهما فرق من حيث امثل أو قريب   "قالت أسماء
 طالب:......

 هل هي ممكنة؟ ؟لكن هل تمكن المماثلة التامة من كل وجه ؟امثل نعم مطابقة، طيب أو قريب  
 طالب:......
 على كل حال هذا تحري ودقة في التعبير. مثل أو قريب ا،

 ،جاء تسميتهما بأنهما منكر ونكير ،اآلتي الملكان أسودان أزرقان ((يؤتى أحدكم)) "ال أدري أيتهما قالت أسماء"
 :مبتدأ وعلمك :ما ك؟((ما علم))يؤتى أحدكم في قبره فيقال له:  يةتسميعني على ما قيل في الخبر المتضمن ال

 تلقين ،ألن هذا تلقين للجواب ؟رأيكم برسول هللا، ما قالوا: ما -صلى هللا عليه وسلم-محمد  ))بهذا الرجل((خبره 
عليه الصالة -ه المصدق بنبوت ((فأما المؤمن أو الموقن)) ليجيب بما يعتقد للجواب، إنما قالوا: بهذا الرجل

-هو محمد رسول هللا  :فيقول)) المؤمن أو الموقن وكذلك هذا تحر    "ال أدري أي ذلك قالت أسماء" -والسالم
فأجبنا  -الداللة واإلرشاد- والهدى -المعجزات الدالة على نبوته- جاءنا بالبينات، -صلى هللا عليه وسلم

بحذف ضمير المفعول للعلم به، يعني فأجبناه وآمنا به  ((اتبعناو )) ا يرجح المؤمن أو الموقن؟ المؤمنوهذ ((وآمنا
 ((ا))إن كنت لمؤمن  : من يعرب هذه ((اقد علمنا إن كنت لمؤمن   -حال اصالح  - انم صالح   :فيقال له)) واتبعناه

 خبروالجملة في محل جملة كاملة،  ((اكنَت لمؤمن  ))؟ ضمير الشأن، وهذه مخففة من الثقيلة، واسمها (إن)
ال مهملة؟إن(، )إن)  ( عاملة هذه وا 

 طالب:......
ال مهملة؟ إذا خففت )   [( سورة طاه05)] }ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{لكن أيهما أفضل؟  (إنعاملة وا 

 وخففااااااااااااااااااااات )إن( فقااااااااااااااااااااال العمااااااااااااااااااااال  
 
 

 ................................... 
 جج

ال أدري " ،الشاك ((أو المرتاب)) -لصالة والسالمعليه ا-من لم يصدق بقلبه بنبوة محمد  ((وأما المنافق))
 اال أدري سمعت الناس يقولون شيئ   :فيقول)) ا فيه تحر   في موضع  ثالثوهذا أيض   "أيتهما قالت أسماء

 نسأل هللا السالمة والعافية. فيقال له: ال دريت وال تليت، فيضرب بمطرقة من حديد(( ،((فقلته
 طالب:......

عليه -ما ادعى أنه يتبع محمد  له، ويسأل المنافق ليظهر زيف دعواه، لكن الكافر أصال   احان  يسأل المؤمن امت
 .-الصالة والسالم
 طالب:......

 على كل حال هذه أمور غيبيةفيظهر لهم زيف دعواهم،  يفتنون؛ ألنهم يزعمون أنهم على دين  صحيح واليهود
 دار فيها مع النصوص.ي

وال شك أن  ،يستدل بهذا من يذم التقليد، ال سيما في األصول والعقائد فقلته(( ا))سمعُت الناس يقولون شيئ  
الخبر ذم  لمن قلد في األمور الظاهرة الجلية، لكن هناك من أمور العقائد مسائل دقائق ال يمكن إدراكها من 



ه؟ عوام المسلمين فهل التقليد يذم من كل وجال يمكن، جميع الناس، قد يدركها بعض الناس أما جميع الناس 
عليه -فرضهم التقليد، نعم األمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة ال تحتمل التقليد، مثل اإليمان بالنبي 

أو ال بد من  ؟أقول أنا مثلهمو إن نبينا محمد  :، هل يقول: أنا وهللا أنا عشت ببلد  يقولون -الصالة والسالم
واعتقاد مثل هذا  ،نعم ال بد من االعتراف بهذا األمانة؟ بلغ الرسالة وأدى االعتقاد الجازم بأنه نبي  مرسل مصدق
وال  ،وطاعته فيما أمر، المقصود أن اإليمان باألمور الكلية ال بد منها ،األمر، وتصديقه بجميع ما أخبر به

 يحتمل التلقيد، أما الجزئيات ولو كانت في األصول يسوغ فيها التقليد.
 طالب:......

فيها مسائل كبرى ال يسع أحد جهلها، وفيها مسائل دقائق ال يدركها إال أفراد الناس، لو كلف بها عموم  العقيدة
ال ال؟ حتى الفروع أيض    وفيها ما يلزم فيه التقليد. ،فيها ما ال يحتمل التقليد االمسلمين ما مشى أحد، صح وا 

 طالب:......
 .تك بطريق  ملزم مفيد  للعلموأنها بلغ ،المقصود أنك تعتقد، يكفيك استفاضتها

 طالب:......
أما مسألة عدم الجزم بها المسائل الكبرى ال بد من اعتقادها والجزم بها، أما معرفة أدلتها فكونها يدركها هذا 

كيف يلزم  ظ من النصوص شيئ االعامي بطريق  ملزم استفاضة بين المسلمين كلهم تكفيه، العامي الذي ال يحف
 ، لو حفظ ليل نهار ما قدر.ستطيع الحفظ أصال  بأدلة؟ وقد ال ي
 طالب:......

ويحفظون إياها في المساجد، كثير من العوام ال يستطيع حفظها، يعني  ،األصول الثالثة كانت يمتحن بها الناس
ذا سألته من نبيك؟إذا سألته من ربك؟ قال  اكتفى باألجوبة الثالثة، وهللا المستعان. : ربي هللا، وا 

 ...طالب:...
وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، من جاء واإلمام راكع أو قبل الركوع الثاني  ،الكسوف عرفنا صفة الكسوف

ن الركوع الثاني هل العلم: إهو انتهى من الركوع األول وقام إلى القراءة للركوع الثاني من الركعة األولى يقول أ 
 ..ذي هو ركن الصالة.والعبرة بالركوع األول ال ،زائد ال تدرك به الركعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) الموطأ د كتاب االستسقاء

 باب العمل في االستسقاء
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 باب: العمل في االستسقاء: االستسقاء :كتاب

بد هللا ع تحزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمععمرو بن "حدثني عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن 
إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين  -صلى هللا عليه وسلم-بن زيد المازني يقول: خرج رسول هللا 

 .استقبل القبلة
عن صالة االستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان، ولكن يبدأ اإلمام بالصالة قبل الخطبة،  -رحمه هللا-وسئل مالك 

، ويجهر في ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ،لقبلة، ويدعو ويستقبل ااثم يخطب قائم   ،فيصلي ركعتين
ذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله ،الركعتين بالقراءة ويحول  ،والذي على شماله على يمينه ،وا 

 .قبلون القبلة وهم قعود"تويس ،الناس أرديتهم إذا حول اإلمام رداءه
واالستشفاء طلب الشفاء  رقاءاالستكطلب لالسين والتاء ل ستسقاء"كتاب اال": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

قيا بضم السين وهي-جل وعال-من هللا كما هنا وطلب السقيا  ،طلب الرقيةو  عز -تطلب من هللا  ،المطر ، الس 
 ستسقاء جمهور أهل العلم على شرعيتها.صالة االعلى وجه مخصوص، و عند الجدب  -وجل

، لكن هل له صالة؟ جمهور أهل العلم أن له صالة، وأنها ركعتان يجهر افاق  طلب السقيا مشروع ات :االستسقاء
نما هو الدعاء والتضرع الخاصاال يصلى له :فيهما بالقراءة، وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة صلى -النبي  ،، وا 

وخرج  ،صةواستسقى في خطبة الجمعة من غير صالة خا ،استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت -هللا عليه وسلم
أنواع،  -عليه الصالة والسالم- ، فدل على أنها على صور، واستسقاءاتهبالناس إلى المصلى وصلى ركعتين

ولذا جمهور أهل العلم على أن صالة  ؛في الهدي، لكن منها الصالة -رحمه هللا-ستة أنواع ذكرها ابن القيم 
 االستسقاء مشروعة.

المدني  ن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن عمرو بن حزم"باب: العمل في االستسقاء: حدثني يحيى ع
بن - "يقول: سمعت عبد هللا بن زيداألنصاري  المازنيغزية  بن ""أنه سمع عباد بن تميمقاضي المدينة 
بن عيينة، وقد وهمه البخاري في اراوي حديث الوضوء، ال راوي خبر األذان كما زعم  المازني" -عاصم بن كعب
لما ساق الحديث قال: إن ابن عيينة يرى أن عبد هللا بن زيد هذا هو راوي  -رحمه هللا-ري صحيحه، البخا

وأوسع للناس، فيخرج اإلمام  ،ألنه أبلغ في التواضع المصلى" خرج رسول هللا إلى "يقول: حديث األذان وقد وهم
موانع  امجتنب   ،-جل وعال-كنة هلل المس امظهر   ،الفاقة امظهر   ،الحاجة امظهر   امتضرع   متذلال   ابالناس متخشع  

ال صار هذا استخفاف ما هو باستسقاء ،قبول الدعاء، هو ومن معه  ،عليهم أن يجتنبوا ما يمنع قبول الدعاء وا 
 .وهللا المستعان



 ،وأن يصلى بهم ،وأن يدعو لهم ،أكل الحرام أن يستسقي بالناس وأبعدهم عن عهمر وليتحرى أتقى الناس وأو 
هم بحاجة إلى قلوب مقبلة خاشعة متذللة ضارعة  ،المقام ليسوا بحاجة إلى مقامات وخطب رنانة والناس في هذا

 نه دعابدعائه أفضل الخلق، وسيأتي أ -صلى هلل عليه وسلم-كانوا يستسقون بالنبي  اذلو  ؛-جل وعال-إلى هللا 
واستسقى معاوية بيزيد  ،بذاتهيعني بدعائه ال  ،بالعباس -رضي هللا عنه-فمطروا في الحال، ثم استسقى عمر 

وليسوا بحاجة إلى خطيب  يصف الكالم  ،المقصود أن الناس بحاجة إلى رجل  مخلص يستسقي لهم ،بن األسود
 ويكثر من األسجاع هذه لها مقامات، لكن في مثل هذا الموضع يختلف الوضع، وهللا المستعان. ،وينمقه ويرتبه
ية اوفي البخاري من رو  "وحول رداءه حين استقبل القبلة"لهجرة وذلك في رمضان سنة ست من ا "فاستسقى"

وتحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال  ،القبلة وحول رداءه" هللا قائم ا، ثم توجه قبل الزهري عن عباد: "فقام فدعا
يعني  ،أن ال يقصد إليه ألبأن من شرط الف :، وبهذا جزم كثير من أهل العلم، وتعقبهم ابن العربياوتغييره

 ألمن شرط الف" :، يقولاأو ما يقارنه فتتفاءل به خير   ،يحصل لك أمر تستحسنه وتستحسن اسمه ،يحصل مفاجأة
نما التحويل أمارة بينه و  :قال "أن ال يقصد إليه : قيل له ،وبين ربه -الصالة والسالم عليه-بين النبي  "بين ربه"وا 

لدليل على أن هذه ا ما ،بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل وتعقب" :قال ابن حجر "ك لتتحول حالك"حول رداء
ثم إذا كانت هذه أمارة جعلت بينه وبين ربه فماذا عن أتباعه  ؟وبين هللا -الصالة والسالم عليه-أمارة بين النبي 

جاله ر  ، ورد في حديثوالذي رده هو التفاؤل ،إلى نقليحتاج هذا  ؟هذه أمارة بين المسلمين وبين ربهم :لو هل نق
 الظن.ب من القول ، فهو أولىثقات كما يقول ابن حجر أخرجه الدارقطني والحاكم

خرج " :قال -رضي هللا عنه-بن عباس افي حديث  "وسئل مالك عن صالة االستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان"
في  يصليال  متضرع ا فصلى ركعتين كما مترس امتخشع   متبذال   امتواضع   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

في العيد،  صلى ركعتان كما يصلي ابن حبان[و الترمذي  وصححهرواه الخمسة ] "العيد، لم يخطب خطبتكم هذه
الوصالة العيد قبل الخطبة  ،يعني صفة صالة االستسقاء كصفة صالة العيد إذن صالة  ،قبل الخطبة ؟بعدها وا 

في و  ا،وعلى هذا يكبر في أولها سبع   ،بل الخطبةعلى صالة العيد أنها ق قياسهمقتضى  ،قبل الخطبة ؟االستسقاء
 .على ما تقدم من تفصيل ا،الركعة الثانية خمس  

 ،يبدأ بالصالة قبل الخطبة، يعني مثل صالة العيد "فقال: هي ركعتان، ولكن يبدأ اإلمام بالصالة قبل الخطبة"
فقلب رداءه فصلى  ،فاستقبل القبلة قىصلى ركعتين، فاستسف وقلب رداءه ،فاستسقى فاستقبل القبلة" :في البخاري 

ركعتين، قد استدل بهذه الرواية من يقول بتقديم الخطبة، لكن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدأ بالصالة قبل 
 .الخطبة

"ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين إذا فرغ من الخطبة  ، ويستقبل القبلة"ا"ثم يخطب قائم  
"ويحول الناس بالقراءة، وحكي في اإلجماع على ذلك، فيهما جهر  -عليه الصالة والسالم-النبي  ألن بالقراءة"
وقال الليث وأبو يوسف يحول  ،يعني هذا ال يختص باإلمام يحول الناس أرديتهم، وبهذا قال الجمهور أرديتهم"

ال يستحب في حقهن، ال شك أن الماجشون النساء فقط، فقال: ابن وال يحول المأموم، واستثنى  ،اإلمام وحده
ألنه يترتب  ؛المرأة إذا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز وال فاصل أنه ال ينبغي لها أن تحول رداءها



تنكشف أمام الرجال، لكن إذا كان النساء في مكان منعزل بحيث تستطيع أن تقلب رداءها  ،على ذلك مفسدة
 .قتداء، وأن هن شقائق الرجالالفاألصل اوعباءتها من غير رؤية رجال أجانب 

إذا أرادوا  :فهل نقول ،األصل أنهم قعود واإلمام يخطب "إذا حول اإلمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود"
إن دعوا  ،أو نقول: األمر فيه سعة إن دعوا وهم قعود ؟أو يدعون وهم قعود ا؟تحويل الرداء يقومون ويدعون قيام  

 .هم تحويل األردية وهم قعودهذا إذا أمكن ؟وهو قيام
 رحمه-وال يلزم تنكيسه كما يقول اإلمام الشافعي  ،وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه األيمن على األيسر والعكس

 ؟يجعل أعاله أسفله أو أسفله أعاله ما يلزم، نعم ،-هللا
 طالب:........

هو نوع من  ،ال بأس الشماغ مثال  إال والذي ليس عليه  ،رداء يحول ، بشت،الذي عليه عباءةيعني الموجود 
 .يحصل به بعض المقصود ،التحويل

 طالب:........
 نعم تحويل الحال.
 طالب:........

لكن عامة أهل العلم جروا على أنها خطبتان، وفي الخبر  ،أن الخطبة واحدة للعيدما يدل جاء في السنن نعم، 
قال ابن  لذاو  ؛العيد ال يعني أنه تشبيه من كل وجه تشبيه صالة االستسقاء بصالةو نعم ، ما يدل على ذلك

 ".لم يخطب خطبتكم هذه" :عباس
 طالب:........

  وغيره ، مثل الدعاء في يوم عرفةفإذا كان القيام أقرب إلى الخشوع والتواضع ال بأس ،األمر فيه سعة ،نعم
 أولى.يكون 

 .ينمحمد وعلى آله وصحبه أجمع وبارك على نبيناوصلى هللا وسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب االستسقاء ) -الموطأ 

 جاء في االستسقاء شرح: باب: ما
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

  إليك.أحسن هللا
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 الجالل واإلكرام.  اواجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذ ،اللهم اغفر لشيخنا
 في االستسقاء: جاء مارحمه هللا تعالى: "باب: -قال المؤلف 

كان إذا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول  و بن شعيب أنحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر 
 .بلدك الميت(( وأحيي اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك،)) استسقى قال:

ه قال: جاء أن -رضي هللا عنه-"وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد هللا بن أبي َنْمر عن أنس بن مالك 
فقال: يا رسول هللا هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فادع هللا،  -صلى هللا عليه وسلم-رجل إلى رسول هللا 

-فمطرنا من الجمعة إلى الجمة، قال: فجاء رجل إلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-فدعا رسول هللا 
نقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول هللا فقال: يا رسول هللا تهدمت البيوت، وا -صلى هللا عليه وسلم

نجابت عن اقال ف ))اللهم ظهور الجبال واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر((: -صلى هللا عليه وسلم-
قال مالك في رجٍل فاتته صالة االستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد  .المدينة انجياب الثوب
 ال مالك: "هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك". أو في بيته إذا رجع ق

"حدثني يحيى  :يقول ،يعني في دعائه وما يتبع ذلك "باب: ما جاء في االستسقاء": -تعالى رحمه هللا-يقول 
بن  وهللا بن عمر  عبدبن بن محمد - بن شعيب وعن عمر  -األنصاري -عن مالك عن يحيى بن سعيد 

عمرو  ))اللهم اسق عبادك وبهيمتك(( كان إذا استسقى قال: - عليه وسلمصلى هللا-أن رسول هللا  -العاص
، أهل  وهذه السلسلة معروفة عند ،بن شعيب عن أبيه عن جدهداود عن عمرو وهو عند أبي  بن شعيب مرسال 

وسبب الخالف في مرجع الضمير في أبيه  ،واختلف أهل العلم في المروي بها ،كثيرة العلم، روي بها أحاديث
بن العاص جد  ووعمر  ،جد أبيه وهللا بن عمر  وعبد ،وجده محمد ،أبوه شعيب ،بن شعيب معروف وفعمر  ،هد  جَ و 

 ،إذا كان محمد فالخبر مرسل ؟نه مَ د  وعن جَ  ،أنه شعيب في إشكال بن شعيب عن أبيه ما وعمر  :فإذا قلنا ،جده
،محمد تابعي ذا قلنا ، فال يقبل حينئذ   و،هللا بن عمر  الجد هو عبديعني أقرب مذكور  هد  الضمير يعود إلى جَ  :وا 

يعني إذا وحدنا  ،بن العاص وهللا بن عمر  نعم ويكون المراد عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد
 ،شعيب ومحمد ود عمر وجَ  وصير أبو عمر ي ا،صار الخبر منقطع   االضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحد  



ذا قلنا بن شعيب  وفيكون عن عمر  و،األب ال جد عمر ب عن جده يعني عن جد شعيب جد بيه شعيعن أ :وا 
القول بسماع شعيب عن جده  ، نعم الخبر اآلن متصل علىبن العاص وعن أبيه شعيب عن جده عبد هللا عمر 

وعلى الحالين عند من يقول بعدم سماع شعيب من جده  ،وهذا قال به جمع من أهل العلم و،هللا بن عمر  عبد
ألنه جاء  ؛رح به باسم الجدا، حتى فيما صذا ضعفه بعضهم مطلق  ول ؛فهو ضعيف على كل حال ا،ون منقطع  يك

هللا  عبد نعم هذا يدل على أن مراده الجد" بن العاص وهللا بن عمر  جده عبد عن عن أبيه" :النسائي وغيره عند
 ،صالح ،شك فيه الخبر ال :ته قالفمن أثب وهللا بن عمر  لكن يبقى في سماع شعيب من جده عبد و،بن عمر 

والقول الوسط  ا،ضعفه بعضهم مطلق   ا؛ ولذايبقى ضعيف   :قال وهللا بن عمر  ومن نفى سماع شعيب من جده عبد
القول الوسط أنه إذا صح  ،فيكون من قبيل الحسن ،فأقل األحوال أن يتوسط فيه وأنه إذا صح السند إلى عمر 

الخالف قوي فال يوصل به إلى درجة  ،وتكون من قبيل الحسن ،ذه السلسلةفيتوسط في قبول ه والسند إلى عمر 
قل ما يقال ، أفيهم الصدوق  أقل مايعني  ،ورجالها ماثلون  ،على هذا القول ةهي سلسلة متصل اوأيض   ،الصحيح

 وال ينزل عن درجة القبول فهو حسن لذاته. ،درجات القبولأعلى ليس من الصحيح البالغ  ،الحسن :فيه
بهز  ،فيها إشكال هناك الضمائر ما ،راختالف الضمي هو في ز بن حكيم عن أبيه عن جده الكالم هناك مابه

اإلشكال  ،فال يرد اإلشكال في الضمائر ،ن حيدة ليس بصحابيفيهم إشكال؛ أل ما ة بن حيدةبن حكيم بن معاوي
صحح  ،صحيح :فقال ،هذا اإلسنادب ري لما سأله الترمذي عن حديث روي وقال البخا ،في بهز نفسه فيه كالم

ولذا اختلف أهل العلم في األرجح  ؛عن جده وعلق حديث ا عن بهز بن حكيم عن أبيه ،إلسناداروي بهذا  احديث  
ومنهم  ،الصحيح من مجرد ذكره في تصحيح البخاري ولو خارج الصحيح أقوى  :منهم من يقول ،من السلسلتين

كان  تحرى أقوى ولو وتحرى فيه اإلمام البخاري ما ،تلقته األمة بالقبولإدخاله في هذا الكتاب الذي  :من يقول
"أن رسول يه عن جده عند التعارض، بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أب ووالذي يظهر أن عمر  ا،معلق  
 ربع منالبهيمة: كل ذات أ ))اللهم اسق عبادك وبهيمتك((كان إذا استسقى قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

وفيه إثبات  رحمتك(( -بسطا- ))وانشر ))لوال البهائم لم تمطروا(( :وعند ابن ماجه ،ال يميزحيوان وكل  ،الدواب
ُل  :كما في قوله تعالى ،يليق بجالله وعظمته على ما -جل وعال-هلل  -صفة الرحمة-الرحمة  }َوُهَو الَِّذي ُيَنزِِ

تخفيف الت بأو المي   بلدك الميت(( وأحيي)) [( سورة الشورى 05)] ْحَمَتُه{اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر رَ 

ال بالتشديد [( سورة ق44)]}َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدة  مَّْيت ا{  -جل وعال-قال  ،والتشديد ، ما بالتخفيف ؟بالتخفيف وا 
 .ومي ت قد فارق روحه جسده ،الفرق بين الميت والمي ت؟ ميت سيموت

 فسااااااااتراح بمياااااااات  لاااااااايس ماااااااان مااااااااات  
 إنماااااااااااااااا المي ااااااااااااااات مي ااااااااااااااات اإلحيااااااااااااااااء     ج

 
 ج

ال ميت هذا   ؟ سيموتوا 
إن شئت لجسد فالمسألة فيها سعة ي إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح ايعن ،هو بموت حسي يعنى موت معنوي ما

الميت  :قلت نَُّهم  كَ }ِإنَّ  :قيل ما على ضوء ماهأما إذا أريد بالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بين ،مي ت وا  َميٌِِت َواِ 
نهم ميتون و  ،يعني ستموت :نك ميتإ [( سورة الزمر56)] {مَّيُِِتونَ   يعني سيموتون. :ا 



نه لو قاله من : مرار ا أوقلنا ة،موصوف بهذه الصف -جل وعال-المقصود أن هللا  ،المطر االمراد به ))رحمتك((
 ،مإذا فسر بالالز ، نه يثبت ما يالمرف من عقيدته أالمطر من قاله من عرحمتك المراد بها ، يثبت صفة الرحمة

عظمته: و  هعلى ما يليق بجالل -جال وعال-إذا قال من يثبت صفة اليد هلل  ))والذي نفسي بيده((: كما في
ان الشخص ال يعرف لكن إذا ك ،-جل وعال-تصرف هللا فيه أحد روحه ليست في  ما :قلنا ،تصرفهروحي في 

إثبات  ،وعلى كل حال إثبات صفة الرحمة ف ممن يثبت ال يتصور منه أنه ينفي،ذا عر إ ،يثبتحاله ال بد أن 
 .أمور قطعية ،صفة اليد

 عن مالك. ةهللا بن مسلم ن طريق عبدم ود متصال  وهذا الحديث مخرج في سنن أبي دا ت((وأحيي بلدك المي))
كل  اوهكذ ،النسبة إليه نمري بفتحتينو  ،فعل نمر بن أبي نمر"هللا "حدثني عن مالك عن شريك بن عبد  :يقول

 ي، نعم سل مةك  مل   :ال تقل يلى مل ك مَلك  ، ال تقل: نم ر ي، النسبة إتتوالى الكسرات؟ لئال لماذا ،مكسور الثاني يفتح
، عدت أوهامه ال سيما في حديث القاضي المعروف له أوهام "عن شريك بن عبد هللا بن أبي نمر" اسَلمي وهكذ
وأشار  وغيرهما، وابن حجر في فتح الباري  ،نها ابن القيم في الهديبي   اء،سر اإل شرة أوهام في حديثاإلسراء له ع

قف على : لم أقال الحافظ نس بن مالك أنه قال: جاء رجل"عن أ" وقدم وأخر ،اإلمام مسلم إلى أنه زاد ونقص
فقال: يا رسول هللا  - عليه وسلمصلى هللا-"إلى رسول هللا فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر  ،اسمه

، لقلت القوت ال تجد ما تأكله في الطرق  ،عف اإلبللض وتقطعت السبل" -يعني من الجدب- هلكت المواشي
يغيثنا بالياء  أو يغثنا؟ يغيثنا "فادع هللا "تقطعت السبلئال تهلك ل ؛ما يسافر عليها ا،يركب عليهال لحالة ا في هذه

إعرابها؟ جواب الطلب أو جواب  أو يغثنا؟ يغيثنا فادع هللا" راب يكون برد الجملة، إعرابهاما هو باإلع ؟ا عرابهاو 
" وحينئذ  يغيثنا" في بعض روايات الصحيح: "يغيثنا" :لكن الذي في الصحيح ا،القاعدة يغثنمقدر كله واحد، شرط 

 [( سورة يوسف76)] صبر{وي ي}إنه من يتق ، مثل؟على اإلشباع يمنع أنه ما ،على اإلشباع ؟ذا نقولما
 ا"اسقن م، اللهاللهم اسقنا ،"اللهم اسقنا ا"،ثالث   ))اللهم اسقنا((فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فدعا رسول هللا "

"قال: فجاء رجل  اسبوع  ا" يعني أينا الشمس سبت  أر  وهللا ما" :البخاري في  ،أسبوع "فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة"
إذا أعيدت نكرة صارت  ألن النكرة ؛ظاهر السياق أنه غير األول "- عليه وسلمصلى هللا-إلى رسول هللا 

يات ما يدل على أنه اوفي بعض الرو  "ال أدري  :قال ؟أهو األول اسألت أنس   :قال شريك" :وفي البخاري ، غيرها
"فجاء رجل  يءحال تسميته ال يترتب عليها شوعلى كل  ،فدل على أنه هو األول "فدخل ذلك الرجل"هو األول 

 المواشي" تفقال: يا رسول هللا تهدمت البيوت، وانقطعت السبل، وهلك -صلى هللا عليه وسلم-إلى رسول هللا 
))اللهم ظهور : -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا  اوهنا هلكت غرق   ،وفي المرة األولى هلكت من الجدب

 :اآلكام ، األمر فيه سعة،اجعل المطر على ظهور الجبال أو ،ظهور الجبال ظهور نعم اسق الجبال واآلكام(("
هناك أقوال كثيرة في معنى  ،الجبل الصغير :وقيل ،بة الضخمة: الهضابي، قال الخطجمعة أكمة بفتحات

يعنى خرجت  نجياب الثوب"اك -خرجت عن المدينة- قال: فانجابت الشجر(( ومنابت ))وبطون األودية، ،اآلكام
 . لبسه كما يخرج الثوب عن



فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع،  ،"قال مالك في رجل فاتته صالة االستسقاء، وأدرك الخطبة
ن "إن شاء"يعني األمر فيه سعة  قال مالك: هو من ذلك في سعة" "إن شاء ألنها سنة  ؛شاء تركها قضاها وا 

ن ،هالشاء فع إن ،إذ شأن النوافل ذلك أو ترك" فعل   .تركشاء  وا 
 عندما يأمر اإلمام بها؟ ايقول: هل يشرع االستسقاء مع عدم وجود الجدب يحدث كثير  

 : إن هذه السنة نزلتاآلن لو قيل ،المقصود رفع الضرر عن المسلمين ،ر إلى نفسهعلى كل   اإلنسان ال ينظ
ها جاء جهات المسلمين ماأخي بعض ا ال ي :والعشب ولسنا بحاجة إلى االستسقاء نقول الكألة وكثر أمطار كثير 

 ، فال يمنع أن يستسقى حتى معالجوفية مهدد : أن المخزون من المياهاألمر الثاني، هملفنستسقي من أج ،مطر
 نزول المطر.
 طالب:......

 تكرارها ال مانع ما ئيور  الستة، -صلى هللا عليه وسلم-ستسقاءات التي فعلها النبي وهللا لو استعملت أنواع اال
 .-هللا شاء إن- بأس هفي

 طالب:......
نا في خطبة الجمعة الحديث الذي مع يستسقى ،في خطبتها نعم إذا اجتمعت الجمعة واالستسقاء، أما تجتمع

ن ،فعله أحد ممن سبق ستسقاء في يوم الجمعة هذا ما، لكن يصلى لصالة االنص لكن  ،كان ال يوجد ما يمنع وا 
 ستسقاء من باب أولى.مع العيد فلئن تترك اال اجتماعهذا كانت تترك الجمعة الوا   ،حدفعله أ ما

 سم.
 "باب: االستمطار بالنجوم:

خالد زيد بن حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن 
حديبية على صالة الصبح بال -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: صلى لنا رسول هللا  -رضي هللا عنه-الجهني 

قالوا: هللا ورسوله  ذا قال ربكم؟((أتدرون ما))إثر سماء كانت من الليل، فلم انصرف أقبل على الناس فقال: 
))قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن أعلم، قال: 

 بي مؤمن بالكوكب((. فذلك كافر كذا وكذا بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء
تشاءمت  ))إذا أنشأت بحرية ثمكان يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا 

 .غديقة((فتلك عين 
إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة 

ْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمن َبْعِدِه{ يتلو هذا اآلية: ( سورة 0)] }َما َيْفَتِح َّللاَُّ ِللنَّاِس ِمن رَّ
 .[فاطر
بقائله إلى وأنه أمر خطير قد يودي  ،يعني بيان حكمه "باب: االستمطار بالنجوم": -هللا تعالى رحمه-يقول 

 .على ما سيأتي ملةن الالشرك األكبر المخرج ع



أحد - ن عبد هللا بن عتبة بن مسعودعن عبيد هللا ب"حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان  :قال
صلى هللا -"رسول هللا الم بمعنى الباء جلنا واليعنى أل عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا" -الفقهاء

على إثر " هاكان أكثر المحدثين يشددونن وا   ،األكثربالتخفيف عند  صالة الصبح في الحديبية" -عليه وسلم
 .من جهة العلو ،لنزوله من جهة السماء ؛هنا يراد به المطر ، والسماءيعني مطر إثر عقب، بعد سماء "سماء

 .اباا غضكانو ن رعينها وا   -يعني المطر-نزل السماء بأرض قوم   إذا
))أتدرون أقبل على الناس بوجهه فقال لهم:  -من صالته-انصرف  اإثر سماء كانت من الليل، فلمعلى "

طرح اإلمام المسألة على أصحابه بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة  هفي "قالوا"استفهام للتنبيه  "ماذا قال ربكم؟((
ردوا ووكلوا العلم إلى عالمه، وهذا من  "هللا ورسوله أعلم"لقاء األسئلة وتلقي األجوبة وتسديدها وتصويبها إب
افة وهذه اإلضافة )من عبادي( إض بي(( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ))قال ربكم:"قال: جتهدوا ا ما دبهمأ

( سورة 10)] }ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن{ :-جل وعال-افة في مثل قوله ضبخالف اإل ،تعميم
مطرنا بفضل هللا ورحمته  ))قال: من قال:لكافر افة تعميم فتعم المؤمن واتشريف، هذه إضافة هذه إض [الحجر

راد الذي باإلف ))كافر بالكوكب(( -جل وعال-مسديها وهو هللا إلى نه نسب هذه النعمة أل لك مؤمن بي((فذ
عند و  ))كذا وكذا((يعني كوكب  ))وأما من قالوا: مطرنا بنوء((أولئك القسم الثاني  ينسب إليه نزول المطر عند

حيث نسب  بي مؤمن بالكوكب(( لك كافر))فذالذي هو الدبران  ))بنوء المجدح((ث أبي سعيد: النسائي من حدي
ن ا  ،إلى غير مسديها -جل وعال-هذه النعمة التي هي من هللا  عتقد على هذا كفر النعمة، نسأل هللا العافية، وا 

 ،أكبر مخرج عن الملة فرهفهذا ك -جل وعال-ويستقل بإنزاله دون هللا  ،أن الكوكب يقدر على إنزال المطر
: صغر وهو كفر النعمة لما عند مسلمكون الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر، أو أفيحتمل أن ي

 يعني بهذه النعمة. منهم بها كافرين(( لى عبادي من نعمة إال أصبح فريق))ما أنعمت ع
المقصود ، يعني مطرنا في المرانية مثال   ،كذا وءمطرنا في ن :لكن إذا قال ،خطر عظيم وعلى كل حال هو

منه  ال ،المطر في ذلك الوقت ، يعني نزل علينامطرنا في شعبان ،مطرنا في رمضان ، مطرنا في الوسم،الوقت
عتقاد إذا يتعلق به ا هذا مجرد إخبار ال  ،-جل وعال-بالمطر والممطر هو هللا  أنه مظنة باعتبار ،وال بسببه

بذمتك مبلغ  :لكن لو قال ،بذمتك :يريد القسم؟ هذا قسم إذا قال ؟يقسم بها ء؟ذمتك في شيلي مبلغ في  :قلت
 بي مؤمن بالكوكب(( كافر)) :وهنا ،والسياق يبين المراد ا،مقصود أن األمور بمقاصدهال ؟فيه ماذا ،من المال

البحر يكثر أن ض عند الناس ن مستفي، اآلاألوقاتإلى  اوأحيان   ،كثير من األمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية
تصرفات  ؟ المقصود أن هذهما يكثر المد في منتصف الشهر أو كذا ال ال؟ا  مده في منتصف الشهر صحيح و 

: بذلك هل نقول طردت العادةإذا ا ،العادةبه طردت ، هل هذا مخالف؟ يعني إذا امربوطة بالشهر بنصفه بآخره
طرد اهذا إن  ،-جل وعال-والمؤثر هو هللا ، مر له تأثير في هذان ضوء القون: إنعم يقول ؟ن القمر له تأثيرإ

ال فاألصل النفي كونه جعل هذا األثر في هذا الوقت  ،المؤثر وحده هو -سبحانه وتعالى-طرد فاهلل ، لكن إن اوا 
 .-جل وعال-خره هذه إليه لقمر بدر ا في منتصف الشهر، وهالال  في آكما أنه يجعل ا

 .طالب:.....



ال بأين؟ الجاذبية لها ارتباط بالقمر  ة؟الجاذبي جعل الذي طرد هذا واعتقدنا أن المؤثر ل إذا اعلى كل حاوا 
  .وحكم هذا اليوم حكم غيره من األيام ،صبح في هذا اليومأ -جل وعال-الجاذبية في هذا هو هللا 

أي  "أنشأت بحرية(( ))إذا كان يقول: -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا وحدثني عن مالك أنه بلغه أ"
ت من الغرب ثم ، يعني جاءإلى جهة الشام تأخذ ((متء))ثم تشاظهرت سحابة بحرية أي من جهة البحر 

 }مَّاء َغَدق ا{ :لىاكما في قوله تع أي غزيرة، تصغير غدقة، غديقة(())فتلك عين مالت إلى جهة الشمال 
 -هللا رحمه-البر  بن عبدطعة، اقبعة بقيت منا، وهذا الخبر أحد أحاديث أر أي كثير   [( سورة الجن40)]

له  ، ووصله ابن الصالح في جزءربعة أحاديث هذا واحد منهافي الموطأ من المقاطيع إال أ تولى وصل جميع ما
اآلن االرتباط بين كثرة المطر  غديقة((ءمت فتلك عين ))إذا أنشأت بحرية ثم تشا، على كل حال مطبوع
ها من جهة الغرب إلى جهة ة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الرياح التي ساقتن زياد: إهل نقول ،والريح

ببرد  شديد بسبب الريح الشمالية أصبنا ننا : إكما نقول -جال وعال–هذا سبب والمسبب هو هللا  :و نقولالشمال؟ أ
هذا  :البر قول ابن عبدي ،-جل وعال-سبب هو هللا ذه أسباب والمهنعم،  ؟الغربية الذي يقوله الناسالنسرية 

لشافعي في األم، يعني عن محمد بن إبراهيم ذكره ا إال ما أطرفه من وجه من الوجوه في غير المو الحديث ال أع
 .-رحمه هللا-وسنده ضعيف حتى عند الشافعي  ،خرهيى عن إسحاق.. إلى آيحأبي بن 

بنوء الفتح  مطرنا بنوء الفتح"" :طر الناس"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد م
ا لما الفتح اإذ   ه،في ما ؟الفتح :نجم يقال له ؟الفتح :يقال له هل هناك نوء  منما عليه المشركون ؟ فتح ربنا، ردًّ

، بعبارة وأسلوب شرعي، هم قالوا: بنوء، وهو قال: طالحهملى األنواء يعني مخاطبة القوم باصإضافة المطر إ
َّللاَُّ }َما َيْفَتِح : يةاآل "ثم يتلو هذا، نعم نوء الفتح، حدمجاليعني وكذا كذا  هو بنوء لكن بدل ما ،خالفما ي بنوء،

ْحَمةٍ  ْحَمةٍ } نوئه،الذي مطرنا ب هذا هو الفتح "[( سورة فاطر2)] {ِللنَّاِس ِمن رَّ [ ( سورة فاطر2)] {ِمن رَّ
أي  [( سورة فاطر0)] }َفاَل ُمْمِسَك َلَها{ -جل وعال- وفيه إثبات الرحمة هلل ،مثل السابقوهذا مطر ورزق 

يمنع من الرحمة فإنه ال مرسل وال مطلق  [( سورة فاطر0)]{َوَما ُيْمِسكْ } ،ال يستطيع أحد أن يمنعها عنهم
  يكف يصح إضافته لألنواء وهي مخلوقة؟!ف ،مسكها أحد من بعدهألهذه الرحمة إذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مبسم هللا الرحمن الرحي
 (1كتاب القبلة ) -الموطأ 

  تهالنهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاج :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 :تهالنهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاج :كتاب القبلة: باب
وكان  ،ل الشفاءحدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى آل"

وهو  -صلى هللا عليه وسلم-صاحب رسول هللا  ،مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب األنصاري  :يقال له
إذا )): -صلى هللا عليه وسلم-وقد قال رسول هللا  ؟وهللا ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس" بمصر يقول:

 ((.ها بفرجهذهب أحدكم الغائ  أو البول فال يستقبل القبلة وال يستدبر 
نهى أن تستقبل  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من األنصار أن رسول هللا 

 ."القبلة لغائ  أو بول
يقضي حاجته  "كتاب القبلة: باب: النهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجته": -تعالى رحمه هللا-يقول 

 .ابفرجه إلى جهة القبلة المعظمة المكرمة شرع   فضيلئال ي ؛من بول  أو غائط أو جماع
عن رافع بن  -األنصاري المدني- "حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحةيقول: 
مولى الشفاء بنت عبد هللا بن عبد " :وفي بعض الروايات الشفاء" مولى  آلل -تابعي ثقة االمدني أيض  - إسحاق
- "أنه سمع أبا أيوبمولى أبي طلحة جد إسحاق المذكور  ه: مولى أبي طلحة""وكان يقال لصحابية  "شمس

 ،من كبار الصحابة "-صلى هللا عليه وسلم-صاحب رسول هللا  -البدري - األنصاري  -خالد بن زيد بن كليب
د وشهد المشاعر كلها، وتوفي سنة خمسين ببال ،لما قدم المدينة -صلى هللا عليه وسلم-نزل عليه رسول هللا 

مواضع  ،المراحيض "وهو بمصر يقول: وهللا ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟" :يقول ةالروم بالقسطنطيني
"وقد قال هي الكنف التي يقضى فيها الحاجة  "كيف أصنع بهذه الكرابيس؟" : كرباسقضاء الحاجة، واحدها

ال  (ذهب)األصل أن الفعل  ".(())إذا ذهب أحدكم الغائ  أو البول.: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  الزم وا 
 (أوو) ))إذا ذهب أحدكم الغائ  أو البول(( من باب التوسع سب الغائط على حذف الخافض؟ الزم، وهنا ن  متعد   

 هذه للشك أو للتقسيم؟
 طالب:......

الغائط المكان على الجادة، واألصل في  البول((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو ))نعم للتقسيم، في بعض النسخ: 
المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة؛ ألن المكان المطمئن أستر من غيره، ثم نقل من المكان إلى ما 

رادة الحال،  ،يوضع في المكان يسمونه مجاز مرسل،  ؟يسمونه هذا؟ مجاز ماذامن باب إطالق المحل وا 
 ؟عالقته

 طالب:......
أي يجعلها مقابل ظهره  ))وال يستدبرها(( المراد بها الكعبة ستقبل القبلة(())فال ي ية والمحليةكالهما الحالنعم 

 أي حال قضاء الحاجة،أي حال قضاء الحاجة، ال يستقبل القبلة وال يستدبرها بفرجه  ))وال يستدبرها بفرجه((



ننحرف  "هللاقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر "و قال أبو أيوب:  ،في الصحيحين
ونستغفر هللا، هذه المراحيض وهذه الكنف التي تبنى منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، منها ما يمكن 
استعماله مع تغيير الجهة، ومنها ما ال يمكن استعماله إال على نفس الجهة أو السمت الذي بنيت عليه، نعم؟ 

ال ال؟ فإذا أمكن استعمالها مع تغيير الج على الخالف في المنهي عنه هل هو على  ،هة تعينصحيح وا 
 ؟أو كان النهي قبل ثم نسخ بنيان،اإلطالق أو في الفضاء دون ال
 الكنف؟ :أما مراحي  البيوت فيقال لهاو  ،تختص بمراحي  الغرف :قيل هذا يقول: الكرابيس المراحي 

 على كل حال التفريق ما يذكر له أصل.
ال ما يكفي؟  "ض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر هللافوجدنا مراحي"يقول أبو أيوب:  االنحراف اليسير يكفي وا 

ما تزال قبلة، ال تزال قبلة  ،فهي قبلة ،االنحراف اليسير انحراف يسير نعم ال يكفي؛ ألنه ال يؤثر في الصالة
لة، انحراف ال يبقى معه ال يبقى معه مسمى القب ،ال بد من انحراف يبطل الصالة اإذ   ،االنحراف اليسير ال يكفي

 مسمى القبلة.
ارتباط الذهاب بالغائط والبول  لبول فال يستقبل القبلة وال يستدبرها بفرجه((أو ا))إذا ذهب أحدكم الغائ  

وترتيب النهي على هذا يجعل النهي خاص في حال قضاء الحاجة، لو إنسان متجرد عريان يغتسل هل ي منع من 
و فيه نص يتناول أو هذا خاص بالبول والغائط؟ هل يلحق به أ  يستدبرها بفرجه(())والنعم؟  ؟استقبال القبلة
؟  الجماع مثال 

 عن رجٍل من األنصار أن رسول هللا" -مولى ابن عمر- "وحدثني عن مالٍك عن نافعالحديث الذي يليه يقول: 
صلى هللا عليه -رسول هللا  أن -عن أبيه- "عن رجٍل من األنصار :والصواب قول سائر الرواة ،كذا رواه يحيى

 -صلى هللا عليه وسلم-جاء عن رجل  من األنصار أن رسول هللا  نهى أن تستقبل القبلة لغائٍ  أو بول" -وسلم
ال غير متصل؟  أن تستقبل القبلة لغائط  أو بول نهى هل يلزم من كونه  عن رجل  من األنصارهذا متصل وا 
أنصار؟ وأوالد المهاجرين  :من أوالدهم؟ يعني أوالد األنصار يقال لهمأو  امن األنصار أن يكون صحابيًّ  رجال  

 مهاجرون؟ :يقال لهم
 طالب:......

 عن أبيه.
 طالب:......

 ما يمنع. ،لكن حتى على القول عن أبيه يحتمل أنه وأبوه صحابيان نعم،
 طالب:......

نهى أن تستقبل القبلة هذا  ٍ  أو بول""نهى أن تستقبل القبلة لغائمن الصحابة  اغفير   اهو نافع لقي جمع  
يعني في حالة الغائط أو  "لغائٍ  أو بول" نائب الفاعليكون حينئذ   "القبلة"و على البناء للمجهول، ستقبل""تُ 

العورة المنكشفة بالسوءة ما لم يكن حال قضاء بالبول، وهذا التقييد يجعل أنه ال مانع من أن تستقبل القبلة 
 اجة.الح



ما جاء على خالف  ا:والرخصة كما قلنا مرار   "الرخصة في استقبال القبلة لبول  أو غائط :باب"لك قال: ثم بعد ذ
 . دليل شرعي لمعارض راجح

 نعم.
 في استقبال القبلة لبوٍل أو غائ :الرخصة  :باب"

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد 
إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة  :يقولون  اإن أناس   :أنه كان يقول -مارضي هللا عنه-هللا بن عمر 

على  -صلى هللا عليه وسلم-لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول هللا  :قال عبد هللا ،وال بيت المقدس
 .ال أدري وهللا :قلت :قال ،على أوراكهم لعلك من الذين يصلون  :ثم قال ،لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته

 "يسجد وهو الصق باألر  ،يعني الذي يسجد وال يرتفع على األر  :قال مالك
األصل المنع كما في الباب  "باب: الرخصة في استقبال القبلة لبوٍل أو غائ ": -تعالى رحمه هللا-يقول 

 الدليل معارض لما تقدم.السابق، ثم جاءت الرخصة على خالف ذلك األصل بدليل، وهذا 
بفتح - بانعن محمد بن يحيى بن حَ  -يعني األنصاري - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد"يقول: 
 :يقولون  اإن أناس   كان يقول: -يعني ابن عمر- عن عمه واسع بن حبان عن عبد هللا بن عمر أنه -المهملة

"إذا الحكم واحد، لكن الغالب القعود  حاجته من قيام وفي حكم القعود القيام، لو قضى "إذا قعدت على حاجتك
قال عبد " أو المقدَّس "وال بيت المقدس ،فال تستقبل القبلة" وهذا كناية عن التبرز ونحوه قعدت على حاجتك"

كأبي أيوب وأبي هريرة ومعقل وغيرهم ممن يرى بعموم النهي في استقبال  اإن أناس  "كان يقول:  ا،إن أناس   "هللا
وهو بيت  "على ظهر بيت لنا -يعني صعدت- لقد ارتقيت"على رأيه:  بلة واستدبارها، قال عبد هللا مستدالًّ الق

-فرأيت رسول هللا " ، فقد ورثه عنهاأو ألنه آل إليه فيما بعد ،ز في نسبته إليهمأخته حفصة أم المؤمنين، فتجو  
يريد أن يرد على  "مستقبل بيت المقدس"الطين ما يصنع من  ،تثنية لبنة "على لبنتين -صلى هللا عليه وسلم

أنه استقبل بيت المقدس  -عليه الصالة والسالم-أولئك األناس الذين منعوا ونهوا عن ذلك، فأثبت عن النبي 
من الذين يصلون على " يعني يا واسع "لعلك" ابن عمر: "ثم قال" أي ألجل حاجته أو وقت حاجته "لحاجته"
ال أدري  :لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال واسع: قلت ؟أنا منهم أم ال "دري وهللاقلت ال أ :قال ،أوراكهم

ال ليس بفقيه؟  وهللا، هذا يدل على أن واسع فقيه وا 
 طالب:......

 "يعني الذي يسجد وال يترفع عن األر " مفسرًّا ذلك: "قال مالك"ما يدري هو من الذين يصلون على أوراكهم 
الصق  باألرض وهو خالف السنة؛ ألن السنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه كالذي يسجد وهو 

الفرق بين كونه يجافي أو  ما ؟"لعلك من الذين يصلون على أوراكهم"عن جنبيه هذه السنة، لماذا قال ابن عمر: 
لك أن الذي خاطبه ال يعرف بذبن عمر ا"لعل مراد عالقته باستقبال القبلة؟ يقول الكرماني:  ما ،يلتصق وينضم

لو كان يعرف هو استدل بكونه ال يعرف السنة  "السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغير الفضاء
فاستدل بذلك على أنه ال يفرق بين األمر المشروع وغير المشروع  ،بكونه يصلي وهو الصق، يصلي على وركه



لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة  نعم، الذي خاطبه ال يعرف السنة إذ لو عرفها
 ".وال يخفى ما فيه من التكلف"وبيت المقدس كذا قال الكرماني، لكن ابن حجر يقول: 

اآلن لو شخص اعترض في مسألة علمية وقيل له: أنت ال تحسن الفاتحة، أو هل تحسن الفاتحة؟ كناية عن 
قاش المسائل التي أدق منها، روح إليه هذا الكالم فلست بأهل أن تن ن أن يوجهرميه بالجهل، فإذا كنت ممن يمك

اقش، إذا كان يمكن مواجهته بمثل هذا الكالم فحاله أنه جاهل، فال ينبغي له أن يناقش أن نتنتعلم الفاتحة قبل 
مون، ما ما يفه الذين "لعلك من الذين يصلون على أوراكهم"ولذلك قال له ابن عمر:  ؛في مثل هذه المسألة

كالم ابن عمر الذي  يحمل مَ ا َعالإذ   "وال يخفى ما فيه من التكلف"يقول ابن حجر: يفرقون بين السنن وغيرها، 
 لماذا يصلي على وركه ويلتصق؟ واجه به واسع؟
 طالب:......

ن كا "ال يخفى ما فيه من التكلف" ال، هو استدرك على كونه ما يعرف، كالم الكرماني يقول: ن فيه وجه وا 
 ظهور.
 نعم؟

 طالب:......
ابن حجر  بفرجه أو يستدبر بيت المقدس أو..؟إذا تجافى اآلن هل معنى أنه في حال سجوده يستقبل القبلة 

ولعل الذي يسجد وهو الصق  بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة  ،وال يخفى ما فيه من التكلف"يقول: 
ال كالم ابن حجر؟ كان كالم الكرماني أوضح  " أيهما أقربودبفرجه في كل حال حتى في السج كالم الكرماني وا 

يستقبل القبلة أو  ؟عريان اأو مجافي   امن كالم ابن حجر؛ ألن هل يتصور أن إنسان ساجد سواء  كان الصق  
ن ممنوع ا من كا ؛ ألنه إذااال يجوز أن يستقبل القبلة إطالق   :يعني لو قلنا بهذا الكالم قلنا ؟يستدبرها بفرجه

ن : إوال يصلي جهة القبلة إذا قلنا بهذا، يعني إذا قلنا ،وال يستدبرها اال يستقبلها أبد   اإذ   ،ثيابهب استقبال القبلة حتى
االمنظور إليه كونه إذا سجد والتصق وانضم بعضه إلى بعض ست السترة، بمن األصل مستتر  ر بعضه بعض 

ن االلتصاق : إ، يقالمثل هذا الكالم يوجه إلى عراة مثال  ا لكن لو كان هذ سواء  جافى واتبع السنة أو التصق،
أنا عندي أن كالم الكرماني أوضح من كالم ابن  هذا الكالم، ألنه أستر أمكن المجافاة بالنسبة لهم؛أفضل من 

ي كل حالة ولعل الذي يسجد وهو الصق  بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه ف"حجر، يقول: 
  .في حالة السجود مستتر، والممنوع استقبال القبلة بالعورة المكشوفةيا أخي هو  حتى في السجود،

على كل حال استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط جاء فيها ما سمعتم من المنع والنهي، وجاء فيها 
فالنهي متقدم  ،ناسخ لحديث أبي أيوبولذا ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أن حديث ابن عمر  ؛الترخيص

 يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان على حد    اوحديث ابن عمر متأخر، إذ  
 سواء؛ ألن النهي منسوخ، قال بهذا بعضهم.

عليه -وفعله  يبقى أن النهي لألمة، ،-عليه الصالة والسالم-ومنهم من قال: مثل هذا العمل خاص بالنبي 
عليه - أن كل كمال  يطلب من األمة فالنبي االمخالف لهذا النهي خاص  به، وعرفنا مرار   -الصالة والسالم
 ،أولى به، وعدم استقبال القبلة بمثل هذا بالعورة المكشوفة حال قضاء الحاجة ال شك أنه أكمل -الصالة والسالم



عليه -أولى من غيره؛ ألنه أولى من يعظم شعائر هللا  -والسالمعليه الصالة -هو مطلوب منه  االعدم أكمل، إذ  
 -جل وعال-نه يستثنى من تعظيم شعائر هللا : إ، أولى من يعظم شعائر هللا، فكيف يقول-الصالة والسالم

ن قيل به ضعيف.-عليه الصالة والسالم-الرسول   ، هذا القول وا 
ثابت مع إمكان  نسخ الذي قيل به فهو إلغاء، إلغاء لنص   الخصوصية ال تثبت بمجرد االحتمال، وأما ال اوأيض  

والبنيان يشمله أحاديث  ،الجمع، الجمع ممكن بأن يحمل على الفضاء والبنيان، فالفضاء تشمله أحاديث النهي
الترخيص، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان دون الفضاء، ومنهم من يقول: يجوز 

بار دون االستقبال، ولحديث ابن عمر مستقبل بيت المقدس، ومقتضى ذلك أنه مستدبر الكعبة، حمل االستد
بن خزيمة من حديث جابر وابعضهم حديث ابن عمر على االستدبار دون االستقبال، لكن روى أحمد وأبو داود 

قال:  "،ها بفروجنا إذا أهرقنا الماءينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبل -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا هذا: "
 ."ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة"

سحاق، والقول بالتفريق بين  ؛القول بالتفريق بين الفضاء والبنيان هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وا 
، فالذين قالوا ان بالتحريم مطلق  وآخرو  ا،االستدبار واالستقبال هو قول اإلمام أبي حنيفة، وقال قوم  بالجواز مطلق  

على الخصوصية، وعرفنا  -عليه الصالة والسالم-بالجواز قالوا بالنسخ، والذين قالوا بالتحريم حملوا فعل النبي 
 أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ، والخصوصية ال تثبت باالحتمال.

 طالب:......
فإما أن يستغفر لنفسه ألنه ال يرى أن هذا االنحراف  ،مخالفة موجودةاالستغفار على وجود المخالفة؛ ألن ال

 أو يستغفر لمن بنى هذه المراحيض. ،كاف  
 طالب:......

 الراجح التفريق بين الفضاء والبنيان.
 طالب:......

من ، ألحق الجماع بالبول والغائط، لكن هو هذا وهللا هذا يدل على العموم، حتى أن بعضهم ألحق الجماع في
فهو من مقتضاه،  ،هو من مقتضاه ال سيما في خطاب أهل المدينة ،مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره

مقتضى  ،بمنع االستقبال واستدبار الكعبة بالمدينة من مقتضى ذلك جواز استقبال واستدبار بيت المقدس :إذا قلنا
ال واستدبار الكعبة؛ ألنه إذا استقبل الكعبة ، نعم هو من مقتضى منع االستقبذلك جوازه، أو مقتضى منعه

ذا استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس، لكن هل هذا النهي مقصود أو أنه حصل تبع    ا؟استدبر بيت المقدس، وا 
 هذا محل بحث. ،للنهي عن استقبال.. ايعني حصل من غير قصد تبع  

 طالب:......
 ستقبال النيرين الشمس والقمر، قالوا: لما فيهما من نور هللا،ال، الفقهاء يسترسلون في هذا، حتى يمنعون من ا

 واإللحاق ما له وجه. لكن هذا ما له أصل؛ ألنه ما يثبت بنص
 سم.
 النهي عن البصاق في القبلة: :باب



صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه- حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر"
إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل )) :ثم أقبل على الناس فقال ،في جدار القبلة فحكه اق  رأى بصا -وسلم
 .((قبل وجهه إذا صلى -تبارك وتعالى-فإن هللا  ،وجهه

صلى هللا -زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه- وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
 ".هأو نخامة فحكِ  اأو مخاط   ارأى في جدار القبلة بصاق   -عليه وسلم صلى هللا-أن رسول هللا  -عليه وسلم

البصاق بالصاد والبزاق والبساق يعني  "باب: النهي عن البصاق في القبلة": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
ة في نظير ما قيل في الصراط بالحروف الثالثة، صراط وسراط وزراط، وهنا بصاق وبساق وبزاق، والباء مكسور 

 وما يسيل منه. ،والمراد به ما يخرج من الفم ،الجميع
-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر  -عن ابن عمر- "حدثني يحيى عن مالك عن نافع

بيده  -عليه الصالة والسالم-أبصره في جدار المسجد في جهة قبلته فحكه  "ارأى بصاق   -صلى هللا عليه وسلم
، و بواسطة شيء، المقصود أنه باشر الحك بيده أو بشيء كان في يده، ثم أقبل على الناس بوجههإما مباشرة أ

نه أبصره على المنبر يخطب فحكه ثم أقبل على الناس بوجهه، هل يتصور أن يبصر البصاق منهم من يقول: إ
كيف يتصور أنه على  ،-عليه الصالة والسالم-نزل فحكه بيده الشريفة  ؟وهو على المنبر يخطب ينزل فيحكه

ذا قلنا وأزال  ،نها علمية علم فنزل: إالمنبر ويرى البصاق في جدار القبلة هذا على القول بأن الرؤية بصرية، وا 
 .-عليه الصالة والسالم-هذا المنكر 

هذا نهي، واألصل في  ))إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق((فنزل فحكه بيده ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: 
ومفهومه أنه يجوز له أن يبصق في  ،ق َبل يعني جهة قدام وجهه ))فال يبصق قبل وجهه(( هي التحريمالن

وهذا فيه دليل على  ))فإن هللا قبل وجهه إذا صلى((يجوز له أن يبصق في الجهات األخرى  ،الجهات األخرى 
هذا يشمل   يبصق قبل وجهه(())إذا كان أحدكم يصلي فالتحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا شامل 

ا بين النصوص وم ،لكنه خاص بجهة القبلة، وسيأتي النهي عن البصاق في المسجد ،المسجد وخارج المسجد
ال إذا كان يصلي،  ي المسجد أمالحديث دليل  على تحريم البصاق في القبلة سواء  كان فمن عموم  وخصوص، ف

 :أقول ،ام  في كونه في المسجد أو غير المسجد، وسيأتي النهيهذا خاص فيما إذا كان داخل الصالة، لكنه ع
 ورد النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة في أي جهة كانت في داخل الصالة وخارجها.

أن رسول  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "يقول: 
أو  اوهذا شك من الرواة، بصاق   ،أو نخامة اأو مخاط   اأبصر في جدار القبلة بصاق   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أو نخامة، البصاق تقدم أنه ما يسيل من الفم، والمخاط ما يسيل من األنف، والنخامة ما يخرج من  امخاط  
س والنخاعة ما يخرج النخامة من ينزل من الرأ :من الرأس، والنخاعة بالعين من الصدر، فإذا قلنا :وقيل ،الصدر

 من الصدر.
الذي  وه :وهو المظنون، أقول "بعرجون " :بآلة  أو باليد مباشرة، وفي رواية ،بيده "-عليه الصالة والسالم-"فحكه 

والمبادرة لم  ،اللهم إال إن كان من باب المبالغة بإزالة المنكر ،يغلب على الظن أنه بواسطة آلة لم يباشره بيده



المساجد عن كل ما  لى الفور، والحديث فيه وجوب تنزيهيحكه به؛ ألن إزالة المنكر ع ائ  ينتظر حتى يجد شي
ن كان طاهر    .ايستقذر وا 

كل  ،وما ينزل.. ،وما يخرج من الصدر ،اآلن البصاق منهي  عنه ما يخرج من الفم، وما يخرج من األنف
ث بول األعرابي على منعه، هذا إذا كان فكيف بالنجس الذي يدل حدي ،الفضالت ممنوعة، وهذا مع أنها طاهرة

، إرسال الريح مقتضى المنع من أكل إذا كان ال أثر له في تلويث المسجد مثل إرسال الريح مثال   ،يلوث المسجد
))ال ينصرف حتى يسمع  :ما له رائحة يقتضي منع إرسال الريح ال سيما إذا كان لغير حاجة، مع أن حديث

ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي:  ؛على أنه يمكن أن يحصل في المسجديدل  ((اأو يجد ريح   اصوت  
واحتاج إلى أن  اللمسجد معتكف   ايعني إذا كان شخص مالزم   "يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة"

ن كان  أحد  يتأذى هوال في اما دام محتاج   :أو نقول ؟من ذلك هل يلزمه أن يخرج من المسجد ايرسل شيئ   بهذا وا 
على كل حال وما أشبه ذلك،  كان يشق عليه الخروج لبرودة جو لكن إذا ؟األصل أن احترام المسجد مطلوب

 أجازوه للحاجة.
ن كان طاهر ا،فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر  فلما شرب  ،طيب شخص طلب ماء فجيء له بالماء وا 

ال ما يجوز؟ أراد أن يخرج هذا في المسجد،  ويتضرر بشربه فبصقهمنه وجده شديد البرودة،  بصق الماء يجوز وا 
ال ما يقع وليس في قربه منديل  ا،طلب ماء جابوا له وما يدري وشرب، صار ثلج   ؟الماء لئال يتضرر به يقع وا 

 وال شيء....

 طالب:......
خله في فمه ثم ماء أدأعطونا ماء نشرب  :شيخ من الشيوخ قال ،شخص عالم مثال   لة مفترضة فيال هذا المسأ

عليه -ومن جيل إلى جيل، النبي  ،ومن بلد إلى بلد ،نسبي، ويختلف من مكان إلى مكانأخرجه، االستقذار 
 -عليه الصالة والسالم-لما أخذ الحسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه أخرجها النبي  -الصالة والسالم

من  : يا أخي ما هذا التمر الذي تحمله؟ بلعابهايقول ا،سمع واحد منبلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة، يعني لو ي
عليه الصالة -لكن المسألة تختلف باختالف األحوال والزمان والظروف، وقد مج النبي يريد أن يشتري؟ 

في وجه محمود بن الربيع، لكن لو جاء شخص اآلن في بعض الجهات وهذا حصل في بعض  -والسالم
ال ما هو موجود؟ ياهلل بخ عليناه من الفم، بخ الماء، ام بالماء بإخراجالجهات يوقظون النو  والمصحف  موجود وا 

 نعم لكن الكالم في المسجد. امتأل قال، من أجل أن يوقظ نائم ا،
ألنه يتضرر به فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعل هذا،  أما بالنسبة إلخراج الماء لحاجة؛ نعم

 مجه في المسجد. ابارد   لما دعا بماء فوجده
ن كان طاهر ا، إذوجوب تنزيه المساجد من ك"يقول:  صلى هللا -وأباح  ،ألمر بغسله الو كان نجس   ل ما يستقذر وا 

))إن أحدكم إذا قام إلى الصالة فإنما يناجي للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال:  -عليه وسلم
ن ربه بينه وبين قبلته ،ربه ))البصاق في : -صلى هللا عليه وسلم-وقال  ليبصق عن يساره أو تحت قدمه((ف ،وا 

 رواهما الشيخان. وكفارتها دفنها(( المسجد خطيئة،



البصاق خطيئة إذا لم يدفن، أما من أراد دفنه يعني بصقه وفي نيته  "إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن"قال عياض: 
ن أن يدفنه فال، ورده النووي بأنه خالف صري ح الحديث؛ ألن األصل صيانة المسجد، واإلقدام على الخطيئة وا 

ال كل ذنب له كفارة، قد يقدم على الزنا ويطهر بالحد، يقدم على  كان لها كفارة إصرار عليها مع سابق علم، وا 
دام على اليمين ويكفر، يقدم على ما يوجب كفارة ويكفر، نعم الخطيئة ال يجوز اإلقدام عليها بحال، ال يجوز اإلق

 الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها.
مع أن أحدكم إذا قام إلى الصالة فإنما  ،خطيئة وكفارتها دفنها :الحافظ ابن حجر يقول في البصاق في المسجد

دمه إن ربه وبين قبلته فليبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ ألنه إذا بصق عن يساره أو تحت ق ،يناجي ربه
 نعم؟ ))فليبصق عن يساره أو تحت قدمه((مقتضاه أنه ارتكب هذه الخطيئة، قوله: 

 طالب:........
عمومه يشمل المسجد، وكون البصاق في المسجد خطيئة بينهما شيء من  ،لكنه في المسجد يشمل المسجد نعم،

وال تحت  ،نه وال عن يسارهالتعارض، البصاق في المسجد خطيئة يقتضي المنع من البصاق بالكلية ال عن يمي
قدمه وال خلفه وال أمامه في كل الجهات، يشمل جميع الجهات البصاق في المسجد خطيئة، وفليبصق عن يساره 

 "هما عمومان تعارضا"أو تحت قدمه يستثني هذه الجهة يساره أو تحت قدمه، والحافظ ابن حجر يقول: 
فالنووي يجعل األول عام ويخص  يساره أو تحت قدمه(( ))فليبصق عنوقوله: ))البصاق في المسجد خطيئة(( 

الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، يبصق عن يساره أو تحت قدمه يعني إذا لم يكن في المسجد، ويحمل الثاني 
ويجعل الثاني خاص بما إذا كان خارج المسجد، وعياض يجعل  ،أن البصاق في المسجد خطيئة على عمومه

ول بما إذا لم يرد دفنه؛ ألنه إذا أراد دفنها ال شيء عليه عند عياض، وعرفنا أن النووي الثاني عام ويخص األ
هي خطيئة، هو إقدام  على خطيئة، كونه يرتكب هذه الخطيئة ثم يكفر عن هذه الخطيئة بدفنها ال يعني أنه فعل 

 .امباح   فعال  
 طالب:......

أراد دفنه أو لم يرد هو  ،يمينه أو عن شماله أو تحت قدمهالراجح أن البصاق في المسجد خطيئة سواء  كان عن 
ندم لكن إذا حصلت فولو كان لها كفارات في األصل ال يجوز، نه َكفَّر، لكن اإلقدام على الخطايا خطيئة، إذا دف

 .صاحبها وكفرها إمحا أثرها
 طالب:......
 أو شيء.إذا اضطر إليها ماذا يصنع؟ بثوبه أو بمنديل  ؟إذا اضطر

 الب:......ط
بمعنى أنه ال تلزم له تحية وال  ،له أحكام المسجد يأخذ حكمه، لكن األصل أنه ال يأخذ أحكامه :المصلي إذا قلنا

 تجوز الصالة فيه مع وجود المسجد إال للحاجة.
 طالب:......

 العلم، نعم؟يفطر عند أهل  يفطر بها إن وصلت إلى فمه فابتلعها ا،خام حرام عند أهل العلم، مفطر  بلع الن
 طالب:......



 هي مستقذرة، نعم؟
 طالب:......

 .يبطلون بها الصيام يبطلون بها الصالة، تبطل باألكل والشرب والضحك والكالم الذين
 طالب:......

ك شيء مع تكبيرة اإلحرام أو قبل ذلك ثم ملو وضعت في فما المانع؟ إذا وصلت إلى الفم لها أثر إذا ابتلعها، 
 عتها..ذلك ابتلبعد 

 طالب:......
 وهللا أعلم.عندهم ما تفطر، وهللا المستعان،  إذا ما وصلت الفم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب القبلة -الموطأ 

 خروج في جاء ما وباب: ،-وسلم عليه هللا صلى- النبي مسجد في جاء ام :بابشرح: باب: ما جاء في القبلة، و

 المساجد إلى النساء
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

أن بعض الناس إذا تسوك يبقى في  :قة بالدرس كنت  أردت  التنبيه عليه لكني أجلته إلى هذا اليومهذا له عال
ال شيء فيقوم بإلقائه تبقى في فمه، التي في المسجد، وبعض الناس بقايا الطعام  افمه أثر من السواك كسر وا 

وال يتقيد ذلك  ،ل ما يستقذر ممنوعوأناس ما يتساقط من شعره، المقصود أن هذه األمور مسائلها ال تنحصر، وك
بالنجس؛ ألن النخامة والنخاعة طاهرة ومع ذلك خطيئة، فكل ما كان في معناها يدخل في حكمها، المطلوب أن 
تنظف المساجد وتطيب، وقد نص أهل العلم في كتاب االعتكاف وفي باب االعتكاف من كتب الفقه أن تصان 

 هفي المسجد يصان عن قط من شعر ولو يسير، تقليم األظافر ولو لم يلقَ المساجد عن هذه األشياء حتى ما يتسا
 المسجد، كل ما يستقذر يصان عنه المسجد.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
 واغفر للحاضرين يا ذا الجالل واإلكرام. ،عنا خير الجزاءأجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه 

 ما جاء في القبلة: :باب": -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
بينما الناس  :أنه قال -مارضي هللا عنه- حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر

 ،قد أنزل عليه الليلة قرآن -صلى هللا عليه وسلم- إن رسول هللا فقال: بقباء في صالة الصبح إذ جاءهم آتٍ 
 .وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ،وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها

صلى هللا عليه -صلى رسول هللا : وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال
 .ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين ،نحو بيت المقدس ابعد أن قدم المدينة ستة عشر شهر   -وسلم

ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا " :قال -رضي هللا عنه-حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب 
 ."توجه قبل البيت
بعد أن ذكر أن هذه القبلة وهي متجه المصلين  "باب: ما جاء في القبلة": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

وما يتعلق بها من أحكام،  ،بل البيت تصان عما يستقذر من بصاق  وغيره، ذكر ما جاء فيهاالجهات ق   أشرف
والمراد بذلك  ،شرط  لصحة الصالة، ال تصح الصالة بدونها ،استقبال القبلة شرط لصحة الصالة عند أهل العلم

 تصح.الفريضة، أما النافلة فتصح إلى غير القبلة، حيث ما توجهت به راحلته 



رضي هللا -عن عبد هللا بن عمر  -العدوي موالهم- "حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن ديناريقول: 
"بينما الناس  (ما( زيدت عليها )بين( أصلها )بينما" )أنه قال: بينما الناس بقباء في صالة الصبح -عنهما
وفي  "في صالة الصبح" فبقباء  والتذكير والصر بقباء  بالمد  :فتقول ،بالمد والتذكير والصرف على األشهر بقباء"

فحمل على أن أهل قباء كانوا  ،لكن لم يبين المكان "أنهم كانوا في صالة العصر" :حديث البراء في الصحيحين
وبنو حارثة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صالة العصر، تأخر إخبار أهل قباء  ،في صالة الصبح

وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منهم؛ ألنهم داخل المدينة، كانوا في  ،-عليه الصالة والسالم-لبعدهم عن مسجده 
ن زعم بعضهم أنه عباد بن بشر الذي أخبر بني حارثة، لكن لم ي سم  في صالة الصبح فأتاهم آت  لم يسم، وا 

قد أنزل عليه الليلة  -سلمصلى هللا عليه و -إن رسول هللا  فقال:"إذ جاءهم  شيء من طرق الحديث، لم يسم ،
في كثير من الليالي ينزل عليه قرآن، لكن المراد به  ،في كل ليلة ينزل عليه ، قرآنأنزل عليه الليلة قرآن "قرآن

وفي  "لوهاوقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبِ " ة الكعبةالقرآن الذي يخص تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جه
أن يستقبل  -عليه الصالة والسالم-مر النبي أمر، أ   "فاستقِبلوها" ضبطت هكذا وهكذا " يعنيفاستقَبلوها" :رواية
أمر  ألمته،  -عليه الصالة والسالم-واألمر له  [( سورة البقرة655)] َفَولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{}القبلة 

عليه -به ن الدين للجميع واألصل االقتداء واالئتساء فاستقب لوها أو فاستقَبلوها امتثلوا هذا األمر؛ ألن األصل أ
"أمر أن يستقبل ، -عليه الصالة والسالم-، وما دام أمر أن يستقبل الكعبة فأمته في حكمه -الصالة والسالم

 "فاستداروا إلى الكعبة" يعني إلى بيت المقدس على القبلة األولى "وكانت وجوههم إلى الشام ،الكعبة فاستقبلوها
حولوا إلى جهة الكعبة وهم في صالتهم، هم في صالتهم صلوا بعض الصالة إلى جهة بيت المقدس ثم أي ت

ائتموها فاستداروا إلى جهة الكعبة، فدل على أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه ال من نزوله، ولذا لم 
عشاء وقبلها المغرب وقبلها العصر بعد ال إعادة هذه الصالة وال ما تقدم من الصلوات قبلها ال ،يؤمروا باإلعادة

يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناسخ، وكذلك العام يعمل به أنه التحويل وهم يصلون إلى بيت المقدس، فدل على 
 ،بما يبلغه من نصوص وهكذا، فاإلنسان مطالب حتى يبلغ المخصص، كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد

وال أوخذ عليه، ومن  ،ي تتضمن أحكام طول عمره ما عوقب على ذلكولو خفي عليه شيء من النصوص الت
أسباب اختالف أهل العلم في مسائل العلم أن بعضهم قد يبلغه ما ال يبلغ اآلخر، فال يؤاخذ من ال يبلغ اآلخر، 

وال  نني أعمل بما بلغني من غير تحري : إلكن من بلغه شيء عن هللا وعن رسوله لزمه العمل به، وال يقول قائل
تثبت، إنما تبحث المسألة إذا أردت أن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه، عندك آية 

، تنظر في هذه اآلية وفي هذا الحديث، اآلية ال إشكال في ثبوتها قطعية احديث يتضمن حكم   ا،تتضمن حكم  
ن حكم  شرعي، ومن عمل بهذا الخبر من الثبوت تنظر في ثبوت الخبر، فإذا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر م

 ،تنظر في الخبر من جميع جوانبه ؟وهل هو محكم أو منسوخ ؟وهل لهذا الخبر من مخصص أو مقيد ،األئمة
هذا المفترض في طالب العلم، نعم إذا لم يجد بعد البحث والتحري ما يقيد هذا الخبر أو ما يخصصه أو ما 

بالقوة القريبة من الفعل يكفيه بحثه،  الم، إن كانت لديه أهلية بأن كان فقيه  يعمل به، يبحث ويسأل أهل الع هينسخ
ن لم يكن كذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم   .وا 



ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد  ،ولم يستأنفوا الصالة ،إلى جهة الكعبةهم هؤالء استداروا كما 
 بلغ الناسخ.النسخ، فدل على أن المنسوخ يعمل به حتى ي

قد أنزل عليه الليلة قرآن فيصح تجوز  -عليه الصالة والسالم-إن النبي  :هؤالء خاطبهم المخبر وقال لهم
مخاطبة المصلي لمصلحة الصالة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر، لو أن 

قة قال: الجهة خلفك، يستدير ويصلي ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ث كالجهة خلف :يصلي إلى جهة فقيل له اشخص  
نعم إذا اجتهد في موضع  يسوغ له فيه االجتهاد، إذا اجتهد في موضع  يسوغ له فيه االجتهاد  ؟إلى الجهة الثانية

وال يوجد ما يمكن  ،وال يوجد محاريب ،وال من يسأل من ثقة ،بأن كان في مكان ال يوجد ما يستدل به على القبلة
اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهة  غلب على ظنه أنها هي القبلة،  مثال   ر  لقبلة واجتهد في البَ أن يستدل به على ا

( سورة 664)] َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه َّللِاِ{}مثل هذا يستدير كما هو وال يعيد، ولو أتمَّ صالته على تلك الجهة كفته 
بإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين مثل هذا  ،ل هذا االجتهادلكن إن كان في مكان  ال يسوغ له فيه مث [البقرة

كل واحدة ظهرها إلى ظهر األخرى  ،يستأنف، وقد حصل من امرأتين صليتا في مكان  واحد كل واحدة إلى جهة
 ، نعم؟ من غير اجتهاد وال تحر   

 طالب:......
جه هللا، مثل هذا ما هو بمحل االجتهاد، الغفلة، صلت هذه وصلت هذه، هللا غفور رحيم أينما تولوا فثم و  ،ال

هناك بلدان هي مثل البراري محل االجتهاد، بإمكانها أن تسأل، ليس هذا المحل قابل لالجتهاد، البلدان ليست 
وال  ،ال يمكن أن يسأل، وال يوجد ثقة عنده يسأله والقفار، بلدان مثل البراري والقفار في الحكم، بالد الكفار مثال  

الجهة  ؟أين جهة مكة مثال   :؟ يقولايجتهد، لكن هل له أن يسأل كافر   :هنا نقولوال..، د وال محاريب يوجد مساج
 ن غيرها، إلى جهة أقرب من غيرها، نعم؟المهم أنه أقرب م ،أي جهة

 طالب:......
 هو المفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة.

 طالب:......
ال علم له البتة، جاهل بكل المقاييس وخبر أدنى شخص أفضل من خبره هنا ال، هو إن تصور أن السائل 

كل الجهات األربع  ؟بلد تستوفيه كل الجهات إلى جهة القبلة :يحصل ترجيح، هل يوجد في الدنيا على ما يقال
 ؟إلى جهة القبلة
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 أي بحر؟
 طالب:......

 ة خالص، وهذا معروف أنه مبني على القول بكروية األرض.إذا وازى مك نعملمكة،  مواز  
 طالب:......



 اسمها؟ لها اسم؟ما 
 طالب:......

 ؟فقط
 طالب:......

 : فيه شيء تصلي إلى الجهات األربع، نعم؟اإلخوان ال، قالوا
 طالب:......

 ،ة في وسط الدائرة هنا..، لكن تصلي إلى أي جهة؛ ألنك إذا افترضت أن مكة هنا، إذا تصورنا أن مك.......
من الجهات األخرى لألرض لمكة، هؤالء  ا.. ما يختلف، ما يختلف إذا كان موازي  ....والبلد الثاني هنا فأي جهة

على قبلة  قطعية، من أين جاء القطع؟ نعم رأوه  ،أهل قباء بنو حارثة على جهة  قطعية ،على جهة  مقطوع  بها
يت المقدس، فصالتهم إلى جهة بيت المقدس مقطوع  بها، وتحولوا عنها رؤية قطعية، يصلي إلى جهة ب ،رؤية

خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة يفيد  :أو نقول ؟إلى خبر هذا الواحد، فهل لإلنسان أن ينتقل من قطعي إلى ظني
  يفيد القطع حتى تحتف به قرينة؟نه ال: إأو نقول ؟القطع

 طالب:.......
نهم عملوا بالظن وانتقلوا : إوهذه المسألة أقول فيها أقوال: منهم من يقول ،فيه قرائن ، هناةهذا فيه قرائن معروف

وبعض  ،هذا معروف عن حسين الكرابيسي وداود الظاهري  ا،من القطع إليه؛ ألن خبر الواحد يفيد القطع مطلق  
من كونه خبر واحد، ومنهم من  ؛ ألنه إذا أفاد القطع انتقلانه ال يفيد القطع مطلق  : إأهل العلم، ومنهم من يقول

عليه الصالة -نه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، وهنا احتفت به قرينة، عرفوا من حال النبي : إيقولو يتوسط 
َماء َفَلُنَولَِِينََّك ِقْبلَ }: -جل وعال-أنه يتشوف إلى تحويل القبلة، وفيه قوله  -والسالم ة  َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
وأنه مقطوع  به؛ ألن خبر الواحد  ،ثم جاء النسخ، فالقرينة دلت على أن خبره محفوو [( سورة البقرة655)] {َتْرَضاَها

في األصل ال يفيد إال الظن عند الجمهور، لماذا؟ ألن المخبر مهما كان من الثقة والضبط واإلتقان إال أنه ليس 
صل الخطأ من كبار الحفاو من مالك نجم السنن، أخطأ في بمعصوم من الخطأ والوهم ليس بمعصوم، وقد ح

حتى من  ،أحرف يسيرة، فإذا تصورنا أن مثل مالك ومن فوق مالك ممن لم تضمن له العصمة يقع في الخطأ
أو لوجود االحتمال الثاني احتمال  هل يمكن أن يجزم به مائة بالمائة،بعض الصحابة وقع الوهم، فخبر مثل هذا 

على حسب ما عند الراوي من  ،سبعين ،ثمانين ،تسعين ،ثمانية وتسعين ،النسبة إلى تسعة وتسعينالنقيض تنزل 
تنزل النسبة، وهو في عداد الثقات ممن يقبل خبره، يعني العمل بخبر الواحد واجب بإجماع  ؟تهال  كثرة األوهام وق  

فهذه النسبة إذا  ،يد القطع أو الظنمن يعتد بقوله من أهل العلم، يعني ال تالزم بين وجوب العمل وكونه يف
وجدت ولو واحد بالمائة؛ ألن العلم عندهم ما ال يحتمل النقيض، فإذا احتمل النقيض ولو واحد بالمائة نزل الخبر 

إلى آخره، هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر  ،إلى تسعين ،إلى ثمانية وتسعين ،من المائة إلى تسعة وتسعين
االحتمال الضعيف، فارتفع هذا االحتمال فأفاد خبره القطع، وهذا هو أعدل األقوال في  صارت في مقابل هذا

قول عن شيخ اإلسالم وابن القيم وابن رجب وجمع من أهل العلم تؤيد هذا، وال نطيل في هذه ن   هفي ،المسألة
 المسألة؛ ألنها بحثت في مناسبات كثيرة.



-صلى رسول هللا : عن سعيد بن المسيب أنه قالنصاري األ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 
على  ا"أو سبعة عشر شهر  : "وفي الصحيحين "ابعد أن قدم المدينة ستة عشر شهر   -صلى هللا عليه وسلم

ألغى الزائد ومن  ،الشك، فمن جزم بالستة عشر كما في حديث الباب ألغى الزائد من الشهر األول ومن الثاني
والزائد من الشهر األخير من السنة الثانية، ومن قال سبعة  ،في السنة األولى من الهجرة ويقع ،الشهر األول

في أي يوم؟ في  ،قدم في شهر ربيع األول -عليه الصالة والسالم-من جزم بسبعة عشر جبر، النبي  ،عشر
رجب من في منتصف  ،الثاني عشر من شهر ربيع األول، والتحويل حصل في نصف رجب من السنة الثانية

ربيع األول والثاني وجماد أول والثاني أربعة مع اثنا  ؟كم تكون المدة على التحرير ؟السنة الثانية، فكم يكون 
ستة أشهر، لكن إذا نظرنا أنه جاء في الثاني عشر من األول والخامس عشر يعني المسألة ثالثة أيام  ،عشر

ني اآلخرة أربعة مع اثني عشر، فهي ستة عشر وأيام، فمن ربيع األول والثاني وجمادى وجمادى الثا ...،زيادة...
 ، ولهم عادة في هذا.كامال   اسبعة عشر جبر هذه األيام جعلها شهر   :قال
السابع في قبله بشهرين  ،السابع عشر منهافي رمضان في  ألن بدر كانت "ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين"

يجبرونها ويحذفونها، الخالف في  ،عندهم يتسامحون فيهار ن يعني شهرين ويومين، سهل الكسو عشر من رمضا
خمسة وستين، على هذه  ،ثالثة وستين ،عند وفاته كلها صحيحة، ستين -عليه الصالة والسالم-ن النبي س  

 ومنهم من يحذف. ،الطريقة منهم من يجبر
بلة إذا شرق والمغرب قِ ما بين الم" :حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال"ثم بعد هذا يقول: 

))ما بين : -صلى هللا عليه وسلم-روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول هللا  "ل البيتبَ توجه قِ 
مالك عن نافع عن ابن عمر السند كالشمس، اإلمام مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك  المشرق والمغرب قبلة((

ال ما أدرك؟ ما دام عن عمر ما أدر  ك، هو موصول من األحاديث الموصولة، على كل حال يغني عنه عمر وا 
قال  ))ما بين المشرق والمغرب قبلة((حسن  صحيح  :المرفوع من حديث أبي هريرة، قواه البخاري وقال الترمذي

))ما بين المشرق  -عليه الصالة والسالم-وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي "الترمذي بعد ذلك: 
ما بين المشرق "منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن المبارك:  ((والمغرب قبلة

ما بين المشرق والمغرب قبلة ألهل " :فكيف يقال ب وقع في المدينةاآلن الخطا" والمغرب قبلة ألهل المشرق 
ال ما يتجه؟ يعني إذا تصورنا اتجاه مثل هذا الكالم ألهل المدين "المشرق؟ ة ومن في سمتها قبلتهم بين يتجه وا 

قبلتهم غير  ،المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهة األخرى من هو عن يسار الكعبة في جهة الجنوب
قبلتهم بين المشرق والمغرب على كالم ابن المبارك؟ اآلن هذا  :المشرق والمغرب، لكن كيف يقال ألهل المشرق 

ن : أطيب هل يقال ؟بين المشرق والمغرب قبلة :ألهل نجد أن يقالالخطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح 
ما يمكن؟ جهة الشرق والغرب ال يمكن أن يوجه لهم  ؟يصلح ألهل مصر أن يقال: بين المشرق والمغرب قبلة

: ألهل الجنوب، قبلتهم بين المشرق والمغرب، فكيف يقول ابن المبارك ،مثل هذا الكالم، إنما يوجه ألهل الشمال
ال، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب  ،يريد المشرق الذي هو شرق مكةال  لمشرق؟ هوا

المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب  ،كخراسان وغيرها، فإذا تصورنا أن هذه هي الكعبة
ين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن ن قبلتنا ب: إقبلة انتهى اإلشكال، ونحن هنا في الشرق ال يمكن أن نقول



بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة هذه يتجه لهم  :نقول
هنا جهة خراسان الشمال الشرقي، فإذا  الذينخطاب المدينة، لكن ابن المبارك يقول: ألهل المشرق يعني هؤالء 

وهذا الشرق جهتهم مقبولة، لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما اتجهوا إلى جهة مكة هذا الغرب 
بين الجهتين بالنسبة لهم إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم هنا، لكن ليس فيه إشكال 

بين المشرق  :مدينةإذ مفاده االكتفاء بالجهة، يمكن أن يقال ألهل ال ؛للتجوز، والحديث كله فيه تيسير على األمة
َفَولِِ َوْجَهَك َشْطَر }: -جل وعال-وهو ما يدل عليه قوله  ،نعم، ال يمكن ؟والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة

والمراد بالشطر الجهة، وبهذا قال الجمهور، فالحديث دليل على أن الواجب  ة[( سورة البقر 655)] اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{
عين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه استقبال الجهة ال ال

َفَولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم } :-جل وعال-جمهور العلماء، ويؤيدهم قوله 
 .ة[( سورة البقر 655)]{َشْطَرهُ 

بل متعذر،  ،الواجب استقبال العين عين الكعبة، لكن إن أريد به حقيقة القول ال شك أنه حرجالشافعية عندهم أن 
استقبال العين عمن بعد عن البيت متعذر، اآلن العمائر المحيطة بالحرم التي ال يمكن من خاللها رؤية البيت 

: األمصار البعيدة كيف يقال عمن بعد في خارج مكة أو في أن يستقبل اإلنسان عين الكعبة فضال   ايصعب جدًّ 
ن الواجب استقبال العين؟ هم يقولون بالتحري، تتحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخالف لفظي إال أن قول إ

نه إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة على مزيد التحري، حتى قال قائلهم: إالشافعي يبعث 
ويضع فيها خطوط متعارضة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيب الكعبة، إلى يقسم الجهة، فيضع دائرة  العين

 :أن يجزم أنه أصاب عين الكعبة، هل يرد الشرع بمثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا؟ أقول
 تيسير ))ما بين المشرق والمغرب قبلة((: -عليه الصالة والسالم-ال، في مثل قوله  ؟يمكن أن يرد مثل هذا

 وتجتهد وتتحرى. ،لألمة، المقصود أن تقصد الجهة
هو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول: تضيق القبلة على أهل  له كالم -تعالى رحمه هللا-ابن عبد البر 

حتى يصرح  ،إصابة العين، وهي ألهل مكة أوسع ؟الواجب فرضهم ماداخل المسجد  الذينالمسجد الحرام، 
ثم ألهل اآلفاق أوسع، هذا الكالم صحيح، كلما بعد اإلنسان  ،سعأو ثم ألهل الحرم  بعضهم أن قبلتهم المسجد،

، أو بين عمد وفي المواسم في صلى في الدور الثاني مثال   اتعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص  
بعض الناس  الكعبة، فلم سلم وجد أنه صلى إلى غير الكعبة ماذا يقال له؟ تصرف لن يرى الصفوف األخيرة 
وبدل ما هي القبلة  ،تصير عند العمود حتىمن الناس يصلي إلى غير القبلة، يجر الفرش  ابالفرش يجعل كثير  

ال الخطوط لكن  والناس ما لهم إال هذا الفرش ،هذا موجودكذا،  جعلهاكذا   الخطوط تروح مع الفرشات.وا 
أعد هذا ليس بمكان  لالجتهاد؟ هل  :يمين، يقال له القبلة أين؟سلم إلى يوم فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى 

ذا صلى في الدور الثاني ماذا يصنع والناس قدامه ما يقدر ي :يقال له يعني في صالة التراويح  فعل شيئ ا؟أعد؟ وا 
أمكن أن  ذاال إذا ركع الناس، لكن إلو ، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة اقدامك في الدور الثاني عشرين صفًّ  مثال  

 يمديك+؟ تعدىو  رأيتهامع الركوع إذا ركع الناس  ولورى الكعبة ت
 طالب:......



 ؟لكن هل قطع صالته وكبر من جديدنعم، 
 طالب:......
وهو داخل المسجد صالته باطلة، فيستأنفها  ،إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبةيلزم  ،يلزمال ال هو يلزم، 
 من جديد.

 طالب:......
شيء يسمعه الناس؛ ألن بعض الناس يصعب عليه أنه ب يتكلم يكبر، وَمن ينحرف عن القبلة هو ما يلزم أن

 ويتبع اإلمام.من جديد نفسه يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر في ينتقد..... صحيح، 
 طالب:......

 ال، ما يكفيه؛ ألن ما تقدم باطل. ،ال
 طالب:......

، لكن ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، -إن شاء هللا-ف ال، هو إذا أصابها في األولى ما هو منحر 
التصرف والزيادة والنقصان عما عهد عليه  اهو الممكن وضع أعالم أو أشياء تدل عليها على سمتها، لكن أيض  

 .اما ينبغي أبد   ،األمر ما ينبغي
الزحام قد يصلي اإلنسان إلى  تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع على كل حال إذا عرف باطراد أن هذه متجهة

غير القبلة، وعلى من استطاع أن يصيب العين هذا هو الفرض والمتعين عليه، ولو إذا ركع الناس ينظر إلى 
ولو إذا سجدوا إذا ما تمكن من رؤيتها إذا ركعوا إذا سجدوا يحاول يتأكد؛ ألن هذا شرط من شروط  ،الكعبة

ن كان في السجود فاته ركعة صحة الصالة، لكن إن كان مع الركوع رآ  ها ثم اتجه إليها يستأنف من جديد وا 
 وهكذا.

 طالب:......
زيلت فيما بعد نسأل ما يكفي إال في حالة واحدة ما لو أزيلت، يعني أ اء: ال بد أن يستقبل البنيان الهو ون يقولهم 

السطح ما في  الذير الثاني و الدو الذي في هو بمثابة هواء الكعبة، يعني  :فمن يصححها يقول ،هللا السالمة
خص صلى في الحجر واستدبر احكم القرار، لكن إذا لم يصل   إلى شله إلى هوائها، والهواء  ،يصلون إلى عينها

الحجر ال شك أنه من البيت قصر  وه ؟حكم صالتهما  ،الكعبة في النافلة، هم يجيزون النافلة داخل البيت مثال  
فالصالة النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شاخص، صلى إلى  فيهم النفقة وعجزوا عن إكماله،

صلى هنا ال إلى شاخص، أو صلى إلى الباب  ،هذه الفتحة بينهنما هو  في الحجر، التيإلى الفتحة أو الحجر 
ال ما تصح؟ نعم الجمهور أنها ال تصح ال بد أن يصلي إلى شاخص،  ،وهو مفتوح وهو داخل الكعبة تصح وا 

 وصححنا أصل النفل داخل البيت ما يمنع. ،ن الهواء له حكم القرار ما دام الجهة موجودةإ :ومن قال
 طالب:......

 يعيد. نعم ،يعيد االجتهاد فيه يسوغ ال موضع   في أخطأ أخطأ، يعني ؟غفلة القبلة هذه أن يظن
 إليك. هللا أحسن

 :-وسلم عليه هللا صلى- النبي مسجد في جاء ما :باب"



 هريرة أبي عن األغر سلمان هللا عبد أبي عن هللا عبد أبي بن هللا وعبيد رباح بن زيد عن مالك عن يحيى ثنيحد

 فيما صالة ألف من خير هذا مسجدي في صالة)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن -عنه هللا رضي-

 .((الحرام المسجد إال سواه
 "هريرة.. أبي عن عاصم بن حفص عن منالرح عبد بن بيبخَ  عن مالك عن وحدثني
بيب بيب ،خ   الجادة. ،خ 
  إليك. هللا أحسن بالفتح، عندي أنا طالب:
 وقال بأصول، مقابلة مصححة موثقة معتمدة رواية   على هوكتاب بنسخته يعنى أن الحديث البط آداب في قالوا

 .نعم ،بالكتب العناية من بد ال ،ال فقط، واحد أصل يكفي النووي:
 إليك. هللا سنأح
- الخدري  سعيد أبي عن أو هريرة أبي عن عاصم بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب عن مالك عن وحدثني"

 ريا  من روضة ومنبري  بيتي بين ما)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن -ماعنه تعالى هللا رضي

 .((حوضي على ومنبري  ،الجنة
 تعالى هللا رضي- المازني زيد بن هللا عبد عن تميم بن عباد عن بكر يأب بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 ."((الجنة ريا  من روضة ومنبري  بيتي بين ما)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن -عنه
 الصالة فضل في جاء ما يعني "-وسلم عليه هللا صلى- النبي مسجد في جاء ما "باب: :-تعالى هللا رحمه- يقول

 رياض من روضة   -والسالم الصالة عليه- ومنبره بيته بين الواقعة البقعة وأن ،-والسالم الصالة عليه- سجدهم في

 الجنة.
 هللا عبد أبي عن هللا عبد أبي بن -صغرم– هللا وعبيد -المدني- رباح بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني" يقول:
 في صالة)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا ولرس أن هريرة أبي عن -جهينة مولى المدني- األغر سلمان

 موجود، إلى اإلشارة هذا(( مسجدي في ))صالة   "((الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من خير هذا مسجدي

 خاص   هو بل ،التوسعات يشمل ال التضعيف نإ :يقول من يستدل وبهذا األذهان، في ال األعيان في موجود

 الذي الموضع في الصالة على المصلي يحرص أن ينبغي النووي: يقول ولذا ؛-والسالم الصالة عليه- بمسجده

 عليه- أكده وقد ،مسجده في ورد إنما التضعيف ألن بعده؛ فيه زيد ما دون  -والسالم الصالة عليه- زمانه في كان

 جميع يشمل أنه النووي  صحح بل مكة، جميع يشمل فإنه مكة مسجد بخالف ))هذا(( بقوله: -والسالم الصالة

 أم    بيت من كان اإلسراء أن :منها أدلة لهم الجمهور، قول في الحرم جميع يشمل التضعيف األكثر، قول وهو ،الحرم

 سورة (6)] اْلَحَراِم{ اْلَمْسِجدِ  مِِنَ  َلْيال   ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى  الَِّذي }ُسْبَحانَ  :-وعال جل- قوله جاء وقد المسجد، من ال هانئ

ْخَراجُ } :-وعال جل- قوله لكن العلم، ألهل مقال فيه والحديث [اإلسراء  من واخرجأ   هل [البقرة سورة (867)] ِمْنُه{ َأْهِلهِ  َواِ 

ْخَراجُ  نعم مكة؟ من أو المسجد  حال كل على مسجد، كلها مكة أن على فدل [البقرة سورة (049)] ِمْنُه{ َأْهِلهِ  }َواِ 

 المدينة. بخالف حرم كلها مكة أن يترجح يالذ لكن ،مواضع في مبسوطة المسألة
ن ))مسجدي :مقال من تسلم ال األحاديث لكن على..، يدل ما فيها جاء التوسعة ةمسأل  يعني صنعاء(( إلى وصل وا 

 وأحكام الحرمين عن نتحدث أن أردنا لو والكالم المزيد، حكم لها الزيادة أن العلم أهل عند المقصود ،ما.. أحاديث



 التوسعات لكن فيها، إشكال ال الحرم بسور محاطةال التوسعات ؟حكم لها هل والتوسعات ينتهي، ما ترى  الحرمين

 المسائل. هذه في الكالم ينتهي وما المسجد، أحكام تأخذ ال المسجد، حكم تأخذ ال هذه المحاطة غير
 فيها التي التوسعات يبقى سجد،الم ةداخل أنها فيها إشكال ال هذه بالسور المحاطة المدينة حرم في التوسعات اآلن

 في التي التوسعات الحيض، فيها ويجلس المسجد، في تدخل ال هذه المياه دورات وفيها ،شبوك مجرد شبوك،

 غير الساحات توسعة لكن المسجد، في داخلة هذه فهد الملك توسعة ،باألسوار المحاطة التوسعة الحرام المسجد

 لو لكن ،يدخل لم وكيفيته اآلن وضعه حتى المسجد، في يدخل لم ،المسجد جخار  زال ما المسعى المسجد، في داخلة

 المسجد. دخل المسعى تشمل بحيث كبيرة بدائرة   مثال   المسجد عوس   لو دخل، المسعى وراء من يكون  كبير سور وجد
 طالب:......

 .اظاهر   اخروج   المسجد خارج اآلن المسعى
 طالب:......

 بجواره. ىوالمسع الدائرة هذه المسجد هذا هكذا، المسجد وضع اآلن لة،متص بمسألة هي ما ال، ،ال
 طالب:......

 .هكذا بالمسعى متصلة ال، ،ال
 طالب:......

 ؟وه ماذا
 طالب:......

 بال المسجد عن خارج صورته الصور رأيت لو حتى المسجد، بجوار المسجد خارج وحقيقتها وضعها لكن يلزم، ما

 والمسجد الصفوف اتصال غير من به يصلون  أما يخالف، ما الصفوف اتصلت إذا الحاجة مع به صلوا الذين شك،

 كبير. التساهل المستعان، هللا وشوارعهم، ومحالتهم دكاكينهم في يصلون  من يوجد مذهبه، على كل   ال، ممتلئ غير
 طالب:......

 طوافه. بطل المسجد عن خرج إذا ال،
 طالب:......

 الطريقة، بهذه جاءت أسئلة خمسة ،بجواره بالساحة المسعى خارج سعوا ..،طافوا ناسأ هذه السنة الغرائب من ال،

 الجدران بهذه تحديده الوادي، من كان ارهبجو  الذي هذا أن يدريك وما ،ي اواد المسعى كان يقول: يجادل وبعضهم

 .العب   المشاعر صارت بعد، المسألة انتهت ما بهذا قيل لو قول:ن حادث،
 ....طالب:..

 حال. كل على اإلعادة عليهم لكن هذا، إلى اضطرهم الزحام ألن نعم؛
 طالب:......

 أما يخالف، ما العمائر هذه باب إلى وصلوا بحيث الصفوف واتصلت ،ذلك إلى واضطروا ،المصلين يرون  لو ال،

 المسجد. مثل علوها في تصح أرضها في الصالة تصح التي العمائر أدوار ال، فاصل وجد إذا



 تشمل هذه الصالة سواه، فيما صالة ألف من خير   سواه(( فيما صالة ألف من خيرٌ  هذا مسجدي في ))صالةٌ  يقول:

 البيوت في فعلها النوافل ألن بالفرائض؛ خاص   التضعيف أن الطحاوي  وزعم األكثر، قول في والنافلة الفريضة

 تكون  أن يمنع وال ا،أيض   النوافل يشمل األكثر قول يعني غيره وقال عنده، بالفرائض خاص التضعيف اإذ   أفضل،

 .اأيض   المسجد ومن ،البلدان من غيرها بيوت في منها أفضل المدينة بيوت وفي مكة بيوت في النوافل
 إال الحرام(( المسجد إال سواه فيما صالة ألف من خيرٌ  هذا مسجدي في ))صالةٌ  :-والسالم الصالة عليه- يقول

 أو فاضل أو او  مس فإنه الحرام المسجد إال المراد يكون  أن االستثناء هذا في يجوز بطال: ابن يقول ،الحرام المسجد

 هذا إنما دونه، أو أفضل لكونه أو ،-والسالم الصالة عليه- لمسجده المساواة على يدل ما في ما ألن مفضول؛

 من كغيره ليس أنه على يدل حرامال المسجد إال ،المساجد من كغيره ليس الحرام المسجد أن على يدل االستثناء

 إال أو ،مساو   ،مثله فإنه الحرام المسجد إال ،بالتحديد المسجد هذا منزلة فيه بين ما االستثناء هذا يبقى لكن المساجد،

 قائم. االحتمال كغيره، ليس لكن ،دونه أو فوقه فإنه الحرام المسجد
 فاضال   وأ -وسلم عليه هللا صلى- النبي لمسجد مساو   فإنه دالمرا يكون  أن االستثناء هذا في يجوز بطال: ابن يقول

 أو فاضال   كان ألنه أرجح؛ واألول مالكي، َمن؟ بطال ابنو  بطال بنا من؟ عند هذا أرجح واألول ،مفضوال   أو

 انتهى. المساواة، بخالف بدليل إال المقدار يعلم لم مفضوال  
 حبان ابن وصححه أحمد اإلمام أخرج وقد ،فاضال   كونه وهو الثاني الدليل الدليل، على يقف لم كأنه حجر: ابن قال

 هذا مسجدي في ))صالة   :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال قال: الزبير بن هللا عبد عن عطاء طريق من

 صالة مائة من أفضل الحرام المسجد في وصالة   الحرام، المسجد إال المساجد من سواها فيما صالة ألف من أفضل

 صالة، ألف بمائة الحرام المسجد في الصالة تكون  اإذ   ،-والسالم الصالة عليه- مسجده في يعني هذا(( في

 الفضل حيث من هذا ،ليلة وعشرين أشهر وستة سنة وخمسين اخمس   صارت بالسنين قدرت الواحدة الصالة وحسبت

 حيث من مانإ ،أصلي ما سنة مسينوخ خمسة لي وأجلس واحد فرض لي أصلي أروح يقول: اإلجزاء، حيث من ال

 رياال أطلع أروح ألف مائة زكاتي أنا شخص: يقول خالفية، مسألة الصالة غير التضعيف مسألة واألجر، الفضل

 من وغيرها الصالة فضل بذلك المراد إنما ،يمكن ما هذا ال اإلشكال، وينتهي ،ألف بمائة الحرام المسجد في اواحد  

 .المقدس المكان هذا في العبادات
 وهذا ،غيرها على فيها العبادة بفضل تشرف إنما األمكنة ألن المدينة؛ على مكة تفضيل على الحديث بهذا استدل

 أصحابه وأكثر مالك عن والمشهور المالكية، من وجمع   البر عبد ابن ورجحه ا،أيض   مالك عن وحكي الجمهور، قول

 واستدل أخرى، ونصوص ((ومنبري  بيتي بين ))ما لباب:ا حديث يلي الذي للحديث مكة؛ من أفضل المدينة أن

 هللا أرض وأحب  هللا أرض لخير -مكة يعني- إنك ))وهللا :-والسالم الصالة عليه- قوله :منها كثيرة بأدلة الجمهور
 حبان. وابن خزيمة ابن وصححه ،السنن في مخرج   صحيح حديث   خرجت(( لما منك أخرجت أني ولوال ،هللا إلى
 قول المذهب مالكي وهو البر عبد ابن رجح ولذا ؛أكثر المدينة على مكة تفضيل على األدلة حال كل على

 الجمهور.
 عمر بن- عاصم بن حفص عن -األنصاري  يسار بن خبيب بن- الرحمن عبد بن خبيب عن مالك عن وحدثني"

 ما)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن -بالشك- الخدري  سعيد أبي عن أو هريرة أبي عن -الخطاب بن



 والفرات والنيل األسود الحجر أن كما ،منها مقتطعة تكون  بأن حقيقة   "((الجنة ريا  من روضة ومنبري  بيتي بين

 ومنبري )) الجنة، من هو مما الدنيا هذه في شيء وجود على تدل أدلة جاءت يعني الجنة، من وجيحان وسيحان

 فينصب القيامة يوم المقالة هذه وأثناء الكلمة هذه أثناء عليه كان الذي منبرال ينقل أي الشراح: قال ((حوضي على

 القيامة، يوم حوضي على يكون  منبري  يعني حوضي(( على ))ومنبري  ،-والسالم الصالة عليه- حوضه على

 القيامة. يوم -والسالم الصالة عليه- حوضه على يكون  اآلن عليه تكلمأ ذيال منبري 
-والسالم الصالة عليه- بيوته جميع بهذا المراد فهل ،يعم المضاف والمفرد مضاف وهو مفرد يتب بيتي(( بين ))ما

 بيتي به المقصود أو الروضة، بقعة تتسع هذا وعلى البيوت، آخر إلى عائشة بيت من ابدء   هكذا، سرد بيوته ألن ؟

ن ومنبري(( قبري  بين ))ما :األخرى  بالرواية يفسر  الذي هو ألنه عائشة؛ بيت به المراد ن فيكو  ؟كالم فيها كان وا 

 -والسالم الصالة عليه- فيه قبر الذي بيته لكن يعم، المفرد ألن احتماالن؛ -والسالم الصالة عليه- فيه قبره صار
 عائشة. بيت وهو أظهر

 جردم هو هل الكالم؟ هذا يفيده الذي ما ؟الجنة(( رياض من روضة   ومنبري  بيتي بين ))ما الكالم هذا يفيده الذي ما

 هذه ؟أفضل فيه فالصالة ،فائدة له :نقول أننا هذا معنى هل عملية؟ فائدة له أن أو العملية الفائدة عن عار   خبر

 الجنة؟ رياض من روضة ألنها أفضل؛ القرآن قراءة ،أفضل الصالة انتظار في المكث أفضل؟ فيها الصالة البقعة

 نعم؟ ؟بغيره السباحة من أفضل بالنيل السباحة هل ات،والفر  النيل :قيل كما خبر مجرد هو :نقول أو
 ......طالب:

 إذ ا الجنة رياض من روضة ذهه فارتعوا(( الجنة برياض مررتم ))إذا :-والسالم الصالة عليه- قوله عموم فائدة، له

 ،الجنة رياض نم روضة ألنه مزية؛ له هذا أن على يدل الخبر هذا عموم فارتعوا(( الجنة برياض مررتم ))إذا نرتع
 المسألة هذه أفراده من بفرد   الخبر تفسير عليه، قصره يعني ال أفراده من بفرد   الخبر تفسير فيه، نرتفع بأن أمرنا وقد

 القوة -والسالم الصالة عليه- النبي تفسير عليه، االقتصار يقتضي ال أفراده من بفرد   الخبر تفسير ا،مرار   بنا مرت

واْ } بالرمي  بغير نستعد ال أننا هذا معنى هل الرمي(( القوة إن ))أال [األنفال سورة (10)] ُقوٍَّة{ مِِن اْسَتَطْعُتم مَّا ُهملَ  َوَأِعدُّ

 دروس   في وقررت ا،مرار   بنا مرت مسألة هذه ؟الشرك غير الظلم أنواع جميع يلغي هذا بالشرك الظلم تفسير ؟الرمي

 كثيرة.
 ،اإلنسان فيتحراها ،مزية البقعة لهذه أن على يدل فارتعوا(( الجنة برياض مررتم ))إذا قوله: مقتضى حال كل على
 اآلن الروضة حال كل على األول، الصف فاألفضل الصالة جاءت إذا لكن فيها، ويصلي ،فيها ويقرأ ،فيها يمكث

 لون  حرامال المسجد في التي المكبرية العالمات، هذه يتبعون  الناس عوام والناس ،أبيض خاص بفراش مفروشة

 فرشة مثل الفرش :قال دليلك؟ ما روضة، هذه :يقول شخص فجاء الروضة، لون  مثل األرض في تحتها التي الفرش

 ضعفت. ولو بالقرائن يستدلون  هم موجودة، صحيح الروضة،
 بن زيد بن- تميم بن عباد عن -حزم بن عمرو بن محمد بن- بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني" قول:ي

 قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن المازني زيد بن هللا عبد -ألمه أبيه أخ عمه- عن -األنصاري  صمعا

 بقعة في يثبت لم بحيث مكة، على المدينة فضل من بهذا استدل (("الجنة ريا  من روضة ومنبري  بيتي بين ما))



 النص هذا مثل مكة، في جاء ما يقاوم ال النص هذا البر: عبد ابن قال المقدسة، البقعة هذه إال الجنة من أنها خبر

 مكة. في جاء ما يقاوم ال
 طالب:......

 نعم. .وأعظم أعظم والكعبة الجنة، من نعم
 طالب:......

 -والسالم الصالة عليه- النبي في الغلو روائح عندهم الذين الشراح بعض من كثير نفسه، والكعبة األسود الحجر
 الصالة عليه- النبي فيها دفن التي البقعة أن ويزعمون  النصوص، ويعارض يخالف بكالم   المجال هذا في تكلمون ي

 البقعة إلى نظر مجرد كان فإن يعني، قالوه ،كذا.. من وأفضل ،العرش من وأفضل ،الكعبة من أفضل -والسالم

- النبي فيه دفن تراب مجرد كان إن ،غلو هذا :أقول شك، بال هذا فيها المدفون  الشريف الجسد كان نوا   فال، نفسها
 مخلوق  في ما البقعة هذه يف المدفون  الطاهر الجسد أما ؟العرش من أفضل غلو، هذا -والسالم الصالة عليه

 نعم. يوازيه،
 طالب:......

 ؟اإلجماع نقل من
 طالب:......

 إجماع، محل هذا ريفالش الجسد من دعنا ،البقعة على الكالم ؟الكعبة من أفضل يعني القتاد، خرط هدون اإلجماع

 ال. لذاتها البقعة أما
 نعم.

 المساجد: إلى النساء خروج في جاء ما :باب"
 هللا صلى- هللا رسول قال :قال أنه -ماعنه هللا رضي- عمر بن هللا عبد عن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .((هللا مساجد هللا إماء تمنعوا ال)) :-وسلم عليه

 إحداكن شهدت إذا)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن سعيد بن بسر عن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 .((اطيب   تمسن فال العشاء صالة
 هللا رضي- الخطاب بن عمر امرأة نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 أن إال ألخرجن وهللا :فتقول ،فيسكت سجدالم إلى -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر تستأذن كانت أنها -ماعنه

 .يمنعها فال ،تمنعني
 زوج -اعنه تعالى هللا رضي- عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 لمنعهن النساء أحدث ما -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أدرك لو" قالت: أنها -وسلم عليه هللا صلى- النبي

 ".إسرائيل بني نساء منع كما ،المساجد
 ."نعم :قالت ؟المساجد إسرائيل بني نساء منع أو :-هللا رحمها- لعمرة فقلت :-هللا رحمه- سعيد بن يحيى قال
 بعض وفي بالجمع، "المساجد" ،المساجد" إلى النساء خروج في جاء ما "باب: :-تعالى هللا رحمه- المؤلف يقول

 الجنس. به دويرا باإلفراد، "المسجد" :النسخ



 فهو أبيه عن سالم عن الزهري  رواية من مسلم أخرجه البالغ هذا "...بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني" يقول:

 مساجد هللا إماء تمنعوا ال)) :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال قال: "أنه الصحيحين في والحديث متصل،

 احتف إذا أجله، من منعت ممنوع أمر   بخروجها احتف لو لكن ة،الصال تريد خرجت إذا هللا مساجد منعت   ال (("هللا

 المسجد إلى يوصلها من يوجد ال أجنبي سائق مع متبرجة متطيبة خرجت لو أجله، من منعت ممنوع أمر   بخروجها

 امرأته يمنع الذي فالمنع المسجد، إلى الخروج هذا قارن  لما منعت إنما المسجد من منعت ألنها ال تمنع، اإذ   هو إال

 ال الخروج هذا يصاحب لما تمنع ،فتنة وجود مع أجنبي سائق مع تخرج متطيبة، تخرج ألنها متبرجة؛ تخرج ألنها
 متطيبات، غير أي تفالت(( ))ويخرجن الصحيح: الحديث في وجاء المخصوص، العام من فهو الخروج، لذات

 كمنساء تمنعوا ))ال :امرفوع   عمر ابن عن مةخزي ابن وصححه داود أبي سنن وفي ،يليه الذي الحديث في وسيأتي

 يقتضي ال اخير   البيت كون  لكن لها(( خير   ))وبيتها الصحيح: الحديث في وجاء لهن(( خير   وبيوتهن ،المساجد

 أجله. من تمنع محرم أمر الخروج قارن  إذا ،الفتنة خشيت إذا نعم المسجد، من المرأة منع يقتضي ال المنع،
 شهدت إذا)) قال: -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن سعيد بن بسر عن بلغه أنه مالك عن "وحدثني يقول:

اأي البالغ وهذا (("اطيب   تمسن فال العشاء صالة إحداكن  -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول "أن مسلم وصله ض 
 اإلرادة، به ويراد يطلق الماضي الفعل أن امرار   بنا ومرَّ  ،العشاء صالة شهود أرادت المراد: "شهدت(( ))إذا قال:

 في الجماعة مع العشاء شهود أرادت إذا وهنا الفعل، في الشروع به ويراد يطلق الفعل، من الفراغ به ويراد يطلق

 أن أرادت إذا الطيب من تمنع أنها المقصود الفتنة، سبب هو ألنه ؛الذهاب قبل مسلم زاد ،اطيب   تمسن فال المسجد

 تتطيب. بيتها إلى ورجعت وانتهت شهدت إذا ما فبخال ،بيتها من تخرج
 طالب:......

 المسجد. من خروج عليه يترتب لما المسجد، من خروج عليه يترتب هألن الصالة؛ أثناء وال
 سعيد أخت- نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة عن -األنصاري – سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني" يقول:

 عمر تستأذن كانت أنها -عمها ابن- الخطاب بن عمر امرأة -المهاجرات من صحابية العدوية ،العشرة أحد زيد بن

 ،فتنة مثار أنها المقصود أربعة، أو ثالثة بعد عمر تزوجها ،بجمالها مذكورة امرأته وهي "المسجد إلى الخطاب بن
 بخروجها األجر تريد ايض  أ وهي تمنعوا(( ))ال :النص عند يقف لكنه ،المسجد إلى تخرج ال أنها إلى يتشوف وعمر

 "فيسكت المسجد إلى الخطاب بن عمر تستأذن "كانت ودعوهم صالتهم تشهد ،المسلمين جماعة مع الصالة إلى
 لها يكتب أنه الخروج نوت وقد منعها إذا أنه ترى  ألنها "تمنعني أن إال ألخرجن وهللا :فتقول" خروجها يكره ألنه

 الحديث. مخالفة في يقع ال النص، يخالف لئال يمنعها" فال" يقول: الباجي، ذلك قرر كما أجرها
 ولم لمنعها احتال ،الزبير بن هللا عبد تزوجها ،ذلك بعد تزوجها ألنه خروجها؛ على احتال الزبير بن هللا عبد

 واختفى، الخلف من ضربها مرت فلما العشاء، صالة إلى ذاهبة وهي ،تراه ال بحيث طريقها في وقف يمنعها.....،

 المستعان. وهللا أهله، فسدو  الزمان فسد ،ثانية مرة المسجد إلى أخرج لن خالص قالت: ،المسجد من رجعت لما
 زرارة بن سعد بن- الرحمن عبد بنت عمرة عن -األنصاري - سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني" يقول:

 عليه هللا صلى- هللا رسول ركأد لو" قالت: أنها -وسلم عليه هللا صلى- النبي زوج عائشة عن -األنصارية

 -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أدرك لو ،"إسرائيل بني نساء منع كما المساجد لمنعهن النساء أحدث ما -وسلم



 -والسالم الصالة عليه- بعده الدنيا فتحت ألنه التبرج؛ يعني التستر وقلة والتجمل الطيب من النساء أحدث ما
 بني نساء المسجد أي منعه كما مفرد على الضمير لعود المناسب وهو المسجد، :رواية وفي المساجد، لمنعهن

سرائيل إسرائيل،  الخبر تلقت أنها يظهر الحافظ: قال "لعمرة فقلت :سعيد بن يحيى قال" إسحاق بن يعقوب هو :وا 

 الرزاق بدع أخرجه اموقوف   عائشة عن عروة حديث من ذلك ثبت وقد غيرها، عن يكون  أن ويحتمل ،عائشة عن

 فحرم ،المساجد في للرجال يستشرفن خشب من أرجال   يتخذن إسرائيل بني نساء ))كنَّ  قالت: ولفظه: ،صحيح بإسناد

ن وهذا الحيضة(( عليهن وسلطت المساجد، عليهن هللا  مسألة بالرأي، يقال ال ألنه الرفع؛ حكم فحكمه اموقوف   كان وا 

 ؟آدم بنات على هللا كتبه أمر   ألنه ذلك؛ قبل كان أو إسرائيل ببني خاص الحيض وهل ،الحيضة عليهن سلطت
 عليهن زاد زاد، يعني الحيضة عليهن سلطت وكونه النساء، خلق بدء من أصله لكن العلم، أهل عند معروفة مسألة

ن منه، يمنع ما الدم،  يلزم. ما الكلمة، هذه أجل من الخبر هذا يضعف بعضهم كان وا 
 قصيرة واألخرى  طويلة إحداهما بغي كالهما -مسلم عند الصحيح في الخبر وهذا- رائيلإس بني من امرأتان هناك

نما ،األصل في العفيفات صنيع من ليس الصنيع هذا أن على فدل خشب، من أرجال   القصيرة فاتخذت  من هو وا 

 على والخيرات، اراألخي نساء بين شاع وقد النساء، يجتنبه أن هذا مثل على يحرص أن فينبغي ،البغاء أهل صنيع

 المستعان. وهللا ،ومنشأه أصله هذا حال كل
 هل ؟السماح يقتضي أو المنع يقتضي الحديث هل لكن ،امطلق   النساء منع في رأى" "لو عائشة: بقول بعضهم تمسك

 نأل المنع؛ بعدم قال من قول على دليل   نعم المنع؟ بعدم قال من قول على دليل أو بالمنع قال من ىعل دليل هو
 ما وجد إذا نعم ،-والسالم الصالة عليه- منعه في والحجة والعبرة يمنع، لم -والسالم الصالة عليه- النبي أن مفاده

نما الخروج لذات ال المنع يكون  أسلفنا ما مثل المنع يقتضي  "رأى لو" عائشة: بقول بعضهم فتمسك به، يحتف لما وا 
 يقتضي ال األفراد بعض تصرفات بعض يعني حكم، تغيير ذلك على يترتب ال إذ نظر، فيه امطلق   النساء منع في

 هذه خالل من بعضهم يتصرف قد ثابتة شرعية أحكام هناك القضايا، من كغيره يعني ثابت شرعي حكم تغيير

 ،المسيار بزواج يحتف كما يعني الخاص، التصرف هذا يمنع أنه الحكم يمنع ما مرضية غير تصرفات األحكام
 يمنع فال مرضية، غير هي التي التصرفات فيها يكثر التي المسائل أو ،التورق  مسألة مثال   أو ،لطالقا بنية وزواج

 ما علم -وتعالى سبحانه- هللا ألن المنع؛ عدم على يدل الحديث ظاهر بل التصرفات، هذه مثل تمنع الحكم أصل
 المساجد من المنع يستلزم أحدثن ما كان لوو  بمنعهن، -والسالم الصالة عليه- نبيه إلى أوحى فما ،النساء سيحدثه

 أولى. كاألسواق غيرها من منعن لكان
 المسجد إلى الذهاب لذات ال المخالفة أجل من تمنع منعها في مخالفة ارتكاب عليها يالحظ من أن المقصود

 الجماعة. وشهود فيه والصالة
 سم...

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1)الموطأ: كتاب القرآن 

 شيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرال
 

 شرح باب: األمر بالوضوء لمن مس القرآن:
 كتاب القرآن:

 :األمر بالوضوء لمن مس القرآن :باب
صلى هللا عليه - هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 بعالقته المصحف أحد يحمل وال" :-رحمه هللا- مالك قال، طاهر الإ القرآن يمس الن أ :حزم بن لعمرو -وسلم
 يحمله الذي يدي في يكون  ألن ذلك يكره ولم خبيئته في لحمل ذلك جاز ولو ،طاهر وهو إال وسادة على وال

 .له اوتعظيم   للقرآن اإكرام   ؛طاهر غير وهو يحمله لمن ذلك كره إنما ولكن ،المصحف به يدنس شيء
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{ :اآلية هذه في سمعت ما أحسن" :-حمه هللار - مالك قال  هي إنما [( سورة الواقعة97)] }الَّ َيَمسُّ

 ِفي * َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ  * َتْذِكَرةٌ  ِإنََّها َكالَّ }: -تبارك وتعالى- هللا قول وتولى عبس في التي اآلية هذه بمنزلة
َمةٍ  ُصُحفٍ  َرةٍ  َمْرُفوَعةٍ  * ُمَكرَّ  .( سورة عبس[40 -44]) {َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ  * َسَفَرةٍ  ِبَأْيِدي * ُمَطهَّ

 مالك عن يحيى حدثني األمر بالوضوء لمن مس القرآن، كتاب القرآن: باب:" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ى هللا عليه صل- هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن حزمبن محمد بن عمرو  بن بكر أبي بن هللا عبد عن
 إال القرآن يمس ال أن" جده، جد عبد هللا بن أبي بكر، عمرو بن حزم بن زيد األنصاري  "حزم بن لعمرو -وسلم
، أي متوضأ، فعلى هذا ال يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبهذا قال طاهر إال القرآن يمس ال أن "طاهر

وجماعة الفقهاء من الصحابة  الك والشافعي وأحمد،؛ أبو حنيفة ومجمهور أهل العلم بما فيهم األئمة األربعة
فهو صحيح لغيره، ويقول ابن  ، وله شواهدمن وجوه اوالتابعين فمن بعدهم، والحديث هنا مرسل، وقد روي مسند  

: "هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في -رحمه هللا-عبد البر 
ألنه جاء من طرق، وتلقاه الناس بالقبول، ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي األمة للخبر شهرتها عن اإلسناد؛ 
عرفنا  ، فإذا تلقت األمة بالقبول خبر االطرق واألسانيد، كما قرر ذلك ابن حجر وغيرهقوة بالقبول أقوى من مجرد 

 .- عليه وسلمصلى هللا-أنه خبر ثابت، لماذا؟ ألنه ال يصح عليهم تلقي ما ال يصح عن النبي 
 ه، له شاهد من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاصوعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهد

"إن في الكتاب الذي كتبه رسول هللا والحديث أصل في كتابة العلم، رهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره، وغي
سناد الكتابة إلى النبي  "-صلى هللا عليه وسلم- ال معلوم من  -ه الصالة والسالمعلي-وا  باعتبار أنه أمر بها، وا 

( 15)] َواَل َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك{...... َما ُكنَت َتْتُلو}وَ أمي، وقد جاء في وصفه في القرآن  -عليه الصالة والسالم-أنه 
 ال يقرأ وال يكتب. -عليه الصالة والسالم-فالنبي  [سورة العنكبوت

وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الراوية على وجه المناولة؛  في كتابة العلمكل حال الخبر أصل فعلى 
دفعه إليه وأمره به فجاز له العمل به واألخذ بما فيه، والرواية بالمناولة  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 



السماع من لفظ مل الثمان: معروفة عند أهل العلم إحدى طرق التحمل الصحيح عند أهل العلم؛ ألن طرق التح
ه إياه، ثم يكتب كتاب ويناول القراءة على الشيخ، ثم المناولة: الذي هو : العرضهذا األصل، يليهاالشيخ 

 المجردة عن المناولة، والمقصود بالمناولة مع اإلذن بالرواية؛ ألن المناولة إن خلت عن المكاتبة، ثم اإلجازة
ن قيل بصحتها.   اإلذن فهي باطلة وا 

ن خلاااااااااااااااات عاااااااااااااااا  ن إذن المناولااااااااااااااااةوا 
 ج

 قياااااااااااااال تصااااااااااااااح واألصااااااااااااااح باطلااااااااااااااة 
 

ذلك: المكاتبة والوصية، هذا إذا خلت عن اإلذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من اإلجازة المجردة، ثم بعد 
مناولة، كتب الكتاب ثم ناوله الوالوجادة، طرق التحمل ثمان، وتفصيلها ليس هذا محله، لكن هذا فيه  واإلعالم

 ر صحيح.إياه، وهذا الخب
هل يشك أحد أن اإلمام مالك ال يجيز لمن  "بعالقته المصحف أحد يحمل وال": -رحمه هللا تعالى-يقول مالك 

أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ال يجوز مس المصحف بغير 
عالقته ما يحمل  "بعالقته المصحف أحد يحمل وال"طهارة، وماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد، نعم، يقول مالك: 

لكن الحمل بالعالقة ال يجوز عند  "طاهر وهو إال وسادة على وال" كيسه، هبه وهو الخيط الذي يربط به غالف
 اإلمام مالك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ال بأس به.

قراءة  :بابفي وهي حائض،  قراءة الرجل في حجر امرأته :في باب -رحمه هللا تعالى-في صحيح البخاري 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم من يتولى الخدمة من 
ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعالقته، ثم أورد اإلمام 

كان يتكئ  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -اهللا عنهرضي -بسنده حديث عائشة  -رحمه هللا تعالى-البخاري 
 يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. ،عليها

بكسر العين: الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف، نعم، لكن من  :القتهع  
حائل،  ،ن غير مس، بعالقتهإلى جواز حمل المصحف م -من أبي وائل وأبي رزين-صير منهما غير مس، م

ة الحائض ما دمنا في ماذا عن قراءع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومن
كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ  -عليه الصالة والسالم-النبي  حديث عائشة؟ في حديث عائشة

عيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض ال تقرأ القرآن، في درس مضى أن ابن دقيق ال اذكرنا سابق  و القرآن، 
فعل إشارة إلى أن الحائض ال تقرأ القرآن؛ ألن قراءتها لو كانت ، لماذا؟ يقول: في هذا الالحائض ال تقرأ القرآن

رآن يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ الق "جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها
ن قرب من  ،جائزة ن شخص طاهر غير متلبس بجنابة نعملتبرهن على أن القراءة منعم وهو متكئ في حجرها  وا 

 ،موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها
ترى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، ماذا نه كان يقرأ وهو متكئ في حجرها؟ ألنها : إعائشة تلماذا قال
قرب من الحائض لمن يقرأ القرآن وهو غير متلبس بحدث؟ إشارة أن هذا جائز، وال نحتاج إلى هذه اإلشارة لعن ا

ن الحائض ال تقرأ القرآن، يمكن يفرع من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب : إإال إذا قلنا
ال موضع النجاسة  شيء يسير يحتاج إليها، اإلنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها  جائز؟ ألنه قدب غيرجائز وا 



نعم ة ثم يستأنفها فيما بعد، أحسن من أن يقطع السور  ،وهو ذاهب إلى الدورة يقف عند الباب يكمل ويدخل
منه، فرأسه وصدره في  استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، ما هو في موضع النجاسة، ال، بالقرب

يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، يستنبط من حديث  -رحمه هللا تعالى-حجرها، واإلمام البخاري 
عليه الصالة -أن جوف النبي  -رحمه هللا تعالى-فتصور اء حائل، عائشة جواز مس المحدث القرآن من ور 

الحائل،  -عليه الصالة والسالم-فيه القرآن، وجسده الطاهر  الذي يعي القرآن بمثابة المصحف؛ ألنه -والسالم
حكم وهذا يقود إلى كالم آخر وهو ، -رحمة هللا عليه-استنبط  -عليه الصالة والسالم-فعائشة تمس جسد النبي 

ب به القرآن؟ ألنه سجل عليه هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كت مس القرآن الذي في الشريط،
إنما هي  الشريط أو أن القرآن نقول: ال وجود له حقيقة في هذا لغالف غالف الشريط بمثابة الحائلوا قرآن

ا على نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا قرآن، قرآن مرئي، هو إذا كان بارز   ؟ذبذبات
 ، نعمافيه، لكن إذا كان مخفيًّ  ةر و الد الشاشة ما يجوز دخول القرآن

 ....:...لبطا
 لكن متى ما طلب جاء، أين؟ال هو اآلن بالفعل موجود داخل الشريط، داخل الجوال، ما هو بداخل الجوال، 

 .......:طالب
مسألة ثانية فوق ما نفهم، فهم في غاية الدقة، يقول: ما تحتاج إلى تنبيه،  لمس، ابن دقيقال، ال ما هو مسألة ت

ة لوال أن المرأة ممنوعة من قراء ؟ر امرأته يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيهن رجل رأسه في حجو مثل هذا الكالم ك
دخاله في هذه الترجمة واضح، أنه يرى جواز مس القرآن من وراء حائل، واستدل القرآن هذا استنباط البخاري و  ا 

وع الذي هو األصل بهذا الحديث على هذا؛ نعم وألنه بين معنى الترجمة باألثر الذي ساقه، ثم أردفه بالخبر المرف
واستنباط ابن دقيق العيد شيء آخر، وال شك أن استنباط ابن دقيق العيد  الباب، هذا استنباط البخاري شيء في

تح صدر إنسان حافظ للقرآن ففي غاية القوة، وعلى هذا الحائض ال تقرأ القرآن، اآلن محل اإلشكال إنك لو ي  
إشكال، لكن  هما في ،القرآن مباشرة؟ ال مس هذا القلب الذي يحوي والقرآن في قلبه، في جوفه، سؤال: هل يجوز 

مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إال أنه في غاية الدقة في الفقه،  -رحمه هللا تعالى-استنباط البخاري  :أقول
ال  ذا كان ، و -رحمه هللا-المسألة مسألة خالفية في مس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا يعني نعم، وا  ا 

ال ما يجوز؟ اإلمام  هنأل ؛يستدل بهذا األمر البعيد على أمر أقرب منه مالك لو كان القرآن بكيس يجوز مسه وا 
الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع به  يقول: وال بالخيط الذي يحمل

اختياره،  على ن أثرعادته المطردة ما يردف به الترجمة م كما جرى من -رحمه هللا تعالى-أبي رزين، فاختياره 
 .، نعم-رحمة هللا عليه- ة الدقة، ما يتهاون بفقه البخاري وفقهه ترى في غاي

 ........:طالب
 نعم.د، النفساء والجنب أشد، والجنب أشد، الحكم واح

 ...:....طالب
تمره على قلبها ال  نعمر، لكن إذا كتبته ما تلمسه، إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به، هذا مجرد إمرا
ال إذا كان غير القرآن ال مانع  ؟، إذا كان من غير القرآن ال مانع، نعمبأس، تمرها إذا كانت آيات وا 



 .:......طالب
ذا  األوراد إذا أوردت اآليات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف بعشر حسنات، ال، وا 

كل مسائل هذا الباب و  نكمل يا إخوان ألن المسألة لك، دعوناذألذكار رخص لها في وردت على أنها ذكر من اأ
 تحتاج إلى عناية.

، واإلمام "إال وهو طاهر" -رحمه هللا-وهذا تشديد  "وال يحمل أحد المصحف بعالقته وال على وسادة"قال مالك: 
عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها  ظاهر، يعني تعظيمه للسنة فضال  يعني تعظيمه لهذه األمور  -رحمه هللا-مالك 

، ال يحدث إال على طهارة، وعلى تمام الهيبة واألبهة، وانتظام الحال، -رحمه هللا تعالى-غيره، ما فعلها غيره 
 .-صلى هللا عليه وسلم-لحديث رسول هللا 

 ولم" جلده الذي يخبأ فيه، جلده الذي يخبأ فيه،جلده الذي يحمل به،  "خبيئته في لحمل ذلك جاز ولو"يقول: 
يقول: ليس السبب في كراهة ذلك، وليست علة كراهة ذلك  "ذلك ه"ولم يكر الكراهة هنا عنده كراهة تحريم، " يكره

ألن يده  ؛شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمل القرآن يحمله الذي يدي فيألجل أن يكون 
يدنس القرآن، نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا: من وراء حائل يجوز،  قذر ولو كان طاهر ابنجاسة أو ب متلطخة إما

لكن ليس هذا هو السبب، إذا لم يكن هذا هو السبب فسواء  كان بحائل أو بغير حائل، ما يجوز على كالم 
 .-رحمه هللا-اإلمام مالك 

 اوتعظيم   للقرآن اإكرام  من يحمله وهو غير طاهر "ولكن إنما كره ذلك ليقول: يعني فال يكفي مجرد طهارة اليد، 
ال دنسة، يعني" له  فيستوي في ذلك من أحدث سواء  دنس المصحف أو لم يدنسه، يعني سواء  كانت يده نظيفة وا 

 .-رحمه هللا-المهم أنه هذا على حد سواء عنده 
ُه ِإالَّ اْلُمطَ وعندنا اآلية:  "ال يمس القرآن إال طاهر"  [. ( سورة الواقعة97)] هَُّروَن{}الَّ َيَمسُّ

ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{ اآلية هذه في سمعت ما أحسن" :-رحمه هللا- مالكيقول اإلمام   بمنزلة هي إنما }الَّ َيَمسُّ
َمةٍ  فٍ ُصحُ  ِفي * َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ  * َتْذِكَرةٌ  ِإنََّها َكالَّ }: -تبارك وتعالى- هللا قول وتولى عبس في التي اآلية  ُمَكرَّ
َرةٍ  َمْرُفوَعةٍ  * ُه ِإالَّ  اهم من؟ المالئكة، إذ   الذين ( سورة عبس[40 -44]) {َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ  * َسَفَرةٍ  ِبَأْيِدي * ُمَطهَّ }الَّ َيَمسُّ

ُروَن{ هرون، وقد قرر فيما قبل أن البشر ال يمسه منهم إال المط ،المالئكة، إذا كان هذا رأي اإلمام مالك اْلُمَطهَّ
شدد في ذلك، هل مفاد كالم مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟  -رحمه هللا-بل اإلمام مالك 

ُروَن{ اآلية هذه في سمعت ما أحسن"يقول:  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ  التي اآلية بمنزلة هي إنما [( سورة الواقعة97)]}الَّ َيَمسُّ
 عظة {َتْذِكَرةٌ } أي اآليات {ِإنََّها} يعني ال تفعل مثل هذا، {َكالَّ }: -تبارك وتعالى- هللا قول وتولى عبس في
َمةٍ  ُصُحفٍ  ِفي} وحفظ ذلك فاتعظ به {َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ }  في السماء، {َمْرُفوَعةٍ } ،-جل وعال-عند هللا  {ُمَكرَّ
َرةٍ } وهم المالئكة، قد يقول قائل: اإلمام  -عز وجل- مطيعين هلل {َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ } كتبة، {َسَفَرةٍ  ِبَأْيِدي} منزهة، {ُمَطهَّ

ُروَن{مالك شدد في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول: هذه اآلية  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ هؤالء المالئكة،  }الَّ َيَمسُّ
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{الذي يقول:  إن المحدث يجوز أن هم المالئكة ما هو بالطرف الثاني الذين يقولون:  }الَّ َيَمسُّ

هل اإلمام مالك يقول بهذا القول؟ ال، ال يقول بهذا  ايمس المصحف؟ نعم هم الذين يستدلون بهذه اآلية، إذ  



ال فهي من أقوى األدلة حتى على القول بأن المراد  القول، لكن كون اآلية ال تدل على المراد في بادئ األمر، وا 
 ن ال يجوز مسه إال بطهارة.المالئكة من أقوى األدلة على أن القرآ

في هذه اآلية إلى أنها على الخبر عن اللوح  -رحمه هللا-: "ذهب مالك -رحمه هللا تعالى-يقول الباجي 
المحفوو أنه ال يمسه إال المالئكة المطهرون، وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه اآلية، وقد ذهب جماعة من 

فين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا: إن المراد أصحابنا إلى أن معنى اآلية النهي للمكل
دخال اآلية في الترجمة دليل على أن مالك   يرى وجوب  ابالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس"، وا 

الطهارة لمس المصحف إدخال اآلية في هذه الترجمة باب: األمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل اآلية وبين 
يرى  -رحمه هللا تعالى-المراد بها المالئكة، إدخال هذه اآلية تحت هذه الترجمة يدل على أن اإلمام مالك أن 

وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون، 
في اللوح المحفوو هو المكتوب في  له، والقرآن المكنون  االذي ال يمسه إال المطهرون، فوصفه بهذا تعظيم  

هنا: ال يمسه إال المطهرون، فوصفه بهذا  االمصاحف، فحكمه هناك ال يمسه إال المطهرون، وحكمه أيض  
له، والقرآن المكنون في اللوح المحفوو هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه  اتعظيم  

 أنه ال يمس الكتاب الذي هو فيه إال المطهر، وهذا وجهالقرآن من  فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف هللا به
صحيح سائغ" هذا كالم الباجي، يعني هل في اآلية حتى على القول بأنها في المالئكة ما يدل على منع مس 

كة وفي اللوح المحفوو، والمالئ امكنون   االقرآن من غير حائل للمحدث؟ وعرفنا وجه الباجي، يقول: مادام كتاب  
على أنهم طاهرون، نعم، ممنوع أن يمس القرآن إال المطهرون، والمكتوب هناك هو الموجود عندنا في 

 ال يمسه إال المطهرون. االموجود عندنا أيض   االمصاحف، إذ  
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{يقول: "الصحيح في اآلية  -رحمه هللا-ابن القيم في مدارج السالكين   [سورة الواقعة (97)]}الَّ َيَمسُّ

أن المراد به الصحف التي بأيدي المالئكة، الصحف التي بأيدي المالئكة لوجوه عديدة، وذكر سبعة أوجه كلها 
السبعة  ،قوية، يراجع في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة أربعمائة وستة عشر وسبعة عشر، كلها وجيهة

يقول: "لكن تدل اآلية  -رحمه هللا تعالى وقدس هللا روحه-األوجه، ثم قال: سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
لكرامتها  لصحف ال يمسها إال المطهرون،بإشارتها على أنه ال يمس المصحف إال طاهر؛ ألنها إذا كانت تلك ا

فهذه الصحف أولى أال يمسها إال طاهر" يعني نظير ما قاله الباجي، وهذا استدالل في  -جل وعال-على هللا 
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{قوة، يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه اآلية غاية ال  االمالئكة إذ   [( سورة الواقعة97)]}الَّ َيَمسُّ
ن مسه مالذين هم في األصل مطهرون -المانع ما دام هذا خاص بالمالئكة؟ نقول: إذا منع المالئكة  مانمسه 

ا؟ نعم، هذا من باب أولى، والممنوع، الكتاب المكنون فكيف بمن يتلبس بالنجاسات وغيره ،إال على طهارة
وجهة النظر  االممنوع من مسه إال المطهرون في اللوح المحفوو، هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، إذ  

ن كان خبر   اواضحة، وكالم الباجي وكالم شيخ اإلسالم قريب من بعض، قريب جدًّ  ، هذا خبر امن بعض، هذا وا 
من شأنه أال يمسه  اه في مكان مأمون، نعم محفوو، نعم يعني أن يمسه غير المطهرون هؤالء، إذ  عنه، ال يمس

ذا كان هذا في اللوح المحفوو في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف أليس هو؟ إذ   ال  اإال طاهر، وا 
 يمسه إال المطهرون، مثل ذاك.



 دم لكانت اآلية: "ال يمسه إال المتطهرون"؟يقول: ما رأيك فيمن يقول: لو كان المراد بني آ
ابن القيم من األوجه التي تدل على أن اآلية في المالئكة، واآلن ما هو  ههذه ذكرها ابن القيم فيما ذكر، نعم، ذكر 

بوجه الخالف أنها في المالئكة أو في بني آدم، ال، نوافق على أنها في المالئكة وال نختلف معهم، لكن إذا منع 
لمالئكة إال مع الطهارة وهم في األصل مطهرون، فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولى، وينتهي منه ا

نعم من باب قياس األولى الذي هو القياس  ،اإلشكال، فتكون داللتها على منع مس القرآن من غير طهارة
ير طاهر، هذا الجلي؛ ألنه عرضة ألن يمسه غير المتطهر، هذاك ما هو بعرضة أن يمسه غير المتطهر، غ

عرضة ألن يمسه المحدث، يمسه المتلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى، المنع منه من باب أولى، عرفت وجه 
 ديث.تأملها أقوى في الداللة من الح ديث، اآلية لمنندنا اآلية أقوى في الدليل من الحاألولى؟ ع

 .......:طالب
عند الحنابلة ال بأس من وراء الحائل، لكن مذهب مالك  بحائل معروف إنه مذهب الحنفية ومعروفال، ال...... 

والشافعي شيء أشد، اختيار البخاري أنه ال بأس من مسه بحائل، منهم من يرخص إذا كان القرآن مع متاعه، 
م وهو ما هو بطاهر؟ هم عنده يحملهل هذا الصندوق أو ما حممع المتاع، عفشه كله صناديق ومعه مصحف ي

ومن ال يعظم القرآن  ،الباعث على هذا الكالم؟ تعظيم القرآنوما  ..........مقصود لذاته،  حمله غير ألنه تبع
  .من المسلمين
 طالب:.......

معاني يسيرة  ،فيه؟ كتب التفسير أهل العلم يقررون أن الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة ماذا
  ا.آن  صير قر هامشه أو شيء منه والقرآن مستقل يفي 

 طالب:.......
هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرجه عن كونه  ،عد الحروف والحكم للغالب، الحكم للغالب تال، أن
هل يعني هذا أنه قرآن؟ اآلن طبعوا ابن كثير بهذه  ا، اآلن كون المصحف مفرد  ا، لكن إذا كان الغالب تفسير  اقرآن  

ال قرآن   اس صفحات ثالث صفحات وجه هذا نسميه تفسير  مجلد واحد عندكم في كل خم ،الطريقة  ؟ تفسير.اوا 
الجاللين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجاللين من غير طهارة، وعرف من خالل 

هو، حروف القرآن  اآلن عنده مشكلةكالم أهل العلم أن الحكم للغالب فعد حروف القرآن وحروف التفسير، يعني 
حروف التفسير، فيقول: إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن و 

لكن يبقى أن المسألة أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول: هذا انحلت المشكلة عنده،  زاد التفسير قليال  
هذا تفسير يا  ، ترى ومزج بالقرآن وج يعني لو كان قليال  ، التفسير الممز اليس بقرآن ال حقيقة وال عرف   ،قرآن؟ ال
انبه ونسبته يسيره بالنسبة للقرآن بخالف ما إذا كان والتفسير على ج االقرآن، لكن إذا كان مفرد   ترى أخي ما 

ما هو  مزوج، الممزوج الذي ما هو مستقل القرآن، التفسير الممزوج هذا تفسيرفي التفسير المنسبته كبيرة، 
 رون ألن القرآن مستقل ت آن ولو كان مع ابن كثير على طوله؛آن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القر بقر 
لقرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع الجاللين وغيرها، فهو قرآن، بعة الجديدة من تفسير ابن كثير االط

 إشكال. هالممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في



 .......:طالب
نتسامح فيه كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجلده بعالقيته بكيسه هللا يعفو ويسامح، نعم، مع أن  حننوهللا 

جزاء كرهه جمع من أهل فكونه يجزأ إلى أ ا،من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه باالتفاق مجموع  
  .وهللا أعلمالعلم، 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب القرآن )الموطأ_ 

 ، وباب: ما جاء في القرآنالقرآن تحزيب في جاء ما :باب، و وضوء غير على القرآن قراءة في الرخصة :باب
 الشيح/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 هللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة 
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .نعم
 :وضوء غير على القرآن قراءة في الرخصة :بابشرح: 

 أحسن هللا إليك:
 :وضوء غير على القرآن قراءة في الرخصة :باب

- الخطاب بن عمر أن سيرين بن محمد عن السختياني يمةتم أبي بن أيوب عن مالك عنحدثني يحيى 
 :رجل له فقال ،القرآن يقرأ وهو رجع ثم لحاجته فذهب ،القرآن يقرءون  وهم قوم في كان -رضي هللا تعالى عنه

 ؟أمسيلمة ؟بهذا أفتاك من" :عمر له فقال ؟وضوء على ولست القرآن أتقرأ المؤمنين أمير يا
 اهناك قراءة القرآن المراد بها نظر   "وضوء غير على القرآن قراءة في الرخصة باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 

لمطهرون، انتهينا من هذا، من المصحف ال يجوز إال على طهارة، وال يمس القرآن إال طاهر، وال يمسه إال ا
ا الباب ألن هذلكن قراءة القرآن على غير وضوء الذي يسمع الرخصة أن هذا الباب فرع من الباب السابق، 

له بالكلية  اثم الرخصة، فهذا ما في الباب الثاني فرع عن الذي قبله، فإما أن يكون رفع   العلماء إذا ترجموا بالمنع
لكن ما في الباب ، فيكون من باب النسخ أو رفع جزئي للحكم السابق فيكون من باب التقييد أو التخصيص

محمول على حال أخرى، فالذي في الباب السابق ما يقتضي السابق محمول على حال، وما في الباب الالحق 
 مس المصحف، والذي في الباب الالحق قراءة القرآن عن ظهر قلب.

 بن محمد عن" أبو تميمة اسمه كيسان "السختياني تميمة أبي بن أيوب عن مالك عن"حدثني يحيى يقول: 
 عمر أن سيرين بن محمد عن "كان في قوم طابالخ بن عمر أن"العابد،  البصري اإلمام الكبير القدر "سيرين

ال منقطع؟ منقطع، وهل مرد االنقطاع الصيغة، يعني لو قال الخطاب بن  : عن عمر بن الخطابمتصل وا 
ال منقطع   يصير متصال    ؟ اوا 
 طالب:.......

بن  حمد، وليس مرد ذلك اختالف الصيغة، هو يحكي قصة لم يشهدها، ماما أدرك، نعم، يصير منقطع   ،ال
 -رضي هللا عنه- فذهب ،القرآن يقرءون  وهم قوم في كان"أن عمر بن الخطاب  سيرين يحكي قصة لم يشهدها

" يقال: هو أبو مريم رجل له فقال" ،القرآن يقرأ وهو رجع "القرآن يقرأ وهو رجع ثم" ذهب لحاجته أحدث "لحاجته
 أمير يا "فقال له رجل:بهذا؟ أفتاك مسيلمة؟  ولذلك قال له: من أفتاك ؛إياس بن صبيح من قوم مسيلمة الحنفي

يعني مسيلمة الكذاب  ؟"أمسيلمة ؟بهذا أفتاك من" :عمر له فقال ؟وضوء على ولست القرآن أتقرأ المؤمنين
 وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، فقراءة القرآن للمحدث عن ظهر قلب جائزة. ،الذي ادعى النبوة



-وصالة التهجد معه  ،-عليه الصالة والسالم-عند النبي -يح في قصة نومه في حديث ابن عباس في الصح
ومسح النوم عن ، -عليه الصالة والسالم-يعني النبي –فاستيقظ "، القصة المشهورة يقول: -صلى هللا عليه وسلم

وضأ، وجهه، وقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن فتوضأ، دل على أنه قرأ قبل أن يت
ال يحجبه  -صلى هللا عليه وسلم-: "كان -رضي هللا عنه-وقال علي ءة القرآن عن ظهر قلب ال بأس بها، فقرا

عن قراءة القرآن شيء إال الجنابة" وال خالف في ذلك معروف عند أحد من أهل العلم إال من شذ، فقراءة القرآن 
 أصغر.و على غير طهارة إذا كان الحدث تجوز ول

يعني شخص يقرأ القرآن وهو يمشي، فيها  "قراءة القرآن في الطريق"يقول الباجي:  و يقرأ القرآن""ثم رجع وه
ال   فال القرآن يتعلم لمن اليسير الشيء أما" :العتبية في مالك قال الطريق فيقراءة القرآن "ما فيها شيء؟ شيء وا 

للسنة، إذا وتعظيمه  الك في تعظيمه للقرآنعلى طريقة م؟ هذا ماذايمنع ل " يعني مفهومه أن الكثير نعمبه بأس
 وأما، به بأس فال القرآن يتعلم لمن اليسير الشيء أما" يقول: ؟فكيف يقرأ وهو يمشي كان ما يحدث وهو يمشي

-هذا رأيه  "، يقرأ القرآن في الطوافالناس شأن من فليس الطريق في القرآن يقرأ بالكعبة يطوف الذي الرجل
ال فا-رحمه هللا }الَِّذيَن َيْذُكُروَن  -جل وعال-لطواف محل الذكر، والقرآن من أفضل األذكار، وقد مدح هللا ، وا 

ا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{ ما لم يظهر من ذلك امتهان للقرآن، يعني في موضع ال  [( سورة آل عمران474)] َّللِاَ ِقَيام ا َوُقُعود 
مجرد القيام، مجرد  ،اءة القرآن ال بأس، أما مجرد المشيحال ال تنبغي فيه قر  وأعلى ظرف  وأينبغي القراءة، 

ا : -جل وعال-كر، وقد مدح هللا القعود، مجرد االضطجاع كلها ظروف للذ    }الَِّذيَن َيْذُكُروَن َّللِاَ ِقَيام ا َوُقُعود 
، -وأرضاه ضي هللا عنهر -رجع وهو يقرأ القرآن، وقد أمرنا باالقتداء به  -رضي هللا عنه-وعمر  َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{
ضرورة التعلم، يعني طالب يتعلم يردد القرآن  "غير طهارة ضرورة التعلم"قد يبيح مس المصحف بالباجي يقول: 

قد يبيح مس "ليل نهار لو كلف بالوضوء في كل وقت أو يستمر على طهارة طول وقته لصار فيه حرج ومشقة، 
كان الذي يتحفظ القرآن ويتعلم القرآن صبي غير مكلف هذا قد  قول: إذا"، نالمصحف بغير طهارة ضرورة التعلم
وهل يبيح ذلك جوز له أن يمس القرآن إال بطهارة، ال ي اأو متعلم   اكان عالم  يتسامح في أمره، لكن المكلف سواء  

ب، روى ابن القاسم عن مالك إباحته، وكرهه ابن حبي"يقول:  ضرورة التعليم؟ وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟
، يعني "الطهارة باستدامة المشقة تلحقه ما مسه تكرر منووجه رواية ابن القاسم أن المعلم يحتاج "يقول: 

غير "هذا معلم، يعني المفترض فيه أنه حافظ،  "مسه لتكرار محتاج غير أنه حبيب ابن قول ووجه"كالمتعلم،
نما للحفظ محتاج لتكرار مسه على هذا  ايعني المعلم إذا كان يأخذ أجر  ، بوالكس الصناعةيقول:  ..لمعنى ذلك وا 

التعليم ال يضيره أن يكلف بالطهارة، وكأن من يعلم الناس بغير مقابل ال يكلف غير ذلك من مشقة الطهارة، لكن 
يبقى أن المسألة حكم شرعي ثابت معلق بمس المصحف، ال يختلف من معلم وال متعلم، جاءتنا النصوص 

ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن{ وإال طاهر، الصريحة في أنه ال يمسه  المقصود أنها ال تختلف من  [( سورة الواقعة97)]}الَّ َيَمسُّ
حال إلى حال اللهم إال إذا كان حال اإلنسان يختلف من مكلف إلى غير مكلف، هذا غير المكلف لو كلف 

 ه.ن  فع له س  ال سيما وأنه يش ،بالوضوء في كل لحظة يمكن يترك التعلم، فيعان بمثل هذا
 ..:.....طالب



 ،أنا قلت لك: إن الراجح عندي أن الحائض ال تقرأ القرآن، والذي أمرها ورغبها في قراءة القرآن هو الذي منعها
أما فتوى شيوخنا معروفة، وال نقول: هذا لعوام  والذي منعها من الصالة وهي أعظم يمنعها من قراءة القرآن،

 خاطب طلبة علم.ن نحنالناس، 
 ..:....البط

أنه يقرأ القرآن وهو متكئ إلى  :فائدة قول عائشة من ابن دقيق ترى في غاية الدقة، مالكن هذا الفهم  نعم،
، ترى هو قول الجمهور  اله حظ قوي من النظر، أيض  ال،  فائدة هذا الكالم؟ " وماوأنا حائض"حجرها؟ نعم، 

 مام مالك وال بحائل، وال بع القة وال بكيسعلى رأي اإل، و ما هو بقول شاذ يعتمد، الجماهير أهل العلم على هذا، 
قرآن، لكن إذا كان المن غير غالف هو مصحف، هو مصحف وهو  ائل، هو من غير حذاه وال شيء من

ال بظرف آخر ال بأس  ال بعالقية وا   ، نعم.-إن شاء هللا-بكيس وا 
 :القرآن تحزيب في جاء ما :بابشرح: 

 حسن هللا إليك:أ
 :القرآن تحزيب في جاء ما :باب

 بن عمر أن القاري  عبد بن الرحمن عبد عن األعرج عن الحصين بن داود عن مالك عن يحيى حدثني
 الظهر صالة إلى الشمس تزول حين فقرأه الليل من حزبه فاته من: "قال -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب

 ".أدركه كأنه أو يفته لم فإنه
 رجال   محمد فدعا جالسين حبان بن يحيى بن ومحمد أنا كنت :قال أنه دسعي بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 فقال -رضي هللا عنه- ثابت بن زيد أتى أنه أبي أخبرني :الرجل فقال ؟أبيك من سمعت بالذي أخبرني :فقال
 لم وسلني إلي أحب عشر أو نصف في أقرأه وألن ،حسن :زيد فقال ؟سبع في القرآن قراءة في ترى  كيف: له
 ".عليه فقوأ ،أتدبره لكي" :زيد قال ،أسألك فإني :قال ؟ذاك

 :والحزب .تحزيب القرآن: تقسيمه إلى أحزاب وأجزاء "القرآن تحزيب في جاء ما باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
القدر المحدد، الورد الذي يعتاده الشخص من قراءة أو صالة أو غيرهما، وجرت عادة السلف إلى تحزيب القرآن 

ثالث في يوم،  ))اقرأ القرآن بسبع وال تزد((على حديث عبد هللا بن عمرو:  ايمه إلى سبعة أحزاب اعتماد  وتقس
حدى عشرة، وثالثة عشرة، ثم حز  ،وخمس راد أن يقرأ القرآن ب المفصل، سبعة، هذه طريقة لمن أوسبع، وتسع، وا 
 . في سبع

تغل ما بين أسوأنا مشغول بطلب العلم ف ،سبوع مرةأنا أحفظ القرآن وأختمه في األوأخونا السائل هذا يقول: 
للوقت، فهل هذا  المحاضرات في الجامعة والوقوف عند اإلشارات فأجعل القرآن هذه األوقات الضيقة استغالال  

 فيه عدم اهتمام بالقرآن؟
 بالقرآن. ال، هذا فيه اهتمام 

يونس وهود  :واألعراف، واألنفال، والتوبة، السبع البقرة وآل عمران والنساء، الخمس: المائدة، واألنعام، :ثالث
براهيم والحجر والنحل الكهف، مريم، طه، األنبياء، الحج، المؤمنون،  ،اإلسراء :ثم التسع ،ويوسف والرعد وا 

أو  (يس)من  :، الثالثة عشرة(يسا)تبدأ من الشعراء وتنتهي ب الفرقان، ثم بعد ذلك اإلحدى عشرة: النور،



( كما ق)أو قبل هذا، يعني حزب المفصل الخالف فيه هل يبدأ من  ف بينهم إلى الحجراتافات على خالالص
 .(ق)أو من الحجرات؟ لكن األكثر على أنه من  هو قول األكثر؟

في اليوم  اعيقسم القرآن أرب آن بدقة يعني مثل ما يفعل الحجاجهذا التحزيب متقارب، يعني ما يمكن قسمة القر 
ممكن؟ نعم، يقف على نصف كلمة من نصف آية؟  [( سورة الكهف47)] }َوْلَيَتَلطَّْف{ ء منالثاني يقف على الطا

كل يوم يكرره يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، في أهل العلم، والذي يعتاده  هذا تقسيم معتمد عند ما..، ال، ال،
بالراحة يقرأ الحزب، يقرأ الحزب يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، فإذا جلس بعد صالة الصبح إلى انتشار الشمس 

وفي أسبوع واحد سبعة أيام من عمرك الضائع تكسب  ))اقرأ القرآن في سبع(( ،راحة، وهذا فيه خير عظيمالب
 أكثر من ثالثة ماليين حسنة، ال يفرط في هذا إال محروم، ال يفرط في هذا إال مخذول.

 "القاري  عبد بن الرحمن عبد عن األعرج عن -يالمدن– الحصين بن داود عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
 تزول حين فقرأه الليل من حزبه فاته من: قال الخطاب بن عمر أن" نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة

يه؟ كفي "يفته لم فإنه" من حين تزول الشمس إلى صالة الظهر؟ كفينعم، ي كفي؟ي "الظهر صالة إلى الشمس
  تزول الشمس إلى صالة الظهر".: "حين ، يقوليقرأ خمسة

 .....:.طالب
يقول  ،على كل حال اسمعوا ما قاله أهل العلم لكن هل يكفي بين األذان واإلقامة يقرأ حزبه؟ ،ما يخالف نعم

صوابه الذي جاء في صحيح مسلم عن السائب  -سهو، غفلة-، الحصين بن داود من سهو أنه رى ن  "الباجي: 
ال ما ي كفيي "،صالة الظهر: "فقرأه فيما بين صالة الفجر و هللا بن يزيد وعبيد هللا بن عبد من صالة  كفي؟ يكفيوا 

اعتمد على سارية من ارتفاع الشمس إلى الزوال فختم القرآن،  ا، وأعرف شخص  كفي، يصالة الظهر الفجر إلى
ال ترتيلبست ساعات،   ؟وأيهما أفضل ،والترتيلالفرق بين الهذ  -إن شاء هللا-يأتينا  ؟قد يقول قائل: هذه هذ وا 

 .:......طالب
وهو  "الشعر كهذ    اأهذ  "يلعبون،  هؤالء هؤالء؟يقرءون  ماذا يقول: أ القرآنهو؟ لكن يخذل، مثل هذا الذي ال يقر  ما

ل: هؤالء ينفقون ال هذا وال ذاك، مثل الذي يرى الناس يذهبون إلى مكة في األوقات الفاضلة ويقو  ئ ال قار 
على فقراء، على مساكين، على طالب علم،  ،لو أنفقوها فيما هو أنفع، في جهاد، في صلة رحم األموال الطائلة

وهو ال هو منفق ال على مساكين وال معتمر، هذا مجرد مخذل، نعم، كثير من هذا يسلك هذا األسلوب يخذل، 
 نعم.
 .......:طالب

 ..ما هو با.. بال شك، نعم، لكن الحكم على شخص بعينه
ال من المصحف؟ نعم؟قراءة القرآ :أوال   دثني عن مالك""وحيقول:   ن أيهما أفضل أن يقرأ عن ظهر قلب وا 

 طالب:.......
والذي صرح به  ،البخاري القراءة عن ظهر قلب تفضيلهانعم، األفضل مختلف فيه، مقتضى ترجمة اإلمام 

 ،والنظر في المصحف وهي عبادة أفضل؛ ألنه يشتمل على التالوة كثيرون من العلماء أن القراءة من المصحف
ن السلف في رمضان قاله ابن كثير في فضائل القرآن، وهذا قول معروف عند اإلمام أحمد وغيره، حتى كثير م



عليه -يذكرنا بواحد عارض له مصحف مخطوط يقول: هذا مصحف النبي هذا وهم حفظة،  يلزمون المصاحف
هذه مسألة،  ف يعوق عن الحفظ وعن مراجعة حفظهوم المصح، نعم، على كل حال إذا كان لز -الصالة والسالم

لحفظه، وينظر في المصحف ال سيما في األوقات الفاضلة هذا عند أكثر  امتقن   ،لحفظه الكن إذا كان ضابط  
  .أهل العلم أفضل

ع، مع السم -البصر–إذا تواطأ النظر  في المصحف، يعني إذا اجتمع النظر،ال هو الغالب أن التدبر يكون 
ذا قرأ  ،على كل حال الناس يختلفون، يعني أحد إذا قرأ في المصحف ضمن أنه ما هو بمخطئ، نعم، وسرح وا 

حفظهم متقن يسرح وهو يقرأ  الذينمن حفظه احتاط للقراءة؛ ألنه يظن يخطئ، لكن بعض الناس ال سيما 
  .من التأني عندهاحفظه، بينما إذا قرأ في المصحف أمامه حروف ال بد من النظر فيها، ال بد 

 النظر إلى الوالد والمصحف والكعبة حديث ضعيف.
 :فقال رجال   -بن يحيى بن حبانايعني – محمد فدعا جالسين حبان بن يحيى بن ومحمد"كنت أنا يقول: 
 فقال -بن الضحاك األنصاري - ثابت بن زيد أتى أنه أبي أخبرني :الرجل فقال ؟أبيك من سمعت بالذي أخبرني

-حسن، فقال زيد: حسن، يعني ألمر النبي  :، زيد"حسن :زيد فقال ؟سبع في القرآن قراءة في ترى  كيف: له
))ال يفقه من قرأ القرآن وجاء:  ))اقرأ القرآن في سبع وال تزد((عبد هللا بن عمرو بذلك،  -عليه الصالة والسالم
قال ابن عبد  ،"إلي أحب"نعم،  "عشر أو" يعني نصف شهر "نصف في أقرأه وألن" يقول:في أقل من ثالث(( 

نصف قرأه في عشرين أو أ نوهب وابن بكير وابن القاسم نعم: "ألورواه ابن " ا"كذا رواه يحيى، وأظنه وهم  البر: 
 وكذا رواه شعبة. شهر أحب إلي"

اءة مع وقلة القر  روف والهذ،مسألة المفاضلة بين اإلسراع في القراءة مع كثرة الح -اوهي مهمة جدًّ -هذه مسألة 
اأيهما أفضل؟ المسألة غير مفترضة في شخص يريد أن يقرأ جز  التدبر والترتيل أو خمسة  من القرآن أو جزأين ء 

 ،في هذه الصورة ا، الترتيل أفضل إجماع  اال، الترتيل أفضل إجماع   يسأل: هل األفضل الترتيل أو اإلسراع؟ أجزاء
هل يقرأ في هذه الساعة جزأين أو يقرأ خمسة؟ أيهما لكن المسألة مفترضة في شخص يريد أن يقرأ ساعة، 

ال خمسة مع الهذ؟ ال شك أن الوجه المأمور به هو الترتيل والتدبر،  ؟أفضل يعني جزأين مع التدبر والترتيل وا 
كل حرف له عشر حسنات، فالذي يقرأ  ،هذا الوجه المأمور به، لكن الوجه الثاني للهذ تحصيل أجر الحروف

هذا كمن "من نصف مليون حسنة، والذي يقرأ جزأين مائتين ألف، لكن هذا كما قال ابن القيم: خمسة أجزاء يض
اأهدى د ، والذي قرأ الخمسة أهدى عشر درر، لكن قيمتها -الذي قرأ الجزأين- رة ثمينة، نعم، قيمتها عالية جدًّ

 قراءة.الجمهور على أن التدبر مع قلة القراءة أفضل من الهذ مع كثرة ال ،نعم "أقل
 -رضي هللا عنه-وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضل، ومأثور عن جمع من السلف على رأسهم عثمان 

، قرءوا القرآن في ركعة، هل يتصور قراءة القرآن في ركعة مع الترتيل؟ ال يمكن، االخليفة الراشد أنهم قرءوا هذًّ 
أرفع، وثواب كثرة القراءة واب قراءة الترتيل والتدبر أجل و ث الصواب في المسألة أن يقال: إن"لكن ابن القيم يقول: 
 ، من حيث العدد أكثر، زاد المعاد الجزء األول صفحة ثالثمائة وتسعة وثالثين."من حيث العدد أكثر

ْرآَن }َوَرتِِِل اْلقُ  :تعالى هللا قال ،الترتيل تفضيل إلى الجمهور فذهب والهذ   الترتيل في الناستكلم "يقول الباجي: 
 } -عليه الصالة والسالم-بالترتيل، وكان يمد  -صلى هللا عليه وسلم- النبي قراءة وكانت [( سورة المزمل1)]َتْرِتيال 



 ،عليه أخف كان هذ   إذا من الناس من" :فقال القرآن في الهذ عن مالك وسئل ،الصحابة أكثر عن المروي  وهو، 
ذا ذا ،عليه فأخ كان هذ إذا من الناس من" ،"أخطأ رتل وا  ما - يهذ يحسن ال من الناس ومن، أخطأ رتل وا 

 .واسع وذلك، "واسع وذلك ،عليهم يخف ما على ذلك في والناس -يعرف يسرع
 ويخف طبعه يوافق ما مالزمة إنسان لكل يستحب، إنسان لكل يستحب أنه عندي ذلك ومعنى"وقال الباجي: 

 مما هذا وليس ،منها واإلكثار القراءة عن ذلك ويقطعه عليه ويشقنعم،  طبعال يخالف ما تكلف فربما عليه
إذا تساوى عنده األمران فالترتيل أفضل، لكن  "األمران حاله في تساوى  لمن الترتيل تفضيل من قدمناه ما يخالف

ولذا الذي يوصى به  ؛الهذ ال يمكن يرتل ألن بعض الناس ال سيما إذا تعود إذا رتل شق عليه مشقة عظيمة؛
 ،أجر الحروف، نعم لم واإلخوان أن يجبلوا أنفسهم على الترتيل والتدبر، نعم قراءة الهذ هذه تحصلطالب الع

هو مل واإليمان والطمأنينة واليقين تحصل أجر الحروف لكن يبقى أن الوجه المأمور به المورث للعلم والع
في محمد، أربعة  ،في ص ،ؤمنون في الم ،في النساء ي أربعة مواضع:الترتيل والتدبر، وجاء األمر بالتدبر ف

 مواضع، وجاء األمر بالترتيل، فهذا هو الوجه المأمور به.
 قراءة" في الفتاوى في الجزء السابع صفحة مائتين وثالثة وثمانين يقول: -رحمه هللا تعالى-وشيخ اإلسالم يقول 

ُل ، قال هللا تعالى: وشفاء   مأنينةوط ايقين   وتزيده ،العظيم اإليمان القلب تورث به المأمور الوجه على القرآن }َوُنَنزِِ
 "[( سورة اإلسراء50)] ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِِْلُمْؤِمِنيَن َواَل َيِزيُد الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَسار ا{

 : -رحمه هللا تعالى-يقول ابن القيم 
 فتااااااااااادبر القااااااااااارآن إن رمااااااااااات الهااااااااااادى 

 ججج

 رآن  فااااااااااااااااالعلم تحاااااااااااااااات تاااااااااااااااادبر القاااااااااااااااا 
 

بغي على طالب العلم أن في وصيته بكتاب هللا في منظومة الميمية التي ين -رحمه هللا-الشيخ حافظ الحكمي 
  يعنوا بها.

 وبالتااااااااااادبر والترتيااااااااااال فاتااااااااااال  كتااااااااااااب
 ج

 هللا ال ساااااااااايما فااااااااااي حناااااااااادس الظلاااااااااام   
 ج

- أهل القرآن هم العالمون به"ابن القيم يقول: م، ثم أخذ يذكر ما ال نطيل بذكره مما تميز به هذا الكتاب العظي
ن لم يحفظوه -العالمون به ن لم يحفظوه عن ظهر قلب- العاملون بما فيه وا  وأما من حفظه ولم يفهمه ولم  -وا 

ن أقام حروفه إقامة الس هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى وقفة هم"، يعمل بما فيه فليس من أهله وا 
ألنه يالحظ على كثير من طالب العلم هجر القرآن، هجر القرآن، كثير  ويحتاج إلى مزيد من العناية؛طويلة، 

حرص في أول عمره على حفظ القرآن ثم ضمن الحفظ وترك القرآن، يكفي  امن اإلخوان نعم، قد تجده حافظ  
عوام المسلمين أفضل منه بالنسبة لكتاب هللا، بعض  -مع األسف الشديد-هذا؟ ال يكفي، وتجد بعض اإلخوان 

، فالقرآن كأنه القرآن بدل ما يضيع الوقت يقرأ در أنه حضر قبل اإلقامة بدقائقاس ال يفتح المصحف إال إذا ق  الن
ال يفرط فيه  امعين   اعنده فضلة على الفرغة، وبعض الناس من رمضان إلى رمضان، لكن اإلنسان إذا التزم ورد  

على جنب،  وقف من بلد إلى بلد إذا جاء وقت الورد ، وقد عرفنا من الناس وهو مسافر في طريقهاوال حضر   اسفر  
 ......يفوت، المسألة أنفاس معدودة ..........يقرأ حزبه إذا انتهى واصل سفره، الدنيا ملحوق عليها يا أخي ما

 .-جل وعال-توقف مثلما انتهت، وخير ما تصرف فيه األعمار كتاب هللا 
 هاااااااو الكتااااااااب الاااااااذي مااااااان قاااااااام يقااااااارأه

 ج

 الاااااااااااارحمن بااااااااااااالكلم  كأنمااااااااااااا خاطااااااااااااب  
 جج



كتاب عظيم ال تنقضي عجائبه، فيه حلول لجميع المشاكل، فيه عصمة من الفتن، والناس أحوج ما يكونون في 
أن  اعلى كل حال بعض الناس مثلما ذكرنا يشق عليه جدًّ ، -جل وعال-هذه الظروف إلى الرجوع إلى كتاب هللا 

ألن هذا ما يصل إليه إال  : مع الهذ؛أال يهمل التدبر، ال أقول هذا يهذ ما في بأس، لكن على عود الهذ ،يرتل وت
 ذيبعد مراحل، ألنا عرفنا أناس يقرءون القرآن في يوم ويبكون من قراءته، هؤالء تجاوزوا مراحل، هذا الشخص ال

اليوم  ألن بعض الناس إذا عرف النتيجة والمحصلة التي قرأها في هذا البداية ويقول: الترتيل صعب عليه..؛في 
ا هذًّا يكسل، نقول: هذا ال بأسنشط، ل ، عشرة،ستة ،خمسة أجزاء ، هذ   كن إذا رتل وتدبر في النهاية جزء 

واحدة بالتدبر، ورقة ولو كانت في السنة مرة، اقرأ في هذا اليوم  ،تدبر ةلك ختم يكون و  واحصل أجر الحروف
 وامش على طريقك.
لشخص يقرأ القرآن في ثالث، ديدنه عمره كله، وله ختمة تدبر  ترجم -رحمه هللا تعالى-الحافظ ابن كثير 

ذا وال ذاك، يعني المسألة أمضى فيها عشرين سنة، وبقي عليه أقل من جزء من القرآن، توفي ولما يكملها، فال ه
ولو  ايحصل بالهذ بال شك، ال سيما من تعود عليه، والتدبر يجعل له وقت   تحصيل الحروف والنشاط لقراءة القرآن

ويراجع على هذه الورقة ما  ،يقرأ في كل يوم ورقة واحدة بالترتيل والتدبر والتفكر واالستنباط، ويتفهم كالم هللا
حمله أهل  ))ال يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث((نعم في حديث: ، -جل وعال-يعينه على فهم كتاب هللا 

في أوقات المضاعفات مثل  ت الفاضلة، واألماكن الفاضلةوقاالعلم على من كان ديدنه ذلك، وأما من استغل األ
على أن الناس يتفاوتون في هذا، يعني إذا وجه هذا الكالم لعموم المسلمين ال  ،هذا ال يتناوله مثل هذا الحديث

يفقهون إذا قرءوا، لكن شخص متفرغ لقراءة القرآن، يقول: أنا عندي استعداد أجلس بعد صالة الصبح وأقرأ 
جزاء، وأجلس بعد صالة الظهر واقرأ خمسة، وأجلس بعد صالة العصر وأقرأ خمسة من غير مشقة خمسة أ

تختم في  من أجل أنبحيث يختم في يومين، نقول: ال يا أخي أنت خالفت الحديث ال تقرأ الظهر، اترك القراءة 
نعم، نعم يحل المسألة لو  من هذا الحديث؟ -عليه الصالة والسالم-ثالثة أيام، هذا حل؟ هل هذا مراد النبي 

على الوجه المأمور به، بعد صالة الظهر بدل  لكنقيل له: اقرأ القرآن، اقرأ بدل خمسة بعد صالة الصبح ثالثة، 
خمسة اقرأ ثالثة، أما أن يقال له: اترك القراءة في وقت من هذه األوقات لتقرأ القرآن في ثالث ما هو بهذا المراد 

 ، نعم.ااد قطع  ، ليس هذا هو المر اقطع  
أما الذي يستطيع أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ويكون ديدنه قراءة ترتيل وتدبر ولو قلت قراءته هذا 
أفضل، هذا أفضل واختيار أكثر أهل العلم، لكن بعض الناس ما يستطيع يقرأ بالترتيل، الذي تعود على الهذ ما 

أنفع له بكثير،  االمانع؟ يقرأ على الوجه المأمور به كل يوم جزء   مار، يستطيع يقرأ بالترتيل، ال بأس يقرأه في شه
أنزل القرآن من  الذيأنفع لقلبه؛ ألن هذه الطريقة هي المحصلة لإليمان واليقين كما قال شيخ اإلسالم، وهذا 

رك طرائق أنه رتب األجر على مجرد النطق بالحروف، إذا فاته طريقة أد -جل وعال-لكن من فضل هللا  ه،أجل
 ، وهو على خير على كل حال، نعم.-إن شاء هللا تعالى-

 سم.
 شرح: باب: ما جاء في القرآن:

 أحسن هللا إليك:



 ما جاء في القرآن: :باب
 سمعت :قال أنه القاري  عبد بن الرحمن عبد عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 غير على الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام سمعت: "يقول -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر
 ثم انصرف حتى أمهلته ثم ،عليه أعجل أن فكدت أقرأنيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وكان ،أقرؤها ما

 سورة يقرأ هذا سمعت إني هللا رسول يا :فقلت ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فجئت بردائه لببته
 ((هشام يا اقرأ)) :قال ثم ((أرسله)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،أقرأتنيها ما غير على قانالفر 
 ((اقرأ)) :لي قال ثم ((أنزلت هكذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،يقرأ سمعته التي القراءة فقرأ

 ((.منه تيسر ما فاقرءوا أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا إن ،أنزلت هكذا)) :فقال فقرأتها
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني

ن ،أمسكها عليها عاهد إن ،المعقلة اإلبل صاحب كمثل القرآن صاحب مثل إنما)) :قال  ((.ذهبت أطلقها وا 
صلى هللا - النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 هللا رسول فقال ؟الوحي يأتيك كيف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل هشام بن الحارث أن -عليه وسلم
 وعيت وقد عني فيفصم ،علي أشده وهو ،الجرس صلصلة مثل في يأتيني اأحيان  )): -صلى هللا عليه وسلم-
 ولقد" :-ارضي هللا تعالى عنه- عائشة قالت ((يقول ما فأعي فيكلمني رجال   الملك لي مثليت اوأحيان   ،قال ما

ن عنه فيفصم البرد الشديد اليوم في عليه ينزل رأيته  ".اعرق   ليتفصد جبينه وا 
 جاء ،مكتوم أم بن هللا عبد في وتولى عبس أنزلت: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي وعند ،استدنيني محمد يا :يقول فجعل -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو إلى
 يا)) :ويقول ،اآلخر على ويقبل عنه يعر  -صلى هللا عليه وسلم- النبي فجعل ،المشركين عظماء من رجل
 جاءه أن وتولى عبس فأنزلت ،ابأس   تقول بما أرى  ما والدماء ،ال :فيقول ؟((بأسا أقول بما ترى  هل فالن أبا

 ".األعمى
 بع  في يسير كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 فلم سأله ثم ،يجبه فلم شيء عن عمر فسأله ،ليال   معه يسير -رضي هللا عنه- الخطاب بن وعمر ،أسفاره
 مرات ثالث -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نزرت ،عمر أمك ثكلتك" :عمر فقال يجبه فلم سأله ثم ،يجبه
 نشبت فما ،قرآن في ينزل أن وخشيت الناس أمام كنت إذا حتى بعيري  فحركت :عمر قال ،يجيبك ال ذلك كل
صلى - هللا رسول فجئت :قال ،قرآن في نزل يكون  أن خشيت لقد :فقلت :قال بي يصرخ اصارخ   سمعت أن

 عليه طلعت مما إلي أحب لهي سورة الليلة هذه علي أنزلت لقد)) :فقال ،عليه متفسل -هللا عليه وسلم
ِبين ا{ :قرأ ثم ((الشمس ا مُّ  ((.[( سورة الفتح4)] }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتح 
 عبد بن سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 فيكم يخرج)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: قال -رضي هللا عنه- سعيد أبي عن الرحمن

 يجاوز وال القرآن يقرءون  ،أعمالهم مع وأعمالكم ،صيامهم مع وصيامكم ،صالتهم مع صالتكم تحقرون  قوم



 فال حالقد في وتنظر ،اشيئ   ترى  فال النصل في تنظر ،الرمية من السهم مروق  الدين من يمرقون  ،حناجرهم
 ((.الفوق  في وتتمارى  ،اشيئ   ترى  فال الريش في وتنظر ،اشيئ   ترى 

 سنين ثماني البقرة سورة على مكث -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ."يتعلمها

  :"باب ما جاء في القرآن :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
نسبة إلى القارة  "القاري  عبد بن الرحمن عبد عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني

 بن حكيم بن هشام سمعت: يقول الخطاب بن عمر سمعت :قال أنه" على ما تقدم بطن من خزيمة بن مدركة
 يقرأ"من خيار الصحابة، مات قبل أبيه، هيه، صحابي ابن صحابي، معروف بغيرته وأمره ون األسدي" حزام
-يعني سمعها عمر  "أقرأنيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وكان ،أقرؤها ما غير على الفرقان سورة

مباشرة، وهذا الذي جرأه على أن يفعل ما فعل؛ ألنه لو  -عليه الصالة والسالم-من النبي  -رضي هللا عنه
فحكم  -صالة والسالمعليه ال-سمعها بواسطة الحتمل أن يكون التغيير بسبب الواسطة، لكنه حفظها عن النبي 

صلى هللا -"وكان رسول هللا ، يقول: -عليه الصالة والسالم-بالوهم على ما سمع من خالل ما حفظه عن النبي 
 "فكدت أساوره في الصالة"عند البخاري:  ،عليه أعجل أن فكدت "عليه أعجل أن فكدتأقرأنيها  -عليه وسلم

، يعني من "انصرف حتى أمهلته ثم ،عليه أعجل أن تفكد"يعني وهو يصلي فصبرت حتى سلم، وهنا يقول: 
سورة الفرقان كذا للجميع، ووقع في نسخة من نسخ كتاب  "يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها"صالته، 

النسخ الصحيحة الموثقة موافقة  خطيبسورة األحزاب، والصواب الفرقان، حتى عند ال :الخطيب في المبهمات
أي جمعت عليه ثيابه عند  "بردائه لببته ثم ،، ثم أمهلته حتى انصرفعليه أعجل أن فكدت"لرواية الجميع، 

ما انتبهوا لما قلت:  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فجئت"لئال ينفلت مني، لببه بردائه هكذا،  ؛لبته
، بيده، جمع ثيابه عند ال  لئال يفلت، وهذا مستعمل، مازال مستعم هنا عند لبته هكذا؛هكذا، نعم جمع عليه ثيابه 
"فلببته بقوة ولئال ينفلت منه يفعل فيه هكذا،  اإلى اآلن، من أراد أن يمسك إنسان   لبته هكذا، ومازال مستعمال  

 :فقلت -صلى هللا عليه وسلم-"فجئت به رسول هللا يعني جمعت عليه ثيابه عند لبته لئال ينفلت مني  بردائه"
معروف بقوته  -رضي هللا عنه-عمر  "أقرأتنيها ما غير على الفرقان سورة قرأي هذا سمعت إني هللا رسول يا

على أن قال له:  -عليه الصالة والسالم-ولذا ما عوتب على ذلك، ما زاد النبي  ؛في الحق، وغيرته عليه
الناس أن  ال شك أنه معذور، لكن ما يفتح المجال لسائر لى الحقأطلقه، فالذي يحمله الغيرة ع :يعني ))أرسله((

صلى - هللا رسول فقال"، -رضي هللا عنه-كعمر  بدعوى الغيرة، لكن من ع رف بها يعذريجرئوا على غيرهم 
 فقرأ "يقرأ سمعته التي القراءة فقرأ ((هشام يا اقرأ)) :قال ثم" أطلقه، دعه، :يعني (("أرسله)) :-هللا عليه وسلم

 قال ثم"، ((أنزلت هكذا)) ،"((أنزلت هكذا)) :-هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول فقال" ،يقرأ سمعته التي القراءة
ال شك أن القراءة التي يسمعها الشخص ألول مرة يستنكرها، ال  ،"((أنزلت هكذا)) :فقال فقرأتها ((اقرأ)) :لي

ى عل في صغره من األربعين ن((والحرام بي   ))الحالل بي نسيما في القرآن، الشخص الذي حفظ حديث النعمان: 
))المشتبهات((، ))المتشابهات((، ))المشبهات((،  ا وأتقنها تأتيه الروايات األخرى:رواية واحدة وضبطه

قراءة على غير ما اعتاد، ال سيما إذا كان ممن ال الإذا سمع  ؟يستنكر، نعم، فكيف بالقرآن ))المشابهات((



يهم القرآن بالقراءات؛ ألنه يشككهم، يشككهم، ولذا عوام المسلمين ال ينبغي أن يقرأ عل ؛يستوعب مثل هذا الخالف
مع ما عرف عنه من رسوخ قدمه في اإلسالم حصل له ما حصل،  -رضي هللا عنه-إذا كان هذا هو عمر 

فكيف بغيره؟ ولذا الذي يقرأ بالقراءات وهو إمام، الصالة صحيحة، لكن يبقى أن عوام المسلمين تشكيكهم فيه 
 ؛هذا يعرضهم للشك في كتابهم األصل، الذي ال يجوز الشك فيه وال االمتراءخطر عظيم عليهم، ال سيما أن 
على حرف واحد، غيرة على القرآن، أن يحصل فيه  -عليه الصالة والسالم-ولذا أجمع الصحابة بعد وفاته 

ال يقول لئ ر عليها األمر في العرضة األخيرة؛االمتراء والشك، وهذه القراءة التي أجمعوا عليها هي التي استق
، األحرف السبعة سيأتي الكالم -عليه الصالة والسالم-في عهده  اكان موجود   اقائل: إنهم تصرفوا وألغوا شيئ  

 افيها، والحاجة إليها في أول األمر داعية؛ ألن القرآن نزل على ناس لغاتهم ولهجاتهم متباينة، وأسنانهم أيض  
إال بلغته ولهجته، لما ذلت ألسنتهم  ، ومنهم من يصعب عليهمن أول وهلةمختلفة منهم من يذل لسانه بالكلمة 

 ،استقر األمر على العرضة األخيرة، وأجمع الصحابة على كتابته هكذا، على خالف في المراد باألحرف السبعة
 ستأتي اإلشارة إليه.

كفلس  جمع حرف "((أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا إن ))هكذا أنزلت،فقرأتها، فقال:  ))اقرأ(("ثم قال لي: 
–المنزل بالسبعة، أي حرف من األحرف السبعة تجوز  ،أي المنزل بالسبعة ((منه تيسر ما فاقرءوا)) وأفلس،
 القراءة به قبل اإلجماع على كتابته على حرف واحد، قبل إجماع الصحابة على كتابته على حرف واحد. -تصح

منها، وليس المراد أن كل كلمة وال جملة تقرأ منه على سبعة أحرف: يعني سبعة أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه 
واألحرف السبعة موجودة في القرآن كله، لكن ال يعني هذا أن كل كلمة من القرآن  سبعة أوجه، يعني هذه األوجه

تقرأ على األوجه السبعة، واألحرف السبعة، ولو كان األمر كذلك لجازت روايته بالمعنى، لكنه متعبد بلفظه، 
قاله  ،د أن غاية ما انتهى إليه عدد ما تسوغ قراءته به إلى سبعة أوجه في الكلمة الواحدة، ال في كل كلمةالمرا

 ابن حجر.
كل كلمة تقرأ باألوجه السبعة؟ أن هذا فيها األحرف السبعة، لكن هل معنى يعني بعض الكلمات يمكن أن يوجد 
ال لو قلنا د لقلنا: نأتي للقرآن كله من أوله إلى آخره وكل كلمة نأتي ن هذا هو المرا: إنعم؟ ليس هذا المعنى، وا 
 ، وليس المراد كذلك، إنما القرآن بمجموعه فيه سبعة أوجه...وتكون هذه ،بالكلمة وما يرادفها في لغة العرب

 ذلك غالب أن فالجواب أوجه، سبعة من أكثر على يقرأ الكلمات بعضفإنا نجد  :فإن قيل": اقال ابن حجر أيض  
ما يثبت ال اإم ال الصورة األداء كيفية في االختالف قبيل من يكون  أن، ال تثبت الزيادة على السبع، وا  ، وا 

بعض أهل العلم يقول: إنه ، العدد حقيقة بالسبعة المراد ليس، ونحوهما واإلمالة المد في كما والحروف واحدة،
نما   إرادة على يطلق السبعة ولفظ ،على الناس والتيسير التسهيلبذلك  المرادليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، وا 

 ،المئين فيعلى إرادة الكثيرة  والسبعمائة ،العشراتالكثرة في  يطلق على إرادة السبعينأن  كما ،اآلحاد في الكثرة
لى ،المعين العدد يراد وال   .قوم تبعهو  عياض جنح هذا وا 

، وأوصلها غيره أوصلها ابن حبان إلى خمسة وثالثين قوال  المراد باألحرف السبعة: اختلف فيه على أقوال كثيرة 
 إلى األربعين.



في سورة النحل، ولعمرو بن  نظيره ألبي  بن كعب مع ابن مسعود ما وقع لعمر مع هشام بن حكيم بن حزام وقع
و لم عند اإلمام أحمد، وقصص أخرى، ال بد أن يقع مثل هذا، نعم ول ص مع رجل في آية من سورة الفرقانالعا

-يقرأ القرآن على غير ما أقرأه النبي  اينقل ال بد أن يقع مثل هذا كثير في أول األمر، يسمع اإلنسان شخص  
 ا، ما دام أصل هذا االختالف الذي سببه التيسير على المسلمين، مادام أصله موجود  -عليه الصالة والسالم

أنه ال يوجد خالف إال بين عمر وهشام بن حكيم، أنها تكثر، يعني هل يتصور  -الذي يغلب على الظن-فأفراده 
 وأما البقية كلهم على حرف واحد؟ ال يتصور هذا.
هذا من "يقول أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي:  ا،كبير   اعلى كل حال األحرف هذه اختلف فيها اختالف  

هو ألف باء إلى  الذي ألن الحرف يأتي لمعان، لحرف الهجاء، حرف المبنى، ؛المشكل الذي ال يدرى معناه
وللكلمة التي هي حرف المعنى، نعم، يطلق الحرف ويراد به الكلمة، ويطلق على الجهة حرف، المقصود  آخره،

ال شك أن  هذا الخالف الطويل العريض التي بلغت فيه األقوال إلى أربعين قوال   ،أن هذا الكالم سبعة أحرف
حديث بعد أن أجمع الصحابة على حرف واحد له أثر؟ نعم، سببه إشكال، لكن هل هذا اإلشكال في معنى ال

ليقول قائل: هذا أعظم كتاب عند المسلمين فيه إشكال، نعم بعد أن اتفق الصحابة على حرف واحد الذي هو في 
أ، هذا اإلجماع العرضة األخيرة وتركوا ما سواه، واألمة بمجموعها معصومة من أن تقع فيما هو في الحقيقة خط

هذا الحرف الذي كتبه عثمان في المصاحف على أنه منسوخ، إنما كانت الحاجة داعية  أن ما عدا يدل على
هلم، أقبل، نعم، لكن  ،ألن من المسلمين من هو كبير السن ال يذل لسانه بسهولة، واألمر فيه سعة، تعال ؛إليه

ال حقيقة له، وهل يتصور أن  احد اإلشكال المتصور، بعد أن اتفق الصحابة على حرف و بعد أن اتفق الصحابة
ألن اإلجماع ال بد له  ؛على تصرف ال يكون عندهم له أصل شرعي؟ ال يمكن -خير القرون -يجمع الصحابة 

ال ال يمكن أن  من مستند، فدل هذا اإلجماع على أن االقتصار على حرف واحد إنما له أصل في الشرع، وا 
األحرف السبعة صحيح  :ت األدلة المتظاهرة عليه، حديث، دلايتصرف الصحابة ويجمعوا على أمر سائغ شرع  

بال إشكال، والقصة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، نعم، أقول: اإلشكال الموجود في إنزال القرآن على سبعة 
 ني لو كان األمر باقي ا إلى اآلنأحرف، واختالفهم الطويل العريض في المراد بالحرف نعم ال شك أنه إشكال، يع

جماع ماذا يت صور في القرآن الذي هو أعظم كتاب؟ يخشى أن يختلف المسلمون عليه كما اختلف من قبلهم، وا 
الصحابة المستند إلى أصل شرعي؛ ألنه ال يوجد إجماع إال له مستند، المستند إلى أصل شرعي ولو لم نطلع 

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{}ِإنَّا َنْحُن نَ عليه، إجماعهم ال شك أنه من أعظم ما حفظ هللا به القرآن،  ْكَر َواِ  ( سورة 7)] زَّْلَنا الذِِ
س في دينها، يثار مثل هذا الكالم يثار اآلن، من بعض الطوائف المغرضة التي تريد أن تشكك النا ثلوم [الحجر

ألغى عثمان ستة وبقي حرف واحد، نعم، نقول: الصحابة أجمعوا على  هذا الكالم، كان القرآن على سبعة أحرف
ك، واإلجماع ال بد له من مستند شرعي، ولو لم نطلع عليه، وهذا اإلجماع المستند إلى أصل شرعي من أعظم ذل

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ مظاهر حفظ القرآن لألمة، ْكَر َواِ  وحفظه ظاهر، وأوردنا  [( سورة الحجر7)] }ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِِ
 أوردناها في يسلم إال بعد سنة، أسلم بعد سنة اه يحيى إلى اإلسالم فلماليهودي الذي دع قصة يحيى بن أكثم مع

هذا الدرس، نعم، أسلم بعد سنة، لماذا؟ يقول: إنه خالل هذه السنة نسخ مجموعة من نسخ في منها  مناسبات
ا، التوراة وحرف فيها وزاد ونقص كل نسخة تختلف عن الثانية، فباعها على اليهود في سوقهم فمشت، تخطفوه



من القرآن،  امشت، نفقت في سوق النصارى، ثم نسخ نسخ  و ونسخ مثلها من اإلنجيل وزاد ونقص، وقدم وأخر، 
عليه المصحف رماه في وجهي، نعم، فعرفت أن  ت، ال يكاد ينتبه له، فكل من عرضايقول: بتغيير يسير جدًّ 

 ، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان.وال نقص أن يتطرق إليه وال إلى كتابه خللهذا الدين صحيح، ال يمكن 
 .......:طالب

الكلمة تحتمل هذه القراءة، صورة الكلمة التي كتبها عثمان نعم، أقول: كلهم يختلفون في أداء نعم؛ ألن صورة 
؟ تفسحوا بينهما من فرق  ماذاالمجلس والمجالس  :هذه الكلمة، الكلمة واحدة، لكن هم يختلفون في أدائها، صورة

فرق من حيث الصورة، وهكذا  هفرق، نعم، ما في هتفسحوا في المجلس؟ من حيث الصورة ما فيمجالس، و في ال
القراءات المعروفة المتواترة كلها على هذا، القراءات المتواترة كلها مما يحتمله الحرف الواحد؛ ألنها غير 

 منقطوطة وال مشكولة.
 .......:.طالب

يؤدي إليه مثل هذا الكالم؟ يؤدي إلى أن الصحابة ما حلوا  ماذاتدري  يعني نقول: الحروف السبعة مستمرة؟
اإلشكال، الذي يخشى عليه في وقتهم هو المخشي عليه اآلن، الذي خشوه في وقتهم؛ ألنه لما تفرق الناس في 

بينهم في القرآن  بكر وفي وقت عمر، وفي وقت عثمان األمصار، ووقع بينهم خالف شديد، نعم في وقت أبي
من بعده عثمان ما حلوا اإلشكال، إذا و  -رضي هللا عنه-الم عظيم، حتى يكاد بعضهم يشك، فيكون أبو بكر ك

هي  ن القراءات باقية، تصورت كالمي؟ كالمي متصور؟ على كل حال هذه القراءات السبع المتواترة نعم،: إقلنا
ك أحد في هذا، لكن ال شك أن عثمان بال شك، ال يش -عليه الصالة والسالم-موجودة، هي متلقاة عن النبي 

اقتصر على حرف واحد من هذه األحرف السبعة لعدم الحاجة إليها، ولما تؤدي إليه من إشكال، إشكال كبير؛ 
وبهذا خدموا القرآن، ولو ألن الصحابة شكا بعضهم إلى أبي بكر ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان، فاتفقوا على هذا، 

إجماعهم على هذا ما ا صار عثمان فعل شيئ ا، الصحابة نصوص عليها باقية، من األحرف السبعة المقلنا: إ
جماعهم حل  :، ما حل اإلشكال الموجود في عصرهم، إذا قلنافعلوا شيئ ا ما زالت باقية، إنما عملهم واتفاقهم وا 
 نعم. قائم في وقتهم، وسلمنا من تبعاته،اإلشكال ال

 :......طالب
في  -عليه الصالة والسالم-العرضة األخيرة، التي عارض بها جبريل النبي عثمان كتب المصحف على  ،ال

اكتفى بها عما عداها، وحصل إجماع الصحابة الذين هم خير القرون، وأغير الناس على دين هللا، و آخر عمره، 
 نعم.شرعي،  وهذا اإلجماع عرفنا أنه ال يمكن أن يوجد إجماع بدون مستند

 ......:.طالب
ا، لكن لما نزلما ذلت ألسنتهم للقرآن صاروا ما ال، الناس ل  هو من وفي الصحابةالقرآن  يسمعون إال حرف ا واحد 

ثمانين سنة ما يستطيع إال على لهجته التي تلقاها في قبليته، لكن اآلن وهو من الصغر يسمع  ،سبعين سنة في
 ء في هذا، نعم.نسمع ما قاله بعض العلما قرآن، ليس بحاجة إلى أحرف أخرى، نحنهذا ال
 .......:طالب



كلها على مصحف عثمان، كلها يحتملها مصحف عثمان، أعني المتواترة، قد يوجد قراءات صحيحة هي في 
قد يقول قائل: هذا ما يحتمل مصحف  "صيام ثالثة أيام متتابعات"، االحقيقة إلى التفسير أقرب من كونها قرآن  

قول: هذه تفسيرية، القراءات ما تختلف، أنت لو صورت قراءة ة إلى ابن مسعود، نحعثمان، نعم، وهي صحي
المجلس والمجالس ما بينهم فرق  :فرق في الصورة، لكن أداء هذه الكلمة، الكتابة هورش مع قراءة عاصم ما في

 .؟ نعمفي الكتابة، نعم
 .......:طالب

وثعلب والزهري وآخرون، وصححه ابن وعليه أبو عبيدة  ،أن المراد بسبع لغات :هذه األقوال اختلف فيها، منها
 بأن لغات العرب أكثر من سبع، وأجيب بأن المراد أفصحها. :عطية والبيهقي، وتعقب

أو الكلمة الوحدة بألفاو مختلفة مثل  ة، بأن يؤدى اللفظ الواحدوالثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفق
وبهذا قال سفيان بن عيينة وجمع من أهل العلم منهم ابن وهب  ل، أسرع، نعم،ما قالوا: تعال، هلم، أقبل، عج  

 وخالئق ال يحصون، ونسبه ابن عبد البر ألكثر العلماء.
بل ذلك مقصور على  ،واإلباحة المذكورة لم تقع بالتشهي وهو أن كل واحد يغير الكلمة من مرادفها من لغته

إذا عرف أن هذا يتكلم بهذه الكلمة  -لصالة والسالمعليه ا-، يعني النبي -صلى هللا عليه وسلم-السماع منه 
أقرأه عليها وهكذا، كما يشير  يتكلم بهذه الكلمة في لغتهلغة قبيلته أقرأه القرآن عليها، وعرف أن هذا  ،في لغته

-أقرأني الرسول " :وهشام -رضي هللا عنه-في قول كل منهما من عمر  -عليه الصالة والسالم-إلى ذلك قوله 
على قراءاتهم التي فيها شيء من  -عليه الصالة والسالم-وأقرهم النبي  "على هذه القراءة -لصالة والسالمعليه ا

 االختالف.
على ما يوجد اآلن في المصحف المصون الموجود بين  -رضي هللا عنه-ثم أجمع الصحابة في زمن عثمان 

راءة واحدة، على حرف واحد، يعني مما يحتمله الموافق للعرضة األخيرة، وقراءة السبعة على هذا هي ق ،الدفتين
 الصورة.

من األحرف السبع هل يكون انحل اإلشكال الموجود  ما حذف شيئ ا -رضي هللا عنه-ن عثمان : إيعني لو قلنا
في عصرهم الذي خشوا منه أن تختلف األمة في القرآن؟ صنيع عثمان ال شك أنه حل اإلشكال، فكيف يحل 

يمكن أن نحل إشكال مع إبقاء األمر على ما كان؟ ال يمكن ينحل إشكال،  ؟ر على ما كانإشكال مع إبقاء األم
حصل إجماع، واإلجماع عند أهل العلم حجة قطعية يرى بعضهم تقديمه على الكتاب والسنة،  نهلكن يبقى أ

مكن أن يجمع أهل قطعية؛ ألنه ال يحتمل نسخ وال تأويل، األمر الثاني: أن اإلجماع ال بد له من مستند، ال ي
ع على أمر ، إجماا، صار عاديًّ االعلم على أمر ال مستند له، يعني إذا كان األمر ال مستند له ما صار شرعيًّ 

جماع الصحابة حجة عند الجميع، ما يختلف أحد في  اإذ   عادي، والمسألة شرعية ال بد لها من مستند شرعي، وا 
خالف بين أهل العلم، لكن يبقى أن إجماع الصحابة حجة  إجماع الصحابة، يعني لو إجماع من بعدهم محل

 عند الجميع.
وكذا، نقول: نعم، هذا صح أن المعوذتين ال  ذتين ال توجدا في مصحف ابن مسعودن المعو قد يقول قائل: إ

توجدان في مصحف ابن مسعود، يعني بعد هذا اإلجماع ماذا نقول؟ نقول: هل اإلنسان بحاجة إلى أن يكتب 



حفظ الفاتحة أو سورة  يحفظ القرآن كله بمثابة امع حفظه وضبطه له؟ نعم لو افترضنا شخص   كل شيء
، أقول: المسلم الذي اطمأن اإلخالص، هل يلزم أن يكون عنده مصحف؟ ما يلزم أن يكون عنده مصحف أصال  

فوو، أما من في قلبه وال هاجس، نعم في أن القرآن مح ح له، وعمل به ال يساوره أدنى شكوارتا ،قلبه لإلسالم
، فالمغرض لمحفوظة بين الدفتين تحتمل وجوهشيء أو أراد أن يشكك المسلمين، فسوف يجد، حتى اآليات اآلن ا

قر في القلب من إيمان، وتعظم ن عظمة هذا الدين، ولكي تعظم األجور على حسب ما يال بد أن يجد، وهذا م
وتشكيك على حسب عظم دعواه، فالذي يتعرض لهذا األوزار على حسب ما يحصل من الشخص من مخالفات 

القرآن، دستور األمة الذي ال يمتري شخص وقر اإليمان في قلبه أنه محفوو سالم من الزيادة والنقصان، ال شك 
 يمتري فيه أحد، كل إنسان يجده في لدين ومطمئن قلبه باإليمان، وهذا أمر الا دليل على أن قلبه منشرح لأن هذ

ألن القرآن نفسه نص على أن هناك أمور  في قلبه دخل أو غر شكك به ممكن؛لكن الشخص الذي قلبه، نعم، 
 حيلة فيهم؛ متشابهات، فالذي يتتبع المتشابه ال حيلة فيه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، مثل هؤالء ال

شكك؛ ألن بشاشته قلبه هذا لن يتوخالطت  ،وأما من وقر اإليمان في قلبه وثبت في قلبه ألن المتشابه موجود،
المسلم صحيح اإليمان كل يوم يزداد يقين في أن هذا القرآن مصون من الزيادة  القرآن بعظمته وبإعجازه،

 والنقصان، ما عندنا أدنى شك في هذا.
ى ، وتريد انحرافهم، ويلقون الشبه علمكوننا نبتلى بفئام من الناس مبتدعة مغرضة تريد صرف الناس عن دينه

لكن إلى هللا المشتكى، قد يوجد من تلصق شبهة  ،عوام المسلمين فإلى هللا المشتكى، ال بد من التصدي لهؤالء
في قلبه ال يمكن اجتثاثها، وهللا المستعان، لكن وظيفة أهل العلم أن يبادروا بمثل هذه األمور لتغرس في قلوب 

هذا األمر من قبل األعداء ال بد من التصدي له، عوام المسلمين قبل أن تغزى من قبل األعداء، فإذا حصل 
يبقى عندنا؟  ماذا -جل وعال-ذب عن كتاب هللا من أعظم الفرائض؛ ألننا إذا لم نوهذا من أعظم الواجبات، و 

عليه الصالة -تطاول الناس على السنة، والسنة وجد فيها الوضع من الصدر األول، وجد من يكذب على النبي 
من باب االبتالء  -عليه الصالة والسالم-وجود الوضع والكذب على النبي  اوأيض   ،آن سالملكن القر  -والسالم

لتعظم األجور، أجور من يذب،  ب من أبواب الجهاد الذب عن السنةواالمتحان، من باب االبتالء، وهو با
  .وتعظم أوزار من يكذب، والتكاليف كلها على هذه الكيفية

في  -رحمه هللا-هذه المسألة والمراد باألحرف السبعة استوفاها الحافظ ابن حجر على كل حال األقوال التي في 
واستوعب  ،فتح الباري في الجزء التاسع من صفحة ستة وعشرين إلى ثمان وثالثين، أطال في تقرير المسألة

عليه -ن النبي ، فكيفية أداء هذه الحروف متلقاة بال شك، متواتر قطعي ع-رحمه هللا-األقوال، وناقش األقوال 
 ، القراءات السبع كلها متواترة، مقطوع بثبوتها.-الصالة والسالم

 األحرف؟لفرق بين القراءات والروايات و يقول: ما ا
الفرق بين القراءات، القراءات السبع الموجودة اآلن نعم المتواترة، اآلن المتواتر كم يبلغ من القراءات؟ عشر؟ 

 ؛ة العشر؟ كلها مما يحتملها صورة ما أقره عثمان واتفق عليه مع الصحابة، كلهانعم، الثالث ما هي متواترة تكمل
ال يوجد في المصحف، يوجد؟ وال  ازائد   اما تجدون لفظ   -حتى في كتب القراءات-ولذلك ال تجدون من القراء 

في القراءات ، نعم، الصورة واحدة، لكن ما تجدون ةحرف واحد، لكن مجلس ومجالس، الصورة واحدة في الكتاب



لكن هل ثبتت على أساس أنها  ،توجد؟ ما توجد، هي صح ثبتت عن ابن مسعود "متتابعات" :السبع المتواترة
  .كالم، هذا معروفالأو على أنها تفسير للقرآن؟ هذا الذي يظهر أنها تفسير، هذا  قرآن

 طالب:......
 ا، ما حلو فعلوا شيئ االصحابة ما  :حرف السبعة قلنان القراءات السبع الباقية إلى اآلن هي األ: إيا أخي لو قلنا

ال مو اإلشكال عندهم ان القراءات السبعة موجودة اآلن قلنا: الصحابة ما حلو : إاإلشكال، لو قلنا ، ظاهر وا 
 بظاهر؟ نعم.

رآن لن ن قلبه بالقأالكالم في هذه المسألة كثير، والذي يريد التشكيك يجد، لكن من انشرح صدره باإلسالم، واطم
نَّا َلُه : -جل عال-يساوره أدنى شك أن القرآن محفوو، ولو لم يكن في ذلك إال قوله  ْكَر َواِ  }ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِِ

ن : إكذبنا هذه اآلية، لو قلنا غير هذا كذبنا اآلية، لو قلنا :يعني لو قلنا هذا قلنا [( سورة الحجر7)] َلَحاِفُظوَن{
كذبنا هذه اآلية، هذا وعد الذي ال يخلف الميعاد، لكن الحرف  :غير مستند شرعي قلناالصحابة تصرفوا من 

حتى اآلن في  ،فرق في الكتابة ه، مثلما نظرنا مجلس ومجالس ما فيالسبع الذي رسمه عثمان يحتمل القراءات
، اضع ال توجد فيها نقطفي ثالثة مو  ا، وفي إبراهيم أيض  اقط  أن هناك ن فرق إال هالمصحف، تبينوا تثبتوا ما في

 ؟هي أربعة مواضع؟ نعمال  إبراهيم الياء، في بعض المواضع
 .......:طالب
 ما فيها ياء، بدون ياء، نعم، والباقي فيها ياء.ما تزيد أربعة مواضع  ،، مواضعنعم

، يع اليهودنا أدنى شك في أنه محفوو، قصة يحيى بن أكثم موالمنة ال يساور  -وهلل الحمد-المقصود أن القرآن 
لما أسلم وقال ليحيى ما قال، حج يحيى بن أكثم في تلك السنة، فالتقى بسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، 

ل ك  و   [( سورة المائدة11)] }ِبَما اْسُتْحِفُظوْا{ :فقال: هذا منصوص عليه في القرآن، قال في كتبهم ،وذكر له القصة
نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{}ل: الحفظ إليهم فلم يحفظوا، وفي كتابنا قا  دالئل النبوة. ،هذه رواها البيهقي في الدالئل َواِ 

 إنما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
الترك، هذا للحصر، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتالوة و  (إنما) "((القرآن صاحب مثل

هل يقول: يرد على هذا الحصر أن صاحب القرآن  ((المعقلة اإلبل صاحب كمثل))إنما صاحب القرآن الحصر 
))مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة ريحها طيب كمثل األترجة، هل يرد على هذا الحصر قوله: 

نسيان، في باب الحفظ والنسيان، والمداومة اليقي بال شك، لكنه في باب الحفظ و هذا الحصر حق وطعمها طيب((
على التالوة وتركها، في هذا الباب حصر فيه حقيقي، إنما صاحب القرآن أي مع من صحبه وهو القرآن، والمراد 

مع  :يعني ))كمثل صاحب اإلبل المعقلة((هي المصاحبة،  :والمؤالفة ،ألفه هو الذي :الذي ألفه، صاحب القرآن
ه درس القرآن واستمرار شد في ركبته، في ركبة البعير، شبالمشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يوهي  ،إبله المعقلة

تالوته بربط البعير الذي يخشى من شراده، ربط البعير الذي يخشى من شراده شبه به من يتعهد القرآن، يتعهد 
فإن البعير  ازال العقال موجود  فإن الحفظ موجود، كما أنه ما  اتعهد حفظه، فما زال التعهد موجود  يالقرآن، 

ن -أي استمر إمساكها– أمسكها)) أي جدد العهد بها، ((عليها عاهد إن)) موجود، نعم، بأن حل - أطلقها وا 
وكذلك القرآن، وهذا التشبيه في غاية الدقة، هذا التشبيه في غاية الدقة، والحديث  وانفلتت منه(( ذهبت -عقالها



يهتم لهذا األمر، فال ينام عن  -جل وعال-طالب العلم المعتني بكتاب هللا  مخرج في الصحيحين، وهذا يجعل
المسألة مسألة دين، تجب المحافظة عليه، أشد تفلت ا من اإلبل في عقلها، و وال يغفل عن القرآن؛ ألنه  ،القرآن

َتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها }َكَذِلَك أَ من القرآن ثم نسيه، ويخشى عليه أن يقال له:  اوجاء الوعيد في حق من حفظ شيئ  
سيت آية كذا وكذا، نسيت آية ن"ولذا جاء في الصحيحين النهي عن قول:  ؛[( سورة طاه400)] َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى{

يولكن يقول:  "،وكذا كذا يَتَها }َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِس  :لئال يدخل في اآلية " لئال يدخل في اآليةت أو أنسيت"نس  
المقصود أن على صاحب القرآن أن يحرص عليه، حصل على هذا الخير العظيم، خير  َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى{

فعلى من حفظ القرآن أن يتعهده ويكثر  ،وبوار فيه حرمان وخسرانعظيم ال تقوم له الدنيا بحذافيرها، فالتفريط 
 من النظر فيه، وأن يراجع حفظه لئال ينساه.

صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"عد ذلك: يقول ب
وكان من فضالء الصحابة،  ،أسلم يوم فتح ،أخو أبي جهل شقيق المخزومي" هشام بن الحارث أن -وسلم

، -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول سأل، "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل" استشهد في فتوح الشام،
-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل هشام بن الحارث أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن"
أن الحارث سأل، يعني هل هذا متصل أو منقطع؟ نعم، يعني هل عائشة حضرت السؤال؟ يقول ابن  سأل، "

شة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة فيحتمل أن تكون عائ"حجر: 
فيكون  ،ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك ،-ارضي هللا عنه-أصحاب األطراف، فأخرجوه في مسند عائشة 

يدل على ذلك عن عائشة عن  الخبر من مراسيل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وفي المسند ما
هذه رواية  "عن الحارث" :ن الحارث، وفي رواية المسندإة عن الحارث، وكونها تقول: عن عائش الحارث،

نستحضر في هذا ما قاله ابن الصالح من أن السند  "عن الحارث" :، ورواية المسند"أن الحارث" :الصحيحين
بن شيبة؛ ألنه فهم من كالمهما في عزا ذلك إلى اإلمام أحمد ويعقوب و  ،المؤنن ليس حكمه حكم السند المعنعن

قال: منقطعة، في  -عليه الصالة والسالم-مر بالنبي  اأن عمار   ،هذه، أنه لما سيقت أن فالنقصة النظير 
متصلة، فقال: إن مرد ذلك الختالف  -عليه الصالة والسالم-عن عمار أنه مر بالنبي  :الرواية األخرى 

 ،قيقة الحال كما زعم، وليس المراد، ليس ح(عنا)على االتصال ك (أن)الصيغة، فإذا اختلفت الصيغة فال تحمل 
 ولذا قال الحافظ العراقي: 

................................... 
 

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
 ج

 جج

يحكي قصة لم يشهدها، كما هنا أن الحارث بن هشام سأل مع أن االحتمال  إنما مرد ذلك أنه في قوله: إن فالن ا
 حكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة. ي (عن)وارد أنها حضرت السؤال، نعم، وفي قوله: 

أو صفة حامل الوحي الذي هو الملك،  يكون المسئول عنه صفة الوحي نفسه،يحتمل أن  ؟"الوحي يأتيك كيف"
والمحمول حقيقة يؤتى به،  ،أو ما هو أعم من ذلك، اإلتيان حقيقة إنما يسند إلى حامله، هو الذي يأتي حقيقة

ال ما حج؟ نعم،  :ولذا من يحج به، هل يقال ؛تى، من يؤتى به فقد أتىوعلى كل حال من يؤتى به فقد أ حج وا 
ال ما ضحى؟ ضحى والذي يضحى  :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" وهكذا، عنه يقال: ضحى وا 

 صلصلة مثل في))يعني الوحي  ((يأتيني ا))أحيان  جمع حين، ويطلق على قليل الوقت وكثيره،  "((اأحيان  ))



أصلها صوت وقوع الحديد على الحديد، صوت وقوع الحديد  :الصلصلة، الجرس صلصلة مثل في ((سالجر 
، الوحي على الحديد، ثم أطلق على كل صوت له طنين متدارك ال يدرك من أول وهلة، مثل صلصلة الجرس

ال محمود والجرس جاء ذمه، الوحي محمود غير ممكن؟  والجرس جاء ذمه، وتشبيه المحمود بالمذموم ممكن وا 
باعتبار تدارك الصوت وتتابعه؛ ألن الصوت فيه  جهة ممكن، فالجرس له أكثر من وجهنعم، نعم مع انفكاك ال
من هذه الحيثية ال من جهة اإلطراب، مذموم من جهة ، فهو ممدوح بجهة إطرا اتدارك وقوة، وفيه أيض  

ة تشبيه رؤيشبيه قد يكون من وجه دون وجه، التلجهة التي يحمد فيها، نعم، ا، وتشبيه الوحي به من اإلطراب
أو التشبيه يقع من وجه دون وجه؟ التشبيه  ،هل معنى هذا أن المرئي مثل المرئي الباري برؤية القمر ليلة البدر

))فال يبرك كما يبرك البعير، يقع من وجه دون وجه، مثل ذلك البروك، النهي عن بروك مثل بروك البعير، 
نعم من وجه دون وجه، ال ينزل على األرض بقوة مثل ما يبرك البعير، لكن ليضع  تيه((وليضع يديه قبل ركب

النزول  ،يديه قبل ركبتيه مجرد وضع، فهو تشبيه، المنهي عنه التشبيه من وجه دون وجه، يعني من حيث القوة
مأمور به من غير بحيث يشبه البعير هذا منهي عنه، أما كونه يقدم يديه على ركبتيه هذا  ض بقوةعلى األر 
 وقد ،عني)) أي يتجلى ((فيفصم)) يفهم منه أن الوحي كله شديد، الوحي كله شديد، ((علي أشده وهو)) بروك،
التمثل مشتق من المثل، أي يتصور،  ((رجال   الملك لي يتمثل اوأحيان  )) أي القول الذي جاء به، ((قال ما وعيت

ة إلى أن نقول: أين القدر جبريل الذي يأتي بالوحي، ولسنا بحاج والملك )أل( هذه للعهد، والملك المعهود وهو
، لكن طويال   افأين ذهب هذا الزائد؟ تكلموا فيه كالم   ه ستمائة جناح يسد األفقل الزائد؛ ألن جبريل عظيم الخلق

و اختفى ية أغير ا والعكس، ولسنا بحاجة إلى أن نقول: هل انعدم بالكلالقدرة اإللهية تجعل الجسم الكبير ص
 بحسب النظر أو ما أشبه ذلك، لسنا بحاجة إلى مثل هذا.

جل -قد يستدل به من يقول بجواز التمثيل، لكن ليس فيه دليل على جوازه؛ ألن هذا التمثل بأمر هللا  ))يتمثل((
لواقع ، وأما التمثيل فهو: خروج بصورة تخالف الواقع، والذي يخالف ا-جل وعال-، هذا التمثل بأمر هللا -وعال

يدخل في حيز الكذب، مسألة كونه يترتب عليه مصلحة أعظم منه أو غير ذلك من  أو فعال   سواء  كان قوال  
المقصود أنه ينبغي أن يترك؛ ألنه أقل أحواله بأنه خالف الواقع،  لتي تحتف به، ويقرر بعضهم جوازه،األمور ا

قع، وغير ذلك، المقصود في مسائل كثيرة، وبعضهم يقول: المبالغات خالف الواقع، المقامات خالف الوا
المناظرات بعضها خالف الواقع، لكن على حسب ما يترتب على ذلك من مصلحة تكون المفسدة فيها مغمورة قد 

ال فال، وعلى كل حال أقل ما فيه مخالفة الواقع، ولسنا بحاجة إليه، ففي ديننا  من  -وهلل الحمد-يتجه ذلك وا 
 بها من نريد دعوته ما يغنينا عن مثل هذه األمور المحدثة. طالب العلم، وندعوالتي نعلم بها  الوسائل

 والتقدير على هيئة رجل، ،أي مثل رجل، أو التمييز، أو الحال ،منصوب بالمصدرية (())يتمثل لي الملك رجال  
هذا من بني آدم  الجنس األمر سهل، لكن إذا اختلف يعني إذا كان رجال ، ند لن د، ((يقول ما فأعي فيكلمني))

لكن إذا جاء على هيئة  ))وهو أشده علي((ولذا قال:  ؛شك، ال شك أن هذا المفاهمة تصعب هما في وهذا ملك
نه ال ..، أخف الوحي رجل وحصل األنس به ال شك أن الفهم عنه يكون أقرب، وجاء في وصف هذا النوع وا 

  .الوحي هناك أشده علي، وهذا أخف



ال معلق شةعائ قالت "عائشة قالت"  ولقد" نعم، يعني باإلسناد السابق، قالت عائشة باإلسناد السابق: ؟مسند وا 
إن مالك يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن  :إلى آخره، هل نقول "البرد الشديد اليوم في عليه ينزل رأيته

هو مسوق  اعن الحارث، نعم، إذ   لماذا يفصل؟ ليتميز كالمها التي رأته بعينها عما نقلته اإذ   "ولقد رأيته" :عائشة
ن كان بغير حرف عطفباإلسناد السابق  وحيث يريد "يقول ابن حجر:  ا،كما يستعمله البخاري وغيره كثير   وا 

وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد، في  "التعليق يأتي بحرف العطف
من التعب والكرب عند نزول الوحي، وال  -عليه الصالة والسالم-كثرة معاناته  اليوم الشديد البرد، داللة على

 ؟من يعرب؟ اإلعراب؟ في اليوم جار ومجرور، الشديد "في اليوم الشديد البرد"شك أن المنزل عليه قول ثقيل، 
، أنت أنت، .....، ارفع رأسكجارك، جارك جارك، جارك انغزه ؟صفة، البرد؟ الشديد مضاف والبرد مضاف إليه

 نعم؟والبرد؟  ؟ قضينا من الشديد صفة لليوم،ي الشديد البردغمضاف ومضاف إليه، نب :أنت تقول
 ......:طالب

إن "يعني في اإلضافة اللفظية،  "بذا المضاف مغتفر (أل)ووصل "إضافة لفظية، وذي اإلضافة اسمها لفظية، 
إذا  (ألا)ية بال شك، وهذه يجوز أن يقترن المضاف بالمقيم الصالة، إضافة لفظ "وصلت بالثاني كالجعد الشعر

  ا، أو اقترن ما يضاف إليه المضاف.اقترن المضاف إليه به
 ووصاااااال )أل( بااااااذا المضاااااااف مغتفاااااار
 أو بالاااااااااااااذي لاااااااااااااه أضااااااااااااايف الثااااااااااااااني

 

 إن وصااااالت بالثااااااني كالجعاااااد الشاااااعر 
 كزياااااااااااااااااد الضاااااااااااااااااارب رأس الجااااااااااااااااااني

 ج

ن -عليه الصالة والسالم- عنه فيفصم" مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق إلسالة الدم، وهنا  "فصدليت جبينه وا 
 تمييز، نعم. ا، عرق  ايسيل العرق فيتفصد عرق  

، عبس: قطب وجهه، "وتولى عبس أنزلت: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
صلى هللا - هللا رسول إلى جاء -القرشي العامري - مكتوم أم بن هللا عبد في" وتولى: أعرض، نزلت هذه اآلية

"يا يدل على أنه بمكة،  األن سورة عبس مكية، واألسلوب أيض   بمكة "محمد يا :يقول فجعلبمكة  -عليه وسلم
باسمه؛ ألن النهي عن ندائه باسمه إنما نزل بالمدينة،  -عليه الصالة والسالم-وهذا قبل النهي عن ندائه  محمد"

 :بدون ياء، أي أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، يعني "استدنني" :ةوفي رواي "استدنيني "يا محمد
 من رجل -عليه الصالة والسالم- النبي وعند" يعني اجعلني أدن منك، نعم، :اجعلني أدن منك، استدنني

 هو أبي بن خلف أو عتبة بن ربيعة أو أمية بن خلف المشركين يقال: : جمع عظيمعظماء "المشركين عظماء
عظيم، إما على حسب دعواه أو  :بو جهل، المقصود أنه من عظماء المشركين، والمشرك يجوز أن يقال لهأو أ

عليه -"فجعل النبي  "،من محمد بن عبد هللا إلى هرقل عظيم الروم" :ولذا جاء في حديث هرقل ؛دعوى قومه له
رجاء إسالمه، التأليف يستعمله  ر""ويقبل على اآلخثقة بما في قلبه من إيمان،  "عنه عر ي -الصالة والسالم

))إني ألعطي الرجل وغيره أحب يعطي الرجل ويترك من هو خير منه،  افأحيان   ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
ني ألراه مؤمن   منه(( إلي   نعم، يكل بعض الناس إلى ما في قلوبهم من  ))أو مسلم؟((قال:  ا؟مالك عن فالن وا 

ترك ابن أم مكتوم  -عليه الصالة والسالم-وصنع مثل هذا  ،لهم اض الناس تأليف  إيمان فال يعطيهم، ويعطي بع
يكنيه، يكني  ااستئالف   ((فالن أبا يا)) :ويقول على ما في قلبه من إسالم، أقبل إلى اآلخر رجاء إسالمه، ااعتماد  



المقصود أن الرسول  ؟((ابأس   ولأق بما ترى  هل)) ؟((ابأس   أقول بما ترى  هل)) له، ااستئالف   ؛هذا الكافر، المشرك
جاءه العتاب، جاءه العتاب، عوتب في هذه القصة، وما عوتب في العطاء، ما عوتب  -عليه الصالة والسالم-

ال شك أن هذا الوصف وهو  [( سورة عبس0)] }َأن َجاءُه اأْلَْعَمى{لماذا؟  ،في العطاء، وعوتب في هذه القصة
 اى ما يعرف تقاسيم الوجه، نعم، يعني لو كان مبصر  عمى أن هذا األوصف مؤثر في المسألة، بمعنالعمى 

ولذلك ما عوتب في  ؛أعمى ،هذا ما يدري عن شيء ه بعد أن بش في وجهه ووكله إلى ما..؟وأعرض عن
 - 4)]زَّكَّى{ َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه يَ * َأن َجاءُه اأْلَْعَمى* }َعَبَس َوَتَولَّىالعطاء، عوتب لما أعرض عن هذا األعمى، 

 ال" "فيقول: ؟((ا))هل ترى بما أقول بأس  له،  ااستئالف   ))يا أبا فالن((أقبل على المشرك وقال:  [( سورة عبس5
تي يعبدونها من دون لمراد بها األصنام، جمع دمية الا :ماءماء، ضبطت بضم الدال وكسرها، الد  أو الد    "ماءوالدُّ 

}َعَبَس  :فأنزلت ،ابأس   تقول بما أرى  ما" لمراد بها الهدايا التي يذبحونها ألصنامهم،ماء اهللا، أقسم بها، أو الد   
 ".األعمى جاءه أن أعر  [( سورة عبس4)]{ َوَتَولَّى

بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم، ويبسط له رداءه  -عليه الصالة والسالم-فكان النبي " :زاد أبو يعلى عن أنس
المقصود أن هذه القصة هي سبب نزول عبس وتولى، ولم يختلف  "ني فيه ربي((بالذي عاتب ا))مرحب  ويرحب به 

الترمذي من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن هشام بن  عن مالك في إرسالها، مرسلة، أخرجهالرواة 
 عروة عن أبيه عن عائشة قالت، فهو موصول عند الترمذي.

 ما مناسبة هذا الحديث؟
 يعرض القرآن على المشركين؟ نزول السورة، نعم. -عليه الصالة والسالم-النبي  مناسبة الحديث يعني

 ..:.....طالب
 ،تعرف أن التأليف في أول األمرهذا،  الترجمة تشمل هذا وغيره، المقصود أن سبب نزول هذه السورة هو

ل األمر ال يأتي على الوضع في أو  االتأليف في بداياته والكتاب من أوائل المصنفات الحديثية في التأليف عموم  
ثم يكبر، يبدأ غير مرتب ثم يتقن ترتيبه، يعني  االمتناسب من كل وجه، وهذا شأن عمل البشر، يبدأ صغير  

على كل حال مثلما ذكرنا أنه ال يلزم أن عوتب؟  -عليه الصالة والسالم-عظمة هذا القرآن من جهة أن النبي 
 ما في أوائل المصنفات.يكون الترتيب دقيق مائة بالمائة ال سي

لكن األعمى ما يدري نعم، أنا أقول: لعل الوصف كونه أعمى له أثر؛ ألن المبصر يرى تقاسيم الوجوه ويعذر، 
حال  نعم، على كل ))إنما أنا قاسم وهللا معطي((: -عليه الصالة والسالم-من عنده، نعم، في العلم يقول النبي 

عليه الصالة -يعذر تصرف النبي  اثر كبير، يعني لو كان مبصر  عمى له أأنا أقول: إن الوصف بكونه أ 
، المؤلفة قلوبهم يعطون من باب التأليف ،في كونه وكل هذا إلى ما في قلبه من إيمان، واستألف غيره -والسالم

م فهو باب مشروع في الدين، لكن يبقى أن هذا األعمى الذي ال يعرف تقاسي ،الزكاة وهي ركن من أركان اإلسالم
  .وهللا أعلمي أن يراعى؛ ولذا نزل العتاب فيه، الوجوه، وال يعرف ما يحتف بالمسألة من ظروف ينبغ

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (3كتاب القرآن )الموطأ_ 
 الملك بيده الذي وتبارك ،ا جاء في قراءة قل هو هللا أحدباب: مو : ما جاء في سجود القرآن، بابشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
الحروف  المذكور العدد وغيره قتيبة ابن حمل"من فتح الباري يقول:  نقال   -درس األمس-هذا له تعلق بالدرس 

 :أشياء سبعة في التغاير بها يقع التي الوجوه على السبعة
 بنصب [( سورة البقرة050)] }َواَل ُيَضنرَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد{ :مثل، صورته وال معناه يزول وال حركته تتغير ما :األول
. ال يضاَر، ،ورفعها الراء  وال يضار 

 والفعل الطلب بصيغة "أسفارنا بين بعد"و [( سورة سبأ47)] }َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا{ :مثل الفعل بتغير يتغير ما :الثاني
 باعد وبعد. الماضي
 .والزاي بالراء "ننشرها ثم" :المهملة الحروف بعض بنقط يتغير ما :الثالث
 ."منضود طلع"و علي قراءة في "منضود طلح" :مثل اآلخر جمخر  من قريب حرف بإبدال يتغير ما :الرابع

{ :مثل والتأخير بالتقديم يتغير ما :الخامس  بكر أبي قراءة في [( سورة ق47)] }َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِِ
 ."بالموت الحق سكرة وجاءت" :العابدين وزين مصرف بن وطلحة الصديق
 ،يغشى إذا والليل" :الدرداء وأبي مسعود ابن عن التفسير في تقدم كما اننقص أو بزيادة يتغير ما :السادس
 .النقصان في هذا "واألنثى والذكر ،تجلى إذا والنهار
 :جبير بن وسعيد مسعود ابن قراءة في "المنفوش العهن" :مثل ترادفها بكلمة كلمة بإبدال يتغير ما :السابع

 ،وقال به غيره ،تأويل مشكل القرآن ،مشكل القرآن :بداية كتابههذا أورده ابن قتيبة في  "المنفوش كالصوف"
الذي اختاره ابن حجر أن الموجود اآلن بين الدفتين هو ما  ،وتبعه عليه أقوام، ونوقش في بعض األشياء المذكورة

آلية في ، ضعوا هذه ا: اكتبوه، أمر الكتبة أن يكتبوهبكتابته، إذا نزل قال -عليه الصالة والسالم-أمر النبي 
الموجود بين الدفتين هو كل ما أمر بكتابته، يبقى أن الذي تركه كذا، المكان الفالني في السورة التي يذكر فيها 

الصحابة وأجمعوا على تركه هو مما تجوز به القراءة في أول األمر، تجوز به القراءة في أول األمر، لبعض 
عليه الصالة -مما أمر النبي  ابن حجر أنه لم يترك شيئ ا ي اختارهالكلمات الموجودة اآلن بين الدفتين، الذ

أصحابه كل على لغته، وكل ما  -عليه الصالة والسالم-بكتابته، لكن هذا المكتوب يقرئه النبي  -والسالم
قرأه بلغته، ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنتهم بالقرآن اكتفي بالمكتوب، القراءة على لغة قريش أ يستطيع، إذا لم يستطع

لكن كونه أنزل على  ،ل من القرآن وما أمر بكتابتها ال شك أن فيه محافظة على ما نز ذا رأي ابن حجر، وهذه
نزلت من القرآن، كلها سبعة أحرف، بعضهم يرى أنه أنزل حكم قراءته على سبعة أحرف، ال أن هذه األحرف 

على الناس في أول األمر،  وتسهيال   اسير  هلم، أقبل، تعال، أسرع، اعجل، نعم، إنما أنزل جواز قراءته توسعة وتي



مصون، محفوو عن  ،لكن الذي ال نشك فيه أن القرآن بين الدفتين كامل ،على كل حال المسألة طويلة الذيول
ولم يوجد أي خالف بينهم، اتفقوا  -رضي هللا عنه-الزيادة والنقصان، وأن الصحابة أجمعوا على ما كتبه عثمان 

أن القرآن المذكور كامل، وأنه محفوو مصون  ،ن إال على نص، هذا الذي يجب اعتقادهعليه واإلجماع ال يكو 
 من الزيادة والنقصان.

 
 

 أن -أسلم مولى عمر- أبيه عن العدوي  أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
بصحابي؟ ليس  أم ليسذا صحابي أسلم ه "أسفاره بع  في يسير كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

رضي هللا -نعم، بقيته تدل على أنه تلقاه عن عمر  ؟الخبر صورته صورة المرسل، نعم، لكن بقيته ابصحابي، إذ  
صاحب  -رضي هللا عنه-فقال عمر، فهو ينقله عن عمر  "قال عمر: فحركت بعير" :هلقوله في أثنائ -عنه

 -سفر الحديبية- كان يسير في بع  أسفاره -ى هللا عليه وسلمصل-"أن رسول هللا صاحب القصة، و الشأن، 
على الدواب، ال سيما إذا أخذت ما يكفيها من  وفي هذا إباحة السير ليال   "ليال   معه يسير الخطاب بن وعمر

مرة  سأله ثم" بالوحي، -عليه الصالة والسالم-الشتغاله  "يجبه فلم شيء عن عمر فسأله" الراحة في النهار،
عليه الصالة -ظن أن النبي  -رضي هللا عنه-وكأن عمر  "يجبه فلم مرة ثالثة سأله ثم ،يجبه فلم يةثان

ال ال يتصور مثل هذا اإللحاح من عمر  -والسالم  فقال" -رضي هللا عنه-لم يسمع السؤال األول والثاني وا 
وقع منه من ما بسبب  يا عمر، منادى بحذف حرف النداء، دعا على نفسه :يعني "عمر أمك ثكلتك" :عمر

أو نزرت  "هللا رسول نزرت" ،-عليه الصالة والسالم-خوف غضبه  -عليه الصالة والسالم-اإللحاح على النبي 
يعني ألححت عليه، وبالغت في السؤال، ألححت عليه وبالغت  ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  -بالتشديد–

 في السؤال.
 "يجيبك ال ذلك"ثالث مرات كل أنه السؤال مع رفع الصوت، هذا هو النزر،  استعمال الناس لهذه الكلمة للنزر

توجب على المتعلم  لعالم عن اإلجابة، إجابة المتعلميقول أهل العلم في هذا: إن سكوت ا ،يجيبك ال ذلككل 
هم أن الشيخ ترك اإللحاح في السؤال، يعني ال يسأله مرة ثانية، إذا توقع أنه لم يسمع يعيد السؤال، لكن إذا ف

سمع السؤال، الشيخ ما يترك اإلجابة إال ألمر لعله ال يحضره الجواب، لكن ما الذي يمنع أن يقول الشيخ: هللا 
الشيخ أال يلح عليه بالسؤال، وال يضجر بكثرة األسئلة، هذا من آداب طالب العلم عند  معأعلم، فمن باب األدب 

ال يريد أن يجيب فيه، له أن يسكت عما ال يريد أن يجيب فيه، أما  أهل العلم، يقولون: العالم له أن يسكت عما
السؤال عن المسائل النازلة والمسئول عنده علم بها، وال يوجد من يقوم مقامه في الجواب عنها فهذا يتعين عليه 

ال يعرف  الجواب، وال يجوز له السكوت، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لكن إذا كان
الجواب يقول: هللا أعلم، إذا رأى أن السائل ال يستفيد من الجواب، له أن يسكت وله أن يصرفه عنه باألسلوب 
ذا رأى أن هذه المسألة ليست واقعة، أو أن السائل متعنت له أن ال يجيب، في بعض الطالب يقول:  المناسب، وا 

طاعه أمن فضلك ربع ساعة ما  :ألنه لو قال ؛تدرج الشيخ يجلس معه ربع ساعةسؤال بسيط سهل، ثم يس



عشر  ،سؤال بسيط يتصور أنه بسيط عند المسئول، لكن بعضهم لو قال: من فضلك ربع ساعة نعمالشيخ، 
 طاعه الشيخ، سؤال، سؤال خفيف ثم بعد ذلك يستدرجه إلى أن يمضي الربع، نعم.أما  ،دقائق
 .....:.طالب

 عند الحاجة إليه.على كل حال ال بأس به جائز، جائز 
يعني بسبب - قرآن في ينزل أن وخشيت -قدام الناس- الناس أمام كنت إذا حتى بعيري  فحركت :عمر قال"

 "فما نشبتيعني لم يلبث،  "فلم ينشب ورقة أن توفي" :لبثت، وفي حديث بدء الوحي "نشبت فما -هذا اإللحاح
 يكون  أن خشيت لقد :فقلت" عمر: قالم يسم، هذا الصارخ لي يا عمر، و يناد "بي يصرخ اصارخ   سمعت أن
يفرط في  ،خالف حال كثير من الناس اليوم، يفعل األفاعيلالخوف يحملهم على هذا بنعم هذا  "قرآن في نزل

ذا أدى الصالة مع الجماعة ع ينتظر  لى وجه قد ال يكتب له من أجرها شيءالواجبات، يرتكب المحرمات، وا 
، األمر ليس بهذه السهولة، اب قال: جاءت المالئكة تسلم عليه، ينتظر التسليم كفاح  التسليم، نعم، إذا حرك البا

عمران بن حصين كان يسلم عليه، لكن المفرط يستحق مثل هذه الكرامات، ويسول لنفسه مثل هذه األمور؟ عمر 
وال فج إال سلك وهو عمر الذي فرق هللا به بين الحق والباطل، وما رآه الشيطان في طريق  -رضي هللا عنه-

آخر، مشهود له بالجنة، ويخشى أن ينزل فيه قرآن، والناس في هذه األزمان يجمعون مع اإلساءة بل أسوء  اطريق  
أو ال يخطر لهم على بال،  ،اإلساءة ويحسنون الظن، ويؤملون اآلمال الطويلة العريضة، والخوف ال ذكر له

أرسل إلى عمر لما أرسل الصارخ  -والسالم الصالة عليه–أرى أنه "خشيت أن ينزل في قرآن، قال أبو عمر: 
  .ليخبره الخبر يريد أن يؤنسه بذلك، ويجبر خاطره لما تركه ثالث مرات دون جواب، يريد أن يؤنسه بذلك

، ما بعد رد السالم؛ ألن هذا معروف "فقال عليه فسلمت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فجئت" قال عمر:
وَها{ يحتاج إلى نقل، ْيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ َذا ُحيِِ عليه الصالة -فقال  [( سورة النساء50)] }َواِ 

 أحب)) )الالم( هذه الم توكيد، ((لهي))سورة  ((سورة الليلة هذه علي أنزلت لقد)) :بعد رد السالم -والسالم
ا  :قرأ ثم" من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما،يعني لما فيها  ((الشمس عليه طلعت مما إلي }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتح 

ِبين ا{ وهذا الفتح هو الصلح، هذا الفتح هو الصلح؛ ألنه مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح  ،فتح مبين [( سورة الفتح4)] مُّ
الملوك في  -الصالة والسالمعليه -وكاتب النبي  ،صلت الهدنةحفتح، فهي الفتح الحقيقي؛ ألن بهذا الصلح 

ِبين اوحصل خير عظيم بواسطتها،  ،األمصار ا مُّ َم ِمن َذنِبَك َوَما *  }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتح  ِلَيْغِفَر َلَك َّللاَُّ َما َتَقدَّ
َر{ يه ))ركعتا الفجر خير مما طلعت علال شك أن هذا خير مما طلعت عليه الشمس،  [( سورة الفتح0 -4)] َتَأخَّ

ألنها تطلع على الدنيا، والدنيا ما فيها شيء يستحق،  الشمس(( ))تكبيرة اإلحرام خير مما طلعت عليه الشمس((
 وال توزن عند هللا جناح بعوضة.

 عبد بن سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
صلى - هللا رسول سمعت: قال -سعد بن مالك بن سنان الخدري - سعيد أبي عن -بن عوف الزهري - الرحمن

وهم  ((صالتهم مع صالتكم تحقرون  قوم -في الصحابة، وفي األمة- فيكم يخرج)) :يقول -هللا عليه وسلم
، يوم النهروان، من الخوارج وهذه صفتهم، -رضي هللا عنه وأرضاه-الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 

 ألنهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، ((صيامهم مع وصيامكم)) لون صالتكم مع صالتهم،تستق تحقرون:



يعني من عطف العام على الخاص، يعني بقية أعمال البر تحقرون أفعالكم مع  ((أعمالهم مع وأعمالكم))
وهي آخر الحلق مما يلي جمع حنجرة،  ((حناجرهم يجاوز وال)) آناء الليل والنهار ((القرآن يقرءون )) أفعالهم،

، وهل المراد بالدين هنا اإلسالم أو الطاعة؟ الدين من يمرقون  ))يمرقون من الدين((الفم، وال يجاوز حناجرهم، 
يَن ِعنَد َّللِاِ اإِلْساَلُم{نعم، هل المراد بالدين هنا اإلسالم أو الطاعة؟ ألنه يطلق ويراد به  ( سورة آل 47)] }ِإنَّ الدِِ

على كل حال هما قوالن، منهم من يقول: الدين هو اإلسالم، يحتج بهذا  ،ق ويراد به الطاعة، نعمويطل [عمران
على تكفيرهم، ومن يقول: الدين هو الطاعة يقول: إنهم يخرجون عن الطاعة، طاعة والة األمور، وهي تابعة 

ينئذ ال يحكم بكفرهم، ، وح-عز وجل-، فالخروج على طاعتهم خروج على طاعة هللا -جل وعال-لطاعة هللا 
يَن ِعنَد َّللِاِ اإِلْساَلُم{إن المراد بالدين هو اإلسالم  :أقول: من قال قال: يخرجون  [( سورة آل عمران47)] }ِإنَّ الدِِ
ذا قلنا: إن المراد بالدين هو الطاعة ..وبهذا يقول من كفرهم، ورجحه منه بالكلية، ، بل به جزم ابن العربي، وا 

ن خرجوا عن طاعة والة األمر، وهي في الحقيقة خروج عن طاعة هللا  قال: ال يكفرون، عز -ال يكفرون، وا 
؛ ألن هللا هو الذي أمر بطاعة والة األمر، على كل حال المسألة خالفية، المسألة خالفية، الخطابي نقل -وجل

وأكل  ،زوا مناكحتهمأنهم فرقة من فرق المسلمين، وأجا -على ما عندهم من ضالل-اإلجماع على أن الخوارج 
ال غير مقبولة عند أهل العلم؟ مقبولة، لكن في نقل اإلجماع نظر؛  ذبائحهم، وقبول شهاداتهم، رواياتهم مقبولة وا 

 ألن الخالف موجود.
نسب عدم تكفيرهم إلى جماهير أهل العلم، ونسب عدم تكفيرهم إلى الصحابة،  -رحمه هللا تعالى-وشيخ اإلسالم 

في مواضع من كتبه  -رحمه هللا-قتالهم معاملة الكفار، لم يعاملوهم كما قال شيخ اإلسالم ولم يعاملوهم في 
 معاملة الكفار.
 على كل حال المسألة محتملة، نعم؟كأنه يميل إلى تكفيرهم،  -رحمه هللا-الشيخ ابن باز 

 .......:طالب
حتى نقل عن جماهير رأيه..، عليه  مواضع كثيرة ال تحصى، لكن يبقى يبقى أن شيخ اإلسالم الذي استقر ،ال

في مواضع أن الصحابة ما عاملوهم معاملة الكفار حينما  ونص في رده على الرافضةالصحابة عدم تكفيرهم، 
 قاتلوهم، نعم.

 .......:طالب
 كيف؟
 :......طالب

 نعم. ،يعني ال يصل إلى قلوبهم، هو مجرد طرف الحلق، الحنجرة، ال يصل إلى القلب فيؤثر فيه
 .......:طالب

إلى آخره،  ..))يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون(( "،اعدل يا محمد"ال، المراد بهم الذين أصلهم من قال: 
المراد بهم الخوارج أصحاب المقالة المعروفة، وأنه ليس المراد بهم البغاة، البغاة ال يكفرون ..، الذين أصلهم

ن وجب ردهم إلى الحق، وجب قتالهم ااتفاق    :رميةال ((الرمية من السهم مروق  ))يمرقون من الدينهم، فوك، وا 
فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الطريدة من الصيد، مروق السهم من الرمية، بحيث ينفذ السهم من الطريدة الصيد 



المرمي بسرعة، وهو في هذه السرعة ال تالحظ عليه أثر الدم؛ ألن المالحظ أن الطريدة أو الذبيحة حينما تذبح 
 ،اشيئ  فيه  ترى  فال)) حديدة السهم ((النصل في)) أيها الرامي ((تنظر)) ولذا قال: ؛ة يتأخر خروج الدمبسرع
 فال))الذي فيه السهم  ((الريش في وتنظر ،اشيئ  فيه  ترى  فال)) ،هو الخشب، السهم الذي ((القدح في وتنظر
موضع الوتر من السهم، أي تتشكك هل وهو  ،بضم الفاء ق((الفو في)) يعني تشك ((وتتمارى  ،اشيئ  فيه  ترى 

أنه في أول النهار  علق به شيء من الدم؟ داللة على أن خروجهم من الدين يحصل بسرعة، بغتة، يعني عندك
نسأل هللا السالمة والعافية، فعلى اإلنسان أن يلزم الجادة، ويلجأ  ،ثم في اآلخر يمرق من الدين من خير الناس

ن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وجاء في آخر الزمان أن الرجل يصبح إلى ربه ويسأله التثبيت؛ أل
 يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل هللا السالمة والعافية، فاألمر مخوف. ،، والعكساويمس كافر   امؤمن  

 مكث "يتعلمها سنين ثماني البقرة سورة على مكث عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"ثم قال: 
 ، بل ألنه كان يتعلمها-رضي هللا عنه وأرضاه-وليس ذلك لبطء حفظه ، يتعلمها سنين ثماني البقرة سورة على

فيما ذكره  -رضوان هللا عليهم-وما فيها من علم وعمل، على ما جاء عن الصحابة  ،يتعلم فرائضها وأحكامهاو 
ا القرآن أنهم كانوا ال يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا حدثنا الذين كانوا يقرئونن"قال:  ،أبو عبد الرحمن السلمي

عشر آيات، فعلى هذا يحتاج اإلنسان إذا قدر أنه يتعلم  ا"ما فيها من علم وعمل، فتعلموا العلم والعمل جميع  
 عشر آيات في كل يوم بمراجعة كالم أهل العلم عليها والتفاسير الموثوقة النظر فيها من كل وجه، فيما جاء فيها

-عليه الصالة والسالم-وما جاء عن النبي  ،فيما جاء في القرآن مما يبينها ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي 
وما ذكره أهل العلم الموثوقون في تفاسيرهم، نظر  ،-رضي هللا عن الجميع-وما جاء عن صحابته والتابعين  ،

ال فيها من كل وجه، يحتاج في عشر اآليات يكفيه يوم؟ نعم، مجرب ؟ األمور نسبية يا اإلخوان، ال هذا وا 
 بي يراجع مائة تفسير ال يستطيع، نعم.غشخص ي

 ......:طالب
، لكن لو انتقى من كل نوع افي مئات التفاسير، الذي يريد أن يراجع كل ما كتب هذا لن يستطيع أن ينتهي أبد  

وهذا في معانيه، وا عرابه، وبالغته، ينتقي له  من أنواع التفسير، هذا تفسير باألثر، وهذا تفسير في أحكام القرآن،
هذه ن عشر اآليات تحتاج إلى أسبوع ب، وتكون هذه التفاسير ديدنه يراجع عليها القرآن كله، أظعشرة تفاسير مثال  

بوع، اثنا الطريقة، فنحتاج بعد هذا إلى كم أسبوع؟ القرآن ستة آالف، ستمائة في أسبوع؟ كم، ستمائة في األس
مكث يتعلم البقرة ثماني سنين،  -رضي هللا تعالى عنه-، وابن عمر للقرآن كامال   اثنا عشر سنة عشر سنة،

 يتعلمها.
البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها  -أبوه– "تعلم عمرأخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: 

م، يالحظ على كثير من طالب العلم فنحن ال نعطي القرآن حظه وال حقه من العناية واالهتما ا"نحر جزور  
والحرام، وكثير مما يعنى  م، يهتمون بالفقه األحكام الحالل، خير عظي-إن شاء هللا-يهتمون بالسنة، وهذا خير 

لهم عناية بحفظه، لكن هل لهم عناية بجميع ما يتعلق  -وهلل الحمد-كثير من طالب العلم  ؟بالعقيدة، لكن القرآن
 نادر حتى في الدروس العلمية تجد نصيب القرآن منها أقل من غيره، نعم. به من علم وعمل؟ هذا

 ..:....طالب



الحافظ ابن حجر لما أنهى فتح الباري صنع وليمة ، واالئتساء به، أمرنا باالقتداء به ،خليفة راشد ؟المانع ما
  المستعان.على تمام هذا العمل الجليل، وهللا -عز وجل-أكلت ثالثمائة دينار ذهب، هذا شكر هلل 

في هذا إشارة لما أشار إلى أن الخوارج يقرءون  يقرءون القرآن ))ال يجاوز حناجرهم..((، ))يقرءون القرآن((
فمعنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يجاوز  ، وال يصل إلى القلبالقرآن، لكن على وجه ال يجاوز الحناجر

 ه.تكون قراءته على الوجه المأمور ب ،حنجرته إلى قلبه
 ما جاء في سجود القرآن: :بابشرح: 

 أحسن هللا إليك: 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 جاء في سجود القرآن: : باب ما-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
صلى - هللا رسول أن أخبرهم انصرف فلما ،فيها فسجد ،انشقت السماء إذا :لهم قرأ -رضي هللا عنه- هريرة

 .فيها سجد -هللا عليه وسلم
 بن عمر أن أخبره مصر أهل من رجال   أن -مارضي هللا عنه- عمر ابن مولى عناف عن مالك عن وحدثني
 "بسجدتين فضلت السورة هذه إن" :قال ثم ،سجدتين فيها فسجد الحج سورة قرأ -رضي هللا عنه- الخطاب
 سورة في يسجد -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ".سجدتين الحج

 هوى  إذا بالنجم قرأ -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن األعرج عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .أخرى  بسورة فقرأ قام ثم ،فيها فسجد

 على وهو سجدة قرأ -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 :فقال للسجود الناس فتهيأ ،األخرى  الجمعة يوم قرأها ثم ،معه الناس جدوس فسجد فنزل ،الجمعة يوم المنبر

 ".يسجدوا أن ومنعهم يسجد فلم ،نشاء أن إال علينا يكتبها لم هللا إن رسلكم على"
 ".فيسجد المنبر على السجدة قرأ إذا اإلمام ينزل أن على العمل ليس: "-رحمه هللا- مالك قال
 منها المفصل في ليس سجدة عشرة إحدى القرآن سجود عزائم أن عندنا راألم: "-رحمه هللا- مالك قال

 ".شيء
 ،العصر صالة بعد وال الصبح صالة بعد اشيئ   القرآن سجود من يقرأ ألحد ينبغي ال: "-رحمه هللا- مالك قال
 الصالة وعن ،الشمس تطلع حتى الصبح بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك
 .الساعتين تينك في سجدة يقرأ أن ألحد ينبغي فال ،الصالة من والسجدة ،الشمس تغرب حتى العصر بعد



 وال الرجل يسجد ال" :مالك قال ؟تسجد أن لها هل تسمع حائ  وامرأة سجدة قرأ عمن -رحمه هللا- مالك سئل
 ".طاهران وهما إال المرأة
 معها يسجد أن عليه ليس" :مالك قال ؟معها يسجد أن يهأعل ،يسمع معها ورجل سجدة قرأت امرأة عن وسئل
 من على وليس ،معه فيسجدون  السجدة فيقرأ به فيأتمون  الرجل مع يكونون  القوم على السجدة تجب إنما
 ".السجدة تلك يسجد أن بإمام له ليس يقرؤها إنسان من سجدة سمع

 ن""باب ما جاء في سجود القرآ: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لى  د جمهور العلماء، وأوجبه الحنفيةسجود التالوة سنة عن ،وسجود القرآن لألمر به، لألمر به في مواضع، وا 

-والجمهور حملوا األوامر الواردة فيه على الندب؛ ألن النبي  ،-رحمه هللا-بن تيمية ال شيخ اإلسالم االوجوب م
عليه الصالة -م فلم يسجد، ما سجد زيد، وال سجد النبي قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النج -عليه الصالة والسالم

هو يأتي ما يدل على أن األمر فيه سعة، نعم هو سنة مؤكدة وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهم،  ،-والسالم
 مرتبطة بسبب، فهو مؤكد.

 عن -يالمخزوم– سفيان بن األسود مولى -المخزومي– يزيد بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
 السماء إذا "،"األظهر أنه كان يصلي بهم"يقول الباجي:  "لهم قرأ هريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبي

 ."فيها سجد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أخبرهم -من سجوده- انصرف فلما فيها فسجد انشقت
ال موقوف؟ مرفوع،  عندنا  .المفصل، سجود في المفصل في الصحيحين، وهو سجود في اهو أيض  و هذا مرفوع وا 

في األعراف، وفي الرعد، وفي  ا؛سجود القرآن إذا جمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في خمسة عشر موضع  
وفي النمل، وفي السجدة، وفي ص، وفي حم  ،النحل، وفي اإلسراء، وفي مريم، وفي الحج اثنتان، وفي الفرقان

لحنابلة يقولون: أربعة جميع أقوال أهل العلم، اسجدة، هذا إذا جمعنا  ةالسجدة، وفي المفصل ثالث، خمس عشر 
ألنه ليست من سجود التالوة، سجدة شكر عندهم، الشافعية عندهم الخمسة عشرة  (؛ص)يحذفون سجدة  ،عشر

؛ عشرة، المالكية عندهم إحدى عشر على ما سيأتي جدة الثانية من الحج، فيكون أربعكلها، الحنفية يحذفون الس
 االحج ليس فيه األنه ليس عندهم شيء في المفصل، الثالث التي في المفصل نعم، ال سجود فيها عندهم، وأيض  

هذا جميع ما في القرآن من سجود التالوة،  ،فيكون المجموع إحدى عشرة على ما سيأتي ،إال سجدة واحدة
أمرها أوسع من غيرها،  ،العلم محل خالف بين أهل ؟هل هي من عزائم السجود أو الشكر (ص)والخالف في 

وتسجد حتى في الصالة لمن شاء حتى في الصالة،  ،يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع
أما عند الحنابلة تبطل الصالة، عند الحنابلة سجدة الشكر تبطل الصالة، أنتم تالحظون لما كانت الصالة في 

، وهذا حصل، رؤي بعض سجد معه؛ ألنها تبطل الصالة عندهمالناس ما يوكان اإلمام يسجد فيها بعض  ،الحرم
 المشايخ ما سجد، ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك.

 ......:.طالب
حصل من المشايخ ما سجد  اقبل خمس سنوات؛ ألن واحد   ..،اآلن السديس ما يسجد، السديس ما سجد بعدنعم 
، ما أدري -وهلل الحمد-تنقل إلى العالم كله، والمسألة فيها سعة  التشويش ما هو بمطلوب يعني، والصالة يعني



هل هي سجدة تالوة أو  ،عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، والخالف فيها قوي 
 سجدة شكر؟ فمن سجد ال يثرب عليه، ومن لم يسجد ال يؤمر به.

وهي من المفصل، فلما انصرف من سجوده  ،فسجد فيها ،نشقتقرأ لهم إذا السماء ا -رضي هللا عنه-أبو هريرة 
في  ال يرى سجودعلى اإلمام مالك الذي  وفي هذا رد   ،سجد فيها -صلى هللا عليه وسلم-أخبرهم أن رسول هللا 

مروي عن مالك، لكن الذي  االمفصل، بهذا قال الخلفاء األربعة، المفصل يسجدون فيه، واألئمة الثالثة وهو أيض  
 به في موطئه، ال. صرح
 ........:طالب

 .-إن شاء هللا-كالمه  يأتيد ثم لم يعد، نعم كان يسج
 الحج سورة قرأ الخطاب بن عمر أن أخبره مصر أهل من رجال   أن عمر ابن مولى نافع عن مالك عن وحدثني"

ق عليها، التي السجدة األولى متف "بسجدتين فضلت السورة هذه إن" :قال ثم -سجدتين– سجدتين فيها فسجد
هذه لم يقل بها مالك وال أبو حنيفة، لم يقل بها  ما السجدة الثانية التي في آخرهافي الوجه الثالث، متفق عليها، أ

مالك وال أبو حنيفة، لكن السجود فيها قول الشافعي وأحمد، فالشافعي عنده السجدات خمسة عشرة، وعند أحمد 
 وليست عنده الثانية من الحج، عكس الحنابلة. (ص)ة، لكن عنده أربعة عشرة، وعند أبي حنيفة أربعة عشر 

 في يسجد عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنهمولى ابن عمر  دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
))في الحج سجدتان من لم يسجدهما فال : اوروي عن عقبة مرفوع  ، "سجدتين الحج في يسجد، سجدتين الحج

 اوهو أعلم بإسناده، لكن هل يلزم أن يكون صحيح   ،ضعف الباجي إسناده، لكن احتج به اإلمام أحمدو يقرأهما(( 
ليعمل به اإلمام أحمد في مثل هذا الباب، أو يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب؟ نعم، نحن ال نضطرب يا 

ال ليس بحكم؟ أو فضيلة من الفضائل؟ لكن هل هناك انفكاك بين األحكام والفضائل؟  أخوان، هذا حكم وا 
 الفضائل من السنن إذا رتب عليها ثواب صارت تعريفها تعريف السنة، فترجع إلى األحكام.

ن كان فيه ما فيه من  على كل حال المرجح أن الحج فيها سجدتان، فيها السجدتان، هذا الحديث المرفوع وا 
))من لم عمر وابنه عبد هللا بن عمر، الضعف عمل به اإلمام أحمد وهو إمام من أئمة السنة، وهو ثابت عن 

يعني يترك اآلية، والخالف بينهم هل يترك اآلية كاملة أو يترك موضع السجود؟ نعم،  يسجدهما فال يقرأهما((
 يترك لفظة السجود أو يترك اآلية كاملة؟ أقول: على خالف بينهم في هذا.

 ة إلى مثل هذا.أو تترك جميع السورة التي فيها سجدة؟ نعم، لعله تأتي إشار 
 هوى  إذا النجمفي الصالة  قرأ الخطاب بن عمر أن األعرج عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 
قرأ سورة النجم  -عليه الصالة والسالم-وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي  ،فيها فسجد "فيها فسجد

حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني  من افما بقي أحد من القوم إال سجد، فأخذ رجل كفًّ  ،فسجد فيها
عليه -نسأل هللا العافية؛ ألنه لما قرأها النبي  ،، كبر، منعه الكبر من السجوداقتل كافر   هذا، قال: فلقد رأيته بعد  

القصة لكن هذا قدر منها  اكل من حضر، وفيها أيض   ،سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار -الصالة والسالم
ن قواها ابن حجر وبعض  ،التي تذكر قصة الغرانيق باطلة عند أهل العلم ،وما عدا ذلك من القصةصحيح،  وا 



وكأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل  ،قواها ابن حجر ،أهل العلم
 التحقيق على أنها باطلة.

بعد  قامثم  ،أخرى  بسورة فقرأ قام ثمد على قول مالك، والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا ير  "سجد فيها"
ليقع الركوع عقب القراءة كما هو األصل في الركوع، بعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد  ؛أخرى  بسورة فقرأالسجود 

نما يقرأ بعدها شيئ ا، نعم، ال يركع مباشرةكانت في آخر سورة مثال    ليقع "ثم قام فقرأ بسورة أخرى ، كما هنا ، وا 
الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم؛ ألن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه 
الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة، بعض الناس ال تسعفه صحته وحركته أن يتبع اإلمام ويلحق به بسرعة، 

  .، نعماولو يسير   افقد تفوته الركعة، فاألولى أن يقرأ عقب سجوده شيئ  
 طالب:......

نتعرض له سيعني هل يكبر للسجود وللرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صالة أو ليس بصالة؟ وهذا 
إذا  ا،وتكبير رفع منه وسالم أيض   صالة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود :في آخر الباب، فإذا قلنا -إن شاء هللا-
في الصالة أمرها سهل، لكن خارج  "كان يكبر مع كل خفض ورفع" ،االصالة يشمله : صالة، إذا كان وصفقلنا

إنها صالة يقول هذا، يكبر للسجدة، ويكبر للرفع منها،  :الصالة نكبر للسجود ونكبر للرفع منه؟ الذي يقول
ورة، يلزم والسترة، وستر الع ،والطهارة ،استقبال القبلة ؛ويسلم منها؛ ألنها صالة، يلزمه فيها جميع ما يلزم الصالة

، في الصالة يكبر للهوي -إن شاء هللا-فيها جميع ما يلزم في الصالة، وهذا تأتي اإلشارة إلى شيء منه 
 نعم؟ع، يكبر مع كل خفض ورفع، افرتولال
 .......:طالب

 .ألن الركوع ال بد أن يقع من قيام، أن يكون من قيام، نعم ، يعتدل ثم يركع؛يرفع ،ال
هذا منقطع؛ ألن عروة ولد في و  "الخطاب بن عمر أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 

أي سورة فيها سجدة، وهي  "سجدة قرأ"أن عمر بن الخطاب فلم يدرك عمر،  -رضي هللا عنه-خالفة عثمان 
 "فسجديعني من المنبر،  :نزل "،معه الناس وسجد فسجد فنزل ،الجمعة يوم المنبر على وهو" سورة النحل،

يعني على هينتكم،  "رسلكم على" :فقال للسجود الناس فتهيأ األخرى  الجمعة يوم قرأها ثم وسجد الناس معه،
يعني لم يفرضها علينا، وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التالوة سنة وليس  "علينا يكتبها لم هللا إن"تمهلوا، 
 "يسجدوا أن ومنعهم يسجد فلم" ،ى مشيئة المرءأي لكن ذلك موكول إل ،استثناء منقطع "نشاء أن إال" بواجب،
ال  إذا قرأ شخص آية سجدة وآخر يستمع لقراءته لم يسجد القارئ ، وعلى هذا يسجدوا أن منعهم يسجد المستمع وا 

 ، نعم؟-إن شاء هللا تعالى-ما يسجد؟ نعم، يأتي الخالف فيه 
 :......طالب

أحد من  هألنهم ما خالفوه، ما في شك أنه ما في ؛وغيرهمالخلفاء األربعة كلهم على هذا، واألئمة الثالثة 
على عمر دليل على  -رضوان هللا عليهم-الصحابة، هو منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة 

للناس، سجد في  اأنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم، ولعل عمر فعل ذلك تعليم  
ا للناسم يالجمعة األولى ول  هذا الحكم. سجد في الثانية تعليم 



 ينزل أن على العمل ليس، "فيسجد المنبر على السجدة قرأ إذا اإلمام ينزل أن على العمل ليس: "مالك قال"
، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا اإلمام مالك عمل بالمرة فيسجد المنبر على السجدة قرأ إذا اإلمام

قال: ال بأس بذلك أن ينزل، وابن عبد  -رحمه هللا-والشافعي  ،-رضي هللا عنه-نزل عمر األخيرة حيث لم ي
زول؛ ألن يعني على لزوم النزول، هو ال يلزم الن "ليس العمل على ذلك" :-رضي هللا عنه-البر حمل قول عمر 

 فعي.وبهذا قال الشا ،ألن عمر نزل في المرة األولى ؛ال بأس به عمر لم ينزل، لكن لو نزل
 

 ..مصعب سويد. أبيأبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية عن األعرج عن يقول: 
 عنده. الذيسويد، أنا ما عرفت اإلشكال الحين، ما عرفت اإلشكال 

 .يقول: وفيه عن األعرج عنه، في رواية يحيى عن األعرج أن عمر
ني الذي حقق الكتاب بشار عواد يع- جم إذا هوى، وهنا يقول: قال بشارعن األعرج أن عمر قرأ الن نعم

وفي روايات  ،من النسخ والشروح اهكذا في رواية يحيى عن األعرج أن عمر، واستظهرت عليه عدد   -معروف
وفي رواية أبي مصعب  ،هكذا عرج عن أبي هريرة أن عمر، أن عمرالموطأ األخرى التي وقفت عليها عن األ

ويحيى بن بكير عند  ي شرح المعاني ومحمد بن الحسنفوسويد بن سعيد وعثمان بن عمر عند الطحاوي 
 البيهقي.

  ؟ما الذي نستفيده من هذا؟ أن الحديث متصل، نعم يعني
 ...:...طالب

 وهو منفرد؟
 ...:...طالب

هل له أن يقرأ  ،المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن اإلشكال في اإلمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم
ة وهو مأموم؟ فعليه ال يجوز له أن يسجد وهو خلف اإلمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى آية فيها سجد

تأتي يعني في أوقات النهي بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد؟ أو يترك السجدة؟ يترك اآلية، أو ال يقرأ سورة 
لمسجد في وقت النهي؛ لئال تقع في له: ال تدخل افيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال 

 حرج، فيه إشارات.....
على ، "شيء منها المفصل في ليس سجدة عشرة إحدى القرآن سجود عزائم أن عندنا األمر: "مالك قال"يقول: 

والرعد، والنحل، واإلسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وآلم  ،هذا اإلحدى عشرة عند مالك في األعراف
حذفنا الثالث نعم، إذا حذفنا الثالث في المفصل، والسجدة  (، وفصلت، إحدى عشرة، يعني إذاص)والسجدة، 

عليه الصالة -، صارت إحدى عشرة، لحديث ابن عباس أن النبي (ص)وأضفنا  سورة الحجاألخيرة من 
-س: أن النبي ابن عباحديث لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود،  -والسالم

 لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود لكنه ضعيف. -عليه الصالة والسالم
وأما سجوده في النجم فكان قبل أن يتحول  "،إذا السماء انشقت"سجد في  -صلى هللا عليه وسلم-وثبت أن النبي 

 إلى المدينة.



 اشيئ   القرآن سجود من يقرأ "قال مالك: ال ينبغي ألحدة من المهمات، هذه المسأل "ألحد ينبغي ال: "مالك قال"
 يقرأأن  "ال ينبغي ألحدلماذا؟ ألنه منهي عن الصالة، هذه أوقات نهي،  "العصر صالة بعد وال الصبح صالة بعد
 -سلمصلى هللا عليه و - هللا رسول أن وذلك ،العصر صالة بعد وال الصبح صالة بعد اشيئ   القرآن سجود من
 من والسجدة ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة وعن ،الشمس تطلع حتى الصبح بعد الصالة عن نهى

، على كل حال من يقرر أنها صالة وهو قول األكثر يقول: حكمها حكم ذوات األسباب، وكل على "الصالة
سبب، والذي يقول: ال تفعل  مذهبه في هذا، فالذي يقول: تفعل ذوات األسباب في أوقات النهي يقول: هذه ذات

 في ذوات األسباب في أوقات النهي وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعية يقولون: تفعل ذوات األسباب
من هذه الجهة، الذي يقول: إن سجود التالوة ليس  ى هذا يسجد بعد العصر وبعد الصبحأوقات النهي، فعل

وعند غروبها  وهو: أن الممنوع عند طلوع الشمسن يالحظ شيء بصالة يسجد على كل حال، لكن ينبغي أ
إذ ا  ف نقول: إن هذه السجدة ليست بصالة،فكي كفار؛ ألنهم يسجدون، ما هم يصلون السجود لعدم مشابهة ال

 ؟المنهي عنه في الحقيقة السجودالنهي عن الصالة في هذه األوقات ثم نسجد و  ونحن جاءنا نسجد في كل وقت
إن السجود ليس بصالة يسجد في أي وقت وعلى أي حال، وال إشكال عنده، لكن يبقى هذا  :فالذي يقول

يقول أهل العلم: المرأة ال تسعى  ا ليست بصالة، ونظيره سعي المرأةنه: إاإلشكال الدقيق حتى على قول من يقول
واألصل في  ؟وال تسعى المرأة، والحكمة منه، وسبب مشروعيته امرأة، نعم، فكيف نقول: يسعى الرجل اشديد   اسعي  

الطلوع مشروعيته امرأة؟ وهنا نقول: السجود ليس بصالة فاسجد حيثما شئت، أي وقت شئت، حتى مع وقت 
 -صلى هللا عليه وسلم-ثالث ساعات كان رسول هللا "وأنت منهي عن الصالة،  والغروب؛ ألنها ليست بصالة

ة وهذه ليست ح والصالة بعد العصر، فالنهي عن الصالونهى عن الصالة بعد الصب "ينهانا أن نصلي فيهن
الدليل على أن السجود ليس بصالة عند بعضهم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة بصالة إذ ا اسجد، و 

فليس بصالة، فإذا لم يأخذ حكم الصالة ال يدخل في النهي عن الصالة في هذه األوقات، لكن المسألة ال تسلم 
نقول مثل هل عند اإلنسان وقفة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم ال يرون المرأة عليها سعي، فمن أمر خفي يجعل 

ال يدخل في النهي بغض النظر عن  اإذ   ،وهذا عند بعضهم ليس بصالة ،ما دام جاءنا النهي عن الصالة ؟هذا
كما يقول أهل العلم بغض  لئال تنكشف ا؛شديد   اوالمرأة ال تسعى سعي   ؟سبب المنع من الصالة في هذه األوقات

وهي محتاجة إلى  ا،شديد   االنظر عن أصل المشروعية، قد يقول قائل: إنه ليس بحضرتها أحد حينما سعت سعي  
ا أو يقا هذا األمر، فهل للمرأة إذا أمنت من وجود من يطلع عليها ل: يطرد في من الرجال أن تسعى سعي ا شديد 

 ؟حقها هذا فال تسعى
، ال يقرأ السجود "العصر صالة بعد وال الصبح صالة بعد اشيئ   القرآن سجود من يقرأ ألحد "ال ينبغييقول: 
ال ما يسجد؟ عنده ال يسجد،  أصال    -صلى هللا عليه وسلم-"وذلك أن رسول هللا عنده، لكن إذا قرأ يسجد وا 

والناس ، شمس"نهى عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصالة بعد العصر حتى تغرب ال
الصالة في هذه البالد كانوا على هذا القول؛ ألنه هو المعروف عند الحنابلة، سجود التالوة صالة، و  اعموم  

هاتين  في سجدة يقرأ أن ألحد ينبغي فال"والسجدة من الصالة ال تسجد،  اإذ   منهي عنها في هذه األوقات،



ال فما المانع أن يقرأ السجدة وال يسجدوهذا نظير من منع دخول المسجد في هذه ا، "الساعتين  ؛ألوقات، نعم، وا 
 ألنه ممنوع من الصالة. من الصالة، يدخل المسجد وال يصلي؛ألنه ممنوع 

 ......:طالب
أحوط، إذا امتنع عن السجود في  شك لو أن اإلنسان امتنع في األوقات المضيقة ال شك أنهفي وهللا ما نعم، 

الصالة ولو كانت ذات سبب في األوقات المضيقة، والمسألة يعني ال تعدو ربع  األوقات المضيقة، وامتنع عن
 ساعة، ال تزيد على ربع ساعة في هذه األوقات، نعم.

 ......:طالب
كيف؟ يسجد في المقبرة؟ ال، ما يسجد، ما في المقبرة من شيء يطلق عليه صالة إال صالة الجنازة، ما ورد إال 

 نعم. ،المقبرة ما فيها في هي، حتى قراءة القرآن فيها
 ألن ؛قال كما وهذا"قال الباجي:  "والسجدة من الصالة، فال ينبغي ألحد أن يقرأ سجدتين في تينك الساعتين"

أقول: وقياس منع القراءة في هذين " الصلوات كسائر وقت لها يكون  أن وجب صالة كانت لما التالوة سجود
نما لما ي الوقتين منع دخول المسجد فيهما ال لذات ولما تطلبه القراءة،  ،طلبه الدخولتالقراءة وال لذات الدخول، وا 

على كل حال كل على مذهبه في هذه وأنكم عندكم صالة، وما تطلبه القراءة من سجود، طلبه الدخول من تلما ي
 إن فعلتم أو تركتم. ،من تقتدون به

 وهما إال المرأة وال الرجل يسجد ال" :مالك لقا ؟تسجد أن لها تسمع حائ  وامرأة سجدة قرأ عمن مالك سئل"
وذلك ألن سجود التالوة صالة عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات،  ؛إال وهما طاهران، "طاهران

وكان ابن عمر يسجد على غير "وحكى ابن عبد البر اإلجماع على ذلك، أنها صالة، لكن في البخاري: 
وأبو  وافق ابن عمر على ذلك إال الشعبيلم ي"غير وضوء، وقال ابن حجر:  ، وكان ابن عمر يسجد على"وضوء

 ."رواهما ابن أبي شيبة ،عبد الرحمن السلمي
ولعل مراده هنا الطهارة من ال يسجد الرجل إال وهو طاهر، "وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: 

 ث األكبر، لكي يتفق ما روي عنه.الحد
 ...:...طالب
وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصالة أو ال تدخل؟  ،لة من دليللت المسأإذا خ

حتى نقل  ،أهل العلم ، لكن قول ابن عمر ال يرجح على قول جماهير، نعمفنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر
وهو طاهر" فالطهارة متعينة،  ال يسجد الرجل إال"أنه قال:  -مارضي هللا عنه-فيه االتفاق، ونقل عن ابن عمر 

ذا قلت :افعل ما شئت، إذا قلت ؟نها غير صالة: إإذا قلنا صالة ال بد أن  :ليست بصالة افعل ما شئت، وا 
 تتوافر جميع شروط الصالة.

 يسجد أن عليه ليس :مالك قال ؟معها يسجد أن أعليه ،يسمع معها ورجل سجدة قرأت امرأة عن وسئل"
الك أن الساجد ال بد أن تتوافر فيه شروط اإلمامة، القارئ ال بد أن تتوافر فيه شروط ، ورأي اإلمام م"معها

 للمستمع ال يسجد وراءه؛ ألنه كاإلمام له. ااإلمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة، أنه إذا لم يكن يصلح إمام  



ال فهي سنة عنده يعني تتأكد- تجب إنما "ليس عليه أن يسجد معهاقال مالك:   على السجدة إنما تجب -وا 
 السجدة فيقرأ -يعني يستمعون لقراءته، وحينئذ يأخذ حكم اإلمام- به فيأتمون  الرجل مع يكونون  القوم

على من سمع يعني هل اإلمام  "بإمام له ليس يقرؤها إنسان من سجدة سمع من على وليس ،معه فيسجدون 
، يعني علمستمع في حكم المؤتم، وليس على من سمفيأتمون به، يعني يستمعون، ا ؟يفرق بين السامع والمستمع

، "السجدة تلك يسجد أن" مجرد سماع، من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، يعني ال يستمع بقراءته
جرد السماع، فيسجد معه، أما م ستمع، المستمع كأنه اعتمد واعتبر هذا القارئ إمام ايعني فرق بين السامع والم

 يجوز ال لمرأةا"يقول الباجي: أخذ حكم المستمع، هذا ال ي لى األذن من غير قصد االستماعم عمرور الكال
؟" نحن اعتبرنا المستمع يسجد فهل القارئ  يسجد لم إن": اويقول أيض  "، معها السجود يصح فال بها االئتمام

 وقال ،المستمع يسجد مالك عن القاسم ابن روى " إذا لم يسجد ال يسجد المستمع، هنا يقول: اإذ   القارئ كاإلمام،
الذي يقول: يسجد المستمع ولو لم "، ال شك أن المسألة لها مأخذان المستمع يسجد ال :الماجشون  وابن مطرف

ال يعفي المستمع، ووجه القول  فكون القارئ يقصر فيما أمر به يسجد القارئ يقول: كل منهما مأمور بالسجود،
أن القارئ بمنزلة اإلمام فال يسجد المؤتم إال بسجود إمامه، فوجه  ،القارئ أنه ال يسجد إال إذا سجد  :الثاني
يعني  به، يأتي أن المستمع فعلى إليه ندب ما القارئ  ترك فإذا ،والمستمع القارئ  يلزم التالوة سجود أن :األول

ع يديك؟ ال، ليس ذلك، تأتم بإمامك ال ترفأنت  :نظير لو اإلمام ما يرفع يديه في الصالة، ما يرفع يديه هل نقول
وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل وامرأة، ، مخالفته تصح فال إمام القارئ  أن :الثاني ووجه ال يقال ذلك،

 يسجد السامع يعني ولو لم يقصد االستماع، سم.
 :الملك بيده الذي وتبارك ،شرح: باب: ما جاء في قراءة قل هو هللا أحد

 أحسن هللا إليك:
 :الملك بيده الذي وتباركقل هو هللا أحد،  :اء في قراءةباب: ما ج

رضي - الخدري  سعيد أبي عن أبيه عن صعصعة أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى غدا أصبح فلما ،يرددها أحد هللا هو قل :يقرأ رجال   سمع أنه -هللا عنه
 لتعدل إنها بيده نفسي والذي)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،هالِ ايتق الرجل وكأن ،له ذلك فذكر
 .((القرآن ثلث

 سمعت :قال أنه الخطاب بن زيد آل مولى حنين بن عبيد عن الرحمن عبد بن هللا عبيد عن مالك عن وحدثني
 هللا هو قل :يقرأ رجال   فسمع - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول مع أقبلت: "يقول -رضي هللا عنه- هريرة أبا
 أبو فقال ((الجنة)) :فقال ؟هللا رسول يا ماذا فسألته ((وجبت)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،أحد

، -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع الغداء يفوتني أن فرقت ثم ،فأبشره إليه أذهب أن فأردت" :هريرة
 ".ذهب قد فوجدته الرجل إلى ذهبت ثم ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا ولرس مع الغداء فنثرت
 ثلث تعدل أحد هللا هو قل أن أخبره أنه عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .صاحبها عن تجادل الملك بيده الذي تبارك وأن ،القرآن

 "الملك بيده الذي وتباركراءة قل هو هللا أحد، ما جاء في ق :"باب :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



وهذا هو المحفوو في اسمه،  "صعصعة أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
في  اوكذا هو في البخاري، وأيض   ،هذا هو المحفوو "أبيه عن "عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي صعصعة

وجوه، عند الدارقطني واإلسماعيلي عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي الموطأ، وهو مروي عن مالك من 
صعصعة، عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة على القلب، والمحفوو عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي 

فالسامع من؟  ،رجال   سمع أنه "،أحد هللا هو قل :يقرأ رجال   سمع أنه الخدري  سعيد أبي عن"عن أبيه صعصعة 
، عن أبي سعيد سمع رجال   أن رجال   :، فهو السامع، والذي في البخاري أبو سعيد، عن أبي سعيد أنه سمع رجال  

 .سمع رجال   أن رجال  
، لعل السامع أبو سعيد، جاء به على طريق الترجي من غير جزم، وهنا "لعل السامع أبو سعيد"قال ابن حجر: 

جزم، لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث؛ ألن أبا سعيد أخ لعبد هللا ل" هذا باعن أبي سعيد أنه سمع رجال  "يقول: 
 "لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث؛ ألنه أخوه ألمه"من أمه، يقول ابن حجر:  ، أخ للقارئ بن أبي صعصعة

وهو  ،هيعني أخ للرجل الذي كان يردد قل هو هللا أحد، وهو قتادة بن النعمان كما في رواية أحمد، هو أخوه ألم
وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه، وهنا مصرح به عن أبي سعيد  ،يسمع قراءته بالليل ،جار له اأيض  

، يرددها هذا القارئ، وجاء في رواية أحمد تبيين المهمل بأنه قتادة بن يرددها أحد هللا هو قل يقرأ أنه سمع رجال  
 فلما" ني في الليل كله يردد قل هو هللا أحد، قل هو هللا أحد،النعمان، يرددها ال يزيد عليها حتى أصبح، يع

ال الذي  "ذلكله  فذكر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى غدا أصبح من الذي ذكر؟ الرجل المردد وا 
فذكر  -صلى هللا عليه وسلم-"فلما أصبح غدا إلى رسول هللا سمعه؟ الذي سمعه وهو أبو سعيد كما عندنا، 

صلى هللا - هللا رسول فقال هالِ ا"يتقيعني يعتقد أنها قليلة،  "هالِ ايتق -أبو سعيد السائل- الرجل كأنو  ،له ذلك
ما يقسم، ويحلف من غير  اوكثير   -عليه الصالة والسالم-قسم منه  "((بيده نفسي والذي)) :-عليه وسلم

جل -، وفيه إثبات اليد هلل -جل وعال-هللا  استحالف على األمور المهمة، والذي نفسه بيده، ونفس غيره بيده هو
من أي وجه تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى "، ((القرآن ثلث لتعدل إنها)) على ما يليق بجالله وعظمته، -وعال

، أو أنها من حيث المعنى؛ ألنها هذا أن من قرأ قل هو هللا أحد ثالث مرات يكون أجره كمن قرأ القرآن كامال  
ن ثالثة أثالث؛ ألن فيه األحكام واألخبار والتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث، مشتملة على توحيد، والقرآ

بهذا االعتبار؛ ألنها مشتملة على الثلث الثالث، هل يلزم من ذلك تساوي األثالث  االذي هو التوحيد، فصارت ثلث  
كفه وبقية العلوم في كلها  أو ال يلزم؟ يعني حينما يقال: الفرائض نصف العلم، هل معنى هذا أن الفرائض في

بهذا االعتبار؟ نعم، يعني  اأو أن العلوم لما كانت إما أن تتعلق بأمور الحياة أو بأمور الوفاة صارت نصف   ؟كفة
 نعمما يلزم التساوي بين األثالث، وعلى هذا من قرأ قل هو هللا أحد ال يحصل من األجر على ثلث قراءة القرآن، 

 ؟ يا إخوان
 ......:.طالب

ال بعشر حسنات؟يعني الحرف  عد شديد، من وفي بعضها ب   ،في هذه المسألة ااألقوال كثيرة جدًّ  بحسنة واحدة وا 
أهل العلم من قال: إن قراءتها وترديدها الليل كله يعدل ثلث القرآن، يعني كأن هذا الشخص قرأ ثلث القرآن؛ ألنه 

ليس لها مزية، يعني كأن هذا  ،ما لها مزية االقرآن، نعم، إذ   رددها الليل كله، ترديده هذه المدة يعادل قراءة ثلث



ردد قل هو هللا أحد الليل كأنه قرأ عشرة أجزاء؛ ألن ترتيب األجر على الحروف هل يعني هذا من غير  الذي
د عشر مرات كأنه قرأ ثلث القرآن؟ يعني هل يختلف األمر في قراءة عشرة أجزاء أو تردي اتكرار؟ أو لو ردد جزء  

ال ما يختلف؟ ما يختلف األمر يصدق عليه أنه قرأ عشرة  جزء عشر مرات بالنسبة ألجر الحروف، يختلف وا 
أجزاء، قرأ مائة ألف حرف، سواء  ردد الجزء عشر مرات، أو قرأ عشرة أجزاء، هذا يقول: ترديد قل هو هللا أحد 

ال بعيد؟ أما الوعد إذا جاء مم  استوعب الوقت، هذا ق مدة التي لو قرأ فيها عشرة أجزاءفي هذه ال ن ال ول قريب وا 
، فضل هللا ال -جل وعال-يخلف الميعاد، وحمله على أوسع ما ينبغي هو المتعين؛ ألن هذا هو المظنون باهلل 

كما أنه من  ،يحد، لكن ال يعني أن من حلف أن يقرأ القرآن يقال له: يكفي أن تقرأ قل هو هللا أحد ثالث مرات
في المسجد الحرام بمائة ألف  اواحد   افرض   : صل   ما يكفيه أن يقال وخمسين سنة مثال   اخمس  حلف أن يصلي 

 وهي بثلث باالعتبار الذي ذكرناه؛ وفضل هللا ال يحد، ،واألجر ثابت ،صالة، لكن مع ذلك المضاعفة حاصلة
 أحكام وأخبار وتوحيد، وهي مشتملة على التوحيد. :ألن القرآن ثالثة أثالث

من حمل المثلية على تحصيل الثواب، فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل القارئ مثل منهم 
القرآنل وقيل: مثله بغير تضعيف، يعني من قرأ قل هو هللا أحد كان بمثابة من قرأ عشرة ثلث ثواب من قرأ 

 -جل وعال-حسنة، لكن هللا  يعني مليون  ،أجزاء، وعشرة األجزاء معروف أن ثوابها، الحرف بعشر حسنات
يضاعف لمن يشاء، فقد يضاعف لصاحب العشرة أجزاء إلى أضعاف كثيرة، لكن من قرأ قل هو هللا أحد من 

 غير مضاعفة، لكن هذا ما يدل عليه دليل، نعم هو تحكم، هي دعوى بغير دليل.
ن أجاب فيه بالرأي" نعم، الذين : "من لم يتأول هذا الحديث أخلص مم-رحمه هللا تعالى-ويقول ابن عبد البر 

يتأولون الحديث يفرون من أي شيء؟ يفرون من شيء وهو خشية أن يتكل الناس على ما جاء في ثواب هذه 
وأنا بإمكاني أقرأ القرآن في دقيقة، نعم، أقرأ قل  ماذا أجلس عشر ساعات أقرأ القرآنالسورة فيترك القرآن، يقول: ل
ثمان ساعات،  ،سبع ساعات ،من أجلس أقرأ القرآن عشر ساعات ي اإلشكال، بدال  هو هللا أحد ثالث مرات وينته

تكلف نفسك تقرأ القرآن وأنت  ولماذافيخشون أن يأتي من يقول:  ،كل على حسب طريقته، هم يفرون من هذا
ث القرآن من هذا الذي يجعلهم يقولون: إن قراءة قل هو هللا أحد تعدل ثل ؟بإمكانك في دقيقة واحدة تقرأ القرآن

  .غير مضاعفة
)جواب أهل العلم واإليمان في بيان أن قل هو هللا أحد  :له كتاب نفيس اسمه -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 

السورة، دليل على والحديث فيه دليل على فضل هذه ع أكثر من مرة، وهو كتاب نفيس، تعدل ثلث القرآن( مطبو 
  ؟ءتها عشر مرات، ثوابهجاء الترغيب في قرافضل هذه السورة، 

 ؟نعم، في الجنة(( اهللا له بيت   قرأ قل هو هللا أحد عشر مرات بنى ))من ،في الجنة(( ا))بنى هللا له بيت   نعم
 ......:.طالب
 األلباني. مصحح، صححه الشيخ ،، أقل أحواله أنه حسن، النعم

 ......:.طالب
 أقل أحواله أنه حسن. مصحح،ال، ال هو 

 .......:طالب



 في الجنة((. اهللا له بيت   )من قرأ قل هو هللا أحد عشر ا بنى) من قرأ، هكذا ،ال
، لكن من باب الترغيب في هذه السورة -جل وعال-مثل هذه األمور أنت اعمل وال تحصي، اترك اإلحصاء هلل 

وال ))، ((حسناتكتب هللا له عشر  ا))من قرأ حرف   يب في قراءة القرآنوالترغ ،نعم يؤتى بمثل هذه النصوص
أو حرف المعنى؟ المسألة  ، هل المراد به حرف المبنىبعد ذلك هل الحرف قد مر بنا ((..آلم حرف :أقول

ليحوز قارئ القرآن على أكثر  ؛أن المراد به حرف المبنى -جل وعال-خالفية بين أهل العلم، والالئق بفضل هللا 
يضاعف لبعض عباده،  -جل وعال-اء في المسند أن هللا من ثالثة ماليين حسنة، وهللا يضاعف لمن يشاء، وج

فضل هللا ال يحد، إذا كان آخر و إلى ألفي ألف حسنة، مليونين حسنة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، 
، ،ءالجنة، آخرهم أدناهم وما فيهم دني أهل الجنة دخوال   يكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟  نعم، من يقال له: تمنَّ

 ي ربي، يكفيه، فيقال: لك مثله وعشرة أمثاله، عشرة أضعاف.فيقول: أ
 رسول مع أقبلت: "يقول هريرة أبا سمعت :قال أنه" -رضي هللا عنه-أخي عمر  "الخطاب بن زيد آل"مولى 

صلى هللا - هللا رسول فقال" يعني السورة بتمامها، "أحد هللا هو قل يقرأ رجال   فسمع -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 ،((الجنة)) :فقال" ؟))وجبت((يعني ماذا أردت بقولك:  ؟هللا رسول يا ماذا فسألته ((وجبت)) :-ه وسلمعلي
 مع الغداء يفوتني أن -خفت– فرقت ثم" بهذه البشارة العظيمة، "فأبشره إليه أذهب أن فأردت" :هريرة أبو فقال
المراد بالغداء صالة الغداة، كأنه ينزه أبا  زعم ابن وضاح أن "الغداء فنثرت، -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

هريرة من أن يؤثر الغداء على بشارة أخيه بما يسره، كأنه يربأ بأبي هريرة من إيثار الغداء الذي هو الطعام على 
نما  "فنثرت الغداء"بشارة أخيه بما يسره، يقول:  لكن ال يعرف في كالم العرب إطالق الغداء على صالة الغداة، وا 

على  -صلى هللا عليه وسلم-قد لزم النبي  -رضي هللا تعالى عنه-اء هو ما يؤكل بالغداة، وكان أبو هريرة الغد
، حيث تفرغ من -رضي هللا عنه وأرضاه-شبع بطنه، لكن هذا مما يمدح به أو يذم؟ مما يمدح به، مما يمدح به 

مل الدين والعلم، حافظ األمة على اإلطالق، كل شيء من أمور الدنيا، إال ما يقيم صلبه، تفرغ لآلخرة، تفرغ لح
بأن يحببه هللا إلى الناس  -صلى هللا عليه وسلم-والذي يجد في نفسه شيء من هذا الرجل بعد دعوة النبي 

في مجلس قدح في أبي هريرة فنزلت حية من السقف  اويحبب الناس إليه، هذا على خطر، وثبت أن شخص  
وتذكر في  ،فيها إشكال، يرويها الثقات فهي ثابتة، معروفة عند أهل العلمهذه قصة ثابتة ما  فمات،فلسعته 

على شبع بطنه فقط، يكفيه ما يقيم صلبه، لم ينشغل بحطام الدنيا  -عليه الصالة والسالم-مناقبه، لزم النبي 
خوانه من المهاجرين انشغلوا بأمور ا ،وجمعها لدنيا، ألهاهم وقد ذكر عن نفسه هذا، وأما إخوانه من األنصار وا 

دين؛ ألنه تفرغ لحفظ ال -رضي هللا عنه وأرضاه-ق في األسواق، أما هو فالشغل في أعمالهم من الحرث والص
احتاج إلى أحد أمرين: إما أن ينشغل بطلبه فيفوته ما يفوته من العلم، أو يتكفف الناس ويسأل،  لو فاته الغداء،

 الرجل إلى ذهبت ثم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع داء"فنثرت الغفآثر هذا، وهللا المستعان، يقول: 
 ."ذهب قد فوجدته

ه، تكل، نعم، وهذا ال يتعين تبليغيك لعله لو بشره الوما يدر  ،هذا الرجل أجره لن يضيع، والخيرة فيما اختار هللا
وهذا هو األصل؛  ،-المعليه الصالة والس-ال يتعين، هو آثره على كل حال إما ألنه غداء مع الرسول  مثل هذا



ألنه إن فاته هذا فال بد من طلبه، ال يمكن أن يستغني عن الغداء، ال بد من طلبه، فإما أن يتكفف الناس 
 وهذا ال شك أنه جاء ذمه، أو ينشغل بطلبه من وجوهه فيحتاج إلى أن ينشغل عن حمل الدين والعلم. ،ويسأل

 والحديث صحيح. ائي والحاكم، وفي المسند والنسوالحديث مخرج عند الترمذي
وأنها نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن، هذا عند  هللا أحد، جاء في فضل إذا زلزلت هذا فضل قل هو

وأخرج الترمذي وابن أبي شيبة من طريق سلمة بن وردان حاكم من حديث ابن عباس لكنه ضعيف، الترمذي وال
ذا زلزلت كذلك، وهو أيض  أن الكافرون والنصر تعدل كل منه :عن أنس  ضعيف. اما ربع القرآن، وا 
 أن أخبره أنه -الزهري المدني- عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 

أي  "صاحبها عن تجادل الملك بيده الذي تبارك وأن" ،ا، وهذا تقدم مرفوع  "القرآن ثلث تعدل أحد هللا هو قل
( سورة 444)] }َيْوَم َتْأِتي ُكلُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل َعن نَّْفِسَها{تجادل  ،الرب، وتجيب عن السؤالقراءتها تدفع غضب 

  .[النحل
-والمنجية، تنجي من عذاب القبر، حديث أبي هريرة عن النبي  ي وغيره جاء وصفها بأنها المانعةوعند الترمذ

، وهي سورة تبارك الذي ية شفعت لرجل حتى غفر له))إن سورة من القرآن ثالثون آقال:  -صلى هللا عليه وسلم
وهو حديث صحيح، المقصود أن قل هو هللا أحد قراءتها في كل ليلة جاء أنها تنجي صاحبها من  بيده الملك((

عذاب القبر، قراءة تبارك الذي بيده الملك من غير تسمية هذا ال إشكال فيه، من غير تسمية، وأنها سورة آياتها 
، وهل في القرآن ابطرق يشد بعضها بعض   ا، والتسمية بأنها سورة الملك جاءت أيض  اصحيح جزم  ثالثون هذا 

 سورة ثالثون آية غيرها؟ 
 .....:..طالب

، اثالثين؟ السجدة؟ نعم، على كل حال ورد تعيينها بأنها سورة الملك، أنها سورة الملك بطرق يشد بعضها بعض  
 .......:طالب

جة على من لم يحفظ، الحافظ حجة، فعلى المسلم ال سيما طالب العلم أن يحرص على ما شاء هللا، من حفظ ح
فيحرص على سورة اإلخالص، يحرص على سورة الملك، يحرص على الزهراوين، يحرص  ،ما جاء الترغيب فيه

ما جاء الحث  ، يحرص على آية الكرسي، يحرص على المعوذتين، يحرص على أواخر البقرة، كلعلى الفاتحة
 ؟!ويحرص على القرآن كله، كل حرف عشر حسنات، من يحصل على مثل هذه األجور بأيسر األسباب ،عليه

وبهذا  ،يعني باإلمكان أن يقرأ اإلنسان بعد صالة الصبح إلى أن ترتفع الشمس أكثر من أربعة أجزاء على الراحة
 وهللا المستعان. ،يكون قد قرأ القرآن في سبع

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا  .وهللا أعلم
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4كتاب القرآن )الموطأ_ 

 الدعاء في جاء ما :بابو  ،شرح: باب: ما جاء في ذكر هللا تبارك وتعالى
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،هلل رب العالمينالحمد 

 :-تبارك وتعالى-شرح: باب: ما جاء في ذكر هللا 
 أحسن هللا إليك:

 :تبارك وتعالىما جاء في ذكر هللا  :باب
 أن -رضي هللا عنه- رةهري أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن يحيى حدثني
 ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 عنه ومحيت ،حسنة مائة له وكتبت ،رقاب عشر عدل له كانت مرة مائة يوم في ،قدير شيء كل على وهو
 أحد إال به جاء مما بأفضل أحد يأتِ  ولم ،يمسي حتى ذلك يومه الشيطان من احرز   له وكانت ،سيئة مائة
 ((.ذلك من أكثر عمل

 أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 خطاياه عنه حطت مرة مائة يوم في وبحمده هللا سبحان :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ن  ((.البحر زبد مثل كانت وا 

- هريرة أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن الملك عبد بن سليمان مولى عبيد أبي عن مالك عن وحدثني
 ،وثالثين اثالث   وحمد ،وثالثين اثالث   وكبر ،وثالثين اثالث   صالة كل دبر سبح من: "قال أنه -رضي هللا عنه

 ذنوبه غفرت ،قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده هللا إال إله بال المائة وختم
 ".البحر زبد مثل كانت ولو

 إنها" :الصالحات الباقيات في يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن صياد بن عمارة عن مالك عن وحدثني
 ".باهلل إال قوة وال حول وال ،هللا إال إله وال ،هلل والحمد ،هللا وسبحان ،أكبر هللا :العبد قول

 بخير أخبركم أال": -رضي هللا تعالى عنه- الدرداء أبو قال :قال أنه زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني
 أن من لكم وخير ،والورق  الذهب إعطاء من لكم وخير ،مليككم عند وأزكاها ،درجاتكم في وأرفعها أعمالكم
 ".تعالى هللا ذكر" :قال ،بلى :قالوا ؟"أعناقكم ويضربوا أعناقهم فتضربوا عدوكم تلقوا
 عمل من آدم ابن عمل ما: "-رضي هللا عنه- جبل بن معاذ الرحمن عبد أبو وقال :زياد أبي بن زياد قال

 ".هللا ذكر من هللا عذاب من له أنجى
رضي - رافع بن رفاعة عن أبيه عن الزرقي يحيى بن علي عن المجمر هللا عبد بن نعيم عن مالك وحدثني
صلى هللا - هللا رسول رفع فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وراء نصلي ايوم   كنا: "قال أنه -هللا عنه

 اكثير   احمد   ،الحمد ولك ربنا :وراءه رجل قال ((حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،الركعة من رأسه -عليه وسلم



 أنا :الرجل فقال ؟((اآنف   المتكلم من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول انصرف فلما ،فيه امبارك   اطيب  
 يكتبهن أيهم يبتدرونها املك   وثالثين بضعة رأيت لقد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،هللا رسول يا
 .((أوال  

 "-تبارك وتعالى-باب ما جاء في ذكر هللا " :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
، ثم أردفه بالذكر األعم، والذكر يشمل القرآن وغير القرآن، فالقرآن وما تقدم في القرآن الذي هو أعظم األذكار

على  هفضل ، وأنالكالم رتفضيله على سائ ،من أعظم األذكار، وأخص األذكار، وأفضل األذكار، وجاء وصفه
  .الكالم كفضل هللا على خلقه رسائ

 هاااااااو الكتااااااااب الاااااااذي مااااااان قاااااااام يقااااااارأه
 

 كأنمااااااااااااا خاطااااااااااااب الاااااااااااارحمن بااااااااااااالكلم   
 

مع  ا، وذكرنا مرار  -جل وعال-ه أنه كالم هللا، فعلى طالب العلم أن يكون ديدنه النظر في كالم هللا ويكفي 
ن حفظوا القرآن فقد هجروه ااألسف الشديد أن كثير    ونظر ، ال يكون لهم ورد يومي من تالوةمن طالب العلم وا 

 هذه األمة وخيارها.عن الصحابة وسلف  اوعمل، على الطريقة التي ذكرت سابق   وتدبر وعلم
  "باب: ما جاء في ذكر هللا تبارك تعالى"

جاء في فضله  ))سبق المفردون(([ ( سورة األحزاب59)] }َوالذَّاِكِريَن َّللاََّ َكِثير ا َوالذَّاِكَراِت{الذكر شأنه عظيم، 
َيْذُكُروَن َّللِاَ ِقَيام ا } اإلمكان واإلنسان جالس قائم قاعد، وهو من أسهل األعمال وأيسرها، بانصوص كثيرة جدًّ 

ا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{  ا، ولو عود المسلم نفسه على أن يكون لسانه رطب  ال يكلف شيئ ا [( سورة آل عمران474)] َوُقُعود 
؟ إن فاته ماذاما دب اليأس إلى قلبه، وال حزن، وال لحقه هم وال نصب؛ ألنه يحزن على  -جل وعال-بذكر هللا 

ن جلس ينتظر شيء من أمر الد ومن أشق األمور على النفس -نيا فالباقيات الصالحات خير من الدنيا كلها، وا 
أو أقل، بل إذا جرب  ر صاحبه ساعة أو أكثرال يضيره أن يتأخ لكن إذا كان يذكر هللا وهو ينتظر -االنتظار

أكثر من مائة  ي الذكرصاحبه ال يحضر، يتمنى أن يتأخر صاحبه، وف يتمنى أن -جل وعال-الذكر وأنس باهلل 
فائدة، أكثر من مائة فائدة ذكرها العالمة ابن القيم في الوابل الصيب، ومن أهمها يقول: أنه يطرد الشيطان، 

أنه ، ومنها: عن القلب ، ومنها: أنه يزيل الهم والغم-عز وجل-ويقمعه، ويكسره، ومنها: أنه يرضي الرحمن 
، يجلب الرزق ، و : أنه ينور الوجه والقلب، ومنهايقوي القلب والبدنأنه ومنها:  ،يجلب للقلب الفرح والسرور

، وقطب رحى الدين، ومدار المحبة التي هي روح اإلسالم : أنه يورث، ومنهايكسو الذاكر المهابة والنضرةو 
جل - رطب بذكر هللا ا، ولسانه دائم  -جل وعال-الذي ديدنه ذكر هللا ؛ المراقبة : أنه يورثالسعادة والنجاة، ومنها

يورث  -جل وعال-، فاإلكثار من ذكر هللا -جل وعال-ال شك أن الذي بعثه على ذلك مراقبة هللا  ،-وعال
 .-رحمه هللا تعالى-، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم اإلحسانالمراقبة، فيدخل اإلنسان في مرتبة 

ا، يترتب عليه هذا، لكن إذا صحب الذكر الذكر باللسان فقط يترتب عليه ما وعد به من قال كذا فله كذ الذكر:
ولذا  ؛-جل وعال-باللسان حضور القلب والتدبر والعمل بما يقتضيه هذه األذكار فقدر زائد ال يعرف قدره إال هللا 

 -إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي  "أفضل من أن تلقوا عدوكم" :يعني ،فيه ما يأتي من الفضل العظيم جاء
 .اقريب  



ذكرته في  ))من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في مأل: -كما نبه الشيخ-ظم الفوائد نعم من أع
ا منا مأل خير منه(( جالس مع  أن الملك مثال  أو أمير الو  -د على كافة المستوياتوهذا يوج- يعني لو أن واحد 

ن بأن الملك ذكره، ما ينام تلك الليلة، ما ثم يخبر فالوفالن..، أحد من أهل العلم أو كذا، وقال: فالن ماذا فعل؟ 
جل -ما ينام، هذا شيء شاهدناه، ومن الذي ذكره؟ مخلوق ال يقدم وال يؤخر، لكن إذا ذكره هللا  االنوم، قطع   أتيهي

 ؟وهللا المستعان، نعم ،ذكرته في نفسي(( ))من ذكرني في نفسه: -وعال
 ......:طالب
، في نفسه هذا تأمل، هذا ذكر قلب، ذكر قلبي، وهو محمول على أنه مع ، ذكراال بد من أن يكون كالم   نعم،

 لكن من غير حضور أحد؛ ألن التأمل القلبي تفكر هذا ما هو بذكر. ،حركة اللسان
 صالح أبي عن بن عبد الرحمن بن الحارث بكر أبي مولى -مصغر- سمي عن مالك عن حيى"حدثني ييقول: 
 شريك ال وحده هللا إال إله ال :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان

 :وجاء في بعض الروايات ،وهذا القدر في الصحيحين "((قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له
أكثر  اتاد، هذه الزياتهذه الزياد هالن في الغالب أن المائة ما في ))بيده الخير(( :وفي رواية ))يحيي ويميت((

ال إله إال هللا: ال معبود  ))له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير((ما تأتي في العشر مرات، نعم، 
؟ ماذا :يجوز أن يكون الحال معرفة؟ ال بد أن يؤول بنكرة فنقول نعم؟حال، يعني حال كونه  بحق إال هللا، وحده:

 .نعم
اااااااااا اااااااااارف لفظ   فاعتقااااااااااد  اوالحااااااااااال إن ع 

 

 عنااااااااااى  كااااااااااا)وحدك اجتهااااااااااد(تنكيااااااااااره م 
 

 .امنفرد   :يعني
 في)) هذه أحوال، ))له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير((حال،  اوهذا أيض   ))وحده ال شريك له((

 كانت))ويدل لهذه الرواية قوله في آخر الحديث:  ،))إذا أصبح(( :وفي رواية ،مرة مائة يوم في ((مرة مائة يوم
: نعم وجاء في بعض الرواياتفدل على أنها تقال في الصباح،  ((يمسي حتى ذلك يومه الشيطان من احرز   له

فعلى هذا األولى أن يحافظ عليها في الصباح والمساء، وبالتجربة  ))من قالها حين يمسي كان له مثل ذلك((
يقول  ((رقاب عشر عدل له كانت))في يوم مائة مرة تقال في عشر دقائق، تقال في عشر دقائق ما تزيد، 

، "وبالكسر المثل"، العدل ما عدل الشيء من غير جنسه، "العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه"الفراء: 
 له وكتب)) وعتق ولد إسماعيل له مزية، ،))كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل((عشر رقاب، في العشر قال: 

 بأفضل أحد يأت   ولم ،يمسي حتى ذلك يومه يطانالش من احرز   له وكانت ،سيئة مائة عنه ومحيت ،حسنة مائة
قد يقول: كتب له مائة حسنة، يقول: أقرأ آية واحدة من القرآن أكثر من هذه الحسنات إن كان  ((به جاء مما

القصد مائة حسنة، نعم، نقول: يا أخي تنوع العبادات واألذكار منها مطلب شرعي، اقرأ القرآن وقل مثل هذا، 
 ،وله الحمد ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك"شر رقاب؟ قد يقول قائل: أقول: ومن أين لك عتق ع

أربع،  ،عشر مرات يصير لي أربعة من ولد إسماعيل، وأقولها ثانية "وهو على كل شيء قدير ،يحيى ويميت
، والثالث، والرابع، يصير لي أربعين، أكثر من عشر رقاب، نقول: قل هذا الذكر وذاك الذكر ،وعاشرة ،وثالثة

إذا فتحنا باب الحسابات مع  ،، لكن الشيطان يخذل ويسول-جل وعال-بذكر هللا  اوالعاشر، واترك لسانك رطب  



، يعني من منا يحافظ على أذكار النوم وهي تبلغ نحو األربعين كما قال ابن ما عملنا شيئ ا -جل وعال-الرب 
راديو عند رأسه ويسمع األخبار، ويسمع أمور وتحليالت إلى أن يغشاه تجد اإلنسان ما عنده مانع يجعل ال ؟القيم
ن كان ابن القيم ذكر أنها نحو األربعين ،النوم  ،خفيف على النفس هذا، لكن أذكار النوم من يأتي بها كاملة، وا 

ال ما تصل؟  نعم؟ وما بينها، تصل إلى األربعين وا 
 ......:.طالب

من أهل االطالع  -رحمه هللا-وهي نحو أربعين، أذكار النوم، ترى ابن القيم  ابن القيم في طريق الهجرتين قال:
 ؟وأما أنا فقد سألت الشيخ ابن باز قلت: تصل إلى األربعين؟ قال: وال نصفها، نعم ،الواسع
 .......:طالب
 .-رحمه هللا-هذا على حسب اطالعنا، لكن من مثل ابن القيم في اطالعه  نعم،
 .......:طالب
هل يظن به أن يقرأ األذكار العامة، ويخصص لها وقت النوم؟ يعني يتعبد  -رحمه هللا-لكن ابن القيم  نعم،

أن يتركها حسب التيسير  من بكونه يقال في هذا الوقت؟ يعني جاءت أذكار رتب عليها فضل عظيم، فبدال  
دد في كن لزوم الوقت الذي لم يحفرغ؛ ألن ترتيب األذكار في أوقات معينة تعين على ذكرها وتذكرها، لومتى ما 

ن كان الباعث عليه أنه ال ينسى في  ،ع، نعم، يعني جعل هذا الذكر في هذا الوقتالشرع عند أهل العلم ابتدا  وا 
 .عرف أهل العلم ابتداع

رضي هللا -وهو يحسبها هل يدخل فيه ما قال ابن مسعود  ،يقول: من أراد تكرار هذه األذكار أكثر من مرة
عدوا سيئاتكم" مع أن األذكار التي فيها تعداد وردت كثيرة، وهل للمسلم إذا كانت  ، تعدوا حسناتكم: "ال-عنه

 ؟ايوميًّ  ايجعل له منها عدد   الأهناك أذكار لم يرد فيها تعداد 
، وفدوا أنفسهم بأعداد، كان أبو افي أوقات، وعدوا أعداد   السلف في هذا الباب وظفوا أمور ا على كل حال حال

بس ال  ؟يسبح في كل يوم اثنا عشر ألف تسبيحة، يعني في مقابل ديته من الدراهم، نعم -رضي هللا عنه-ريرة ه
 يتعبد اإلنسان بهذا العدد المعين.

))من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
وفي  ((الشيطان من احرز   له وكانت ،سيئة مائة عنه ومحيت ،حسنة مائة له بوكتكانت له عدل عشر رقاب، 

 ))وحفظ يومه حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك((.رواية: 
يعني هذا أنه ما هل نعم، و  ))من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة هللا((معنى حفظ؟ يعني مثل قوله:  ما

يصدم ويموت، يطلع من المسجد ويقول األذكار هذه، نعم، ما يمكن هذا؟ هذه  ؟وتما يم ؟تجري عليه األقدار
على مثل  امن أشد الناس حرص   -عليه الصالة والسالم-أسباب قد تترتب عليها آثارها وقد تتخلف، نعم، والنبي 

ظ، لحفظ ، وهناك أذكار جاءت للحف-عليه الصالة والسالم-ومع ذلكم لما جاءه يومه رحل  ،هذه األذكار
ظ من الجذام، نعم اإلنسان، وال يمنع أن ينسى هذا الذكر إذا أراد هللا إنفاذ شيء من قضائه، كما جاء في الحف

 من هو؟يحدث به الراوي، 
 :.......طالب



وله في ذلك اليوم، ، لكن حدث به وهو مجذوم فقيل له، قال: نسيت أن أقهو مجذوم، نعم، المقصود أنا نسيتو 
 ((،ذلك من أكثر عمل أحد إال به جاء مما بأفضل أحد يأت   ولم ،يمسي حتى))، أنا نسيته، نسيته ما أدري وهللا

وفيه جواز الزيادة على هذه العدة، يعني األعداد المحددة في الشرع إما أن يلزم  ((ذلك من أكثر عمل أحد إال))
ما أن تكون مطلق االعدة الواردة شرع   ة يأتي بالعدة المحددة ويزيد عليها، وهنا ما بحيث ال تجوز الزيادة عليها، وا 

يدل على جواز الزيادة، واألفضل أن تكون المائة متوالية، األفضل أن تكون المائة متوالية، وظاهر الحديث يدل 
المقصود أنه في يومه يأتي بمائة مرة من هذا الذكر العظيم،  جاء بها في اليوم متوالي ا أو مفرق ا على أن من

أو في آخره، لكن األفضل أن تكون متوالية في أول  مجلس أو في مجالس، في أول النهارفي  اأو مفرق   امتوالي  
ذا قالها في أول الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم.  النهار ليتم الحفظ في النهار كله، وا 

صلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني"
ن ،خطاياه عنه حطت مرة مائة يوم في وبحمده هللا سبحان :قال من)) :قال -عليه وسلم  زبد مثل كانت وا 

فعل محذوف تقديره: سبحت هللا ل سبحان: منصوب واقع موقع المصدر سبحان هللا(( :))من قال" ((البحر
 -جل وعال-ومعنى التسبيح: تنزيه هللا  ئة مرة(())سبحان هللا وبحمده في اليوم ما، ا، كسبحت هللا تسبيح  اسبحان  

ينزه  -جل وعال-عما ال يليق به من كل نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل، فاهلل 
 ويسبح عن هذه كلها.
د، تدرون كم تستوعب من الوقت؟ سبحان هللا وبحمده مائة مرة، في دقيقة ونصف ما تزي ))في يوم مائة مرة((

خفيف اللسان يقولها في دقيقة، لكن ال تزيد على دقيقة ونصف، وكثير من اإلخوان طالب العلم ال يخطر لهم و 
 هذا األمر على بال، وهذا حرمان شديد.

ين قواعد أحطت عنه خطاياه ولو مثل زبد البحر، وبحمده مائة مرة في دقيقة ونصف  وقد يقول قائل: سبحان هللا
حد  أللون: من عالمات الخبر الموضوع ترتيب األجر العظيم على العمل اليسير؟ هذا الأهل العلم الذين يقو 

هذا في  ،في البخاري ومسلم، هل يمكن أن يقول أحد فيه شيء؟ ال يمكن ،كالم فيه، في الصحيحين
دواوين الفي غير  ..،ة التي يقولونها حينما يوجد حديث ال إسناد له، أو يوجد في كتاب غيردالصحيحين، والقاع

 بهذا. امبدئي   االمعتبرة المشهورة عند أهل العلم، فيحكم عليه حكم  
ن كان جري   ،والمقصود بذلك الصغائر ))حطت عنه خطاياه(( وهي أن الكبائر ال بد لها من  ،على القاعدة اوا 

ن كانت مثل زبد البحر((توبة،   نه وتموجه.وهو ما يعلو عند هيجا ،في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر ))وا 
يعني فعل   ))من قال حين يمسي وحين يصبح(( :زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح

 -إلى آخره-ال إله إال هللا... " مثلما تقدم: ،أن يلتزمها اوعلى المسلم عموم   ،هذه األذكار التي على طالب العلم
 ،-عليه الصالة والسالم-غفار مائة مرة، كما حفظ عن النبي ، واالست"سبحان هللا وبحمده مائة مرة"و، "مائة مرة

عشر مرات، يعني لو جعلها المسلم  -عليه الصالة والسالم-وقل هو هللا أحد عشر مرات، والصالة على النبي 
 مع ورده في الصباح والمساء ليس بكثير هذا.

 .......:.طالب



حفظ، هذا ال ينعطف، ما هو مثل صيام  هذكر، ما في هفي ، لكن الحفظ ما يبدأ إال من ذكرها، الذي قبله مانعم
 النفل.
 .......:.طالب

 له ذلك. صلال ما يكفي، من قالها حفظ، من لم يقلها ال يح
التهليل؛ ألن هناك: ومقتضى هذا يشعر بأفضلية التسبيح على  ،الكثرة، ومثل هذافي مبالغة  ))مثل زبد البحر((

مائة مرة كتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة خطيئة" هنا "حطت خطاياه  -إلى آخره-"من قال: ال إله إال هللا... 
ن كانت مثل زبد البحر" فهذا يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل؛ ألن زبد البحر أضعاف أضعاف  كلها، وا 

يكون التهليل  فيحتمل أن يجمع بينهما بأن أحد بأفضل مما جاء به(( ))ولم يأت   :لكن تقدم في التهليل ،المائة
ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على  ،أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات

 نعم؟ .-رحمه هللا-وتكفيره جميع الخطايا، كما قال الحافظ ابن حجر  ،فضل التسبيح
 .....:...طالب

))حطت عنه في دقيقة ونصف  مائة مرة" "سبحان هللا وبحمدهنعم والحديث في الصحيحين ليس ألحد كالم، 
وكثير من الناس مثل هذا ال يخطر له على بال، أليس هذا هو الحرمان  خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر((

 خوان.اإلبعينه؟ هذا هو الحرمان بعينه يا 
 ؟نعم ))سبحان هللا وبحمده((الواو هذه  ((ه))وبحمد
 .....:..طالب
وألهج بحمده، نعم،  : أسبح هللاقول:حال، نعم، ومنهم من يقول: هي عاطفة، يعنييعني حال، بعضهم ي امتلبس  
 ، على كل حال المسألة معروفة عندنا...أسبح هللا وألهج :تقديره
 بن عطاء عن -وحاجبه– الملك عبد بن سليمان مولى -المذحجي– عبيد أبي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
عليه -عليه هنا في الموطأ، وهو مرفوع إلى النبي  اموقوف   "-تعالى عنه رضي هللا- هريرة أبي عن الليثي يزيد

يعني: فهو  "ال يدرك بالرأي"هنا إال أنه كما قال ابن عبد البر:  افي مسلم، وهو إن كان موقوف   -الصالة والسالم
ررون أن الدبر دبر عقب، دبر كل صالة: عقب، وأهل العلم يق "صالة كل دبر سبح من"أنه قال: "مرفوع حكم ا، 

))اللهم أعني على ذكرك وشكرك  :ولذا يختلفون في مثل ؛عنه وقد يكون منفصال   ،بالشيء قد يكون متصال  
ن قبل السالم، لكن هذا شيخ اإلسالم أن األدعية تكو  ههل يقال بعد السالم أو قبله؟ والذي يقرر  وحسن عبادتك((
وقد قيل فيها دبر، فليكن  ذكار تقال عقب الصالة،أن هذه األ: الدبر يحتمل هذا وهذا، بدليل أوال  ليس بمطرد، 
 يعني عقب الصالة كما هنا. أن تقول في دبر كل صالة(( نال تدعف ))إني أحبكقوله لمعاذ: 

))رب كان إذا انصرف من صالته قال: "من األدعية ما يقال بعد الصالة، نعم، ما يقال عقب الصالة،  اأيض  
 دعاء، يعني طلب المغفرة دعاء.هذا  ))أستغفر هللا، أستغفر هللا((وقال:  دك((قني عذابك يوم تبعث عبا

إن شاء هللا -سيان  ى شكرك وذكرك" قبل السالم أو بعدهاللهم أعني عل"فإذا قال:  "،من سبح دبر كل صالة"
 ؟، نعم-تعالى
 ........:طالب



 على كل حال لو نوع؛ ألن المسألة محتملة، محتملة.
 وكبر"ال أن أهل العلم حملوه على الفرض، وهذا يشمل بعمومه الفريضة والنافلة، إ دبر كل صالة" ثينوثال  اثالث  "

 االحمد هلل ثالث   :قال هللا وحمد وثالثين، اوقال: هللا أكبر ثالث   ،وثالثين ايعني قال: سبحان هللا ثالث   "وثالثين اثالث  
، قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده ،هللا إال إلهوختم المائة بال "وثالثين، 

في الكثرة والعظمة،  "البحر زبد مثل كانت ولو"على النظائر،  والمراد بذلك الصغائر حمال   "ذنوبه غفرت
من حديث كعب بن عجرة، والنسائي من حديثي أبي الدرداء  اوالحديث مخرج في صحيح مسلم، ولمسلم أيض  

 أربع اوثالثين ويكبر  ايعني كما جاء في النوم، نعم، في النوم يسبح ويحمد ثالث   "وثالثين اربع  يكبر أ" :وابن عمر
ا وثالثين، وثالثين تمام   ابأن يكبر أربع   الروايتينينبغي أن يجمع بين "يقول النووي: المائة، نعم يكبر أربع 

 كل على وهو ،يحيي ويميت ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده ،هللا إال إله الويقول بعد ذلك:  ،وثالثين
 ما تكون مائة على كالم النووي.كون مائة وواحد، وعلى هذا ت "،قدير شيء

وظاهر السياق: ادة: ال إله إال هللا، والكل صحيح، تكبير، ومرة بزي: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة وقال غيره
التسبيح منفصل عن التحميد، والتحميد منفصل  أنوثالثين،  اثالث   وثالثين، يحمد اوثالثين، يكبر ثالث   ايسبح ثالث  

وثالثين، وهكذا التحميد  اثالث   ،عن التكبير، فيقول: سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا
 والتكبير.

 ادون وتكبرون هللا ثالث  ))تسبحون وتحمفقال:  ،ما يدل على جمعها "ذهب أهل الدثور باألجور"وجاء في حديث: 
فدل على أنه يقال: سبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، سبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، سبحان هللا،  وثالثين((
 واألمر فيه سعة.وهذا جائز، ، وهذا جائز ..والحمد هلل

لحديث جاء عند أبي داود  ولىين أوالتسبيح وعقد األذكار كلها باألنامل أفضل؛ ألنها مستنطقة، وكونها باليم
 ؟وفيه مقال، لكن يشمله عموم: "يعجبه التيمن" نعم

فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء، أو الظهر لصالتين المجموعتين ذكرها افي الصالة األولى، 
 حله، نعم.يذكر هللا بعد العصر وبعد العشاء؛ ألن ذكر الظهر فات محله، وذكر العصر فات م اوالعصر جمع  

اآلحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد األعداد قد يقول واحد: أنا ال أستطيع أن أقول: ال إله إال هللا 
ال يكون هذا من اعقد واحدة، و  ا،وله الحمد، مائة بيد واحدة، نقول: إذا عددت عشر   ،له الملك ،وحده ال شريك له
 ؟نعماألذكار، نعم، فرق بين هذا وهذا،  اد ما هو بعددألن هذا عدد األعد الذكر بالشمال ال؛

 ........:طالب
 لما دخل على أم المؤمنين وهي تسبح بالحصى، ما أنكر -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  خالف األولى؛

هة عليها إنما أرشدها إلى األولى، هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة كرهت كرا 
 .ةشديد

على كل حال إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم يزده في األعداد المحددة ال، لكن إذا كان يغلب 
، ال -إن شاء هللا تعالى-على ظنه أنه ما استوعب العدد المطلوب وزاد حتى يبلغ العدد المطلوب ال بأس به 

 سيما في حديث المائة؛ ألنه نص على الزيادة نعم.



 ، نعم؟-إن شاء هللا-هذا عند الترمذي بسند مقبول ال بأس به  )أعطيته أفضل ما أعطي السائلين(()
 .......:طالب

 مقبول. "جعل هللا.." كذلك
وكانوا  ،إنه الدجال :ابن صياد هذا الذي يقال "صيادعبد هللا بن  بن عمارة عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 الباقيات في يقول" اسمع سعيد   "سمعه" أي عمارة "أنه المسيب بن سعيد عن" أنه غيرهيحلفون عليه، ثم تبين 
اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِِك َثَواب ا{ :يعني المذكورة في قوله تعالى "الصالحات نعم  [( سورة الكهف10)] }َواْلَباِقَياُت الصَّ

}اْلَماُل  :-جل وعال-زائالت في قوله الباقيات مقابلة بالفانيات ال ألنه تعالى قابلها بالفانيات، ؛سميت بذلك
اِلَحاُت{  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ كان أو  اذكر   العبد قول إنها" :لتتم المقابلة [( سورة الكهف10)]َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

تالحظون هنا تقديم التكبير،  "باهلل إال قوة وال حول وال ،هللا إال إله وال ،هلل والحمد ،هللا وسبحان ،أكبر هللا أنثى:
أحب  ))ال يضرك بأيهن بدأت((وبعضها تقديم التحميد إلى آخره، وجاء في الخبر:  ،وفي بعضها تقديم التسبيح

ال  ،وهللا أكبر ،))أحب الكالم إلى هللا أربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا: االكالم في مسلم وغيره مرفوع  
  ي غراس الجنة، هذه هي غراس الجنة.وهذه ه أت((يضرك بأيهن بد

 أو ماااااااااااااا سااااااااااااامعت بأنهاااااااااااااا القيعاااااااااااااان
 وغراسااااااااااااااااااها التساااااااااااااااااابيح والتحميااااااااااااااااااد

 

 فااااغرس ماااا تشااااء باااذا الزماااان الفااااني 
 والتكبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار......

 ج

الطريق بين كثر، اغرس لنفسك أو احرم نفسك، و إلى آخره، المقصود أن هذه هي غراس الجنة، أقلل أو است
 تعان.واضح، وهللا المس

، رمعوي "الدرداء أبو قال :قال أنه" ميسرة المخزومي المدني "زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني" يقول:
، وفي "أخبركم" رف تنبيه لتأكيد الجملة المدخولةح :أال "أخبركم أال"عامر بن زيد بن قيس األنصاري:  :ويقال
 "وأزكاها" ومنازلكم في الجنة، "وأرفعها في درجاتكم" يعني أفضل األعمال، "أعمالكم بخير" ،"أنبئكم" :رواية

 أن من لكم وخير" الفضة، "والورق  الذهب" يعني إنفاق "إعطاء من لكم وخير ،مليككم عند"أنماها وأطهرها، 
 أخبرنا، :يعني "بلى :قالوا" يقتلونكم "أعناقكم ويضربوا" ، تقتلونهم،"أعناقهم ن فتضربو" ر،فاالك "عدوكم تلقوا

رق، وخير من خير من هذه األمور كلها، خير من إنفاق الذهب والو  تعالى هللا ذكر "،تعالى هللا ذكر" :قال"
 الذكر. الجهاد في سبيل هللا

 عذاب من له أنجى عمل من آدم ابن عمل ما: "جبل بن معاذ الرحمن عبد أبو وقال :زياد أبي بن زياد قال"
 ".-جل وعال- هللا ذكر منتعالى  هللا

مراقب لربه، بخالف الغافل والالهي الذي ال يخطر له الذكر على  ،لذكر يدل على أن اإلنسان مستحضرألن ا
 بال، مثل هذا محروم.

 "أبيه عن -الزرقيبن خالد بن رافع - يحيى بن علي عن المجمر هللا عبد بن نعيم عن مالك وحدثني"يقول: 
بن خالد بن رافع،  ىيصير؟ رفاعة بن رافع، يحي ماذا؟ ماذايحيى بن خالد بن رافع عن جده، عن عمه، أو 

" -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وراء نصلي" يعني من األيام "ايوم   كنا: "قال أنه رافع بن رفاعة عن"نعم، 
" ((حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،الركعة من رأسه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رفع فلما" صالة المغرب



 احمد   ،الحمد ولك ربنا" هو رفاعة نفسه: "وراءه رجل قال ))سمع هللا لمن حمده(("وقال: الرفع يعني شرع في 
-لوجه هللا  اخالص   :يعني اطيب   ا: منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد، كثير  احمد   "فيه امبارك   اطيب   اكثير  

صلى - هللا رسول انصرف فلما" ،"ويرضى كما يحب ربنا"فيه: كثير الخير فيه، زاد النسائي:  ا، مبارك  -عز وجل
وما  ،هللا رسول يا أنا :الرجل فقال"، ايعني قريب   "؟((اآنف   المتكلم من)) :قال -من صالته- -هللا عليه وسلم

 (("بضعة رأيت لقد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" يرجو بذلك الثواب، أريد بذلك إال الخير"
))بضعة ، ايعني بعدد حروفها، حروفها ثالثة وثالثين حرف   ((املك   وثالثين))بضعة سعة، البضع: من ثالثة إلى ت

بالضم على  :أول   ؟أو أوال   أول   ))أيهم يكتبها أول((يسارعون، يتسارعون في كتابتها،  ((يبتدرونها اوثالثين ملك  
، فمثل هذا الذكر ينبغي أن يحافظ منصوب على الحال :بقطعه عن اإلضافة مع نية المضاف إليه، وأوال   ،البناء

 وهللا المستعان. ،عليه اإلنسان
  :الدعاء في جاء ما :بابشرح: 

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
  :الدعاء في جاء ما :باب

صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 ((.اآلخرة في ألمتي شفاعة دعوتي أختبئ أن فأريد ،بها يدعو دعوة نبي لكل)) :قال -عليه وسلم
 :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 ،الفقر من وأغنني ،الدين عني اق ِ  احسبان   والقمر والشمس ،اسكن   الليل وجاعل ،اإلصباح فالق اللهم))
 ((.سبيلك في وقوتي وبصري  بسمعي وأمتعني
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ال فإنه المسألة ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت إن لي اغفر اللهم :دعا إذا أحدكم يقل ال)) :قال -وسلم
 ((.له مكره

 رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أزهر ابن مولى عبيد أبي عن شهاب ابن عن الكم عن وحدثني
 ((.لي يستجب فلم دعوت قد :فيقول ،يعجل لم ما ألحدكم يستجاب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن سلمة أبي وعن األغر هللا عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 يبقى حين الدنيا السماء إلى ليلة كل -تبارك وتعالى- ربنا ينزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
  .له فأغفرَ  يستغفرني من ،فأعطيه يسألني من ،له فأستجيب يدعوني من :فيقول اآلخر الليل ثلث

- المؤمنين أم عائشة أن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 فلمسته الليل من ففقدته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جنب إلى نائمة   كنت: "قالت -ارضي هللا عنه

 وبك ،عقوبتك من وبمعافاتك ،سخطك من برضاك أعوذ)) :يقول ،ساجد وهو قدميه على يدي فوضعت ،بيدي
 ((.نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال منك



صلى هللا عليه - هللا رسول أن يزرِ كَ  بن هللا عبيد بن طلحة عن زياد أبي بن زياد عن مالك عن حدثنيو 
 ال وحده هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل ،عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل)) :قال -وسلم
 ((.له شريك

 أن -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد نع اليماني سو طاو  عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 إني اللهم)) :يقول ،القرآن من السورة يعلمهم كما الدعاء هذا يعلمهم كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 فتنة من بك وأعوذ ،الدجال المسيح فتنة من بك وأعوذ ،القبر عذاب من بك وأعوذ ،جهنم عذاب من بك أعوذ
 ((.والممات المحيا
 أن -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن اليماني وسو طا عن المكي الزبير أبي عن مالك عن نيوحدث
 نور أنت ،الحمد لك اللهم)) :يقول الليل جوف من الصالة إلى قام إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ،فيهن ومن واألر  لسمواتا رب أنت الحمد ولك ،واألر  السموات قيام أنت الحمد ولك ،واألر  السموات
 لك اللهم ،حق والساعة ،حق والنار ،حق والجنة ،حق ولقاؤك ،الحق ووعدك ،الحق وقولك ،الحق أنت

ليك ،توكلت وعليك ،آمنت وبك ،أسلمت ليك ،خاصمت وبك ،أنبت وا   ،وأخرت قدمت ما لي فاغفر ،حاكمت وا 
 .((أنت إال إله ال إلهي أنت ،وأعلنت وأسررت
رضي هللا - عمر بن هللا عبد جاءنا :قال أنه عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد عن لكما عن وحدثني

صلى هللا عليه - هللا رسول صلى أين تدرون  هل" :فقال األنصار قرى  من قرية وهي ،معاوية بني في -ماعنه
 بهن دعا التي ثالثال ما تدري  هل :فقال ،منه ناحية إلى له وأشرت نعم :فقلت ؟هذا مسجدكم من -وسلم
 بالسنين يهلكهم وال ،غيرهم من اعدوًّ  عليهم يظهر ال بأن دعا :فقلت ؟بهن فأخبرني :قال ،نعم :فقلت ؟فيه

 يوم إلى الهرج يزال فلن: "عمر ابن قال ،صدقت :قال، فمنعها بينهم بأسهم يجعل ال بأن ودعا ،فأعطيهما
 ".القيامة
 أن إما :ثالث إحدى بين كان إال يدعو داع من ما: "يقول كان أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
ما ،له يستجاب ما ،له يدخر أن وا   ".عنه يكفر أن وا 

  "الدعاء في جاء ما :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
( سورة 06)] {}َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ باب: ما جاء في الدعاء، جاء األمر بالدعاء في قوله تعالى: 

 (06)] }ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي{ :ولذا جاء ؛وهو عبادة من أفضل العبادات ،، فالدعاء مأمور به[غافر
ا دعاء العبادة،  الدعاء، فالدعاء عبادة، والدعاء كما يكون دعاءاألمر ب بعد [سورة غافر مسألة، يكون أيض 

عبادة مشروعة ب -جل وعال-نة للمسألة، متضمنة للمسألة، فما من مسلم يعبد هللا والعبادات في جملتها متضم
إال وقد تضمنت هذه العبادة طلب القبول، وطلب الثواب المرتب على هذه العبادة، فالتعبد مستلزم للدعاء، التعبد 

يلهج بالدعاء، بدعاء هللا  المشروع مستلزم للدعاء، ومثلما ذكرنا هو من أشرف العبادات وأجلها، فعلى المسلم أن
أن يعينه على ذكره وشكره، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، وأن يرزقه  -جل وعال-

-اإلخالص في القول والعمل، إلى غير ذلك من الدعوات، ويحرص على الجوامع، واألدعية الثابتة عن النبي 
ه وهو ال يشعر، عليه أن يلح بالدعاء، وعليه أن يتحرى دي في دعائ؛ ليسلم من أن يعت-عليه الصالة والسالم



وعند األذان، وساعة الجمعة، وفي يوم عرفة، وغير ذلك من  ،األوقات الفاضلة التي هي مظنة لإلجابة كالسجود
المواطن التي جاءت النصوص على أنها تستجاب فيها الدعاء، أو يستجاب فيها الدعاء، ويحرص على دفع 

ذكر الرجل يطيل السفر يمد  ،))أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة((نع ودرئها، ومن أعظمها أكل الحرام، االمو 
يلح ويكرر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي  ،يديه، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب

يجتنب الدعاء ن مستجاب الدعوة، ، فليحرص اإلنسان على طيب المطعم ليكو استبعاد ؟فأنى يستجاب له ،بالحرام
 -رحمه هللا تعالى-باإلثم، وقطعية الرحم، ويتخلق باألخالق التي يرد ذكر بعضها من خالل ما أورده المؤلف 

 في الكتاب.
عبد الرحمن بن هرمز  "األعرج عن" أبو الزناد عبد هللا بن ذكوان "الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

مستجابة، دعوة  دعوة نبي لكل "((دعوة نبي لكل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ هريرة أبي عن"
صحيح البخاري لكنها ال توجد لسائر الرواة، كما أنها ال توجد في شيء ل جابة، كما جاء في رواية أبي ذرمست

 من نسخ الموطأ ورواياته.
ال فاألدعية المحفوظة عن نبينا  الوصف بكونها مستجابة ذكر أو لم يذكر "دعوة نبي لكل" عليه -هو مقصود، وا 

إال بدعوة واحدة، نعم، له  صور أن نبيًّا من األنبياء لم يدع  وعن غيره من األنبياء كثيرة، ال يت -الصالة والسالم
 األمر واضح ومعروف. ،هذه الدعوة من صفتها أنها مستجابة، فنص عليها أو لم ينص اأدعية، إذ  

أن ما عداها من الدعوات مردود أو  مفهوم تخصيص اإلجابة بدعوة واحدة ،، مفهومهبها يدعو بةله دعوة مستجا
على الرجاء كغيرهم؟ نعم على الرجاء، ال شك أن هذا ظاهر الحديث مستشكل، استشكل ظاهر الحديث بما وقع 

وغيره، مما وقع  ثر من دعوةأجيب له أك -عليه الصالة والسالم-لكثير من األنبياء من الدعوات المجابة، النبي 
، وظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة -عليه الصالة والسالم-لكثير من األنبياء من الدعوات المجابة ال سيما نبينا 

الدعوة في جابة اإلأن المراد ب :مستجابة والبقية مردودة، لكن االحتمال الثاني: أنها على الرجاء، والجواب
فهو على  -عليهم الصالة والسالم-ذلك من دعواتهم  إجابتها، وما عداحدة مقطوع بالمذكورة القطع بها، دعوة وا

دعوة عامة مستجابة، يعني تعم األمة كلها، وليس  -من األنبياء–، وقيل: لكل واحد منهم مرجاء اإلجابة كغيره
 المراد بذلك الدعوات الخاصة، نعم، هذا أرجح.
دعا على عمومهم على من لم يجب دعوته  ض األنبياء، نوح مثال  يعني لو دعا على أمته بالهالك كما فعل بع

نها دعوة عامة إ المستجابة بهداية جميع األتباع؟ ألم نقل:بالغرق، فأغرقوا، لماذا لم يستغل األنبياء هذه الدعوة 
لم  لماذا نعم، وبعض اإلخوان يقول: إن هذا القول هو الراجح، ؟لألمة كلها بحيث لو دعا عليهم بالهالك أهلكوا

 نعم؟  ؟جميع األمة ؟األتباعيدع بأن يهدي هللا جميع 
 ......:.طالب

 اعة.ع بين الحق والباطل إلى قيام السالصرا  لماذا؟ هذا ينافي السنة اإللهية، ينافي السنة اإللهية من وجود
-تي أن النبي ومنها ما ال يستجاب، وفي الحديث الصحيح الذي سيأ ،أما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب

 اأو سألت ربي ثالث  )) ا(())دعوت ربي ثالث  دعا بثالثة أشياء، نعم فأجيب في اثنتين،  -عليه الصالة والسالم
وسيأتي هذا الحديث، وال شك أن الحديث يجعل األنبياء في غير هذه الدعوة  ومنعني واحدة(( ،فأعطاني اثنتين



هم على حسب ما في قلوبهم من إيمان، وبما في أعمالهم من كغيرهم على الرجاء، لكن الناس في إجابة دعوات
إنهم مثل غيرهم  :إتباع، وهم أكمل الناس في هذا الباب، فهم أرجى من ترجى إجابة دعوته، يعني ال يقال

هم أقوى من رجاء غيرهم؛ ألنهم أكمل الناس في كل باب من ، هم على الرجاء بال شك، لكن رجاؤ بالسوية، ال
  .كما أن أتقى الناس أرجى من غيره، وهكذا أبواب الدين،
 أن)) ،(())إن شاء هللاوفي رواية البخاري:  (("فأريد)) فتعجل كل نبي دعوته لقومه أو عليهم، (())يدعو بها

 ((.اآلخرة في ألمتي شفاعة)) ،المستجابة ((دعوتي أختبئ
 في ألمتي شفاعة)) ،المستجابة ((دعوتي)) ،أن أدخر :يعني ((أختبئ أن -تعالى إن شاء هللا- فأريد))

 ((.اآلخرة
-يعني شفاعته  ((امن مات من أمتي ال يشرك بي شيئ   -إن شاء هللا-))فهي نائلة وزاد في رواية أبي صالح: 

لعصاة الموحدين ثابتة بالطريق  -عليه الصالة والسالم-شفاعته  ،لعصاة الموحدين -عليه الصالة والسالم
ها إال من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار كالخوارج والمعتزلة، هذه الشفاعة أجمع القطعي المتواتر، وال ينكر 

 عليها من يعتد بقوله من أئمة اإلسالم وسلف األمة.
إثبات الشفاعة  اعلى أمته، وفي الحديث أيض   -عليه الصالة والسالم-ال شك أن الحديث فيه كمال شفقة النبي 

يعني هل من ضير أن  ))لكل نبي دعوة مستجابة((تد بقوله من علماء األمة، محل اتفاق ممن يع :وهي كما قلنا
عليه الصالة -ب؟ يعني هل من سوء األدب مع النبي النبوية أنها هل أجيبت أو لم تج نناقش بعض الدعوات

هذا من  هل ؟أجيبت أو لم تجب؟ نعم يعبد(( ا))اللهم ال تجعل قبري وثن  أن نقول: إن دعوته في قوله:  -والسالم
ذلك من الدعوات  ، وما عدا؟ إذا عرفنا أن لكل نبي دعوة مستجابة-عليه الصالة والسالم-سوء األدب مع النبي 

، دعا على -عليه الصالة والسالم-على الرجاء، وسيأتي في حديث أنه لم يجب في دعوته الثالثة، نعم، هو دعا 
: -عليه الصالة والسالم-، ثم قال اص، ولعن أشخاص  أقوام، هل وقع فيهم ما دعا به عليهم؟ ودعا على أشخا

عليه الصالة -يعني بعد أن كانت لعنة تكون رحمة، وهذا من كمال شفقته  ))اللهم اجعل دعوتي عليهم رحمة((
أو غيره من األنبياء أن تجاب، إنما  -عليه الصالة والسالم-، فال يلزم من كل دعوة يدعو بها النبي -والسالم

، وما ة بخالف غيره، فغير األنبياء جميع دعواتهم على الرجاء، فالمضمون لألنبياء دعوة مستجابةالمضمون دعو 
ذلك على الرجاء، وهم أولى الناس بإجابة الدعاء؛ ألنهم ال يدعون إال مع توافر األسباب، ومع انتفاء  عدا

ن ذلك أن يجاب بنفس ما دعا به، على الموانع، فإذا توافرت األسباب وانتفت الموانع ترتب األثر، لكن ال يلزم م
 .-إن شاء هللا تعالى-ما سيأتي 

أما الشفاعة العظمى التي بواسطتها يتخلص الناس من هول الموقف هذه خاصة به، له شفاعات خاصة، ولغيره 
، شفاعات، لكن الشفاعة لعصاة الموحدين ألمته، الشفاعة ألمته في اآلخرة، هو يشفع ألهل الموقف كلهم اأيض  

 ،وال يبقى فيها من قال: ال إله إال هللا، فهذه شفاعة من شفاعاته ،لكن شفاعته الخاصة بأمته بإخراج العصاة نعم
 وله أكثر من شفاعة.
- هللا رسول أن بلغه أنه وهنا فيه إسقاط، األصل عن مسلم بن يسار "سعيد بن يحيى عن "وحدثني عن مالك
 فالخبر مرسل. ،ومسلم بن يسار تابعي ،فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم



 .......:.طالب
 .-صلى هللا عليه وسلم-يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول هللا عن خ، ال، سَ ال، ما هو من الن  

 ........طالب:
 إنما موجود في بعض الروايات. ،هو ال يتصور أن يكون من يحيى بن سعيد

تابعي، يسار مسلم بن ، فهذا الحديث وال في متنه، وهو مرسل هنا يقول: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد
صلى هللا -"أنه بلغه أن رسول هللا ا ابن عبد البر فيها مسلم بن يسار، دل على أن النسخة التي وقف عليه

يا هللا، حذف حرف  :فالق اإلصباح، اللهم: أصلها "((اإلصباح فالق اللهم)) كان يدعو فيقول: -عليه وسلم
، وجاء في شعر يقال: يا اللهم ابياء، يعني نادر   يا هللا؛ ولذا يندر اقتران اللهموعوض عنه بالميم المشددة، النداء 

 والخالف في ذلك معروف: ،أو لغيره أمية بن أبي الصلت
 إناااااااااااااااااااي إذا ماااااااااااااااااااا حااااااااااااااااااادث  ألماااااااااااااااااااا

 

 أقااااااااااااااول: يااااااااااااااا اللهاااااااااااااام يااااااااااااااا اللهاااااااااااااام 
 ج

 بعضهم يحكم عليه بالشذوذ. ،وهذا نادر
 ))اللهم فالق اإلصباح((، اجاعل الليل سكن   ((اسكن   الليل جاعل))والصبح،  اإلصباح(( -رمظه– ))اللهم فالق

 ؟فالق، نعم، إعرابها؟ نعم
 :.......طالب

  ؟بدل من لفظ الجاللة
 ؟ماذامنادى 

 طالب........
 المنادى؟  ؟من هللا أو بدل
 ......:.طالب
أو هي بدل من لفظ الجاللة المنادى الذي  ،يا جاعل الليل ،يا فالق اإلصباح ،منادى؟ اللهم يعني يا هللا أمبدل 

، افالق اإلصباح: مظهر الصبح، وجاعل الليل سكن  ؟ محل لفظ الجاللة المنادى النصب، نعم ؟محله النصب
  حل للنوم، جعل الليل والنهار، نعم؟، نعم الليل سكن، من اجاعل الليل سك

 ......:.طالب
( سورة 95)]}ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه{  [( سورة القصص95)] ُغوا ِمن َفْضِلِه{َوِلَتْبتَ }فيها لف ونشر،  ال

 .[القصص
 ........:طالب

 ، الليل لتسكنوا[( سورة القصص95)] }َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه{اآلية أولها،  ،لقب
فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، هذا األصل، هذا األصل أن الليل سكن والنهار معاش، ليبتغى من فضله بطلب 

 الرزق، لكن كثير من الناس عكس، جعل الليل هو وقت السعي، والنهار هو وقت النوم.
عطوف على الليل، م ))والشمِس والقمِر((عليها؟  ماذاالشمس  ؟عندكم ماذا ((والشمس، ا))وجاعل الليل سكن  

، أي احسبان  وجاعل الشمس  والقمر   ((ا))حسبان  وجاعل الشمس والقمر  :والعطف على نية تكرار العامل، يعني



ِنينَ : -جل وعال-كما في قوله  ا،حساب   َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِِ ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنور ا َوَقدَّ  }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
ما ظالم، أنه ال فرق بين ليل وال نهار،  ، يعني تصور[( سورة يونس9)] َواْلِحَساَب{ الصفة واحدة كلها إما شمس وا 

َرُه كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته؟  ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنور ا َوَقدَّ }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
ِنيَن َواْلِحَساَب{  َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعَددَ  والحساب والحسبان بمعنى واحد، هذه  ،، بهذا نعرف[( سورة يونس9)]السِِ

ثم جاء طلب الحاجة، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما  ،مقدمات، فيها من الثناء ما فيها
 في قبول دعائه. ايكون سبب  

الفقر  ((الفقر من وأغنني)) يون الخالق، ودين هللا حق أن يقضى،والمراد ديون الخلق، ود ((الدين عني اق ِ ))
الذي يشغل اإلنسان عما خلق من أجله وهو العبادة، أو الذي يلجئه إلى تكفف الناس وسؤالهم، هذا استعاذ منه 

لق وطلب الغنى منه، وليس المراد به الغنى الذي يطغي اإلنسان ويشغله عما خ ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
لما فيه من رؤية ما يسر، ورؤية  ((وبصري )) لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع، ((بسمعي وأمتعني)) له،

ا لالمخلو   وقراءته، -جل وعال-لتمكن من النظر في المصحف، ورؤية كالم هللا قات بالتدبر واالعتبار، وأيض 
 ((.سبيلك في ين))وقوِ  ،من القوة ني(())قو   :ويروى  ،واحدة القوى  ((وقوتي))

، واالحتمال اآلخر أن يراد به جميع أعمال البر، ويحتمل أن يراد به الجهادفي سبيلك،  ااجعلني قويًّ  :يعني
أن  -جل وعال-ومن أعظم ما يندرج في هذا طلب العلم، طالب العلم يسأل هللا ، وجميع أعمال البر في سبيل هللا

لكن إذا أطلق السبيل فالمراد به الجهاد، لو  ني في سبيلك(())وقو  يقويه على تحمل المشقة في طلب العلم، 
إلى الجهاد في سبيل هللا، لكن إذا  اأوليًّ  اوجعل غلته في سبيل هللا، ينصرف انصراف   اأوصى أو وقف إنسان شيئ  

 لم يوجد نظر، نظر في الوجوه األخرى من أعمال البر التي يمكن أن يطلق عليها في سبيل هللا، نعم.
ِبيِل{في آية مصارف الزكاة فالمراد بها الجهاد، أما  ، المراد به الجهاد، [( سورة التوبة06)] }َوِفي َسِبيِل َّللِاِ َواْبِن السَّ

(( افي سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف   ا))من صام يوم  : -عليه الصالة والسالم-وفي مثل قوله 
ب الجهاد، فكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل هللا هنا الجهاد، والذي ولذا جاء به البخاري في كتا ؛محتمل

يبتغي بذلك  ا، فمن صام يوم  -جل وعال-يرجحه كثير من أهل العلم أن في سبيل هللا يراد به ابتغاء وجه هللا 
 ، نعم.اوجه هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف  

 .......:طالب
 ى الكعبة، والنظر إلى الوالد، لكن الخبر فيه ضعف، نعم.والنظر إل ،ذلكجاء الخبر ب

 .......:طالب
من رؤية الهالل في أوله، ثم  ا، الحسبان نحسب الليالي واأليام بدء  هذا الحساب، الحساب مبني على الرؤية

 نحسب ما بعده.
 .......:طالب

 ال ما يجزئ، ما يجزئ.
 ......:.طالب



ال شيء، و هذا ما يدخله حساب  ))صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته((على الرؤية، أما بالنسبة للعبادات فهي مبنية 
، لو مشوا ةيعني لو زاد يوم ونقص يوم ما هو بمشكل ،هذا أمر سهل حلول آجالهم وديونهمأما حسابات الناس و 

ال إشكال في  وألن ترائي الهالل إنما يطلب من أجل العبادات، ا يالمون، لكونه أضبط ألمورهم؛على التقويم م
فهي مربوطة برؤية ما العبادات بناء على أن الشهر تام أو ناقص، أكون الدين يحل يوم الخميس أو الجمعة 

 ة على الرؤية، مبنية على الرؤية.على كل حال أمور العبادات كلها مبنيالهالل. 
وأبي الزناد اسمه  ،ن هرمزعبد الرحمن ب "األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني": -رحمه هللا-ثم قال 

والنهي  "((أحدكم يقل ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن"عبد هللا بن ذكوان، 
 إن لي اغفر اللهم دعا إذا)) األصل فيه التحريم، وحمله النووي على الكراهة، وابن حجر قال: هو أولى، نعم،

ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى  ((له مكره ال فإنه مسألةال ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت
 نعم؟ الكراهة عند النووي وعند ابن حجر؟

 .......طالب:
جاء في  ((-إن شاء هللا-))طهور إن شاء هللا(( ))ذهب الظمأ وثبت األجر نعم ما جاء من بعض األدعية: 

أهل العلم، ومنهم من يقول: يبقى النهي هنا على  بعض األدعية التعليق بالمشيئة، لكن هذا صارف عند بعض
وأنه إذا جاء الدعاء بلفظ األمر ال يجوز أن يقترن بالمشيئة، أما إذا جاء بلفظ الخبر، الدعاء جاء بلفظ  ،التحريم

 ولذا لم يرد دعاء مقرون بالمشيئة لفظه لفظ األمر، إنما جاء ما لفظه لفظ الخبر، ؛الخبر جاز اقترانه بالمشيئة
ما تقول: اللهم  ،، ثبت األجر إن شاء هللاأتيلكن ما تقول: اللهم طهره إن شاء هللا، ما ت ))طهور إن شاء هللا((

 ، تدخل في النهي.أتيثبت أجري إن شاء هللا، ما ت
 المسألة أي يجتهد ويلح من غير استثناء في ..((ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت إن لي اغفر اللهم))

 إن ارحمني اللهم ،شئت إن لي اغفر اللهم))((، له مكره ال -جل وعال-يعني هللا - فإنه)) لدعاء،التي هي ا
المقصود أن كل دعاء بلفظ ))اللهم ارزقني إن شئت(( زاد في رواية همام عن أبي هريرة عند البخاري:  ((شئت

قول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا التحريم، فال يجوز أن ي األمر ال يجوز أن يقرن بالمشيئة، األصل في النهي
 إذا جاء بلفظ الخبر ال بأس، نعم؟ حرام، لكن

 طالب:.......
اللهم وفقه إن شئت، بلفظ األمر ما يجوز، الفرق أن هذا بلفظ  :الخبر، لكن ما تقول بلفظ ما في شي؛ ألنه نعم

 ذا بلفظ األمر جاءت النصوص بمنعه.الخبر جاءت النصوص بجوازه، وه
ألن بعض الناس يمتنع من الدعاء ألنه  ما يعلم من نفسه من التقصير"الدعاء،  اال يمنعن أحد  ": عيينة يقول ابن

، فال ينبغي أن يمتنع بسبب تقصيره، نعم على اإلنسان أن يتواضع -جل وعال-يعرف أنه مقصر في حق هللا 
ن كان صالح   من عدم اخائف   امن ذنبه وتقصيره، وأن يكون أيض   وجال   اوأن يكون خائف   ، ومع هذا اقبول عمله وا 

 يصل به الحد إلى أن يقنط ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه وال ،-جل وعال-الخوف يوسع الرجاء في هللا 
جل -حرام، بل يحسن الظن بربه  ،واليأس من روح هللا ال يجوز ،ألن القنوط من رحمة هللا ال يجوز وييأس؛
 .-وعال



ل هللا الجنة، يخجل أن يسال هللا الجنة وهذه سنة في العبادة ويقول: إنه ال يسأسبعين شخص يتعبد سبعين سنة، 
عبادته، بل يكتفي أن يستعيذ به من النار، هذا موجود، ال يسأل الجنة، يخجل؛ ألن عمله ال يناسب، وال يكفي، 

ن النار، ال شك أن هذا وعلى أسلوب العوام ال يواجه أن يطلب به الجنة، يقول: يكفيه أن يستعيذ باهلل م
وفيه شيء من اليأس، لكن مع  ،الخوف، لكنه من وجه آخر فيه زيادة في -جل وعال-استحضار لعظمة هللا 

 ويستعيذ به من النار. ،ذلك على اإلنسان أن يسأل هللا الجنة
قد أجاب دعاء شر  -جل وعال-ما يعلم من نفسه من التقصير، فإن هللا  الدعاء اال يمنعن أحد  "يقول ابن عيينة: 

فعلى اإلنسان أن يسعى في ، ، أجاب هللا دعائه"حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون  -وهو إبليس-خلقه 
إصالح عمله، وأن يجتنب ما نهي عنه، ويصدق ويلح في الدعاء، ويتوسط في أمره، ال يزيد جانب الرجاء 

 ويقنط من رحمة هللا.بحيث يأمن من مكر هللا، وال يزيد جانب الخوف بحيث ييأس 
 الزهري  "أزهر بن" عبد الرحمن "مولى" سعد بن عبيد "عبيد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 

))يستجاب  (("يعجل لم ما ألحدكم يستجاب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن"
مائة  ،ثالث، عشر ،مرتين ،تجابة، يتعجل يسأل مرةيعجل أو يتعجل في اإلجابة واالس ألحدكم ما لم يعجل((

جل -ولكن هللا  ،يقول: خالص، إما أن يظن نفسه أنه ليس بأهل أن تستجاب دعوته، أو يرى أنه أهل لإلجابة
ألن  ييأس ويقنط وأنه ليس بأهلو ، هذا ما يقتضيه االستعجال، إما أن يستحسر، منعه من هذا الحق -وعال

فائدة، على حد زعمه، هو ما يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فأمر  ما في دعا ،، دعاألنه دعا تجاب دعوته؛
 في درء الموانع. اأن يسعى جاهد   -جل وعال-اإلجابة أسهل، لكن على اإلنسان مع تحسينه الظن بربه 

بدعائه،  مان  المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كال"قال ابن بطال:  ((لي يستجب فلم دعوت قد :فيقول))
أو أنه أتى من الدعاء يعني جاء بشيء من الدعاء ما يستحق به اإلجابة، فيصير  ،بدعائه فيكون كالمان  

 ."وال ينقصه العطاء ،كالمبخل للرب الكريم الذي ال تعجزه اإلجابة
ا في ذلك من وفي الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يالزم الطلب، يالزم الطلب وال ييأس من اإلجابة، لم

ظهار االفتقار االنقياد واالستسالم ف: "ألنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم حتى قال بعض السل ،وا 
ال شك أن الذي وفقه للدعاء يوفقه لإلجابة، لكن ال يلزم أن يجاب بنفس ما  اإلجابة"، فاإلنسان إذا وفق للدعاء

 دعا على ما سيأتي.
دفع عنه له في القيامة، أو ي ، فإما أن تستجاب بعينها، أو تدخرال تردالمؤمن  أن دعوةوقد جاء ما يدل على 

 .من الشر ما هو أعظم منها، نعم
 .......:طالب

دعا، ثم دعا ثم  ،المقصود أنه سواء  كان بلسان حاله أو مقاله، إذا كان الباعث له على الترك كونه دعا، دعا
 ثم ترك ولو لم يلفظ به. ،دعا

 ..طالب:.....
ثم ترك قال: دعوت  ،مائة ،عشر ،ثالث ،ال، ليس هذا من االستعجال، االستعجال لو قال: اللهم عجل، مرتين

 .، نعمباالستعجال فلم يستجب لي



 ......:.طالب
هذا  غير آجل(( ))عاجال   :ولذا جاء في دعاء االستسقاء ؛الستجابةتعجل ا ..،األمر بتعجيل الدعوة ليس تعجال  

  .لحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيلهما يضر؛ ألن ا
ال يرد القضاء إال الدعاء، ال شك أن القضاء والدعاء يعتلجان، نعم، فقد يكون في الدعاء من القوة ما يرد 

أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما ال يمحى به  ،القضاء، وقد يكون في القضاء ما يرد من القوة
 القضاء.

 سلمة أبي وعن" الجهني موالهم "األغر -سلمان- هللا عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني": يقول
وفي  ((ربنا ينزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن -بن عبد الرحمن بن عوف-

وهذا حديث النزول  ((الدنيا سماءال إلى ليلة كل -تبارك وتعالى- ))ينزل ربنا ))يتنزل ربنا(( :رواية في البخاري 
 .اقطعي   ااإللهي، الحديث العظيم المتفق عليه، الثابت لدى األمة ثبوت  

 الليل ثلث يبقى حين ((اآلخر الليل ثلث يبقى حين كل ليلة إلى السماء الدنيا -لىاتبارك وتع-))ينزل ربنا 
، والنزول اإللهي على (رح حديث النزولش) :، الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ اإلسالم في مجلد أسماهاآلخر

 ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أئمة اإلسالم وسلف األمة ثابت حق على ما يليق بجالله وعظمته، نثبت
المعنى، أما كيفيته فاهلل أعلم بها، علينا أن نؤمن بما بلغنا،  ن له معنى، وأنه ليس مجرد خبر عار  عنونعتقد أ

عما وراء ذلك، فأمره كغيره من الصفات، المعاني معلومة، والكيف مجهول، أورد إشكاالت وليس علينا أن نبحث 
، فإذا نزل هل "قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم"لكن نقول ما قاله علماء اإلسالم:  ،حول الحديث

إلسالم أنه يحصل النزول يخلو منه العرش أو ال يخلو؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والذي رجحه شيخ ا
ما يورده بعضهم من أن التقييد بثلث الليل على  اوال يخلو العرش، هذا له نصوص، وذاك له نصوص، وأيض  

اختالف المسافات قد يكون ثلث الليل اآلخر هو الثلث الثاني عند قوم، والثلث األول عند آخرين، فيكون كل 
، -رحمه هللا تعالى-ت أجاب عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية الوقت، كل الليل ثلث، المقصود أن هذه إشكاال

ذا كان في المخلوقات ما ال نستطيع درك حقيقته  وعلينا إذا سمعنا مثل هذا الخبر أن نقول: سمعنا وأطعنا، وا 
 ؟!-جل وعال-فكيف بالخالق الذي ال تدركه األفهام وال تبلغه األوهام  ،وكنهه

فتسجد تحت العرش، ماذا  رين ساعة، وجاء في الحديث الصحيح أنها تذهبوعش افي فلكها أربع  الشمس تدور 
 نقول: سمعنا وأطعنا، ليس لنا كالم مع الخبر إذا صح. ؟ الخبر صحيح،نقول عن هذا الخبر

نناقش متونها، لكن األمور الغيبية إذا صحت عن النبي  ن ندركهاأمور الشهادة، األشياء المشهودة التي يمكن أ
 ليس لنا أن نناقش متونها. -ة والسالمعليه الصال-

على منبر الجامع األموي يتحدث عن النزول  اورأى شخص   ،ابن بطوطة في رحلته يقول: إنه مر بدمشق
فنزل من  ،ثم وصفه بأنه كثير العلم قليل العقل، وقال: إن هللا ينزل في ثلث الليل األخير كنزولي هذا ،اإللهي

في الوقت الذي دخل فيه ابن  -رحمه هللا-الم ابن تيمية، وهذه فرية، الشيخ المنبر، ويقصد بذلك شيخ اإلس
وأنه حقيقي  ،، لكن من أراد أن يثبت النزول-رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم  ،في السجن كان بطوطة دمشق
َكاَن َّللِاُ َسِميع ا }وَ كما أن نزولي هذا حقيقي، يعني كما لو قرأ  احقيقي   وقال: إن هللا ينزل نزوال   ،فنزل من الدرج



إلثبات أن هذا حقيقة وليس  ، واألخرى على أذنهإصبعه على بصره ..،، فوضع يده[( سورة النساء451)]َبِصير ا{ 
حقيقية، وال يظن بذلك  -جل وعال-بمجاز، كما أن العين الباصرة عند المخلوق حقيقية فكذلك العين عند الخالق 

 ع إصبعه على عينه وسمعه وبصره، على بصره وسمعه.أنه يشبه؛ ألن مثل هذا وارد، فوض
وأن  ،كما أن هذا النزول حقيقة ،حقيقة -جل وعال-على كل حال إذا كان المراد به إثبات أن ما ثبت عن هللا 

أنهما يجتمعان في كون كل  هذا البصر حقيقة، وأن هذا السمع حقيقة فال يقتضي التشبيه، ال يقتضي التشبيه إال
سمع الخالق مثل سمع المخلوق، وبصر الخالق مثل بصر  ،ة، أما أن يكون السمع مثل السمعمنهما حقيق

المخلوق، ونزول الخالق كنزول المخلوق فال، وعلى كل حال ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم فرية، وهو 
وحيد اإللوهية، فمن مجرب بذلك، ورحلته على ما فيها من أعاجيب إال أن فيها جميع ما يذكر من مخالفات في ت

بأمثلة للمخالفات في هذه األبواب فليقرأ رحلة ابن أراد أن يدرس كتاب التوحيد ومسائل توحيد اإللوهية ويريد 
بطوطة، فيه دعاء صريح لألشخاص، وفيه ادعاء علم الغيب من قبل األشخاص، وفيه أمور من الشرك األكبر 

 واألصغر الشيء الكثير.
 طالب:.......

من أسماء  -جل وعال-حال إذا كان قصده أن ما نسب أو ما جاء عن هللا وعن رسوله مما يتعلق باهلل على كل 
فيه على ما وصفات إذا كان المقصود به إثبات أن هذا الكالم حقيقة ال مجاز فله أصل، وينبغي أن يقتصر 

 ن ذلك على ما ورد.؛ ألن الذهن قد يفهم من المتصرف أنه يريد التشبيه أو التمثيل، فيقتصر مورد
 طالب:.......

 .-تبارك وتعالى- أمر الخالق عظيموضع السماوات على أصبع، واألرضين على أصبع، يعني  ،نعم
فهذا الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ اإلسالم في كتاب مستقل، كتاب نفيس ال يستغني عن قراءته طالب 

على ما يليق بجالله وعظمته، فعلينا  -جل وعال-علم، بين فيه مذهب السلف واألئمة في إثبات النزل هلل 
 اإليمان والتسليم لما جاء عن هللا وعن رسوله، وكما قال أهل العلم: قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم.

الحق  الحديث كثير من المتأخرين، نعم؛ ألنهم توهموا فيه التشبيه، فالتعطيل مرحلة تالية للتشبيه، لكن لَ أو   ،هلَ وأو  
وال شك أن تأويل  ،-عليه الصالة والسالم-هو التنزيه مع اإلثبات، مع اعتقاد ما جاء عن هللا وعن رسوله 

، كله حيد عن الصواب، عن مذهب السلف، -جل وعال-النزول أو غير النزول، ينزل أمره، ينزل ملك بأمره 
 وسلف هذه األمة وأئمتها، وكل خير في اتباع من سلف.

 ؛يعني في وقت التهجد كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر(( -تبارك وتعالى- ))ينزل ربنا
ن قام من نصفه ولذا يفضل أن يقوم اإلنسان يتهجد في الثلث األخير من الليل؛ ألنه هو وقت النزول اإللهي، وا  

 أدرك من الثلث ما أدرك. ونام السدس األخير
 ((. له فأغفر يستغفرني من ،فأعطيه يسألني من ،له بفأستجي يدعوني من :فيقول))

 المسبوقة باالستفهام. وهذه األفعال الثالثة منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببية
وهو معروف بصفاء عقيدته على مذهب السلف، رد على من تأول النزول  -رحمه هللا تعالى-ابن عبد البر 
ك لَ مته تنزل في الليل والنهار، في كل وقت، نعم نزول األمر والمَ ، رده بأن أمره ورح-جل وعال-بنزول أمره 



والرحمة في كل وقت، ال يختص هذا بالثلث األخير من الليل، فهذا مما رد به اإلمام الحافظ أبو عمر بن عبد 
 البر على من تأول حديث نزول أمره.

 أن التيمي الحارث بن راهيمإب بن محمد عن -األنصاري - سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
، "الليل من" ففقدته "ففقدته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جنب إلى نائمة   كنت: "قالت المؤمنين أم عائشة

تبحث عنه  "بيدي" ، يعني طلبته والتمسته وبحثت عنه"فلمسته" انتبهت في ليلتها في نوبتها، فلم تجده بجوارها،
يدي على قدميه، يد واحد على القدمين، يستدل بهذا من يقول: بأن  "قدميه ىعل يدي فوضعت" بيدها، تقول:

إال  االسنة إلصاق القدمين حال السجود، إلصاق القدمين حال السجود؛ ألنه ال تقع اليد الواحدة على القدمين مع  
إن األصل  :ولوفي المسألة حديث عند ابن خزيمة، وعلى كل حال الذي يخالف في هذا يق ،إذا كانتا ملصقتين

 ؟في الصالة حال السجود المجافاة، وهذا منها، لكن اإللصاق أرجح، نعم
 .......:طالب

 اإللصاق.
ي على قدميه وهو ساجد"، وفي هذا أن الملموس ال ينتقض وضوؤه، وقعت يد"وضعت، في رواية:  "ساجد وهو"

 برضاك أعوذ))اللهم إني  :-هحال سجود- يقول في دعائه -حال– "وهو ساجده، الملموس ال ينتقض وضوؤ 
، من ..من األفعال يعني هذا ترق    "((عليك ثناء أحصي ال ،منك وبك ،عقوبتك من وبمعافاتك ،سخطك من

الذي هو السخط، والمعافاة لها  ضا له مقابل، الر -جل وعال-وهو هللا  ات الفعلية إلى منشئ هذه األفعالالصف
نما قال:  ،-جل وعال-مقابلة هلل  ال ))وبك((مقابل التي هي العقوبة، لكن  جعله هو المقابل  ))بك منك((وا 

أي ال أبلغ الواجب من الثناء عليك  :ال أحصي ثناء عليك ))ال أحصي ثناء  عليك((إذ ال مقابل له،  ،لنفسه
 يعني الثناء عليك الذي يبلغ الواجب في الثناء كما أثنى هللا ((نفسك على أثنيت كما أنت)) لعجزي عن ذلك،

كما ينبغي، وأن يشكره على جميع نعمه فهو  -جل وعال-ا المخلوق عاجز عن أن يثني على هللا على نفسه، إذ  
هذا مبالغة في االنكسار، مبالغة في انكسار اإلنسان إذا اعترف بعجزه رجي له ما تمناه، متصف بالعجز، لكن 

ي نفسه، لكن هذه مبالغة بعدم القدرة في بيان ، وأنه عالم ما ف-جل وعال-بين يدي ربه، يفوض األمر إلى هللا 
ظهاره، هذه مبالغة وعظم نعمه التي ال  ،وبالغ في بيان عظمة ربه ،واإلنسان إذا بالغ في بيان عجزه ،العجز وا 

إذا علم من  -جل وعال-يستطيع أن يكافئها، وعظم شأنه الذي ال يستطيع أن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه، هللا 
 ؟نعمهذا الكالم ال شك أن له وقع عنده، مثل  العبد الصدق في

 .....طالب:.
ومع ذلك يثني، هو يثني، لكن يقول مثل هذا إظهار ا لعجزه مع ما أثنى به عليه، نعم، وهو  يقول: أنا عاجز،

جل -أما ما يليق باهلل  ،يقول: أنا أشكر لكن على قدر استطاعتيعاجز عن الشكر مع أنه يلهج بالشكر، 
ا قابل نعمه التي ال تعد وال تحصى أنا عاجز عنها، يدعو ويقول هذا الكالموي ،-وعال  ، هذا مطلق.أيض 

  .وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب القرآنالموطأ_ 

 شرح: باب العمل في الدعاء
 كريم بن عبد هللا الخضيرالشيخ/ عبد ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 نكمل ما قرئ باألمس

 بن طلحة نع -ميسرة المخزومي- زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 أفضل، عرفة يوم ((الدعاء أفضل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -الخزاعي– كريز بن هللا عبيد
خبره، يوم  :مضاف إليه، دعاء :دعاءالمبتدأ،  :أفضل، ((عرفة يومدعاء  الدعاء أفضل))، عرفة يوم دعاء
فعلى  ،مل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليومهذا يحت ((عرفة يومدعاء  الدعاء أفضل))مضاف إليه،  :عرفة

 هذا يشمل الحاج وغير الحاج.
فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد  ،باليوم اأقول: تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوط  

ص بالحاج، والحديث نه خا: إيوم عرفة، إذا أردنا أن نقول في يوم عرفة، أو دعاء   به الحاج، فيكون المراد دعاء  
ان القائل في عرفة يحتمل األمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواء  ك

ذا كان  اومعلق   الكنه في هذا اليوم، فإذا كان الدعاء منوط   أو في األمصار باليوم شمل الحاج وغير الحاج، وا 
 اقتصر فيه على الحاج.بالمكان الذي هو عرفة  االدعاء منوط  

ينزل عشية عرفة ويضاهي ويباهي  -جل وعال-وال شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، وهللا 
ال شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم  ))أخبركم أني قد غفرت لكم((ثم يقول:  ((اغبر   ا))أتوني شعث  بالحاج، 

))أفضل ير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له، غ اله مزية، فصيامه يكفر سنتين، إذ   اأيض  
لى الحاج يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة(( إنما هذا يشمل الجميع، فينبغي  ،هذا غير منظور فيه إلى الحج وا 

 معنى ما ،ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف باألمصار ؛والدعاء يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكرأن 
ويلزموا المساجد  ،التعريف باألمصار؟ نعم، هذه الكلمة استغلها من استغلها بأن يلبس أهل األمصار اإلحرام

لبس اإلحرام لغير النسك بدعة، أما إن كان المقصود  ،بمن وقف بعرفة، لكن ال شك أن هذا بدعة اتشبه  
لفضل هذا اليوم  اواغتنام   ،بالحجاج الزوم المساجد تشبه   -وهو المأثور عن بعض السلف-بالتعريف باألمصار 

فال بأس، هذا مأثور، مأثور عن السلف، كثير من السلف إذا صام لزم المسجد يحفظ صيامه، ولو في غير 
 عرفة.

ن كان  ،المقصود أن التعريف إن كان المقصود به لبس اإلحرام ولزوم المساجد هذا بدعة لغير الحاج، وا 
 فهذا مأثور. اليوم العظيمام الذكر والعبادة في هذا المقصود به لزوم المساجد والتز 

زاد ، ((له شريك ال وحده هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، 
 إله ال))، ))له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير((في حديث أبي هريرة: 



 هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل((، ))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، له شريك ال وحده هللا إال
ألن  ء المسألة فال، ليست بدعاء مسألة؛هل هي دعاء؟ أما دعا ؟يعني هل هذه من الدعاء ((له شريك ال وحده

شهد هللا بها لنفسه، وأشهد عليها أفضل خلقه هي  ير، كلمة التوحيد التدعاء المسألة الطلب، وهذه أعظم األذكا
واستنبط منه أهل العلم أن الثناء لعبادة، وهو متضمن لدعاء المسألة، أفضل األذكار، نعم هي داخلة في دعاء ا

دعاء، وال شك إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادات، إن كان المراد به دعاء 
ن كان على سبيل االلتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء  مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فال، وا 

والحديث فيه كالم  ))من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين((المسألة، وجاء في الخبر: 
 ألهل العلم معروف.

ذا أو ه ((قلت ما وأفضل ،))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةاآلن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه: 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل األذكار ما قاله هو  استئناف؟ نعم، أو كالم مستأنف؟ الذي هو الذكر

يعني ئنافية، نعم، : ال إله إال هللا وحده ال شريك له، فتكون الواو است-عليه الصالة والسالم-والنبيون من قبله 
منهم من يقول: إن  وجعلت قرة عيني في الصالة(( ،من دنياكم النساء والطيب ))حبب إلي   :ر ما جاء فينظي

ثالث فليس بثابت، ومنهم من يقول: هذا استئناف؛ ألن الصالة ليست  :الثالثة معطوفة على االثنتين، وأما لفظ
 من أمور الدنيا.

 ها أفضل األذكار على اإلطالق.على كل حال الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد، وأن
، طلحة بن عبد هللا بن كريز الخزاعي تابعي، أن رسول هللا "ال خالف عن مالك في إرساله"يقول ابن عبد البر: 

ولذا يقول ابن عبد فهو مرسل؛  -عليه الصالة والسالم-قال، رفعه التابعي إلى النبي  -صلى هللا عليه وسلم-
من  امن وجه يحتج به، وقد جاء مسند   اوال أحفظه بهذا اإلسناد مسند   ،رسالهالبر: "ال خالف عن مالك في إ

من حديث علي وابن عمرو والفضائل ال تحتاج إلى من يحتج به" هذا  احديث علي وابن عمرو، وقد جاء مسند  
 كالم ابن عبد البر.

 -عبد هللا بن عمرو- فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو -علي الذي أشار إليه-أما حديث 
 عب.عند البيهقي في الش   امخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيض  

، وروي عن عبد هللا بن عمرو ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن المقصود أنه روي عن علي موصوال  
 والكالم في هذه السلسلة معروف ألهل العلم. ،جده

ا من وجه يحتج به.بر: "وال أحفظه بهذيقول ابن عبد ال به"  والفضائل ال تحتاج إلى من يحتج ،..ا اإلسناد مسند 
بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، وال يشترط أن تكون صحيحة أو  هذا جري ا على مذهب الجمهور

 :شديد، ومنها منها: أن يكون الضعف غير اويشترطون لذلك شروط   ،حسنة، بل يحتج بالضعيف في الفضائل
نما يعتقد االحتياط، أن يندرج تحت أصل عام، ومنه فقول جمهور أهل العلم ا: أال يعتقد عند العمل به ثبوته وا 

 االحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هنا.



 لمه مال علي قاري نقل االتفاق على العونقل النووي في مقدمة األربعين االتفاق على هذا القول، ومثله ما قال
معروف  اوحديث   الحديث الضعيف في الفضائل، لكن االتفاق هذا منقوض لوجود الخالف، والخالف فيه قديم  با

 عند أهل العلم.
ال الفضائل  ما فيه هم يشترطون لألحكام أال تنزل عن الحسن، الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب وا 
 الفضائل والسنن؟ نعم. ثواب، وال يعاقب على تركه، ما الفرق بين هثواب؟ في
 ......:..طالب

فما الفرق بينها وبين  ،عمل جديد، طيب، أنا أقول: ما دامت الفضائل يثاب على فعلها وال يعاقب على تركها
 نعم.؟ السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في االصطالح في حدها

 ......:..طالب
ال بدعة؟ يرتب عليها ثواب   :يقول؟ يقول ماذاثابتة، نعم، اآلن من يقول بمشروعية صالة التسبيح  ال ما  اسنة وا  وا 

 ما يظهر فرق. ا؟ هي من الفضائل أو ليست من الفضائل؟ إذ  ايرتب عليها ثواب  
 ......:..طالب

إنها من السنن عند من يقول بها؟ ليست سنة،  :ال يقالا  لها وقت محدد؟ و  التسابيح هذه يلزم، صالة ما يلزم، ال
ال بدعة و  اإذ    تصير؟ ماذاا 

 ......:..طالب
 ال ما يلزم، كل الدنيا ثبوته ظني.

 ......:..طالب
ا أقل من الظن،  تثبت بالحديث الضعيف ما هو بظني :إذا قلنا ،ثبوتها ....... ال أما بالنسبة لحدها اصطالح 

د أن يخرجها عن وأربع ركعات قبل العصر يستطيع أح ،اآلن السنن الرواتب هذهالسنة يدخل فيها الفضائل، 
تعريف السنن؟ ال يمكن، هل هي من الفضائل أو من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل 

األذكار، كثير منها يندرج تحت أصل عام، اآلن الحديث الذي معنا يندرج في باب  اعام، الغالب أن السنن أيض  
ها تندرج تحت الحث على الصالة، قراءة القرآن وما صالة التسابيح عند من يقول بوقد جاء الحث على الذكر، 

من الفضائل وتندرج تحت  :ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون 
ولم نرتب  ،الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها ال يختلف عن تعريف السنن، فإذا رتبنا على الفضائل ثواب

 .االسنن، والسنن من األحكام اتفاق   من يه اعلى تركها عقاب إذ  
الشروط التي اشترطوها ال يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، ابن حجر في تبيين العجب زاد 

 :ألفه بحديث ضعيف قال اعلى هذه الشروط، المقصود أن هذه الشروط ال تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمر  
ذا أراد نفيه ق ولذا يجنح بعضهم  ؛ال: سنة وال تثبت إال بخبر ثابت، فمثل هذه األمور ال تنضبطمن الفضائل، وا 

 ومنها الفضائل إال بما تثبت به األحكام؛ ألنها كلها شرع، والشرع متساوي األقدام. ،إلى أن السنن ال تثبت
اري ومسلم، وبه ، أبو حاتم وأبو زرعة، ومقتضى عمل البخاجمع من أهل العلم ال يرون العمل بالضعيف مطلق  

عن  يقول ابن العربي، ويشدد فيه، أبو حاتم ال يرى العمل بالحديث الحسن، ال يرى العمل بالحسن فضال  



، وأنه في دائرة اإلهمال كالضعيف، جاء بن القطان ال يرى العمل بالحسن لغيره أصال  لضعيف، أبو الحسن ا
أللباني وجمع من أهل العلم، المقصود أن هذه المسألة وا فقالوا بهذا القول مثل الشوكاني كثير من المتأخرين

 خالفية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم.
شيخ اإلسالم يريد أن يوجه كالم اإلمام أحمد، اإلمام أحمد يفرق بين األحكام والفضائل، نعم يفرق بين األحكام 

ذا جاءت األحكام أراد  ،والفضائل فيحتج بالضعيف في الفضائل  يعني يشد بهم القول، نعم. ،هكذا رجاال  وا 
اإلمام أحمد من  ، مراده بالضعيف الحسن؛ ألنشيخ اإلسالم يوجه كالم اإلمام أحمد أن مراده بالضعيف الحسن

وال يعرف عنهم تقسيم األحاديث إلى ثالثة أقسام، إنما يقسموا الحديث إلى صحيح وغير صحيح،  ،المتقدمين
 اء في اصطالح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين.فيكون مراده بالضعيف ما ج

على قول شيخ اإلسالم، نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه  الضعيف ال يدخل في كالم اإلمام أحمد أصال   اإذ  
عند شيخ ألنه يريد لألحكام هكذا ما يريد الضعيف الذي هو  ؛أن اإلمام أحمد ال يحتج بالحسن في األحكام

رحمه -وهذا خالف المعروف من مذهبه  ،اإلمام أحمد ال يحتج بالحسن في األحكام ااإلسالم يساوي الحسن، إذ  
 .-هللا

ن الحسن ال يعرف إطالقه قبل الترمذي، وهو معروف عند شيوخ الترمذي ومن : إيدعم قوله اشيخ اإلسالم أيض  
 كما هو مقرر في موضعه. م،قبله

تقعيد ينبغي أن يكون على عدم االحتجاج بالضعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهل العلم المقصود أن هذا ال
نما دلت القرائن  ،ضعيفة، ثم دلت القرائن التي ال تنهض على تقويتها هابضعفها أو درست أسانيدها فوجدت وا 

ئل في ذكر من فضيلة من الفضا تأو ما أشبه ذلك، أو جاء ،على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير
ن لم يكن من حيث الصناعة فيتسامحون في مثل هذا  ،األذكار، وغلب على ظن اإلنسان أن هذا الذكر ثابت، وا 

 إنه ال يحتج بالضعيف. :حتى الذين يقولون 
في التصحيح والتضعيف ثم يقول: إنه ال يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر  ابعض أهل العلم يتساهل جدًّ 

-يحتج به  هذا، هو بقي عنده ضعيف من أجل أن في التصحيح والتضعيف ثم يقول اجدًّ  اهل جدًّ يتساهل يتسا
د في الصحيحين، ، بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر ال يوجايندر أن يضعف حديث   ؟! يعني-رحمه هللا

، لكن الضعيفة ديثاحأللكن العبرة بأهل التوسط واالعتدال، وكتب الحنابلة مشحونة با بعض الناس يتشددون،
يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على  ،يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في األحكام

أن الضعيف ال يحتج عن السنن والمستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء، األئمة يقررون  واجبات، فضال  
في األحكام، وال شك أن هذه غفلة منهم، غفلة  اون احتجاج  ا، يريدبه في األحكام ومع ذلك أتباعهم يحتجون به

عن التقعيد، نعم، هو مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إال هذا الحديث فكونك تعمل بهذا 
ال يستند إلى دليل، فالحديث ضعيف عنده أحب  ا، أو تجتهد اجتهاد  الضعيف أفضل من أن تهمل المسألة أصال  

نما يعتقد  ، أال يعتقد عند العمل به ثبوته-رحمه هللا-عن أبي حنيفة  اوهذا مأثور أيض   ،الرأيإليه من  وا 
 االحتياط.



والعكس، والمحدثون يؤصلون  ، الفقهاء يكملون صنعة أهل الحديثوهلل الحمد ،على كل حال العلم متكامل
اإلنسان بأمس الحاجة  ، وكلها علومذافي هذا وال في هال المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فال يقدح 

اإ :قول....... نإليها،  -أعني الفقهاء والمحدثين-، بل كل منهم اأبد   ن هذا الكالم ال يفهم منه أننا نتنقص أحد 
ته إال وسعها، فقيه صرف جهده ووق الكن ال يكلف هللا نفس   ،واستفرغ وسعه ،كلهم محل عناية، كلهم بذل جهده

ا إال وسعها، ال يكلف هللا و غفل عما عدا ذلكلالستنباط وجهل أ  اقد من أهل الحديث ويكمل؛ ولذايأتيه الن نفس 
ما يضعفون األحاديث التي اعتمدها الفقهاء، يعني ال  اتجدون تخريج كتب الفقه درب مأثور عند أهل العلم، كثير  

سن ويكمل ويردفه بالح تي بالصحيحالعالم يحشد األدلة فيأبد أن نفرق بين االعتماد واالعتضاد، يعني كون 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن  ه يشهد له ما تقدم، يعني كما قيل انتقدهذا ال يالم، نعم ال يالم؛ ألن بالضعيف،

عبد الوهاب أنه أورد فيه بعض األحاديث الضعيفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية 
آية من القرآن، باب كذا وقول هللا تعالى، ثم بعد ذلك يردفها بالحديث الصحيح، نعم، من القرآن، يفتتح الباب ب

ولو كان فيه مغمز  ك إذا جاءه حديث يستفاد منه التعيين والتخصيصالذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذل
 لبعض أهل العلم.

يؤتى بها لالعتضاد، ظاهر صنيعه فمسألة حشد األدلة غير االعتماد على الضعيف؛ ألن هذه األحاديث إنما 
الصحيح، على  سند أنه يعمل به، لكن لما اشترط الصحة وفى، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأاأنه ال يحتج به

 [( سورة غافر06)] {َلُكم }اْدُعوِني َأْسَتِجبْ كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب، ودعاء المسألة مطلوب، 
، لكن انعم، فتستغل األوقات الفاضلة بأنواع العبادات، من حيث التقعيد ال يعمل به مطلق  وهذا يشمل األمرين، 
 ، نعم؟كل مسألة بخصوصها

 ......:..طالب
وهو قول  ،، لكن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول اآلخراهو الكالم في الفضائل، في الجميع ما يقبل إطالق  

 ، نعم.هل العلمعامة أ 
 -بن كيسان- سو طاو  عن -محمد بن مسلم بن تدرس- المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 يعلمهم كما ،الدعاء هذا يعلمهم كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عباس بن هللا عبد عن اليماني
ألن القرآن حفظه ، التشبيه في حفظ حروفه؛ القرآن من السورة يعلمهم كما الدعاء هذا يعلمهم "،القرآن من السورة

من عذاب جهنم، يعني من عذاب  ((جهنم عذاب من بك أعوذ إني اللهم)) :يقول إنما يكون بحفظ حروفه،
لتجئ بك يا أأعتصم و  :أصلها يا هللا، إني أعوذ بك يعني :معنى أعوذ، اللهم ((بك وأعوذ)) يكون في نار جهنم،

))من عذاب يكون في  ئ إليكوأعتصم وألتج بك(( ))وأعوذرب من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، 
 ة، وعدم االستنزاه واالستبراء من البول،بر سببه: المشي بين الناس بالنميموأكثر ما يكون العذاب في الق القبر((

واختبار، المسيح الدجال: المسيح بالتخفيف وبالحاء  وامتحان ابتالء فتنة ((الدجال المسيح فتنة من بك وأعوذ))
يح، ومنهم من أعجم الحاء فقال ،ملةالمه : المسيح مسيخ، وعلى كل حال الرواية المحفوظة :منهم من شددها مس  

ألنه ممسوح العين اليمنى، وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهذا  بالتخفيف والحاء، الدجال: سمي بذلك؛
ألنه إذا مسح ذا العاهة  يم سمي بذلك؛اللة، والمسيح ابن مر ل فهو مسيح ضدجامسيح هداية، وأما بالنسبة لل



ه، على كل حال الفرق بينهما ظاهر، برئ، وقيل: ألنه مسح األرض، وقيل: ألنه ممسوح القدم، ال أخمص ل
ال وصف ال لقب؟ لقب، اسمه المسيح اسم وا    ؟لقب وصف؟ عيسى، نعم، والمسيح؟ :وا 

 ......:..طالب
ال وصف؟  لكن جاء اسمه، طيب، هو من حيث االصطالح لقب  اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم وا 

 طالب: وصف.
 "الرحمن الرحيم" :، مثلا، نعم، قد يكون اللفظ في أصله وصف، ثم يتداول فيصير اسم  -جل وعال-أسماء هللا 

 نعم.
ما يعرض لإلنسان في حياته مما يصرفه  ((المحيا فتنة من بك وأعوذ ،))وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال

ما يعرض لإلنسان عند موته، وقيل: فتنته في قبره، وقد جاء األمر باالستعاذة من هذه  ((والممات)) نه،عن دي
))إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ باهلل من : امرفوع   -رضي هللا عنه-األربع، فعند مسلم من حديث أبي هريرة 

–ن األصل في األمر الوجوب، وأوجبها طاووس فاألمر بها دل على وجوبها؛ أل ))فليستعذ((وفي رواية:  أربع((
مسلم، والجمهور على أنها  وأمر ابنه بإعادة الصالة لما ترك االستعاذة من هذه األربع كما في صحيح -الراوي 

الالم الم  "فليتعوذ"ألمر، الم االالم  ))فليستعذ باهلل(( قد يقول قائل: جاء األمر بهاوليست بواجبة،  مستحبة
عليه الصالة -وأكثر من وصف صالة النبي  ،ما علمها المسيء -عليه الصالة والسالم-النبي األمر، نعم، 

أبو الزبير المكي معروف ا األمر من الوجوب إلى االستحباب، صوارف لهذ لم يذكرها، فيقولون: هذه -والسالم
 تدليسه، مدلس وقد عنعن، رواه عن طاووس بالعنعنة.

 : هذا من عنعنة أبي الزبير، والقول الراجح في تدليسه؟وهذا يقول: ما تقولون فيمن قال
هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح، في صحيح مسلم محمول على االتصال؛ ألن عنعنات المدلسين في 

ديث مخرج في مسلم، فال كالم الصحيحين محمول عند أهل العلم على االتصال، والحديث مما خرجه مسلم، الح
 ألحد.
 ......:..طالب
 على لفظه. اي حرص  يعن

 ......:..طالب
كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل االستحباب، وقد يعلمهم السورة، وقد  نعم، قد يعلمه السورة من القرآن

 المشبه به ليس بواجب، تعليم السور من القرآن واجب؟يعني علمهم السور من القرآن على سبيل االستحباب، 
 طالب: ال، ليس بواجب.

 كما يتعلم القرآن. وجه الشبه هو المحافظة على حروفه المشبه به ليس بواجب، المقصود أنا إذ  
 عن اليماني -بن كيسان- وسو طا عن -محمد بن مسلم الذي سبق- المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"

 "يقول ليلال جوف من الصالة إلى قام إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عباس بن هللا عبد
 السموات نور أنت ))اللهم لك الحمد،يعني بعدما يكبر تكبيرة اإلحرام يقول:  ((الحمد لك اللهم))يقول: خبر كان 

َماوَ  ،وجاء في آية سورة النور ،واألرض السموات نور أنت ((واألرض ( 59)]{ اِت َواأْلَْرِ  َمَثُل ُنورِهِ }َّللاَُّ ُنوُر السَّ



( سورة 5)] }َأن ُبوِرَك َمن ِفي النَّاِر{، ))النار(( :وفي رواية ))حجابه النور((ره، فاهلل نور، وإلى آخ ..[سورة النااور
 ما معنى اآلية؟ [النمل
 ......:..طالب
 كيف؟ نعم؟
 ......:..طالب

، وفي حجابه النور لو كشفه نعم -جل وعال-لكن اآلن نريد من في النار، هللا  [( سورة النمل5)] }َوَمْن َحْوَلَها{
على كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم يراجع لها كتب  ))النار(( :رواية

 التفسير، يعني االسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا.
قيام وقيوم بمعنى  ((واألر  السموات قيام أنت ، ولك الحمدالحمد ولك أنت نور السماوات واألر اللهم ))

ومن فيهن )من( هذه  ((فيهن ومن واألر  السموات رب أنت الحمد ولك)) والمراد به من يقوم بحفظهما،واحد، 
))أنت الحق وقولك  حق وقولك فأنت حق ،بحقاإلله المعبود  ((الحق أنت)) للعقالء، فغلب العقالء على غيرهم،

 تعريف جزئي الجملة ؟ماذاعلى  يدل ((الحق ووعدك ))أنت الحق، وقولك الحق،الجملة  ،تعريف جزئي الحق((
ال سواه، بل وعد ال  ))ووعدك الحق((ال غيره،  ))قولك الحق((يعني ال غيرك،  ))أنت الحق((يفيد الحصر، 

ال مرية فيه وال شك، واإليمان  ((حق -الذي هو البعث- كولقاؤ ))يدخله خلف البتة، إنك ال تخلف الميعاد، 
النار ا ونعيمها حق، و الجنة وجوده ((حق والنار ،حق والجنة)) ،-جل عال-بالبعث ركن من أركان اإليمان باهلل 

النار ال خالف فيه أن يعتقده المسلم، وجود الجنة و  وجودها وعذابها حق، ال شك فيه وال امتراء، هذا مما يجب
هم، وجودهما في بين أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل اآلخرة، ال حاجة لهما في نظر 

الدنيا عبث عندهم، لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة اإلسالم وسلف هذه األمة كلهم على أن الجنة والنار 
( سورة 10)] }النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا{في حق فرعون وأهله:  -جل وعال-مخلوقتان، يقول  ،موجودتان

  ".أدخلوا ويوم القيامة"ألنه قال بعد ذلك:  ؛متى هذا؟ في الدنيا [غافر
 طالب:......

اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{  ،، نعمويوم تقوم الساعة العافية،  نسأل هللا [( سورة غافر10)]}َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
في الدنيا قبل اآلخرة، وجاء في حديث  نعم، فهذا دليل من أصرح األدلة واألقوال على أن الجنة والنار موجودتان

يفتح له باب إلى النار، والنبي  هاالبتالء واالمتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، وغير 
  .في األحاديث الصحيحة رأى الجنة والنار -عليه الصالة والسالم-

والجنة  -و الحقأ- ، ووعدك الحق، ولقاءك حق))أنت الحق، وقولك الحقهاه  ((حق والساعة ،))والنار حق
انقدت  ((أسلمت لك اللهم))حق، يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا  حق، والنار حق، والساعة((

ليك))فوضت أموري كلها  ((توكلت وعليك)) صدقت وأيقنت يقين ا جازم ا ))وبك آمنت((وخضعت،   ((أنبت وا 
من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بالباطل يخاصم باهلل  ((خاصمت وبك)) إليك : رجعت مقبال  بقلبي وقالبييعني

ليك)) ،-جل وعال- ، ال إلى غيره من -جل وعال-كل من ظلم أو جحد الحق فإنه يحاكم إلى هللا  ((حاكمت وا 
ُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة }َأفَ  ،-جل وعال-وال من القوانين المستوردة من األعداء، إنما التحاكم إلى هللا  ،األعراف والعادات



}َوَمن لَّْم [ ( سورة النساء09)] }َفاَل َوَربَِِك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِِموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم{ [( سورة المائدة96)] َيْبُغوَن{
 بالسهل وال بالهين.في اآليات الثالث، المقصود أن األمر ليس  [( سورة المائدة11)] َيْحُكم ِبَما َأنَزَل َّللِاُ{

عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب،  أخرتما و  يعني قبل هذا الوقت، ((قدمت ما لي فاغفر))
ال فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو  -عليه الصالة والسالم-ومنه  يكون هذا الدعاء تعليم ألمته، تعليم ألمته، وا 

: المراد به وأعلنت يعني: أخفيت وأسررت ((أخرتما و  تر لي ما قدم))فاغفمعصوم من أن يقع منه الذنب، 
والحديث متفق عليه، الحديث  ))وال حول وال قوة إال باهلل((زاد البخاري: ، ((أنت إال إله ال إلهي أنت))أظهرت 

 متفق عليه.
َماَواِت َواأْلَْرِ { هللا نور، نعم،  ، هل ي هل يساغ أن يسمى بعبد النور مثال  يعن [( سورة النااور59)]}َّللاَُّ ُنوُر السَّ

هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل؟ يعني منور، أو  -جل وعال-المراد بنور إطالق المصدر على هللا 
َماَواِت َواأْلَْر ِ  -جل وعال-نور؟ األصل أنه نور، كما قال عن نفسه  -جل وعال-هو بذاته   {}َّللاَُّ ُنوُر السَّ

السماوات ، منهم من يقول نور: يعني منور -عليه الصالة والسالم-كما قال عنه نبيه   [نااور( سورة ال59)]
وال مفر، بل علينا  إلطالق فال مندوحة عنه، وال محيدواألرض، وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا ا

أو عبد  ،النور، عبد النور مثال   ، يعني هل يقال:-عليه الصالة والسالم-أن نسلم بما جاء عن هللا وعن رسوله 
عبد  :نور، أو ال بد أن يقال: نور السماوات واألرض؟ ألن من األسماء ما ال يطلق إال مع مقابله، ما تقول

هو الضار، فمن األسماء المتقابلة ما ال يمكن إفراد بعضها  الكن أيض   ،هو النافع -جل وعال-النافع، نعم، وهللا 
  .وهكذا إليهال يمكن أن تطلق بغير المضاف عن بعض، منها المضافة 

على كل حال المسألة هو مغفور له ما تقدم من  .، بعد النبوة معصومالذنب معصوم عن عليه الصالة والسالمو 
 اذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أهل العلم، أما من وقوع الشرك فهذا إجماع، أو وقوع ما يخل بالتبليغ أيض  

لكن الجمهور  مختلف فيها، وفق للرجوع عنها مسألةيوقوع الكبائر أو وقوع الصغائر التي  هذا إجماع، مسألة
على أنه معصوم ال يقع منه كبيرة، يقع منه خالف األولى، قد يجتهد ويقع منه خالف األولى كما في قصة 

 األسرى، وهي التي يستغفر منها، نعم.
 ......:..طالب

 .))حجابه النور((مع  ا مناسبذيعني ه ))نور أنى أراه((
 ......:..طالب

ال لو أردنا أن نقول مثال   هو نفس : هل لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وا 
 ، نعم؟ما لنا داعي بهذا الكالم كله ؟أو النور ينبعث منه النور
 ......:..طالب

 التي تقال في صالة التهجد. هذا دعاء استفتاح، هذا الدعاء من أدعية االستفتاح
 ......:..طالب

 .ال، ال هذا في أول تسليمة
 ......:..طالب



هل هو اسم؟ واألمر فيه  :هو موجود على كل حال في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا مما يختلفون فيه
 سعة، وجد ما يدل عليه ومن فهمه صفه ال اسم ونفاه من األسماء له وجه.

 بن هللا عبد بن هللا عبد عناألنصاري،  "عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد عن مالك عن يوحدثن"يقول: 
كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما جاء في الروايات  "قال أنه"األنصاري المدني  عتيك بن ويقال: جبر ،جابر

واة عن مالك من أدخل بين عبد هللا ، فمن الر ااألخرى ممن أدخل بين عبد هللا بن عبد هللا وبين ابن عمر راوي  
لكن "يعني جد عبد هللا، نعم، يقول ابن عبد البر:  ،جابر بن عتيك :وابن عمر عتيك بن الحارث، وفي رواية

 في "معاوية بني في -رضي هللا عنهما-بن الخطاب  عمر بن هللا عبد جاءنا "أنه قال:"، رواية يحيى أولى
صلى هللا - هللا رسول صلى أين تدرون  هل" :فقال" بالمدينة األنصار ى قر  من قرية ،قرية وهي معاوية بني

صلى هللا عليه - هللا رسول صلى أين تدرون  هل"؟ أين صلى ..؟هل صلى ؟"مسجدكم من -عليه وسلم
 -رضي هللا عنه-مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه  "نعم له: فقلتهذا؟  مسجدكم من -وسلم

، هو يحرص -وأرضاه رضي هللا عنه-لكنه لم يوافق على ذلك  -صلى هللا عليه وسلم-ر النبي على اقتفاء آثا
 ،فيها -عليه الصالة والسالم-ويفعل ما فعله النبي  ،ويتتبعها ،-عليه الصالة والسالم-على اقتفاء آثار النبي 
ته لتقع أقدامه على أقدام دابة بفي التمهيد عنه أنه كان يكفكف دا فذكر ابن عبد البر ،بل كان يبالغ في ذلك

مما لم يوافق  -رضي هللا عنهما-، وهذا اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر -عليه الصالة والسالم-النبي 
سد الذرائع الموصلة عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد و 

 يحرصون على أن تخفى، ال على أن تبعث وتوجد.مثل هذه يعمونها،  إلى الشرك
 "منه ناحية إلى له وأشرت من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، -صلى هللا عليه وسلم-"أين صلى رسول هللا 

 يعني من المسجد.
 
 
 

 ......:..طالب
 ......نقول:اآلن، هو يقول: ما حكمه؟ ...........خالفة؟ الخالفة ميئوس منها في بالد كفار هذا الكالم، ال

 للمسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص وجوده مثل عدمه. كافر مؤذ  
السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر اإلمكان مشروع، تقليل  :في كتابه -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 

، فجاء هذا كل واحد ألف مثال   ،ناسعند ظالم، وهذا الظالم فرض ضريبة على ال االشر لو صار شخص مستشار  
المستشار وقال: لو خفضتها إلى خمسمائة هان األمر، هذه الخمسمائة ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظلم 

إقرار للظلم، لكن تخفيف في المقابل، شيخ اإلسالم يرى شرعية مثل هذا، فتخفيف الظلم في نظر شيخ  اأيض  
 بقدر اإلمكان. شرعي -هرحمة هللا علي-بن تيمية ااإلسالم 
 ......:..طالب



نقول: يا أخي األصل أنهم ال عالقة لهم في هذا الباب، وأنهم كونهم يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن 
ما هي بمصلحة اإلنسان الشخصية؛ ألن بعض الناس يخلط بين مصلحته  ،المصلحة تقتضي هذا، المصلحة

 تالمصلحة الشخصية ال ينظر إليها بمثل هذه األمور، لكن إذا كان الشخصية ومصلحة األمة العامة، نعم
اوأخف شر   اضر   ق بترشيح هذا الكافر الذي هو أخفمصلحة األمة بكاملها تتعل على قول شيخ اإلسالم  ا، تخريج 

ها شرهم أال يتفاوت المسئولون في السوء هذه التي يسمونها إسرائيل ما فيه إشكال، يعني في تاريخ الدولة نابتة
؟ نعم، يختلفون، يعني لو شخص ترشح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ازيادة ونقص  

فرشح المسلمون اآلخر اكتفاء  لشره، ما هو باألصل، أصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر  اضرر  
، يعني مل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعةه ليعبقدر اإلمكان نعم، لكن ال يعني هذا أن اإلنسان يقحم نفس
مفروض عليك شخص، شخص أقل من اآلخر أنت  ايختلف هذا عن هذا، نعم يختلف عن كونك ترشح شخص  

ولو كان ضررك  لتعمل أعمال شريرة تخالف اإلسالمترشح  تفي الشرط خرجناه على قول شيخ اإلسالم، لكن أن
 ، فرق بين هذا وهذا.إقرار الشرن تدخل فيها، لكن أن تتولى بنفسك على المسلمين أقل، نقول: ال يجوز أ

 
 نعود إلى الحديث.

وعرفنا هذا من  ،يعني ليصلي فيه في مسجدكم هذا؟" -صلى هللا عليه وسلم-"هل تدرون أين صلى رسول هللا 
نعم، وأشرت إلى  "فقلت له: -عليه الصالة والسالم-وانفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي  ،مما اختص به
يعني في هذا  ؟"فيه بهن دعا التي -الدعوات :يعني- الثالث ما تدري  هل :فقال"من المسجد  ناحية منه"

ال ما يدري؟ يدري ابن عمر؛ ألنه قال في األخير:  ال ما يدري؟ قال: صدقت، يدري وا  المسجد، ابن عمر يدري وا 
صدقت، فعجبنا  :ويقول له -عليه الصالة والسالم-نبي إن هذا مثل ما جاء جبريل يسأل ال :وال نقول "صدقت"

ن كان  له يسأله ويصدقه، هنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه، لتقر في ذهنه إن كان جاهال   لم، وا  بها ع 
 -عليه الصالة والسالم-لها ثبتت في ذهنه، وسمعها من حضر واستفادوا، وهذا أصله سؤال جبريل للنبي  احافظ  

 اإلسالم، واإليمان، واإلحسان. :ين، عن الدين بدوائره الثالثعن الد
 ......:..طالب

 عن الشجرة التي تشبه المؤمن. -عليه الصالة والسالم-نعم، سؤال النبي 
 من اعدوًّ  عليهم -جل وعال-هللا  يظهر ال بأن دعا :فقلت ؟بهن فأخبرني :قال ،نعم :فقلت"التي دعا بهن؟ 

أو قد ينصر  ن إذا قابلوا الكفار متحتم نصرهممؤمنين، يظهر هل معنى هذا أن المؤمنييعني من غير ال "غيرهم
على وجه األرض على  اعامًّ  االكافر ويدال عليه من باب االبتالء واالمتحان؟ لكن ال يظهر، يعني ظهور  

ن ال يظهر هللا عليهم بأ"المسلمين ال، لكن ال يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتالء المؤمن، ابتالء المسلمين، 
أجيب  "فأعطيهما" يعني بالمحل والجدب "بالسنين يهلكهم وال" يعني من غير المؤمنين، "من غيرهم اعدوًّ 

  ، أعطي هاتين الدعوتين، نعم؟بينهم بأسهم يجعل ال بأن :دعوة ثالثة ودعا بدعوته، أو بدعوتيه،
 ......:..طالب



هو الذي قاله،  أين صلى؟ فقلت: نعم، القائل هذا قال: هل تدرون المسئول وابن عمر أقره، المسئول هذا، ف
"ودعا بأن ال يجعل بأسهم وأقره ابن عمر قال: صدقت، وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل،  "فأعطيهما"

 ابن قال يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك،" صدقت :قال، فمنعها" يعني في الحروب والفتن بينهم"
وقدره، وفي  -جل وعال-لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء هللا  "القيامة يوم إلى الهرج يزال فلن": عمر

، لما قتل عمر بدأت -رضي هللا عنه-أن هناك باب إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر  :حديث حذيفة
جرين واألنصار، في بلد اإلسالم، وبين المسلمين، ام، مظلوم بين المهاالفتن، تاله قتل الخليفة الراشد، الصوام القو  

وهذا شأن الفتن، إذا بدأت واستفحلت ال يمكن السيطرة عليها، ال يمكن السيطرة عليها، هي في أول ما تكون 
 ؟عليها، لكن إذا استفحلت ال يمكن، نعم ةسيطر الفتية، يمكن معالجتها و 

 ......:..طالب
 ، ما وافقه أحد.-هللا عنه وأرضاهرضي -هذا اجتهاده، وهذا من شواذه 

 ......:..طالب
َقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى{ -عليه الصالة والسالم-أما ما جاء له ولغيره  هذا للجميع،  [( سورة البقرة409)] }َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
 من غير مزية له على غيره فال يلزم. -عليه الصالة والسالم- اأما ما صلى به اتفاق  

 الحرم.طالب: 
اءت ألنها ج ؛ن الصفوفيبميام ،مطالب بالصف األول وال حرم وال غيره، كل إنسان مطالب، أنت مصل   

 نصوص تخصك، نعم؟
 ......:..طالب

ويتتبعه بعض الناس، على كل حال تتبع اآلثار ال شك أنه يجر إلى أن  ،يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة
 ها، وأن يتبرك بها، كما هو حاصل.تعبد هذه اآلثار، وأن يعتقد في

 إما :ثالث إحدى بين كان إال يدعو داعٍ  من ما: "يقول كان أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
ما -بعين ما سأل- له يستجاب أن ما -يوم القيامة- له يدخر أن وا  من الذنوب نظير دعائه،  "عنه يكفر أن وا 

نما هو توقيف، اواجتهاد   امثل هذا يستحيل أن يكون رأي  "قول ابن عبد البر: وهذا الكالم قول زيد بن أسلم، ي ، وا 
قال:  -عليه الصالة والسالم-ثم أخرج عن جابر أن النبي  "-عليه الصالة والسالم-وهو خبر محفوو عن النبي 

بها عنه خطيئة، أو يحط إما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة،  :))دعاء المسلم بين إحدى ثالث
 ؟نعم أو يستعجل(( ،أو بإثم ،بقطيعة رحم ما لم يدع  

 ......:..طالب
 يعني جدب وقحط. ))اللهم اجعلها سني كسني يوسف((، نعمقحط السنين، نفسه، 

 ......:..طالب
أعظم  اال، هو ثبت معروف عنه أنه يصلي، يبحث، يبحث عن هذه المواضع، بل ذكر عنه ابن عبد البر شيئ  

 ذلك، ما دام يكفكف الدابة، هللا المستعان. من
 



 شرح: باب العمل في الدعاء:
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 

 باب العمل في الدعاء:
 أدعو وأنا -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد رآني :قال دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 .فنهاني ،يد كل من صبعأ ،بأصبعين وأشير
 من ولده بدعاء ليرفع الرجل إن: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فرفعهما السماء نحو بيديه :وقال ،"بعده

}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل  ،اآلية هذه أنزلت إنما: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".الدعاء في [( سورة اإلسراء446)] {ِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيال  ُتَخاِفْت ِبَها َواْبتَ 

 .فيها بالدعاء بأس ال :فقال المكتوبة الصالة في الدعاء عن مالك وسئل :يحيى قال
 فعل أسألك إني اللهم)) :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
ذا ،المساكين وحب ،المنكرات وترك ،الخيرات  ((.مفتون  غير إليك فاقبضني فتنة الناس في أردت وا 
 كان إال هدى إلى يدعو داعٍ  من ما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 مثل عليه كان إال ضاللة إلى يدعو داعٍ  من وما ،اشيئ   أجورهم من ذلك ينقص ال ،اتبعه من أجر مثل له
 ((.اشيئ   أوزارهم من ذلك ينقص ال أوزارهم
 ".المتقين أئمة من اجعلني اللهم" :قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ،العيون  نامت" :فيقول الليل جوف من يقوم كان -رضي هللا عنه- الدرداء أبا أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".القيوم يالح وأنت ،النجوم وغارت

  العمل في الدعاء" :"باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 صبعأ ،بأصبعين وأشير أدعو وأنا عمر بن هللا عبد رآني :قال دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"

التوحيد، ال ألنه ينافي  ، فنهاه عن ذلك؛بسبابتيه ،بيديه كلتيهما ،فنهاني، يشير باإلصبعين، "فنهاني ،يد كل من
لكن المطلوب التوحيد، واإلشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة، فالواجب في الدعاء األصل فيه إما  : إنه شرك،أقول

أن يكون برفع اليدين، وتواترت األحاديث في ذلك، وفي الباب أكثر من مائة حديث في رفع اليدين في الدعاء 
يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه  -جل وعال-ين، وهللا جمعت في رسائل مستقلة، فإما أن يكون برفع اليد

 ، وقد ورد-جل وعال-وبسطهما عالمة للتضرع والرغبة إلى هللا  ني خاليتين، إما أن يكون باليدين، يعاصفر  
ا يديه: "ثكلتك أمك أثر عن بعض السلف أنهإنكار رفع اليدين، لكنه قول شاذ،  من تتناول  قال لشخص رافع 

ال فاألصل في رفع اليدين ابعيد   اه رآه بالغ في رفع اليدين، حتى كأنه يتناول شيئ  بهما" ولعل ، فقال له ذلك، وا 
}اْدُعوِني  ..، ال بد مناوقوله، مفهومه أنه ال يرده خائب   -عليه الصالة والسالم-الثبوت القطعي من فعل النبي 

بعين ما طلب، أو أن يدخر له نظيره في الجنة، أو يدفع  واإلجابة إما أن تكون  [( سورة غافر06)] َأْسَتِجْب َلُكْم{
  .عنه من السوء ما يقابله



إن لم يكن الدعاء برفع حديثان ضعيفان ال تقوم بهما حجة،  فيه وجه باليدين بعد الدعاء فال يثبت،أما مسح ال
 على معنى التوحيد، قاله الباجي. يدين فليكن باإلشارة بأصبع واحدةال

: -عليه الصالة والسالم-في تشهده أشار بإصبعيه فقال له النبي  اعن أبي هريرة أن شخص   اوروي مرفوع  
ن كان موقوف  فوعلى كل حال نعم هذا مرفوع،  أحد(( ))أحد، على ابن عمر إال أنه يشهد له المرفوع  االحديث وا 

 تضيه التوحيد مما تقدم،هو ما يقمن حديث أبي هريرة، والمعنى صحيح، فاإلشارة إلى الواحد بأصبع واحدة، و 
 نعم؟
 ......:..طالب
أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة االستسقاء  نعم،

 ثابت، نعم، وحتى من الجلوس أن المصلين كلهم يرفعون أيديهم في خطبة االستسقاء، هذا ثابت في الصحيح.
 من ولده بدعاء رفعليُ  الرجل إن: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى نع مالك عن وحدثني"

أو علم  ،))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، معلوم أنه بعده من ولده بدعاء رفعلي   "بعده
ة الجارية المستمرة يحرص اإلنسان على الصدق ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(( ))أو ولد صالح يدعو له((

يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع،  ،التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر األجر، علم ينتفع به
، ويحرص على أن يعلمه الناس، ليكون له مثل أجورهم، نعم، ويحرص على -عز وجل-في ذلك هلل  امخلص  

 التأليف الذي ال ينقطع ثوابه.
ئه، فإذا لم يحرص على تربية ينتفع بدعا افيحرص على تربية ولده حتى يكون صالح   ())أو ولد صالح يدعو له(

فدعا له ال شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثلما لو كان هو  د هللا له الصالحفصلح الولد، أراولده، 
بِِ اْرَحْمُهَما{: -جل وعال-ولذا في قوله  ؛السبب في صالحه أو ألمر من  ؟عبث [سورة اإلسراء (01)] }َوُقل رَّ

لناس، الشخص الذي ال لهذا األمر، وهذه يغفل عنها كثير من ا [( سورة اإلسراء01)] }َكَما َربََّياِني َصِغير ا{ األمور؟
 قد ال ينتفع بهم وال بدعائهم. يربي أوالده

ل بيديه هكذا، إطالق القول من إطالق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقا" أي أشار، وقال"
المدعو في جهة العلو، مستو  على عرشه  -جل وعال-ألن هللا  "فرفعهما السماء نحو بيديه"على الفعل، أشار 
 من خلقه. فوق سماواته بائن  

َواَل  }َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتكَ : اآلية هذه أنزلت إنما: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
( سورة 446)] {َواَل ُتَخاِفْت ِبَها} ر بها جهر ا يشق عليك بحيث تنقطعال تجه [( سورة اإلسراء446)] {ُتَخاِفْت ِبَها

يعني  [( سورة اإلسراء446)] {َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيال  } تخفض بها صوتك بحيث ال تسمع نفسكيعني ال  [اإلسراء
في كتاب الدعوات،  -ارضي هللا عنه-ووصله اإلمام البخاري عن عائشة  ،كأرسله مال "الدعاء في" اوسط  
-عليه الصالة والسالم-ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم  ؛أن المطلوب التوسط في الدعاء :وفيه
نسان يتوسط في أموره أرفقوا بأنفسكم، اإل :يعني أربعوا ((اوال غائب   اإنكم ال تدعون أصمًّ  ،))أربعوا على أنفسكم: 

 [( سورة لقمان47)]}ِإنَّ َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{ ولذا جاء ؛ كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به اإلنسان
وع، وال يسمعون إال مع رفع فليس مما يمدح به اإلنسان، نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثير الجم



مع األسف أن بعض األئمة من فال، إليه الحاجة  الداعية إليه، وأما إذا لم تدع   ةهذا مطلوب للحاج الصوت
الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون اآلالت التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص، 

 ، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر، وهذه اآلالت التي أدخلت في العباداتايرتفع بها الصوت جدًّ 
الخاصة، إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فال، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل 
من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا ال ينبغي هذا؛ ألن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان 

}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ا، عن المحدثات، نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدره
بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل  [( سورة اإلسراء446)] ِبَها{

بعضهم ال يستطيع مواصلة الصالة في بعض المساجد عنده نصف صف، ومع ذلك يأتي بالسماعات واآلالت 
إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز السرف لماذا؟ يعني مبالغات  ،ويكثر من السماعات ،القوية

خمسين ألف وما أدري، يعني غير مقصود، هذا  ؟وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم وعندنا كذاوالخيالء 
 غير مقصود فينبغي أن يالحظ نفسه.

يعني توسط في أمرك في الدعاء،  [( سورة اإلسراء446)] {َن َذِلَك َسِبيال  }َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبيْ 
وهذا أرسله اإلمام مالك ووصله البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن المطلوب 

نما أنزلت هذهط في الدعاء بين الجهر و التوس اآلية في  المخافتة فيسمع نفسه؛ ألن ذلك أقرب إلى اإلخالص، وا 
ال  -عليه الصالة والسالم-الدعاء، هذا بيان لسبب نزول اآلية، وسبب النزول له حكم الرفع، لماذا؟ ألن النبي 

 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول حافظ العراقي  ؛في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه ابد أن يكون طرف  
 وعاااااااااااااااااد ماااااااااااااااااا فساااااااااااااااااره الصاااااااااااااااااحابي

 

اااااااااااا فمحماااااااااااول علاااااااااااى األساااااااااااباب     رفع 
 ج

ألن من أهل العلم من يحكي كالحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول، أما 
 .افال يكون له حكم الرفع مطلق   ،بعضه يدرك من لغة العرب ،التفسير ذاته فيدرك

م، يقول الباجي: نع، "فيها بالدعاء بأس ال :فقال المكتوبة الصالة في الدعاء عن مالك وسئل" :يحيى قال"
سواء  كان  ،المكتوبة وغيرها من الصلوات يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياهكما قال ال بأس بالدعاء في وهذا "

في السجود، وبين السجدتين، وبعد الفراغ  "،ذلك من القرآن وغيره، وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء
ال باس، لكن يدعو في غير  )وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء(()وقبل السالم، يدعو بما أحب،  ،من التشهد

موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو، المقصود أن الدعاء ال بأس به في الصالة، يعني في موضع 
 .دعاءال

بهذا وبمثله يرى أن الدعاء نوع من األذكار، والصالة إنما شرعت لذكر هللا،  -رحمه هللا تعالى-كأن اإلمام مالك 
قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصالة، بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب؛ ألنه عند ختم القرآن كما 
ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة، لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء في غير القنوت، في 

وأراد أن يدعو كما يفعل الناس،  من القرآن في تراويح مثال   وفرغ الوتر؟ نعم، اآلن انتهى من ثنائيةغير قنوت 
كان أهل مكة يفعلونها، وقيل له: أال يكون دعاء  -رحمة هللا عليه-ومعروف في مذهب اإلمام أحمد يقول اإلمام 

 ، نعم؟..هذا من مواضع الدعاء؟ الذي ينكرل ان، فهي الوتر؟ قال: ال، ليكون لنا دعاءختم القرآن ف



 ......:..طالب
ال شك أن هذا ما  القرآنفي الوتر، وفي صالة الصبح، في صالة الصبح، هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم  نعم

أنه دعا بعد ختم القرآن، وقد يقول قائل: إنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ  -عليه الصالة والسالم-أثر عن النبي 
  .كامال   االقرآن متتابع  
 طالب:.......
 ،فيه شيء -عليه الصالة والسالم-خيرة هو ليس في صالة، الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي في العرضة األ

رضي هللا -ال من قوله وال من فعله، إنما أثر عن أنس، وأن له عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس 
الكالم في هذا الكالم،  هو في الصالةيجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصالة، ما  -عنه

ال غير مشروع؟ ألن المسألة تباينت فيها اآلراء، نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم  الصالة، هل هو مشروع وا 
، القنوت مشروع، نعم لكن في ثنائية القرآن في الصالة في التراويح في ثنائية، دعونا من كونه في وتر، في وتر

عاء في الصالة ال بأس به كما يقول اإلمام مالك، نعم، وما دام عند ختم القرآن اإلمام أحمد يرى أنه دعاء، والد
دعوة مستجابة لماذا ال ندعو حتى في الصالة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة 

  : بأنه بدعة.لالجتهاد، فتركه ال شك أنه أولى؛ ألنه قيل ببدعيته، قيل
 ......:..طالب

مام من ، فعلى كل حال هذا يفعله بعض الناس، إذا فرغ اإلةاإلمام مشكلة، ما يكتب له قيام ليل إذا انصرف قبل
تشهد وسلم، ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليه و نوى االنفراد ثم ركع وسجد  قراءة آخر سورة في القرآن

 فإذا فرغ اإلمام من دعائه لحقه، أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن وهو ال يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس
ولم  خرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل اإلماموركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أ

 يتلبس ببدعة على القول اآلخر.
 ......:..طالب

معروف ، غير ، ثبت، هذا ليس له أصل أصال  -عليه الصالة والسالم-فرق يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله 
، لكن هم يقولون مثل كالم مالك: ال بأس بالدعاء فيها، واإلمام أحمد قاله، وكان أهل مكة يفعلونها، ومع أصال  

 هذه تجتمع من يرى أن ذلك ال بأس به، وعلى كل حال كل على مذهبه في هذا.
 ......:..طالب

ال يحاد عنها وال يزاد عنها وال ينقص في فااللتزام، التزام دعوات معينة مكتوبة  وهللا ما دام أصله غير موجود
ومن ترك فهو على ، يعني تبرأ الذمة بتقليدهم ،على كل حال من فعل فقد سبقه أئمةموضع يزيد األمر، هذا ال

بن الشيخ محمد افي رسالة اإلمام عبد هللا بن محمد فيقنت، يتابعه، ، األصل، يعني كونه شافعي المذهب مثال  
لماذا؟ ألن الطمأنينة  "وال نصلي خلف من ال يرى الطمأنينة في الصالة"هل مكة قال: بن عبد الوهاب إلى أ 

يمكن  "؛ ألن هذه لها أصول يعنيونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في صالة الصبح"ركن، 
 هذا هو الذي في النفس منه شيء. تجد لها أصل في الشرع، أما الذي ال أصل له أصال  



كان الخالف بين فاضل ومفضول الخالف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة فالخالف خير، على كل يعني إذا 
نعم  أن يرى الحرمة، لكن الخالف شر في فاضل ومفضوليرى الحرمة، ما يلزم ظني حال هو صلى ألنه ما 

ئمة، وعملت قال به أ ة ما يأتي، وعلى كل حال من اقتدىترتكب المفضول ألن الخالف شر، أما في سنة وبدع
ا بعد الدليل،  واهات :، يعني ما يثرب عليه وال يالم، لكن من قالابه األمة قرون   نعم وال يجهل وال ، المال يأيض 

ال هذا مطلوب وال هذا من الطرفين، د من الطرفين، يحت جألنه على األصل؛ ألن بعض الناس يحت يضلل؛
لفقه من أهل ا يما وأن الذي أفتى بها يعني ما همعم، ال سمسألة ال يشد فيها، نأنا أقول:  مطلوب، وهللا هذا

مع الهيئة، إنها كانت في  -رحمه هللا-خ عبد العزيز قال بها: الشياألثر، يعني ممن المحض، من أهل الفقه و 
إنسان متعصب،  :وهو من أئمة األثر، ما هو يقال ،قال بها الشيخيعني الوتر ثم حولت إلى التراويح، وممن 

ألن األصل أن  ال تفعل معه األصل؛ نها: إالذي يقولأنه معصوم، فالمسألة مثلما سمعتم، يعني  لكن ال
 -إن شاء هللا-إنها تفعل اقتدى بأئمة وتبرأ الذمة  :يجدوا، والذي قال نالعبادات توقيفية وهاتوا ما يدل عليها ول

 بتقليدهم.
 ......:..طالب

 الدعاء في الصالة؛ ألنه يؤثر في السامع؟
 ......:..طالب
، لكن ترتيل الصوت وترقيقه من -جل وعال-بأس، بس ال يلتزم أحكام التجويد ليشبه كالمه بكالم هللا  هما في

، رفعه الزائد نعم، لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى به اأجل تأثيره في السامع ما فيه شيء أبد  
 هذا مطلوب.

ولعبد هللا بن يوسف وطائفة عن مالك عن  ،كذا ليحيى عن مالك أنه بلغه "بلغه نهأ مالك عن وحدثني"يقول: 
 فعل أسألك إني اللهم)) :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن" يحيى بن سعيد أنه قال:

 ،قه لفعل الخيراتأن يوف -جل وعال-والقدرة على فعلها، يسأل هللا  ،فعل الخيرات: يعني التوفيق لها (("الخيرات
؛ ألن اوترك المنكرات صار تقيًّ  ،المنهيات، فإذا فعل الخيرات ((المنكرات وترك)) على فعلها، اوأن يجعله قادر  

-يسأل هللا (( المساكين وحب)) ،إنما يتقبل من المتقين -جل وعال-وترك المحظور، وهللا  ،التقوى فعل المأمور
ن يحببه إليهم، وحب المساكين: يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون أن يحبب إليه المساكين، وأ -جل وعال

وله، حب المساكين لي، حب المساكين ن إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعالمراد حب المساكين لي، فيكون م
 لي أو حبي للمساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكالهما مطلوب، كالهما مطلوب،

ذا)) ذا أدرت هذه رواية،  أدرت(( وا  أدرت من اإلدارة يعني  ((مفتون  غير إليك فاقبضني فتنة الناس في))وا 
))فاقبضني إليك غير بالء ومحنة وشر،  ))في الناس فتنة((من اإلرادة  ))أردت(( :أوقعت، الرواية األخرى 

فيؤثر دنياه على دينه، مفتون عن ديني وال ممتحن؛ ألن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه،  مفتون((
أن يقبضه غير مفتون، هذا مثلما ترون عن يحيى بن سعيد أنه قال: أن رسول هللا، فهو  -جل وعال-فيسأل هللا 

صحيح ثابت من حديث عبد "عن ابن عباس، أخرجه الترمذي وغيره، يقول ابن عبد البر:  امرسل، وورد مرفوع  
حديث اختصام  ،وهو جزء من حديث طويل "ي أمامة الباهليالرحمن بن عايش وابن عباس وابن ثوبان، وأب



المأل األعلى، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل من أنفس ما كتبه ابن رجب، وكل ما كتبه نفيس، 
ابن عبد  -مثلما تسمعون -صححه والحديث على طالب العلم أن يعنى به،  ،وشرحه عظيم ،وهذا الحديث عظيم

، راجع الترمذي وتجد الحديث طويال  أنت على كل حال ، -رحمه هللا تعالى-الشيخ األلباني  اوصححه أيض   ،البر
 هذا حديث اختصام المأل األعلى.

ما يهتدى به، ويستدل على  "((هدى إلى يدعو داع من ما))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 
))من دعا إلى هدى فله مثل أجر من  ((اتبعه من رأج مثل له كان إال)) -عز وجل-الطريق الموصل إلى هللا 

بخالف من سن سنة  وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(( ن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها،ومن س)) ((اتبعه
من الناس من تكتب  [،( سورة الليل1)] }ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى{سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، 

لكن  [( سورة األنعام401)] }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{له األجور قرون، ومن الناس من تجري عليه األوزار قرون، 
 هذا عمله، هو تسبب في إضالل الناس يتحمل، تسبب في هداية الناس يبشر.

، -جل وعال-فضل من هللا لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع، وهذا  ((اشيئ   أجورهم من ذلك ينقص ال))
، نعم في أمور الدنيا يحتاج إلى أجرة المثل على األقل، لكن ر الدنيا من دلك على خيربخالف أمور الدنيا، أمو 

 داع من وما))واسع،  ، وله مثل أجرك، فضل هللا ال يحد، فضل هللامن دلك على هدى حصل لك األجر كامال  
 ينقص ال أوزارهم مثل عليه كان إال)) ولو لم يبتدعها ،رها ودعا إليهاسواء  ابتدعها أو شه ((ضاللة إلى يدعو
نَساِن ِإالَّ َما َسَعى{، وهذا عمله، هذا عمله، -جل وعال-من هللا  عدال   ((اشيئ   أوزارهم من ذلك  }َوَأن لَّْيَس ِلإْلِ

 هذا من سعيه. [( سورة النجم57)]
 ((؟ا))ال ينقص ذلك من أجورهم شيئ  يقول: 
 إعراب. نعمري لعله يريد اإلعراب؟ ما أد

 ا،لمن سن السنة الحسنة من أجور األتباع شيئ   -جل وعال-ال ينقص ذلك الفضل من هللا  ))ال ينقص ذلك((
 مفعول. ا:فاعل ذلك، وشيئ  

 ".المتقين أئمة من اجعلني اللهم" :قال عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
فإن اإلنسان إذا كان  [( سورة الفرقان91)] }َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمام ا{: -جل وعال-و من قوله ه"يقول أبو عمر: 

في الخير كان له من األجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه؛ ألن اإلمامة تقتضي التابع، وأن يكون  اإمام  
ر يستغفر له حتى الحوت في البحر، فعلينا أن ، فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، ومعلم الخيااإلمام متبوع  

عليه الصالة -من يستفيد منه كان أعظم، والنبي  انعنى بهذا األمر، بال شك أن كلما كان اإلنسان أكثر تبع  
-عليه الصالة والسالم-ألنه هو الذي دل الناس على الهدى  ؛له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه -والسالم

. 
 وغارت ،العيون  نامت" :فيقول الليل جوف من يقوم كان -عويمر- الدرداء أبا أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"

" هذا إذا قام من القيوم الحي وأنت، النجوم وغارت ،العيون  نامت"، "القيوم الحي وأنت -يعني غربت- النجوم
 وغارت ،العيون  امتن"الليل، لكن اآلن هل يستطيع أن يقول: نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون اآلن؟ 

الحي القيوم: جاء لحي القيوم: الذي ال يزول، يقول ابن عباس: هو الذي ال يزول، ا "القيوم الحي وأنت، النجوم



في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، نعم، وفي  :ما يدل على أنه االسم األعظم، وأنه في ثالث آيات من القرآن
 طه.

: -جل وعال-وهو الحافظ كما قال  ،الدائم حكمه ،األرضقيوم السماوات و  ل، وهو من قولهم:الحي الذي ال يزو 
 قاله الباجي.[ ( سورة الرعد55)] }َأَفَمْن ُهَو َقنِئٌم َعَلى ُكلِِ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت{

  .وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) كتاب القرآن -الموطأ

 عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر باب: النهيشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 حبه أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصعبده ورسوله، على وبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

 باب: النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر:
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 لحاضرين.، واغفر لنا ولشيخنا ولوقنا شر أنفسنا ،اللهم ألهمنا رشدنا
 العصر:النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد  :باب

 أن -رضي هللا عنه-ي الصنابح هللا عبد عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عنحدثنا يحيى 
 إذا ثم ،فارقها ارتفعت فإذا ،الشيطان قرن  ومعها تطلع الشمس إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 ((.فارقها ربتغ فإذا ،قارنها للغروب دنت فإذا ،فارقها زالت فإذا ،قارنها استوت
 .الساعات تلك يف الصالة عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ونهى

 إذا)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان :قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عنوحدثني 
ذا ،تبرز حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب بدا  .((تغيب حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب غاب وا 

 الظهر بعد -رضي هللا عنه- مالك بن أنس على دخلنا :قال الرحمن عبد بن العالء عن مالك عنوحدثني 
صلى هللا - هللا رسول سمعت :فقال ،ذكرها أو الصالة تعجيل ذكرنا صالته من فرغ فلما العصر يصلى فقام

 إذا حتى أحدهم يجلس ،نافقينالم صالة تلك ،المنافقين صالة تلك ،المنافقين صالة تلك)) :يقول -عليه وسلم
 إال فيها هللا يذكر ال ،اأربع   فنقر قام -الشيطان قرن  على أو- الشيطان يقرن بين وكانت ،الشمس اصفرت
 .((قليال  

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عنوحدثني 
 .((غروبها عند وال ،الشمس طلوع دعن فيصلى أحدكم يتحرَ  ال)): قال

 هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبى عن األعرج عن حبان بن يحيى بن محمد عن مالك عنوحدثني 
 تطلع حتى الصبح بعد الصالة وعن ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم-

 .الشمس
- الخطاب بن عمر أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عنوحدثني 

 طلوع مع قرناه يطلع الشيطان فإن ،غروبها وال الشمس طلوع بصالتكم تحروا ال" :يقول كان -رضي هللا عنه
 ."الصالة تلك على الناس يضرب وكان ،غروبها مع ويغربان ،الشمس



 يضرب -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر رأى هأن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني 
 .العصر بعد الصالة يف المنكدر

يعني في أوقات النهي،  النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر" :"باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
وأن الصالة في أوقات النهي،  حديث عنقدمنا ال ،سبق الحديث عنها، تقدم الحديث حتى في شرح هذا الكتاب

وحين يقوم قائم الظهيرة  ،أوقات النهي خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع
حتى تزول، ومن صالة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومنه حتى تغرب، فهي خمسة أوقات، وبعضهم 

 يجعلها ستة، بعضهم يجعلها ستة:
ني: من صالة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم بقية الستة، يفصل األول: من طلوع الصبح إلى صالة الصبح، والثا

ن طلوع الشمس م  )ما قبل صالة الصبح عما بعدها، وما بعد صالة الصبح إلى أن تطلع الشمس مفصول عن 
ما هو ثالثة  بدال   ،، وسبب الفصل لماذا ال نقول: من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس هذا واحد(إلى ارتفاعها

تصير اثنين، والثالث من صالة العصر إلى  يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واحدحين  ا؟واحد   ن يصيراواثن
نعم، بعضها مخفف موسع، وبعضها  ؟ألنه يمكن إدراجها ؛الغروب لماذا ال نقول: ثالثة ندرج بعضها في بعض

األوقات الثالثة  مضيق، وبعضها ينهى فيه عن الصالة فقط، وبعضها ينهى عن الصالة وعن قبر األموات، في
بدليل  ،أخف مما بعدهاالصبح ما قبل صالة  صبح عما بعدها؟صل ما قبل صالة الالمضيقة األمر أشد، لماذا ف  

عليه الصالة -أنه تؤدى فيه الراتبة، وما بعد صالة الصبح وبعد صالة العصر تقضى فيه الراتبة، أقر النبي 
الوقتين الموسعين، أما بة الظهر بعد صالة العصر في رات من قضى راتبة الصبح بعدها، وقضى -والسالم

صلى هللا -األوقات الثالثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم: "ثالث ساعات كان رسول هللا 
هن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ينهانا أن نصلي في -عليه وسلم

هذه ثالث ساعات، وليس المراد بالساعات  "،حتى يزول، وحين تتضيف الشمس بالغروب حتى تغرب الظهيرة
الساعات الفلكية الموجودة اآلن، كل ساعة ستين دقيقة، ال، الساعة جزء من الوقت، يقارب ربع ساعة في كل 

النهي عن الصالة في ن : إوهذه األوقات األمر فيها أشد، حتى قال بعض أهل العلم من المواضع الثالثة،
لئال يستمر اإلنسان ويسترسل يصلي حتى يأتي الوقت  سعين إنما هو من باب نهي الوسائل؛الوقتين المو 

 المضيق الذي من أجله نهي عن الصالة في الوقت الموسع، فاألوقات مثلما ذكرنا خمسة.
 
الرواة عن مالك، عبد هللا بطن من مراد، كذا قال جمهور  ،نسبة إلى صنابح ي"الصنابح هللا عبد عن"

يعني  "وهو الصواب"الصنابحي، وقال طائفة منهم: عن أبي عبد هللا الصنابحي، بأداة الكنية، قال ابن عبد البر: 
 اأن مالك   :لنقل الترمذي عن البخاري  اكذا قال، تبع   : عبد الرحمن بن عسيلةعن أبي عبد هللا الصنابحي، واسمه

وظاهره أن عبد "عبد الرحمن، تابعي، قال في اإلصابة: : نما هو أبو عبد هللا، واسمهعبد هللا، وا   :وهم في قوله
 :فقد قال يحيى بن معين ،ظاهر هذا أن عبد هللا الصنابحي ال وجود له، وفيه نظر "هللا الصنابحي ال وجود له

 ن معين ال حظ له.عبد هللا الصنابحي روى عنه المدنيون، يشبه أن له صحبة، فتوهيم مالك مع قول يحيى ب



 ذهب"يقول الباجي: ، (("الشيطان قرن  ومعهاالشمس  تطلع)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن"
 أن يمتنع وال ،الشيطان قرني بين تطلع أنها روي  وقد ،الشمس مع طلعي ،الحقيقة على اقرن   له أن إلى الداودي
 قرن  ومعها)) :بقوله يريد أن ويحتمل ، فالقرن حقيقي،وتغرب قرنيه بين الشمس تطلع اشيطان   تعالى هللا يخلق

 للشمس يسجد ولذلك ،الناس إضالل على به يستعين ما ،الناس إضالل على به يستعين ما قرنه ((الشيطان
 ".الكفار حينئذ

ني يع :قرن الشيطان "ها للطلوع والغروبو ن"معناه مقارنة الشيطان لها عند ديقول الخطابي:  :قرن الشيطان
فقرنها  فإذا غربت فارقها، إذا استوت قارنها، إذا زالت فارقها، ،مقارنة الشيطان، بدليل إذا دنت للغروب قارنها

هذا  ،فالمفارقة يقابلها المقارنة ،مقارنة الشيطان لها، نعم، قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل المفارقة
 .كالم الخطابي

 يستثنى من ذلك إال أو ال ؟أو عن النوافل ؟، وهل النهي عن الصلوات كلهااجدًّ أوقات النهي الكالم فيها طويل 
أو منسوخ؟  وهل النهي على التحريم أو على الكراهة؟ أو هل هو باق   ؟فال يجوز قضاء الفوائت فريضة الوقت

لظاهرية، " منسوخ تصلي متى شئت على قول االنهي عن الصالة في هذه األوقات منسوخ"قال داود وابن حزم: 
ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ فيختلفون فيما يتناوله  ،عامة أهل العلم على أنه محكم

من الصلوات، وال شك أن الفريضة ال تدخل، الفرائض ال تدخل، سواء  كانت مؤداة أو مقضية، أما بالنسبة 
، أما المطلق فعامة أهل بمنها المطلق ومنها المقيد بسبللنوافل، فالنوافل منها المطلق، ومنها المقيد بسبب، 

فعل في هذه العلم على كراهة النفل المطلق في هذه األوقات، أما المقيد باألسباب فالجمهور على أنها ال ت  
الحنفية والمالكية والحنابلة ال يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب، في هذه األوقات،  ،األوقات

 دون ما ال سبب له. : يفعل في هذه األوقات ما له سببفيقولون  ،لشافعية يستثنون ما له سببوا
وسبق أن  ،انتهينا من الباب، نجمل األقوال في ذوات األسباب؛ ألنها هي المشكلةنريد إن  "وحدثني عن مالك"

في هذا المسجد في هذا  اعنها سابق  تحدثنا ، ومنها هذا الكتاب، في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة ارددناها مرار  
 الكتاب.
وهو  ،"-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كانقال:  أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن"وحدثني يقول: 

-، في الصحيحين قال: حدثني ابن عمر الخبر أرسله مالك، وأخرجه البخاري موصوال   ،مروي عن ابن عمر
بدون همز، ظهر  :بدا (("بدا إذا)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا كان رسأنه قال: " -مارضي هللا عنه

"قرن الشمس  :حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي ((تبرز حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب)) بدون همز،
 أول هو الشمس حاجب أن ناعند والذينعم،  ،هو من؟ الباجي الذي، قال أبو الوليد: "وحواجبها نواحيهاأعالها، 

 منذ ،غروبها ووقت الشمس طلوع وقت الصالة فعل عن نهى، أعالها وهو ،منها يبدو ما أول، منها يبدو ما
 هذا يتناوله ما هذا ،جميعها يغيب أن إلى الشمس بعض يغيب ومنذ ،جميعها يطلع أن إلى الشمس حاجب يبرز

 حتى مرتفعة تسمى وال ،ترتفع ىحت الشمس طلوع عند الصالة عن النهي الصنابحي حديث ويتناول ،الحديث
 عقبة حديث في وكذلك ،النافلة فيه ستباحت الذي الوقت وهو ،جرمها مقدار على ويزيد ،شعاعها وينتشر، تتكامل

 .الجهني عامر بن



 حسب طول النهار وقصره. ،جاء في تحديده قيد رمح، وهو يتراوح بين عشر دقائق إلى ربع ساعة
ذا -ترتفع وتنتشر :حتى تصير بارزة أي- الصالة حتى تبرز ))إذا بدا حاجب الشمس فأخروا  حاجب غاب وا 

وفيه إشارة إلى علة النهي  ))فإنها تطلع بين قرني شيطان((زاد البخاري:  ((تغيب حتى الصالة فأخروا الشمس
 إن النهي تعبد، أي ال يعقل معناه. :لمن قال اعن الصالة في الوقتين، خالف  

 بعد مالك بن أنس على دخلنا :قال -بن يعقوب المدني- الرحمن عبد بن عالءال عن مالك عن"وحدثني 
وداره  ،في مسلم عن العالء قال: دخلنا على أنس بن مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر "الظهر

صلى فانصرفنا الساعة من الظهر، فقام  فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ قلنا له: إنما ،نب المسجدابج
 ،األمراء يؤخرون الصلوات عن أوقاتها "العصر يصلى فقام "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر،العصر، 

فلما دخلوا بعد انصرافهم من صالة الظهر، بعد  فيؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، فهم دخلوا على أنس في داره،
ن صالة الظهر، فاالحتمال أنهم أخروا ذلك دخل وقت العصر فقال: أصليتم العصر؟ قالوا: اآلن انصرفنا م

، فقام اصالة الظهر مع األمراء على العادة، ثم دخلوا على أنس بن مالك فقام أنس يصلي العصر في أول وقته
 رسول سمعت :فقال ،ذكرها أو ،الصالة تعجيل ذكرنا صالته من فرغ فلما" يعني في أول وقتها، ،يصلي العصر

ألنه من الزم تأخير صالة الظهر إلى آخر وقتها  (("المنافقين صالة تلك)) قول:ي -صلى هللا عليه وسلم- هللا
))تلك صالة أي الصالة المؤخرة،  ،تلك صالة المنافقأنهم يؤخرون صالة العصر إلى آخر وقتها، نعم، 

بعدين، قت يقول: المنافق يستثقل الصالة، يدخل الو  ((المنافقين صالة تلك ،المنافقين صالة تلك المنافقين،
َذا}كسالن،  قت كذا بعدين، مضى من الوقت كذا بعدين، إذا قرب نهاية الوقت قاممضى من الو   ِإَلى َقاُموا َواِ 

اَلةِ  الو سورة النساء[  (410)] {َقِليال   ِإالَّ  َّللاََّ  َيْذُكُرونَ  َواَل  النَّاَس  ُيَراُءونَ  ُكَساَلى َقاُموا الصَّ يمكن بعد ما  ا 

بخالف سورة النساء[  (410)] {َقِليال   ِإالَّ  َّللاََّ  َيْذُكُرونَ  َواَل  النَّاَس  ُيَراُءونَ }ما يصلي،  عنده أحد يذكره يمكن
ويقوم إلى الصالة هذا على النقيض من حال المنافقين، يفزع النبي  ،يسمع األذان يقوم يترك ما بيده ،من ينشط

 للصالة. -عليه الصالة والسالم-
 ،لمزيد التنفير من تأخير الصالة إلى آخر وقتها اكررها ثالث   صالة المنافقين(( ))تلك صالة المنافقين، تلك

اآلن  ((الشمس اصفرت إذا حتى -بالصالة يعني غير مبال  – أحدهم يجلس)) عن أن تؤخر عن وقتها، فضال  
 ، لماذا؟ مثال  ، نعمؤزر، هذا يؤجر وهذا يايؤخرون الصالة مع   ا،يمكن بتأخير الصالة اثنان يؤخران الصالة مع  

يشبه  السنة، واآلخر يؤخرها استثقاال   ؤخر العشاء ألنههم في رحلة وحضرت صالة العشاء أحدهما يقول: ن
تجدون الناس يتفاوتون، يتفاوتون في ولذا  ؛المنافقين في استثقالها، فهذا مأجور، وهذا مأزور، وكل على نيته

الليلة  ا، لماذا يا فالن؟و باستراحة ليلة الجمعة، قام أحدهم مبكر  أ ،طلعوا لرحلة نظراتهم إلى األمور، يعني مثال  
وهما بعد أذان لكن المقاصد مختلفة،  ،ليلة جمعة، وهم يقولون: اجلس الليلة ليلة جمعة، نعم، الحجة واحدة

لها، كما يفعل  ال  استثقا ؛للسنة، وهذا يريد التأخير اطلب   ؛كالهما يريد التأخير، لكن هذا يريد التأخير اثنان العشاء
 المنافق في صالة العصر، نسأل هللا العافية.



قرني  ،الشيطان جانبي رأس ي((قرن بين وكانت حتى إذا اصفرت الشمس، -غير مبال  - ))يجلس أحدهم
نقر ، ((قليال   إال فيها هللا يذكر ال ،اأربع   فنقر قام ،الشيطان)) شك باإلفراد ((قرن  على أو)) بالتثنية أو قال:

ومن ذلك نقر كنقر الغراب، مثل هذا هل يظن به أنه يحسن  ،جاء النهي عن مشابهة الحيوان في الصالةو 
ن كان من ب   الذي يقول: بعدين، ؟صالته بعض الناس إذا كان له مشوار والصالة  عدبعدين؟ نعم، وجه شبه وا 

قدام  :الذي يقول اذا كثير، وغالب  ال قدام، هيقول: ، المشوار اذهب إلىوبعدين  قريب اإلقامة، تقول له: صل   
ا،  تفوته الصالة، هذا في الغالب، هذا مجرب، نعم، قدام، مر هذا ما لقى الطيب على طول، مر مسجد و موقع   ا 

دورة إلى قدام، وهكذا إلى أن تفوته الصالة، فالمطلوب أن يبادر اإلنسان اليأخذ  ريد أنعلى الجانب األيسر، ي
ما هي  ،حتى إذا فرغ منها يتجه إلى ما يريده من أمور الدنيا، والدنيا ملحوق عليها ،إلى الصالة قبل كل شيء

وليسوا  ،ال: الصالة أمامك أنها تفوت الصالة، نعم إذا كانوا مجموعةقالمجرب أنه إذا  ،-إن شاء هللا-بفائتة 
صالة تأخيرها أفضل، هذا يفوت، أو ألن ال اأمر   ايحصلو  من أجل أنمطالبين بالصالة في مسجد، يقولون: قدام 

قدام وبعد ذلك تفوته الصالة، فعلى اإلنسان أن  : قداميقولو ال بأس به، لكن هم مطالبون بالجماعة في المسجد، 
 يهتم بهذا، نعم.
 طالب:.......

 ..؟يفوتك؟ ما تدرك التسبيحات وال تدرك ما الذيوأنت تعرف أنه يسرع؟ دخلت 
 طالب:.......

 وال واحدة؟
 ....طالب:...

 مثل هذا قد يوجد، لكن مثل هذا ال ينبغي أن يؤم الناس. نعم،
 طالب:.......

 الذي، الفاتحة ، تدرك شيئ اتدرك تسبيحة تريد أن، لكن على األقل تقطع الصالة، يعني ما أدركته صل    ما ،ال
ثل هذا، إذا أخل مع م -وأنت على بينة-لكن ما تدخل  ،يسقط عنك الباقي ،يفوتك منها أنت في حكم المسبوق 

 باطلة؛ ألن الطمأنينة في الصالة ركن، نعم. حيث ال يطمئن في صالته البتة صالتهبالصالة خلل ب
 طالب:.......

أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه  ال يصل   )) :إيه، قرن يعني يراد به الجنس، يعني االثنين، مثل
 يشمل االثنين.، فيراد بالواحد الجنس نه شيء(())ليس علي عاتقيه م :الرواية األخرى شيء(( 
 (("يتحرَ  ال)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن"وحدثني 

أو هي ناهية وبقيت  ،باأللف تكون نافية ))ال يتحرى(( :بدون ألف، فعلى هذا تكون )ال( ناهية، والرواية األخرى 
 :فيصلي ي((فيصل أحدكم ))ال يتحرَّ هذا إشباع،  "ويصبر يمن يتق" :مثل ))ال يتحرى((ع الفتحة، لإلشباع، إشبا

 .((غروبها عند وال ،الشمس طلوع عند ))فيصليمنصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، 
 أنوجهين: األول:  يحتمل ذلك -عند غروبهايصلي عند طلوع الشمس وال -جهين يحتمل ذلك و "قال الباجي: 

 .الوقت ذلك إلى الفرض تأخير من المنع :والثاني الوقت، ذلك في النافلة من المنع يريد



يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا  أحدكم فيصلي..(( ))ال يتحرَّ 
مس وتغرب بين قرني شيطان، فيشرع أنه ال يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الش :احتمال، واالحتمال الثاني

 في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت نهي.
 اترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا، ويصلون وقت الطلوع، وقت البزوغ، ويصلون أيض  

 وقت الغروب، وال شك أن هذا من المخالفات، وهم عرفوا بمخالفة السنن.
تقويم، التقويم وقت اإلشراق كذا، يقوم يصلي خالص، وقت اإلشراق يقوم، ال لكن يشكل على كثير من الناس ال

يدري أن وقت اإلشراق الذي هو البزوغ، فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني ربع ساعة، يعني ربع 
ي، هذا ساعة أحوط، كثير من الناس ينظر إلى الساعات فإذا رأى الشروق كذا، ينتظر وبالدقيقة ثم يقوم يصل

 ؟بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس، نعم
 طالب:.......

  نعم. إلى ربع أو ثلث ساعة، قائم الظهيرة، ، يعني ال سيما في الصيف يزيدقائم الظهيرة يحتاج ،أكثر وهللا أكثر
 طالب:.......

م ضرورة، نعم، وقت ضرورة ال تصلى فيه العصر إال ضرورة، يعني االصفرار هذا وقت ضرورة يسميه أهل العل
 ليس بوقت لها وقت اختيار، نعم، هو قبيل الغروب.

ال نحيل على  من أجل أن نرى نكمل يا اإلخوان، دعونا  "مالك عن"وحدثني  إن كان بقي وقت لذوات األسباب وا 
 ما سبق وننتهي.

 -عبد الرحمن بن هرمز- األعرج عن -األنصاري - حبان بن يحيى بن محمد عن "وحدثني عن مالكيقول: 
 العصر بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبى عن
 ."الشمس تطلع حتى الصبح بعد الصالة وعن ،الشمس تغرب حتى

))من أدرك من الصبح ركعة قبل هي لحديث: أما بالنسبة للفرائض فيجوز فعلها، نعم، فيجوز فعلها في أوقات الن
 .أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر((

وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ال  ،: "يجوز فعلها في وقت النهي"-رحمه هللا-وأما الفوائت فقال مالك 
دم أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو في صالة الصبح تبطل الصالة، ينتظر يجوز، حتى عند أبي حنيفة كما تق

عن الصالة فيه، ن هَي ي ه  حتى يخرج وقت النهي، هذا تقدم شرحه، وقال أبو حنيفة: ال يجوز ذلك في وقت نَ 
فإن  ))من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها((: -عليه الصالة والسالم-والدليل على جواز ذلك قوله 

اَلَة ِلِذْكِري{هللا تعالى يقول:   وهذا عام في جميع األوقات، ذكره الباجي. [( سورة طاه41)] }َوَأِقِم الصَّ
بكرة وكعب بن عجرة منع صالة الفرض في هذه األوقات، يعني كأن الحنفية استندوا إلى قول أبي وقد صح عن 

 الصحابيين.هذين 
عني ال تمنع بعد صالة الصبح، وال بعد صالة العصر، لكن إذا ضاق صالة الجنازة ال تمنع في وقت موسع، ي

صلي ينهانا أن ن -صلى هللا عليه وسلم-لحديث عقبة بن عامر قال: "ثالث ساعات كان رسول هللا  ؛الوقت فال
الة هنا هي ص -قبر الموتى-ن المراد بقبر الجنازة إ حتى قال جمع من أهل العلم: فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"،



أو ليس بصالة، على ما  ،كل على مذهبه في كونه صالة زة، نعم، المراد به صالة الجنازة، سجود التالوةالجنا
 تقدم تقريره.

 طالب:.......
إشكال؛ ألنه وقت موسع، أقول: وقت موسع، والجنازة ما نص عليها إال في  هوهللا بعد الصالة جائز، ما في

 األوقات المضيقة الثالثة.
 ......طالب:.
 بكرة وكعب بن عجرة؟أبو هو  الذي

 طالب:.......
مع  ؟أقر من قضى النافلة بعد صالة الصبح، فكيف بالفريضة -عليه الصالة والسالم-هذا قولهم، لكن النبي 

))من أدرك من الصبح  ،))من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها((: -عليه الصالة والسالم-قوله 
قبل أن تطلع الشمس طلعت وهو في أثناء الصالة، هذا وقت نهي، النصوص  عت الشمس..،يعني طل ركعة((

الصحيحة الصريحة تدل على أن الفرائض ال تدخل في النهي، ويبقى أن النهي في النوافل فقط، والنوافل ال 
 عن"حديثين، وسيأتي هنا بعد حديث، تقدم أن الشمس و مطلقة، وكل له حكمه، إما أن تكون ذات سبب أ :تخلو
أصلها: "ال  "،تحروا ال" :يقول كان الخطاب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك

 مع قرناه يطلع الشيطان فإن ،غروبها وال ال تقصدوا بصالتكم طلوع الشمس :أي ،فحذفت إحدى التاءين "تتحروا
ال  قائل: الشمس في أي سماء؟ ، جانبا رأسه، قد يقولغروبها مع ويغربان ،الشمس طلوع نعم؟ دون السماء وا 

 داخل؟ نعم؟
 طالب:.......

ال ال دليل وا    دليلك على هذا؟ ما ..؟عندك علم وا 
 طالب:.......

 هي؟ ما
 طالب:.......

 تقول؟ ماذا [( سورة نوح40)] }َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ ُنور ا{
 طالب:.......

أهل العلم، منهم من يقول: إنها في السماء الرابعة، نعم من أهل العلم من على كل حال المسألة خالفية بين 
 ، يعني أهلك الرابع، واألفالك غير السماواتلَ نها في السماء الرابعة، والمرجح عند أهل الشرع أنها في الفَ : إيقول

والسماوات السبع غير بع، يرون أن األفالك هي السماوات، وعند علماء الشرع أن الشمس في الفلك الراالهيئة 
ألهل الهيئة، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "وذلك أن الشياطين قد منعوا من دخول  اخالف   األفالك
 .يعني تطلع بين قرني شيطان، الشيطان ممنوع من دخول السماء، نعم، ال تقس هذا ،السماء"

يضرب الناس على تلك  -رضي هللا عنه-مر ع "الصالة تلك على الناس يضرب -رضي هللا عنه-عمر  وكان"
ا طلوع الصالة، يعني الصالة بعد طلوع الشمس مع طلوع الشمس ومع غروبها، فيريد الصالة التي يتحرى به



من أشد الناس في تطبيق السنة، معه الدرة، يضرب بها كل مخالف،  -رضي هللا عنه-، وعمر اغروبهو  الشمس
 ق ...؟يستطيع تغيير المنكر باليد، وهللا المستعان، ما قال: الناس أحرار وحقو نعم ألنه يستطيع التغيير باليد، 

كلهم عبيد هلل، ال بد أن ينقادوا ألمر هللا وأمر رسوله، ال بد أن يؤطروا على  ،بأحرار انعم، ال، ال، الناس ليسو 
معنى أحرار؟ نعم، ليسوا بعبيد  امأحرار،  :ضيع الدين والدنيا إذا قلنامعناه نضيع، ن   نا: هم أحرارلإذا قالحق، 
ال لماذا شرعت الحدود؟ ولماذا جعلت الجنة والنار؟ وهللا المستعان. لمخلوق   إنما هم عبيد هلل، خلقوا لعبادته، وا 

نعم  "كنت أضرب الناس"، يقول: "كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر"يقول ابن عباس: 
ال فليس ألفراد الناس أن يضربوا يعني بقوة السلطان، ال بتصرفه  هو، نعم، لكن هو مع السلطان يضربهم، وا 

  .نعم ،ومعه يضرب الناس، كأن عمر أذن له في ذلك، ابن عباس ،غيرهم، على كل حال هو بقوة السلطان
بن -"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر يقول: 
لما صح عنده  ،ألنه ال يسوغ االجتهاد في مثل هذا، "العصر بعد الصالة يف -ن المنكدر القرشي التيميمحمد ب

، هذا إذا كان المنكدر بعد من أهل االجتهاد، فال يسوغ االجتهاد مع النص، -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 
 يسوغ مع النص. أما إذا لم يكن من أهل االجتهاد فالمسألة ثانية، نعم، فاالجتهاد ال

ا -وهو خليفة-آه روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر ر  ر الحديث وفيه، بعد العصر فضربه، فذك راكع 
ضرب فيهما، يعني لم أإلى الصالة حتى الليل، لم  الوال أني أخشى أن يتخذها الناس سلم   فقال عمر: يا زيد

فيصلون إلى الوقت المضيق، وروى عنه تميم  أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون 
 الداري نحو ذلك.

وجمع إلى أن النهي عن الصالة في الوقتين الموسعين  لعلم منهم ابن عبد البر وابن رجبولذا ذهب بعض أهل ا
ولذا  ؛تي الوقت المضيقفي الصالة إلى أن يأمن باب نهي الوسائل ال المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس 

ات األسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة الثالثة األوقات المضيقة فال و ذهما أخف، يعني في األمر
يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا 

ورجحنا في  ،ن عموم وخصوص وجهيكذا، وما بينها من تعارض مبومن قال من أهل العلم  ،ما بين النصوص
 وقتها.

 طالب:.......
 عمر يضربهم لقوته في الحق.

 طالب:.......
أقر من يقضي  -عليه الصالة والسالم-ال ما يلزم، ما يلزم، منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك؛ ألن النبي 

بة أنهم يصلون بعد العصر؛ ولذا يؤثر عن بعض الصحا ؛نعم ،الراتبة، وصلى بعد العصر واستمر على ذلك
قضى راتبة الظهر واستمر عليها، ومثلما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 

 ة.، بخالف األوقات الثالثة المضيقأخف
 طالب:.......



مالك وهو نجم السنن صاحب هذا الحديث، توهيم  يقصدلما سأله الترمذي قال: ال، أبو عبد هللا،  ،نعم؟ تابعي
في اإلصابة كالم ابن حجر  ..،، توهيم..من أجل كالم البخاري فيه ما فيه، ما يمنع أن يكون اثنين، توهيمه

 ؛ ألنه يقول: ال وجود له.مستنده كالم البخاري 
في  اأسئلة متكررة عن الجمع في مثل هذه األيام، األسئلة كثيرة حول هذا، وال شك أن المطر الذي يكون سبب  

والريح الشديدة الباردة، كل هذه مبررات وأسباب للجمع عند أهل  ،المشقة الالحقة بالمصلين، والوحل الشديد
العلم، والحرج منفي عن هذه األمة، مع أن األصل أن كل صالة تصلى في وقتها، وأن الصالة في األصل ال 

للعذر، وبعضهم يرى أنه إذا أخرها عن وقتها  سبعده إال قضاء ، بعده قضاء  ال بأتجوز وال تصح قبل وقتها وال 
 لغير عذر أنه ال يقضيها، ال يكفي فيها القضاء.

لمقيم الصالة في وقتها، لكن إذا وجد الحرج فالحرج لالمقصود أن األصل في الصلوات التوقيت، أن كل صالة 
بين  -يه الصالة والسالمعل-منفي عن هذه األمة، وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي 

 .على أن الحرج موجود في هذا الجمع دل "أراد أال يحرج أمته"، قال: اوسبع   اصلى ثماني  و الظهرين والعشاءين، 
ليس فيه برد، والوحل ال يوجد وحل، بعضكم أدرك الشوارع قبل اإلسفلت  ا،الجو في هذه األيام جو طيب جدًّ 

ما يمشي اإلنسان خمسة أمتار أو عشرة إال وقد وقع على األرض مرتين قد يكون بعضكم أدرك ذلك،  ،واإلنارة
أو ثالث لما كان الطين، وينزل عليه من الجدران كتل من الطين، نعم، لكن اآلن الخروج في مثل هذه األيام 

، أو استراحة مع مجموعة شغله، أو يطلع رحلة ،متعة، أشوف بعض اإلخوان يجمع ثم يذهب إلى محله، دكانه
المطر فصليت قال: نزل إلى حد ال يقبله أحد، اتصل واحد و استرسل بعض اإلخوان حتى وصل ن الشباب، م

قال: وجمعت، قلت: وهللا  ،معك أصل، إذا وجدت المشقة الصالة في الرحال مشروعة ،سفي البيت، قلت: ال بأ
التساهل يولد مثل هذه  شيء، ...... ما بقيوقصرت، تجمع وأنت في البيت، قال: اليا أخي ما له مبرر 

األمور، وال بد أن يستمر العذر إلى إقامة الصالة الثانية، يعني لو نزل المطر في أثناء صالة المغرب ثم توقف 
نازل في األرض الإال المطر  هقبل إقامة الثانية عند أهل العلم ما قام السبب، ولما سلمنا من صالة المغرب ما في

إن شاء -صالته  ،لسماء، وعلى كل حال من اجتهد وجمع ورأى أن هذا كاف  شيء ينزل من ا هيعني، ما في
صحيحة، لكن يبقى أن التساهل في هذا األمر ليس بالطيب، يعني تجد بعض الناس في بعض األبواب  -هللا

 .يتسامح ويتساهل تساهل غير مرض  من أشد الناس، وفي بعضها 
وهلل -متشدد، وال ينظر إلى المتساهل، متوسط الناس، ديننا على كل حال النظر إلى المتوسط، ال ينظر إلى ال

  ؟وسط، نعم -الحمد
 طالب:.......

من  ا، لكن كثير  للجمع هذا مبرر ة شديدةبارد اوجد مع المطر ولو خفيف، أو إذا كانت ريح   الهواء البارد إذا
هذا وعلى الشعبان،  طلى النفالسيل ع رون ي -أنا أعرفهم- ايطلعو  غون أنالشباب الذين تسارعوا وجمعوا يب

؟ هذه مشكلة يا هل جمعوا ليرتاحوا من الصالة وجود عند الشباب، فما أدري حقيقةنعم، موجود، م ،موجود
ليس فيه مشقة، وليس فيه آصار وال  -وهلل الحمد-خوان، كوننا نتثاقل الصالة إلى هذا الحد، ونكرر أن الدين إ



ن هذه ممنه أن اإلنسان يريد أن يرتاح  قى أن التساهل الذي يستشفأغالل، وال يكلف ما ال يطاق، لكن يب
 مشكلة. الصالة، هذه
 طالب:.......

أما إذا كان ال مبرر للجمع البتة، فالذي  ،يعني، مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء المسألة إذا كانت احتماال  
 ؟تابع، نعمأن يله  خرج من المسجد هو األصل، وال يجوزي

 ...طالب:....
السبب، نعم، إذا بانتفاء  ابوجود السبب، أو مقطوع   انعم إذا صارت وجهة نظر؛ ألن المسألة تكون إما مقطوع  

ذا قطع بانتفاء السقطع ب بب ال يجوز ألحد وجود السبب ال ينبغي ألحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السنة، وا 
ذا كانت أن يوافق من يجمع غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه  ة على حسبالمسألة احتماال ، فالمسأل، وا 

 أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات.
 ، نعم.المشقة ولو لبعض الجماعة ساغ الجمع؛ ألن الرخصة إذا نزلت عمت تعلى كل حال إذا وجد

 ......طالب:
لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي االنفراد يصلي العشاء طيب، هو ما صلى المغرب يدخل معهم، يصلي، يصلي 

، -إن شاء هللا-صالته صح له ذلك  ، وأكمل عليها بقيةفإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وأدركهم ،ويجلس
ن انتظرهم حتى يسلموا ويسلم معهم ال بأس، إذا أقيمت جماعة أخرى  جاء ناس  إذا أقيمت جماعة أخرى، ؟وا 

 زيد رابعة، نعم.يلي معهم و صي متخلفون ما صلوا المغرب
 طالب:.......

والدعاء بأن يكون سقيا رحمة،  ،، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره-جل وعال-ال شك أن المطر نعمة من نعم هللا 
 .مثل ما جاء في األدعية المأثورة

 طالب:.......
ا يصلي العشاء في بيته في وقتها. وه  مادام منفرد 

 طالب:.......
تقام صالة الجماعة مرة أخرى،  ....... ولنجمعوا  مويعرف أنه ،ل مشقة الخروج إلى المسجدالجمع من أج

في ليلة  -عليه الصالة والسالم-فمبرر الجمع ما هو موجود، نعم، ويبقى أن االشتراط هذا مع أن النبي نعم، 
 نعم. م،رحاله ون نعم، ماذا صنع بين الصالتين؟ يضع ،وهو جمع تقديم ،مزدلفة

 
 
 ؟ولها عالقة أو هي من مسائل األبواب األخيرة أوقات النهي ض اإلخوان في مسألة سنن ذوات األسباب فيبع

هذا وقتها، وهذه  كتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أنفي هذه المسألة في هذا ال اوأحلنا على ما ذكرناه سابق  
لكالم فيها بشيء من التفصيل، وهو مناسبتها، نعم، النهي عن الصالة في األوقات الخمسة، يقول: لو أعيد ا

 وهذا وقتها؟ ،المناسب، هذه مناسبتها



ن ال يمنع أن نشير كفتكرارها أكثر من هذا فيه شيء من الملل، ل ،وفي كتب ،وفي مناسبات ا،وأنا كررتها مرار  
 إلى أطراف المسألة.
: أوقات النهي  وهذا وقت موسع، ومن  خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، -كما هو معروف-أوال 

طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صالة العصر حتى تتضيف الشمس 
 .تغرب، وقتان موسعان، وثالثة مضيقةللغروب، ومن ذلك إلى أن 

قد ف، بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداء  وقضاء  قبل الصالة وبعدها
عليه -، وبعد صالة العصر قضى النبي امن قضى راتبة الصبح بعده -عليه الصالة والسالم-أقر النبي 

يفعله بعض الصحابة،  ،ة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقتبترا -الصالة والسالم
العلم كابن عبد البر وابن رجب  هل، فيرى بعض أ فاألمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة

وغيرهما أن النهي عن الصالة في هذين الوقتين الموسعين لئال يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، 
فالنهي عن الصالة في هذين الوقتين ال لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل ال المقاصد، ويبقى أن النهي 

-ثالث ساعات كان رسول هللا " عامر:لتي وردت في حديث عقبة بن الشديد في األوقات الثالثة المضيقة ا
إذا  في األوقات الثالثة أمر أشد، فاألمر "وأن نقبر فيهن موتانا ،ينهانا أن نصلي فيهن -صلى هللا عليه وسلم

سة، أبو حنيفة ومالك وأحمد، ال يرون فعل شيء من النوافل في هذه األوقات الخم :عرفنا هذا فاألئمة الثالثة
فهناك خالف متوسط، يعني ليس  (حتىا)حتى ما له سبب، وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبروا ب

 بخالف قوي وال ضعيف، حتى ما له سبب، لثبوت النهي.
هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه األوقات الخمسة، ذوات األسباب التي هي  :، أوال  ..الشافعية
نقول هذا الكالم في تحية المسجد، وفي ركعتي اإلحرام  لثالثة على أنها ال تفعل، يعنياألئمة ا ،لخالفمحل ا

عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي االستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب، هذا قول األئمة 
 الثالثة.

ف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد في ذلك الطوا :في صحيحه: باب -رحمه هللا تعالى-وترجم اإلمام البخاري 
نه ال يرى الطواف؛ ألن الطواف يستدعي الصالة، والصالة الوقتين، فدل على أأحاديث النهي عن الصالة في 

 حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين -رضي هللا عنه-جاء النهي عنها في هذين الوقتين، وأورد فعل عمر 
رضي هللا -أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي، والشارح أورد حديث جابر ذلك أن عمر بذي طوى، ومراده ب

كأن اإلمام بعد الصبح وال بعد العصر، و  -عليه الصالة والسالم-نا نطوف مع النبي : ما كفي المسند -عنه
ى طاف بهذا البيت وصل ا))يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحد   :بذلك يضعف حديث -رحمه هللا تعالى-البخاري 

 يضعفه، يضعف الحديث بما ذكر في الباب. أية ساعة شاء من ليل أو نهار((
وعرفنا أن الشافعية يجيزون فعل ذوات األسباب في أوقات النهي، وال يفرقون بين موسع ومضيق، وبه يقول شيخ 

ى ما له سبب، ، واألول هو قول الجمهور أنه ال يفعل شيء من النوافل حت-رحمه هللا تعالى-اإلسالم ابن تيمية 
مما يفتي  اوكثير   ،والشافعية يستحبون فعل ذوات األسباب في أوقات النهي، ويرجح قولهم شيخ اإلسالم ابن تيمية

وأحاديث ذوات األسباب  سائل وأسهلها، أحاديث النهي عامةيعرض المسألة على أنها من أيسر الم ،اآلن



يخيل لطالب العلم الصغير أن المسألة ما فيها أدنى خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي اإلشكال، حتى 
السهلة، حتى قال ل ليست بئإشكال، خاص مقدم على العام، وأهل العلم يقررون أن هذه المسألة من عضل المسا

، وهذا اجد في هذه األوقات، وقال بعضهم: إذا دخلت المسجد ال تجلس، تستمر واقف  بعضهم: ال تدخل المس
ال استنباط؟ نصوص الكالم ما خرج من  فراغ، من الذي نهاك من الصالة في هذه األوقات؟ هو اجتهاد وا 

بالمخالفة في  بع قرن أو أكثر صاروا يتلذذون ة صحيحة، والناس ال سيما بعد أن ثاروا على التقليد قبل ر حصري
داروه عن مثل هذه المسائل، وقد عهدنا الناس يصرفون عن الصالة في هذه األوقات، حتى لو صف واحد أ

والتقليد أثره ظاهر في مثل هذه التصرفات، لكن ماذا عن  ،المسألة يعني فيها شيء من الشدة :القبلة، ال نقول
، نعم ال يتعدى ايعني فقيه   اأنا رأيت شخص   ؟يصلي في هذه األوقات ؟ يضرب منعمر الذي كان يضرب عليها

فالمسألة  ،في الفقه، لما كبر االبن أداره عن القبلة أبوه وله ابن قد يكون في مقاييسنا أفقه منه، دكتور ،المذهب
كان يضرب عن الصالة في هذه عندما  ،-رضي هللا عنه-ال شك أن مثل هذا التصرف فيه تقليد لعمر 

إذ ا التقليد بجميع صوره  ته ردود أفعال، سرنا على التقليداألوقات، أنا ال أريد من طالب العلم أن تكون تصرفا
 ثار عليه، ما هو صحيح.ي   وأشكاله

؟ قال واحد من الحاضرين: أحفظ ئ ا: هل تحفظون في هذه المسألة شي-عن التقليد رممن تحر -بعضهم يقول 
قال: اترك التقليد،  ل اإلمام.......قول اإلمام الشافعي، قال: دعنا من التقليد، دعنا من التقليد، قال: أحفظ قو 

كثير من بتقليد؟ هذا تقليد،  ما هوهات، هذا  له يقصد الشيخ ابن باز، قال:قال الثاني: أنا أحفظ قول فالن، ولع
لعلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل نعم، تقليدهم تميل إليه النفس؟ ألن عملهم في األصل اإلخوان وفقهم هللا، ا

الشيخ األلباني يقول كذا، هذا قول اإلمام أحمد قال: ال،  :للدليل، كثير من اإلخوان إذا قيل له اوفي الغالب تبع  
، لكن يبقى أن هذا إمام -رحمة هللا عليه-الشيخ األلباني على العين والرأس، وال يصدر في الغالب إال عن أثر 

في صدر إمام، وانظر في المسألة وتجرد أنت، لكن النفوس مشربة  اوهذا إمام، يعني أقل األحوال اجعل إمام  
س، واإلنسان مطالب بالعمل بما يدين و لناس أي شيء يغيروه هذا تنساق إليه النفبحب التغيير، يعني الذي أل َفه ا

، فننظر إلى المسألة -عليه الصالة والسالم-لما جاء عن هللا وعن رسوله  اهللا به، ويجب أن يكون عمله موافق  
 بتجرد.

الذين أجازوا استدلوا و النهي، وهي صحيحة صريحة في الباب، حجتهم أحاديث  -وهم الجمهور-فالذين منعوا 
ونجعل تحية المسجد  ،))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((بأدلة خاصة في هذه المسائل 

حنيفة وأحمد  ثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبيلذوات األسباب، طيب، الجمهور هل خفي عليهم م اعنوان  
كيف يقولون: إذا  اما خفي عليهم، إذ   يصلي ركعتين((؟ ))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتىوأتباعهم: 

؟! وأدخلت المسجد بعد صالة الصبح  -كيف يقولون مثل هذا الكالم والنبي  بعد صالة العصر اجلس ال تصل  
نقول: عندهم أصل،  ؟))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((يقول:  -عليه الصالة والسالم
ويمثلها تحية -تتبع هواك، فقالوا: أحاديث ذوات األسباب  لملذي منعك؟ هو الذي أمرك، وهو المنع، من ا

يحتمل  عام ))إذا دخل أحدكم المسجد((عامة في األوقات، وأحاديث النهي خاصة، عامة في األوقات  -المسجد
ال يجلس، فعندهم  االعصر، المغرب، إذا دخل عموم   ،الضحى، الظهرون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون أن يك



أن أحاديث ذوات األسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، نعم إذا نظرنا إلى األوقات فكالمهم متجه، كالمهم 
ن كانت عامة في األوقات إال أنها خاصة بهذه  صحيح، طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، هي وا 

ات، وأحاديث ذوات األسباب خاصة بهذه الصلوات، الصلوات، فيقولون: إن أحاديث النهي عامة في جميع الصلو 
وخاصة  ،أحاديث النهي عامة في الصلوات ،والخاص مقدم على العام، الدعوة متكافئة، وكالمهم كلهم صحيح

إذا  ،عموم وخصوص وجهي، وهذا من أعظم المسائل إشكاال   ،والعكس في أحاديث ذوات األسباب ،قاتو في األ
نرجح به قول الجمهور أو  ،ي ثم صعب الترجيح، حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجيجاء العموم والخصوص الوجه
جل -عبادات يتقرب بها إلى هللا نقول: هذه  ،ر مقدم على اإلباحةبأن الحظون حقول الشافعية، الجمهور يرج

ف نتقرب ، كي-جل وعال-واألصل فيها التوقيف، فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد هللا  ،-وعال
الشافعية ما مرجحكم؟  ، طيباأيض   ةر مقدم على اإلباحة، وهذا يقول به الشافعيظالح ؟بصالة قد نهينا عنها

مرجحهم أن العموم المحفوو أقوى من العموم الذي دخله  -يوافقهم عليه غيرهم اوأيض  -مرجحنا  قالوا:
خل عموم ذوات األسباب، ويزاد الخصوص، والذي دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما د

ات األسباب محفوو، وأما عموم أحاديث النهي و ذبكثرة المخصصات، ويدعون أن عموم  االعموم ضعف  
عليه الصالة -، والنبي فمخصوص، مخصوص بالفرائص نعم أداء  وقضاء، مخصوص براتبة الصبح، قضاء  

فعمومه  ،ي صالة، مخصوص بأمور كثيرةقضى راتبة العصر بعدها، مخصوص بصالة الجنازة وه -والسالم
تبقى المسألة ما انحلت، لكن اإلنسان  ،أضعف من عموم ذوات األسباب، وبهذا يرجحون، وتبقى المسألة مشكلة

 .يتوقفليعمل به، إذا استغلق عليه األمر واستوت من كل وجه  يرجح قوال   نال بد أ
جج والنصوص، لكن الذي يظهر أن األوقات الموسعة ونظرهم إلى هذه الح ،وهذه دعواهم ،هذه حجج الفريقين

أما األوقات المضيقة التي جاء فيها صلى ذوات األسباب في أوقات موسعة، األمر فيها أخف، فال مانع أن ت
غيرها، ونهي فيها عن الصالة وعن غير الصالة، ال شك أن النهي فيها أقوى من النهي عن  أكثر مما جاء في

 لموسعين.الصالة في الوقتين ا
فالذي يظهر لي أن في الوقتين الموسعين األمر فيه سعة، يعني لو صلى اإلنسان تحية المسجد بعد صالة 

أو بعد صالة العصر ال بأس، لكن في األوقات الثالثة المضيقة فال؛ ألنه جاء فيها من التشديد ما لم  ،الصبح
يقولون: القضاء يحكي األوقات الموسعة، هم  جاءت أكثرها في يرد في الوقتين الموسعين، والمخصصات التي

ها في البيت أفضل، لكن يبقى أن من جلس إلى أن تنتشر اء فعله في البيت أفضل، إذ ا قضاؤ األداء، واألد
ي الركعتين قبل يصل ..؟هل يصليها ،وأراد أن يصلي ركعتين قبل االنصراف على الحديث المختلف فيه ،الشمس

على كل حال األمر في الوقتين الموسعين  بقضاء راتبة الصبح ثم يصلي الركعتين؟ أو يبدأ قضاء راتبة الصبح
 ال ينكر عليه. ،حسب ما يترجح لهعلى ، ومن صلى -إن شاء هللا تعالى-يعني من جلس ال إشكال فيه  ،واسع

لمسألة يعني وحين يقوم قائم الظهيرة، وتسجر جهنم، ا ،أما األوقات الثالثة المضيقة حين يطلع قرن الشيطان
 ..، لو تشاغل بغيرها.، ما تكلف اإلنسان شيئ اأنها أوقات يسيرة :، األمر الثانيصعبة ليست

 طالب:.......



 ،))من بدل دينه فاقتلوه((ال بد من مرجح خارجي، ال بد من مرجح خارجي، عندك  ،ال بد من ترجيح، ال يمكن
النساء، وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص يشمل الذكور واإلناث، الرجال و  ،)من( من صيغ العموم

عام في الرجال والنساء، خاص ))من بدل دينه فاقتلوه(( بالنساء إال أنه عام في المرتدات واألصليات، نعم 
وجهي،  لكنه عام في المرتدات واألصليات، عموم وخصوص ،بالمرتدين، النهي عن قتل النساء خاص بالنساء

هذا عمومه مخصوص، دخله إن تدة تقتل كالرجل، طيب النهي عن قتل النساء؟ يقولون: الجمهور على أن المر 
ماذا عن النهي عن قتل النساء؟ هذا  امخصصات، المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذ  

ينه ))من بدل دخاص باألصليات؛ ألن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوو، بينما عموم 
 محفوو، فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل قول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل. فاقتلوه((

ذا نهيتكم عن شيء مسألة األمر والنهي إذا تعارضا أيهما أقوى؟  ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وا 
هي فالنهي أقوى من األمر، نعم، شيخ اإلسالم إذا تعارض أمر ون ،يدل على أن النهي أقوى من األمر فاجتنبوه((

يرى العكس، يرى العكس أن مخالفة األمر أعظم من مخالفة النهي، ويستدل بأن معصية آدم  -رحمه هللا تعالى-
مر إبليس بالسجود فلم هي آدم عن األكل من الشجرة فأكل، وأ  ن   ،ة إبليس مخالفة أمرمعصيمخالفة نهي، و 

إلى ذات المأمور وذات ، ليس على إطالقه بل ينظر اهذا الكالم ليس على إطالقه أبد   يسجد، لكن يبقى أن مثل
ينظر إلى قوة كل فرد فرد، نعم، اآلن وأنت خارج إلى الصالة مأمور إلى أن تخرج إلى  ؟أيهما أقوى  المنهي عنه

ا يستجيبون، تقول: الصالة حيث ينادى بها، وفي طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كرة، تقول لهم: صلوا، م
وهللا ما أنا طالع من البيت لئال أرى المنكر الذي ال أستطيع تغييره، نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد 

في بيتك، فرق بين أمر  جد إال إذا وقعت عليها، نقول: صل   بغي، وعندها ظالم ال يجيزك أن تذهب إلى المس
لى كل نهي على حدة.وأمر، ونهي ونهي، ينظر إلى كل أمر على حد  ة، وا 
لكن يبقى أن النظر فيها إلى كل قضية بعينها، كل قضية ينظر  ،يعني هناك أمور تطلق على أنها قواعد عامة

 إليها بخصوصها.
وما  اب إلى التغيير، ترتاح إلى التغيير، وكان الناس على مذهب سمعوا كالم  ئاإلشكال أن النفوس تشر أقول: 

كأن ال شيء،  ،وانتهى اإلشكال ،والخاص مقدم على العام من يفتي عام وخاص، عضزال يردد اآلن عند ب
ال أطوف بعد صالة  اويدخل قبيل أذان المغرب بخمس دقائق ويركع ركعتين، هذا حاصل، قد يقول قائل: إذ  

لكن ون بهذا، ما لها وقت محدد، يسلم ؟يمنع الذي مالكن أخر الصالة  ،ف يا أخي...... نقول: طالصبح وال
ترجح لك في هذه المسألة؟ ألن أدلتها ما تزال  أنت ماذااستحسان،  :المسألة مسألة استرواح، بعضهم يسميه

 : ال تدخل المسجد.ون متكافئة، هؤالء لهم مرجح، وهؤالء لهم مرجح، نعم، تدرون أن بعضهم يقول
؟ أو هو من أو من الزم مذهبهمن النهي منسوخ عندهم، ال أدري هل قالوا به صراحة عند الظاهرية يقولون: إ

ال مر بنا  ..،يصير ما جلس وال ؟أن اإلنسان إذا دخل المسجد يضطجع الزم المذهب كأنه من الزم المذهب وا 
 بالنسخ، نسخ النهي. :أنهم يقولون 

تعرف أنه ضعيف، فالطواف ليس بصالة، يعني كونه يمنع من الطواف؛ ألنه  ))الطواف بالبيت صالة(( :حديث
 "، نعم.ما كنا نطوف بعد الصبح وال بعد العصر"لى صالة، لذا جاء في حديث جابر: يؤدي إ



 طالب:.......
وا على تسميته أوقات كراهة، لكن األصل في النهي التحريم، ال ؤ الجمهور على أنه مكروه، الحنفية محرم، تواط

  ..الذي جاءت النصوص فيه آكد. ،سيما تحري طلوع الشمس وغروبها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الجنائز -شرح: الموطأ 

 شرح: باب: غسل الميت
 الشيخ / عبد الكريم الخضير

 

نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه  ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين
 واغفر للحاضرين يا ذا الجالل واإلكرام.  ،جزاءأجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير ال

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب الجنائز: باب: غسل الميت:

سددل فددي غُ  -صددلى هللا عليدده وسددلم-عددن مالددك عددن جعفددر بددن محمددد عددن أبيدده أن رسددول هللا  حدددثني يحيددى
ين عن أم عطية األنصدارية وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سير  ،قميص

حددين توفيددت ابنتدده فقددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-قالددت: دخددل علينددا رسددول هللا  -رضددي هللا تعددالى عنهددا-
مدن  اأو شديئ   ا،جعلن في اآلخدرة كدافور  وا ،رأيتن ذلك بماء وسدر إنأو أكثر من ذلك  ا))اغسلنها ثالث ا أو خمس  

 تعني بحقوه إزاره.))أشعرناها إياها(( فأعطانا حقوه فقال: ،فرغنا أذناه قالت: فلما فإذا فرغُتن فنذنني(( ،كافور
  -رضددي هللا عنهددا-أن أسددماء بنددت عمدديٍس  -رضددي هللا عندده-وحدددثني عددن مالددك عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر 

ثدم خرجدت فسدألت مدن حضدرها مدن المهداجرين  ،حدين تدوفي -رضدي هللا تعدالى عنده-غسلت أبا بكر الصديق 
ن هذا يومصائمةفقالت: إني   .ال :شديد البرد فهل علي من غسٍل فقالوا ، وا 

يغسلنها وال من ذوي المحرم  المرأة وليس معها نساءإذا ماتت  يقولون:وحدثني عن مالٍك أنه سمع أهل العلم 
 .بوجهها وكفيها من الصعيد ممت فمسحيُ منها وال زوج يلي ذلك  ،أحد يلي ذلك منها

 ا.يممنه أيض   هلك الرجل وليس معه أحد إال نساءا : إذ-رحمه هللا- قال مالك
كدن يغسدل صدفة معلومدة ول لدذلكولديس  ،موصدوف ء: ولديس لغسدل الميدت عنددنا شدي-رحمده هللا- قال مالدك
 فيطهر.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول  ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
الكساار  :ويقااول اباان قتيبااة ،الكساارة  بااالفتح و ناااز ج   أو َجنااازة  جمااع "كتدداب الجنددائز": - تعااالىه هللارحماا-المؤلااف 
، بالكسار للانعش، باالفتح الفتح للميت نفسهبو  ،بالكسر للنعش وهو السرير الذي يحمل عليه الميت :لاويق ،أفصح
ناااامااان ذكاااروه  وهاااذا جاااار  علاااى ماااا للميااات، ألناااه هاااو  ؛زة بالكسااار للااانعشأن األعلاااى لألعلاااى واألسااافل لألسااافل. ج 
بااالفتح الااذكر وبالكساار  ةجاجاايعنااي مثاال مااا قااالوا فااي َدجاجااة ود   ،ألنااه هااو األعلااى ؛وَجنااازة بااالفتح للمياات ،األساافل
ود أنهام ياذكرون لهاذا المقصا ،ح الاذي فاي أسافل البئار، والماايالماتح الذي في أعلى البئر ،ح والماتح، والماياألنثى
 .منها وهذا وأمثلة نظائر
  "باب: غسل الميت" :يقول



، علاي بان الحساين بان علاى بان أباي طالاب بان جعفار بان محماد "حدثني يحيى عن مالك عدن جعفدر بدن محمدد"
-والحسااين ساابط رسااول هللا  ،باان الحسااين زياان العاباادين ، وجااده علاايالباااقر وهااوأبااوه محمااد  ،الصااادق وهااجعفاار 

 .- عن الجميعرضي هللا-بن أبي طالب ، وأبوه علي -صلى هللا عليه وسلم
ذا الحاديث مرسال ها غسدل فدي قمديص" -صدلى هللا عليده وسدلم-"عن جعفر بن محمد عدن أبيده أن رسدول هللا 

فدي  -عليده الصدالة والسدالم-سدل النبدي "غُ عان عائشاة  إال في رواية سعيد بان عفيار فوصاله أرسله رواة الموطأ
فان نعام قميص" ا، يعناي هال يغسال هاذه مساألة أخارى  يعني غسل غيار ك  هاذا الخبار فاي  ؟أو وعلياه قمايص مجارد 
ر إلاى عاورة الحاي : السانة المجتماع عليهاا تحاريم النظاقول ابن عبد البار فاي االساتذكاري ،غسل في قميص :يقول

فااإن غساال فااي ، ها إال وعليااه مااا يسااتر يغساال ميتًّااأن وال يجااوز ألحااد  ا،كحرمتااه حيًّاا اوحرمااة المااؤمن ميت اا ،والمياات
 ، أو كل ه؟حسنه وستره كل    ،قميص فحسن

 .......طالب:
 بعد فيه رأي ثالث.

، يلزم من الستر هو ستر العورة اوأقل م ،ه حسنوستره كل    اآلن التوكيد )كل( ألي شيء؟ للضمير المضاف إليه،
ا لماان دون ال عااورة لااه  ،دون الساابع فأهاال العلاام ياارون أنااه ال عااورة لااه أمااا مااا ،فااأكثر هااذا بالنساابة لماان بلااغ ساابع 

ن كان ذكر  ويالسبع،  ن كان أنثى، هذا عندهمأ اغسله النساء وا   .و الذكور وا 
ذلك  إن صح هذا فيحتمل أن يكون  :يعني حديث الصادق عن أبيه عن عائشة يقول : إن صح هذا،يول الباجيق

ا -وقاد روي عان عائشاة  ،هاذا كاالم البااجي ،يعني فغيره يجارد ،-عليه الصالة والسالم-بالنبي  اخاصًّ  ،له خاصًّ
ندري أنجرد رسول هللا  وهللا ما :فقالوا -عليه الصالة والسالم-سل النبي ا غلما أرادو  :أنها قالت -ي هللا عنهارض
نادري أنجارد  وهللا ماا، تىو هاذا دليال علاى أنهام يجاردون الما ؟مان ثياباه كماا نجارد موتاناا -صلى هللا علياه وسالم-

النوم حتاى  ألقى هللا عليهم اختلفوا افلم ؟غسله وعليه ثيابهكما نجرد موتانا أو ن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
صلى هللا -اغسلوا رسول هللا " :م من ناحية البيت ال يدورن منه، ثم كلمهم مكلإال وذقنه على صدره منهم رجل ما

يصاابون فااوق  فغساالوه وعليااه قماايص -صالى هللا عليااه وساالم-فقاااموا إلااى رسااول هللا  "فااي ثيابااهيعنااي  -علياه وساالم
ومحمااد باان إسااحاق الكااالم فيااه ألهاال  ،هااذا تفاارد بااه محمااد باان إسااحاق ،وياادلكون دون القماايص بأيااديهم ،القماايص

يعناي فاي األحكاام ال  ؟يعناي هاذا مان السايرة أو مان األحكاام ؟كاالم هال يحتمال تفارده أو ال يحتمالال ،العلم طويل
ياادخل فااي السااير أو فااي  ا الخباارهاال هااذلكاان  فااي السااير، إمااام ،وفااي السااير إمااام عنااد أهاال العلاام، تفااردهيحتماال 
والساير والتفساير والفضاائل وغيرهاا هال المغاازي  نهام يتسااهلون فاي أحادياث: إيقاول أهال العلام ايعني لم ؟األحكام

 ا؟شرعيًّ  اولو تضمنت حكم   يتعلق بالسيرةيقصدون بذلك السير التي هي مجرد أخبار أو عموم ما 
 طالب:........

ااتضاام ،حكاام شاارعيكاان هااذا ل تكلمااون يو  ،غاازوة ماان الغاازوات غاازوة حنااين عاانيتكلمااون  ايعنااي لماا ا،شاارعيًّ  ان حكم 
هاذا داخال فاي  :أو نقاول ؟يشترط له ما يشترط لرواة األحكام ان هذ: إهل نقول مغانم ضمن الغزوة،أحكام ال لىع

علياه الصاالة -باي يعني هذا األصل فيه أنه خبر عان وفااة الن هل في قبوله؟ مثل الحديث الذي معناالسير ونتسا
أنهم يتساهلون  معناهمن األحكام إال إذا تساهلوا في أحاديث السير فهل  اوما حصل لكنه تضمن حكم   ،-والسالم



تقبال األخباار التاي ال  ،مجارد اإلخباار صور علىأو أنه مق ا،أحكام   تتضمنة ولو في كتب السير  ى بجميع ما يرو 
يعناي  ،األحكاامرجاال يطلبه  اشرعيًّ  اويبقى أن ما تضمن حكم   ؟حكامشترط فيها رجال األي لم ولو اتتضمن أحكام  

 يا مهمة هذه مسألةال ،األحكامعلى أساس أنها مجرد أخبار عارية عن  -الصالة والسالم عليه-خصائص النبي 
 ومانهم مان يشادد ،أخباار السايرة يتسااهلون فيهاا ،ألن بعضهم يطلق التساهل في أحادياث الساير والمغاازي  ؛إخوان

ن كانتفيطبق عليها قواعد أهل الحديث  تجدون من يصنف في صحيح السيرة ياأتي بأخباار  اولذ؛ مجرد أخبار وا 
ال تنطبااق عليهااا قواعااد المحاادثين  ةا حلقاامااألنااه يقتصاار علااى الصااحيح ثاام بينه ؛غياار مترابطااة فيهااا حلقااات مفقااودة

نعم األخبار التاي تتضامن القادح فاي أحاد  ،ةوبعض الناس يشدد فيها نعم مجرد أخبار الحمد هلل فيها سع، يحذفها
 .التثبت فيهاال بد من 

 مااااااااااا ال تقاااااااااابلن ماااااااااان التااااااااااوار خ كاااااااااال
 جماااااااااااع الااااااااااارواة وخاااااااااااط كااااااااااال بناااااااااااان               ج

  ج
 ج

األخبااار  هاذا، مثالمان التثبات فاي  فاال باد ،تعارف المؤرخاون هااذا ديادنهم يمادحون،ألناه ياذمون و  ؛هاذه تثبات فيهاا
لكان إذا  ،عامة أهال العلام يتساامحون فيهاا ا،شرعيًّ  كم اوال تتضمن ح ،ة وما أشبه ذلكلتسليلالتي تساق لالعتبار و 

ال كياف نفارق باين األحكاام ا  هاذا ال باد مان أن تطباق عليهاا القواعاد و  ،حالل وحرام وواجب ا؛شرعيًّ  احكم   تتضمن
اآلن لو  ا؟غسل الميت متجرد  يهل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم ف :وعلى هذا نقول في هذا الخبر ؟يروالس   

ا ؛ثيابهااا جااردواو جئاات بأبيااك أو بأمااك أو بأختااك أو بزوجتااك  ،فااي مغساالة أمااوات ونزعنااا ثيابااهأتينااا بمياات   اعتماااد 
 م، نعم؟كانوا يجردون موتاه همنوأ ،على هذا الخبر

 .......طالب:
ودخلات  ،أن أشارك فاي غسال أباي هذا أبي وأريد :لكن تصور المسألة عملية قلت أنت قد ترضاها مسألة نظرية،

ذا هم   ، نعم؟عليه شيء ما ،ثيابه مجردون وا 
 .......طالب:

 نعم؟ ؟من ثيابه كما نجرد موتانا -صلى هللا عليه وسلم-يا أخي أنجرد رسول هللا  لكن هنا كما نجرد موتانا،
 طالب:......

 ؟التجريد وهالتجريد معروف ما  إذا أطلقال هو 
 طالب:.......

لكاان هااذا االتفاااق يقاادح فااي ، االتفاااق موجااود ،كااالم ماان عبااد الباار هفياا ،الساانة المجتمااع عليهااا ،ل االتفاااقساابق نقاا
لكان الكاالم  ،علاى كال حاال مساألة العاورة ال يجاوز النظار إليهاا ال حاي وال مياتإساحاق،  ذكاره ابان الحديث الذي

لحي وال الميت فال بد مان حمال التجرياد فاي إذا اتفقنا على أنه ال يجوز النظر إلى عورة ا في مفهوم التجريد هنا،
ويبقاى  ،يعني ينزع القميص الذي يستر كامل البادن ،هذا الخبر إن صح على أنه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي

حنيفاااة أن يجاارد الميااات وال يغساال فاااي  يمالااك وأباا ؛ ولاااذا الساانة عنااادر العاااورة التااي ال يجاااوز النظاار إليهاااتساامااا ي
ماع ماا  كاامال   اتجرياد   ون يجارد ممالاك أنهاة و حنيفا يمراد أب، هل يغسل في قميصه :افعيوقال اإلمام الش ،قميصه

 ن بهم هذا.ظي ال ؟أنه ال يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي من االتفاق على نقل ابن عبد البر



ة نسايب "وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عدن أم عطيدة األنصدارية"
-"األنصدارية قالدت : دخدل عليندا رسدول هللا بنات الحاارث  :ويقاال ،بنات كعاب ،نسيبة باالفتح :ويقال ،لتصغيربا

هاذا هاو المعاروف أنهاا  ،المشاهور أنهاا زيناب كماا فاي صاحيح مسالمو  حدين توفيدت ابنتده" -صلى هللا عليه وسلم
، -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي وهااي أكباار بنااات ، زوج أبااي العاااص باان الربيااع، هااذا فااي صااحيح مساالم ،زينااب

 :في سنن ابن ماجه عن أيوب عن بن سيرين بهذا اإلسناد عن أم عطياة قالات ،وكانت وفاتها في أول سنة ثمان
 تإال أنها سامي ،الحديث بلفظه ...ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال -صلى هللا عليه وسلم-دخل علينا رسول هللا 

: فهال نقاول، علاى شارط الشايخين -حاديث ابان ماجاه-الحاديث و  ،مسلم زيناب فيسميت بن ماجه أم كلثوم و افي 
وقاااد عرفاات بتغسااايل  ،ن أم عطيااة حضااارت غساال البنتااين: إأو نقااول ؟والبناات زيناااب ،فااي الصاااحيح أصااح ن ماااإ

أو  ؟د صاحيحاسانواإل ،داعاي لناوهم الارواة الو  ،علاى شارط الشايخين صاحيح وساند ابان ماجاه ؟األموات من النساء
 واحادة؟ أن اللفظ يوحي بأن القصاةو في صحيح مسلم ال سيما  بن ماجه وهم والصحيح ماافي سنن  مان : إنقول

قال به  ،على كل حال كونها حضرت غسل البنتين قيل به ة،أدني اختالف يشم منه أن القصة واحد هفي يعني ما
بلفاظ واحاد يادل علاى أن هنااك لكان كاون القصاتين  ،وليس ببعياد ،لرواة الثقات من الوهمل صيانة بعض أهل العلم

حضار ماوت  -علياه الصاالة والساالم-لكن النبي  ،نها رقية ال زينب وال أم كلثوم: إبعضهم يقول ،من البعد ءشي
 .-الصالة والسالم عليه-، لم يحضرها في غزوة بدرنعم؟ كيف؟ رقية؟ وفاة 

ونقاال النااووي  ))اغسددلنها((المياات  األماار دلياال ماان قااال بوجااوب تغساايل ))اغسددلنها(("بنتدده فقددال: ا"حددين توفيددت 
لكناااه  ،ل الميااات فاارض كفايااةيغسااتعلااى أن ، نقاال اإلجمااااع النااووي جماااع علااى أن غساال الميااات فاارض كفايااةاإل

نعام الجمهاور علاى  ،عند المالكياة حتاى أن القرطباي مانهم ذكار أناه سانة شديد فإن الخالف مشهور ذهول ،ذهول
هااااو فاااارض واجااااب  ،اليل الميااات، غسااااتألمااااة تشاااترك فااااي معناااى أن كاااال ا ،أناااه فاااارض كفايااااة لااايس بفاااارض عااااين

متساهل كما هو  -رحمه هللا تعالى-والنووي  ،لكنه ال على العيان إنما على الكفاية ،األمر فيه ثابت ))اغسلنها((
 .في مسائل الخالف فيها مشهور نقل اإلجماع  ،معروف في نقل اإلجماع

 طالب:.......
 .ال، صاحب المفهم، شيخه أبو العباس

د ا))اغسلنها ثالث   ؟ترتيبلتخيير أو للأو هذه ل ((اأو خمس   ا))اغسلنها ثالث   ا أو أكثدر(( اأو خمس  ))إن  يعناي سابع 
))اغسلنها  ترتيابلإنما هو ل تخييرلل  ليس اإذ   ؟التشهي أو الحاجةو  يعني هل هذا مرده إلى االختيار رأيتن ذلك((

دد إن كفاات الااثالث بهااا ونعماات ((اثالث دد ،إ ((ا))أو خمس  ن لاام إ اأو ساابع   مااتإن كفاات الخمااس  بهااا ونع ن لاام تكااف 
 .ترتيبلالثالث فهو ل تكف  

 طالب:.......
 .ربعاألذكر  ما ا،ذكر أربع   نه مايزاد يقطع على وتر، بدليل أال 

 :البار قاال ابان عباد ،تشاهي واالختياارلوليس مرد ذلاك ل ،يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك ))إن رأيتن ذلك((
ا ))إن  ،ولااو لاام ينظااف المياات بالساابع ال ياازاد عليهااا ،الساابع ، يعنااي ولااو لاام تكاافقااال بمجاااوزة الساابع ال أعلاام أحااد 

معاروف وهاو نبات  ((ا))وجعلدن فدي اآلخدرة كدافور  وهاو شاجر النباق  السادر جماع سادرة، رأيتن ذلك بمداِء وسددر((



لتطياب  مدن كدافور(( اأو شديئ   اي اآلخرة كدافور  ))اجعلن فأو هذه شك  من كافور(( اأو شيئ   ا))كافور  طيب الريح 
كاان  ألناه لاو ((ا))اجعلن فدي اآلخدرة كدافور   :ولذا قال ؛وطرد الهوام كما يقول أهل العلم ،تصليب البشرةو  ،الرائحة

ماااذا  ،اجعلان نكارة فاي ساياق األمار اكاافور  ؟ تعناي مااذا اعلاى كاال حاال كاافور   ،الغساالتبقياة بفاي األولاى لاذهبت 
ماان  ءفالكااافور بهااذا السااياق أو شااي ،يعنااي النكاارة هااذه تصاادق فااي أي جاازء منااه ؟النكاارة فااي سااياق األماارتقتضااي 

قالددت: فلمددا "أعلمننااي  ))فددنذنني((يعنااي ماان غساالها   ))فددإذا فددرغتن((شااك لأو هااذه ل اإذ   ،الكااافور ال فاارق بينهمااا
 اإلزار ماانواألصال فاي الحقااو معقاد  ،يلهااذ ةلغا اوكسااره حقااوة بفاتح الحااء، "ة"فأعطانددا حقدو أعلمنااه  فرغندا أذندداه"

فقدال:  ة"فأعطاندا حقدو اإلزار نفساه ، ويطلاق هناا وياراد باه اإلزار ،الموضع الذي يعقاد فياه اإلزار مان البادن ،البدن
فهااو  ،الشااعار الااذي يلااي شااعر الباادن مباشاارة ،والشااعار الااذي يقاباال الاادثار ا،يعنااي اجعلنااه شااعار   "))أشددعرناه إيدداه((
يعنااي هاام  ))األنصااار شااعار(( قااال: -عليااه الصااالة والسااالم-وماان فضااائل األنصااار النبااي  ،ساادالااذي يباشاار الج

ماان أخاذ هال ي تعناي بحقاوة إزاره، نقااول: ))أشددعرنا إيدداه(( ،يعناي هام أقاارب النااس إلاي ،شاعري وجلاادي لاون بالاذين 
الصااالحين كمااا ذكااار  ابتنااه جااواز التباارك بآثااار هألم عطيااة إلشاااعار  ةحقااو  -عليااه وساالمصاالى هللا - ء النباايإعطااا

راح ؟الزرقاني أماا  ،-علياه الصاالة والساالم-، وهاو النباي لكنه خاص بمن جعال هللا فياه البركاة ،هذا ذكره جل الش 
 ،ما فعلوا هذا ،وال أحد وال ابن عمر بكر وال عمر بو، ال أأنهم فعلوه ؛ ولذا ال يعرف من خيار هذه األمةغيره فال

 .وهللا أعلم، -الصالة والسالم عليه-هللا فيه البركة وهو النبي  علخاص بمن ج ،فدل على الخصوصية
 .  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن ،وبارك على عبده ورسوله وسلم وصلى هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الجنائز ) -شرح: الموطأ 

، وباب: جنازة، وباب: النهي عن أن تتبع الشرح: باب: ما جاء في كفن الميت، وباب: المشي أمام  الجنازة بنار 
التكبير على الجنائز، وباب: ما يقول المصلي على الجنازة، وباب: الصالة على الجنائز بعد الصبح إلى 

 اإلسفار وبعد العصر إلى االصفرار.
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
  نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك علي عبده ورسوله ،ينالحمد هلل رب العالم

زوج  "أن أسماء بنت عميس"بن حازم  وبن محمد بن عمر  "وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن  أبي بكر" :يقول
رضاي -علاي ولماا تاوفي أباو بكار تزوجهاا  ،تزوجهاا أباو بكار نت قبله تحت جعفر، لما قتل في مؤتةكا ،أبي بكر
 "غسلت أبا بكدر الصدديق"ألمهاا  -أم المؤمنين-وهي أخت لميمونة بنت الحارث  ،أسماء بنت عميس ،-هللا عنه

"غسدلت عان ثاالث  وساتين سانة  ،سنة ثالث عشارة ،زوجها حين توفي ليلة الثالثاء لثمان بقين من جمادى اآلخرة
تغسايل المارأة لزوجهاا ال خاالف  ،سيل المارأة لزوجهااجواز تغذكر أهل العلم أنه ال خالف في  أبا بكر حين توفي"

 -رضاي هللا عناه- األن عليًّا ؛أما تغسيل الزوج لزوجته فأجاازه الجمهاور ،ألنها ما زالت في حكمه وفي عدته ؛فيه
وال يغساالها ألنااه  ،ألنهااا فااي عاادة منااه ؛تغسااله :وقااال أبااو حنيفااة والثااوري  ،-رضااي هللا عاان الجميااع-غساال فاطمااة 
 ،زال بدليل اإلرث واالرتباط ما ،والصواب قول األكثر أن كل واحد من الزوجين يغسل األخر ،منها ليس في عدة

 .كل واحد يرث من الثاني
ن هدذا يدوم شدديد البدرد ،"ثم خرجت فسألت من حضرها مدن المهداجرين فقالدت: إندي صدائمة فهدل علدي مدن  ،وا 

تغساايل المياات؟ وم شااديد الباارد أو ألنااه ال غساال ماان ألنهااا كاناات صااائمة فااي ياا ؛ال :هاال قااولهم فقددالوا: ال" ،غسددلٍ 
، يعنااي  ،ال فقااالوا: وفااي  ،يعنااي لعااذرها بالصااوم والباارد هااذا احتمااال ،ال واجااب وال مسااتحب ؟كياافال غساال عليااك 

: -عليااه الصااالة والسااالم-قااال: قااال النبااي  -رضااي هللا عنااه-المسااند والنسااائي والترمااذي وحساانه عاان أبااي هرياارة 
وقااال  ،ال يصااح فااي هااذا الباااب شاايء :لكاان قااال اإلمااام أحمااد وماان حملااه فليتوضااأ(( ،يغتساالفل ا))ماان غساال ميت اا

قاال  ال يغتسال"كناا نغسال الميات فمناا مان يغتسال ومناا مان " :لقول ابن عمار ؛ن األمر فيه على الندبإ :بعضهم
مماا ينبغاي ألن الاذي يغسال الميات قاد يصال إلياه شايء  ؛فيكاون مان بااب االساتحباب ،إسناده صحيح :ابن حجر

 ،يعنااي لاايس عليااك غساال ،لكاانهم قااالوا: ال ،الجمااع بااين مااا ورد فااي ذلااكفاالغتسااال أكماال يعنااي هااذا وجااه  ،إزالتااه
 ،والخبر محتمل، لكن اإلمام أحمد يقول: ال يصح فاي هاذا البااب شايء ،والمالحظ العلة التي ذكرتها أو اإلطالق
 .الميت الذي هو باب األمر بالغسل من تغسيل

وال مددن ذوي  ،عددن مالددك أندده سددمع أهددل العلددم يقولددون: إذا ماتددت المددرأة ولدديس معهددا نسدداء يغسددلنها"وحدددثني 
 ، نعم؟يعني من فوق الثوب ،على كالمه يجوز للمحرم أن يغسل قريبته أحد يلي ذلك منها" -كأخ وعم- المحرم

 ...طالب:....
 ؟كيف



د يلاي ها، وال من ذوي المحرم كأخ وعم أحساء يغسلنإذا ماتت المرأة وليس معها ن :سمع أهل العلم يقولون يقول: "
أن يغسل قريبته من فوق الثوب كما قال مالك في المدون والعتبياة  -على كالمه-للمحرم  ذلك منها فيجوز حينئذ  
فمسدح بوجههدا وكفيهدا  ،"وال زوج يلدي ذلدك منهدا يممدتيعني جعل المحرم مثل الزوج  "وال زوج يلي ذلك منها"

، وقال مثال هاذا فاي ال يتوالهاا الرجاال األجاناب ،م، يعناي ال نسااء وال محارم وال زوج، إذ ا ت ايملطااهرا من الصعيد"
ذا هلك الرجل الرجل  د -يعناي أجاناب- وليس معه أحد إال نساء -أي مات-"قال مالك: وا  فمساحن  "ايممنده أيض 

يلااين غساال الرجااال إال النسااء ال  وكااذا ،الاازوج أن الرجااال ال يلااون غساال النسااء إالوالجمهااور علاى  ،وجهاه وكفيااه
 ؟ها لها ذلك أو ليس لها ذلكابنته أو للبنت أن تغسل أبايعني هل لألب أن يغسل الزوجة فقط، 
 طالب:.......

 ؟كيف
 طالب:.......
حيااث ال بيجعاال عليهااا ثياااب وتبلاال أقاال األحااوال  :م أو نقااوليمتاا :هاال نقااول، زوج وال نساااء وال أحااد هحاجااة مااا فياا

 ؟يليها
 لب:.......طا

والنساااء ال يلااين تغساايل الرجااال إال الزوجااة  ،الجمهااور علااى أن الرجااال ال يلااون تغساايل النساااء إال الاازوج لزوجتااه
يعناي يجرناا هاذا  ،لثياابر أن المحارم لاه أن يغسال مان فاوق الكن مالك يارى أن األما ،هذا قول الجمهور ،لزوجها

وقال مثال هاذا فاي  ،هاا عناد حاجتهاا لقضااء حاجتهاا وتنظيفهاافاي حاال حيات الكالم إلى كاون الرجال يلاي أماه ماثال  
اماارأة لاايس عناادها ماان يقااوم  ،بنتااه أو العكااسايعنااي رجاال كبياار توفياات زوجتااه ولاايس عنااده إال  ،البناات تلااي أباهااا

يلاي  نهاا تبقاي فاي نجاساتها أو: إهال نقاول، ما في البيت غياره ،غيره هما في ؟بحاجتها إال الولد هل يلي ذلك منها
بقااادر ماااا يحقاااق  ،ال يترتاااب علياااه مفسااادةبحياااث ذلاااك بقااادر ماااا يحقاااق المصااالحة منهاااا؟ الضااارورة داعياااة إلاااى ذلاااك 

 ، نعم؟المصلحة
 طالب:.......
غيار الغسال فاإذا ساقط الغسال ساقط  : ال يجازئ وتغسيل الميت هال هاو لنجاساة ترفاع بحياث يقاال ،هو بدل الغسل
 ؟له بالتيممهو حدث الموت حدث يرفع بالغسل أو بد :الكل أو نقول

 ........طالب:
 ألن ن الغسال ساقط: إترياد أن تقاول تأو أنا ،إذا لام يتحقاق الغسال فاال باد مان التايمم ،حدث يحتاج إلى تايمم إذن

ااايمموال ،مااان الزماااه أن يباشااار المغساااول لكااان التااايمم أماااره ساااهل  ،هاااذا قصااادك أنااات تااايمم مااان الزماااه أن يباشااار الم 
  .يمسح به ال بأسو  ئ ايمم شي ذلك بحائل مثال   بأطراف اليدين وما أشبه

 طالب:........
يعني هل هو لحدث أو  ا،وميت   اأما الطهاة فالمسلم ال ينجس طاهر حيًّ الحدث،  قرب ما يكون إلىعلى كل حال أ

  ؟ نعم؟لنجاسة أو هو مجرد تعبد جاء الشرع بهذا وال نعدل عنه
 طالب:........



 ...نعم؟التراب غبار يزيد الوسخ ل مثال  وال تق ،د وله بدل وله نظيربعت :ذا قلناإ
 طالب:........

 .ليس ألحد كالم حتى في الصالة هذا وصفه
 طالب:........

 ، نعم؟الحنابلة يرون التيمم..........، على كل حال له بدل وله نظائر ،ال
 ...طالب:.....

 نحانهاو بهاذا المقصاود،  ماا ؟تايممميت يغتسل أو ما يجد مااء فيالمن غسل أن أنت ذهبت إلى ال ما فيه تالزم، 
 .ي يممإلى البدل صل أن يغسل، تعذر تغسيله، إذ ا يعدل األ ،قصدنا الميت نفسه

 ........طالب:
وبماا يحقاق  ،الضارورة تقادر بقادرها، ها، إذا تعذر أن يوجد امرأة تلاي المارأة أو رجال يلاي الرجالر الضرورة تقدر بقد

بقاادر الحاجاااة إذا اساااتغلقت غلقااات األباااواب دون  ،ترتاااب علياااه مفسااادةبماااا يحقاااق المصااالحة بحيااث ال ي ،المصاالحة
  .المشتكىهللا لى تنظيف إال بهذا الطريقة إ

ولدديس لددذلك صددفة معلومددة، ولكددن  -ال يجااوز تعديااه- ولدديس لغسددل الميددت عندددنا شدديء موصددوفقااال مالااك: "
))ابااادأن  :يث أم عطيااةجاااء فاااي حااد لكاان علاااى مااا، يعناااي إذا عماام بالماااء كاغتساااال الحااي كفااى يغسددل فيطهددر"

ا)) :بعد أن قالبميامينها ومواضع الوضوء منها((  كما  ))أو أكثر(( :وفي رواية ((اأو سبع   اغسلنها ثالث ا أو خمس 
ن بميامينهاا أبادا))ومواضاع الوضاوء  نفهاذه الصافة يبادأ بالمياامي ...... خماس، إن رأياتن ذلاك(( ))من ذلك عندنا

ال اتفاق؟هل بين ا ومواضع الوضوء منها((  لجملتين تنافر وا 
 طالب:.......

 ))ابدأن بميامينها((جل اليمنى قبل اليد اليسرى هذا مقتضى هذه الجملة ن تغسل الر   اه أمقتض ))ابدأن بميامينها((
 والعطاف علاى ))ومواضع الوضوء منهاا(( :ومقتضى قوله ،جل اليمنى قبل اليد اليسرى مقتضى ذلك أن تغسل الر   

الجملتااان متفقتااان أو  ،ن بمواضااع الوضااوء منهااا أن تغساال اليااد اليساارى قباال الرجاال اليمنااىاباادأاماال و نيااة تكاارار الع
دأ بمواضاع الوضاوء كاالحي، يبا ،لكان نسالك باذلك مسالك الحاي ،اخاتالف ظااهر هفيا ؟بينهما شايء مان االخاتالف

حااي يفاايض الماااء علااى ، كمااا أن الثاام بعااد ذلااك فااي الغسااالت بعااد الوضااوء يباادأ بالميااامن ،ه للصااالةتوضااأ وضااوء
 بالشق األيمن ثم األيسر. رأسه ثم يبدأ

 
  .أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه  ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

 أجمعين.
 . كراماللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا ذا الجالل واإل 

 :-رحمه هللا تعالى-مؤلف قال ال



 باب: ما جاء في كفن الميت:
رضدي  -صدلى هللا عليده وسدلم-عدن عائشدة زوج النبدي  عروة عن أبيده عن مالك عن هشام بن ىحدثني يحي
سدحولية، لديس فيهدا قمديص وال فن في ثالثة أثواٍب بديٍ  كُ  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -هللا عنها
 عمامة.

قددال  -رضددي هللا تعددالى عندده-بلغنددي أن أبددا بكددر الصددديق  :عددن يحيددى بددن سددعيد أندده قددالوحدددثني عددن مالددك 
: فدي فقالدت ؟-صدلى هللا عليده وسدلم-فدن رسدول هللا كُ  مْ فدي َكد وهو مري : -رضي هللا تعالى عنها-لعائشة 

 ،غسدلوهثدوب عليده قدد أصدابه مشدق أو زعفدران فالخذوا هذا الثوب  :فقال أبو بكر ثالثة أثواب بي  سحولية،
لجديدد مدن الميدت الحدي أحدوج إلدى ا :بكدر بدو؟ فقال أوما هذا :فقالت عائشة ،ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين

نما هذا للمهلة.  وا 
-بدن العداص  ووحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبدد هللا بدن عمدر 

فن فإن لم يكن إال ثوب واحد ك ،يلف في الثوب الثالثأنه قال: الميت يقنص ويؤزر و  -رضي هللا تعالى عنهما
 . فيه

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 باب: ما جاء في كفن الميت"": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

رضدي  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة زوج النبي "حدثني يحيى عن مالك عن  هشام عن عروة عن أبيه عن 
فااي طبقااات اباان سااعد عاان  كفددن فددي ثالثددة أثددواب" -صددلى هللا عليدده وسددلم-أن رسددول هللا  -هللا تعددالى عنهددا

ا "بايض "إزار ورداء ولفافاة :الشعبي فإنهاا  ،))البساوا ثيااب البيااض ا:جااء فاي السانن مان حاديث ابان عبااس مرفوع 
وله شاهد حديث سمرة بن جنادب بإساناد صاحيح  ،وصححه الترمذي والحاكم وتاكم((وكفنوا فيها م ،أطيب وأطهر

الحنفياة أن المساتحب أن يكاون يرى  فيها موتاكم(( ا))كفنو  :فالبياض هو األفضل لهذا الحديث ولألمر به "بيض"
 ن وبارد  حبارة،كفان فاي ثاوبي -علياه الصاالة والساالم-هاذا بماا جااء أن النباي  اوكاأنهم أخاذو  ة،حبر  دها ثوبحفي أ

ساناده حساناو دأبو أخرجه   ،لكان روى مسالم والترماذي مان حاديث عائشاة أنهام نزعوهاا عناه ،د من حديث جابر وا 
احولية بضاام  حولية""َسدد -علياه الصااالة والساالم-ثاام نازع عنااه  ،مخطاطال لحبارةيعناي كأناه سااجي بهاذا الباارد ا أو س 

وبالضاام  ،اليمنباا : بااالفتح المدينااة التاايقااال األزهااري  ،السااين أو فتحهااا َسااحولية نساابة إلااى سااحول قريااة فااي الاايمن
َساحول  نسبة إلى َسحول فالنسابة ماشاية َساحولية نسابة إلاى :إذا قلنا ،وال تكون إال من قطن ،الثياب البيض النقية

ذا قلنااا ،اليمنقرياة باا ااحولية جمااع سااحل وهااو الثااوب األبايض النقااي يقااول أهاال العلاام :وا  ، وال يكااون إال ماان قطاان :س 
 . قط من بعض النسخ نص الحديث الساقطول هذا: سيق

كفددن فددي ثالثددة  -صددلى هللا عليدده وسددلم-"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن يحيددى بددن سددعيد أن رسددول هللا  :يقاول
ااحول وهااو جمااع  مفاااد مااا معنااىيعنااي مفاااده  أثددواب بددي  سددُدحولية" ااحولية جمااع سااحل نساابة إلااى السااحول الس  س 

باد أن يارد  ال ،النسابة إلاى الجماع شااذة شااذة،النسبة إلى الجمع عناد أهال العلام  ،إلى الجمع ، والنسبة حينئذ  سحل
 لكااان يااارد علاااى هاااذا أناااه إذا كاااان الجماااع أشاااهر مااان المفااارد كاألنصاااار ماااثال   ،ثااام ينساااب إلياااه ،الجماااع إلاااى مفااارده

 \ .واألعراب نسب إلى الجمع هم صرحوا بأن النسبة إلى الجمع شاذة



 ،وعااان بعاااض الحنفياااة يساااتحب القمااايص ،يكفااان فاااي القمااايص أن الميااات ال الجمهاااور علاااى "لددديس فيهدددا قمددديص"
لبس عبد هللا ، يعني أفي قميصه أبي كفن عبد هللا بن -عليه الصالة والسالم-يستحب القميص لماذا؟ ألن النبي 

ال ليختااار لنبيااه إ -جاال وعااال-لكاان مااا كااان هللا  ،وهااذا فعلااه وذاك مااا فعاال بااه ،فااي قميصااه وأدخلااه القباارأبااي  باان
ولاده مان  ،لخااطر ولاده اوجبار   ،فهذا مكافئة له -عليه الصالة والسالم-وأما كونه يكفن في قميص النبي  ،األكمل

-المقصود أن مثل هذه قضية عين كوناه  ا،لما جاء مهاجر   األنه كسا العباس قميص   ؛مكافئة له ،خيار الصحابة
وماا كاان هللا   ،لنبياه -جل وعاال-ص هذا ما اختاره هللا ثواب ليس فيها قميكفن في ثالثة أ -عليه الصالة والسالم

ن فاي القمايص مااذا يجيباون عان هاذا فاك: يالاذين يقولاون  "ليس فيهدا قمديص وال عمامدة"ليختار لنبيه اإل األكمل 
هو موجود، لكن هل هاذا ظااهر فال يمنع أن يكون ليس في العدد و  ،ليس فيها يعني في الثالثة :يقولون  ؟الحديث
نه يوجد قمايص مان ، ال يعني أظاهر اللفظ يعني المعنى المتبادر من اللفظ أنه ال يوجد القميص البتة ،الاللفظ، 

يعنااي قماايص دون عمامااة ال  ،أو أنااه ال يوجااد قماايص وعمامااة مجتمعااان ،كمااا يقااول بعااض الحنفيااة ،غياار الثالثااة
شاك أناه ال لكان هاذا وحادها،  عماماةولايس المنفاي القمايص وحاده أو ال ،فاالمنفي اجتمااع القمايص والعماماة ،باأس
 هذا تكلف ظاهر. ،تكلف
بكاار  أبااو "حدددثني عددن مالددك عددن  يحيددى بددن سددعيد أندده قددال: بلغنددي أن أبددا بكددر الصددديق قددال لعائشددة" :يقااول

فدي كدم كفدن  :"وهدو مدري  فدي مدر  موتده -رضي هللا  عنهاا-قال لعائشة  -رضي هللا تعالى عنه-الصديق 
ذكار  :قال أهل العلم ؟-صلى هللا عليه وسلم-يسأل في كم كفن رسول هللا  ؟"-وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 

ألن مثال هاذا ال يقولاون:  -أرضااهرضي هللا عناه و -ام توطئة لها على الصبر على فقده هذلك لها بصيغة االستف
فاي  :قاول لهااكان في مرض الموت وي في ثالثة أثواب" :"فقالت ،-رضي هللا عنه وأرضاه-يخفى على أبي بكر 
فتهون مصايبتها باه  ،-عليه الصالة والسالم-ليذكرها بمصيبة النبي  ؟-صلى هللا عليه وسلم-كم كفن رسول هللا 

تهااون  -الصااالة والسااالمعليااه -وال شااك أن ماان أصاايب وتااذكر المصاااب بااه  ،-رضااي هللا تعااالى عنااه وأرضاااه-
أبددو بكددر: خددذوا هددذا الثددوب لثددوب كددان عليدده فقددال  ،"فقالددت: فددي ثالثددة أثددواب بدديٍ  سددحوليةجميااع المصااائب 

سكان الشين المغرة عند أهل المدينة ق"شْ يمر  فيه قد أصابه مِ   ،يعناي اخاتالط البيااض باالحمرة ،بكسر الميم وا 
بن أمغار، واللا هاذا شايء :يقاال ،مثال هاذا وماا زال مساتعمال   ،هاو المغارة اخاتالط البيااض باالحمرة :المشاق يقولاون 

أحمار  بن شايءاقاة أو الشااة أو العناز ظهار ماع اللاإذا حلبات الن اأحيان ا ،من الادموب بش اختلط  فيه مغر إذا كان م
 ،ليازول عناه اللاون الاذي فياه "فاغسدلوه"أو هاذه شاك  "أو زعفدران"على كل حال هذا معناى المشاق يسمونه مغر، 

ال فالثوب الملبوس ال يجب غسله   عليه-يعني كما كفن النبي  ،لتكون ثالثة "ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين"وا 
خليفة اإلمام األعظام يكفان ال يعني ثوب مستعمل لخليفة المسلمين؟! "فقالت عائشة: وما هذا؟" -الصالة والسالم

"فقال أبو بكدر يعني ما يليق بإمام المسالمين " ن هذا خلق: إقلت" :وفي رواية البخاري  ؟في ثوب فيه مغرة ما هذا
نمددا هددذا للمِ  الحددي :-رضددي هللا تعددالى عندده-  الَمهلااة روي هلااة أو أو الم   هلددة"أحددوج إلددى الجديددد مددن الميددت، وا 

 والمراد به الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد. ،بالكسر والضم والفتح
عان   "عدن عبدد هللا -الزهاري - حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الدرحمن بدن عدوفو " :يقاول

ا؟ نعم؟ يعني ما ؟خكل النسفي كذا عندكم عبد هللا    فيه عبد الرحمن أبد 



 ..طالب:.....
يعناي  فاي نساخه ؟يقولاهالاذي مان  ؟ماذاعن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف  نفيها طبعة فيها عبد الرحم ما

لكان وجاوده فاي النساخة هاو  ،ن عبد الارحمن هاو الصاواب: إال أقول ،هذه النسخة هي الصواب يحيى؟من رواية 
هاذا العااص  بان وعان عباد هللا بان عمار  عباد البار وغياره: ن يقاول ابانأللمااذا؟  ،أناه عباد هللا والصواب ،الصواب

 ،مان األصال يحياى،دليال علاى أن تسامية عباد الارحمن مان عناد  ،فساماه عباد الارحمن يحياىوغلاط  ،هو الصواب
إذا أردنااا أن يعنااي  ،ن الصااواب فااي الحاشاايةيويباا ،تتاارك كمااا هااي عبااد الاارحمن ،فاألصاال أن ال تصااحح مثاال هااذه
ويشاير إلاى ماا عاداها  ،علاى رواياة واحادة ، األصال أن يعتماد اإلنساان فاي كتاباهنصحح الكتب من رواياات أخارى 

 ، يبقيوال يتصرف في الكتاب ،ثم يصحح األخطاء من الروايات األخرى  ،عتمد أرجح الروايات بصوابها وخطئهاي
أماا أن يهجام علاى رواياة  ،واب كاذا كماا فاي وراياة فاالنالصاو  ،كاذا :يقول ،كما هو في الكتاب ويعلق عليه أالخط
باان  وعبااد الاارحمن باان عماار  أباان العاااص وروايتااه عبااد الاارحمن هااذا خطاا وعاان عبااد هللا باان عماار  :ويقااول يحيااى
 .العاص

 ..طالب:......
هاو ماا يلازم أن يكاون هاو  ،عتيقاة ، ال هو موجود في نسخما يلزم أن يكون هو ،ل عبد الباقيمن قبال يمكن أنه 
يعني وجادنا  ،فالنساخ من األصل ال يجوز لهم أن يتصرفوا ،الذي فيها عبد الرحمن يحيىلكن رواية  ،وجده هكذا

ي ثام يشاار إلاى الصاواب فا ،يبقاى كماا هاو ،الصواب عبد هللا نمسح ونصحح ما هو بصحيح :ابن عبد البر يقول
سااخة معتماادة عليهااا سااماعات ألهاال العلاام إن كااان هناااك ن ياارجح بااين النسااخ الحاشااية، اآلن يفاضاال بااين النسااخ،

حاااد النساااخ عااان غيرهاااا فيعتماااد هنااااك ميااازة ألإذا كاااان ماااا  ،فاااي الحاشاااية الخطاااأويصاااحح  ،موثقاااة تعتماااد بماااا فيهاااا
مماان يساالك هااذا المساالك الااذي  اويبقااى أن كثياار   ،ويشااار إلااى اخااتالف النسااخ فااي الحاشااية ،الصااواب فااي األصاال

اعتااداء  ،وهااذا أماار فااي غايااة األهميااة ،أمااور الااراجح الااذي فااي الحاشااية يساامونه الاانص المختااار كثياار ماانهم ياارجح
 . أهل العلم فالذي ال يأنس من نفسه األهلية والكفاءة ال يتصدى لتحقيق كتب ،على كتب أهل العلم

أباو حنيفااة و وبهاذا قاال مالاك  ،أي يلابس القمايص عدن عبدد هللا بدن عمدرو بدن العداص أنده قدال: الميدت يقمدص""
ماان  ةهاذه حجاا ،كسااه قميصااه ة،كسااا عباد هللا باان أ باي قميصاا -علياه الصااالة والساالم-ألن النبااي  "؛مامويع" :وزاد
علياه الصاالة -أن النباي  :وفي الحديث الصاحيح ،ويعمم :وزاد علي ذلك قال ،بأن الميت يكفن في قميص :يقول

هااذه ماان يعاارف لهااا أصاال؟  أمااا يعماام ،لاايس فيهااا قماايص وال عمامااة -كمااا تقاادم-كفاان فااي ثالثااة أثااواب  -والسااالم
"ويلدف فدي الثدوب الثالدث، أي يجعل له إزار  "يقمص ويؤزر" ؟فكيف بالعمامة يعني إذا عرفنا أن للقميص أصال  

، إذ الواجاب مااا وال ينتظاار بدفناه ارتقاااب شايء آخاار ،يكفاان فاي ثااوب واحاد فدإن لددم يكددن إال ثددوب واحدد كفددن فيدده"
 : يرياد أنماا ذكار أوال  إال ثوب واحد كفن فيه يقول الباجي األكمل ثالثة، ا، لكنيكفي واحد   ا،تفاق  يستر بدن الميت ا

واألصل في ذلك ما  ،جتزأ بها اواحد   اهو المستحب يعني الثالثة هو المستحب عنده لمن وجد فإن لم يجد إال ثوب  
ن فياه إال مناي فلام يوجاد لاه ماا يكفا ابان عميار وكاان خيار  : قتال مصاعب عن عبد الرحمن بان عاوف أناه قاال ي رو 

قتال مصاعب بان عميار وهاو خيار  :فقاال اأن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكاان صاائم   :وفي البخاري  ،برده
ن غطي رجاله بدا رأسه. امني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجاله نفتاح الدنيا يعني ليس بخيار مان كال ، وا 



 ،فااإذا لاام تشااكر تحولاات إلااى نقاام ،تاااج إلااى شااكرالاانعم تح ،لكاان قلياال ماان عبااادي الشااكور ،ال شااك أنهااا ن عاام ،وجااه
وهاذا عباد الارحمن  ،الء وفارت لهام أجاورهمؤ الصاحابة الاذين تقادمت وفيااتهم قبال الفتاوح ها ،منها اوصار العدم خير  
ماا  ،يعناي وفار لاه أجاره بكمالاه ،خيار مناي ،عباد الارحمن مشاهود لاه بالجناة : مصاعب خيار مناي،بن عاوف يقاول
ال تحولاات إلااى نقاام ،عم خياارتااوافر هااذه الاان   ال شااك أن  ،نقااص منااه شاايء ، لكاان يبقااى أنهااا إن شااكرت بهااذا القيااد وا 

نَسدداَن َلَيْطَغددىماان الناااس لمااا اسااتغنوا طغااوا  والواقااع يشااهد بااذلك كثياار ( 9-0)]َأن رَّآُه اْسددَتْغَنى{ *  }َكددالَّ ِإنَّ اإلِْ
 . رجل الصالحلل وعلى كل حال لمن شكر نعم المال الصالح ،هذا هو الغالب [سورة العلق

 .سم
 :أحسن هللا إليك

 باب: المشي أمام الجنازة:
رضي هللا -وأبا بكر وعمر  -صلى هللا عليه وسلم-ابن شهاب أن رسول هللا  يحيى عن مالك عنحدثني 
 عمر. وعبد هللا بن م جرًّاهليمشون أمام الجنازة، والخلفاء  كانوا -عنهما

ربيعة بن عبد هللا بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب  وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن
. وحدثني -رضي هللا تعالى عنها-بنت جحش  لناس أمام الجنازة في جنازة زينبيقدم ا -رضي هللا عنه-

ثم يأتي البقيع فيجلس  :قال ،ما رأيت أبي ق  في جنازة إال أمامها :عن مالك عن هشام بن عروة قال يحيى
 ا عليه.حتى يمرو 

  خلف الجنازة من خطأ السنة. المشي :وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال
 المشي أمام الجنازة" :"باب :-رحمه هللا تعالى-يقول 
ق باين المشااة والركباان فيمشاي المشااة أو يفار   ،هل األفضل أن يمشي أمامها أو يمشاي خلفهاا أمام الجنازة المشي

صددلى هللا عليدده -"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن ابددن شددهاب أن رسددول هللا  :قااولهنااا ي ؟أمامهااا والركبااان خلفهااا
 ،وبعضاهم يلاتمس علاة لهاذا العمال ،أمام الجناازة يعناي قادامها وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة" -وسلم

نهم إنما أتوا شافعاء والشافيع  يتقادم المشافوع لاه  الزاهار مطباوع فاي  يقاول ابان األنبااري فاي  "اوالخلفداء هلدم جدرًّ "وا 
من قالها عادي بان  أول إن ون:يقولتوا في سيركم، وال تجهدوا أنفسكم، أي تثب ،معناه سيروا على هينتكم :مجلدين

يعني تتاابع الخلفااء علاى  ،اآلن جاءت هنا تابعة للسير أو تابعة لتتابع الخلفاء على هذا السير الكن هلم جرًّ  ،زيد
تتاابع  ،يسن اإلسراع بها دون الخباب :جاءت لبيان كيفية السير وأهل العلم يقولون  ؟ أوالجنازة هذا أنهم كلهم أمام

 ذلك، نعم؟يعني تتابعوا على  ا،هلم جرًّ  ،خرهآإلى  ...الخلفاء والوالة على هذا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم
 طالب:.......
أنات لاو عرفات  ،األصل فيهاا محملة، هذا جرًّا، تمشي على الهوينا؛ ألنهاإبل محمله تجر  أصلها اأصلها هلم جرًّ 
اا ،لااو ترجااع إلااى الزاهاار الباان األنباااري أطااال عليهااا ،أصاال الكلمااة يمشااي أمامهااا  اوالخلفاااء وعبااد هللا باان عماار أيض 

والخلفااء  ،يعني ينص على ابن عمر في مثال هاذا لتحرياه وتثبتاه فاي مثال هاذا األمار لسنة،تبع الناس لأوهو من 
  .ألنه روي عنه خالف ذلك ؛- عنهرضي هللا-ييدخلوا فيهم عل



 ،أخباار ، روي فاي فضال المشاي خلاف الجناازة -عليه الصاالة والساالم-عن النبي  اأيض   ، روي وعبد هللا بن عمر
والمشاي أمامهاا أفضال لماا  ،ال تقوم بأسانيدها حجة كوفية هذه أحاديث :لكن قال ابن عبد البر ،وغيره يوعن عل

وهااذا الحااديث كمااا تاارون  ،وقااال الثااوري همااا سااواء ،أبااو حنيفااة المشااي خلفهااا أفضاال وقااال ،ذكااروا بااه قااال الثالثااة
موصول من حديث  ماجه والترمذي والنسائي وابن األربعة أبو داودوهو عند  ،مرسل في الموطأ عند جميع رواته

ل أصح لكن في الترمذي قال أهل الحديث يرون أن المرس ،ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه موصول
وهاي  ،تفوق الحصار عناد مالاك يرويهاا باإلرساال اأحاديث كثيرة جدًّ  اوأنتم مر بكم مرار   ،والنسائي صوب اإلرسال

 -من طريق غيره دعونا- ، مالك يخرج األحاديث مرسلة، ومن طريقهن باالتصاليحيفي الصح مروية من طريقه
مام مالك يرى أن الحجة تقوم بالمرسل كقيامهاا وما ذلكم إال ألن اإل ،من طريقه هو يخرج في الصحيحين متصل

مساألة  ،والنسائي صوب اإلرساال ،أهل الحديث يرون أن المرسل أصح :لكن هنا اإلمام الترمذي يقول ،بالمتصل
طاارد بحيااث ياارجح الف فيهااا واألربعااة األقااوال معروفااة، لكاان لاايس فيهااا حكاام عااام متعااارض الوصاال واإلرسااال الخاا

 ائن، نعم؟إنما يحكم على كل حديث  على حده حسبما ترجحه القر  ا،تصال مطلق  أو اال ااإلرسال مطلق  
 طالب:........

الحجااة تقااوم بالمرساال مثاال قيامهااا فااي  ،فاارق  هلكاان اإلمااام مالااك مااا ياارى فياا ،ويكساال ويرساال ،ينشااط الااراوي فيصاال
  .المتصل

 واحاااااااااااااااتج مالاااااااااااااااك كاااااااااااااااذا النعماااااااااااااااان  
 ج

 بااااااااااااااااااااااااااه وتابعوههمااااااااااااااااااااااااااا ودانااااااااااااااااااااااااااوا 
 ج

"عدن ير ضابطوه بالتصاغير التيماي الهاد يعناي ابان عباد هللا بان مالك عن محمد بن المنكدر" حدثني عنو " :يقاول
اادير  ربيعددة بددن عبددد هللا" يعنااي  أخبددره" -يعنااي  ربيعااة- "أنددهيعنااي عاان عمااه ربيعااة باان عبااد هللا باان الهاادير أو اله 

اا جاااءت فااي يعنااي يتقاادم، يقدددم" -رضددي هللا عندده-"أندده رأى عمددر بددن الخطدداب ا أخباار محمااد   "يقدددم ا روايااة أيض 
 -رضاي هللا تعاالى عنهاا-األسادية أم الماؤمنين  "فدي جندازة زيندب بندت جحدش"يعني أمامهم  الناس أمام الجنازة"

وكاناات أول نساااء  ،ماتاات ساانة عشاارين اوات،ماان فااوق ساابع ساام -عليااه الصااالة والسااالم- التااي زوجهااا هللا لنبيااه
وتقاادم مااا ياادل عليااه فااي الحااديث  -رضااي هللا عنااه-ل عماار هااذا فعاا .بااه الحوق اا -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي 
 .السابق

 قد  فدي جندازة إال أمامهددا" -يعناي عااروة- هشدام عدن عدروة قددال: مدا رأيدت أبدي عدن مالدك عددن "وحددثني يحيدى
 "فدديجلس حتددى يمددروا عليدده"المقباارة المعروفااة بجااوار المسااجد النبااوي " ثددم يددأتي البقيددع: -هشااام- "قددالقاادامها 
والخاالف فاي القياام هال هاو محكام أو  ،نعم جاء القياام للجناازة ؟؟ يقوممروا عليه بالجنازة ماذا يصنع ذاإ ،بالجنازة
 كثير من أهل العلم يرون أنه منسوخ. ،المسألة معروفة عند أهل العلم ؟منسوخ
 المشاي خلاف الجناازة المشي خلف الجندازة مدن خطدأ السدنة" :"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال :يقول

 ،نعم مان مخالفاة السانة ؟خطأ يعني مخالفة أو من خطأ  في تطبيق السنة ؟ كيف من خطأ السنة؟من خطأ السنة
ال كياف مان خطا وقد جاء ما ،وخطأ في تطبيقها المشي خلف الجنازة  أيدل علاى أن المشاي يكاون أماام الجناازة وا 

كياف  ،وهام عارب أقحااف ،خطاأ السانةالمشاي خلاف الجناازة مان  :ناه قاالأابان شاهاب  يعني التركياب عان ؟السنة
 .اآلن مضاف ومضاف إليه ؟من خطأ السنة: يقول



 طالب:.......
 .نصوص، والركبان لو تأخروا كان أولىمام الجنازة كما في هذه الالمشي؟ أما المشاة فهم أ

  :أحسن هللا إليك
 باب: النهي عن أن تتبع الجنازة بناٍر:

 :أنهدا قالدت ألهلهدا -رضدي هللا عنهمدا-عن أسماء بنت أبي بكر  عن مالك عن هشام بن عروة يحيىحدثني 
 ار.وال تتبعوني بن حنطوني، وال تذروا على كفني حناط ا، ثم ،ثيابي إذا مت اأجمرو 

أنده نهدى أن يتبدع بعدد  -رضدي هللا عنده-وحدثني عن مالك عن  سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبدي هريدرة 
 .موته بنار

 يكره ذلك. -رحمه هللا- ايحيى: سمعت مالك  قال 
ألناه مان فعال  :البار يقاول ابان عباد بداب: النهدي عدن أن تتبدع الجندازة بندار"": -لىارحماه هللا تعا-يقول المؤلاف 

إنما نهي عن ذلك لما  :وقال ابن حبيب ،أظنه من فعل الجاهلية ا:وقال أيض   ،وال ينبغي أن نتشبه بهم ،النصارى 
 . لتفاؤل بالنارفيه من ا
أسددماء بنددت أبدي بكددر أنهدا قالددت ألهلهددا:  -جدتاه-"حددثني يحيددى عددن مالدك عددن هشدام بددن عددروة عدن  يقاول:

ما  "اثم حنطوني حنوط   ،"أجمروا ثيابي إذا متوهو من السنة  ،يعني بخروا ثيابي أجمروا "أجمروا ثيابي إذا مت
"وال  ، وكرهاه قاومالحناوط أجاز األكثر المساك فاي :قال أبو عمر ،يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وكافور

وكاذلك  "وال تتبعدوني بندار" هاو الحناوط كرهات ذلاك خشايت المباهااةالحنااط بزناة كتااب  "اتذروا على كفني حناط د
 .أوصى أبو سعيد وعمران بن حصين وأبو هريرة كما سيأتي

تبدع بعدد المقبدري عدن أبدي هريدرة أنده نهدى أن ي -كيساان- وحدثني عن مالك عن سدعيد بدن أبدي سدعيد" يقول:
ا :قال ابن عبد البر موته بنار" وأخارج أباو داود عان  ا،جااء النهاي عان أن يتباع الميات بناار عان ابان عمار مرفوع 

قااال: لمااا فيااه ماان  ))ال تتبااع الجنااازة بصااوت وال نااار(( :أنااه قااال -صاالى هللا عليااه وساالم-أبااي هرياارة عاان النبااي 
إال أنااه  التشاااؤم بمعنااىل و ماان األضااداد التفاااؤ  لااى كاال حااالم؟ عر، لماااذا لاام يقاال: لمااا فيااه ماان التشاااؤ ل بالناااالتفاااؤ 

البشارة بالخير  ،البشارة والنذارة ،داد كالبشارة، لكن هي من األضم بالشرؤل في الخير والتشاؤ التفا :غالب ما يقال
ْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم{ لكن، والنذارة بالشر َب جار الثاواب فاي الغالاب فاي األ [( سورة اإلنشقاق01)] }َفَبشِِ }َهدْل ُثدوِِ

اُر{  قصود أنه قد يأتي على خالف األصل، نعم؟ الم ،يعني أعطوا ثواب [( سورة المطففين50)] اْلُكفَّ
 طالب:.......

، ونحاان نااه ماان فعاال الجاهليااة: إوماانهم ماان يقااول ،ن هااذا ماان فعاال النصااارى : إنعاام قااال اباان عبااد الباار ؟فااي النااار
 ان.وهللا المستع مأمورون بمخالفة الكفار،

 الحاملين.  لئال يشق على ؛التربيعيستحبون  ،يسن التربيع في حمله بأن يحمل من جوانبه :ن و أهل العلم يقول
أهل م ن ن مَ  ،وال أعلم بين العلماء خالف في كراهية ذلك :قال ابن عبد البر يكره ذلك" اقال يحيى: سمعت مالك  "

في ظالم  ،خر الشهرآجنازة في الليل في  ،لى ذلكإ جةلكن إذا دعت الحا ؟العلم يجيز أن تتبع الجنازة بنار



ار، ما أتبعت الجنازة بنار إنما نور الطريق لم تتبع الجنازة بن ،ها، األمور بمقاصدهاوالنار من أجل ضوئ ،دامس
 ءتها بشيء ثابت ال يجوز إضاءبغير شي رة من أجل الدفن ال يعني أن من أضاءها مؤقت اة المقبكما أن إضاء

ال جاء النهي عن اتخاذ ،مؤقت من أجل أن يتمكن من الدفن في الليل ال بأس ءنما شيثابت إ المساجد  وا 
 .والسرج في المقابر

  .سم 
 أحسن هللا إليك.

 باب: التكبير على الجنائز:
أن  -رضدي هللا تعدالى عنده-حدثني يحيى عن مالك عدن ابدن شدهاب عدن سدعيد بدن المسديب عدن أبدي هريدرة 

وخدرج بهدم إلدى المصدلى  ،الدذي مدات فيده اليدوم نعى النجاشدي للنداس فدي - عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا 
 وكبر أربع تكبيرات. ،وصف بهم

وحدثني عن مالك عن ابن شدهاب عدن أبدي أمامدة بدن سدهل بدن حنيدف أنده أخبدره أن مسدكينة مرضدت فدأخبر 
يعود المساكين، ويسأل  -يه وسلمصلى هللا عل-بمرضها، وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

فكرهددوا أن  فخددرج بجنازتهددا لدديال   ))إذا ماتددت فددنذنوني بهددا(( :-صددلى هللا عليدده وسددلم-عددنهم، فقددال رسددول هللا 
أخبر بالذي كدان مدن  -صلى هللا عليه وسلم-فلم أصبح رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-يوقظوا رسول هللا 
ونوقظددك، فخددرج  فقددالوا: يددا رسددول هللا كرهنددا أن نخرجددك لدديال   نددوني بهددا؟(())ألددم أخبددركم أن تؤذشددأنها، فقددال: 

 حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
وحدثني عن مالِك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بع  التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال: يقضي 

  ما فاته من ذلك.
ختلاف الساالف فاي عاادد ا ،التكبياار علاى الجنااائز "بدداب: التكبيددر علددى الجندائز" :-رحمااه هللا تعاالى-المؤلاف  يقاول

وعان  -علياه الصاالة والساالم-ورفعه إلى النبي  ((ا))كبروا خمس   :سلمأ ففي صحيح مسلم عن زيد بن ،التكبيرات
وعلى  ا،وعلى الصحابة خمس   ا،ل بدر ستًّ وكان يكبر على أه ا،ابن مسعود أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربع  

اا ا  -صاالى هللا عليااه وساالم-وللبيهقااي عاان أبااي وائاال كااانوا يكباارون علااى عهااد رسااول هللا  ا،سااائر الناااس أربع  ساابع 
ااا وسااتًّا وأ ااوخمس  نعقااد اإلجماااع علااى : اقااال اباان عبااد الباار ،الناااس علااى أربااع -رضااي هللا عنااه-فجمااع عماار  ا،ربع 

 ،والثاااني حااديث الماارأة المسااكينة ،األول حااديث النجاشااي ،فااي الباااب حااديثان امعناا ،مصاااروعليااه فقهاااء األ ،أربااع
ا ،ل مساكين المسالمينثم، والثاني يملك ،األول يمثل علية القوم  ا، وهاذه المساكينة كباروهاذا الملاك كبار علياه أربع 

اا وأخااذ بااه فقهاااء  ،تكبيااراتإلااى األماارين فجمااع الناااس علااى أربااع  نظاار -رضااي هللا عنااه-فكااأن عماار  ا،عليهااا أربع 
 ر،واجتهاااد عماار فااي هااذه المسااألة لااه نظااائ ،فقهاااء األمااة -رضااي هللا عنااه-خااذ بهااذا االجتهاااد ماان عماارأ ،األمااة

 .، وتسندها العموماتفي الشرع مصيبة وموفقه لها أصل اجتهادات
صدلى -  "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عدن سدعيد بدن المسديب عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا :يقاول

خاااره آوخفااات الجااايم وتشاااديد  ،جاشااايويقاااال بكسااارها الن    ،النجاشاااي بفاااتح الناااون  نعدددى النجاشدددي" -هللا عليددده وسدددلم
 النجاشاي بادون تشاديد وحكاى المطارزي التخفياف ،ألنها على زناة يااء النساب ، الياء مشددة؛يعني الياء ،النجاشي



ألن يااء  ة؛وليسات مشادد ةاليااء مخففا ة،لياء خفيفااماني في :ذكره في النسبة إلى اليمن إذا قلت منظير ذلك ما تقد
وجاوز  ،ين فخفافة قامات مقاام إحادى اليااءهاذه األلاف المزياد ،ينءعباارة عان ياا عباارة عان يااءين، مشاددةالنسب 

ن األلااف : إقلنااا ،شاابهه: النجاشااي مااأخوذ ماان الاانجش ومااا أإذا قلنااا ،ولعلااى هااذا ماان ذلااك الباااب ،بعضااهم التشااديد
والمراد بهاذا الحاديث هاو  ة،لقب لكل من ملك الحبش ةوعلى كل حال هو ملك الحبش ة،مقام الياء الثاني زائدة تقوم

ا در  بالعربية عطية كان: واسمه ،بحرأبن  أصحمة -عليه الصالة والسالم-المعاصر للنبي  اء  للمسالمين فاي  انافع 
ألناه ماا هااجر وال رأى  ؛كام كباار التاابعينحكماه ح، فأسالم فاي بلاده ولام يهااجر ،هاجر الصحابة إلياه مارتين ،بلده

 .-عليه الصالة والسالم-النبي 
خبارهم بموتاه ناا ياراد باالنعي مجارد اإلخباار، أي أوه ،والنعاي جااء ذماه ،خبارهم بموتاهأي أ "نعى النجاشي للنداس"

إجابااة ألنااه ترجااى  ؛ومجاارد اإلخبااار إخبااار األهاال واألقااارب وخااواص الرجاال ومعارفااه وأهاال الصااالح هااذا مشااروع
 :والحالاة الثانيااة ،خارآ ءمجاارد إخباار مان غياار أن يصاحب اإلخباار شااي ،هاذا مشااروع إخباارهم باذلك ،دعاوتهم لاه

وأتباعاااه  أقاربااه وذووه وتالميااذه مااثال   ،كاال الناااس ياادعون للصااالة علياااه ماان أجاال المفاااخرةفااال+ دعااوة الناااس الج
ا ،لادنا عشارة آالفنه صلى علاى وا: إيدعون الناس كلهم للصالة على فالن ليقولوا وكاذلك لاو  ،وهكاذا اعشارين ألف 

و عاالن  للمفااخرة، صالى علاى شايخنا أكثار فعله األتباع ليبيناوا للنااس أن شايخهم أو متباوعهم أفضال مان فاالن أ
يماه، أماا اإلعاالم تحر  بعادعن ذلاك لماا  وال زاد األمر ،هذا مكروه عند أهل العلم ممن صلى على شيخكم، وهكذا،

ت النصاوص بمنعاه هاو جااءالذي و والنعي الموجود في الجاهلية  ،وما أشبهها هذا حرام بال شك حةالمقرون بالنيا
ن فاالن ابان فاالن ع غفيار فاي أباواب الساكك والطرقاات أال إووقاوف مان جما ،وذكر محاسان ،يصحبه رفع صوت

بمقاصادها إذا أعلان  ما يذكر في الصحف من األخباار األماور ،هذا النعي ،الفاعل التارك الذي كذا وكذا قد مات
هام مباشارة هاذا مقصاد األوالد عن موت أبيهم وفي ذهنهم أنه يحضر من له أو عليه حاق لاه ممان ال يمكان إبالغ

ذا كان القصد بذلك المفاخرة والمكاثرة هذا له حكمصحيح،  طر  ،وا  ن اقترن بذلك ذكر محاسن وا  اء ومبالغات هذا وا 
ا له حكم، فا ن كاان علاى النحاو الاذي ياذكر في اليو  ،ألمور بمقاصدهاأيض  م الذي مات فيه في رجب سنة تساع وا 

إذا كااان ذكاار محاساانه للمفاااخرة بهااذه  ،األمااور بمقاصاادهاا سااابق ا: فااي كتااب التااراجم عنااد أهاال العلاام ومثاال مااا قلناا
ن كااان القصااد ماان ذكاار محاساانه اإلفااادة ماان مؤلفاتااه واالنتفاااع بمنهجااه  ،المحاساان هااذا هااو النعااي المنهااي عنااه وا 

بيننا وبينكم : -رحمه هللا-هذا كالم اإلمام أحمد  ،حسن ءطريقته وليستفيد الناس مما يمكن اإلفادة منه فهذا شيو 
ذا ماات  ،صالة علياهللمن أهل العلم اجتمع الناس الجموع الغفيرة  إذا مات شخص جنائز، وهذا شيء مشاهد،ال وا 

لااى إالناااس ال يساااقون بااالقوة  ،-جاال وعااال-هللا  القلااوب بيااد ،نعاام باادون إعااالن ،مبتاادع مااا يجااد ماان يصاالى عليااه
 ن في الادين أو أعظامعلى هذا أنه قد صلي على بعض من ليس له شأ لكن قد يرد ،عالن وأالصالة على فالن 

علاى كال حاال اإلنساان لان ينفعاه إال عملاه هاذا  ،علياه الجماوع ألناه متباوع من ذلك له أثر سايئ فاي الادين كثارت
نَساِن ِإالَّ َما َسدَعى{}َوَأن لَّْيَس األصل  ناه يحتاف باه أماور ألمار مان هاذا األصال كو  [( ساورة الانجم57)] ِلإْلِ
خارى ال ترجاع إلاى أ مورا لهم ال له هذه أجتمع الناس للصالة عليه أو لبعض أقاربه وبعض معارفه وفاء  األمور ا

فاي أهال الصاالح فاي صاالة أهال  المقصود أنه إذا كاان مان أتباعاه الاذين ال أثار لادعوتهم فاالعبرة ،الشخص نفسه
 دعوتهم. جابةالصالح وأهل الفضل الذين ترجى إ



 طالب:........
هاام ال مااا فيااه شاايء؟  حكمهااا حكاام زيااارة المااريض وحكاام الصاالة وحكاام... ،لصااالة ال بااأس بهاااالساافر ماان أجاال ا
لصلة الرحم ليحضر  لو سافر شخص ،المنهي السفر إلى شد الرحل إلى البقاع ،المنهي عنه ةيسافرون إلى البقع

ا ا،أباد   ءشاي هفيا ماا ،رحلالشد  :قريب أو صديق نقول زواج مثال   أو زيارتاه  ا،حكمهاا حكام عيادتاه لاو كاان مريض 
علام  -قصاة النجاشاي-فاي هاذه القصاة  "ا"وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهدم وكبدر أربع د افي هللا إن كان سليم  

بموته في  اليوم الاذي ماات فياه والمساافة باين المديناة  -ة والسالمعليه الصال-حيث أخبر النبي من أعالم النبوة 
، ولاايس بموتااه فااي اليااوم الااذي مااات فيااه -عليااه الصااالة والسااالم-أخباار النبااي  ،والحبشااة تحتاااج إلااى زماان طوياال

علياه الصااالة -هاذا علام مان أعاالم نبوتاه  ،-جاال وعاال-جااءه الخبار مان هللا  اإذ   ء،تصاال وال شايهنااك وساائل ا
وسايأتي  ،استدل به بعضهم على منع الصالة علاى الميات فاي المساجد كماا هاو قاول الحنفياة والمالكياة ،-سالموال

ا ،-شااء هللا تعاالى إن-ما يعارضه فاي حاديث عائشاة  علاى مشاروعية الصاالة علاى الغائاب عان  ااساتدل باه أيض 
عان أحاد مان الصاحابة  : لام ياأتحتاى قاال ابان حازم ،الشافعي وأحمد وجمهاور السالف ،بهذا قال الجمهورو  ،البلد
أناه  -علياه الصاالة والساالم-ن النباي  ؛ ألنه لم ياؤثر أعند الحنفية والمالكية ال تشرع الصالة على الغائب ،منعه

واحتماال أناه ماا صاالي  ،والنجاشاي لاه ظروفاه حياث مااات فاي بلاد  لايس فيهاا أحااد ،صالى علاى أحاد غيار النجاشااي
 ،عليااه فياه يصاالي عليااه المسالمون صااالة الغائااب ه أنااه البلاد الااذي لاام يصال، هااذا توجياه لشاايخ اإلسااالم وغيار علياه

الذي يمناع أن يكاون لاه أتبااع  ماالقتاد، هذا دون إثابته خرط  ؟عليه أحد : إنه لم يصل  لهم أن يقولواأين لكن من 
، الة علاى الغائاباالحتماال قاائم فاال ماانع مان الصاه ما دام المقصود أن ؟أسلموا معه ولو لم يهاجروا وصلوا عليه

أما إذا طالات المادة ال يصالى  ،يصلى عليه في اليوم الذي مات فيه :قال بعضهمواألصل أصيل في هذا الباب، 
أماا إذا  ،علياه يفاي جهاة القبلاة تصال ،ناه يصالى علياه إذا كاان فاي جهاة القبلاة: إمنهم من قال كابن حباان ،عليه

، وهذا هو مكان الميت من كان في جهة القبلة يكون بين يديك ألنه إذا ؛عليه يكان في غير جهة القبلة ال تصل
اساتنبطه مان قصاة  ،وهاذا اساتنباط مان ابان حباان ،ناه ال يصالى علياهإأماا إذا لام يكان فاي جهاة القبلاة ف المصلي،
 لكان لاو ، يعني إذا توجهوا إلى مكاة الحبشاة أماامهم،ألن النجاشي بالنسبة ألهل المدينة في جهة القبلة ؛النجاشي

، لكنه جمود علاى هذا كالم ابن حبان ،فال تصح الصالة عليه ،أهل المدينة يستدبرونه كان الميت في الشام مثال  
كال غائاب عان البلاد بصافة  البلاد إذ افاإذا أخاذنا الحكام والنجاشاي غائاب عان  ،جمود علاى قصاة النجاشاي القصة،

اا هاذا  ن: إوقد يقول قائل ،النجاشي مما له أثر في اإلسالم يصلى عليه جماود علاى قصاة النجاشاي لمااذا ال أيض 
 ،فالنجاشاي لاه أثار فاي اإلساالم باال شاك ،حادصالي علاى كال أيارد علاى هاذا أناه ماا  ؟ نقول:يصلى على كل أحد

 .فمن كان له أثر في اإلسالم يصلى عليه
وفياه  ،مان الحاديثوهاو الشااهد  ،ن التكبير في صالة الجنازة أربع تكبياراتفيه أ "فصف فيهم وكبر أربع تكبيرات"

ألن  ؛وقصد اإلشاعة لموته على اإلسالم ،مشروعية الخروج إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه
الجمياع أناه  عارف -علياه الصاالة والساالم-فلما أخبروا بموته وصالى علياه النباي  ،سلمأنه أ بعض الناس لم يعلم

ن غااب  بدناه يعناي ولاو غااب فاي البلاد نفساه مان غارق فاي هذا غائاب عان البلاد هال يأخاذ حكام الغائاب ما ،سلمأ
مان غارق فاي  :يقاول البااجي ء؟منه شاي الة عليه أو أكله السب ع فلم يبق  البحر أو قتل ولم ي تمكن من غسله والص



علياه كماا فعال  : يصالىفقاد قاال ابان حبياب امناه شايئ   مان غساله أو أكلاه الساب ع فلام يباق البحر أو قتل ولم يتمكن
 :يقااول ل، فهااو فااي حكاام الغائاابألنااه غائااب ال وجااود لااه بااين المصاالين ؛بالنجاشااي -عليااه الصااالة والسااالم-النباي 

ا ؛لكن المتجه أنه يصلى عليه ،وقال غيره من أصحابنا ال يصلى عليه ا واألصال فاي المسالم أناه ألناه غائاب حكم 
 .يصلى عليه

 
 

 بن سهل بدن حنيدف أنده أخبدره أن مسدكينة" -أسعد- "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة :يقول
"مرضدت محجنة أو أم محجان كماا فاي اإلصاابة  :مرأة سوداء كانت تقم المسجد واسمها"أنها ا ي البخاري وغيره:ف

يعدود المسداكين  -صلى هللا عليده وسدلم-بمرضها، وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-فأخبر رسول هللا 
يعني  ،لمسلمينبأخبار ضعفاء ا -صلى هللا عليه وسلم- على اهتمام النبيه دليل في :يقول الباجي ويسأل عنهم"
وذلاك  ،ولاذلك كاان يخبار بمرضااهم ؛وتفقاده لهام ،بأخبار ضعفاء المسالمين -عليه الصالة والسالم-اهتمام النبي 

دددا{}َوَكددداَن ِبدداْلُمؤْ  :-وجاال عااز–كماااا وصاافه هللا  هوتواضااع ،-صااالى هللا عليااه وساالم-ماان كااريم خلقااه   ِمِنيَن َرِحيم 
، يعناي يعلام بهاا ويخبار بشاأنها إذا أن ياؤذن بهاا -صالى هللا علياه وسالم-ولاذا أمار  [( ساورة األحازاب15)]

يعددود المسدداكين ويسددأل عددنهم، فقددال  -صددلى هللا عليدده وسددلم-"وكددان رسددول هللا ال يخفاى أمرهااا عليااه ماتات لاائ
 بادنو أجلهاا، -علياه الصاالة والساالم-كأناه أحاس  "ي(())إذا ماتدت فدنذنون: -صلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا 

صدلى -"فكرهدوا أن يوقظدوا رسدول هللا جاائز  لايال   والادفن ""فخرج بجنازتهدا لديال  خبروناي وأ آذنوني يعني أعلموني
صدلى هللا -"فلمدا أصدبح رسدول هللا  -علياه الصاالة والساالم-له وهيبة له وشافقة علياه  إجالال   "-هللا عليه وسلم

"فقدال: عنهاا أخبار بشاأنها  -علياه الصاالة والساالم- يعناي بعاد ساؤاله أخبر بالذي كان من شدأنها" -وسلمعليه 
 :فقاالوا" :والبان أباي شايبة ك"ظدونوق ن نخرجدك لديال  أفقدالوا: يدا رسدول هللا كرهندا  ((؟))ألم أمركم أن تؤذنوني بها

 "صاغروا أمرهاا" :وفاي مسالم "كاأنهم حقاروا شاأنها" :للبخااري و  "كها فوجدناك نائم ا فكرهنا أن نوقظاأتيناك لنؤذنك ب
"فخدرج رسدول هللا  ،وهفلام يوقظا -عليه الصاالة والساالم-وا النبي ة، حقروا أمرها وكرهوا أن يوقظيعني العلة مركب

فياه دليال علااى مشاروعية الصااالة علاى القباار  حتدى صددف بالندداس علدى قبرهددا فصددلى" -صدلى هللا عليدده وسددلم-
لكان  ،-علياه الصاالة والساالم-هاذا مان خصائصاه  :وقاالوا ،أباو حنيفاةو مالاك  اومنعه ،أحمدبهذا قال الشافعي و و 

فياه دلياال  "وكبددر أربدع تكبيدرات"بال ال بااد مان دليال يادل علاى التخصايص  ،الخصاائص ال تثبات بمجارد االحتماال
اكبار أر  -علياه الصاالة والساالم-وعرفناا أن النباي  ،على أن التكبيرات في صالة الجناازة أرباع  ،علاى النجاشاي ابع 

 . وهي من ضعفاء المسلمين ومساكينهموكبر على هذه أربع  ،لية القوموهو من ع  
"وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بع  التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال: : يقول

نعام يقضاي ماا  ما فاتكم فأتموا((و  ،))فما أدركتم فصلواألن صالة الجنازة يشملها عموم  يقضي ما فاته من ذلك"
ماا يدركاه المصالي فاي عوالمساألة فارع  ))فاأتموا((لعماوم  ؛دركه أول صاالتهكون ما أوي ،ويكون على صفته ،فاته

ماام التكبيارة الثالثاة جااء بعاد تكبيار اإل افاإذ ،خر صالتهآن ما يدركه المصلي : إالصالة المفروضة عند من يقول
القول وهو المرجح أن ما يدركه المسابوق أول صاالته يكبار فيقارأ الفاتحاة ثام يكبار لكن على  ،للميت يكبر ويدعو



فااإذا ساالم اإلمااام كباار الثالثااة ودعاااء  ،-عليااه الصااالة والسااالم-علااى النبااي  رابعااة فيصااليثانيااة إذا كباار اإلمااام لل
روف عند الحنابلة هو المعخر صالته و آنما يدركه : إوالذي يقول ))وما فاتكم فأتموا((ثم كبر رابعة وسلم  ،للميت

يااأتي  ،فااإذا كباار الرابعااة ثاام ساالم اإلمااام يااأتي بمااا فاتااه ،للمياات دعوكباار مااع اإلمااام الثالااث ياا إذاوالحنفيااة يقااول: 
 .رة األولى ثم الثانية ثم الثالثةبالتكبي

وهكاذا فاي  ،المسألة إذا سلم اإلمام وهو مسبوق فإذا خشي أن ترفع الجنازة عرفناا أناه يقضاي ماا فاتاه علاى صافته
لكان هناا إذا  ،علاى صافته ،جميع الصلوات في صالة العياد فاي صاالة الكساوف فاي صاالة الجمعاة فاي صاالة...

ضايها علاى صافتها ويسالم أو يق ،ثاالث ،يكبار تكبيارتين ،خشي أن ترفاع الجناازة فهال يتاابع التكبيار مان غيار ذكار
يقضي ما فاته من ذلك يعني بعاد ساالم  :قالف ،؟ المسألة خالفيةبما تيسر ويستعجل في ذلك ولو رفعت أو يدعو

فقاال  ،فاي كيفياة القضااءاختلف و  ،حسن وربيعة واألوزاعي ال يقضيالوقال ابن عمر و  ،وبه قال الجمهور ،اإلمام
باين مااا إذا  لكان ينبغااي أن يفارق  ،واختلاف عاان الشاافعي ، وقاال أبااو حنيفاة: يادعو،يتاابع التكبيار بااال دعااء :مالاك

ال فيدعو بما تيسر بأخص ماا يادعىقبل أن ترف كان يدرك الدعاء ثام يتاابع  ،باه للميات ع بحيث يستوفي الدعاء وا 
 ، لكاان الااذي لاام يصاالصااالتين بشااخص واحاادالال يجااوز الجمااع بااين  :جمااع ماان أهاال العلاام يقااول ،التكبياار ويساالم

 يصلي.
 :أحسن هللا إليك

 باب: ما يقول المصلي على الجنازة:
: كيدف -رضدي هللا عنده-بي سعيد القبري عن أبيه أنه سدأل أبدا هريدرة أ د بنعن مالك عن سعييحيى حدثني 
أتبعها من أهلها فدإذا وضدعت كبدرت وحمددت هللا  :أخبرك -لعمر هللا-: أنا ؟ فقال أبو هريرةعلى الجنازة تصلي

 امحمدد   ن، وأنه عبدك وابن عبدك وابن أمتدك كدان يشدهد أن ال إلده إال أندتإاللهم  وصليت على نبيه ثم أقول:
ن كدان مسديئ   ،فدزد فدي إحسدانه االلهم إن كان محسدن   ،وأنت أعلم به ،عبدك ورسولك  ،فتجداوز عدن سديئاته اوا 

 ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده. اللهم
صدليت وراء  :يقدول -رحمده هللا-سدمعت سدعيد بدن المسديب  :وحدثني عن مالك عن يحيى بدن سدعيد أنده قدال

 : اللهم أعذه من عذاب القبر.يقوليئة ق  فسمعته بي هريرة على صبي لم يعمل خطأ
 كان ال يقرأ في الصالة على الجنازة. -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافٍع أن عبد هللا بن عمر 

 "باب: ما يقول المصلي على الجنازة" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
أنده سدأل أبدا هريدرة كيدف تصدلي  -كيساان- "حدثني يحيى عن مالك عن سيعد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه

، ولعمااري مثاال هااذا ال خااالف فيااه ،للقساام هااذا مااوطئ أخبددرك" -لعمددر هللا-علددى الجنددازة؟ فقددال أبددو هريددرة: أنددا 
 .الجمهور وأجازها ،واستعملها الصحابة ،ت في بعض النصوصجاء
وذلاك مان حاق المسالم علاى  ،ساجدأي أساير معهاا مان دارهاا إلاى الم أخبرك، أتبعهدا مدن أهلهدا" -لعمر هللا-نا أ"

 .عمر على ما سيأتي كابن قراءةوكأنه ال يرى ال "فإذا وضعت كبرت"المسلم أن يتبع جنازة أخيه 
ثدم أقدول: اللهدم إنده عبددك وابدن عبددك وابدن  -صدلى هللا عليده وسدلم-"كبرت وحمدت هللا وصليت على نبيده  

يعناي وقاد وعادت مان  عبددك ورسدولك" اندت، وأن محمدد  "كدان يشدهد أن ال إلده إال أهذا أسلوب استعطاف  أمتك"



فدزد  ا"اللهدم إن كدان محسدن   أعلم بعبادك منااأنت  "وأنت أعلم به"وعدته بالجنة  ،نطق بهذه الشهادة الخير العظيم
ن كدان مسديئ  أي ضااعف أجاوره  في إحسدانه" ا "ا"وا  فاال  "فتجداوز عدن سديئاته"بابعض الاذنوب والمعاصاي  امتلبس 
هاذا الادعاء  "وال تفتندا بعدده"أو أجار الصاالة علياه  ،ومصابنا به ،أي أجر فقده لهم ال تحرمنا أجره""التؤاخذه بها 

ت أدعيااة مرفوعااة إلااى ، وجاااءوموضااع الاادعاء بعااد التكبياارة الثالثااة علااى مااا ساايأتي ،يقااال فااي الصااالة علااى المياات
فالمصالون جااءوا ليشافعوا لهاذا  ،نفعاهمماا ي ،الدعاء للميت ، وكلها مما يمحض فيه-عليه الصالة والسالم-النبي 

 المسكين الذين انقطع عمله.
 ومنها ما ،في الصحيح جاء في األدعية المرفوعة صيغ كثيرة منها ما إشكال، عليه ما فيه ابي هريرة موقوف  عن أ

 ،قلبناا ومثوانااا، إناك تعلام مننااا وأنثاناااللهام اغفار لحيناا وميتنااا وشااهدنا وغائبناا وصاغيرنا وكبيرناا وذكر " فاي السانن:
، اللهاام اغفاار لااه وارحمااه وعافااه علااى اإليمااان ، وماان توفيتااه منااا فتوفااهاللهاام ماان أحييتااه منااا فأحييااه علااى اإلسااالم

 . ، الدعاء المعروف، اللهم إنه في ذمتك وحبل جواركخرآإلى  ...واعف عنه
لمسديب يقدول: صدليت أنه قال: سمعت سدعيد بدن ا -األنصاري - "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: يقول

، رفع لم يجر عليه قلم التكليف ،الصبي معروف أنه غير مكلف وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة ق "
، لكان هنااك أماور ل خطيئاة يعاذبمامفهومه أن من لام يع "فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر"عنه القلم 

 فالادعاء ،هذا يعام األطفاال وغيار األطفاال وحشة واإلنفراد،وال -ضغطة القبر-طة ، الضغكلهمفيها الناس  يشترك
 وهللا المستعان.   ،تخفف عليه الضغطة له بمثل هذا دعاء له باألنس وأن

ال مقتضى كونه لم يعمل خطيئة قط   نه ال يعذب. أوا 
عمار كاان ال ابان  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان ال يقرأ في الصالة على الجندازة" :يقول
رضاي هللا -فاي صانيع أباي هريارة  مجرد دعاء للميت عنده، كما تقادم نظياره هوفي الصالة على الجنازة إنما  يقرأ
، قاراءةما فيها  ون:يقول ،بهذا قال كما سمعتم ابن عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك ،-عنه

صالى ابان عبااس علاى  :وبهذا قال الشافعي وأحمد وفي البخاري  ،قراءةوقال ابن عباس وابن مسعود بمشروعية ال
وفااي النسااائي فقاارأ  ،لتعلمااوا أنهااا ساانة :وقااال ،أساامعهم إياهااا ،لتعلمااوا أنهااا ساانة :وقااال ،جنااازة فقاارأ بفاتحااة الكتاااب

 .ة الكتاب وسورة لتعلموا أنها سنةبفاتح
علياااه الصاااالة -باااذلك إال سااانة النباااي رياااد ي ألناااه ال ؛سااانة لاااه حكااام  الرفاااع عناااد جمهاااور العلمااااء :قاااول الصاااحابي

ا، وروى عباد وأجار   اوسالف   االلهام اجعلاه لناا فرط اويقاول:  ،علاى الطفال بفاتحاة الكتااب يقارأ :وقال الحسان ،-والسالم
بااأم  : الساانة فااي الصااالة علااى الجنااازة أن يكباار ثاام يقاارأحنيااف قااال مامااة باان سااهل باانأعاان أبااي  الاارزاق والنسااائي
يعناي  ،ثام يخلاص الادعاء للميات ،يعنى بعد التكبيارة الثانياة ،-عليه الصالة والسالم-لى النبي ع القرآن ثم يصلي

 .، يعني بعد التكبير األولى فقطيخلص الدعاء للميت وال يقرأ إال في األول ،بعد التكبيرة الثالثة
ساناده صااحيح، يقاول اباان عليااه -ادهم ساانة النبااي ذا أطلقااوا الساانة فمار ، وا  الساانة فاي الصااالة علااى الجناازة حجاار: وا 

سناده صحيح ،-الصالة والسالم علياه -وبعد الثانياة الصاالة علاى النباي  قراءة،فعلى هذا بعد التكبيرة األولى ال ،وا 
 وبعد الثالثة الدعاء للميت. ،-الصالة والسالم
 :أحسن هللا إليك



 باب: الصالة على الجنائز بعد الصبح إلى اإلسفار وبعد العصر إلى االصفرار:
بدي حرملدة مدولى عبدد الدرحمن بدن أبدي سدفيان بدن حويطدب أن زيندب أوحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن 

وكدان  :قدال ،فدُأتي بجنازتهدا بعدد صدالة الصدبح فوضدعت بدالبقيع ،بنت أبي سلمة توفيت وطدارق أميدر المديندة
إمدا  :ألهلهدا يقدول -رضدي هللا عنهمدا-فسمعت عبد هللا بدن عمدر  :قال ابن أبي حرملة ،طارق يغلس بالصبح

ما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ،أن تصلوا على جنازتكم اآلن  .وا 
صدر : يصدلى علدى الجندازة بعدد العقدال -رضدي هللا عنهمدا-وحدثني عن مالك عدن ندافع أن عبدد هللا بدن عمدر 

 .وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما
بعددد الصددبح إلددى اإلسددفار وبعددد العصددر إلددى "بدداب: الصددالة علددى الجنددائز  :-رحمااه هللا تعااالى-يقااول المؤلااف 

الصالة على الجنازة في الوقتين الموسعين بعد الصبح إلاى اإلسافار يعناي قبال  ،في الوقتين الموسعين االصفرار"
 .وبعد العصر بعد صالة العصر إلى أن تصفر الشمس ،أن تطلع الشمس

-ثاالث سااعات كاان رساول هللا ": لقاا -رضي هللا عنه-روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر 
، حين ، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفعينهانا أن نصلى فيهن -صلى هللا عليه وسلم
. يقااول هااذه األوقاات الثالثااة مضايقة "يف الشاامس للغاروب حتااى تغاربضا، وحااين تتحتااى تميال يقاوم قااائم الظهيارة

ألنهام حملاوا  ؛يعناي المناع مان صاالة الجناازة فاي هاذه األوقاات ،ض أهال العلاموالعمل على هذا عناد بعا الترمذي:
والعمال علاى هاذا عناد بعاض  :يقاول الترماذي ،ألن الدفن من متطلبات الصالة ؛دفن أو قبر الموتى على الصالة
 ،اتيكرهاون الصاالة علاى الجناازة فاي هاذه السااع ،وغيارهم -صلى هللا عليه وسلم-أهل العلم من أصحاب النبي 
: معناااى هاااذه الحاااديث أن نقبااار فااايهن موتاناااا يعناااي الصاااالة علاااى المباااارك وقاااال ابااان ،سااااعات األوقاااات المضااايقة

النهااي فااي أوقااات  ،والنهااي عاان الصااالة ،وال يتعلااق بااه نهااي ،حااد ذاتااه ال إشااكال فيااه ألن قباار المياات فااي ؛الجنااازة
: معنااى هااذا المبااارك وقااال اباان لصااالة،ه اوذكاار قباار المااوتى ألن ماان متطلباتاا ،النهااي إنمااا يااراد بااه عاان الصااالة

وكااره الصااالة علااى الجنااازة عنااد طلااوع الشاامس وعنااد  ،الحااديث أن نقباار فاايهن موتانااا يعنااي الصااالة علااى الجنااازة
ذا انتصاف النهاار حتاى تازول الشامس و  ،غروبها ساحاقهاو وا  ال باأس  ،: ال باأس باه، وقاال الشاافعيقاول أحماد وا 

فااي فعاال  -رحمااه هللا- الشااافعيفنااا رأى ر ع ناااأن مااع ،ت التااي تكااره فيهااا الصااالةبالصااالة علااى الجنااازة فااي الساااعا
 ، ورأي غيره من أهل العلم.ذوات األسباب في أوقات النهي

يجاوز ف :في شرح الزرقاني يقاول "باب: الصالة على الجنائز من الصبح إلى اإلسفار وبعد العصر إلى االصفرار"
وروى اباان عباد الحكاام عاان  ،أنهااا ال تجاوز بعااد اإلساافار وبعاد االصاافرار ،هاذا هااو المشااهور عان مالااك باال كراهااة،

ألن النهاي إنماا  ؛وهو قاول الشاافعي ،مالك جواز الصالة على الجنازة في كل وقت بما في ذلك األوقات المضيقة
ال واجبااةالواجااب ورد فااي التطااوع ال ياات الصااالة األولااى علااى الم ،فاارض كفايااة ،؟ واجبااة، صااالة الجنااازة تطااوع وا 

اآلن ساااقط  ،لااادفنها فااي أوقاااات النهاااي اثااام وضااعت الجناااازة انتظاااار   ،عليااه وساااقط الفااارض ، إذا صاااليفاارض كفاياااة
نتفق معه علاى أن  ،وهنا يقول مالك: إنما ورد النهي في التطوع ال الواجب ،الفرض صارت في حكم الباقين سنة

فااإذا سااقط الواجااب صااار فااي  ،ا الواجاابويقصااد بااذلك الصااالة األولااى التااي يسااقط بهاا ،صااالة الجنااازة فاارض كفايااة
ا هؤالء الذين لم يدركوا الصالة عليهاا فاي المساجد هال لهام أن يصالوا عليهاا إذا وضاعت انتظاار   ،حكم الباقين سنة



 ،؟ صالة الجنازة صاالةا وضعت قبل أن تدفن وبعد أن تدفن؟ وهل يختلف األمر فيما إذلدفنها على أرض المقبرة
ثاااالث "و ))وال صاااالة بعاااد العصااار(( ))ال صاااالة بعاااد الصااابح(( :-ياااه الصاااالة والساااالمعل-يتناولهاااا عماااوم قولاااه 

 فهاي صاالة، ،ولاذا ال تصاح إال باساتكمال شاروط الصاالة ؛فهاي صاالة ،خرهآإلى  "...ساعات كان الرسول ينهانا
ذا اتفقنا مع مالك وغير مالك م ة للمارة األولاى إذا أديت الصاال ،النهي خاص بالنوافل ال الفرائضبأن  :ن يقولموا 

فااإذا وضااعت بعااد صااالة العصاار فااي المقباارة بعااد أن أدياات الصااالة  ،سااقط الفاارض وبقااي فااي حكاام الباااقين ساانة
 تصاالوا عليهااا ألن الوقاات ال :الواجباة عليهااا أو بعااد صااالة الصاابح لوقاات موسااع أو فاي الوقاات المضاايق هاال نقااول

ذوات األسااباب فااي أوقااات النهااي معااروف د الساابب وفعاال و هااذه صااالة مربوطااة بساابب وجاا :؟ أو نقااولوقاات نهااي
ال إشاكال  ينالموساع ينالاوقت ،فاي فعال ذوات األساباب فاي وقات النهاي ايجري عليها ما ذكرناه سابق  ؟ الخالف فيه

الماانع تنتظر الجنازة وماا ن أل ؛وأما بقيت األوقات فال يصلى على الجنازة فيها ،الجنازة فيهما ، يصلى علىفيهما
 ءحتى في الصالة األولى التي هي واجبة يعني ال يترتب على التأخير شي ؟المضيقة قصيرة األوقات تنتظر ألن

صااالة المغاارب فااإذا صاالوا  ومااا المااانع أن ينتظار بهااا لاو أحضاارت صااالة جنااازة قباال غاروب الشاامس بعشاار دقااائق
؛ ألناه لشامسأو أحضرت الجنازة قبل بازوغ الشامس أو ماع بازوغ الشامس ينتظار بهاا حتاى ترتفاع ا ؟يصلون عليها

فااألمر ال شاك أناه  "أن نقبار فايهن موتانااينهانا أن نصلى فايهن و ثالث ساعات كان رسول هللا في حديث عقبة: "
دياث احأهذه ذوات أساباب وذوات األساباب جااء ماا يخرجهاا مان عماوم  :السهولة بحيث يقول أدنى واحدليس من 

   .والمسألة تقدمت مع البسط ،النهي
"مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن قرشي موالهم  عن مالك عن محمد بن أبي حرملة" "وحدثني يحيى: يقول

عليه الصالة -ربيبة النبي  ،عبد هللا بن عبد األسد المخزومية "أن زينب بنت أبي سلمة"بن عبد العزى  حويطب"
 -األموي موالهم ور بن عم- "وطارق وحضر ابن عمر جنازتها قبيل موته  ،سنة ثالثة وسبعين "توفيت" -والسالم

وكدان  :-حمادم- "فأتي بجنازتها بعد صالة الصبح فوضعت في البقيع، قداللعبد الملك بن مروان  أمير المدينة"
 ،موسااع موجااودالزال وقاات النهااي  يعنااي مااا ،أي يصااليها وقاات الغلااس قباال اإلساافار طددارق يغلددس فددي الصددبح"

معت عبد هللا ابن عمر يقول ألهلهدا: إمدا أن تصدلوا "قال ابن أبي حرملة: فسفيصلى عليها في مثل هذا الوقات 
مدا أن تتركوهدا حتدى ترتفدع الشدمس" -يعني في الوقت الموسع وقات الغلاس قبال اإلسافار- على جنازتكم اآلن  وا 

  .ومفهومه أنه ال يصلى عليها في الوقت المضيق ،أما أن يصلى عليها في الوقت المضيق فال
على الجنازة بعدد العصدر وبعدد الصدبح إذا صدليتا  يهللا بن عمر كان يصل"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد 

ة عان بن أبي شايب، واللوقت الصالتين المختار :باجياليقول  ،وهذا يشهد لما قبله ،يعني في أول الوقت لوقتهما"
  .ضيقينيعني في الوقتين الم ،بن مهران كان ابن عمر يكره الصالة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب ميمون 

 اللهم صل   على عبدك ورسولك.
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (3) كتاب الجنائز -شرح: الموطأ 
شرح: باب: الصالة على الجنائز في المسجد، وباب: جامع الصالة على الجنائز، وباب: ما جاء في دفن 

 على الميت. الميت، وباب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وباب: النهي عن البكاء
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .ه أجمعينبح، نبينا محمد وعلى آله وصوبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

 .سم
 باب: الصالة على الجنائز في المسجد:

زوج  -ارضدي هللا تعدالى عنهد- عدن عائشدة مدولى عمدر بدن عبيدد هللا ضدرعن مالك عن أبي الن ىحدثني يحي
 وقداص فدي المسدجد حدين مدات لتددعو أن يمر عليها بسعد بدن أبدي أنها أمرت -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 -صدلى هللا عليده وسدلم-مدا صدلى رسدول هللا  ،مدا أسدرع النداس :فقالدت عائشدة ،فأنكر الناس ذلك عليهدا ،له
 .بن بيضاء إال في المسجد لهيعلى س

علدى عمدر بدن الخطداب  : صدليأنه قال -مارضي هللا عنه-دثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر وح
 .في المسجد

 باب: الصالة على الجنائز في المسجد""
"عددن القرشاي التيمااي  "مددولى عمددر بددن عبيددد هللا"سااالم بان أبااي أمياة  عددن مالددك عددن أبدي النضددر" ى"حددثني يحيدد

أنها أمرت أن يمر عليها بسدعد بدن أبدي  -رضي هللا تعالى عنها- -ليه وسلمصلى هللا ع-زوج النبي  عائشة"
حاين ماات فاي  ، وآخارهم موت اا،أحاد العشارة المبشارين ،مالاك الزهاري بان سعد بن أبي وقااص  وقاص في المسجد"

 أمارت أن يمار عليهاا باه لتادعو لاه فاي المساجد، ،وحمل إلى المدينة على ماا سايأتي ،العقيق سنة خمس  وخمسين
فإذا دعات لاه بحضارة  ،الستحضارإلى اال شك أن الدعاء من قرب أقرب  ؟له وهو بعيد لتدعو له، لماذا ال تدعو

عائشاة أمارت أن يمار عليهاا لتادعو  "فدأنكر ذلدك النداس عليهدا" ءجنازته استحضرت ولم تنشغل عن الدعاء بشي
تطلاااق  ؟كاااون الماااراد بالااادعاء هناااا الصاااالةأو لتصااالي علياااه في ،هااال الماااراد باااذلك الااادعاء لاااه بالرحماااة والمغفااارة ،لاااه

 ا))مان كاان مفطار  يث فاي إجاباة الادعوة جاء في الحاد ،ويطلق الدعاء ويراد به الصالة ،الصالة ويراد بذلك الدعاء
ن قال بعضهم يعني يدعو، ((فليصل    اومن كان صائم   ،فليطعم ، لكان األكثار علاى يصلي ركعتين ويمشاي هن: إوا 

والادعاء بحضارة الجناازة ال  ،احتمال أن يكون مجرد الدعاء ،له أمرت أن يمر عليها لتدعوأنه يدعو، وهنا تقول: 
ن لاادعاء هنااا الصااالة، وفااي صااحيح مساالم عاان عباااد باان عبااد هللا بااأو المااراد با ،شااك أنااه أقاارب وأبعااد عاان الغفلااة

بجنازتاه فاي المساجد أن يمار  -صالى هللا علياه وسالم-لماا تاوفي ساعد أمار أزواج النباي  :الزبير عان عائشاة قالات
الصاالة علاى الجناائز  :بااب :ن الترجماة؛ ألأن الماراد بالادعاء الصاالة ، وهاذا هاو المناساب للترجماةفيصلين علياه
أو ماا أسارعهم إلاى  ،السانة ايعناي أن نساو  فقالت عائشة: ما أسرع الناس" ،"فأنكر ذلك الناس عليهافي المسجد 



على سهيل بن  -صلى هللا عليه وسلم-"ما صلى رسول هللا سوا السنة أو ين ،ال علم لهم به ينكرون ما ،اإلنكار
قاد ماات سانة  ،القرشاي : دعد، وأبوه وهاب بان ربيعاةواسمها ،ألنها كانت بيضاء ؛لقبها البيضاء هذه أمه، بيضاء"
إال " :وفاي مسالم ،علدى سدهيل بدن البيضداء إال فدي المسدجد" -صلى هللا عليه وسدلم-"ما صلى رسول هللا تسع 

 ".ي جوف المسجدف
 -علياه الصاالة والساالم-وألن النباي  ؛وكره بعض العلماء الصالة على الميات فاي المساجد لماا يخشاى مان تلويثاه

وعرفنااا أنااه خاارج بهاام إلااى المصاالى ليشااتهر أماار  ،نعااى لهاام النجاشااي وخاارج بهاام إلااى المصاالىو ذنهاام وأعلمهاام آ
وليكثار الجماع علياه لماا قدماه مان  ؟سالم أم الهل هو أ ال يدري  كثير من المسلمينألن إسالمه  ؛ وليعلنالنجاشي

اا ،فهااو رد نااافع لهااذه األمااة ،فااي خدمااة هااذا الاادين ياااد  أ ن كااان منقطع  عنااد جمهااور رواة الموطااأ إال أنااه  اوالحااديث وا 
 .موصول في صحيح مسلم

 لمسدجد"علدى عمدر بدن الخطداب فدي ا صلي "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه قال:: يقاول
فاي  ،صالى علاى عمار فاي المساجد اوأن صاهيب   ،وروى ابن أبي شيبة أن عمار صالى علاى أباي بكار فاي المساجد

 وأماا ماا يخشاى مان احتماال تلوياث المساجد فهاذا احتماال ،ذلك دليل علاى جاواز الصاالة علاى الميات فاي المساجد
ء مناه بعاد الغسالل وعلاى خارج شايبحياث ال ي ،تعمال كافاة االحتياطاات، فأنه يحتاط لهذا عند الغسال ضعيف مع

وفعال  ،-الصاالة والساالم علياه-الميت في المسجد، ثابت من فعله جواز الصالة على  كل حال السنة الثابتة في
 .صحابته من بعده

 سم.
 باب: جامع الصالة على الجنائز:

رضدي -با هريرة وأ -مرضي هللا عنه-عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد هللا بن عمر  ىحدثني يحي
فيجعلدون الرجدال ممدا يلدي اإلمدام والنسداء ممدا  ،كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء -هللا عنه

 .يلي القبلة
صدلى علدى الجندائز يسدلم حتدى  اإذ كدان -مدارضي هللا عنه-أن عبد هللا بن عمر وحدثني عن مالك عن نافع 

 .يسمع من يليه
: ال يصدلي الرجدل علدى الجندازة كان يقدول -مارضي هللا عنه-ن عبد هللا بن عمر وحثني عن مالك عن نافع أ

من أهل العلم يكره أن يصلى على ولدد  اأحد   : لم أريقول -رحمه هللا- اسمعت مالك   ى:قال يحي إال وهو طاهر،
 .الزنا وأمه

 "باب: جامع الصالة على الجنائز" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 ،مناقبه أشهر مان أن تاذكر ،ثالث الخلفاء الراشدين ،أمير المؤمنين عن مالك أنه بلغه أن عثمان" ى"حدثني يحي

كدانوا  -رضدي هللا عدنهم-"وعبد هللا بن عمر وأبدا هريدرة  -وأرضااه رضي هللا تعالى عنه-من أن تحصر  وأكثر
 صاالةعان  ة واحادة فتجازئ ازة في وقت واحد صااليعني يصلى على أكثر من جن يصلون على الجنائز بالمدينة"

 .وال خالف في جواز ذلك ،يصلون على الجنائز مرة واحدة ،على كل واحد على حدة
 هذا يسأل عن التكبيرات رفع اليدين مع تكبيرات صالة الجنازة؟



 ،بال شاديد الضاعف ،ضاعيف -عليه الصاالة والساالم-المرفوع إلى النبي و  ،عليه ابن عمر موقوفهو ثابت عن 
 ،علااى كاال حااال األكثاار علااى أن الياادين ترفعااان ،-مااارضااي هللا عنه-باان عباااس اباان عماار فعاال ا ويعااارض فعاال

 .فالمرجح رفع اليدين ،كونه ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك
عليه  ل لمن صلى عليه في المسجد أن يصليعلى الميت في المسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فه إذا صلي
 ة في المقبرة مع جماعة أخرى؟مرة ثاني

 .صلى عليه مرة يكفيإذا  ليس له أن يصلي،
بان عبااس وأباو اوقاال  ،وعلى هذا أكثار العلمااء "فيجعلون الرجال مما يلي اإلمام والنساء مما يلي القبلة" :يقول

فيقدم الرجاال ثام  ا،السنة أو من السنة أنه مرفوع حكم   :ومعلوم أن الصحابي إذا قال ،هي السنة :هريرة وأبو قتادة
واحاد أكثار مان ثام إذا وجاد  ،األكمال فاألكمال ،هاذا الترتياب عناد أهال العلام ،الصبيان األحرار ثم العبياد ثام النسااء
يقاادم األفضاال فاألفضاال  م؟ماان يقاادم ماانهمااثال  يعنااي لااو وجااد عشاارة رجااال  ،ماان نااوع واحااد يقاادم األفضاال فاألفضاال

جهاة نعام  ؟نعام ؟والرجال مماا يلاي القبلاة مأخاذ هاذا ،نساء مما يلي اإلمامن ال: إحسن وسالم والقاسمالوقال  ،منهم
فاإذا قادمنا الرجاال كاأنهم  ،الثااني ف األول أفضل منالص لذاو  ؛جهة القبلة أشرف ،القبلة أشرف فيقدم لها األكمل

 وهااذا وضااعهن فااي صااالتهن خلااف ،فااي الصااف الثااانيكاان  كااأنهن والنساااء أخرناااهن ،صاااروا فااي الصااف األول
النساء هن الذين بعاد اإلماام ، وقد يسمع الكالم ألول مرة يستغرب ،عليهن ، فليكن الحكم كذلك في الصالةالرجال
ولو جئنا إلى عكس  ،مما يلي اإلمام الرجالفي هذا أن المقدم على لكن جماهير أهل العلم  ،هذا له وجه ،مباشرة

فلاايكن الااذي يليااه ماان األمااام هااو  ،كماال ماان الخلاافمااا قالااه أولئااك الااذي يلااي اإلمااام الصااف األول الااذي هااو األ
ن جهاة القبلاة أشاارف فلايكن الرجاال أحااق : إفاإذا قاال أولئااك ،يعناي إذا كانات المسااألة مجارد التمااس علاال ،األكمال

ن األكمل واألتم في : إنقول ،فليكن في الصالة عليهن كذلك ،والنساء وضعهن خلف الرجال مما يلي الرجال ،بها
 .والعبرة في هذا النقل ا،لي اإلمام من خلفه فليكن الذي يلي اإلمام من أمامه أكمل أيض  الصفوف الذي ي

"وحددثني عدن مالدك عدن ندافع أن عبدد هللا   :ويقاول "فيجعلون الرجال مما يلي اإلمام، والنسداء ممدا يلدي القبلدة"
ن الصاالة التاي افتتحهاا سالم ساالم التحليال ماي بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسدلم حتدى يسدمع مدن يليده"

وباه قاال أباو  ،وكاذا كاان يفعال أباو هريارة وابان سايرين ،يعناي كغيرهاا مان الصالوات ،بالتكبير حتى يسمع من يلياه
كياف نعارف أن  ، إذ اوبه قال الشاافعي ،ويروى عن مالك رواية أنه يسر بالتسليم ،حنيفة واألوزاعي يجهر بالتسليم

ال  ،علاى قاولهم باإلساراراإلماام ف بانصارايعلام تماام الصاالة بانصارافه،  ؟ةاإلمام انتهى من صالته علاى الجنااز  وا 
 .فالقول المعتمد في المسألة هو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير

الرجددل علددى الجنددازة إال وهددو  ال يصددلي حدددثني عددن مالددك عددن نددافع أن عبددد هللا بددن عمددر كددان يقددول:و " :يقااول
بل نقل ابن عبد البر االتفاق على ذلك إال ما يروى عن ، جماهير أهل العلم وبهذا قال ،يعني من الحدثين طاهر"
))ال يقباال هللا صااالة ماان أحاادث حتااى ماان غياار طهااارة، والجمهااور دلاايلهم:  جااوز صااالة الجنااازةالشااعبي ف ،الشااعبي
تيمياة  باناجوز شيخ اإلسالم  ،لها جميع أحكام الصالة وهذه صالة، ))ال تقبل صالة من غير طهور(( يتوضأ((

نه بديل عن الطهارة والطهاارة ال أ -رحمه هللا- هوجهة نظر  ،التيمم لمن خشي أن ترفع الجنازة -رحمه هللا تعالى-
فلما لم يستطع أن  ،بالوضوءالكاملة تطهر الطهارة يال يمكن أن  األنه ؛يتمكن منها في الوقت المناسب المطلوب



 ،ألنه مع القدرة على اساتعمال المااء ال يصاح التايمم ؟لماذا ،ذلكيتطهر بالوضوء يعدل إلى البدل وغيره ال يرون 
الااك تقااديم الوقاات عاان ن رأي م: إوقلنااا ،وذكرنااا فااي أول الكتاااب فااي المفاضاالة بااين الشااروط بااين الوقاات والطهااارة

 .وهذا عند التزاحم والمسألة سبقت ،للجمهور، وشيخ اإلسالم كأنه يميل إلى رأي مالك الطهارة خالف ا
ل حااال إذا كااان ياادرك القيااراط بالطهااارة الكاملااة ال يسااوغ لااه بحااال، لكاان إذا خشااي، يقااول: صااالة بطهااارة علااى كاا

عنااده  -رحمااه هللا تعااالى-ناقصااة أفضاال ماان ال شاايء؛ ألنااه بااين أن يصاالي بااالتيمم أو ال يصاالي، شاايخ اإلسااالم 
دراك لمقاصاد الشاريعة، وفهام ثاقاب ئأقوال ال شاك أنهاا تنبا  إذا ،جابن عنهاا كثيار مان النااسلكان ي ،عان إحاطاة وا 

وفيه خليط من الرجال والنساء  ،نزل عند قوم اشخص ضاف قوم  ، من النساء مثال   ضاف قوم ا وهذا البيت مملوء
؟ هال يساتطيع أن حاد، لكن هل يقاول بهاذا أشيخ اإلسالم يجوز له التيمم ،حتلم وخشي أن يتهماالكبار والصغار ف

والنباي  ؟تطوف الحائض إذا خشيت فوات الرفقة وحبساهم :ستطيع أحد أن يقولهل ي ؟حد يقول بهذا القوليجرؤ أ
ال شاك أن شايخ اإلساالم عناده مان العلام ماا يجعلاه يقادم علاى  ساتنا هاي؟((اب))أح :يقول -عليه الصالة والسالم-

ااا لوعنااده  ، عنااده علاام وفهاام لمقاصااد الشاارع،مثاال هااذه األقااوال  ول بهااذاهااذه المسااائل نظااائر وأقيسااه تجعلااه يقااأيض 
 ،األمار أنهاا شاواذ التاي تارى فاي باادئ مثال هاذه األقاوال في كل من تضلع من العلام تكاون لاه وهذا ظاهر ،القول

حاطاة ال شاك أناه ساوف يوجاد عناده مثال  وقاوة علام وقاوة حفاظ وفهام ،سعة إطالع عند المرء فإذا اجتمع دراك وا  وا 
عنااد  اعلااى اإلنسااان أن يكااون وقاف اا ،مااا يلاازم ،وابنااه معصااوم كاال مااا يقولااه هااو الصاا، لكاان ال يعنااي أهااذه األقااوال
لكااان إذا أعيااااك األمااار وال  ،فعااالاوأهااال العلااام يؤكااادون علاااى أناااه إن أمكناااك أال تحاااك رأساااك إال باااأثر ف ،النصاااوص

 اجتهد إن كنت من أهل العلم، نعم؟بقي في المسألة إال اجتهاد ف ما ،وجدت
مين أو الحدرم المكدي الدذين يتدأخرون عدن صدالة الجندازة ، ال سيما في الحدر اهذه مسألة مهمة تحصل كثير  نعم 

وشدرع  ،ثدم قيدل: الصدالة علدى الميدت ،راتبدةلصلى الفريضة وبعد أن انتهى مدن األذكدار كبدر ل ،واإلعالن عنها
 على الجنازة التي تفوت أو يستمر امتثاال   هل يقطع النافلة التي وقتها موسع ويصلي اإلمام في الصالة عليه.

))إذا أقيمددت هددو يقطددع النافلددة للفريضددة  [( سااورة محمااد55)] }َواَل ُتْبِطُلددوا َأْعَمدداَلُكْم{ :-وعددالجددل -لقولدده 
 ؟يقطع النافلة فهل يقطعها لصالة الجنازة إذا خشي فواتها الصالة فال صالة إال المكتوبة((

شاايئ ا وال تكبياارة أنااه ال ياادرك منهااا  لكاان إذا غلااب علااى ظنااه أنااه ،ال شااك أن المسااألة محاال خااالف بااين أهاال العلاام
 .يقطع النافلة في وقتها الموسع

لكان  الرجدل علدى الجندازة إال وهدو طداهر" ال يصلي "وحثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول:
ثم أعلن عن صالة الجنازة وكبر عليها وشارع بهاا ال يجاوز لاه أن  ،وجاء وكبر للفريضة من فاتته صالة الفريضة

إذا  يقلبهاا نفاال  وقتهاا المتساع يجاوز عنادهم،  في يقلبها نفال   : إن قلب منفرد فرضه نفال  هم يقولون  ،ضةيقطع الفري
ال فال يجوز.غلب على ظ  نه أنه يدرك الجماعة وا 

 "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: ال يصلي الرجل على الجنازة إال وهو طاهر"
ألنهماا مان جملاة  من أهل العلم يكره أن يصلى على ولدد الزندا وأمده" الم أر أحد   :يقول ا: سمعت مالك  ىقال يحي
ااايقاول ابان عباد الباار ،المسالمين يقاول قتااادة: ال  ،ال يصالى علياه :لكان قاال قتااادة ،إلماماه : ال أعلام فياه خالف اا تبع 

هنااك مان المسالمين  ،ذناب لاهلكن قول الجماهير يصالى علياه هاو واحاد مان المسالمين وال يصلى على ولد الزنا، 



م، ومعاارفه ملاذويه معلياه اإلماام وعلياة القاوم ويتارك الصاالة علايه ، ومانهم مان ال يصاليمن ال يصلى عليه البتة
مانهم قاتال نفساه والغاال وقااطع الطرياق  ،أقاوال كثيارةفيها وهذه المسألة ألهل العلم  ومن أراد من عامة المسلمين،

 ومانهم مان ال يصالى ،علايهم اإلماام ح أهال العلام بأناه ال يصاليألماوات مان صار المقصود هناك مان ا ،والمحارب
علياه الصاالة -نباي لوياأتي ماا قالاه أهال العلام بالنسابة ل ،شاهيد المعركاة ،نعام ال يصالى علياه ،عليه البتة كالشاهيد

 ؟عليه هل صلي عليه أم لم يصلَّ  -والسالم
 .سم

 باب: ما جاء في دفن الميت:
 ،ودفن يوم الثالثداء ،االثنينيوم توفي  -صلى هللا عليه وسلم-أنه بلغه أن رسول هللا  لكحدثني يحيى عن ما

فجاء أبو  ،البقيعب : يدفنوقال آخرون  ،يدفن عند المنبر :فقال ناس ،، ال يأمهم أحداوصلى الناس عليه أفذاذ  
))ما دفدن نبدي قد  إال  :يقول -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فقال: سمعت -رضي هللا عنه-بكر الصديق 

ال " :يقدول اندزع قميصده فسدمعوا صدوت   ارادو فحفدر لده فيده، فلمدا كدان عندد غسدله أ في مكانه الذي توفي فيده((
 .-صلى هللا عليه وسلم-وغسل وهو عليه  ،فلم ينزع القميص "تنزعوا القميص

واألخدر ال يلحدد  ،هم يلحددكدان بالمديندة رجدالن أحدد :نده قدالأ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عدن أبيده
 .-صلى هللا عليه وسلم-فجاء الذي يلحد فلحد لرسول هللا  ،أيهما جاء أول عمل عمله :فقالوا

كاندت  -صدلى هللا عليده وسدلم-زوج النبدي  -ارضدي هللا تعدالى عنهد-وحدثني عن مالٍك أنه بلغه أن أم سلمة 
 .وقع الكرازين تحتى سمع -صلى هللا عليه وسلم-ما صدقت بموت النبي : تقول

صددلى هللا عليدده -زوج النبددي  -ارضددي هللا تعددالى عنهدد-وحدددثني عددن مالددك عددن يحيددى بددن سددعيد أن عائشددة 
 :قالدت ،يداي علدى أبدي بكدر الصدديقحجرتدي، فقصصدت رؤ رأيت ثالث أقمار سقطن فدي حجدري  :قالت -وسلم

 .هذا أحد أقمارك وهو خيرها :بكرودفن في بيتها قال لها أبو  -صلى هللا عليه وسلم-فلما توفي رسول هللا 
-بدن نفيدل  ووحدثني عن مالك عن غير واحٍد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقداص وسدعيد بدن زيدد بدن عمدر 

 .بها ، ودفناإلى المدينة توفيا بالعقيق وحمال -مارضي هللا تعالى عنه
ألن أدفدن بغيدره أحدب إلدِي  ؛ما أحب أن أدفن بدالبقيع :وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال

مدا صدالح فدال أحدب أن تندبشدفدن معدها هدو أحدد رجلدين إمدا ظدالم فدال أحدب أن أإنمد ،دفن بدهمن أن أ لدي  ، وا 
 .عظامه

التكفااين حكاام  ،حكاام دفاان المياات معااروف "بدداب: مددا جدداء فددي دفددن الميددت" :-رحمااه هللا تعااالى-يقااول المؤلااف 
غيار ثم مان علام بحاال الميات بحياث يادفن مان ياأ ،منهاا ال باد ،والصالة وحمل الميت ودفنه كلهاا فاروض كفاياات

صاار فاي  ،فاإذا قاام باه القادر الكاافي ساقط هاذا الوجاوب علاى الجمياع، تكفين أو يدفن من غير صالة أو ال يدفن
 .حكم المشارك سنة

ا فااي وهااذا كماا تددوفي يددوم االثنددين" -صددلى هللا عليدده وسددلم-"حدددثني يحيددى عددن مالددك أندده بلغدده أن رسددول هللا 
ساانة  ،عشاارة مضاات ماان ربيااع األول ، وأن ذلااك الثنتاايوال خااالف فيااه بااين العلماااء ،الصااحيح عاان عائشااة وأنااس

القاول  :-تعاالى رحماه هللا-يقاول الحاافظ  ،تاوفي ياوم االثناين ودفان ياوم الثالثااء "ودفن يوم الثالثداء"إحدى عشرة 



علياه الصاالة -دفناه تاأخير والسابب فاي  ،األربعاء أنه دفن يومعند الجمهور ر و المشهو  ،بدفنه يوم الثالثاء غريب
علياااه الصاااالة -وال شاااك أن وجاااود النباااي  ،اشاااتغال فاااي أمااار البيعاااة حتاااى اساااتقر األمااار علاااى الصاااديق -والساااالم
نلوأبعد ل ،بين أظهرهم أقطع للخالف -والسالم فاال  ،هيباةاللماا لاه مان  ،-عليه الصالة والسالم- اكان ميت   نزاع وا 

لهاام علااى ساارعة االسااتخالف كااون الجنااازة  افتااأخيرهم الاادفن لكااي يكااون باعث اا ا وميت ااا،رته حيًّاايرفااع الصااوت بحضاا
ألنهاا لاو دفنات صاارت هاذه األماور علاى  ؛تترك هذه الجنازة حتى ننتهاي :وهناك أمور مختلف عليها يقال ،تؤخر

 .ه بعد موت اإلمام الخالفة من بعدهفيومن أعظم ما يختلف ، التراخي
 اهااو إمااامكم حيًّاا :باان سااعد عان علااي قااالاروى  "ال يددؤمهم أحددد" رساااال  أ ايعنااي أفاراد   "اعليدده أفددذاذ  "وصددلى الندداس 

نماا ياأتي  ،علياه : لام يصالَّ اختلاف فاي الصاالة علياه فقاال بعاض النااس :قاال البااجي ا فال نقادم علياه أحاد،وميت   وا 
وهاذا لاه  ،لاه النااس صاالة لغوياة ني دعايع "ا"صلى الناس عليه أفذاذ  ليه الرجل والرجال فيدعون له ويترحمون ع

 ،الشاااهيد تكفياااه الشاااهادة عااان الصاااالة علياااه ،جاااه ذلاااك ألناااه أفضااال مااان الشاااهيد والشاااهيد ال يصااالى علياااه، و وجاااه
 ةصاالوا عليااه صااالة شاارعي -عليااه الصااالة والسااالم-أن النبااي  :والجمهااور وهااو الصااحيح فيمااا قالااه عياااض وغيااره

لاب لاه مزياد الرفعاة، ال يصلى علياه ال يعناي أن غياره ال تطو  شهيد ال يغسلوكون ال فقط، حقيقية ال مجرد الدعاء
ال يذهب هاذا الادم الاذي ع فيه نصوص، كون الشهيد ال يغسل لئوالمسألة مسألة دين وشر  ،عليهوالدرجة بالصالة 

 ،صاالى عليااهفالشااهيد ال يغساال وال ي ،فمثاال هااذا ال تنبغااي إزالتااه ،وطيااب رائحتااه ياادل عليااه ،يشااهد لااه يااوم القيامااة
 .حد وغيرهمبشهداء أ -عليه الصالة والسالم-وهكذا فعل النبي 
 طالب:........

لكااان لاااو ماااات شاااهيد فاااالمبطون ، -علياااه الصاااالة والساااالم-هاااو أعظااام مااان الشاااهيد  ،بشاااهيد معركاااةماااا هاااو لكااان 
 ؟نعم ...لكن ،شهداء ،دون عرضه ،دون ماله ،والمقتول دون نفسه ،الغريق كلهم شهداءو والمطعون 

 طالب:........
 ،ةيالكن الصحيح ماا ذكاره القاضاي عيااض عان الجمهاور أناه صاالة حقيق ،يدعون له ويترحمون عليه هبهذا قيل 

نما كان يأتي الرجل والرجال فيدعون لاه ويترحماون علياه  ،عليه هو الباجي قال: قال بعض الناس: لم يصل   ال وا 
حاد بعاد ثماان علاى شاهداء أ -علياه الصاالة والساالم-ه على كل حال االحتمال هذا في مثال صاالت، صالة لغوية

ومانهم  ،-علياه الصاالة والساالم-ن هذه صالة لغوية مر عليهم ودعا لهم : إمنهم من يقول ،سنوات كالمودع لهم
ال فاألصل أن الشهيد ال يصلى عليه ،وهذه خاصة بهم ة،نها صالة شرعي: إمن يقول  .وا 

ألن  البقيع"يددفن بد "وقدال آخدرون:ألناه روضاة مان ريااض الجناة  لمنبدر""ال يأمهم أحد فقال ناس: يددفن عندد ا
صددلى هللا -"فجدداء أبدو بكددر الصددديق فقدال: سددمعت رسددول هللا  اختاااره ألصاحابه -علياه الصااالة والساالم-ي باالن

 لكان الاذي يحسام المواقاف الانص ،كاذا وكاذا تالنااس اقتراحاات وخالفاامان يعني الخالف قد يوجاد  "-عليه وسلم
))مدا دفدن نبدي قد  إال فدي يقدول:  -صدلى هللا عليده وسدلم-ء أبدو بكدر الصدديق فقدال: سدمعت رسدول هللا فجا"

اا: ور  "مكانه الذي توفي فيه(( إال فاي الموضاع الاذي  انبيًّاتعاالى ))ماا قابض هللا وى الترمذي عان أباي بكار مرفوع 
ألن هاذه  أرادوا ندزع قميصده" -سدالمعليه الصالة وال-فلما كان عند غسله  ،"فحفر له فيه يجب أن يدفن فيه((



قمدديص ال فلددم ينددزع يقددول: ال تنزعددوا القمدديص، ا"فسددمعوا صددوت  ساانة الغساال عناادهم علااى مااا تقاادم بحثااه وتقريااره 
 .وتقدم هذا -عليه الصالة والسالم- وغسل وهو عليه"

مخارج عناد أباي  هاذا الحاديث ،د وغيارهاو هذا عند أباي د "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه": يقول
 وغيرهم.وابن ماجه عن بريدة  ،داود عن عائشة

 ........طالب:
 له ما يشهد له، جمله كلها لها ما يشهد لها، نعم؟ المقصود ،مفرق 
 ........طالب:

ا.هم سمعوا هاتف  ، يسمعون صوته وال يرون أحد 
عان  ةرياق حمااد بان سالمبان ساعد مان طاهاذا وصاله  "وحدثني عن مالك عدن هشدام بدن عدروة عدن أبيده" :يقول

"واألخدر زياد بان ساهل  ةوهو أبو طلح "عن عائشة أنه قال: كان في المدينة رجالن أحدهم يلحد"هشام عن أبيه 
أهل المدينة  ،األنصار يلحدون ، وكل على ما عهد عليه األمر في بلده ،وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح ال يلحد"
ممناوع مان الصارف  "فقدالوا: أيهمدا جداء أولُ  -ةهاو أباو عبيادو - يلحدد "واألخدر الوأهل مكاة ال يلحادون  ،يلحدون 

فاإن جااء أباو طلحاة  عمدل عملده" "أيهمدا جداء أول أوال   ةيافر الظويجوز صرفه ونصبه على  ،للوصف ووزن أفعل
ن جاااء أبااو عبياادة لاام يلحااد لااه  ،-عليااه الصااالة والسااالم-لحااد لااه  فجدداء الددذي يلحددد " ،-عليااه الصااالة والسااالم-وا 

: حااد أفضاال لحااديث سااعد عنااد مساالملشااك أن ال وال "-صددلى هللا عليدده وسددلم- رسددول هللا"فلحددد لأبااو طلحااة  "أول
كان هللا ليختار  " يعني ما-صلى هللا عليه وسلم-كما فعل برسول هللا  االلبن نصب   ا، وانصبوا علي  ألحدوا لي لحد  "

 .لنبيه إال األفضل
اااعااان ابااان عبااااس د وغياااره او روى أباااو د لكااان الماااراد بغيرناااا كماااا قاااال الااازين  والشاااق لغيرناااا(( ،))اللحاااد لناااا ا:مرفوع 

حاد لإنماا فياه تفضايل ال ،وعلاى تقادير ثبوتاه لايس فياه نهاي عان الشاق ،والحديث فيه ضعف ،أهل الكتاب :العراقي
ن ،واإلجماااع علااى جااواز األماارين ال يمكاان  تكااون األرض رخااوة، لكاان قااد ال يتساانى اللحااد ،كااان اللحااد أفضاال وا 

 .ن ذلك إلى الشقا وحينئذ  يعدل علحده
كاندت تقدول:  -صدلى هللا عليده وسدلم-"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي 

تعناي المسااحي، لماا أدخال فاي قباره  "نحتى سمعت وقع الكرازي -صلى هللا عليه وسلم-ما صدقت بموت النبي 
وتجااد هااذا  ،مااا يصاادق أنااه مااات ماان هااول المصاايبة اماان يفقااد محبوب اا ن كاالوأهياال عليااه التااراب صاادقت، وهااذا شااأ

اا ،الشااخص ماان فقااد حبيبااه يتصااور دخولااه عليااه فااي كاال يااوم ثاام يصاادق  ،قلبااهإلااى  إلااى أن ياادب اليااأس ايأخااذ أيام 
طاشت عقاولهم مان  الصحابة ،ما صدقوا بموته ؟!-عليه الصالة والسالم-فكيف بأشرف الخلق  ،ويرضى بالواقع
 أي وقااوةعقاال ور علاام و رغاام مااا جبلااه عليااه ماان  ،-وأرضاااه رضااي هللا عنااه-بة حتااى أنكاار ذلااك عماار هااول المصااي

ن كاااان الجمياااع فضاااالء ،لكااان فاااي مثااال هاااذه المواقاااف يظهااار األفضااال ،قلاااب وظهااار فاااي هاااذا الموقاااف فضااال  ،وا 
أحفاظ  ال :يقاول ابان عباد البار، يعناي المسااحي "نحتدى سدمعت وقدع الكدرازي" -وأرضااه رضي هللا عنه-الصديق 

نما هو عن عائشة ،متصال   ةعن أم سلم ذي ذكاره ابان عباد البار وهاو والا ،الذي عندنا فاي الكتااب أن أم سالمة ،وا 
بان أباي سابرة عان الحلايس بان هشاام عباد هللا بان موهاب ، رواه الواقادي عان ابن سعد من قول عائشاةاعند  مخرج



يقاول العباودي فاي  ،-ماارضاي هللا عنه-ئشاة وعان عا ةوارد عان أم سالم ة فهووالصواب عثمان عن أم سلم ،كذا
اا :رحالتاه الكثيارة هنااك الزحااام أن ومعااروف  -دراجاة–معاه جناازة يحملهااا علاى ساايكل  اأنااه شااهد فااي الهناد شخص 

 ،ل للكساير جباايرعافجعل لها مثل ما يجنازل على دراجة لو وضعت بالعرض تأذت وآذت، وعلى دراجة  ،الشديد
 ؟نعم ؟دفن هكذايد أن يتر  أنتهكذا معه، ووقفها بالطول 

 .......طالب:
دفنت فكان واحد من الذين حضروا الدفن يقترح عليهم أن تجعل علاى ظهرهاا  امرأة ةفي هذه المقبر  ،الجهل الجهل

ال...،  ةمكشاوفهاي ترياد تبقاى دري ، ماا أكي ترى السماءلمستلقية ووجهها مكشوف  اب كياف تارى متار مان التار وا 
 .وهذا ليس بصحيح ،حد العلماء المعاصرينالسماء؟ ونسب ذلك إلى أ

قالددت: رأيدت ثالثددة  -صددلى هللا عليده وسدلم-"حددثني يحيدى عددن مالدك بدن سددعيد أن عائشدة زوج النبدي  :يقاول
يداي علدى أبدي بكدر رؤ"فقصصدت  "،حجرتاي" :وفاي رواياة ابان القاسام ،راوية يحيى هذه أقمار سقطن في حجري"

ألنااه عاارف تأويلهااا  ؛مااا رد عليهااا "قالددت: فلمددا..." لتعبير، تعبياار الاارؤى،ا؛ ألنااه عنااده علاام باااعلااى أبيهاا الصددديق"
 ،وعادم تأويلاه لهاا ،صارفه عنهاا ألولىاي فاائار لوهكذا ينبغي إذا كانت الرؤياا ال تحمال بشاارة ل ه،وتأويلها مما تكره

يعناي  فدي بيتهدا"ودفدن  -صدلى هللا عليده وسدلم-توفي رسول هللا  ا"فلمنعم تعبيرها وقع  ،لكن وقعت هذه الرؤيا
تأويلهاا صاعب  ،لكن قبل موتهم صعب ،وأنها أمر مكشوف ،أدنى شخص تقال له هذه الرؤيا ال يتردد في تأويلها

ودفدن فدي بيتهدا قدال  -صدلى هللا عليده وسدلم-"قالت: فلما توفي رسول هلل يد في هذا البااب صارت له إال من 
واعتقاااد  ،وفيمااا كااانوا عليااه فااي الرؤيااا "وهددو خيرهددا"الرؤيااا  يعنااي الااذي رأياات  فااي أبددو بكددر: هددذا أحددد أقمددارِك"لهددا 

ولاذا يساعى بعاض النااس إلاى  ؛لهاا أصال فاي الشارع ،مان النباوة اء  جاز  من ساتة وأربعاين ءويكفي أنها جز ، صحتها
ولكال  مها، وتوسع في أمرها، يعناي كالرقياة،استخدا ءنعم أسي ،ال يمكن منعه له أصل في الشرع منع تعبيرها ما

ألنه وجد بعض الناس يساتخدم هاذا  ؛بعض الناس يطالب بمنع جميع الذين يرقون الناس ،أصل في الشرعا منهم
لكن يمكان مراقبتاه  ،الذي ليس له أصل في الشرع ال يمكن منعه ءومثله الرؤيا الشي ،غير طيب ااألمر استخدام  

أباواب د أن يلاج أباواب الشاهرة و اأر  وكل إنسان يتصادى كال مان ،رؤيا تؤول فهذا ليس بصحيح، أما كل والحد منه
ن كااان لاايس عنااده أدنااي  ،الغناااء يرتكااب هااذا األماار أو ذاك  ء،المااريض يستمسااك بااأدنى شااي ،بهااذه األمااورعلاام وا 

وال شك أن لهما أصل  ،راها إذا أولت له انبسط فيشتهر بعض الناس بارتكاب أحد هذين األمرينيالفزع من رؤيا و 
 ، نعم؟وال مانع من أن تراقب هذه األمور فمن أساء استخدامها يمنع ،ر واردفالمنع بالكلية غي ،في الشرع
 ........طالب:

 ؟المانع ماو  ،ولي األمر أن يمنعهااص أو من أشخاص بأعيانهم تجعل لمن شخص من األشخ يااقد يحصل قض
ا. ما يمنع من منع من يستخدم األمر الشرعي على غير وجهه هفي ما  أبد 

 كيف؟
 ........طالب:



يعني هل يستدل مهما قلنا بمعرفاة المعبار  ،بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه أفعال السحرةمعروف، يظهر، ينكشف، 
 : التوساع فاي هاذا البااب لايس بمارض  أقاول ؟من الرؤيا على معرفاة المالباس الداخلياة ءأو العابر هل يستدل بشي

 ا.يض  أ ليس بمرض   في الشرع فالمنع منه بالكلية أصلوله  إطالق ا،
، والجمهاور علاى أناه غيار مقباول ،هذا تعديل على اإلبهام "حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به" :يقول

 ،ممان يثاق باه أو البالفعال لناس هل هو ، ال يقبل حتى يسميه فيعرف لحدثني من أثق به ،حدثني الثقة :إذا قال
حادثني مان ال  :الشافعي يقول ثق به،و يليسوا ممن على أعيانهم عرف أنهم  جمع من أهل العلم لما وقف وأطلقها

قاد  ،فاال باد مان التسامية لينظار فاي أماره وحالاه ،ال يقبل هذا علاى إطالقاه، حدثني من أثق به :ومالك يقول ،أتهم
ال تاؤثر عناد غياره  ةقد يكون نظر إليه من جها ،قد يكون اغتر به فوثقه ،غيره ليس بثقةلكن عند يكون عنده ثقة 

 .بل ال بد من التسمية ،المقصود أن مثل هذا ال يكفي ،قفي التوثي
 جج    ومااااااااااااابهم التعاااااااااااااديل لااااااااااااايس يكتفاااااااااااااي

 بااااااااااه الخطيااااااااااب والفقيااااااااااه الصاااااااااايرفي 
 ج

 ج

المالكيااة يلاازمهم أن  ،زم لماان يقلااد هااذا اإلمااامهااذا ال : إنماانهم ماان يقااول أن مثاال هااذا ال بااد أن يساامى،المقصااود 
لكاان هاال يعتمااد  تماادوا توثيااق الشااافعي ولااو لاام يساامه،لاازمهم أن يعي ةالشااافعي ولااو لاام يساامه، يعتماادوا توثيااق مالااك

أبااي أتهاام فااي إبااراهيم باان  : حاادثني ماان القااول الشااافعي ةالنااووي أو اباان حجاار أو غياارهم ماان الشااافعي وأ البيهقااي
أو قاله في حديث بعينه مماا ضابطه  ،من جهة ى، لكن هو نظر إليهيحيأبي متروك إبراهيم بن  ،ال يمكن ى،يحي
 .المقصود أن هذه المسألة المعتمد عند أهل العلم أنه ال يكفي التعديل على اإلبهام ،نهوأتق

ا أ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل"و "، سنة خمس وخمسين آخر العشرة موت ا، "أن سعد بن أبي وقاص" حد أيض 
و موضاع قارب المديناة وها توفياا دفعاة واحادة،ماا  ،فاي سانة موتاه كال "توفيدا بدالعقيق"، توفي سانة خمساين العشرة

ة، بال دفعة واحاد ة، وال حمالدفعة واحد الم يتوفيوكل بعد موته، يعني ما حمال دفعة واحدة،  "وحمال إلى المدينة"
بة ليتولاوا الصاالة عليهماا، أو المديناة مان الصاحاب ويحتمال أن النقال لكثارة مان كاان "ودفنا بهدا" مابعد موته حمال

، وهاذا إذا المقصاود أن المقاصاد كثيارة ،أو لكي يقرب األمر على أهلهماا لزيارتهماا ،عتقد في الدفن بالبقيعلفضل ا 
اإلساراع األمار بلم يترتب عليه التأخير الذي يخاالف  ما ،خرآجد مثل هذه األسباب جاز نقل الميت من بلد إلى و 

 والمسألة...، نعم؟ ،بالجنازة
 طالب:.......

بلاد إساالم أو بلاد كفار، بلاد الكفار ينقال إلاى باالد اإلساالم أماا باالد  لو أوصوا وال يترتب على هاذا تاأخير وهاو فاي
نقال الميات مان جاواز والعلمااء يختلفاون فاي اإلسالم فال يختلف األمر ال سيما إذا ترتاب علاى ذلاك تاأخير للادفن، 

حب، : يسااتوقياال ،خير الاادفن، تااألمااا فيااه ماان التااأخير، قااال بعضااهم: يكااره، وصاارح بعضااهم بالكراهااة بلااد إلااى بلااد
إذا لم يترتب عليه تأخير ال سيما يجوز النقل من بلد إلى بلد  ،أنه جائز ولىسباب التي سبق ذكرها واألحسب األ

لكاان إذا وجااد مصاالحة راجحااة فااال مااانع ماان  ،جياال، التااأخير ال شااك أن األصاال التعيعااارض األماار باإلسااراع شااديد
مصالحة راجحاة ال ماانع مان  تذا وجاد، إإلى األربعااءمن االثنين أ خر  -عليه الصالة والسالم-الرسول  ،التأخير
ه وأ كد، أ خر لكي يتأوال يدرى ما سبب قتله مثل شخص وجد مقتوال   ،التأخير ع   .بأس به هذا المثل  ،هر  م  من وض 



"مدا : عاروة يقاول البقيع"بد حدب أن أدفدنن هشام بدن عدروة عدن أبيده أنده قدال: مدا أوحدثني عن مالك ع": يقول
"إنمدا هدو : فقاال ؟ثم باين السابب ه"دفن بن أدفن بغيره أحب إلى من أن أ"لئ مقبرة المدينة البقيع"ب دفنأحب أن أ
إمدا ظدالم  إنما هو أحد رجلدين" حد رجلاينقد اكتملت، فهو ال بد أن يوضع مع أ هن المقبرة في وقتأل أحد رجلين"

ما صالحألنه قد يعذب في قبره فيتأذى بذلك  فال أحب أن أدفن معه" هاو ماا  لدي عظامده" أن تندبشفال أحدب  "وا 
، لاه قصار فاي العقياق ، عاروة بناين تنابش عظاماه مان أجلاه، كاره أحتارام لهاذا الصاالحإنما ا كره مجالسة الصالح

ا فاي أهال المديناة، ى تغيار  ، عروة أحد فقها العلماء العباد رأفمات هناك ،ى من تغير أهلهاوخرج من المدينة لما رأ
فيااه أمااواج الفااتن  ، فكيااف بعصاارنا الااذي تالطمااتوهااذا فااي عصاار خيااار األمااة ،عتاازل الناااسنتقاال إلااى العقيااق وا فا

 .وهللا المستعان ؟وحصل فيه ما يحير ويبهر على كافة المستويات ،والشرور واآلثام
يعني من  ،فت فيها المصنفات وشراح الحديث من قرون ل   وأ   ،ومسألة العزلة والخلطة مسالة معروفة عند أهل العلم

هذا يقوله في القرن -والمتعين في هذه األزمان العزلة  :حتى قال قائلهم ،بعة قرون وثمانية قرون يؤثرون العزلةس
وقد جاء في الحديث ، وفيها خالص ،فال شك أن العزلة فيها نجاة ،المحافل عن المنكرات ستحالة خلوال -الثامن

اس وهاذا يتفااوت النا يفار بديناه مان الفاتن(( ،جباال))يوشك أن خير ماال المسالم غانم يتباع بهاا شاعف ال: الصحيح
ومان خشاي علاى نفساه أن يتاأثر وتاأثيره علاى النااس أقال فالعزلاة  ،طة بحقاه أفضالفيه فمن كان نفعه أعظم فالخل

 .في حقه أفضل
 .سم

 :-لىاتع رحمه هللا-قال المؤلف 
 باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر: 

بن مطعم ى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير حدثني يحيى عن مالك عن يحي
كدان  -صلى هللا عليده وسدلم-أن رسول هللا  :-رضي هللا عنه-بن أبي طالب  عن مسعود بن الحكم عن علي

 .ثم جلس بعد ،يقوم في الجنائز
 ويضطجع عليها. ،بوركان يتوسد الق -رضي هللا عنه-بن أبي طالب  أن عليوحدثني عن مالك أنه بلغه 

نما نهي عن القعود عن القبور فيما نُ -رحمه هللا-قال مالك   رى للمذاهب.: وا 
رضدي -أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف نيف وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن ح

 .خر الناس حتى يؤذنواآيقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس  -هللا عنه
وقوف يعني القيام للجناازة إذا ال "باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر" :-تعالى حمه هللار -يقول المؤلف 

 .القبورعلى والجلوس على المقابر يعني  مرت،
بان معااذ  بن سدعد" و"عن واقد بن عمر بن قيس األنصاري  مالك عن يحيى بن سعيد"يحيى عن "حدثني  :يقول

بان عاامر  بن الربيع "عن مسعود بن الحكم"بن عدي القرشي  ر بن مطعم""عن نافع بن جبياألشهلي األنصاري 
صلى هللا -أن رسول هللا  :-رضي هللا عنه-بن أبي طالب  علي -أمير المؤمنين رابع الخلفااء- "عناألنصاري 
بال أمار باذلك كماا صاح عان جماع مان  ،الجناائزي كان يقوم فا كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد" -عليه وسلم

منهم عامر بن ربيعة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وفاي الصاحيحين عان جاابر قاال: مارت بناا جناازة  ،حابةالص



 فاايو  ))إذا رأياتم الجنااازة فقوماوا((، وقمناا فقلنااا: إنهاا جنااازة يهاودي، فقااال: -صاالى هللا علياه وساالم-فقاام لهااا النباي 
يعناي فاي جناازة  -صالى هللا علياه وسالم- وقايس بان ساعد فقاال رساول هللا الصحيحين من حديث سهل بن حنياف

، الذي قبض األرواح -وجل عز-وهو تعظيم هلل  ،وفي القيام تعظيم لشأن الموت ((ا؟))أليست نفس   :اليهودي هذه
 ال ،-جل وعاال-هللا  ال إنما تعظيمها لعظم موجدها وهوواألهو  ،لما بعده من األهوالشأن الموت تعظيم تعظيم و 

مارت  وقد كان الناس منذ أماد قرياب إذا ،وقع في النفوس الحية بخالف القلوب الميتةله و  رهبةله شك أن الموت 
 اوالكبار يتاأثرون تاأثر   ،ية الجنازةالصغار قبل ال يطيقون رؤ  اآلنيتأثرون أيام ا،  ،خرآلهم شأن  بهم الجنازة صار

وهاو  تنتظار الصاالة عليهاا، يلعباون، لجناائزمنهم يعبثاون با اينا جمع  أاآلن الصغار يناهزون االحتالم وقد ر ا، بالغ  
فاي الخمساين مان العمار يادخن  وقاد رأيات كااهال   ،وأما بالنسبة للكبار فحدث وال حرج يرفع الغطاء عنها أو ينزله،

 .عليها الذنوب نازة تذكر، لكن من يتذكر قلوب؟! قلوب رانوالج ،القبر يذكرأين القلوب؟  ،على شفير القبر
 طالب:.......

"كدان يقدوم  بال يحصال معااص   ،مواعياد ،وحدث وال حرج مما يحصال فاي المقاابر ،وطرائف ،ونكت ،مواعيد ،نعم
جلوساه هاذا  ،يعناي بعاد ذلاك ،بالبناء ألنه مقطوع عن اإلضافة مع نية المضااف إلياه على الجنائز ثم جلس بعُد"

 ،بعد نساخه اال يكون القيام مشروع   ينئذ  نسخ للقيام واألمر بالقيام، وح أنه :يحتمل أمرين -عليه الصالة والسالم-
ومنهم من قال: إن الجلوس لبيان الجواز،  ،يكره القيام بعد نسخه :بل قال بعضهم ،وبهذا قال جمع من أهل العلم

 ،وبهاذا قاال جماع مان أهال العلام ،من أن يكون األمر للوجوب يكاون لالساتحباب بدال   ،لألمر ايكون صارف   وحينئذ  
 ،وهاو احتماال فهاذا تبقاى مشاروعية القياام لبياان الجاواز -عليه الصالة والسالم-إن كان جلوسه  ةوالمسألة محتمل

ن كان جلوسه نسخ   ،لكن ال على سبيل اإللزام  ءلكن إذا أمر بشي قبل ذلك فال يبقى للقيام مشروعية، لما كان اوا 
 ؟مر به هل يعني هذا أنه يقتضي النسخثم ترك األ ،األصل فيه الوجوب األمر به أوال   ،نهي عنه ترك ثم ترك ما

لكان أمار باه ثام  ،الكراهاةالمشاروعية، وأقال األحاوال حينئاذ   نعم لو نهي عنه ال إشكال في أن الحكم تغيار وانتهات
، وشايخ اإلساالم وبكل من االحتماالين قاال بعاض العلمااء ،كل حال االحتمال قائم ىترك األمر أو ترك القيام، عل

وجماع مان أهال العلام  ،مشروعية باقية إال أن هذا صارف لألمر من الوجاوب إلاى االساتحبابيميل إلى أن ال كأنه
 .واالحتمال مثل ما ذكرنا قائم ،يرون أنه منسوخ

أخرجاه الطحااوي نعام  ويضطجع عليها" ،بن أبي طالب كان يتوسد القبور وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي"
كاان ابان عمار يجلاس علاى  :وفي البخااري قاال ناافع، -ي هللا عنهرض-وهو ثابت عن علي  ،بإسناد رجاله ثقات

ثبات  ،كاان ابان عمار يجلاس علاى القباور :وفاي البخااري عان ناافع ،ويضاطجع عليهاا ،علي يتوساد القباور، القبور
 ،مخارج فاي مسالم هاذا وال تجلساوا عليهاا(( ،))ال تصالوا إلاى القباور :مرثاد الغناوي  أبايالنهي عان ذلاك فاي حاديث 

ااوروى مساال ))ألن  :قااال -صاالى هللا عليااه وساالم-أن رسااول هللا  -رضااي هللا عنااه-ماان حااديث أبااي هرياارة  ام أيض 
ذا كاان النهاي عان  خيار لاه مان أن يجلاس علاى قبار(( ،يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثياباه وتخلاص إلاى جلاده وا 

والمشااي  ،لجلوس عليهاااأصااحاب القبااور بااا علااى القبااور منهااي عنااه، فكيااف بإهانااة المشااي بالنعااال بااين القبااور ال
))ألن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثياباه فاتخلص إلاى جلاده خيار  يقول: -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،عليها

 وال تجلسوا عليها(( ،))ال تصلوا إلى القبور :وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد له من أن يجلس على قبر((



مرثاد أباي  لكان ماا موقفاه مان حاديث ،ويارى جاواز ذلاك ،لاه امقار   لايسااق خبار ع -لىاتعا رحمه هللا-اإلمام مالك 
نما نهدي عدن القعدود عدن القبدور فيمدا ُند تأولاه  ،يعناي لقضااء الحاجاة "للمدذاهب -يعناي نظان- رى "قال مالك: وا 
وال تقعاادوا  ؟نعاام ؟ال غياار مقبااولا  مقبااول التأوياال و  ،أمااا مجاارد الجلااوس فااالنااي وال تقعاادوا عليهااا لقضاااء حاجااة، يع
نمددا نهددي عددن القبددور فيمددا نددرى للمددذاهب" :ولااذا يقااول؛ ليهااا يعنااي لقضاااء الحاجااةع يعنااي الااذهاب  المااذاهب "وا 

يعناي أراد  ،-علياه الصاالة والساالم-إذا أراد الماذهب أبعاد  ،ثام أطلاق علاى قضااء الحاجاة نفساها ،لقضاء الحاجاة
رضااي هللا - وفعاال عماار، -عنااهرضااي هللا -ويحااتج بفعاال علااي  ،فالمااذاهب هااي قضاااء الحاجااة، قضاااء الحاجااة

بان بطاال ايقاول  ،مان كاان افاال يعاارض بقاول أحاد كائن ا -علياه الصاالة والساالم-لكن إذا ثبت عن النباي  ،-عنه
 .من المالكيةهو و ، تأويل مالك بعيد :من المالكيةهو و 

مدة بدن أبدا أما -عماه- أنه سدمع -األنصاري - "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف
حتاى  خدر النداس حتدى يؤذندوا"آيقدول: كندا نشدهد الجندائز فمدا يجلدس  -صحابي بدري شهير- سهل بن حنيف

 ،فمااا يجلااس آخاار الناااس حتااى يؤذنااوا ،أو يااؤذن لهاام باالنصااراف ،يخبااروا بالصااالة عليااهو  ،يعلمااوا بالصااالة عليااه
 ،ي هااذا المبااادرة بالصااالة علااي الميااتوفاا ،بالصااالة عليهااا ويؤذنااوا، ظاااهر اللفااظ ياادل علااى أنهاام يعلمااوا بالصااالة

شارع فاي الصاالة مان  ، فاإذا جااء آخارهم ب ادأ بهاا،كسائر الصلوات نلمصليجلس آخر الناس، نعم اإلمام ينتظر اي
 يعناي ماا ينصارفوا ،خار النااسآيجلاس  وايؤذناحتاى  :االحتمال الثاني وقال به بعض أهل العلام يقاول ،غير تأخير

حاد فياه أماا  ،نظار هيا: هاذا فيقاول البااجي ؟حاد مناع النااس مان االنصارافأ يملاك هال، بعد الدفن حتاى ياؤذن لهام
ينصااارفوا ماااا ، دفااان الميااات وانتهاااوا مااان دفناااه فاااإذا صااالوا وانتهاااوا خاااالص ينصااارفوا، يمناااع النااااس مااان االنصاااراف

 .ذانئستا يملك منعه ال يحتاج إلى واألمر الذي ال ،يحتاجون إلى إذن
وهاااو قاااول مالاااك  ،ثابااات وجماعاااة مااان التاااابعين ينصااارفون إذا وريااات باااال إذنبااان مساااعود وزياااد بااان اوكاااان : يقاااول

ن قال  ،إذا انتهوا من دفنها انصرفوا تحتاج إلى إذن المسألة ما ،والشافعي وأكثر العلماء ما يجلس بعضهم: إنه وا 
لاى الميات اإلساراع بالصاالة عفاي الخبار مشاروعية ، هاذا فهام لكناه بعياد، فخر الناس حتى يؤذن لهام باالنصارافآ

 .لكن بعد ذلك يبادر بالصالة عليها ،وينتظر المصلون  ظر الجماعةتتن ،تأخر بهاوال ي
 ........طالب:

 .حتى يؤذنوالس آخر الناس فما يج ،للجلوس اعقب  ال اإلذن جاء مت
 ........طالب:

 .يؤذنوامن الجلوس إذا انتهى آخر الناس  ،آخر الناسنعم، ما يجلس 
 ........طالب:
الجلاوس إذا وضاعت  أماا، حتاى يؤذناوالاس آخار النااس فماا يجم؟ ما يستقيم، ال، هاو الاذي يقرأهاا هكاذا..... يستقي
ا ،جلس -عليه الصالة والسالم-النبي  ،فهذه السنة األعناقعن  حتاى ياؤذن علاى كالماك  افهل ينتظر الناس قيام 

يعناي  ،حتاى يؤذناوانااس خار الآيجلاس ، هامجلاوس  يساعد بادليل أنهام السياق الاللفظ ال يساعد، و  ؟لهم بالجلوس
 .فهته عكس ما

 



 باب: النهي عن البكاء على الميت:
وهدو جدد عبدد هللا  ،بدن الحدارث كعن عتي هللا بن عبد هللا بن جابر بن عتيك،عن مالك عن عبد  ىحدثني يحي

جداء  - عليده وسدلمصلى هللا-خبره أن رسول هللا أخبره أن جابر بن عتيك أأنه  :بن عبد هللا بن جابر أبو أمه
صددلى هللا عليدده -سددترجع رسددول هللا اف ،فلددم يجددب ،فصدداح بدده ،يعددود عبددد هللا بددن ثابددت فوجددده قددد غلددب عليدده

صلى -ن، فقال رسول هللا فجعل جابر يسكته ،فصاح النسوة وبكين ))غلبنا عليك يا أبا الربيع((وقال:  -وسلم
 ))إذا مدات(( قدال: ؟ومدا الوجدوب يدا رسدول هللا :قدالوا (())دعهن فإذا وجب فدال تبكدين باكيدة: -هللا عليه وسلم
صدلى هللا -فإنك كندت قدد قضديت جهدازك، فقدال رسدول هللا  ا،أن تكون شهيد   وألرجإن كنت وهللا  :فقالت ابنته
فقدال  ،قدالوا: القتدل فدي سدبيل هللا ))إن هللا قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشدهادة؟(( :-عليه وسلم

))الشددهداء سددبعة سددوى القتددل فددي سددبيل هللا: المطعددون شددهيد، والغددرق : -صددلى هللا عليدده وسددلم-هللا رسددول 
شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يمدوت تحدت الهددم شدهيد، والمدرأة 

 .تموت بجمٍع شهيد((
أم عائشددة  بددد الددرحمن أنهددا سددمعتبنددت عوحدددثني عددن مالددك عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر عددن أبيدده عددن عمددرة 

يقددول: إن الميددت  -مدداعنه رضددي هللا-وذكددر لهددا أن عبددد هللا بددن عمددر  تقددول: -ارضددي هللا عنهدد-المددؤمنين 
إنما مر  ولكنه نسي أو أخطأ، أما إنه لم يكذب ،يغفر هللا ألبي عبد الرحمن :ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة

نهدا لتعدذب فدي  ،إنكدم لتبكدون عليهدا :ديدة يبكدي عليهدا أهلهدا، فقدالبيهو  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وا 
 قبرها.

 البكاء على الميت"النهي عن "باب:  :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
"عدن عتيدك األنصااري  "بدن عتيدك"ابن جبار  :ويقال ن عبد هللا بن عبد هللا بن جابر"عن مالك ع "حدثني يحيى
 أبو جابر بن هللا عبد بن هللا عبد جد الحارث بن عتيك ن عبد هللا بن جابر أبو أمه"وهو جد عبد هللا ب بن الحارث

 جاده هناا عناه الماروي  هاو هال أبياه جهاة من نسبه آخر في المذكور عتيك عتيك، عن كعتي نب جابر بن عتيك ،أمه

 غيره؟ الا  و  هو هو الجهتين من جده فيكون  ،أمه جهة من
 ........طالب:

 أماه أباو جابر بن هللا عبد بنا عنه الراوي  هللا عبد جد وهو عتيك بن الحارث بن كعتي عن ،غيره هأن يظهر الذي نعم

 جاده عان يروياه ألماه جده ،ألبيه هللا عبد جد هو عتيك بن جابر أخبره عتيك بن جابر "عتيك بن جابر أن أخبره "أنه

 فجاده ،الحاارث بان عتياك ألماه وجاده ك،عتيا مان جاابر ؟مان ألبياه جاده عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد ألبيه،

- ثابدت بن هللا عبد يعود جاء -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن "أخبره ألبياه جده عن ألمه هدج عن يروي  هو
 "فلددم الصااوت رفااع مااع ناااداه أي بدده" "فصدداح األلاام غلبااه يعنااي عليدده" غلددب قددد فوجددده -األوسااي األنصاااري  قاايس باان

 إن :قاائال   "-وسدلم عليده هللا صلى- هللا رسول "فاسترجع يجبه فلم صوته ارافع   -والسالم الصالة عليه- ها ناد يجبه"

ن هلل  ،علياك غلبناا ،علياك غلبتناا ،المناون  خطفتاك ،مات يعناي "الربيدع(( أبدا يدا عليدك ))غلبندا "وقدال: راجعاون  إليه وا 
 ولاذا ؛النسااء يبكاي مان أول لعادةاك "وبكين" مات أنه عرفنا النسوة" "فصاح كنيته وهي ،الربيع أبا يا منا أخذت يعني

 نصاارها الولااد باانعم هااي مااا وهللا" ؟كيااف "ساارقة وبرهااا اء،بكاا نصاارها الولااد باانعم هااي مااا وهللا" :البناات فااي العربااي لو قااي



ال بسيف تدافع تريد وماذا البكاء إال تملك ما "سرقة وبرها اء،بك  رغيا فاي إقحامهاا ولاذا ؛هاذا غيار عنادها ماا شايء، وا 
 إباحاة هذا وفي وبكين" النسوة "فصاح أهلها وتصل زوجها بيت من تأخذ يعني ،سرقة وبرها ،لها ظلم عليه جبلت ما

 النهاي سامع ألناه ؛يسدكتهن" جدابر "وجعدل قرهنأ -والسالم الصالة عليه- النبي ألن ؛موته قبل المريض على البكاء

 ))دعهددن(( :-وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا رسددول قددال"ف ورةالصاا هااذه ذلااك فااي بمااا عمومااه علااى فحملااه ،البكاااء عاان

 فااي الوجااوب ،وجااب عناايي اميت اا سااقط ،يسااقط أنااه المياات فااي األصاال ،مااات عناايي وجددب(( ))فددإذا يمااوت حتااى يبكااين

 مااات يعنااي وجااب إذا أنااه المقصااود ،سااقطت يعنااي [الحاااج سااورة (50)] ُجُنوُبَهددا{ َوَجَبددْت  }َفددِإَذا السااقوط األصاال

 حصال ،بالسانة جااءت فقاد القلاب وحازن  العاين دماع أماا ،البكاء في صوتها ترفع ال أنها والمعنى ((باكية تبكين ))فال

نماا ،عبااده قلاوب فاي هللا جعلهاا رحماة وهاذه ل هللا بقادر النااس أرضى ،-والسالم الصالة عليه- النبي من  هللا يارحم وا 
 باين الفارق  ماا باكيدة(( تبكدين ال مدات ))إذا قدال:" أردت الاذي ؟الوجدوب ومدا هللا، رسول يا "قالوا: الرحماء عباده من

 ؟نعم ،كانت مصيبة أي المصيبة عند البكاء لكن ،صوت يصحبه ال موته قبل ؟موته وبعد موته قبل البكاء
 ........طالب:
 بعااد ومااا المااوت قباال مااا يختلااف البكاااء حتااى يختلااف الوضااع أن شااك هفياا مااا هااو ،يعااذب ال موتااه قباالو  ،نعاام ،نياحااة

 هااو المااوت بعااد المعتاااد البكاااء لكاان ،صااراخ وال صااوت رفااع غياار ماان محتماال بكاااء المااوت قباال الااذي يعنااي ،المااوت

 الماوت بعاد وقتاه فاي عهاده الاذي ،المعهاود البكااء عان ىنها -والساالم الصاالة علياه- فاالنبي ،النهاي حيز في الداخل

ال الموت قبل البكاء مثل هو ما ،الصوت يرفع  قبال كاان ساواء عنه نهي مما كانت ةمصيب أي على بكاء صلح لو وا 

 إلياه يصال ماا حاد إلاى تصال ال الوقات هاذا فاي البكااء نوعياة ألن الماوت؛ بالق البكاء في رخص إنما ،بعده أو الموت

ال المااوت بعااد البكاااء  أن ألرجددو كنددت إن وهللا ابنتدده: "فقالددت تسااخط جاازع الصااوت رفااع مااع البكاااء أن شااك هفياا مااا وا 

 ثام هللا سابيل فاي للغازو تأهاب ،الغازو فاي إلياه تحتاج ما أي "جهازك" أتممت أي قضيت" دق كنت فإنك ،اشهيد   تكون 

 أوقددع قددد هللا ))إن :-وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا رسددول "فقددال -هللا شااء إن- األجاار لاه يكتااب تجهاز أن بعااد ،ماات

ذا ،خيار مان ينوياه ما على يؤجر اإلنسان أن شك ال نيته(( قدر على أجره  لاه حصال وبيناه بيناه وحيال بهأسابا باذل وا 

 علاى الغازو أجار له يكتب وبينه بينه حيل إذا للغزو المتجهز أن فيه :البر عبد بنا يقول ،نيته قدر على كامال   األجر

 يقاول تباوك، يعناي بالمديناة(( إن ))وهللا :-والساالم الصالة عليه- قوله منها ،صحاح متواترة بذلك واآلثار ،نيته رقد

 العاذر(( حبساهم معكم وهم إال اوادي   قطعتم وال نفقة، من أنفقتم وال ا،مسير   سرتم ما اقوم   بالمدينة إن ))وهللا ألصاحبه:

 أعطيهاا اصاادق   الشاهادة طلاب ))من ا:مرفوع   أنس عن مسلم وفي ،أرادوا وما نووا ما يحققوا أن وبين بينهم حيل يعني

 حصال بصدق سألها من ى بدعو  هي ما بصدق الشهادة سأل من يعني ،يقتل لم ولو ثوابها أعطي أي تصبه(( لم ولو

 .فراشه على مات ولو ثوابها له
 نعم؟ ....الشهادة؟(( تعدون  ))وما

 طالب:.......
 يتمنى الناس بعض السرائر، على المطلع هو -وعال جل- هللا نعم، أماني المسألة هي ما وبينها، بينه حيل إذا كذلك

 جمياع ويتمناى ،الشاهادة يتمناى المجاالس فاي النااس بعاض يعوقاه شايئ ا ويتمناى شايئ ا لباذ وماا شيئ ا فعل ما وهو أمنية



الو  أعماااى معاااذور أناااه تمناااى الحاجاااة وقااات جااااء إذا ثااام ،الخيااار أعماااال  هللا ؟بصااادق الشاااهادة تمناااى هاااذا هااال أعااارج، ا 
 .المستعان

 مان ماجاه بانا سنن في -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فقال هللا" سبيل في القتل قالوا: الشهادة؟(( تعدون  ))وما

 مائااة قباال تقاادم سددبعة(( ))الشددهداء فقااط القتاال الشااهادة كاناات إن لقلياال(( اإذ   أمتااي شااهداء ))إن :هرياارة أبااي حااديث

- النبااي أن -عنااه  هللا رضاي- هرياارة يبااأ عان صااالح أبااي عان والصاابح العتمااة فاي جاااء مااا :بااب فااي اتقريب اا صافحة
 المطعااون، خمسااة: ))الشااهداء :قااال ثاام ،خاارهآ إلااى ...طريااق(( فااي يمشااي رجاال بينمااا)) :قااال -وساالم عليااه هللا صاالى

 نصاوص توجااء سابعة(( ))الشاهداء :قاال وهنا ة،خمس هللا(( سبيل في والشهيد الهدم، وصاحب والغرق، والمبطون،

 فاتح فاي حجار بنا ذكرها ،خصلة عشرون  مجموعها من يتحصل حيث ،السبعة وعلى الخمسة على زيادة فيها أخرى 

 هاذا ،علايهم زياد ثام ،بالسابعة أعلام ثام ،بالخمسة أعلم -والسالم الصالة عليه- وكأنه ،مراد غير هنا والحصر ،الباري 

 من يأتي وقد ،الزيادة على يدل ما النصوص في جاء ألنه ؛غير ال معنىال ليس سبعة(( ))الشهداء بمراد ليس حصر

 ،نظار الحصار هاذا في :ويقول المغفلين من يأتي من يأتي ثالثة(( إال المهد في يتكلم ))لم :حديث في جاء ماك يأتي
 ثم ،عليهم زيد ثم بالخمسة أعلم -والسالم الصالة عليه- النبي ى،الهو  عن ينطق ال نم كالم في ؟من كالم في تنظر

 ميتهتسا سابب فاي ختلافوا شدهيد(( ))المطعون  :قال ثم ،شهيد جمع الشهداء ،عشرين األوصاف وصلت أن إلى زيد

 (050)] َشدِهيٌد{ َوالَ  َكاِتدبٌ  ُيَضدنرَّ  }َوالَ  الحضاور بمعناى الشاهادة مان أو ،المشااهدة وهو الشهود من الشهيد ا،شهيد  
 مثال شااهد بمعناى شاهيد هاو هال ؟المفعاول أو الفاعال بمعنى هو هل ،فعيل يعني شهيدف ،شاهد يعني [البقرة سورة

 نعم؟ ؟المفعول بمعنى له مشهود أو شاهد يعني ؟[البقرة سورة (050)] َشِهيٌد{ َوالَ  َكاِتبٌ  ُيَضنرَّ  }َوالَ 
 طالب:.......

 أناه بمعناى ،المالئكاة وتشاهده ،يعناي يشااهد ؟مشاهود أو شااهد هاو هال لكان ،حاال كال علاى شاهيد هاو ،وشاهيد شاهد

 أرواحهام أنفكا ،حاي ألناه :شاميل بان رضاالن فقاال ا،شاهيد   الشاهيد تسامية سابب فاي ختلافا :حجار بنا يقول ،مشهود

 ومالئكتاااه هللا ألن :األنبااااري  بااانا وقاااال ،حضااار مااان يعناااي فليصااامه(( الشاااهر مااانكم شاااهد ))مااان حاضااارة أي ةشااااهد

 ماان باألماااني لااه يشااهد ألنااه :وقياال ،الكرامااة ماان هللا عاادأ  مااا روحااه خااروج عنااد يشااهد ألنااه :وقياال ،بالجنااة لااه يشااهدون 

 .أخرى  جهة من له ومشهود هةج من شاهد أنه المقصود أقوال، ذلك غير وقيل ،النار
 ذات ))وصداحب شاهيد غرق اا بالمااء ماات مان يعناي شاهيد(( ))الغارق  شاهيد بالطاعون  الميت أي شهيد(( ))المطعون 

 يقولون: المتأخرين عند هذه؟ الشوصة وما ،الشوصة له: يقال :حجر بنا يقول ،معروف مرض هوو  شهيد(( الجنب

ااوح   سااعال معااه فيحاادث ،ةئااالر  غااالف التهاااب  فااي جاااء الجنااب، ذات هااذه ،التاانفس عنااد ياازداد الجنااب فااي ونقااص ىم 

 عاازاه ماجااه الباان زي عاا األخبااار بعااض فااي جاااء ة،الشوصاا الجنااب ذات :حجاار باانا يقااول ةالشوصاا األخبااار بعااض

 فالشاوص ((والعلاوص وصلاالو  الشاوص مانأ بالحماد العااطس سابق ))مان :عليه أقف ولم ماجه بنال وغيره القرطبي

 نعم؟ ،الجنب ذات أنه يمكن
 طالب:.......



 ونقاص والحماى الساعال مناه فيحادث شاهير مارض كثيار، كالمهام فاي شاهير الجنب ذات حال، كل على معروف هو

 .ةالرئ غالف التهاب التنفس، عند يزداد الجنب في
 اربالنا تالماو  يعناي شدهيد(( ))والحدرق  الابطن فاي يكاون  داء   باأي الابطن بمارض الميات شهيد(( ))والمبطون  :يقول

 الهدم تحت يموت والذي شهيد، ))والحرق  مبالغاة صيغة غرق  فعل صيغةال حرق  غرق  مفعول سما مطعون  مبطون 

 السايارة نكاأ ،السايارات حاوادث هاذا مان وقرياب ا،غيره في أو بيت في كان ءسوا الهدم األنقاض تحت ينيع شهيد((

 بددالجمع تمددوت والمددرأة شددهيد، الهدددم تحددت يمددوت ))والددذي عليااه اعتاادي إذا يتساابب لاام إذا ساايما ال ،عليااه تهاادمت

 سااااورة (90)] َقِريددددٌب{ َّللِاِ  َرْحَمددددتَ  }ِإنَّ  وجااااريح قتياااال مثاااال يعنااااي ،شااااهيد الماااارأة ،شااااهيدة لاقاااا اماااا شااااهيد شددددهيد((
 ثام ه،فيا ماا المطابقاة مان باد الو  ،والخبار المبتادأ بين تطابق فيه ما :يقول المحققين بعض ،قريبة :لاق ام [األعراف

 .والخبر المبتدأ مطابقة األصل ،مطابقة فيه ما ألنه ؛ويصححه نصال على يهجم
اا تكساار وقااد ،الجاايم تفااتح وقااد الماايم وسااكون  الجاايم بضاام :حجاار باانا حااافظال يقااول "جمااع"  :وقياال ،النفساااء وهااي ا،أيض 

 ،شهيدة بمزدلفة تموت ةأ مر ا أي ،بمزدلفة بجمع تموت التي :وقيل ،ذلك بسبب تموت ثم ،بطنها في ولدها يموت الذي
 ،ألحاد بالشاهادة الجازم عان النهاي وجااء ،أشاهر واألول ،عاذراء تماوت التاي :وقيال ،ظاهر خطأ وهو :حجر بنا يقول
 نعم؟ ،األمر حقيقة عن يدريك وما ،جزم غير من -وعال جل– هللا من المؤمل الظن وغلبة الرجاء لكن

 طالب:.......
 وشاهيد(( وصاديق نباي إال علياك ))ماا حكام -والساالم ةالصاال هعلي- النبي أن يبقى لكن ،التحريم النهي في واألصل

 .الرجاء على عداهم ومن ،-والسالم الصالة عليه- النبي له شهد لمن بالشهادة فيجزم
 طالب:.......

 مناه النعاي أن كماا ،جائز وطرف ممنوع طرف يعني سهل، وطرف شديد طرف له ،أطراف أو طرفان له البكاء يعني

 وهذا حالة على هذا فيحمل ،النعي عن ونهى -لسالموا الصالة هعلي- فعله ما منه ،جائز هو ما هومن ،ممنوع هو ما

 .العين ودمع القلب حزن  هو إنما مرتفع بصوت ليس أنه على محمول فعله ما ة،حال على
 .أعلم وهللا

 .ينعأجم وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله، عبده على وبارك وسلم هللا وصلى

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) كتاب الجنائز -شرح: الموطأ 

 شرح: باب: الحسبة في المصيبة، وباب: جامع الحسبة في المصيبة، وباب: ما جاء في االختفاء.
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .على آله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد و  ،الحمد هلل رب العالمين

عدن أبيده عدن  -بان محماد بان عمارو بان حازم األنصااري -"وحدثني عن مالدك عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر  :يقول
رضدي -أنهدا سدمعت عائشدة  -أبا بكرأخبرت – هأنها أخبرت -سعد بن زرارة األنصارية-عمرة بنت عبد الرحمن 

"أن كماا فاي الصاحيح  -رضي هللا عنهما-بن عباس ا ر لهاوالذي ذك أم المؤمنين تقول وقد ذكر لها" -هللا عنها
ا عبد هللا بن عمر يقول" ))إن الميدت : "كماا فاي الصاحيحين وغيرهماا -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إلى النبي  رافع 
ال الميااتيقاباال  ؟الحااي مقاباال "ليعددذب ببكدداء الحددي(( شااخص بكااى عليااه أهاال  إذا مااات فااي الحااي ؟الحااي القبيلااة وا 

ال..، بعيمن القبيلة أو خارج القبيلة،  كان اء  سو  ا،الحي مطلق  المراد أن هو المراد أو هذا  الحي، فهل ال قريب وا  د وا 
"فقالددت عائشددة: يغفددر هللا ألبددي عبدددد علااى كاال حااال اللفااظ يحتماال األماارين  ؟الميااتماان اتصااف بالحياااة مقاباال 

حصال ي االساتدراك اغالب ا ألناه ؛الوحشاة لوتازو  ،كنتاه لتحصال األلفاة -ماارضاي هللا عنه-كنية ابن عمار  الرحمن"
أدب ينبغااي أن يتااأدب بااه طالااب  وهااذا ،سااتدارك بمثاال هااذه العباااراتمعااه شاايء ماان النفاارة، فااإذا افتااتح مثاال هااذا اال

ال يغااره بثناااء ، ومدحااه بمااا يليااق بااه علااى أأهلااه عليااه بمااا هااو علاام، إذا أراد أن يسااتدرك علااى غيااره دعااا لااه وأثنااىال
"يغفددر هللا ألبددي عبددد ماان حااق  ليقباال مااا عنااده ،لتوصاال بااذلك إلااى الاادخول إلااى قلبااهمااا فيااه؛ ال، يمدحااه ب ،كاااذب
اساتدراكات علاى بعاض  لهاا -ارضاي هللا تعاالى عنها-عائشاة و  ،لام يتعماد الكاذبيعناي  ما إنه لم يكذب"، أالرحمن
ا ،وفيها مصنف للزركشي ،الصحابة  -ارضاي هللا عنها- عائشاة ا،لكان ال يلازم أن تكاون عائشاة هاي المصايبة دائم 

تميزت به من فهم ثاقب ال يلزم أن  -عليه الصالة والسالم-نبي لما تميزت به من مالزمة ومعاشرة ومخالطة ل مع
يعناي مثال  ،علاى كثيار مان الصاحابة تاساتدرك ،بان عماراعلاى  تاستدرك ،على عمر ، استدركتتكون معصومة

رواه  ،باان عماار وصااهيباو ، -رضااي هللا عنااه-ماار ع هساامع ،هااذا الحااديث الااذي ساامعه اباان عماار وغياار اباان عماار
علياااه -ماان النبااي  هوالمجاازوم بااه أن عائشااة لااام تساامع ،-عليااه الصااالة والساااالم-جمااع ماان الصااحابة عااان النبااي 

ولكنده نسدي أو "يتعماد الكاذب حاشاا وكاال  "أمدا أنده لدم يكدذب" ذلاك بفهمهاا ليل أنهاا عارضاتباد -الصالة والسالم
بيهوديدة يبكدي عليهدا أهلهدا  -صلى هللا عليه وسلم-"إنما مر رسول هللا  اه صاواب  في الفهم فحدث بما ظن "أخطأ
نها لتعذب في قبرها((فقال:   .يعني بسبب الكفر ال بسبب البكاء "))إنكم لتبكون عليها وا 

َر }َواَل َتدددِزُر َواِزَرٌة ِوزْ : -جاال وعاااال-اباان عمااار ماان التعمااايم بقولاااه  مااا نقلاااه عارضااات -ارضاااي هللا عنهاا-وعائشااة 
 [( سااورة األنعااام401)] }َواَل َتددِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخددَرى{ ،حساابكم القاارآن [( سااورة األنعااام401)] ُأْخددَرى{

وعائشاة لام تسامعه  ،ثابات ن الميات ليعاذب ببكااء أهلاه((إ)) :قوله -عليه الصالة والسالم-والخبر ثابت عن النبي 
الااذي ساامعته ماانهم علااى هااذه  فنزلاات اللفااظ العااام ،الصااحابةإنمااا ساامعته ماان  ،-عليااه الصااالة والسااالم-ماان النبااي 



ذناب ماا  [( ساورة األنعاام401)] }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ :-جل وعال-الحالة لكي تتفق القصة مع قوله 
ال شاك أناه ، إذا أوصاى باأن يبكاى علياه لكن إذا تسابب فاي ذلاك صاار مان وزره ؟الميت أن يعذب على بكاء غيره

ونظياره ماان ساان  ،قااد أقارهم علااى ذلااك فيكاون ماان وزره إذا عارف أنهاام يبكاون عليااه وال ينهاااهم يكاون  ،عاذب بسااببهي
}َواَل  :-جال وعاال-قولاه بيمكان يعاارض هاذا لحاديث  ،سنة سيئة فعليه وزرهاا ووزر مان عمال بهاا إلاى ياوم القياماة

 ن هذا من وزره، نعم؟ يمكال؟ [( سورة األنعام401)] َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{
 طالب:........

ومانهم  ،فقاط ، ومانهم شاهيد فاي الادنيا،مانهم شاهيد فاي الادنيا واآلخارة :كماا يقاول أهال العلام أناواعال، فرق، الشهداء 
وفياااه هاااذا أكمااال،  ،المقتاااول فاااي المعركاااة باااين الصااافينهاااو واآلخااارة و  شاااهيد الااادنيا أكملهااام ،شاااهيد فاااي اآلخااارة فقاااط

، ، وال منافاااة بينااه وبااين اآليااة-عليااه الصااالة والسااالم-عاان النبااي  هااؤالء الصااحابة ثابااتخباار  ،النصااوص المطلقااة
  .موجود في أشعارهم ،عند العربمشهور وكان ذلك  بذلك في حياته، فالميت يعذب إذا أوصى

 إذا مااااااااات فاااااااااانعيني بماااااااااا أناااااااااا أهلاااااااااه
 

 ج  وشااااقي علااااي  الجيااااب يااااا ابنااااة معباااادي 
 

 
 إلى الحول ثم اسم السالم عليكما

 عتااااااذرا فقااااااد  كااااااامال   وماااااان يبااااااك  حااااااوال     جج
 ج

 ج

وفااي حكام البكاااء ماا نهااي ، بوصايته ،مثاال هاذا ال شااك أناه يعااذب بفعلاه باوزره هااو ،يوصايهم أن يبكاوا حااول الكعباة
ماع  قاع أعظام مان ذلاك بعاد موتاه، ال سايمامادح فاي حياتاه ويتو وي   وهاو ممان ي طارأ يعرف هذا الشاخصصار عنه، 

بكاى علاى نعاى وي  ي   ؟ يعرف أناهمن ذلك ءهل يتحمل شي ،تنشر األخبار وتشيعها وتذيعهاوجود هذه الوسائل التي 
تساتمر أشاهر، وبعضاها النااس ، تعرفاون أحيان اا الكتاباات عان بعاض حسب أثره في البلد وعناد أهلاه وقوماه وغيارهم

هاال مثاال هااذا الكااالم ..؟ ماان. لثكااالى؟!ماان ل ؟!ماان لليتااامى ،ال يليااق بالبشاار واإلطااراء مااا والغلااو غااةفيهااا ماان المبال
 .هللا المستعان ،وتكفل بأرزاقهم هللا الذي خلقهم؟ لهم يجوز

 .إال هذا ا ليس فيها ما يبت إلى الدرس بصلةأسئلة كثيرة جدًّ 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم. 

محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، نبينددا 
 أجمعين. 

 غفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. اواجزه عنا خير الجزاء، و  ،اللهم اغفر لشيخنا
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب: الحسبة في المصيبة:
صدلى هللا عليده -د بن المسيب عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا يعبن شهاب عن س"حدثني يحيى عن مالك عن ا

 . فتمسه النار إال تحلة القسم((من الولد ))ال يموت ألحد من المسلمين ثالثة قال:  -لموس



-ر السلمي أن رسدول هللا ضوحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي الن
ا لدده جنددة مددن ))ال يمددوت ألحددد مددن المسددلين ثالثددة مددن الولددد فيحتسددبهم إال كددانو قددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم

 .))أو اثنددان((: يددا رسددول هللا أو اثنددان؟ قددال: -صددلى هللا عليدده وسددلم-فقالددت امددرأة عنددد رسددول هللا  النددار((
أن رسدول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  -سعيد بن يسار-وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب 

  .لده وحامته حتى يلقى هللا وليست له خطيئة(())ما يزال المؤمن يصاب في و قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
فالمسالم تكفار  ،يعناي الصابر واالحتسااب والرضاا والتساليم "باب: الحسبة فدي المصديبة": -تعالى رحمه هللا-يقول 

تكااون هااذه المصاايبة فااي مقاباال الساايئات  ،ال تمسااه النااار فاار لااه ذنوبااه بالصاابر علااى مصاايبته؛ ولااذاوتغ ،خطاياااه
اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{}ِإنَّمَ واألوزار   .األنبياء وأشد الناس بالء   [( سورة الزمر46)] ا ُيَوفَّى الصَّ

باان - عددن سددعيد بددن المسدديب -ن شااهاب الزهااري باامحمااد باان مساالم - "حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن ابددن شددهاب
اإلسناد  هذايقوله في االستذكار، ، اإلسناد من أجود أسانيد اآلحاد هذا :بن عبد البرايقول  عن أبي هريرة" -ن حز 

ال شك أنه أصح األسانيد إلاى أباي ، بن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرةامالك عن  من أجود أسانيد اآلحاد
-"أن رسدول هللا العلام  صاح األساانيد عناد أهالالق، علاى الخاالف فاي أوهو من أجود األساانيد علاى اإلطا ،هريرة

مان المسالمين خارج  ))مدن المسدلمين ثالثدة((نثاى ذكار ا كاان أو أ يمدوت ألحدٍد(( ))القدال:  -صلى هللا عليه وسلم
منصاوب باأن المضامرة بعاد فااء الساببية الواقعاة بعاد  ))فتمسده((يشامل الاذكر واألنثاى  ))ثالثة مدن الولدد((الكاافر 
ن  :-جال وعاال- باه قولاه والماراد ،وهاو اليماين ،أي ماا ينحال باه القسام ))فتمسه الندار إال تحلدة القسدم((النفي  }َواِ 

نُكْم ِإالَّ َواِرُدَها{ وخاص  ،صاغار ،جااء وصافهم أنهام لام يبلغاوا الحناث ))ثالثة من الولاد(( [( سورة مريم94)] مِِ
الاذي بلاغ الحناث  ،ممان بلاغ الحناث ،والرحماة لهام أوفار ،والحاب لهام أشاد ،أعظم عليهمألن الشفقة  ؛الصغار بذلك

يعناي شاخص عناده مجموعاة مان األوالد إذا كاان هاذا فاي الصاغار فالكباار؟ ي يعنا ؟هل يحصال لفاقاده هاذا الثاواب
لاام يبلغااوا هااؤالء  ،عشاارساانوات، خمااس الااذي ساانه  ،ثالثااين ساانة ،عشاارين ساانة ،ساابع ساانوات ،خمااس ساانوات ،ساانة

أبااو لكاان أبااو عشاارين و  ،فاايهم الوعااد المااذكور لاام يبلغااوا الحنااث الوصااف منطبااق هنااا،الحنااث فاايهم األجاار الموعااود 
 نعم؟ ؟أو أكثر مثل الذين لم يبلغوا الحنث أو أقل ؟أجر هفي ن ماثالثي

 .......طالب:
بوالدياه وال شاك  ارًّ اإما أن يكاون با: الكبير بين اثنين ،والرحمة للصغير أوفر وأكثر ،في واقع الناس ال شك أنه أشد

أمار أن  :آلن الكبيار باين أمارينامثال هاذا أماره...،  ،منشاغل بأسارته وعملاه ، يكاون عاقًّاا بوالدياهأن مصيبته أعظام
 ثان  ولد لكن تصور  ،ال شك أن مصيبة مثل هذا أعظم ها،من كل وجه مريحواألم الديه والوالد مرتاح ا بو رًّ ايكون ب

لكان الصاغير  ،وهاذا هذافيه فالكبير يحتمل مؤذ  عاق   متساهل باألوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام 
لايس ال الكباار أم هم أن هاذا خااص بالصاغار ؛ ولاذا يارى بعضاالمصيبة عظام األجار عظمت ، وال شك أنه كلماال

مان  ن الكباار: إومانهم مان يقاول ،لكان ال يصالون إلاى هاذا الحاد يؤجرون على قادر المصايبةمثل هذا األجر، لهم 
خبر ولده  هيأتي أنهيعني تصور في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس  ،فالمصيبة بهم أعظم ،باب قياس األولى



فمثال هاذا ال شاك  ،ناس ساموا أهليهم سوء العاذاب ،يوجد ،اليوم قبل غد من الشرور واآلثام التي يرتكبها هذا الولد
 .أن مصيبته أقل

واالنشغال عن األباوين بخاالف  ألن البالغ يتصور منه العقوق  ؛هذا الثوابفاقده من بلغ الحنث ال يحصل لف :قالوا
علاى  ا ثبات هاذا فاي الصاغير الاذي هاو كال  ألناه إذ ى؛يدخل الكبيار بطرياق الفحاو  :ن بن المنيرزيالوقال  ،الصغير

، ويارجح األول بقولاه فاي حاديث مناه النفاع ، وصاار لاهالاذي بلاغ معاه الساعيذلاك فاي الكبيار  بويه فكيف ال يثبتأ
وبقااي كااذلك  الااغ مجنون ااوهاال يلتحااق بالصااغار ماان ب ،صااغارلإنمااا تكااون ل ةألن الرحماا" إياااهم بفضاال رحمتااه" :نااسأ

يعني ناس عنادهم  ؟أو غير ذلك ده ألذاه أو لتعويقه مثال  وللثبت مثل هذا األجر لمن تمنى ذلك هل يو  ؟حتى مات
ساافر أو نزهااة أو  اأو عناادهم معااوق إذا أرادو  ؟موتااه يحصاال لهاام مثاال هااذا األجاار وامااؤذ آذاهاام فتمنااصااغير صاابي 

 نعم؟ ؟بلغ األجر مثل هذاهل ي ء يحسبون له ألف حساب،رحلة أو أي شي
 طالب:.......

 تمنى...هو  ن عليه ماو صابر المسألة تبغي صبر ا، هم  هو
 طالب:.......

هال يحصال ، يتمناون موتاه ،يادخلون  لو بغاوا يطلعاون أوألف حساب أخذون له هذا ولد معوق ي ،ثمرة فؤادب ما هو
ا لولده، مثل هذا عاالج يصرف عبعض الناس ألن  ؟لهم األجر الموعود في مثل هذا الحديث باه ال يعايش إال الج 

 فيقطعه، يقطع العالج، التصرف هذا ماذا يدل عليه؟ نعم؟
 طالب:.......

باادل ماان أن يصاابر ويحتسااب وينااال ال مااا يحصاال لااه األجاار، هااذه أمااور معللااة، حكاام واضااحة ومعروفااة يااا أخااي، 
 .ول التخلص منهعلى صبره على هذه المصيبة يحا -جل وعال-األجر العظيم من هللا 

 طالب:.......
 .إذا تمنى مصيبةتصير ما  لكن

 طالب:.......
اا ال يعايش  ،له إلى الماوتال مآ ،يمكن يعيش ،يمكن يعيش مائة سنةال  ،له إلى الموتال، ما مآ يصارف لاه عالج 

ااا ة واآلن األساائل ،واألساائلة كثياارة عاان هااذا ،إخااوانيااا هااذا حصاال إال بااه يقطااع العااالج وينتهااي اإلشااكال،  عاان أيض 
 ،ال يجوز االعتاداء علياه بحاال ةنفس منفوسهو  :ونقول ،الء الذين يجزم األطباء بأنه يولد معوق ؤ إجهاض مثل ه

 األطبااء أومان حاد ا لاو جااء واطيب الميت دماغيًّ  ،نفس كاملة ،إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة
بحاال، يجاوز؟ ال يجاوز  ال مااا  يجاوز و  ،افصلوا عناه األجهازة خلاوه يماوت :وقالالميت دماغيًّا اء هذا وليأمن  واحد
 .هذا قتل عمدبشيء، دام الروح في الجسد ال يجوز التعرض له  ما

 طالب:.......
ألوالد يتمنون من أبر الناس الراحاة ألبايهم إذا كاان حتى أحيان ا احتى الكبير على كل حال هو إذا اجتهد رحمة له 

  .هذا من باب الشفقةال هذا أمره سهل،  ،من الحياةلفة عليه مشقة أو ك



أباو  وحدثني عن مالك عن محمدد بدن أبدي بكدر بدن عمدرو بدن حدزم عدن أبيده عدن أبدي النضدر السدلمي""يقول: 
وبعضاها  ،بنسابة :وبعضاها ،ر: ابان النضابعاض الرواياات ،رجال مجهاول ال يعارف: بن عباد الباراالنضر هذا قال 

 ؟وال يادرى أصااحب أم تاابع ،وال يوقاف لاه علاى نساب، مجهاول ال يعارف فاي حملاة العلامرجال  :يقول ،بدون نسبة
عان حياز الجهالاة  يخارج وهو باذلك ال بعد ذلك ذكر الخالف في اسمه ونسبهثم  ،وهو مجهول ظلمة من الظلمات

سدبهم إال كدانوا ))ال يموت ألحٍد من المسلمين ثالثة من الولد فيحتقال:  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 
"امدرأة عندد رسدول ، غيرهاا :وقيال ،الطبراناي وغياره دليم كماا عناسا هاي أم "فقالت امرأة" ،وقاية له جنة من النار((

 عطف هذا يسمى ))أو اثنان((: -صلى هللا عليه وسلم-أو اثنان؟ قال رسول هللا  :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
، طيااب يعنااي هاال عطااف تلقينااي ))إال اإلذخاار((ر، فقااال رسااول هللا: "إال اإلذخااماااذا؟ كمااا فااي حااديث تحااريم مكااة: 

علياه الصاالة -لنباي افقاال  ،إال اإلذخار :-علياه الصاالة والساالم-لنباي لالعبااس قاال ؟ ثار فاي الانصلمن حضار أ
 نعم؟ ))أو اثنان(( :قال ؟أو اثنان :وهنا قالت ))إال اإلذخر(( :-والسالم

 طالب:.......
لام تكلاام  -علياه الصاالة والسااالم-لكان هال هااذا فاي ذهنااه  ا،النصاوص وساايأتي اإلشاارة إليهاا الواحاد جاااء فايالمهام 

وال يتصور  ،يعني نزل عليه الوحي أثناء هذا، عليه بعد ذلك وأيد بالوحي ؟ يعني طرأعليه لما نبه بالحديث أو طرأ
 .-عليه الصالة والسالم- ينطق عن الهوى  ألنه ما ؛غير هذا

 طالب:.......
يملاك مثال هاذه األماور أو ال يملكهاا إال  -علياه الصاالة والساالم-يعني هال النباي ، لكن لما كان بطلب غيره نعم،
يقااول أهاال  كمااا ،ن بااه إلااى هااذا أيااد بااالوحي؟ فلمااا -عليااه الصااالة والسااالم- هنبيااوالمبلااغ عنااه هااو  -جاال وعااال-هللا 
ا. ،باسال يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للع ،العلم  ال أبد 

أو اثنااان  :قالاات ،إماا أن يكااون علاى ساابيل االساتفهام ))أو اثنااان(( :قاال ؟المقصاود هاال ال باد ماان الثالثاة أو اثنااان
  .يد بالوحيأو ف ))أو اثنان(( :قالف ؟لهم حكم ذلك
 المفهوم إذ، ولم تعتبر هذا ألن الصحابية من أهل اللسان عربية؟ لماذا ،ن مفهوم العدد ليس بحجة: إيقول عياض

نهااا رأت أن : إلكان لااو قيال عكااس ماا قااال عيااض، الثالثااة نتفاى الحكاام عنادها عمااا عادالاو اعتباارت هاذا المفهااوم ال
اعتباارت مفهااوم العاادد  اوالظاااهر أنهاا ،لكنهااا جااوزت ذلااك فسااألت، مفهااوم العاادد حجااة فااأرادت أن يخفااف فااي األماار

 ، نعم؟الواحد عند أحمد والترمذي من طرق  وجاء ما يدل على ،-وجل عز-بسعة رحمة هللا  ولكنها طمعت
 طالب:.......

ألطفالهم دل على تعالى رحمة هللا إذا كان اآلباء يدخلون الجنة بفضل ف :بن عبد البر في االستذكارايقول طيب، 
بفضاال " :أال تاارى إلااى قولااه ،لاايس بمرحااوم ألنااه يسااتحيل أن يرحمااوا ماان أجاال ماان ؛أن أطفااال المساالمين فااي الجنااة

يعذب احتمال أن  ؛ ألنههم في المشيئة :وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إال المجبرة فإنهم يقولون  "إياهم رحمته
  .فرق بين الكبير والصغير هو مجبور ال يوجد فرق كبير أو صغير عندهمالجبرية ما  عندألنه  ؛وهو صغير



صدلى هللا عليده -بدي هريدرة أن النبدي حباب سعيد بدن يسدار عدن أعن أبي الوحدثني عن مالك أنه بلغه " :يقول
))حتدى قربتاه وخاصاته جماع حمايم  كدان أو أنثدى وحامتده(( ا))ما يزال المؤمن يصاب فدي ولدده ذكدر  قال:  -وسلم

  يلقى هللا وليست له خطيئة((
مالك ورواه معن عن  ،ورواه معن بن عيسى القزاز ،ة الموطألعامة روا  : كذاالبر يقول ابن عبد، عن مالك أنه بلغه

رضاي هللا -د بان يساار عان أباي هريارة يعأي أنه بلغه عان أباي الحبااب ساربيعة الر  الرحمن عبدأبي عن ربيعة بن 
فاي ولاده وحامتاه حتاى يلقاى هللا ولايس  يزال المؤمن يصاب))ما  :قال -صلى هلل عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنه

ا له من األجر ما يزن جمياع ذنوباه فهاو بمنزلاة ماويحصل ، ذلك: أي تحط عنه خطاياه بيقول الباجي له خطيئة((
))مان يارد هللا : -علياه الصاالة والساالم-يقاول الرساول  ،احتسابهذا عند األكثر إنما هو لمن صابر و و  ،ال ذنب له

، وأجاار الصاابر ةبيأن األجار مرتااب علااى المصاماان ياارى  ملاماان أهاال الع احتسابماان صاابر و  يصااب مناه(( اباه خياار  
، بان حجار يميال إلاى هاذااوكاأن  ،المصيبة صابر أو لام يصابر بمجرديعني يؤجر  ،ى ذلكد علقدر زائ االحتسابو 

ثال هاذا لاه شاأن م ، لكن من جزع وتسخط ولم يرَض د، ال شك أن فضل هللا ال يحد على ذلكوأجر الصبر قدر زائ
 .احتسبآخر غير من صبر و 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :في المصيبة ةباب: جامع الحسب
صددلى هللا عليدده -مالدك عددن عبددد الدرحمن بددن القاسددم بددن محمدد بددن أبددي بكدر أن رسددول هللا حددثني يحيددى عددن 

  .بي(( مصيبة))يعزي المسلمين في مصائبهم القال:  -وسلم
صلى هللا عليده -زوج النبي  -ارضي هللا عنه-عبد الرحمن عن أم سلمة أبي وحدثني عن مالك عن ربيعة بن 

ند اهللا: إند مدن أصدابته مصديبة فقدال كمدا أمدر))قدال:  -وسلم صلى هللا عليه-أن رسول هللا  -وسلم إليده  اهلل وا 
قالدت أم سدلمة: فلمدا تدوفي أبدو  إال فعدل هللا ذلدك بده(( ،منهدا اراجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبندي خيدر  

 زوجها. فت -صلى هللا عليه وسلم-سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها هللا رسول هللا 
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدد أنده قدال: هلكدت امدرأة لدي فأتداني محمدد بدن كعدب 

بهدا وكدان وكاندت لده امدرأة  ،ني بها، قال: إنده كدان فدي بندي إسدرائيل رجدل فقيده عدالم عابدد مجتهدديي يعز ظالقر 
وغلدق علدى نفسده  ،حتدى خدال فدي بيدت اهدا أسدف  ولقيدا علي ا،شدديد   افماتت فوجد عليها وجدد   ا،ها محب  ا، ولمعجب  

ن امرأ ،فلم يكن يدخل عليه أحد ،واحتجب من الناس تده فقالدت: إن لدي فيده حاجدة اسدتفتيه ة سمعت به فجاءوا 
 هنا ا: إن هقالت: ما لي منه بد، فقال له قائلبابه و  ، فذهب الناس ولزمتإال مشافهتهفيها فيها ليس يجزيني 

ذنوا ئدفقدال: ا ،وهدي ال تفدارق البداب ،، وقدد ذهدب النداسهأرادت إال مشدافهتوقالدت: إن ك امرأة أرادت أن تستفتي
ا ستفتيك فدي أمدر، قدال: ومدا هدو؟ قالدت: إندي اسدتعرت مدن جدارة لدي حليًّدأ، فقالت: إني جئت عليه فدخلت ،لها

فقالدت: إنده قدد مكدث عنددي ديه إلديهم؟ فقدال: نعدم وهللا، ؤ ، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأاه زمان  ير عفكنت ألبسه وأ
، فقالت: أي يرحمك هللا أفتأسف على مدا أعدارك هللا ازمان   يهه إليهم حين أعاروكاإي كِ ذلك أحق لرد ، فقال:ازمان  

 ثم أخذه منك، وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه، ونفعه هللا بقولها.



الحساابة فااي  :باااب: "والباااب الااذي قبلااه سددبة فددي المصدديبة": جددامع الح"بدداب :-تعااالى رحمااه هللا-يقااول المؤلااف 
وبهذا يناال األجار  ،وقضاه -جل وعال-والتسليم لما قدره هللا  والصبر والرضا المراد بالحسبة االحتساب" و المصيبة
  .العظيم

اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ الحسابة  جاامع :بااب لفذكر المؤلاف فاي هاذا [( سورة الزمر46)] }ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
أصاابه الخيار  ،خيار أو شار ءموضوع فاي األصال فاي لغاة العارب لكال مان نالاه شايفي المصيبة، والمصيبة لفظ 

يكااره بمااا البشااارة فااي األصاال بمااا يساار و  كمااا أن ،والمكااارها لكاان العاارف خااص ذلااك بالشاار بالرزايااوأصااابه الشاار، 
ددْرُهم ِبَعددَذاٍب َأِلدديٍم{ ، الثااواب فااي األصاال بالمجااازاة، بااالخير ت عرف اااخصاا لكنهااا االنشااقاق[( سااورة 01)] }َفَبشِِ

ن شاار فشاار بخياار أو شاار علااى مااا المجااازاة  فلكنااه فااي العاارف يااراد ،عملااه اإلنسااان يجااوز ثوابااه إن خياار فخياار وا 
داُر َمدا َكداُنوا َيْفَعُلدوَن{ :-جال وعاال-وجاء فاي ذلاك قولاه  ،احتسب األجر والثواب ،األجر َب اْلُكفَّ ( 50)] }َهدْل ُثدوِِ
الو هااذا فااي الخياار  [رة المطففااينسااو   ،فيااأتي اللفااظ فااي لغااة العاارب واسااع ويخصصااه العاارفنعاام،  ؟الشاارفااي  ا 

 .ويأتي عام مطلق يقيده الشرع وهكذا
عان مالاك زادوا  اة:بعاض الارو  "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر" :يقاول

"أن رسدول هللا محماد أحاد الفقهااء  مد بن أبي بكر عن أبياه القاسام بانعن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن مح
والحمال علاى التصابير والتعزياة  "))ليعزي المسدلمين فدي مصدائبهم المصديبة بدي((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-

صاااحب ذلااك و يصاابر ويحتسااب ن لاام إذا ذكاار العقاااب إ، إذا ذكاار اإلنسااان الثااواب تعاازى والتساالية الصاابر والتساالي 
يتااذكرون يعنااي  ة بااي((بيالمصاا))ليعاازي المساالمين فااي مصااائبهم  ،يصاابر ،هااو أعظاام ماان ذلااك ماااصاااحبه جاازع ال

ة بيبة تهااون دون مصااي، فكاال مصااةبيال شااك أنهااا تهااون دونهااا كاال مصاا -عليااه الصااالة والسااالم- ة بااالنبيبيالمصاا
يقاول  ،خبار الساماء انقطاع -ساالمعلياه الصاالة وال–وبموتاه  ا،لها ألناه أمناة -عليه الصاالة والساالم–ي بنالباألمة 

إذا هاذه مصايبة،  ،ناا قلوبنااكر  حتاى أن   -عليه الصالة والساالم-من تراب قبره أيدينا نفضنا  ما :الصحابةطائفة من 
، فموت العلماء ال شك أنهاا مصاائب ،ة على األمةبيتسد، هذه ال شك أنها مص ال في الدين كان موت العالم ثلمة

عليااه الصااالة -، ال علاام إال ماان طريقااه -عليااه الصااالة والسااالم-ه مااماان عل ئ اماااء شاايماان علاام جميااع العلفكيااف ب
دددِر صاااابرين للوعاااد ل، إذا ذكااار ماااا جااااء مااان اإذا ذكااار المصااااب مثااال هاااذا هانااات علياااه مصااايبته، -والساااالم }َوَبشِِ
اِبِرينَ  نَّا*  الصَّ ِ َواِ  علاى  [( ساورة البقارة490-499)] ِإَلْيدِه َراِجعدوَن{ الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ّللِِ

القاسم تابعي عند بعض الرواةالعن قاسم و  :والحديثما سيأتي،  وهو إما مرسل أو  ،بنهعبد الرحمن اهنا عن  ، وا 
ومعنااه علاى كال حاال صاحيح  ،من حديث سهل بن سعد وعائشة والمساور بان مخرماة امسند   لكنه وروده ،معضل

ة ببمصايبته الخاصاة باذكر هاذه المصاينفساه المقصاود يصابر كال واحاد مان المسالمين ، األمارالم م الال ))ليعزي((
 . العامة

ذا ذكااااااااااارت مصااااااااااايبة تسااااااااااالو بهاااااااااااا  وا 
 فاااااااااااااذكر مصااااااااااااابك بااااااااااااالنبي محمااااااااااااد   ج

  ج
 جج

  .-عليه الصالة والسالم-



صدلى هلل -نبدي عدن أم سدلمة زوج ال -ربيعاة الارأي-لك عن ربيعة بدن أبدي عبدد الدرحمن ا"وحدثني عن م :يقول
من أصابته مصيبة ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  أن رسول -رضي هللا عنها-أم المؤمنين  -عليه وسلم

ندا إليده راجعدون((فقال كما أمر   أمار نعام؟ هاذا ؟أمارفياه  ؟هال فاي هاذا مان أمار ))كماا أمار هللا(( ،"هللا: إندا هلل وا 
ال  ال  أمر ))كما أمر هللا((: يقول ؟خبروا  ناا إلياه راجعاون((خبر يراد به األمر نعم؟  ؟خبروا  لك ااهلل  اإنا ))إناا هلل وا   م 
ن ا،وعبيد   أي أعطناي  ))اللهام أجرناي(( ،بعملاهعامال الموت والبعاث ليجاازي كال  عائدون إليه بعد :إليه راجعون  اوا 
فاي مسالم  جمخار  هاذا الحاديث صاحيح ))خير منها إال فعل هللا به ذلدك((أخلف  وأعقبني(( ،))في مصيبتيأجري 
 هذا وعاد ممان ال يخلاف الميعااد علاى لساان منها(( ا))إال أخلف هللا له خير   :ولمسلم ))إال فعل هللا ذلك به((وغيره 

 ما ال ينطق عن الهوى.
 ،مان االساترجاع وماا بعاده "قلدت ذلدك" ألساد المخزومايهللا بان عباد ا عباد "قالت أم سلمة: فلمدا تدوفي أبدو سدلمة"

اإلنسان يأسف  "؟"ومن خير من أبي سلمة :في نفسها قالت "ثم قلت" -عليه الصالة والسالم-ه قالت ما وجهها ب
"قلدت: مناه  ايك أن هللا يعوضاك خيار  ر ل وماا يادويظن أنه ال في الوجاود مثلاه، ال يوجاد مثلاه يفوت ءويندم على شي

ة علاى الخبار ن معترضانطقات بهاذا؟ إن نطقات تكاو  يعناي هال ،قالات ذلاك فاي نفساها ومن خير مدن أبدي سدلمة؟"
عليااه -وقااد تااوفي  ،فصااارت إحاادى أمهااات المااؤمنين فتزوجهددا" -عليدده الصددالة والسددالم-"فأعقبهددا هللا رسددوله 

 هلل اإنا" :أن تقوللها هل  ؟قالته قبل ما ؟وجهت إليه فهل لها أن تقول بعد ذلك مامصيبة، وهي  -الصالة والسالم
ن ، يعني أعظم مان هاذه المصايبة ثوابهاا ،من الثواب "وأعقبني خير منهاللهم أجرني في مصيبتي ، اإليه راجعون  اوا 

ا  يعني ،مما فقدت من جنسهاا منها خير   ايعني ال يلزم أن يكون أعقبني خير   خاالص  تحتاج إلى زوج الفقدت زوج 
  .واللفظ يحتمل أكثر من ذلك ،آلن أم المؤمنينهي ا
أنده قدال: هلكدت  -بان أباي بكار الصاديق- اسدم بدن محمدد"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عدن الق :يقاول

يصابرني  ندي بهدا"يي يعز ظدالقاسدم بدن محمدد أنده قدال: هلكدت امدرأة لدي فأتداني محمدد بدن كعدب القر " "،امرأة لدي
ا بالقصص التي يكون فيها العبر والعظوتك ،والتسلية تكون بالنصوص ةوالتعزي ،ويسليني "فقدال: إنده  ،اتون أيض 

، مجتهد فقيه عالم "وكانت له امرأة"فيه  ةكل األوصاف متوافر  مجتهد" عالم وعابد يل رجل فقيهائكان في بني إسر 
"محدب لهدا،  ،بجمالهاا مستحسان ا لهاا، راضاي ا وكدان بهدا معجدب" ،لده امدرأة ت"وكاندمجتهد في عملاه وعبادتاه  عابد

مان ولكال مصادر  ،ه أكثار مان مصادرلا (وجاد)الفعال  ا،شاديد  ا يعناي حازن حزن ا "اشدديد   افوجد عليها وجدد   ،فماتت
األلفاو  من هذه ا، ووجد موجدة ، ووجد وجادة ، كل واحدةوجد وجدان  ا، فوجد وجد   ،المعاني هذه المصادر معنى من

افعندنا مان هاذه المعااني فوجاد عليهاا وجاد   ،معنى يختلف عن الثاني له ا، إذا بحاث شاديد   ان حزن ايعناي حاز  ،ا شاديد 
  ؟وجد: الته فوجدها نقولعن ض

 طالب:.......
ا حزن اا، ا هذا الذي عندنا وجاد  ا ماا عثار  :إذا قلناايصاير ماا عثار عليهاا،  ال، ال أريد المصدر نعم؟ وجد  وجادها وجاد 

ون: يقولاوجاد وجاادة  ا، الوجاادةشاديد   اب غضب  لقاها، مسكين، وجد موجدة غض ما ا،شديد   عليها، حزن عليها حزن ا
 من طرق  ادة المعروفة عند أهل العلم طريقالوج ني ال يوجد زنته في لغة العرب،؟ يعمعنى مولدما  ،مصدر مولد

ماان أهاال العلاام فيرويهااا عنااه بهااذه الوجااادة علااى أن خطااه ال ينكاار ا بخااط ماا ايعنااي يجااد صااحف   التحماال فااي الروايااة،



الوجادان  ا،جادان  وجاد و  ا،وجاد وجاود   ،شاوب اتصاال هااوفي طعة،قنوأهل العلم يقررون على أنها م ة،ينص أنها وجاد
 نعم؟ ..."اعليها أسف   ولقي"ها و راجع ،مصادر تراجعالعلى كل حال هذه  ماذا؟
 .......لب:طا

كلهاا يكتباون عنهاا،  موجاودة فاي كتاب اللغاةساهل يعناي  ،تراجاعباإلمكاان على كل حاال  ؟معناها هنانعم، لكن ما 
 نعم؟ 
 .......لب:طا

 عم؟ال، التواجد غير هذا، رقص التواجد، ال، ن
 .......لب:طا
 ما هو بصحيح.  ،ال

وغلق  ،"حتى خال في بيت على نفسه بيته أغلق ،اعتزل الناس "حتى خال في بيت" ايعني تلهف   "ا"ولقي عليها أسف  
الحاازين الكئيااب  ،عااادة الحاازين يناازوي عاان الناااس وهااذه "واحتجددب مددن الندداس"قفاال علااى نفسااه الباااب  "علددى نفسدده

من واحتجب  ،فهذا أغلق على نفسه الباب ،ب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح ومبسوطبخالف الفرح الذي يؤد ويرغ
ن امدرأة سدمعت بده فجاءتده، فقالدت: إن لدي إليده  -لما غلبه من شدة الحازن -"فلم يكن يدخل عليه أحد الناس  وا 
"فيهددا إال نينااي يغ لدديس يجزينددي" ،"فيهددا إال العلماااء ، ولاايس للفتياااأطلااب فتياااه ألنااه عااالم يناايع سددتفتيه"أحاجددة 
 ،موجاود إلاى اآلن ءوهاذا شاي ،دون واساطة ةمشافه ،ته يعني خطابههإال مشاف، حديعني ما يكفي كل أ ته"همشاف

مان بإلنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص ال سيما عناد عاماة النااس إذا أعجباوا بشاخص ال يقنعاون إذا صار ل
، فيحتمااه العامااة ومسااائلهم ال إال الشاايخ فااالن :يقااول ،علاامهيات يعرفهااا أحااد طااالب الا تجااد المسااألة ماان البااد ،دونااه

"لدديس يجزينددي فيهددا إال ونهم وقلااوبهم يااع ءلكاان ال يقاانعهم غياار هااذا العااالم الااذي ملااي ،واحااددنااى أ هايمشااسااهلة ي
ل: ئد"فقال لدي قامنه مفر وال محياد لها ليس  "وقالت: ما لي منه بد"أصرت  ته، فذهب الناس ولزمت بابه"همشاف

ماااا أردت إال  يناايعنااي هااذا نافياااة )إن( يع "إال مشدددافهته هندددا امددرأة أرادت أن تسدددتفتيك، وقالددت: إن أردتإندده ها
ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه{ته همشاف ن مِِ إال مشافهته، وقد "إن أردت  ةهذه نافي [( سورة النساء497)] }َواِ 

ا لها فددخلت عليده، فقالدت: إندي جئتدك أسدتفتيك فدي أمدري، قدال: ذنو ئذهب الناس وهي ال تفارق الباب، فقال: ا
دُأ ِفدي  ه النسااء ياتجملن باه يلبساالحلاي والحلياة ماا  وما هو؟ قالدت: إندي اسدتعرت مدن جدارة لدي حلدي" }َأَوَمدن ُيَنشَّ

هااذا والمبالغاة فيااه والتاازين والتجماال  التحليفا ،خصااائص النساااءمان التحلي فاا [( ساورة الزخاارف45)] اْلِحْلَيددِة{
لاي مااذا؟ والَحلاي  "ايًّدلْ : "حَ تقاولمدن جدارة لدي.."  "إني استعرتمن خصائص النسااء  "فكندت ألبسده وأعيدره هاو الح 

د  ىإلنساان علاى أنهااا ملكاه ينساا، فيسااتعملها اوالعرياة إذا طالاات مادتها قاد ينسااأ أنهاا عرياة ،ملكتاه ايعناي كأنهاا "ازمان 
الياوم ، ماع كتباهفيد مناه فيضاعه يست هعلى أن اتعير اإلنسان كتاب  يس ،في الكتب ار  يوهذا يقع كث ،لها إليهو سبب وص

بقااي علااى و ألنااه نسااي  ؛يملكااه المسااتعير، ثاام بعااد ذلااك وصاااحبه يحاارج ماان طلبااه اه،ه نرجعااه ثاام ينساادبكاارة ذلااك ناار 
وقااد اسااتعار  ا،فليحاارص اإلنسااان علااى هااذه العااواري يبااادر بردهاا ء،االساام مااا كتااب عليااه شاايو  ،أنااه ملكااهأساااس 



مكاث الكتااب  ،ساتعاره مان صاديق لاهاإلى كتااب ف ن في جهة واحتاجي  ع   ،يهمه في عمله بعد تخرجه ااب  شخص كت
 ، نعم؟وعشرون سنة ةخمس

 طالب:........
 ،جتمع باه المساتعير شاخص لاه عالقاة بااالثنينافاال تاأتي بقياة القصاة،  ،هذا شاهد أن اإلنساان ينساى ،رجعال ما 
أخذه إلى المجلد فجلده على أسااس أناه ف اكان الكتاب ممزق   ا،فالن جزاه هللا خير   هذا الكتاب إذا ذكرته ذكرت :فقال
ماان هاو  ،علاى أساااس أن هاذه العالقااة التاي تااربط فاالن بفااالن أناه أخاذ هااذا الكتااب وجلااده وهاو لااه الكتااب هااولاه، 

هاذا ساببه طاول  ،فاالنأن الكتااب ل وال يتاذكر ،فاالنارتبااط باين هاذا الكتااب  ههو يتاذكر أن فيا فقط ،األصل مجلد
طاول المادة  يادل علاى أناه لاه، وماع وال ماا ،يطلباه ولايس علياه أثام صااحبه أنفصاحب الكتاب يستحي من  ،المدة

كثيارة مان التاي وصالتنا  وكتاب ،يكتب اإلنسان في مذكرته أن عنده كتااب لفاالن ،أن نكتب فعلينا ،المستعير ينسى
عندهم حرص على إباراء الذماة علاى ، يكتبون المتقدمون ية من فالنالكتاب عار  من تركات تجد مكتوب ا عليها هذا

ز يايمن فاإن الكتاب إذا اختلطات خاالص ما ،طالب العلام أن يعناى بهاذا المقصود أن على ،قلة ما عندهم من كتب
فاي  تاردديحاد هال أ ه إلديهم؟"يددؤ أفأ ،فيده نهم أرسدلوا إلديِ ثم إ ،ا"فكنت ألبسه وأعيره زمان  أن هذا لفالن أو لعاالن 

الجاواب بانعم  أن الشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمساوغات التاي تقتضاي ،جواب ملزمنعم؟  ؟الجواب
 ،لشخص مبتادع اوجدت كتاب   :تقولا يعني تأتي تستفتي عالم   ،بيلقن من يستفتيه بالجوا ههذا كأنأو الجواب بال، 

؟ أكياد ماا تحتااج إلاى يجاوز أشاتريه ، هالرأياك ا مااوكاذ واطلعت علياه فوجادت فياه كاذا ،شرور وسموم هوالكتاب في
، وقااديم ا هااذا، كلهااا فمثاال هااذه الماارأة لمااا قالاات هااذه األمااور ف أنااه ال يريااد جواب ااا، إنمااا يريااد أماار ا آخاار،تعاار  ،جااواب

ديدده ؤ "أفأ؟ ال ماا أرجعااه، أرجعااه وا  غياري أنااا واساتفاد بااه باه  تد، اسااتفالنااس هوأعرتاا ،صاار لااه زمااناساتعرته قااديم ا 
 اتأكيااد   ، وأقساامديااه إليااهؤ أن ت يعنااي يلزمااك نعددم وهللا"تأكيااد مااع كاال هااذا بعااد فيااه تااردد؟ " قددال: نعددم وهللا"فلدديهم، إ
ألناه إذا  ؛طاويال   ازمن امكاث أولاى باأن يارد إذا  "إيداه كِ ، فقال: ذلك أحق لرداقالت: وهللا أنه قد مكث عندي زمان  ف"

قالت: وهللا "ف ؟إلى متى طويال   الكن إذا كان زمن  عني لو تأخر في رده، ي ،الناس فيما بينهم هيحتمل ايسير   اكان زمن  
يعناي ياا  "فقالت: أي يرحمك هللا" ازمان   يهه إليهم حين أعاروكاإي كِ ذلك أحق لرد فقال:ا، أنه قد مكث عندي زمان  

"أفتأسدف علدى  قصايداآلن ياأتي بيات ال ،أي يرحماك هللا ،الحرف وحذف المناادى وجد ،هذا نداء ،فالن يرحمك هللا
الماال  ،عناد اإلنساان وديعاة كال مااالماال واألهلاون كلهاا ودائاع،  ثم أخذه منك وهدو أحدق بده مندك" ،ما أعارك هللا

: ماا تادري متاى يقاال ،لتي بين جنبيك وديعةوأنت نفسك ا [( سورة النااور55)] }َوآُتوُهم مِِن مَّاِل َّللاَِّ{مال هللا 
  .فيأخذها يأتي صاحبها ؟هذه الوديعة رد

ااااااااااااااا  ج  ومااااااااااا المااااااااااال واألهلااااااااااون إال ودائااااااااااع  أن تاااااااااااااارد الودائاااااااااااااااع اوال بااااااااااااااد يوم 
 

 

، ففااي هااذا نفعااه هللا بقولهااا ،هااا بليغااة بالتميثاال والتنظياار المطااابقموعظ ر مددا كددان فيدده، ونفعدده هللا بقولهددا"أبصدد"ف
األصاال  ،الحمااد هلل ،هااذه ماتاات: زوجتااك يعنااي لااو قالاات لااه مباشاارة ،وهااو أبلااغ ماان المباشاار ،عظااة بضاارب المثاالال

ب المثل أبلغ من ا، لكن العظة بضر ما وقعت في قلبه موقعه ،شاءهللا وعبيد هللا يختار منهم من  الخلق كلهم خلق
ْعِقُلَهدا ِإالَّ }َوَما يَ  :-جل وعاال-وجاء في تعظيم شأن األمثال قوله  ،ت األمثال في القرآن والسنةا جاءولذ ؛المباشر



يعتبار بهاذه األمثاال وال يساتفيد مان هاذه ال و  ،هاذه األمثاالفهام يعناي ماا ي [ساورة العنكباوت( 15)] {اْلَعاِلُمونَ 
ن كانت الموعظة ممن دونه ، وفي الحديث: وعظاألمثال إال العالمون  فاق و الفاضال ويغفال وي ، فقد يخطئالعالم وا 

ن كاان مفيعلام و  ،فال يحتقار اإلنساان نفساه ،المفضول ن كاان فاي ال ،وال  ضايوجاه وا   ،ساامعين مان هاو أفضال مناهوا 
ال لو  مان الفاضال وهاو األولاى أن  ئ ا، فعلاى كال   ساتطاع أن يفعال شايا اما ءعتمد على الفاضل في كل شيا يبذل وا 
ا والمفضول  ،يتولى ذلك  .من الجميعطلوب مفاألمر  ،ال يعفى من هذا األمرأيض 

 باب: ما جاء في االختفاء:
عدن أمده عمدرة بندت عبدد الدرحمن أنده سدمعها  د بدن عبدد الدرحمنمحمد حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجدال"

 .يعني نباش القبور تفية"ختفي والمخالم -صلى هللا عليه وسلم-تقول: لعن رسول هللا 
 اكاندت تقدول: "كسدر عظدم المسدلم ميت د -صدلى هللا عليده وسدلم-وحدثني عن مالك أنه بلغه عائشة زوج النبي 

  .تعني في اإلثم وهو حي" هككسر 
 .جاء في المختفي وهو النباش بن وضاح ماوال تفاء"االخ"باب: ما جاء في  :-تعالى رحمه هللا-قول ي
ألناه كاان لاه عشارة  ؛لقاب ، مشاهور بهاذه الكنياة وهايرجالالبلفاظ جماع  حدثني يحيى عن مالك عدن أبدي الرجدال""

قااد يلقااب  ،لااه اجموع فصااار لقب اامكنااي بااال ،وأمااا كنيتااه فهااو أبااو عبااد الاارحمن أبااو الرجااال ،أوالد كلهاام رجااال كبااار
اشتهر أناس شتهر هذا بأبي الرجال اوكما  ،وقد تغلب الكنية على االسم فيضيع االسم ،يسمى بالكنية وقد ،بالكنية

وهاذا  ،أكثار مان واحاد؟ نعام فياه األشابالماا فياه أباو  ؟نعم ،وذلك أبو الصغار ،يعني هذا أبو الكبار ،بأبي األشبال
"عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن نعمان األنصااري  هللا بن حارثة بن الرحمن بن عبد عبدمحمد بن  ،أمر مطروق 

وهاذا  ،اللعن هو الطرد واإلبعاد عان رحماة هللا تعاالى "-صلى هللا عليه وسلم-"لعن رسول هللا  :أنه سمعها تقول
يعندي نبداش  "والمختفيدةالمختفدي  -صدلى هللا عليده وسدلم-"لعدن رسدول هللا  يدل على أن هذا األمر من الكبائر

 ".القبور
المختفددي  -صدلى هللا عليدده وسدلم-"لعدن رسددول هللا أمااره  الخبار ألشاكل هاذاسااير ليعناي لاو لام يوجااد مثال هاذا التف

ساواء  سارقوا مان  ،وهاذه عاادة الساراق لك ألناه ياأتي إلاى هاذه القباور خفياة،سامي باذ ،يعني بذلك النباش والمختفية"
 ،))لعاان هللا السااارق يساارق الحباال فتقطااع ياادهالسااارق  جاااء لعاان وقااد أو ماان غيرهااا، أجااواف القبااور أو ماان البيااوت

نعام،  فسار بابعض أفارادهو  ،المختفي هنا والمختفية يراد به لتتفق النصوص نعم، فلعل يسرق البيضة فتقطع يده((و 
للعااام  ااش تفسااير  قباال بعااض الاارواة بالنبااثاام فساار ماان  "السااارق والسااارقة، المختفااي والمختفيااةلعاال أصاال الحااديث: "

هماا عان أباي الوهااب كال هللا بان عباد بن صاالح وعباد ىوأسنده يحي ،وهذا الحديث مرسل عند مالك ،ببعض أفراده
 .قالت -ارضي هللا عنه-عن عائشة  الرجال عن عمرة

كاذلك  ، والسرقة من القبورحد بشروطهاللة وموجب ،سرقة من األحياء حرام باإلجماعال ،وعلى كل حال نبش القبور
أخااذ النباااش يناابش القباار وي ؟لكاان هاال فيهااا قطااع، داخلااة فااي عمومااه ، وهااي فاارد ماان أفااراد العااامهااذا اللعاان هايشاامل
، وجااد فاي بعاض العصاور ماان يخارق الكفان قبال تكفاين المياات باه ليفساده علاى السااارق يسارق الكفان، حتاى  ،الكفان

 أة ميتة زناامر  ايذكرون الزنا بالميتة مثال  ، الزنايذكرون في  ءالفقها ،يعني يصل األمر ببعض القلوب إلى هذا الحد
الو هذا موجب للحد  ،بها أال  ؛بالحياةن أن يقاال مثال هاذا أعظام مان الزناا أال يمك ،يعني فرج أصلي ؟غير موجب ا 



فيحتاف  ،يعني قلب ممسوخ بالكلياة ،ألنه يدل على مسخ القلب الكليةن أن يقال: إنه أعظم، نسأل هللا العافية؛ يمك
السااارق  ،إلااى حااد تأباااه البهااائم ألنااه وصاال ؛حااد مثاال هااذاا، فلااو زيااد فااي مر مااا يزيااده عاان الحااد المحاادود شاارع  باااأل

ال مااا ا  يقطااع و ، نصاااب القطااع، فااإذا بلااغ مااا يبلااغ النصاااب ،النباااش الااذي يساارق ماان القباار ال شااك أن القباار حاارز
دداِرَقُة{}وَ ق ؟ إنمااا ساار ال يشااترط يقطااع؟ هاال يشااترط أن يكااون للمااال مالااك معااين أو دداِرُق َوالسَّ ( سااورة 55)] السَّ

أو سارق مان األشاياء  من سرق من بيت الماال ماثال  فيقل مثل هذا ، والشروط مكتملة ،ينطبق عليه اللفظ [المائدة
 ؟ نعم؟ ال ما يقطعا  يقطع و  ،مدرسة ،العامة المشاعة مثل مسجد

 طالب:.......
لكان  ،القبار حارز وبيات الماال محارز ،لم يكان حارز ماثال  أما لو  ،يعني سرق من حرز ،اختالس وليس بسرقة هذا

بالنسابة الحاد  أوبعضاهم يادر  ،الحاد بهاذا ، ولاذا ي ادرأواألمور العامة مثل المدارس وغيرها قد يقاال ..،مثل المسجد قد
قطاع مثال هاؤالء أن اإلماام  ىلكن إذا رأ ،وهو واحد من المسلمين ،شبة ملك هألن له في ؛لمن سرق من بيت المال

مصاالحة،  يحقااق اأن قطعهاام تعزياار  ى الااذين يساارقون ماان المساااجد وماان الماادارس وماان بياات المااال وماان القبااور رأ
 نعم؟ ،إذا اشتهرت واستفاضت له ذلك ويقطع دابر السرقة ال سيما

 طالب:.......
ااا وهللا هااو إذا ساارق  لااه مالااك  لكاان بعضااهم ينظاار للمالااك إذا كااان ؟المااانع يبلااغ النصاااب ماااماان حاارز ماااال  محترم 

 ، نعم؟وتأثر
 طالب:.......

 هو األصل أنه مخاطب بالفروع، ومطالب بما يطالب به المسلمين، ما المانع؟ نعم؟ الكافر؟
 طالب:.......
 ، نعم بال شك ليس له شبهة ببيت المال. ال شبهة له

باي الرجاال عان عان أ عان مالاكوبعضاهم: رواة الا ألكثار كاذا :عمار يقاول أباو "وحدثني عن مالك أنه بلغده" يقاول:
كاندت تقدول:  -صلى هللا عليه وسلم-أن عائشة زوج النبي "رفعه عن مالك  اوال أعلم أحد   :يقول ا،عائشة موقوف  

يعناي كسار  ،لالتفاق على فعال ذلاك فاي الحيااة والماوت "تعني في اإلثم ككسره وهو حي" ا"كسر عظم المسلم ميت  
 نعم؟ ،الميت ليس فيه قصاص، للميت اقصاص خالف   بالنسبة للحي في ، الحرام باالتفاق اوميت   اعظم المسلم حيًّ 
 طالب:.......

 ال ما يلزم؛ ألنه قد يوجد اإلثم في االعتداء الذي ما فيه قصاص حتى في الحي ال ليس مالزم لإلثم، نعم؟ 
 طالب:.......

 ما المانع؟ ،تعزير
ن كااان غياار متصاال عنااد  ،ةالدياا ،علااى كاال حااال يشااتركان فااي اإلثاام ويفترقااان فااي القصاااص مالااك وهااذا الحااديث وا 

))كساار عظاام قااال:  -عليااه الصااالة والسااالم-عائشااة أن النبااي اباان ماجااه عاان د و لكنااه مخاارج عنااد أحمااد وأبااي داو 
ولاه شااهد مان حاديث  ،نه على شرط مسلم: إبن دقيق العيداوقال  ،بن القطاناوحسنه  الميت ككسره عظم الحي((



}َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمدْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنداِت ِبَغْيدِر  اأو ميت  كان  احيًّ  ال يجوز أذية المسلم سو ا، فبن ماجهاخرجه  ةأم سلم
ِبين ا{ ْثم ا مُّ  ،لكان إذا دعات الحاجاة إلاى كسار عظماه [( سورة األحزاب95)] َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتان ا َواِ 

والحااي أولااى ماان  ،ن الضاارورة تقاادر بقاادرها: إه هاال نقااولبعااض أعضاااء لااى نقاالوقاال مثاال هااذا إذا دعاات الحاجااة إ
ن : إأو نقاول ،الحي أولى بالجدياد مان الميات ؟-وأرضاهرضي هللا تعالى عنه -الميت كما قال أبو بكر في الكفن 

يملاك العاين وال  ال، لنفساه ئ اماا يملاك شاي هذه أمور اإلنساان ،غيره هذه األمور ال يملكها اإلنسان لنفسه فال يملكها
، وال أن يتصرف باه غياره يتصرف بنفسه فضال   اإلنسان ال يجوز أن، وهذا هو المتجه ،غيرها من األعضاءيملك 

 نعم؟ال يملك هذا،  ء،وال شي بيع وال مجانوال  يدعأحد وال أقرب قريب وال ب
 طالب:.......

العلاى أي وجاه كاان الشاخص ماا يتضارر باه ،ألناه متجادد ؛تسامح فيه: ييقول أهل العلم ،الدم فالادم عناد أهال  ، وا 
ال  يأخااذه لكاان مااا ،ونهااى عاان ثماان الاادم ،العلاام نجااس وبيعااه حاارام ميداليااة هااذه المتبرعااون ماان هاادايا مااثال  ساااعة وا 

 نعم؟ ،يجوز ما :يعني ما يتبرع إال بهذا نقول ،ر إليها، عندهم ليست قيمة إال من نظليست قيمة
 طالب:.......
 ؟ويشترى هل لسيده أن يتبرع أو يشلحه ،عبد مملوك يباعيا أخي، ما يملك، أنت قل مثال  في إذ ا ما يملك 
 طالب:.......

 ،كلاه حكام واحاد ا،وميت ا اوال التعادي عليهاا حيًّا ال يجاوز التصارف فيهااة مسالم ي، هذه نفس محترماةيملك يا أخ ما
اإلنساان ماا يملاك  ،لكان يبقاى أن األصال هاذا ،بارعنعام هاو أفتاى مان أفتاى بجاواز الت، هذه أمور ال يملكها اإلنسان

  ؟نفسه فكيف يملك غيره ليتبرع به
 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،بارك على عبده ورسولهوسلم و وصلى هللا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب الجنائز - الموطأشرح: 

 .شرح: باب: جامع الجنائز
 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري

 مة هللا وبركاته.حالسالم عليكم ور 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ورسوله على عبدهوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العاملين

 كثيرة:  تأسئلة اإلنترن
 نعم.

 باب: جامع الجنائز:
رضدي هللا تعدالى -ة حدثني يحيى عدن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن عبداد بدن عبدد هللا بدن الزبيدر أن عائشد

قبدل أن  -صدلى هللا عليده وسدلم-أخبرتده أنهدا سدمعت رسدول هللا  -صدلى هللا عليده وسدلم-زوج النبي  -عنها
. رحمنددي وألحقنددي بددالرفيق األعلددى((الددي و  ))اللهددم اغفددر ت إليدده يقددول:صددغيمددوت وهددو مسددتند إلددى صدددرها وأ

-صلى هللا عليه وسلم-قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة 
 .فعرفت أنه ذاهب ))اللهم الرفيق األعلى((قالت: فسمعته يقول:  ))ما من نبي يموت حتى يخير((: 

صدلى هللا عليده -ن رسدول هللا : إقدال -رضدي هللا عنهمدا-وحدثني عدن مالدك عدن ندافع أن عبدد هللا بدن عمدر 
 ،إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجندة ،عليه مقعده بالغداة والعشي))إن أحدكم إذا مات عر  قال:  -وسلم

ن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذ  .مقعدك حتى يبعثك هللا إلى يوم القيامة(( اوا 
صلى هللا عليده -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة  وحدثني عن

 . ))كل ابن آدم تأكله األر  إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب(( قال: -وسلم
 :-تعالى رحمه هللا-ل يقو 

 "باب: جامع الجنائز"
 تدخل في األبواب السابقة. األحاديث التي ال

أن عائشدة زوج  -بان العاوام-عن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن عبداد بدن عبدد هللا بدن الزبيدر  ى"حدثني يحي
قبدل أن يمدوت وهدو مسدتند إلدى  -صدلى هللا عليده وسدلم-أخبرتده أنهدا سدمعت  -ليه وسدلمصلى هللا ع-النبي 
 ،سامعها أمالات "وأصدغت إليده"فاي بيات عائشاة ه أن يمارض اساتأذن نسااء -علياه الصاالة والساالم-ألنه  صدرها"

رفيق ))اللهددم اغفددر لددي وارحمنددي وألحقنددي بددال :نطااق بااه خاار ماااآفااي  -عليااه الصااالة والسااالم-بااه يقااول  فااإذا
الخلاق وأشارف  أفضال -علياه الصاالة والساالم-فاإذا كاان النباي  ،خر لحظةآمشروعية الدعاء حتى في  األعلى((
كياف ف ))اللهام اغفار لاي وارحمناي(( :كمل الخلق غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا عناد موتاهالخلق وأ

 :فاي البخااري ، كادفاي حقاه آ ال شاك أن هاذا؟! مبالصحيح الشحيح المحمل من الاذنوب واآلثاام والمعاصاي والجارائ
))بااالرفيق  :حمااد فقااال، وأل-عليااه الصااالة والسااالم-يااده  حتااى قاابض ومالاات ))فااي الرفيااق األعلااى((: فجعاال يقااول

ددا{ :إلااى قولااه األعلااى مااع الااذين أنعاام هللا علاايهم ماان النبيااين والصااديقين(( ( سااورة 07)] }َوَحُسددَن ُأوَلِئددَك َرِفيق 



دداِلِحيَن  :هااذا يكااون المااراد بااالرفيق ماان ذكاار فااي اآليااةفعلااى  [النساااء ددَهَداء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دددِِ دديَن َوالصِِ ددَن النَِّبيِِ }مِِ

ددا{ قااال ، وهااذا المعتمااد :باان حجاارايقااول الحااافظ  ،األكثاارهااذا قااول  [( سااورة النساااء07)] َوَحُسددَن ُأوَلِئددَك َرِفيق 
فاي قاول  إذا كان الماراد ،ألن من أسمائه الرفيق ؛-وجل عز– يحتمل أن يراد بالرفيق األعلى هللا :بعض المغاربة

دا{الء كلهام األكثر المراد بالرفيق هؤ  داِلِحيَن َوَحُسدَن ُأوَلِئدَك َرِفيق  دَهَداء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ ددِِ ديَن َوالصِِ دَن النَِّبيِِ ( 07)] }مِِ
ء أربعاة، وهاؤال ،الرفياق واحاد قاال: رفقااء، ماا ))بالرفيق األعلى(( :-عليه الصالة والسالم-وقال  [سورة النساء

:عن أعدادهم فضال  ، ربعةأجناسهم أ  رفيق صيغة ماذا؟ فعال ومفعال وفعيل صايغة مبالغاة تلازم حالاة واحادة ، أوال 
فااالرفيق يشاامل الواحااد  [( سااورة األعااراف90)] }ِإنَّ َرْحَمددَت َّللِاِ َقِريددٌب{فاي اإلفااراد والجمااع والتااذكير والتأنيااث 

دددَن  :-جااال وعاااال-فاااي قولاااه  مااان جهاااة كمااااا هاااذكلاااه رفياااق،  ،ين والاااذكر واألنثاااىواالثنااا }ِإنَّ َرْحَمدددَت َّللِاِ َقِريدددٌب مِِ
ن أهاال الجنااة ياادخلونها وماانهم ماان قااال فااي نكتااة اإلفااراد: اإلشااارة إلااى أ [( سااورة األعااراف90)] اْلُمْحِسددِنيَن{

 فكأنهم واحد. ،على قلب رجل واحد في الجنة يدخلون  ،وهذا نبه عليه السهيلي ،على قلب رجل واحد
 "،((يموت ))ما من نبي: -صلى هللا عليه وسلم-"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت: قال رسول هللا 

يعناي  ))ما من نبي يموت حتى يخيدر(( نعم في مثل هذا؟ يخرج الرسول أو النبي والرسول يشتركانما من نبي: 
 ))اللهدم الرفيدق األعلدى((يعني في مرضاه الاذي ماات فياه:  "فسمعته يقول" اآلخرةبين البقاء والموت بين الدنيا و 

-وهذا الحديث  ،ختار الرفيق األعلىاخير ف ،يعني مختار الرفيق األعلى ،وتاركنا ذاهب يعني فعرفت أنه ذاهب"
  .موصول في الصحيح في البخاري ومسلمهو و  ،اإلمام مالك دبالغ عن -كما ترون 

))إن قددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-لددك عددن نددافع أن عبددد هللا بددن عمددر قددال: إن رسددول هللا "وحدددثني عددن ما
يحتمال أن ياراد بالغاداة  :بان التاينايقاول  "بالغاداة والعشاي" "أحدكم إذا مات عر  عليه مقعدده بالغدداة والعشدي((

وال يكارر ذلاك ة بالعشاي، واحادومارة  غداةة بالواحدمرة  ،يعرض عليه مرة واحدة ة،واحد ةوالعشي غداة واحدة وعشي
 ،الوقات ليادرك فاي هاذا ، وهاو محماول علاى أناه يحيااويحتمل أن يريد كال غاداة وكال عشاي ،عشيكل كل غداة و 

كماا قاال هللا  ؟أو الثاني كل غاداة وكال عشاية ..،وهذا ة،واحد ةغداة واحدة وعشي ؟األول أو الثاني االحتماليعني 
د :في حاق فرعاون وقوماه -جل وعال– يعناي كال  [( ساورة غاافر10)] اُر ُيْعَرُضدوَن َعَلْيَهدا ُغدُدوًّا َوَعِشديًّا{}النَّ

{ يوم، نسأل هللا العافية يعناي  [( ساورة الكهاف05)] }َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغدَداِة َواْلَعِشديِِ
، ومحماول علاى أناه وهاو المتباادر ،هارذا الاذي يظ؟ هال كل غداة وكل عشيا  في أعمارهم مرة واحدة و  ؟مرة واحدة

يجااوز أن يكااون العاارض علااى الااروح  :يقااول القرطبااي ،هيااةلاإل ةهااذا غياار ممتنااع بالنساابة للقاادر و  ،لياادرك ذلااك يحيااا
ال فاالموتىوالمراد بالغداة والعشي وق ،فقط  ظاالم فاي ظاالم، ال صاباح عنادهم وال مسااء ت الغداة ووقت العشاي، وا 

ن كانوا من أهل النار فأهل الجنة ))إن كانوا من  يعرض علاى هاذا ويعارض  من أهل النار((فمن أهل الجنة، وا 
وهاذا فاي حاق الناوعين الماؤمن  ،نسأل هللا الساالمة والعافياة ،هذا مقعده من الجنة وهذا مقعده من النار ،على هذا

الجناة أو يعارض علياه مقعاده إلاى  لاه؛ ألن مآيعرض عليه مقعاده مان الجناة ، لكن في حق المخلطوالكافر واضح
ن تحات المشايئة إن ؟ المخلاطالناار لاه أن يادخلكتاب هللا  ممانن كاان ال سايما إمن النار  شااء عفاا  شااء عذباه وا 



تعارض علياه الجناة  يعرض عليه مقعده مان الناار الاذي يعاذب فياه أو :ه أن يعذبعنه، فهل يقال لمن كتب هللا ل
 ،ومن كان مان أهال الناار الحديث في حق من كان من أهل الجنة ألن ؛والتوقف هو األحوط ؟أو يتوقف في أمره

 ألنهام أحيااء وأرواحهام ؛ثم الحديث مخصاوص بغيار الشاهداء ،فيتوقف في حكمه ،وهذا متوقف فيه تحت المشيئة
 . في الجنة تسرح ،رتسرح في أجواف طير خض

هاو إنماا  -كماا يقاول أهال العلام-ن العارض أل ؛الجساد اءوأن الاروح ال تفناى بفنا ،وفي الحديث إثبات عذاب القبر
لكان  ،بدناه فاي هاذا الوقات ، والقول اآلخر أنه يحياوهذا يرجح قول القرطبي ،على الروح وال يعرض إال على حي

 .القرطبي أظهر الثاني كالمأن ك
يدرة عدن أبدي هر  -عباد الارحمن بان هرماز- عن األعرج -ناهللا بن ذكو  عبد- "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد

 :وزاد بعضااهم ،األنبياااء والشااهداء عاادا يعنااي مااا "))كددل ابددن آدم(( :قددال -صددلى هللا عليدده وسددلم-أن رسددول هللا 
 اوالمياات بالطاااعون صااابر   ،والماارابط، بااه ، وحاماال القاارآن العاماالوالمااؤذن المحتسااب ،الصااديقين والعلماااء العاااملين

، لكان هاذه تحتااج إلاى أدلاة ،فتلاك عشارة كاملاة :نقاول ،والمحباين هلل ،-وجال عاز–والمكثر مان ذكار هللا  ا،محتسب  
 ))كددل ابددن آدم تأكلدده األر ((يقتصاار فيهااا علااى مااا ورد لة غيااب ، المسااألة مسااأاج إلااى دلياالتاامنهااا يح كاال واحااد
ا  ))تأكلده األر ((الء مان هاذا العماوم يحتااج إلاى دليال ؤ فاإخراج أمثاال ها ،معارض لعموم هذا الحديث وهذا أيض 

سكون  ،ويقال بالميم ،بفتح العين وسكون الجيم الموحدة ب الذنب(())إال عجْ جسده وينعدم بالكلية أي تأكل جميع 
الهاابط ماان  عظااممعاروف هااذا أسافل ال ،العصااصهاو عجاام الاذنب و  :ويقااال باالميم ،البااءبيعنااي  ،الجايم وبالموحادة

 ))وفيدده يركددب(( هخلقاا ابتاادأ أي ))إال عجددب الددذنب مندده خلددق((الصاالب فإنااه قاعاادة الباادن هااذا ال تأكلااه األرض 
هال يعاارض  ،هركب منه في بدء خلقه، ابتاداء تركيباه منا نهأ وهذا أظهر من القول ،يركب خلقه عند قيام الساعة

ْكدَراِم{*  }ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ  :-جل وعال-جاء في قول هللا  مثل هذا الحديث ما  َوَيْبَقى َوْجُه َربَِِك ُذو اْلَجداَلِل َواإلِْ
ء اليساير مان البادن هاذا الجاز  وبقااء ،يماوت ، يعناي فاانييبقاى :هو يقول؟ نعم؟ [( سورة الرحمن00-09)]

 يعني مسألة المعارضة يقول:ألنبياء والشهداء البدن كامال  لشد من بقاء ليس بأ
 ثمانيااااااااااااااااة حكاااااااااااااااام البقاااااااااااااااااء يعمهااااااااااااااااا
      ج  هاااااااي العااااااارش والكرساااااااي ناااااااار وجناااااااة

 مااان الخلاااق والبااااقون فاااي حياااز العااادم 
   ج  عجااااااااب وأرواح كااااااااذا اللااااااااوح والقلااااااااامو 

 ج

 أحسن هللا إليك.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بدن مالدك األنصداري أنده أخبدره أن أبداه كعدب بدن 

المدؤمن طيدر  ة))إنمدا نسدمقدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-كدان يحددث أن رسدول هللا  -رضدي هللا عنده-مالك 
 . إلى جسده يوم يبعثه((هللا يرجعه حتى الجنة يعلق في شجر 

صلى هللا عليده -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
ذا كره لقائي كرهت لقائه((-تبارك وتعالى-))قال هللا قال:  -وسلم   .: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه، وا 

صدلى هللا عليده -أن رسدول هللا  -هللا عنهرضي -عن األعرج عن أبي هريرة  وحدثني عن ملك عن أبي الزناد
 ،إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصدفه فدي البحدر :رجل لم يعمل حسنة ق  ألهلهقال ))قال:  -وسلم



أمدرهم بده فدأمر  من العالمين، فلمدا مدات الرجدل فعلدوا مدا اال يعذبه أحد   اب  اقدر هللا عليه ليعذبنه عذ ئنفو هللا ل
 ،فعلت هذا؟ قدال: مدن خشديتك يدا رب وأندت أعلدم مَ ثم قال: لِ  ،وأمر البحر فجمع ما فيه ،فجمع ما فيه رِ هللا البَ 

  .قال: فغفر له((
صلى هللا عليده -أن رسول هللا  -هللا عنهرضي -وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

تج اإلبدل مدن بهيمدة جمعداء هدل على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنامولود يولد  ))كلقال:  -وسلم
))هللا أعلددم بمددا كددانوا قددالوا: يددا رسددول هللا أريددت الددذي يمددوت وهددو صددغير؟ قددال:  تحددس فيهددا مددن جدددعاء((

  .عاملين((
صلى هللا عليده -أن رسول هللا  -هللا عنهرضي -وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

 .ني مكانه((ت))ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليقال:  -وسلم
بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بدن ربعدي  ووحدثني عن مالك عن محمد بن عمر 

قالوا:  ستريح ومستراح منه(())مر عليه بجنازة فقال: ُمد -صلى هللا عليه وسلم-أنه كان يحدث أن رسول هللا 
))العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة هللا، لمستريح والمستراح منه؟ قال: ا يا رسول هللا ما

 . د والبالد والشجر والدواب((اوالعبد الفاجر يستريح منه العب
 -صدلى هللا عليده وسدلم-هللا  لك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدد هللا أنده قدال: قدال رسدولاوحدثني عن م

 . ))ذهبت ولم تلبس منها بشيء(( :بجنازته وُمر -رضي هللا عنه-عون ظلما مات عثمان بن م
-زوج النبدي  -رضدي هللا عنهدا-وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة 

قالدت:  ،ثيابده ثدم خدرجفلدبس ذات ليلدة  -لمصدلى هللا عليده وسد-تقول: قام رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقدف فدي أدنداه مدا شداء هللا أن يقدف ثدم أنصدرف فسدبقته 

 إندي بعثدت إلدى أهدل البقيدع ألصدلي)) حتدى أصدبح ثدم ذكدرت ذلدك لده فقدال: ئ ابريرة فدأخبرتني فلدم أذكدر لده شدي
 .عليهم((

فإنمدا هدو خيدر تقدمونده  ،أسدرعوا بجندائزكم"قدال:  -رضدي هللا عنده-نافع أن أبا هريدرة وحدثني عن مالك عن 
  ."أو شر تضعونه عن رقابكم ،إليه

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعدب بدن مالدك األنصداري أنده أخبدره أن أبداه كعدب بدن "

"كددان  -رضااي هللا عنااه وأرضاااه-هللا علاايهم ثاام تاااب هااو أحااد الثالثااة الااذين خلفااوا و  األنصدداري" -الساالمي- مالددك
النسامة  :وقيالالنسمة الروح،  ،روحه "))إنما نسمة المؤمن((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-يحدث أن رسول هللا 

ح فقاط؟ ال المقصاود البلد الفالناي يقطناه ألاف نسامة هال المقصاود األروا :، إذا قيلاعبارة عن الروح والبدن جميع  
ناه المراد بالنسمة في الحاديث ال شاك ألكن  المؤمن طير يعلق في شجر الجنة(( ة))إنما نسم البدن والروح الكل

 .... نعم؟طير يعلق، الروح
 طالب:.......

 هذا قول معروف عندهم، قول في المسألة.



ولاو كاان معرفاة  ،بحاجاة إلاى صافة ألناه نكارة؛ لطيارصافة  ،هاذه صافة ))يعلق في شجر الجنة(( ))طير يعلدق((
 فهااي منهاااإليهااا، إن كااان أخااذ العلقااة  تااأوي  :وقياال ،فااي شااجر الجنااة لتأكاال ماان ثمارهااا ،لكااان الفعاال بجملتااه حاااال  

ن كااان ماان التعلااق بهااا فهااي تااأوي إليهااا ،تأكاال ياادل علااى أن  هااذا ))حتددى يرجعدده هللا إلددى جسددده يددوم يبعثدده((، وا 
بان عباد البار ايقاول  ،يعني يوم القيامة ))إلى جسده يوم يبعثه((الجسد ترجع إلى  هي التي ،المراد بالنسمة الروح

إذا  :ألنهام قاالوا ا؛م قريب ادالاذي تقا ،المتقادم بان عماراأن هاذا الحاديث يعارضاه حاديث  : قد ظن قاومفي االستذكار
ده بالغاداة والعشاي فاي الجناة ويأكال منهاا فهاو فاي الجناة بجمياع أحياناه فكياف يعارض علياه مقعا كان الاروح تسارح
حااديث -ألن حااديث كعااب  ؛وهااذا عناادي لاايس كمااا ظنااوا :-رحمااه هللا-باان عبااد الباار ايقااول  ؟وروحااه فااي الجنااة

))أرواح  :والااادليل علاااى ذلاااك أن سااافيان رواه ،عمااار فاااي ساااائر النااااسابااان وحاااديث  ،فاااي الشاااهداء خاصاااة -البااااب
وعلااى كاال حااال  ،لااى أن المااراد الشااهداء فقااطفهااذه الروايااة مفساارة تاادل ع الشااهداء طياار يعلااق فااي شااجر الجنااة((

 .الحديث صحيح
صدلى هللا -أن رسدول هللا  -رضدي  هللا عنده-"وحدثني عن مالك عدن أبدي الزنداد عدن األعدرج عدن أبدي هريدرة 

 ماا :والحاديث القدساي ،هذا يسمى عند أهال العلام حاديث قدساي "((-تبارك وتعالى-))قال هللا قال:  -عليه وسلم
 ،أو حااديث رباااني ،هااي، حااديث قدسااي أو حااديث إل-جاال وعااال-إلااى هللا  -يااه الصااالة والسااالمعل-يفه النبااي يضاا

: إذا أحدب -تبدارك وتعدالى-))قال هللا  .لف في األحاديث القدسية مصنفاتا، وقد أالمقصود أن هذا الحديث منه
ذا كدره لقدائي كرهدت لقائده(( هاذا الحاديث : لحاديثيقاول أباو عبياد فاي معناى هاذا ا عبدي لقدائي أحببدت لقائده، وا 

معناى هاذا الحاديث عنادي لايس وجهاه عنادي أن يكاون اإلنساان يكاره الماوت  :يقول أباو عبياد ،مخرج في البخاري 
اإلنسااان جباال عليهااا  كااذلك كراهيااة الشاادائد يتعاارض عليهااا ،جباال عليااه اإلنسااان ءالمااوت شااي ؛ ألن كراهيااةوشاادته

ن كان ممااإلنسان  ؛ ألن هذا ن يكون اإلنسان يكره الموت وشدتهوجهه عندي أ: ليس يقول ،ترفع بها الدرجات وا 
 اأو طلب ا ،األعماال الصاالحة مانلزياادة ل اكل إنسان يكاره الماوت إماا طلب ا ،ال نبي وال غيره ،منه أحدال يكاد يخلو 

أن  ةإيثااار الاادنيا والركااون إليهااا، وكراهياا لكاان المكااروه ماان ذلااك :يقااول ،فكاال إنسااان يكااره ،لتالفااي مااا فاارط ماان أمااره
بالناا  ماا :العزياز ألباي حاازم كماا قاال عمار بان عباد ، ويرياد المقاام فاي الادنيا،يصاير إلاى هللا تعاالى والادار اآلخارة

: قاال، فاي خالفتاه حالاه معاروف ،العزياز باو حاازم وهاو يجياب عمار بان عباد؟ فأجاباه أنحب الحيااة ونكاره الماوت
تصاور شاعور اإلنساان ومان تحات  ،عماار إلاى الخارابن اإلنتقال مافنكاره أن ن ،ولام نعمار اآلخارة ألنا عمرنا الدنيا

يكااادون أن  متصااور شااعوره ،جدياادين وبنااات إذا أراد النقلااة ماان بياات قااديم إلااى بياات كفالتااه ماان نساااء وأطفااال وبناا
يرجع إلى دوناه  نليه أنه سكن قصير منيف كبير، ثم اضطر لنقص في دنياه أوالعكس لو قدر ع ا،يطيرون فرح  

ة التااي يعاارف اإلنسااان ماان فكيااف بالحياااة األبديااة الساارمدي ،وهللا المسااتعان ،هم الهاام والغاام والكآبااةال شااك أنااه يعلااو 
 .وهللا المستعان، هللا من خير ألوليائه ئ ا يستحق أن يذكر مقابل ما أعدنه ما قدم شينفسه أ
عنااد  -وهللا أعلاام-المرفوعااة وذلااك  الااذي أقااول فااي معنااى هااذا الحااديث مااا شااهدت بااه اآلثااار :باان عبااد البااراقااال 

لم يحب الخروج مان الادنيا وال لقااء  ما يعاينه عند حضور أجله فإذا رأى ما يكره عند قبض الروحمعاينة اإلنسان 
ن رأى ماا يحاب أحاب لقااء هللا واإلساراع إلياه ،يصير إليه ما عاين مما هاذا مشااهد  ،لحسان ماا يعااين مان ذلاك ؛وا 

ترماه ويجلاه هاذا دافاع المسئول ويقادره قادره ويح هالذي يحب ،المتقن له ،الرجل المخلص في عمله ،في حياة الناس



فاي  ءوالرجال المساي ،الء الاذين يقدروناه قادره ويحترموناهؤ وقات الادوام ليلتقاي بهاله على أن يقول: متاى ياأتي باس 
لمحسان ال شاك أن ا ؟المسئول ويذمه ويسبه مثل هاذا يتمناى باس اإلجاازات ومتاى ينتهاي الادوام هدوامه الذي يكره

ثاواب عملاه ويتمناى الوصاول إلاى  ، المحسان يرجاوهئاوكال علاى حساب جزا ،يترقب الجزاء ءيترقب الجزاء والمسي
إلااى بااه  ، تصاور عبااد آبااق ماان سايده جاايءشاك أنااه ال يتمنااى أن يصاال إلاى هااذا الثااواب ال ءوالمسااي ،هاذا الثااواب

بشر بموته وهو في الطرياق مان أعظام األماور  لو ا،ال يرغب أبد   ؟هل يرغب في مقابلة هذا السيد ،منه اقهر  سيده 
عمل من يسره أن يلقاه من عمل، سواء أن ي ،عةفي وقت السفعلى اإلنسان أن يعمل  ،عظم البشاراتأ ومن  ،عنده

 ا.أو كتابة أو تأليف   كان عمال  بدنيًّا أو لسان ا
 فااااااااااال تكتااااااااااب بكفااااااااااك غياااااااااار شاااااااااايء

 ج  يسااااااااااااااارك فاااااااااااااااي القياماااااااااااااااة أن تاااااااااااااااراه    ج
 

أن تزياد أرصادتهم مان حطاام الادنيا فكياف بالرصايد علاى إذا كان النااس يحرصاون  ،إن يعنى بذلكفعلى اإلنسان 
 ؟! الذي ينفعه فيه دار اإلقامة

  نعم؟... "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد
 طالب:.......

ين ماا أعاد إذا عااين مااذا يارى وراءه؟ نعام؟ إذا عاا ماعلكان  ،ن هو يرغب في االزدياادييرغب إياه ومع ذلك إذا عا
فاإذا له يوم القيامة، ما هو متصور الاذي عااين، ولايس بمطمائن لماا قدماه؛ ألناه خاائف وجال إلاى وقات المعايناة، 

 وهللا المستعان، نعم؟ ،إلى ما عاين اعاين طار شوق  
 طالب:.......

ُل  بااال شااك،نعاام،   {ا َواَل َتْحَزُنددوا َوَأْبِشددُرواَعَلددْيِهُم اْلَماَلِئَكددُة َأالَّ َتَخدداُفو }ِإنَّ الَّددِذيَن َقدداُلوا َربَُّنددا َّللاَُّ ُثددمَّ اْسددَتَقاُموا َتَتَنددزَّ
-موساى  ،أما كراهية الموت فهو أمار جبلاي معاروف ال يرياد الماوت ال نباي وال غياره [( سورة فصلت56)]

  .فقأ عينه في الحديث الصحيح ،لما جاءه ملك الموت صكه -عليه السالم
صددلى هللا -أن رسدول هللا  -رضدي هللا عنده-اد عدن األعددرج عدن أبدي هريدرة "وحددثني عدن مالدك عدن أبدي الزند

))لام الحاافظ وغياره  هقالا : جهيناة،هاذا الرجال كماا قيال اسامه رجل لم يعمل حسنة قد ((قال ))قال:  -عليه وسلم
خار مان يخارج مان الجناة مان آن هاذا الرجال هاو : إيقاول ،يااتاكماا فاي بعاض الرو  يعمل حسنة قاط إال التوحياد((

خااار واحاااد يعطااايكم جمياااع آ ،عناااد جهيناااة الخبااار اليقاااين أهااال الجنااة:حتاااى يقاااول  ،جااااء فاااي بعاااض األخباااار ،النااار
 .األخبار

 طالب:.......
لايس مان  ،لكان هاذا الرجال مان األمام الساابقة ة،لايس مان هاذه األما ،هو من بني إسارائيل ،ليس من القبيلة ،سمها

}ِإنَّ َّللِاَ  فغفر له ؟حصل نه لو لم يكن عنده توحيد يحصل له ماأل؛ ))لم يعمل حسنة قط إال التوحيد(( ةهذه األم
 .إال التوحيدلم يعمل نه وصرح بذلك في بعض الروايات: أ [( سورة النساء15)] اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{

ي او الار لكان  ،األصال أن يقاال هاو المتحادث اآلن إذا مدت فحرقدوه(( :))قال رجل ق  لم يعمل حسنة واحدة ألهله
إذا كااان الكااالم ممااا ال ينبغااي ذكااره ال  ،وهااذا ماان باااب األدب فااي الحااديث كااالم لااه،هااذا السااب والناقاال يكااره أن ين



األصال أن  "هو على ملاة عباد المطلاب :خر ما قالآفكان "كما في حديث وفاة أبي طالب  ،ينسبه اإلنسان لنفسه
ال لاااو توقفااات الفائااادة علياااه ال باااد مااان  ،فائااادة باااهريح ال يترتاااب علاااى التصاااهاااذا ومثااال  ،ينساااب ذلاااك إلاااى نفساااه وا 

ألناه  ؛ناه زناا: إماا قاالوا : يا رسول هللا، إني زنيت،قال ماعز :يعني في قصة ماعز الرواة كلهم يقولون  ،التصريح
ثدم  ،))إذا مدات فحرقدوههاذا مان أدب الخطااب  ،ليثبت عليه الحاد ؛ونسبت األمر لنفسهريح قرار الصاإلال بد من 
ليكاون  ؛يعناي يحارق ويساحق وياذر نصافه فاي البار ونصافه فاي البحار ه في البر ونصفه في البحدر((أذروا نصف

 :يعني لو جمع جميع حرق وذر في مكان واحد يعني أقرب إلى أن يقال لاه ،مكان جمعهإحسب تصوره أبعد في 
و هللا لدئن قددر ))فدالرجال  الكن إذا كان نصفه في البحر ونصفه في البر علاى حساب تصاور هاذفيجتمع، يجمع 

كأناه شاك فاي قادرة هللا علاى  ة،اإللهيا ةن هاذا بالقادر ة، وفاي هاذا شاك ماالمتبادر من اللفظ أنه من القادر  هللا عليه((
هاذا رجال جاهال بقادرة هللا تعاالى  فقاال بعضاهم: ))لئن قدر هللا عليه((: ختلف العلماء في معنى قولهاوقد  ،جمعه

ر مااان القااادر، الماااراد فياااه قااادر بم :وقاااال بعضاااهم ه،ر بجهلاااوالحاااديث فاااي الصاااحيحين عاااذ وعاااذر بجهلاااه، عناااى قاااد 
مان ا حاد  عاذبني لي عاذبني عاذاب ا ال يعاذب باه أن كان هللا قدر علي أن ي، يعني لئال من القدرة واالستطاعة ،اءالقض

ر وهاو التضالئ :وقال بعضهم ،العالمين من القدر  َعَلْيدِه ِرْزُقدُه{}َوَمدن ُقدِدَر  ،يق والتعسايرن قدر هللا علي مان الَقاد 
( 59)] }َفَظددنَّ َأن لَّددن نَّْقددِدَر َعَلْيددِه{ ،يق هللا علااي ليعااذبنييعنااي ضاايق عليااه، إن ضاا [( سااورة الطااالق9)]

ر ماان القاادرة، قاادر مخفااف ماان  علااى مااا ساامعنا ،ختلااف فيهاااالمقصااود أن مثاال هااذه اللفظااة ا [سااورة األنبياااء قااد 
ر فجماع ماا ))فلماا ماات الرجال فعلاوا مان أمارهم باه، فاأمر هللا الَبال والساياق يادل علاى األو ، يققد ر، وَقَدر أي ضا

فقاد  ،فعلات مَ ساأل الجااني ل اوفي هاذا دليال أناه ينبغاي أن ي   فعلت هذا(( مَ فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: ل  
 :نحان نقاول تك((فعلت هذا قال: مدن خشدي مَ ))لِ  عتبره جاهال  ا على من خفي  ئ اوقد يبدي شي ،يعذر به ايبدي عذر  

عم أنكر ن ،-جل وعال-في هذا ما يدل على أنه مؤمن باهلل  أوال   ))فقال: من خشيتك(( ،القدرةجهل  ه،جهلب عذر
مان  :مان قولاه ويأخاذ هاذا، هذا الرجل مان العلمااء ،نه عالم: إأن بعض أهل العلم يقول القدرة أو جهل القدرة، مع

))مددن  ،هااو ماان العلماااء :فيقولااون  [( سااورة فاااطر05)] ِعَبدداِدِه اْلُعَلَمدداء{ }ِإنََّمددا َيْخَشددى َّللاََّ ِمددنْ و :خشاايتك
كاار القادرة اإللهياة دليال يعناي إن لكان فاي الخبار ماا يادل علاى جهلاه، قال: فغفدر لده(( ،خشيتك يا رب وأنت أعلم

 ى ويسامعيادل علياه مان آياات وعبار، وكال ماا يار ماا ب -جال وعاال-يتصاور الارب  يعناي كيافعلى جهل عظايم، 
هذا عذر  :فإما أن يقال ؟العلماء ويجهل هذا القدرة كيف يتصور منه أن يكون من ؟-جل وعال-يدل على قدرته 

وأماا  ،ن هذا فاي شارع مان قبلناا: إقد يقول قائل ،له الخشية العظيمة التي دعته إلى هذا ه واغتفر له وشفعتبجهل
ا يعني لو ،مثل هذا وغفي شرعنا فال يص لماة فاي جاوف الليال رفاة مظاول معصاية فاي غز ا مان الجهاال أن شخص 

هال يعاذر  ،هذا جاهال؟ هذا المكانوأنا في  وقال: من يطلع علي ولو في برية مثال   عن الناس ابعيد   اوال يراه أحد  
 ،-جال وعاال-خشاية هللا  :قاال ؟وتفعال هاذا اطيب من الذي دعاك إلى أن تنفرد عان النااس بعياد   ؟من هذا الكالم

أماا مان أنكار العلام  ،جهال القادرة ، وهاذاجهال العلام، هذاك هذا نظير ما في الباب ،ال يرانيبحيث روح مكان ا أنا أ
الحاديث دليال علاى  ؟يبقاى أناه هال يعاذر فاي مثال هاذه المساائل أو ال يعاذر عناد أهال العلام، فهذا ال شك في كفره

اا تكاناان وا   ،هاال فااي مثاال هااذه المسااألةبالجالعااذر   :خاارهآالحااديث فااي  ؟مثاال هااذافهاال يعااذر فااي  ا،المسااائل عظام 



ال ما يعذر؟  ،عذره ))فغفر له(( أنكر شخص أمر ا معلوم ا مان لكن اآلن لو  ،الحديث دل على أنه غفر لهيعذر وا 
 أحااد يسااتطيع أن ينكاار إحاطااة هللا تعااالى بجميااع ماااالقاادرة؟  رورة القاادرة اإللهيااة أحااد يسااتطيع أن ينكاارالاادين بالضاا

 ،كفااار باتفاااق ،ن هللا يعلاام الكليااات وال يعلاام الجزئيااات: إالفالساافة الااذين قااالواي يعناا ؟يمكاان دخولااه فااي حيااز العلاام
إنااه ال يعااذر فااي : إذا قلناااخصااموا،  و إن أقااروا بااه ،ناااظروهم بااالعلم إن أنكااروا كفااروا :الشااافعي يقااول ذا،كفااروا بهاا

فع فاي عمال مكفار مهماا ألن وجاود عمال صاالح ال يشا ؛نه ال يعذر مان الخشاية: إقلنا ،مثل هذا مع غير الخشية
}َلدِئْن َأْشدَرْكَت َلَيْحدَبَطنَّ وعناده مكفار ماا ينفعاه  ،في وجوه الخيارللمال يعني لو كان شخص من أبذل الناس  ،كان

 ، نعم؟دليل صريح على العذر بمثل هذاأن الحديث المقصود  [( سورة الزمر09)] َعَمُلَك{
 .......طالب:

 برهنه بهذه الخشية، أقول: توجه بهذه الخشية.هل ينفعه  مثال   االعمل مكفر  لو كان  ،له نعم، بال شك، هنا شفعت
 .......طالب:

 ين؟أ
ن هااذا دلنااا هااذا الحااديث لنفااع هااذا القيااد أ ا؟معتباار  هااذا العماال مكفاار ا مااثال  هاال ينفعااه ولااو لااو كااان نعاام، لكاان أقااول: 

ال لو كان ال يعذر به وا ،العذر يعذر به، أن هذا الجهل يعذر به  ، نعم؟ألمر مكفر ما نفعه شيءوا 
 .......طالب:

 نعم، هذا في حق َمن؟ 
 .......طالب:

أهال العلام  [( ساورة األنبيااء59)] لَّدن نَّْقدِدَر َعَلْيدِه{ }َوَذا النُّدوِن ِإذ ذََّهدَب ُمَغاِضدب ا َفَظدنَّ َأن نبي من األنبياء،
 نعم؟ ،حملوه على أنه من التضييق ال نفي القدرة

 .......طالب:
  .كفر في حكمها مما نفيه لكن القدرة ومانعم، 
صدلى -أن رسدول هللا  -رضدي هللا عنده-"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عدن أبدي هريدرة  يقول:

لكن نجمل  إلى درسيوم يحتاج كل حديث من أحاديث ال "))كل مولود يولد على الفطرة((قال:  -هللا عليه وسلم
ال ا  و  ،يعنااي ماان بنااي آدم "))كددل مولددود((قددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-رسددول هللا أن " -لىاشاااء هللا تعاا إن–

ل افاي الماراد باالفطرة فاي هاذا الحاديث علاى أقاو  -كماا قاال ابان حجار-ختلاف السالف اوقد  ،مقتضاه يشمل غيرهم
هل السلف، وأجمع أ  و المعروف عند عامةوه :بن عبد البراقال  ،اإلسالم األقوال أن المراد بالفطرةوأشهر  ،كثيرة

قاال  ،اإلساالم [( ساورة الاروم56)] }ِفْطَرَة َّللاَِّ الَِّتدي َفَطدَر النَّداَس َعَلْيَهدا{ :على أن المراد بقوله تعالى التأويل
}َوَّللِاُ  :ألن هللا يقاااول ؛نااه خااارج ماان بطااان أمااه يعلااام الاادينأ ))يولاااد علااى الفطااارة((س الماااراد بقولااه: لااي :باان القااايما

يعني هل اإلنسان إذا خرج من بطان نعم  [( سورة النحل95)] ن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيئ ا{َأْخَرَجُكم مِِ 

ال يتااذكر  ؟حتااى ولااو كباار يتااذكر هااذا؟ [( سااورة األعااراف490)] }َأَلْسددَت ِبددَربُِِكْم{ أمااه يااذكر العهااد والميثاااق



ية لمعرفااة دياان اإلسااالم كاان المااراد أن فطرتااه مقتضاا، ولموجااود فااي النفااوس ءومثلااه هااذه الفطاارة لكنهااا شااي ،هااذا
 ،لاك إلاى غيارهو خلي وعدم المعارض لم يعدل عان ذفل ،كل مولود يولد على اإلقرار بالربوبية ، فالمراد أنومحبته
لكان عاماة أهال العلام علاى أن الماراد بهاا اإلساالم  ،بان عباد الباراوهاذا رجحاه  : الماراد باالفطرة أصال الخلقاة،وقيل

 :وفااي روايااة ينصددرانه(( وأ))فددأبواه يهوداندده ثاام بعااد ذلااك  ،يولااد علااى الفطاارة يعنااي علااى اإلسااالم ،لمقاباالباادليل ا
أي  ))فدأبواه يهودانده(( ))خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين(( :وفي حديث عياض بن حمار ))يمجسانه((

))كمااا وفااي البخاااري:  ،أي تولاادتج باااأللف تنااا تج((ا))كمددا تندد ايجعالنااه نصااراني   ))أو ينصددرانه(( ايجعالنااه يهودي اا
فاعلاه، تناتج  لام يسامنتجات الناقاة علاى هاذا البنااء علاى صايغة ماا  :قال ابن حجر: قال أهل اللغة تنتج البهيمة((

ا مجتمعاة لام  بهيمدة جمعداء((اتج اإلبدل مدن ))كمدا تندللمجهاول  ا، فصايغته صايغة المبنايوأنتج الرجل ناقته إنتاج 
مان  ءشاي أو األذن مقطوعة األناف أو ))هل تحس فيها من جدعاء؟((فية األطراف او  ،ءيذهب من أجزائها شي

يعناي  "الذي يموت وهو صدغير"يعني أخبرنا عن  "قالوا: يا رسول هللا أريت" ه،ما في ء؟جدع منها شي ،األطراف
صارح  والد المشاركين كماامير ألابن حجر: الضيقول الحافظ  "))هللا أعلم بما كانوا عاملين(("قال: لم يبلغ الحلم 
أنهام مان  -علمااء المسالمينيعتاد باه مان مان إجمااع -جمااع اإلوأما أطفال المسلمين فنقل النووي  ،به في السؤال

))ماا ماان مسالم يمااوت لااه ثالثاة ماان الولااد لام يبلغااوا الحنااث إال : اإلشااارة إلااى ذلاك فااي حااديث ، وتقادمتأهال الجنااة
 ؟! وهذا تقدم.  كان بسببهم دخل الجنة فكيف يدخل بسبب من يدخل النار يعني إذاهذا تقدم  أدخله هللا الجنة((

صددلى هللا -أن رسدول هللا  -رضدي هللا عنده-"وحددثني عدن مالدك عدن أبدي الزنداد عدن األعددرج عدن أبدي هريدرة 
بان ا، قاال اأي مي ت ا "))ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقدول: يدا ليتندي مكانده((قال:  -عليه وسلم

نماا ذلاك :يقاول ،عناد ظهاور الفاتن ؟متاى ،يغبط أهل القبور ويتمنى الماوت :بطال وغلبات  ،خاوف ذهااب الادينل وا 
 حااديث ال يعااارض حااديث النهااي عاان تمناايال ، وهااذاهللا المسااتعان ،وظهااور المعاصااي والمنكاارات ،الباطاال وأهلااه

))ال أماور الادنيا، هاذا منهاي عناه  ذي أصابه فاي بدناه أو مان أجال تحسار علاىفالنهي من أجل الضر ال ،الموت
 ،والادين أهام مان الحيااة ،مان القتال فالفتنة أشد ،أما إذا خيف على الدين فال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به((

ماانهم عماار باان الخطاااب وعماار باان عبااد  ،باال فعلااه خالئااق ماان الساالف ،حينئااذ   : ال كراهااة فااي التمنااييقااول النااووي 
  ؟!فكيف بمن أحدقت به الفتن من كل جانب ،على أنفسهما او حينما خشا ذلك فعلو  ،العزيز وغيرهما

بدن كعدب بدن  عمدرو بدن حلحلدة الدديلي عدن معبدد"وحدثني عن مالك عن محمدد بدن  :-رحمه هللا تعالى- يقول
وقتادة -عن أبي قتادة بن ربعي  -هناك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهنا معبد بن كعب بن مالك-مالك 

علااى يعنااي  ُمددِر عليدده" -صددلى هللا عليدده وسددلم-ل هللا أندده كددان يحدددث أن رسددو -الحااارث باان ربعااياألنصاااري 
سام الماار وال الممارور بجنازتاه اولم أقف علاى  :بن حجراقال  ،بالبناء للمجهول -عليه الصالة والسالم- الرسول

 .تقسيملي لالت (أو)الواو هذه بمعنى  "))مستريح ومستراح منه(("ُمِر عليه بجنازة فقال: 
 خي ااااااااااار أباااااااااااح قسااااااااااام باااااااااااا)أو( وأبهااااااااااام  

  ج
 

 ................................... 
 ج

 :ثم قال 
 وربما عاقبت الواو.................   ...................................



ا واحااد مسااتر لكاان أال يمكاان أن يكااون شااخص  ،التقساايم ( ومعناهاااأو)الااواو بمعنااى هنااا ف ،يعنااي جاااءت مكانهااا يح 
ماااذا؟ ألن الراحااة إلااى اسااتراح لكاان اسااتراح هااو،  ، يااؤذي ويااؤذى، مااؤذي اسااتراح الناااس منااه، يااؤذىمنااه اسااتراح  وم

يعناي  "قدالوا" ،هاذا لايس بمساتريحجنة، أما من يستريح إلى معاقبته باأذى ألن المستريح من يستريح إلى ال نسبية؛
 المسدتريح والمسدتراح منده؟ رسدول هللا مدا"يدا عيناه الساائل مانهم باسام ولام أقاف علاى  :بن حجارايقول  ةالصحاب
 واألوصااب: ))مان أوصااب الادنيا(( :وفاي رواياة ،تعبهاايعناي  "))العبد المؤمن يسدتريح مدن نصدب الددينا((قال: 

ابان يقاول  "العباد الماؤمن" ،يعناي بوزناه ومعنااهبلفظه ومعنااه،  ا،وهو النصب أيض   ،وهو دوام الوجع ،جمع وصب
ويحتمال أن  ،باه الكاافر يحتمال أن يارادفاجر وال ،ويحتمل كل مؤمن، المؤمن التقي خاصةن يريد بالتين: يحتمل أ

ساتراحة الابالد فماا ياأتي باه مان او  ،فلما يأتي به من المنكر : أما استراحة العبادقال الداوودي ،يدخل فيه العاصي
مدؤمن يسدتريح مدن نصدب الددنيا ))ال ،ي هالك الحارث والنسالفإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتض ،المعاصي

األذى أعاام ماان النصااب والتعااب ، وأذاهااا ماان عطااف العااام علااى الخاااص ((-جددل وعددال-وأذاهددا إلددى رحمددة هللا 
يتااأخر القطاار ماان ينقطاع أو فجااوره ال شااك أنااه ب ))والعبددد الفدداجر يسددتريح مندده العبدداد والددبالد والشددجر والدددواب((

لكان الناااس  ،العبااد الماؤمن يساتريح بنفسااه، اب فيسااتروحون مان هاذاوتجهااد الادو  ،الساماء الاذي بسااببه يجهاد النااس
وأماا الثااني الفااجر مساتراح مناه مان أذاه ساواء  كاان المحساوس أو الاذي  ،إلاى نفعاه فهاو مساتريح ةبحاجا ،بحاجتاه

 .يؤول إلى الحس
ال: قدال أنده قد -القرشاي-مدولى عمدر بدن عبيدد هللا  -ساالم بان أباي أمياة-"وحدثني عن مالدك عدن أبدي النضدر 

 "وُمدر بجنازتده الجمحاي بان حبياب القرشاي "لمدا مدات عثمدان بدن مضدعون  -صدلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا 
أو مان  يعني مت ولم تتلابس مان أماور الادنيا "))ذهبت ولم تلبس منها بشيء((: -عليه الصالة والسالم-عليه 

 وذم االساتكثار ،ه مادح الزهاد فاي الادنياوفيا ء،ال باد أن يقاع مناه شاي ءألن من تلبس منهاا بشاي ء؛أعراضها بشي
 ،مان ولاي الوالياات ،مان الادنيا ءن بعاض الصاحابة تلابس بشاي: إقاد يقاول قائال ،بما فياه منها، والثناء على المرء

: بن عباس قالابن عمر وجهه إلى افي صحيح مسلم لما جاء السائل يسأل  كما -مارضي هللا عنه-بن عباس ا
ال ياذكر فاي  ءباه شاي أنها من كل وجه، قاد يكاون مايالن الادينا يعني لكن ال ،ال بهالك رجل مالت به الدنيا ومذ

َم ِزيَنددَة َّللِاِ الَِّتددَي َأْخددَرَج ِلِعَبدداِدِه لكاان  ،شااك أن الزهااد هااو المطلااوب وهااو األولااى ال ،جانااب الحساانات }ُقددْل َمددْن َحددرَّ
ْزِق{ َباِت ِمَن الرِِ }ُهدَو الَّدِذي َخَلدَق َلُكدم لاك أن يساتعمل المباحاات لاه ذمان أراد  [( سورة األعراف50)] َواْلطَّيِِ

 .من نفسه، ألن اإلنسان ال يضلكن ال يمنع أن يكون الزهد أكمل [( سورة البقرة07)] {امَّا ِفي اأَلْرِ  َجِميع  
 بان عباد الباراوصله  قد -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  :قال :لأنه قار هذا الحديث كما ترون عن أبي النض

 . ةبن سعيد عن القاسم عن عائش ىعن عائشة من طريق يحي
"أنها موالة عائشة  "عن أمه مرجانة"بالل المدني مولى عائشة  "وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة" :يقول

ذات  -صدلى هللا عليده وسدلم-تقول: قام رسدول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: سمعت عائشة زوج النبي 
يعني من الشاراح مان  قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه" ،"فلبس ثيابه ثم خرج ن عندها من فراشهاميعني  ليلة"
ا :قال ا اتبعياه تساتفيد :قالات لبريارة ا،لتستفيد منه علم  خارون: أرسالت الخادماة ، وقاال آهاذا قالاه بعضاهم ا،مناه علم 



بغي يعني في أثناء الليل ت ،اهرالظ، نعم هو ت تقتضي هذاببعض حجر نسائه، يعني غيرة الضرا مخافة أن يمر
اا :الجاريااة ظتااوق ن  لليساات معصااومة -ارضااي هللا عنهاا-مااا يلاازم عائشااة  ،عااديعنااي فيااه ب   ا،روحااي اسااتفيدي علم  وا 

 إذا، ال يغتفر في غيره ومثل هذا الباب يغتفر فيه ما ،هذا الظن من غيرتها -صلى هللا عليه وسلم-ظنت بالنبي 
مان  ، وحصالألناه مان حقهاا فاي نوبتهاا ؛لام ينكار هاذا -علياه الصاالة والساالم-النباي و  ،الغيارةعلياه كان الباعث 

فتبعته حتى جاء البقيع  ،ريرة أن تتبعهفأمرت جاريتي ب"رات ما يحصل من الض -عليه الصالة السالم-أزواجه 
سدبقته بريدرة ثدم انصدرف ف ،"مدا شداء هللا أن يقدف -علياه الصاالة والساالم-األقارب إلاى بيوتاه  فوقف في أدنداه"

"ثدم  ءألناه ماا صاار مماا تخافاه شاي حتدى أصدبح" ئ افلدم أذكدر لده شدي -نعم هذا يرجح المعناى الثااني-فأخبرتني 
يحتمال أنهاا  :بن عباد الباراوالصالة كما قال  "))إني بعثت إلى أهل البقيع ألصلي عليهم((فقال:  ،ذكرت ذلك له

  .لصالة على األموات خصوصية لهمشرعية كا ، وأن يكون صالةغوي الدعاء واالستغفارلمعنى الالب
يعناي أسارعوا يحتمال أن  "بجندائزكم"بقطاع الهماز  "وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قدال: أسدرعوا" :يقول

، ويحتماال فيمشااى بهااا فااوق المشااي المعتاااد بحيااث ال يشااق علااى المشاايعين فهااذا احتمااال ،يكااون المشااي بهااا لاادفنها
ااا األماار  وقااد جاااء ،المبااادرة بهااا ، يعناايبهااا بجميااع مااا يتعلااق بهااا ماان اإلسااراع فااي تجهيزهااا أن يكااون اإلسااراع أيض 

يعناي تقادمون  "أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليده"والمشي بها والادفن  ،تجهيزها والصالة عليها ،لكبذ
فاالمراد تقدموناه يعناي الميات  ،ذالكن الخبر صحيح بها ،هذا هو األقرب واألقيسو الجنازة  اأو تقدمونه، الميت إليه

 ،غيار صاالحة يعناي ذلدك" ى أو شدر تضدعونه عدن رقدابكم إن تكدن سدو  ،"إن كاندت صدالحةأي إلاى الخيار  "إليه"
 ،باان حاازم بوجوبااهاوصاارح  ،ونقاال االتفاااق عليااه ،عنااد الجمهااور يعنااي لالسااتحباب عنااد جماااهير أهاال العلاام واألماار

وقاد صارح  ،ولاه حكام الرفاع ،هاذا لفظاه لفاظ الموقاوف ،أسارعوا رة قاال:: إن أبا هرياالحديث يقول، بوجوب اإلسراع
وفي الحديث ندب المبادرة بدفن  ،-عليه الصالة والسالم-مصرح برفعه إلى النبي  ،مرفوع في الصحيحين ه،برفع

بعااض ويااذكر  ،ن فيااه أدنااى احتمااال لحياتااهاالمبااادرة بااه إذا كااال ال يجااوز اإلسااراع و  ،لكاان بعااد تحقااق موتااه ،المياات
ر يومنهم من وجد في الثالجة يتغ ،فرأوه يتحرك في كفنهبعض الناس القصص والحوادث أنهم أسرعوا في تجهيز 

وأماا  :بان حجارايقاول  ،الوضع، فمثل هاذا ال يجاوز بحاال أن يباادر باالحكم علياه باالموت حتاى يقاع اليقاين بموتاه
يساارع باادفنهم حتااى يمضااي يااوم وليلاااة  أالفينبغااي  -يعنااي المصاااب بغشااية-مساابوت مثاال المطعااون والمفلااوج وال

يعناي يغلاب علاى  يعناي ال شاك أن بعاض األماوات تكاون موتتاه احتماال ،ةبزين بنانبه على ذلك  م،فيتحقق موته
خالف على األمر أن لكن يتبين  ،يطلب قياسه فيحكم بذلك ويقيس ما ظن الطبيب يأتي باآلالت ويقيس النبض،

-بن بااز اة لكن الشيخ ا يوم وليلحددو  ،بتجهيزهاإلسراع بدفنه، اإلسراع  ال يجوز فمثل هذا إذا قام االحتمال ،ذلك
بل يرجاع إلاى  ،واألولى عدم التحديد ،التحديد باليوم والليلة فيه نظر :في تعليقه على فتح الباري يقول -رحمه هللا

 ،ةن لام يماض ياوم وليلاذلك وا  اكتفاي باالماوت يدل علاى يقاين  فمتى ما وجد منها ما ،العالمات الدالة على الموت
 .وهللا أعلم
أن يوكال تحدياد الوفااة والقطاع ينبغي وعلى هذا  ؟لداعي إلى االنتظارا ما ،وصل األمر إلى حد اليقين ال شك إذا

فاإذا  ،يجازم مان غيار دليال علاى الجازم ،العجلاةمان طبعاه ألن بعض النااس  ؛واحد، ما يترك األمر لبها إلى لجنة
 ، نعم؟إذا وجدت العالمات القطعيةفقد مات، نه مات أبكانت لجنة جزموا 



 .......طالب:
 شر تضعونه عن رقابكم نعم، وهو منصوص عليه في الحديث، نعم؟

 .......طالب:
 القتال، يعني يجهز ويدفن؟ هو اإلشكال.... نعم؟

 .......طالب:
القتاال  ،ن أو مان الكفاار لاه ظروفاهروفه سواء كان مان المسالميعلى كل حال الدفن في القتال له ظ ؟تجهيزه نعم،

فاي لكان  ،هذه أمور تترك لظروفهاا ،وقد ال يتمكن الكفار من دفن قتالهم ،قد ال يتمكن المسلمون من دفن قتالهم
  الظروف العادية اإلسراع مطلوب. 

 .ينعه أجمبحلى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصعوبارك وسلم  اللهم صل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الرحمن الرحيم بسم هللا
 (1الزكاة )كتاب  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 ر الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خي

 ةكتاب الزكا :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 
 باب ما تجب فيه الزكاة:

 -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبا سمعت :قال أنه أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن مالك عن حدثني
 خمس دون  فيما وليس ،صدقة ذود خمس دون  فيما ليس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول
 (.(صدقة أوسق خمسة دون  فيما وليس ،صدقة أواق

 أبيه عن المازني ثم ،األنصاري  صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني
 دون  فيما ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن: -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي عن

 ذود خمس دون  فيما وليس ،صدقة الورق  من أواقي خمس دون  فيما وليس ،صدقة التمر من أوسق خمسة
 (.(صدقة اإلبل من

 الصدقة إنما" :الصدقة في دمشق على عامله إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".والماشية والعين الحرث في
 ".والماشية والعين الحرث في :أشياء ثالثة في إال الصدقة ن تكو وال: "-رحمه هللا- مالك قال

 : بسم هللا الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة.-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
، والزكاة في األصل في اللغة النماء والزيادة والتطهير، فإذا قيل: زكى المال يزكو االكتاب مر التعريف به مرار  
 (.))ما نقص مال من صدقة(ث: نما ينمو وزاد، ويدل له حدي

فهي طهرة للمال، بمعنى أنها تنقيهم،  }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها{والزكاة طهرة للمال، وتطهير للمزكي، 
تطهر صاحبها من وصف البخل، البخل  ا، وتنقيه من ذلك، وهي أيض  نوتكفر بعض ما يحصل فيه من دخ

الصدقة، الصدقة تشمل الواجب  االمعاصي، ويطلق عليها أيض  من أدران الذنوب و  اوالشح، وهي تطهره أيض  
ن خصها بعضهم بالصدقة المندوبة، لكن جاءت في النصوص الصحيحة الصريحة التي منها  والمندوب، وا 

))فإن هم أطاعوا لك إلى اليمن قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أحاديث الباب، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي 
( فرض صدقة، والمراد بذلك )فأعلمهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة(( بعد فرض الصالة ك بذلك(بذلك وأجابوا ل

 (.))ليس فيما دون خمس ذود صدقة(( وهنا في الحديث الذي معنا ))تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم(الزكاة، 
 : باب ما تجب فيه الزكاة:-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 



 زكاة يعني من األموال.باب ما تجب فيه ال
، القائل راوي الرواية التي بأيدينا عبيد هللا بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي أنه حدثه مالك عن حدثني

لموطأ برواياته برواية يحيى طبعة ل اعن مالك، حدثني عن مالك، وبالمناسبة في ذكر الروايات خرج أخير  
ن بكير، وابن القاسم، وابن زياد، ومحمد بن الحسن بزياداتها وزوائدها بي وأبي مصعب سويد الحدثاني وابنعوالق

واختالف ألفاظها، حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره وشرح غريبه ووضع فهارسه أبو أسامة سليم بن 
مثل  عيد الهاللي، طبعة معتنى  بها، طبعة نفيسة والمحقق معروف يعني بجودة تحقيقاته واهتمامه وعنايته، لكن

هذا العمل والتلفيق بين الروايات، التلفيق بين الروايات مع إبقاء اسم الكتاب األصلي الموطأ، تصنيف إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس، كما قال المحقق وفقه هللا، التلفيق بين الروايات في الصلب هذا يأباه أهل الحديث على 

نايته برواية واحدة، تكون قراءته على رواية واحدة، إن طريقتهم، بل يوصون بأن تكون قراءة طالب العلم وع
احتاج إلى ما عداها يشير إليها في الحاشية، أما التلفيق بين الروايات في صلب الكتاب، فله آثاره، ولو لم يقل 
هذا أهل الحديث، لو لم يكن فيه إال تشتيت القارئ، القارئ في هذه الطبعة مع أنها بذل فيها جهد موفق بال 

ك، يعني الطالب يتصور من الروايات كلها، لكن هذه الطريقة التي أخرج فيها هذا الكتاب تعوق القارئ وتشوه ش
ذهنه، فلو اعتمد رواية من الروايات، وجعل اختالف الروايات برموزها في الحاشية، كما صنع بصحيح البخاري 

أشار إلى الروايات في الحاشية، وعن نسخته ، الذي قارن بين الروايات و -تعالى رحمه هللا-بعناية اليونيني 
طبعت الطبعة السلطانية، الطبعة السلطانية، التي هي أصح نسخ الصحيح، أشير إلى جميع الروايات في 

حدثني عن مالك بين قوسين  في كتاب الزكاة مثال   -وفقه هللا- ، أما أن يقول مثال  االحاشية، هذا عمل طيب جدًّ 
القوس، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه  غلقعين، وحاء دال، هذه رموز ثم ييفتح قوس ابن أنس، قاف 

 يأتي هذا في المتن. اأنه قال، أحيان  
وحدثني عن مالك عن في رواية ميم حاء أخبرنا، لو كانت هذه في الحاشية، واعتمد رواية واحدة كما أوصى 

لحاشية لكان عمله جيد إلى الغاية، يعني ما عليه بذلك أهل الحديث، ترك هذه الرموز مع هذه االختالفات في ا
استدراك، لكن مثل هذا شوف اآلن ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس، وبعدين فتح قوس، في 
رواية مح وال فيما دون خمسة أواق، وفي رواية ميم صاد وميم حاء، وقاف عين، وفي وقاف سين، وحاء دال، 

 تصرف؟أواق، طيب القارئ كيف ي
فأهل العلم يوصون بأن تكون عناية طالب العلم برواية واحدة، إن احتاج إلى ما عداها يشير إليه في الحاشية، 

 تكون روايته وعنايته بالكتاب على رواية واحدة.
ومعروف أن روايات الصحيح تتفاوت بعضها يزيد في األحاديث، وبعضها ينقص، وبعضها الخالف بينها مجرد 

 ا كلمات، فما جمعت روايات الصحيح.حروف، وبعضه
بين روايات الموطأ وصاغه بطريقة مناسبة ملتئمة بحيث ال يقطع التسلسل فكر  اجامع   الو أراد أن يؤلف هو كتاب  

القارئ له ذلك على أن ينسبه لنفسه، لو سماه الجامع لروايات الموطأ جمع فالن ال بأس، أما الموطأ وينسب إلى 
بين الروايات كلها بهذه الرموز وعلى هذه الطريقة، وليس معنى هذا أننا نتنقص المحقق،  اإلمام مالك، ويلفق



المحقق من مشاهير المحققين اآلن، بل من أعظمهم عناية ودراية، لكن مع ذلك هذه لفتة يمكن تستدرك في 
 كتب أخرى، أنا أخشى أن يمتد األمر إلى كل الكتب بهذه الطريقة.

طبعة السلطانية من صحيح البخاري، اعتمدوا رواية واحدة وأشاروا إلى ما عداها في يعني لو نظرنا على ال
الحاشية، هذا ال يقطع تسلسل القارئ، وال يدخل في الكتاب شيء، والشراح كلهم على هذا، يجرون على رواية 

 ط.واحدة ويشيرون إلى ما عداها، بعضهم يشير إلى كل شيء، وبعضهم يشير إلى ما يحتاج إليه فق
، يحيى بن عمارة بن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عنحدثني عن مالك  تعالى: -رحمه هللا-يقول المؤلف 

 دون  فيما ليس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول الخدري  سعيد أبا سمعت :قال أنه أبي حسن،
 ((صدقة ذود خمس

ة، خمس ذود، وقطع عن اإلضافة بعضهم، خمس  ذود، خمس  ذود، أو خمس  ذود، أكثر الروايات على اإلضاف
وتكون ذود بدل خمس، وعلى اإلضافة والذود ما بين الثالث إلى العشر منال إبل، أو بين ثالث إلى تسع، أو 

 بين اثنتين إلى سبع، أقوال ألهل العلم، ومنهم من يطلق الذود على الواحدة.
، خمس الخمس إذا أضيفت إلى مثل هذا في المفرد مثال   ( اآلن))ليس فيما دون خمس ذود، خمس ذود صدقة(

ذود لو أراد الذود بمعناه عند األكثر، وهو يطلق على ما هو أكثر من واحد، من اثنين إلى عشرة، من ثالثة على 
خره، الحتجنا إلى أن نقول: خمسة أذواد، إذا قلنا: خمسة أذواد كم يطلع عندنا العدد، يعني أقل آتسعة على 

عشرة، خمسة في اثنين عشرة، خمسة في ثالثة خمسة عشر، خمسة في عشرة خمسين، خمسة في تسعة  تقدير
ما يطلع حد لنصاب اإلبل، والروايات كلها على هذا، إذا قلنا: خمس ذود والمراد خمسة  اخمسة وأربعين، إذ  

الخمس إلى صفته  أذواد، لكن كأن اإلضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف وهو
الذود، فالخمس المقصود بها عدد خمس فقط، والذود إن شئت فقل: يطلق على الواحد، يعني خمسة أفراد من 
ن شئت فقل من إضافة  اإلبل، أو قل: إن الخمس هي الذود، الخمس هي الذود من إضافة الشيء إلى وصفه، وا 

ن كان ممنوع   ضافة الشيء إلى نفسه، لكن يوجهونه، المسجد عندهم، يمنعون إ االشيء إلى نفسه، وهذا وا 
الجامع، المسجد الجامع قالوا: إن المسجد هو الجامع، والخمس هي الذود، والذود يطلق على الخمس أنها ذود، 
فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه ال سيما وأن اإلضافة هي رواية األكثر، أما إذا قلنا: ليس فيما دون خمس  

 ال فيه أدنى إشكال، وهذه رواية البعض.و  ذود  تكون بدال  
ال ما يجب؟ ال يجب عليه شيء، طيب عنده ثالث من  صدقة، فالذي عنده أربع من اإلبل يجب عليه شيء وا 
ال ما فيها؟ نعم؟ ليس فيها  اإلبل قيمتها ثالثمائة ألف، ويعدها للتجارة، اشتراها بنية التجارة، ثالث، فيها صدقة وا 

فهي جارية على هذا الحديث، لكنها تدخل في باب آخر من أبواب الزكاة وهو زكاة عروض  زكاة بهيمة األنعام،
 التجارة، يعني الواحدة فيها زكاة.

أما زكاة بهيمة األنعام فليس فيما دون الخمس، ويشترط فيها أن تكون  ())ليس فيما دون خمس ذود صدقة(
الحول أو غالب الحول، والسوم هو الرعي، يعني راعية، سائمة، أن تكون سائمة، بمعنى أنها غير معلوفة، ترعى 

 بهذا، وجاء وصفها وصح بذلك الخبر بالنسبة لإلبل والغنم، وقاس أهل العلم البقر عليها.



وما جاء في تقييدها بالسوم عمل به جمهور أهل العلم فاشترطوا السوم لوجوب الزكاة في بهيمة األنعام، واإلمام 
هيمة األنعام ولو لم تكن سائمة، الذي جاء من وصفها أو تقييدها بكونها سائمة مما مالك يوجب الزكاة في ب

إن هذا جرى على الغالب من مواشي العرب أنها سائمة، فجاء بناء   :صحت به النصوص يقول اإلمام مالك
معناه أنه  ،على ما جرت به العادة أن مواشيهم سائمة، وهو وصف كاشف ال مفهوم له، وعند الجمهور له مفهوم

إذا لم تكن سائمة فإنها ال زكاة فيها، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، سميت اإلبل بذلك بالذود؛ ألن الراعي 
لى مكان الشرب، ويدفع بعضها عن  يذود بعضها إلى بعض، يذودها، بمعنى أنه يدفعها إلى مكان الرعي، وا 

 يضرها. ابعض إذا خشي شيئ  
( خمس أواق من الفضة كما جاء في الرواية التي تليها من الورق واألواقي ة())وليس فيما دون خمس أواق صدق

جمع أوقية، واألوقية أربعون درهم، فعلى هذا يكون النصاب مائتي درهم من الفضة، والمراد بذلك الخالص من 
مائتا درهم،  ، إذن النصاباأو غير مضروب، فالخمس األواقي واألوقية أربعون درهم   االفضة، سواء  كان مضروب  

 وجاء بذلك النص الصحيح الصريح مائتا درهم.
يزيد  قيمته خمسة عشر رياال المائتا درهم قدرت بالريال، قدروها بستة وخمسين رياال، إذا كان الريال الفضة مثال  

 ، تضرب في ستة، عشرين رياال  ، خمسة عشر رياال  لزيادة المعدن هذا ونقصه، اثنا عشر رياال   اوينقص تبع  
 وخمسين، عدد الرياالت في ستة وخمسين وتخرج النتيجة، نعم؟

 طالب:......
واحد جاء لي بخطاب مفصل فيه، لكن هذا قبل سنتين ويقول: إنه حسبه، اليوم مع  هقدر بالغرامات، كان في

 تجار الذهب والفضة، هذا قبل سنتين، في ورقة عندي خطاب موجودة.
ان إذا كان عنده فضة إلى أماكن المجوهرات ويقول: كم يسوى، كم وزنها على كل حال هذه طريقتها يذهب اإلنس

 ، أو بالجرام، وكم يسوى جرام، ويزكيها، صدقة.بالريال مثال  
أوسق: جمع وسق بفتح الواو، ويجوز كسرها، ويجمع على أوساق،  ((صدقة أواق خمس دون  فيما وليس))

الثمائة صاع، فعلى هذا بداية النصاب بالنسبة لإلبل ، فيكون النصاب ثاكحمل وأحمال، والوسق ستون صاع  
 خمس، وبالنسبة للفضة مائتا درهم، وبالنسبة للحبوب والثمار خمسة أوسق ثالثمائة صاع.

 يأتي هذا كله بالتفصيل في زكاة كل مال بعينه إن شاء هللا تعالى.
 األنصاري  صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني: لالحديث الذي يليه يقو 

 خمسة دون  فيما ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن: الخدري  سعيد أبي عن أبيه عن المازني ثم
( هنا تنصيص على التمر باعتباره فرد من أفراد العام الذي سبق ذكره في الحديث (صدقة التمر من أوسق

عام بحكم موافق لحكم العام ال يقتضي التخصيص، فنص على التمر، السابق، والتنصيص على فرد من أفراد ال
 والتنصيص عليه ال يقتضي إخراج غيره.

))ليس فيما التنصيص هنا، هناك يقول:  امن الورق هذا أيض   ((صدقة الورق  من أواقي خمس دون  فيما وليس))
اللفظ العام من الحبوب والثمار في ن التنصيص على التمر ال يخرج ما يتناوله إ( قلنا: دون خمس أواق صدقة(

ن إ :(؟ هل نقول(صدقة الورق  من أواقي خمس دون  فيما وليس))الحديث السابق، لكن ماذا عنا لجملة األخرى: 



الحديث السابق يشمل الورق وغير الورق، وهذا تنصيص على بعض أفراد العام، مثلما قلنا من التمر؟ أو نقول: 
 الثاني الورق نفس الشيء؟ نعم. إن المقصود باألول الورق، في

 طالب:......
ن المراد بالواقي من الفضة، وهذا نصاب الفضة بخصوصها، نصاب الفضة إ :الورق هي الفضة، قلنا فيما سبق

بخصوصها، أما الخمسة األوسق التي تقدمت نصاب الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها 
نه ليس إ :لجملة مثلما قلنا في التي قبلها، تنصيص على بعض أفراد العام؟ أو نقولالزكاة، فهل نقول في هذه ا

 وهو الفضة؟ نعم. اواحد   ابعام، األول ليس بعام، بل ال يتناول إال فرد  
 طالب:......

ن كان اللفظ صيغته صيغة العموم ليس فيما اواحد   اهو ال يتناول إال فرد   اق ))دون أو ، بل ليس بعام، األصل، وا 
( لفظه لفظ العموم، لكنه مما أريد به الخصوص، األول يراد به العموم، األول؛ ألن اللفظ العام يأتي صدقة(

به  اال يدخله تخصيص، ويأتي ويراد به العموم ثم يأتي ما يخصصه ويأتي مراد   اويراد به العموم، ويكون محفوظ  
الذين قال لهم  ناس قد جمعوا لكم فاخشوهم{}الذين قال لهم الناس إن الالخصوص، فهو خاص من األصل، 

وقالوا له: إن الناس  -عليه الصالة والسالم-على وجه األرض من الناس جاءوا إلى النبي  ،الناس، الناس كلهم
كم هؤالء الناس، كم عددهم، كل من على وجه األرض؟ واحد، شخص  }الذين قال لهم الناس{كلهم جمعوا لكم، 

عليه -صوص، نعيم بن مسعود، إن الناس يعني قد جمعوا لكم، الذين تحزبوا على النبي واحد، عام أريد به الخ
( (صدقة أواقي خمس دون  فيما وليس))وعلى أصحابه، فهذا عام أريد به الخصوص، ومنه،  -الصالة والسالم

 المراد به الخصوص وهو الفضة.
 (.(صدقة اإلبل من ذود خمس دون  فيما وليس ،صدقة الورق  من أواقي خمس دون  فيما وليس))

ال  ةمن التمر، من الورق، من اإلبل، من هذه تبعيضي  تصير؟ ماذاوا 
 طالب:......

 بيانية، واجتنبوا الرجس من األوثان، فمن هذه بيانية.
 ( وهذا تقدم.(صدقة اإلبل من ذود خمس دون  فيما وليس))

ن يوسف التنيسي، وأكثر روايات البخاري والحديثان خرجهما اإلمام البخاري في صحيحه من طريق عبد هللا ب
 أكثر ما يرويه البخاري عن مالك من أحاديث الموطأ يكون من طريق عبد هللا بن يوسف.

 هل هذا ما مضى حديث واحد أو حديثان؟ نعم؟
 طالب:......

 من طريقين، يعني يروى عن أبي سعيد من طريقين.
 دمشق على عامله إلى كتبالخليفة الراشد المعروف،  لعزيزا عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثنييقول: 

 ".والماشية والعين الحرث في له: "إنما الصدقة ، يعني قائال  الصدقة إنما" ، يعني الزكاة:الصدقة في
 هذا حصر، يعني الزكاة ال تجب إال في هذه األمور الثالثة.



" وهو كل ما ال ينمو وال يزكو إال بالحرث، والمراد ثالحر  في :أشياء ثالثة في إال الصدقة تكون  وال: "مالك قال
اإلبل والبقر والغنم، فال  :" بهيمة األنعاموالماشية، الذهب والفضة، والعين به الخارج من األرض، "في الحرث

 زكاة إال في هذه األشياء الثالثة.
ماشية اإلبل والبقر والغنم، طيب الحرث يشمل الحبوب والثمار التي تكال أو تدخل، العين الذهب والفضة، ال

، الركاز فيه ما يخصه في الركاز الخمس، أقول: له ما وماذا عن بقية األموال؟ ماذا يبقى عندنا؟ الركاز مثال  
 يخصه، نعم.
 طالب:......

ولذا تزكى زكاة العين، ربع العشر على ما  ؛إال عروض التجارة، وهي ملحقة باألموال التي هي العينية ههو ما في
يأتي، والحصر في الثالثة يقول ابن عبد البر: ال خالف في جملة ذلك، ويختلف في تفصيله، يختلف أهل س

العلم في تفاصيله، وما يلحق، وما يدخل وما يخرج من هذه الثالثة؛ ألن الحرث كل الحرث فيه زكاة، خضروات 
والفضة ال شك أن فيها الزكاة إذا بلغت  وفواكه فيها زكاة؟ يأتي ما فيها، وأن هذه ليس فيها زكاة، العين الذهب

 النصاب وحال عليها الحول، والماشية كذلك، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :والورق  الذهب من العين في الزكاة باب
 قاطعه له بمكاتَ  عن محمد بن القاسم سأل أنه :الزبير مولى عقبة بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني
 من يأخذ يكن لم -رضي هللا تعالى عنه- الصديق بكر أبا إن" :القاسم الفق ؟زكاة فيه عليه هل عظيم بمال
 ".الحول عليه يحول حتى زكاة مال
 عليك وجبت مال من عندك هل :الرجل يسأل أعطياتهم الناس أعطى إذا بكر أبو وكان" :محمد بن القاسم قال
ن ،المال ذلك زكاة عطائه من أخذ ،نعم :قال فإذا ؟الزكاة فيه  منه يأخذ ولم ،عطاءه إليه أسلم ،ال :قال وا 
 .اشيئ  

 بن عثمان جئت إذا كنت" :قال أنه أبيها عن قدامة بنت عائشة عن حسين بن عمر عن مالك عن وحدثني
 فإن :قال ؟الزكاة فيه عليك وجبت مال من عندك هل :سألني ،عطائي أقب  -رضي هللا تعالى عنه- عفان
ن ،مالال ذلك زكاة عطائي من أخذ ،نعم :قلت  ".عطائي إلي دفع ال قلت وا 

 حتى زكاة مال في تجب ال: "يقول كانما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".الحول عليه يحول

رضي - سفيان أبي بن معاوية :الزكاة األعطية من أخذ من أول: "قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ".-هللا تعالى عنه

 تجب كما ،اعين   ادينار   عشرين في تجب الزكاة أن عندنا فيها اختالف ال التي السنة: "-رحمه هللا- مالك قال
 ".درهم مائتي في
 ،ادينار   عشرين بزيادتها تبلغ حتى زادت فإن ،زكاة النقصان بينة ،ناقصة ادينار   عشرين في ليس" :مالك قال
 النقصان بينة ناقصة درهم مائتي في وليس ،زكاة اعين   انار  دي عشرين دون  فيما وليس ،الزكاة ففيها وازنة



 فيها رأيت الوازنة بجواز تجوز كانت فإن ،الزكاة ففيها وافية درهم مائتي بزيادتها تبلغ حتى زادت فإن، زكاة
 ".دراهم أو كانت دنانير الزكاة
 تجب ال نهاإ :بدينار دراهم مانيةث هببلد الدراهم وصرف وازنة درهم ومائة ستون  عنده كانت رجل في مالك قال
نما ،الزكاة فيها  ".درهم مائتي أو عينا دينارا عشرين في الزكاة تجب وا 
 تجب ما بلغت حتى الحول يأت فلم ،فيها جرافت غيرها أو فائدة من دنانير خمسة له كانت رجل في مالك قال
ن ،يزكيها أنه :الزكاة فيه  الحول عليها يحول ما بعد أو ،واحد بيوم لالحو عليها يحول أن قبل إال تتم لم وا 
 ".زكيت يوم من الحول عليها يحول حتى فيها زكاة ال ثم ،واحد بيوم
 أنه" :ادينار   عشرين بلغت وقد ،الحول عليها فحال فيها جرافت دنانير عشرة له كانت رجل في مالك وقال
 حال قد الحول ألن ؛الزكاة فيه تجب ما بلغت يوم من الحول عليها يحول أن بها ينتظر وال مكانها يزكيها
 ".زكيت يوم من الحول عليها يحول حتى فيها زكاة ال ثم ،عشرون  عنده وهي عليها
 وكتابة ،المساكين وكراء ،وخراجهم ،العبيد إجارة في عندنا عليه المجتمع األمر" :-رحمه هللا- مالك قال

 يقبضه يوم من الحول عليه يحول حتى كثر أو ذلك لِ قَ  الزكاة ذلك من شيء في تجب ال أنه ،المكاتب
 ."صاحبه
 مائتي أو اعين   ادينار   عشرين منهم حصته بلغت من إن الشركاء بين يكون  والورق  الذهب في" :مالك وقال
ن ،عليه زكاة فال الزكاة فيه تجب عما حصته نقصت ومن ،الزكاة فيها فعليه درهم  ما اجميع   حصصهم بلغت وا 
 كان إذا حصته بقدر منهم إنسان كل من أخذ ،بع  من انصيب   أفضل ذلك في بعضهم وكان ،الزكاة فيه تجب
 فيما ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك ،الزكاة فيه تجب ما منهم إنسان كل حصة في
 (.(صدقة الورق  من أواق خمس دون 
 ".ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا" :مالك قال
ذاو " :مالك قال  ثم ،اجميع   يحصيها أن له ينبغي فإنه شتى أناس بأيدي متفرقة ورق  أو ذهب لرجل كانت ا 

 "كلها زكاتها من عليه وجب ما يخرج
 يوم من الحول عليها يحول حتى فيها عليه زكاة ال إنه اورق   أو اذهب   أفاد ومن" :-رحمه هللا- مالك قال

 ".أفادها
 :والورق  الذهب من العين في الزكاة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

 أنه :الزبير مولى ، أخي موسى بن عقبة، صاحب المغازي المشهور،عقبة بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني
بي بكر أحد أ، في بعض الروايات: سمع القاسم بن محمد، سأل القاسم بن محمد بن محمد بن القاسم سأل

 :الفقهاء السبعة، الذين يجمعهم قول الشاعر
 سعيد أبو بكر سليمان خارجة فخذهم عبيد هللا عروة قاسم 

، عظيم بمال هقاطع له بمكاتَ  عن، بمال عظيم، عظيم بمال قاطعه له بمكاتَ  عنأنه سأل القاسم بن محمد 
زالت هذه اللفظة دارجة، قاطعه هذه اتفق معه،  ؟ يعني اتفق معه على مال عظيم، وماه، كيف قاطعهقاطع

كما هو شأن  ؟ال عظيم، لكن هل اآلن هذه المكاتبة ابتداء  بما لم يتفق معه على مال يدفعه لهنعم،؟ قاطعه بم



مؤجلة، كل سنة مائة، فقال:  الكتابة، أو إنما هو تعجيل بعض ما اتفقا عليه، كأن يكونا اتفقا على ألف مثال  
عبد البر فهم هذا أنه اتفق  تعطيني خمسمائة حالة، وننتهي، يعني كالدين ضع وتعجل، ضع وتعجل، كأن ابن

، فهل فيه زكاة؟ كل منهما مستفيد، المكاتب يتعجل المالك الدائن، معه على بعض ما اتفقا عليه ليكون معجال  
 والمكاتب كالمدين يقل عليه الدين، وفيه رفق بالطرفين، فهل فيه زكاة؟

 يحول حتى زكاة مال من يأخذ يكن لم يقالصد بكر أبا إن" :القاسم فقال ؟زكاة فيه عليه هل قاطعه بمال عظيم
 ".الحول عليه

واشتراط الحول مجمع عليه، مجمع عليه في الماشية والنقد المعشرات، لكن بالنسبة لما يخرج من األرض فزكاته، 
 فالحول ثابت بالنصوص المرفوعة، وهو مجمع عليه بالنسبة لما عدا الخارج من األرض. }آتوا حقه يوم حصاده{

-أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا الجواب، جواب القاسم بن محمد من فعل أبي بكر لم يكن ي
، وفعل صحابي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باالهتداء بهديهم، واالستنان بسنتهم، -رضي هللا تعالى عنه

المال، إذا قبض المال سواء  وجاء فيه الحديث الصحيح المرفوع، حتى يحول عليه الحول، فعلى هذا إذا قبض 
كان كراء أجرة، أو كسب، أو تعجيل لدين كما هنا، والدين يختلف وضعه من مليء وغير مليء، فالدين على 
المليء يزكى في وقته، كلما حال عليه الحول يزكى، والدين على المعسر ينتظر حتى يقبض فيزكيه إذا قبضه، 

 ه إذا قبض حتى يحول عليه الحول.وهنا مال معجل قبل استحقاقه فال زكاة في
يعني من بيت المال، جمع  "أعطياتهم الناس أعطى إذا بكر أبو وكان" :محمد بن القاسم قال: -رحمه هللا-قال 

 ا؟ يعني بأن كان نصاب  الزكاة فيه عليك وجبت مال من عندك هل :الرجل يسأل" عطايا، والعطايا جمع عطية،
ن ، الذي عنده،المال ذلك زكاة عطائه من أخذ ،نعم :قال فإذا وحال عليه الحول،  ،عطاءه إليه أسلم ،ال :قال وا 

 .اشيئ   منه يأخذ ولم
، وعلى هذا لو كان هناك المستحق على يعني لعدم وجوب شيء عليه فذمته فارغة فيسلم له عطاءه كامال  

مله بدون ما يعطاه من شخص له في بيت المال عطاء مرتب، أو له راتب مقابل عمل يقوم به، سواء  كان ع
بيت المال بدون عمل، أو بعمل، له راتب يتقاضاه من بيت المال، ويجب عليه إما لبيت المال أو لغيره من 
الفقراء والمساكين، المقصود أن لإلمام أن يأخذ من هذا العطاء، ومن هذه األجرة بقدر ما تبرأ به ذمته، بهذا 

تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة؛ ألن هذه ديانة، فيقبل  يكون قد أعين هذا الشخص على نفسه، وفيه
ذا قال علي، أخذ منه بقدرها، فتصدق، قوله، عليك زكاة؟ وهللا ما علي شيء، يسلم كامال  ؟نعم، وا 

 طالب:......
يبعث، بعث  -المعليه الصالة والس-السعاة يبعثهم اإلمام لجباية الزكاة، وهذا كان النبي  ،الجباة، بالنسبة للسعاة

عمر وغير عمر لجباية الزكاة، لكن أنت افترض أن الناس أموالهم تجارات خفية، ومما يعان عليه المرء أن يوجد 
هنا مصلحة الزكاة، تؤخذ  امن ينبه، هل أخرجت الزكاة، عليك زكاة؟ ويعان على إخراجها، فتؤخذ منه، وفيه أيض  

 من التجار.
 على كل حال هذا المأثور.



ن ، الذي عنده،المال ذلك زكاة عطائه من أخذ ،نعم قال فإذا ، وال يحتاج أن يحضر عطاءه إليه أسلم ،ال :قال وا 
، فمثل هذا زكاة؟ قال: أنا وهللا ما أملك شيئ ابينة، وال يستحلف إال إذا شك في أمره، أن ظاهره الثراء، قيل عندك 

عليه أمارات وقرائن تدل على أنه عنده أموال وال يزكيها، ستحلف، ال سيما إذا ظهرت ي  قد تطلب منه البينة، وقد 
، وظاهره على خالف ما يدعيه أنه ال يقبل قوله حتى يشهد له ثالثة بدليل أن الذي يدعي أنه أصابته فاقة مثال  

ال فاألصل أنه لو جاء شخص لم يعرف بغناه، وطلب الزكاة، وظاهره يدل على ذلك يعطى، امن ذوي الحج ، وا 
 بينة وال استحالف، لكن إذا كان ظاهره على خالف ما يدعيه، فال بد من التأكد من حاله ووضعه. من غير
عون، ظبن م قدامة بنت عائشة عنبن عبد هللا الجمحي موالهم،  حسين بن عمر عن مالك عن وحدثنييقول: 

 ،عطائي أقبضفته، في خال عفان بن عثمان جئت إذا كنت" :قال أنه أبيها عنوهي صحابية وأبيها صحابي، 
ن ،المال ذلك زكاة عطائي من أخذ ،نعم :قلت فإن :قال ؟الزكاة فيه عليك وجبت مال من عندك هل :سألني  وا 
 ".عطائي إلي دفع ،ال :قلت

، فاإلنسان يصدق في ديانته، وعلى -رضي هللا تعالى عنه-، وصنيع عثمان مثل صنيع أبي بكر يعني كامال  
ال ما صليت، هذه ديانة بين  :ا فالن؟ قال: نعم، ما يقال لههذا لو قيل لفالن: صليت ي احلف أنت صليت وا 

 المرء وربه، ديانة بين العبد وربه، إال إذا ظهرت عليه أمارات تدل على أنه كاذب، حينئذ يحتاط في أمره.
ن كان وجوبها في عين المال، إال أن لها تعلق   بكر وصنيع  بالذمة، وهذا يدل على أن صنيع أبي االزكاة وا 

عثمان يدل على أن الزكاة تؤخذ من غير المال، إذا كان من جنسه فال إشكال، يعني زكاة فالن عشرة آالف من 
ماله الذي في محله التجاري، فطلبت منه عشرة آالف، قال: وهللا ما عندي شيء، خلوني أبيع هذه السيارة ومن 

نفس المحل؟ ال يلزم، بدليل أن أبا بكر من األعطية يحسم ثم أعطيكم قيمتها، هل يقال: ال، ال تعطينا إال من 
الزكاة، ليست من عين المال، نعم الوجوب األصلي في عين المال ويتعلق بالذمة واألموال من جنس واحد ينوب 

 بعضها عن بعض.
 يقول: أال يفرق بين الملي الباذل وغير الباذل؟

 ألموال، لكن ال يستطيع إخراج المال منه، ليس بملي.غير الباذل ليس بملي، الشخص الذي لو كانت عنده ا
 يحول حتى مال في -يعني الزكاة- تجب ال: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثنييقول: 
على عبد هللا بن عمر، ووصله ابن عبد البر في  احتى يحول عليه الحول، هكذا رواه مالك موقوف   ".الحول عليه

))ليس : -عليه الصالة والسالم-طريق عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي التمهيد من 
 .ا( فيثبت مرفوع  في مال زكاة حتى يحول عليه الحول(

واالحتمال أن الراوي  اوجاء موقوف   ايقول الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ، لكن إذا جاء خبر مرفوع  
هكذا، نشط مرة فرفعه، ومرة لم ينشط فوقفه، فالمسألة خالفية بين أهل العلم، وليست هناك رواه مرة هكذا، ومرة 

، المقصود أن مثل هذا جاء رفعه اأو للوقف مطلق   اقاعدة يعني مطردة يمكن أن يحكم بها أنه يحكم للرفع مطلق  
 ، دل اإلجماع على ثبوت الخبر فيه.ابخبر صحيح، وهو مجمع عليه أيض  

 ".سفيان أبي بن معاوية الزكاة األعطية من أخذ من أول: "قال أنه شهاب ابن عن مالك عن ثنيوحديقول: 



" طيب ماذا عن صنيع سفيان أبي بن معاوية الزكاة األعطية من أخذ من أول: "قال أنه شهاب ابن عن مالك
 أبي بكر وعثمان، نعم؟

 طالب:......
حمله على وجه من الوجوه، نعم أو بعد انقراض عصر  نعم قد يكون خفي عليه صنيع أبي بكر وعثمان، أو

ال فقد ثبت عن أبي بكر وعثمان وهما قبل معاوية.  الخالفة الراشدة، على كل حال تأويله سهل، وا 
 كما ،اعين   ادينار   عشرين في تجب الزكاة أن ، يعني في المدينة،عندنا فيها اختالف ال التي السنة: "مالك قال

 ."درهم مائتي في تجب
وبهذا قال جمهور العلماء، وقالت طائفة: ال زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فيكون األصل في 

الدينار بعشرة دراهم، استوت الفضة مع الذهب، فإذا  النقود الفضة، يرد إليها الذهب، إذا كان صرف الذهب مثال  
مائتي درهم، أما إذا كان صرف الدينار تسعة  ملك عشرين دينار وجبت فيه الزكاة؛ ألنه يبلغ نصاب الفضة،

ذا قلنا امائة وثمانين درهم   ا، فصار العشرون دينار  دراهم مثال   ن إ :ال تجب فيها الزكاة، هذا على هذا القول، وا 
وجبت الزكاة سواء  بلغت المائتي درهم أو لم تبلغ، وهذا هو القول  االذهب أصل برأسه، فإذا بلغ عشرين دينار  

ح عند الجمهور أن الذهب أصل برأسه، والفضة أصل برأسها، ثم بعد ذلك يختلفون في العروض، هل المرج
مردها الذهب أو الفضة؟ كل له رأي، وقل مثل هذا في السرقة ونصابها، المقصود أن مثل هذا محل خالف بين 

عروض تجارة، هل نقومها بالذهب  أهل العلم، واألولى التقدير باألحظ للفقراء، والمساكين، التقدير باألحظ، عندك
نصاب  :، إذا قلناأو نقومها بالفضة؟ إذا قومناها بالذهب فنحتاج إلى أن تكون العروض قريبة من ألفين مثال  

 الذهب كم؟ 
 طالب:......

، النصاب، كم ه، وأربعة أسباع الجنياحدى عشر جنيه  إ، يعني كله، هذا القدر، نصاب الذهب عشرون مثقاال   نعم
 ى عشر جنيه، الجنية بكم؟ بأربعمائة ريال، نعم.إحد

 طالب:...... 
أربعين، يعني قل ثالثمائة ريال، نحتاج إلى  ي و اقال: ثالثمائة، باعتبار أن الجنيه ثمانية جرامات، والجرام يس

أن  فضة، وافترض مثال   اسعوديًّ  اعربيًّ  نصاب الفضة ستة وخمسين رياال   :ثالثة آالف وكسور، بينما إذا قلنا
، كم؟ ثمانمائة ريال، أكثر من ثمانمائة بقليل، فنقدر بالفضة؛ ألنها أحظ الريال العربي خمسة عشر رياال  

 للمساكين.
يملك نصاب فضة، عنده ثمانمائة ريال، وقدرناها بالفضة فإذا هي نصاب، وهذا  اطيب افترض أن شخص  

، ويختلف فيها أهل الفين ريال، هذه مسألة مهمة جدًّ الشخص الذي عنده ثمانمائة ال يكفيه شهري مع أسرته إال أ
 العلم.

للزكاة وآخذ في آن واحد أو ال؟ ألنه في حديث  بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد بأنه معط  
ن هناك من الناس من إ :معاذ قسم الناس إلى قسمين: أغنياء تؤخذ منهم الزكاة، فقراء يعطون الزكاة، فهل نقول

ذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يزكي غني، والغني ال تحل له الزكاة، فإذا أخذنا منه الزكاة يأخ



ن هذا الشخص الذي عنده إ :وصفناه بأنه غني، واألصل أن الغني ال يأخذ الزكاة، تؤخذ منه وال يأخذ، فهل نقول
ونعطيه ألف ومائتين؟ ال، مسألة الوقت  ياال  ثمانمائة ريال، ويحتاج إلى ألفين مصروف نأخذ منه عشرين ر 

 ؟خص بأنه غني فقير في آن واحد؟ نعموغيره، يعني المسألة أنه هل يمكن أن نصف الش
 طالب:......

( فالذي تؤخذ ))تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم(يقول:  -عليه الصالة والسالم-بما نحن فيه، الرسول  دعنا
غني في حال دفع  من ن له أن يأخذ وهو غني، أو إذا أخذنا الزكاةإ :، فهل نقولمنه الزكاة غني، بالنص غني

 من الثمانمائة انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة. الزكاة، ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير، إذا أخذنا منه عشرين رياال  
 طالب:...... 

اثنين: غني يدفع الزكاة، فقير  ما أظنكم، ما فهمتم قصدي من طرح اإلشكال، النص يدل على أن الناس أحد
 أن نأخذ منه، نعم.أو نه يدفع ويأخذ؟ فإما أن نعطيه إ :يدفع الزكاة، وال واسطة، فكيف نقول لشخص

 طالب:......
الحديث جرى على الغالب، وال يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة مع وجود نصاب حال عليه الحول، لكن قد 

تمكث عنده هذه الثمانمائة لمدة سنة  تريد أنتقوله أنت، نعم، كيف  أن يغيقول قائل: وهذا متصور، يمكن تب
، نعم، أو دين في ذمة شخص، ثم سلمه إياها، يعني المسألة افيحول عليها الحول ويحتاج إلى ألفين شهريًّ 

ا حلي متصورة لكن يعني ما يمكن أن تبقى الثمانمائة لمدة سنة نعم ومع ذلك يأخذ، افترض هذا في امرأة عنده
وتجب فيه الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي، نعم، تزكي الحلي وتأخذ من الزكاة، وهذا ال إشكال فيه، إنما 
يرد اإلشكال من الوصف، الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي؛ ألنه اآلن من عنده ثمانمائة فقير، قد 

 عنده ثمانمائة، نعم. الذيمن أصحاب الدثور،  يكون في وقت من األوقات من أصحاب األموال، الثروات،
؛ لعدم بلوغ النصاب، قد يقول قائل: كيف تكون زكاة النقصان بينة ناقصة ادينار   عشرين في ليس" :مالك قال

 عشرين، وتكون ناقصة، نعم.
 طالب:......

ني معروفة عندهم، ، بل هناك دراهم صحاح، ودراهم مكسرة، يعطيب، يعني نقص وزنها، أو نقصت بالغش مثال  
، وأربعة أسباع الجنية عيار ستة عشر، نعم، عيار ستة اإحدى عشر جنيه   ا،نعم، شخص عنده عشرين دينار  

ال ما عليه زكاة؟ عيار أربعة وعشرين ناهي، وما دونه ينقص بحسبه، ويأتي في كالم مالك  عشر، عليه زكاة وا 
ن كانت ناقصة، تنفق، يعني في السوق تمشي مشي التامة، أن هذه الدراهم التي نقصها ال أثر له في السوق وا  

، الدينار ، عيار أقل من ستة عشر، بالعيار اثني عشر مثال  ابين   اهذا ال أثر له على النقص، لكن إذا كان نقص  
 عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة.

ما يضر، لكن أكثر من ذلك،  حد مثال  ، يعني نقص عيار واالنقصان بينة ناقصة ادينار   عشرين في ليسيقول: "
 بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة فمثل هذه النقص مؤثر.

؛ لعدم بلوغ النصاب؛ ألن المسألة مسألة الكالم كله على زكاة النقصان بينة ناقصة ادينار   عشرين في ليس"
 عشرين بزيادتها تبلغ حتى زادت فإن المقصود بمجموعها بوزنها، ،الصافي، يعني لو وجد كسر ذهب مثال  



، وأربعة أسباع الجنية من عيار ستة اشخص عنده إحدى عشر جنيه   يعني اعتبر مثال   ،الزكاة ففيها وازنة ،ادينار  
عشر، إذا نسبناها إلى عيار أربعة وعشرين قلنا: ناقصة، لو افترضنا أنها عيار اثنا عشر احتجنا إلى أن 

 ى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة.نضاعف العدد لنوجب الزكاة، احتجنا إل
، وفيها نصف دينار، في ان دينار  و ، النصاب عشر زكاةال اعين   ادينار   عشرين ، يعني أقل مندون  فيما وليس

، فقال: هذا الدينار االعشرين النصف، لكن لو أخذ دينار كامل، فما الواجب عليه؟ شخص عنده عشرين دينار  
 الكل واجب؟ نعم؟ :صف الثاني صدقة مستحبة؟ أو نقولالنصف واجب، والن :زكاة، هل نقول
 طالب:......

لمسألة من أهم المسائل، الزيادة على القدر  ،روضة الناظر ،ن، وهذا مثلوا به بالروضةما عنده إال عشرو 
ال  االواجب إن كانت متميزة بنفسها، أو غير متميزة كمن أدى دينار   عن عشرين، بالروضة مثال، تصير واجبة وا 

، لكن لو ا، الثاني ندب اتفاق  ازكاة فطر، ثم يدفع ثاني مثله مكيس   امكيس   امندوبة، يعني فرق بين من يدفع صاع  
ال الواجب اكامل، يسع خمسة عشر صاع   جاء بكيس مثال   ، وهو فرد واحد، وقال: هذه زكاة فطر، واجبة عليه، وا 

 إشكال، لكن هذه غير متميزة، نعم. ههذا ما في اعليه صاع؟ غير متميز هذا، إذا كان متميز  
 طالب:......
خرج كيس زكاة فطر، إحتى ذكرها ابن رجب وغيره، قاعدة مهمة من قواعد الفقه ولها فروع، يعني  ،نعم، قاعدة
ال يلزمه كيس؟ وال يلزمه صاع، ما هو ذثم سرق ه ا الكيس قبل أن يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزمه صاع، وا 

الكيس، ال نحكم بآرائنا وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء، يعني فرط في مال وجب ا ذبالواجب عليه ه
عليه للفقير، ويفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها، والزيادة غير المتميزة، ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في 

سبوق، وأدرك الركوع بعد مضي الوقت كون اإلمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر يعني م
الواجب عليه، وهم ال يجيزون المتنفل خلف المفترض، يقولون: كله واجب؛ ألن الزيادة غير متميزة بنفسها، هذا 

، وأنا الحمد هلل، اهلل علي، وال شيء، قال: بدل ما أدفع صاع   :من فروع هذه القاعدة، ال نذر وال لفظ، وال قال
 ، نعم.ندفعه كامال  الكيس بمائة ريال، 

 طالب:......
ال ما ينفع  غداأعدناها  مراجعتها كنتم تريدون إن   فارغين. نأتيوا 

 طالب:......
ن قلنا واجبة خالص  يعني زيادة غير متميزة واجبة، هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا ليست بواجبة، وا 

ال ما تبحثونها؟ يعني ما يضمن الواجب بواجب، وضمان الجميع واجب عليه إن قلنا واجب ة، تبحثونها يا إخوان وا 
 ينفع.

يا إخوان العلم ترون يحتاج، مترابط ما ينفك بعضه عن بعض، القواعد التي يقعدها أهل العلم ويفرعون عليها 
ترى ما جاءت من فراغ، وهللا نحتاج إلى أن نأخذ العلم بجميع فروعه، والقواعد التي قعدها أهل العلم هي مأخوذة 
 امن النصوص، وهي تضبط لطالب العلم فقهه، أما إذا كان ما يأوي إلى أصل وال إلى قاعدة كيف يتفقه؟ خالف  

لمن يقول: نحن نريد نخرج محدثين، وال نريد أن نخرج متكلمين، يعني جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد 



ل أن يقول: أنت تريد أن تخرج ظاهرية وال األصولية، والفقهية، وأصول الفقه كلها من صنيع المتكلمين، ولقائ
 تريد أن تخرج فقهاء.

على كل حال األصل واألساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة على ما يحسن به التعامل مع 
ال ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هما المصادر الذي ال ثالث لهما إال ما دل الدليل  نصوص الكتاب والسنة، وا 

 ، واإلجماع.على اعتباره كالقياس مثال  
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،د هلل رب العالمينالحم
الزكاة في العين من الذهب والورق انتهينا من األحاديث، ثم بعد ذلك يقول  :في باب من أبواب كتاب الزكاة

 عشرين في تجب الزكاة أن بالمدينة، ، يعنيعندنا فيها اختالف ال التي السنةتعالى:  -رحمه هللا-اإلمام مالك 
 ".درهم مائتي في تجب كما ،اعين   ادينار  

هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء وقال طائفة 
ها، لكن منهم: ال زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه مائتي درهم، فهؤالء يجعلون األصل الفضة، والذهب يرد إلي

بذاته، برأسه، وال يحتاج إلى رد، إلى الفضة، المسألة  اقائم   جاءت النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصال  
إذا كان صرف العشرين الدينار مائتي درهم من الفضة إذا كان الدينار بعشرة دراهم، هذا ال إشكال فيه، يتفقون 

، فالعشرين الدينار تعادل مائة وستين ثمانية دراهم مثال   على أن الذهب فيه الزكاة، لكن إذا كان صرف الدينار
، عند الجمهور فيها الزكاة؛ ألنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة ال ادرهم  

زكاة فيه، حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثالثة دراهم أو ربع 
نار، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق ثالثة درهم قطعت، منهم من يقول: ال دي

يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع ثالثة دراهم، على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة 
 واضحة في هذا، فالذهب أصل ولو قيل أنه هو األصل لما بعد.

 ادينار   عشرين في ليس؛ لعدم بلوغ النصاب، "زكاة النقصان بينة ناقصة ادينار   عشرين في ليس" :مالك قال
 ؛ لعدم بلوغ النصاب" زكاة النقصان بينة ناقصة

ثمانية عشر، سبعة عشر، أما عشرين  ،كيف تصير عشرين، وتصير ناقصة؟ ناقصة يمكن تصير تسعة عشر
ثم بعد هذا جاء للمطالبة، فقلت: ال، أنا ما  ،ل، و اعترفت بهذاناقصة، لو قلت: اقترضت من فالن ألف ريا

 معنى ناقصة؟ نعم؟ ما، لكنها ناقصة، و اعندي له ألف، صح أنا اقترضت منه ألف  
 طالب:......

ال اجديد   ايعني هل يتصور في العمالت الجديدة النقص؟ نعم؟ ال يتصور، الريال بريال، سواء  كان نظيف   ، وا 
ال ماخلق   ال من وسطه، المقصود أنه مادام معتبر   اقطوع  ، وا  فيه األرقام المطلوبة هو ريال، بينما  ا،من طرفه، وا 

نعم الوزن  ا،الذهب والفضة يعتبر نقصها، بأن تكون مكسرة، أو عيارها ضعيف، يعني إذا بلغت عشرين دينار  
ال كامل، لكن العيار بدل ما هو ثمانية عشر، أو واحد وعشرين، أو أربعة وع شرين، عيار اثنا عشر، فيها زكاة وا 

ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة؛ ألنها ما هي معتبرة، ناقصة، فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في 
ولذا يقول: ليس في عشرين  ؛، ألنهم يعتبرون في العمالت الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن االوزن أيض  



بحيث ال تنفق في  االنقصان يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بين  ناقصة بينة  ادينار  
 األسواق، فإنه ليس فيها زكاة؛ لعدم بلوغها النصاب.

، عيار ، يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار واحد وعشرين مثال  ادينار   عشرين بزيادتها تبلغ حتى زادت فإن
لكن أقل من ذلك ما يمشي، فإذا تصورنا أن العشرين من عيار اثنا عشر ال بد  ثمانية عشر يمشي في األسواق،

 ، لتساوي العشرين من الصحاح.ا، خمسة وعشرين دينار  اأن يزاد في القدر حتى تبلغ أربعة وعشرين دينار  
 ث.، يعني أقل من عشرين ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديزكاةال اعين   ادينار   عشرين دون  فيما وليس
 ، يعني مثلما قيل في الذهب.زكاة النقصان بينة ناقصة درهم مائتي في وليس
، وهي تعادل ، يعني افترضنا أنها مائتان وأربعون مثال  الزكاة ففيها وافية درهم مائتي بزيادتها تبلغ حتى زادت فإن

 العشرين الصحاح، يكون فيها الزكاة.
األسواق وتقبل، يباع بها ويشترى، كما يباع بالكامل، فإن كانت ، يعني تنفق في الوازنة بجواز تجوز كانت فإن

، جوازها في األسواق وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما الزكاة فيها رأيت تجوز بجواز الوازنة،
 ".دراهم أو كانت دنانير يتعافاه الناس بينهم، رأيت فيها الزكاة،

 ا الناس في أسواقهم، فإنها ال بد أن تعادل بالصحاح، فيزاد فيها.بحيث ال يقبله اأما إذا كان نقصها بين  
 تجب ال نهاإ :بدينار دراهم ثمانية هببلد الدراهم وصرف وازنة درهم ومائة ستون  عنده كانت رجل في مالك قال
؟ عشرين، المائة والستين كم تعادل من دينار ا، يعني عنده مائة وستين والدينار ثمانية دراهم، إذ  الزكاة فيها

والعشرين من الذهب فيها زكاة، المائة والستين من الفضة فيها زكاة؟ يعني لو اعتبرنا األصل الذهب، ورددنا 
ن الذهب أصل قائم برأسه، والفضة أصل قائم برأسه، فإنه ليس فيها إالفضة إليه قلنا: فيها الزكاة، لكن إذا قلنا: 

نما ،اعلى عشرين دينار   زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ولو زادت قيمتها  أو عينا دينارا عشرين في الزكاة تجب وا 
 ".درهم مائتي

لو نظرنا إلى  ابغض النظر عن مقارنة أحدهما باآلخر؛ ألن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه ال بمقارنته بغيره، إذ  
لحاضرة، أضعاف لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعمالت ا نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثال  

نصاب الفضة يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار عشرة، معدل عشرة، يزيد إلى اثنا عشر، وينقص إلى 
، ا، عشرين دينار  ن مثقاال  و : نصاب الذهب عشر ثمانية، متقارب، لكن اآلن الذهب فوق، بكثير يعني إذا قلنا مثال  

 ؟نعمالنصاب كم؟  ابكم؟ ثالثمائة وخمسين، إذ  ، وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه اإحدى عشر جنيه  
 طالب:......

ذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي، الفضة ستة وخمسين، والستة  أكثر من أربعة آالف، وا 
خمسة عشر، كم تصل؟ يعني تصل سبعمائة  ،الفضة عشرة اثنا عشرة ،والخمسين قيمة الواحد الريال العربي

 ير، فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره.ريال، فرق كب
طيب زكاة الزروع حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني ثالثمائة صاع، ثالثمائة صاع من بعض األنواع الصاع بكم؟ 

، مائتين وخمسين في ثالثمائة، التمر بعضه يصل الكيلو إلى مائة، والصاع من التمر قل كيلوين ونصف مثال  



تقارن بنصاب ذهب وال فضة، المقصود أن الشرع حدد األنصبة من األنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه،  أرقام ال
 نعم. .فال يرد الذهب إلى الفضة، وال ترد الفضة إلى الذهب

 أو فائدة من ، خمسة دنانير النصاب عشرون، هذا ربع نصاب،مثال   دنانير خمسة له كانت رجل في مالك قال
، انتبهوا يا إخوان. يقول: رجل كانت يزكيها أنه :الزكاة فيه تجب ما بلغت حتى الحول يأت فلم ،فيها فتجر غيرها

ال ما اله خمسة دنانير ليس فيها زكاة، فتجر فيها ما حال عليها الحول إال وهي عشرون دينار   ، نصاب، يزكي وا 
مال النصاب؟ نسمع كالم يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ األصل من كونه خمسة أو من اكت

 اإلمام مالك.
، الزكاة فيه تجب ما بلغت حتى الحول يأت فلم فيها فتجر غيرها أو فائدة من دنانير خمسة له كانت رجل في

، يعني ألن العبرة في بلوغ النصاب يزكيها أنه ، يقول: ففيها الزكاة،ايعني وصلت عند رأس الحول عشرين دينار  
ن كيها،عند حلول الحول، أنه يز   عليها يحول ما بعد أو ،واحد بيوم الحول عليها يحول أن قبل إال تتم لم وا 

 ".زكيت يوم من الحول عليها يحول حتى فيها زكاة ال ثم ،واحد بيوم الحول
 يعني زكيت أول مرة خالص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول.

األصل، لكن استمر عشرة أشهر ما عنده نصاب، ثم  ن ربح التجارة حكمه حكمإال شك أن أهل العلم يقولون: 
بعد العشرة أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك خمسة دنانير في محرم، في شوال خمسة دنانير هي، 
افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت 

ال من  القعدة مثال  ذي تسعة، يعني على مشي األشهر، نعم، وهكذا في  صارت عشرين، اآلن الحول من محرم وا 
القعدة على كالم مالك؟ من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال يعني لو وصلت ثالثين في محرم ذي 

يزكي ثالثين، وعامة أهل العلم على أن ربح التجارة له حكم األصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ 
ن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ اإلمام مالك يرى أنه من بداية حساب الح ول، هل هو من الملك وا 

ال  االملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصاب   زكي وا 
له حول من جديد، ثم بعد ذلك فال، واألكثر على أنه ال يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب 

 ذي القعدة يحسب، لكن ذي ، مناالقعدة صارت عشرين دينار   ذي هو اآلن في محرم ملك خمسة دنانير، في
، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، االقعدة الثانية صارت خمسين دينار  

 م أصله كنتاج السائمة.يزكي الخمسين؛ ألن ربح التجارة حكمه حك
، الرواتب شخص توظف ، ومثل المكتسبات المتجددة، كالرواتب مثال  اجديد   منهم من قال: يستأنف بالربح حوال  

في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف 
ل على ما بقي من راتب محرم األول، نفترض أنه بقي من نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحو 

راتب محرم ألفين ريال، ومن راتب صفر ألفين ريال، ومن راتب كل شهر ألفين ريال، حازم الرجل، مقرر أنه 
يوفر من كل شهر ألفين وبالفعل نفذ، في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه فإذا فيه أربعة وعشرين 

ال يزكي األلفين التي حال عليها الحول، نعم؟ على كال ألف، يزكي  من؟ ماألربعة والعشرين وا 
 طالب:......



نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كالم مالك، لكن كالم مالك منصب على ما إذا كانت األرباح مبنية على 
هو بسبب الخمسة، لكن المال األول، هذه الخمسة الدنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول ما كسبه 

ولذا ال  ؛الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقلة، كل مبلغ مستقل، فال يدخل في كالم اإلمام مالك
نما هو  يقول أحد من أهل العلم أن زكاة ما يكسبه هو زكاة ما حال عليه الحول األصل؛ ألنه ليس من نمائه، وا 

رم يزكي األلفين، في نهاية صفر يزكي األلفين، في نهاية ربيع إلى مال متجدد من غيره، وحينئذ في نهاية مح
 اآخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية، لكن بعض الناس ما يقرر رقم  

، يأخذ من الراتب ويصرف ويبقى منه شيء، ما يدري كم بقي، ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية، امعين  
، من رواتبه المجموع عشرة آالف، كم وفرت من أنه موفر عشرة آالف من السنة التاليةي نهاية محرم وجد ف

 يزكي مثل هذا؟ نعم؟ ماذامحرم األول؟ قال: وهللا ما أدري، من صفر؟ ما أدري، 
 طالب:......

حاسب نفسه، وال بد أن هو بين أمرين: إن كان يريد أن يحدد أمره، ويزكي كل مال في وقته، مثل هذا ال بد ي
في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه  امعين   اتخذ شهر  ييحتاط، ويسجل كل شيء، وأن 

الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن ال يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى 
القعدة، وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل  يذ رمضان، ال، يجوز له أن يقدم زكاة شوال، وزكاة

أموال طائلة تحصل له  اال شيء عليه، وهذا أسلم له، ال سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أموره، أحيان  
من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج، مثل هذا الذي ال يتمكن من ضبط  افيضطر إلى أن يجعل محاسب  

في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول، وما لم  اوتقرير كل شهر بعينه، يتعجل ويجعل له شهر  األمور، 
 يحل عليه الحول.

ما تحل في  الذا يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي في ذمم الناس، األقساط التي تحل تباع  
ة ما توفر لديه من كل شهر يزكيه إذا حال عليه، إذا وقت واحد، وهكذا، فإن كان على استعداد أن يحسب بدق

 كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل.
 نهإ" :ادينار   عشرين بلغت وقد ،الحول عليها فحال فيها فتجر دنانير عشرة له كانت رجل في مالك قاليقول: 
ن كان ، مثل ما تقدم، أنه الالحول عليها يحول أن بها ينتظر وال مكانها يزكيها  ينتظر أن يحول عليه الحول، وا 

، وهو العشرون، الزكاة فيه تجب ما بلغت يوم من أصلها لم يبلغ النصاب، وال ينتظر بها أن يحول عليها الحول
، عشرون  عنده وهي ، يعني على أصلها، حال عليهاعليها حال قد الحول ألن وهذا ظاهر من كالمه األول؛

 ".زكيت يوم من ، يعني الثاني،الحول عليها يحول حتى فيها زكاة الإنه  ثم رين،يعني األصل مع الربح بلغ العش
، إجازة وخراجهم ،العبيد ةز إجا في -يعني بالمدينة- عندنا عليه المجتمع األمر" تعالى: -رحمه هللا- مالك قالو 

 العبيد، أو إجارة؟ 
 طالب:......

 عندكم؟ ماذا قال، المساكن وكراء إجارة العبيد، نعم، إجارة العبيد، وخراجهم،
 طالب:......



 مساكين؟
 طالب:......

مساجيد، مفتاح مفاتح ومفاتيح، مسند مساند ومسانيد، مرسل مراسل ومراسيل،  أتيمسكن، مثل مسجد، مساجد ت
وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع، لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، كراء المساكين، هل 

امع أنه كراء المساكن؟ ويجوز جمعه على مفاعل ومفاعيل، صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع يفهم من الس
 هم؟ تجارة العبيد؟ ؤ ثم بعد ذلك كيف كرا }إنما الصدقات للفقراء والمساكين{أنه جمع مسكين، 

 طالب:......
لكالم على إجارة العبيد باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن ا ،هذه عروض يعني التجارة

 اوخراجهم، إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم، يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ  
هذه العمالة حكمها يختلف، العمالة  ذا المبلغ، مثل اللموزينات، لكنوقال له: اذهب واشتغل وهات لي ه ا،معين  

ال ما يجوزحكمها يختلف، يعني الحكم األصلي  مثل اللموزينات، شركة لومزين تعطي سيارات ؟ هل يجوز وا 
 .نعمتقول: هات لنا مائة وخمسين ومائتين اليوم، والباقي لك، 

 طالب:......
، ثم إذا زكاه أول مرة ايعني الحول الثاني، ما هو بالحول األول، الحول األول من أصل المال ولو لم يبلغ نصاب  

 يوم، أي يوم نظير هذا من السنة القادمة.يزكيه في نظيره من ال
إجازتهم صار  :هنا يقول: األمر المجتمع عليه عندنا، يعني في المدينة في إجارة العبيد وخراجهم؛ ألنه لو قلنا

 كثر أو ذلك قل الزكاة ذلك من شيء في تجب ال أنهمثل خراجهم، وكراء المساكن والمساكين، وكتابة المكاتب 
وهو نصاب؛ ألنه فوائد متجددة ال عن مال فيستقبل به حول . "صاحبه يقبضه يوم من حولال عليه يحول حتى

جديد، يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، فالشهر 
ن إ :مالك، كما قلنا، موظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف حتى عند االثاني، مثلما نظرنا سابق  

فيه شخص التزم أن يوفر من كل شهر ألفين، وفي النهاية وبعد حوالن الحول بلغ المجموع أربعة وعشرين ألف، 
نه حتى عند مالك ما يزكي األربعة والعشرين، إنما يزكي األلفين التي حال عليها الحول، لماذا؟ ألن إ :وقلنا

إنما هو مال متجدد ال ارتباط له بالمال األول، وهنا ما ذكر من هذا األربعة والعشرين ليس سببها أصل المال، 
النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد، يعني أجرة الشهر األول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا 

فرق بين حال عليها الحول وهكذا؛ ألن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر األول، هذا هو سبب ال
المسألتين عندهم، حتى من يوم يقبض صاحبه، ويشترط حينئذ أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر األول إذا ما 
بلغت النصاب ما فيها زكاة، إال من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني، فتزكى مع أجرة الشهر 

 الثاني، عرفنا الفرق؟
 طالب:......

ز جمعه، صيغة منتهى الجموع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع احتمال أنه يجو  نعم،
ن كانوا أحرار   ، اعلى هذا؛ لئال يظن أنها جمع مسكين، نعم، وبعدين كيف كراء المساكين؟ مساكين المساكين وا 



 يتصور أن يؤجرهم إن كانت األجرة لهم وتبلغ نصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف، نعم، وال أوال  
 غيرهم، ما يتصور، نعم.

 طالب:......
مائة عامل، على أن تكون رواتبهم باالتفاق بينهم، ب أتتمؤسسة  مثال   ،في المقابل، يعني مثل يعني جيء بعمال

المحالت التجارية،  ، فالمؤسسة وزعت هؤالء العمال علىوالمسلمون على شروطهم، الراتب ألف ريال مثال  
على أساس أن  يأتون بهمنعم للعامالت، الشغاالت ،المحل، يعني هذا الظاهر في مكاتب االستقدام  وزادت على

الراتب ستمائة وتبقى هذه العاملة على كفالتهم فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا: الشهر 
مدة شهر، قالوا: بألفين، القدر الزائد يها لغ، وهذا البيت ما هي بعاملة على طول السنة يببألفين حال والدة مثال  

ال ما هو شرعي؟  عن الستمائة لمن؟ لصاحب العمل، هذا شرعي وا 
 يأخذ ألف وأربعمائة. ماذايعني صاحب العمل مقابل 

 طالب: استقدامها من بلدها، الطيران، والمدرسة.
ؤسسات، هذا ال، هذا ال يجيزه ال أما مجرد كونه يستقدم ويؤتى به هنا، ويدشر في األسواق مثلما يفعله بعض الم

شرع وال نظام، هذه أخذ أجرة بغير مقابل، والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل مقابل ما يأخذه فال 
 بأس، لكن.
 طالب:......

 مثل الذي ذكرنا.
 طالب: ال، أنا عندي مؤسسة مقاوالت؟؟؟؟ 
 أنت اتفقت معهم، المسلمون على شروطهم.

، اق  ئي ساغما كان، أو يعمل في أي محل، راتبه مضمون منا؟؟؟؟؟ تبأين امعهم بأنه يعمل خادم   طالب: دخلت
 ي؟؟؟؟؟غ، تباي خادم  غتب

 هذه مسائل واقعية بعضهم يأتي العمال. نعم،
 طالب:......

ذا كان ال، دشرهم د يدفع في األسواق، وقال: اشتغلوا وادفعوا لي، كل واح +هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وا 
 .ا، أكثر أقل، هذا ما يجوز أبد  امقابل الكفالة، ألف  

 طالب: لكن القصد أنه يكون حتى في غير فترة العمل؟؟؟؟
ال إذا كان األمر هكذا ال بأس.  وال يكلفهم من العمل بما ال يطيقون، وال أكثر من المتفق عليه، وا 

 طالب: لكن هل يملك اإلنسان أن؟؟؟؟
ملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له، يعني أنت تريد أنه هل هو يملك، يملك إيه، ي نعم،

من اإلضافة إلى الفاعل أو اإلضافة إلى المفعول، يعني هل المسكين مؤجر أو مؤجر؟ نعم، مؤجر، من الذي 
 أجره؟ وأجرته لمن؟

 طالب:......



ور، والذي يظهر أن المقصود إجارة المساكن، هذه هم ما كانوا يؤجرون األحرار، يؤجرون العبيد وهذا تقدم، مذك
تقان لألجرة متى دخلت، ومتى يحول  المساكن التي تؤجر في اليوم أو في الشهر ال شك أنها تحتاج إلى ظرف وا 

 عليها الحول، وهكذا.
 طالب:......

ا ، وتكليف العامل اأيض   على كل حال الغرض معروف، وحكمه الشرعي معروف ليس بوارد ما ال يطيق أيض 
تاج إلى إعادة ، نعم إذا اشترط عليه وتوقع أن العمل مما يطاق، ثم تبين أنه ال يطاق هذا بال شك أنه يحال  أص

 .نظر في العقد
، ان هو المتضرر، وفي بعض األحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكين  و لكن أحيان ا العامل يك

: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة، مثل هذا ما يدخل في هذه وأجر نفسه، وقبض مال األجرة، وقلنا
 األبواب؛ ألنا ما نوجب عليه زكاة.

 طالب:......
 مثل هذا منتفي، لعدم وجود المال. أصال  

 طالب:......
 نعم.

 ائتيم أو اعين   ادينار   عشرين منهم حصته بلغت من إن الشركاء بين يكون  والورق  الذهب فييقول: وقال مالك "
ن ،عليه زكاة فال الزكاة فيه تجب عما حصته نقصت ومن ،الزكاة فيها فعليه درهم  ما اجميع   حصصهم بلغت وا 
ن و  ،الزكاة فيه تجب يريد أن  -رحمة هللا عليه-، الشيخ اإلمام بعض من انصيب   أفضل ذلك في بعضهم كانا 

ة األموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة األنعام، وبين تأثيرها في بقي
ال ما فيها زكاة؟  ؟ لكن خلطاء شركاء، لماذاغنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وا 

 شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ ؤالءخلطاء، ه
 طالب:......

مواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، سبحان هللا، أنا أقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في ال
ولذلك ال يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، ال جمع وال تفريق خشية الصدقة، بينما األموال إذا كان 
لهذا مبلغ ال يصل النصاب، وذاك مبلغ ال يصل النصاب فإنه ال زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب 

 ومنأو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة،  اعين   الورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقاال  و 
ن وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة و ، واحد عنده عشر عليه زكاة فال الزكاة فيه تجب عما حصته نقصت

ن وهذا ال زكاة عليه، ن و  ،الزكاة فيه تجب ما اجميع   حصصهم بلغت وا   من انصيب   أفضل ذلك في بعضهم كانا 
ن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثال  بعض  حينئذ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته. ، وا 
، هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من األربعين حصته بقدر منهم إنسان كل من أخذ يقول:

 فيه تجب ما منهم إنسان كل حصة في كان إذا بقدر حصته،يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل 



 ، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني ال تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك ال زكاة عليه،الزكاة
 (.(صدقة الورق  من أواق خمس دون  فيما ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك

، يعني بخالف بهيمة األنعام، ةاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدفلم يفرق بين الشرك
 فإن الخلطة مؤثرة.

 ".ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا" :مالك قال
ن الشركاء في العين والماشية والزرع إ" وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا"

ماله بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، عشرة دنانير، وهذا عشرة  إذا لم يعلم أحدهم
ذا نظرنا إلى الجميع قلنا: نصاب، فاشتر   بهذه العشرين  دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده ال زكاة عليه، وا 

ت هذه العروض بثالثين، هل من عروض التجارة، هذا عشرة وهذا عشرة، فلما حال عليها الحول قوم اعرض  
، ال سيما وأنها ما ينقول: كل واحد له خمسة عشر فال زكاة عليه، أو نقول: إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزك

 يدري كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، كالماشية.
هذا يدل على أنه تعالى في الشركاء: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك،  -رحمه هللا-يقول: ما رآه اإلمام مالك 

سمع خالف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول اآلخر، يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا: 
 اإن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون زكاة واحدة قياس  

ا كل واحد دفع عشرة دنانير، إذا نظرنا على كل واحد بمفرده مادامت على الخلطاء في الماشية، يعني اآلن عندن
دنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن يشترط بهذه الدنانير بضائع، بقالة، بحيث ال يمكن 

هذه  للتجارة، ثم اقسمتها، أو يشترى سيارة، بمعدل التجارة، ال يمكن قسمتها، هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض  
، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل واحد منهما ففيها الزكاة ااألرض لما حال عليها الحول تسوى ثالثين دينار  

 كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم.
ذا" :مالك قال ذا ،شتى أناس بأيدي متفرقة ورق  أو ذهب لرجل كانت وا   بأيدي متفرقة ورق  أو ذهب لرجل كانت وا 

 "زكاتها من عليه وجب ما يخرج ثم ،اجميع   يحصيها أن له بغيين فإنه شتى أناس
ن، وذاك خمسة، وذاك عشرة، تبلغ اعند هذا دينار، وذاك دينار، وذاك دينار  اقروض   يعني هذا إذا كانت مثال  
في ذممهم  االناس وهؤالء أملياء، وليست دين   بأيدي متفرقة ورق  أو ذهبله  كانت إذاالنصاب مجموعة، يقول: 

ثم يخرج ما وجب عليه من  ايحل أجلها، فإنه يلم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميع   لم
 زكاتها كلها.

، يعني بنحو ميراث أو هبة، أو صدقة، أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق اورق   أو اذهب   أفاد ومن" :مالك قال
" إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها أفادها يوم من الحول عليها يحول حتى فيها عليه زكاة ال الشراء،
، شخص ورث، ورث مال متى يبدأ الحول؟ اآلن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر، ثم مات، اجديد   حوال  

ال اقبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيًّ  ، كم يبقى؟ شهرين، هل نقول يزكيها بعد شهرين وا 
 زكاة ال، أنه اورق   أو اذهب   أفاد منولذا يقول:  ؛بعد قبضها اجديد   بعد قبضها؟ ينتظر حوال   اجديد   وال  ينتظر بها ح

 "أفادها يوم من الحول عليها يحول حتى عليه



 طالب:......
صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب، ما حال عليه  نقول: تعود هذا الشايب مثال  

اة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى الحول، وال زك
 تجب الزكاة؟
 طالب:......

، الشايب كان يزكي في رمضان، نقول: هل يزكون بعد شهر في رمضان، باعتبار أن في شعبان السنة التالية
 هم للمال، انتقال الملك لهم.هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ ال، ال يزكون إال من حين ملك

 طالب:......
تخرج، تخرج األصل يزكى، وجبت في عين المال، عندنا المسألة مسألة وجوب الزكاة، هل هي في عين  نعم،

 المال، أو في الذمة، هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟
ال، يعني من باب االتفاق معنا شيء للسؤ  ااتباع   -تعالى رحمه هللا-هذه مسألة، في قواعد ابن رجب يقول 

، الغيبوبة إذا مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول المال على ماله، ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثال  
ال ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في  طالت حكمها حكم الجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة وا 

 مال الصبي والمجنون.
في هذه الغيبوبة ستة اشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، واألصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه استمر 

 من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناء  على أن الزكاة واجبة في عين المال، وفي الذمة إن كانت صالحة.
الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة تعالى في قواعده:  -رحمه هللا-هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب 

 مالكه؟
اختلف األصحاب في ذلك على طرق؛ ألن هذا القول تجب في عين المال، أخرجناها من المال ولو كان 

، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول: انقطع صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثال  
 وال عالقة للمال بها؟ اسمعوا؟ التكليف بموته؟ والزكاة تجب في ذمته

 يقول: اختلف األصحاب في ذلك على طرق:
 إحداها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي ابن مجرد.

وهي طريقة أبي الخطاب في االنتصار، وصاحب التخليص متابعة  ،والثانية: أنها تجب في الذمة رواية واحدة
 للخرقي.

الثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كالم القاضي وأبي الخطاب وغيرهم، وهي طريق و 
 الشيخ تقي الدين.

 والرابعة: أن في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين، والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من األصحاب المتأخرين، وفي كالم أبي بكر 

 يدل على هذه الطريقة.بن الشافعي ما 
 من فوائد الخالف في هذه المسألة يقول: لهذا الخالف فوائد تظهر في عدد من المسائل:



، يعني مر عليك خمس سنوات ما زكى، هل نقول: عليك ولم يؤد زكاته أحواال   اواحد   ااألولى: إذا ملك نصاب  
 زكاة سنة واحدة؟

 طالب:......
نها ثبتت في ذمتك فتزكي خمس سنوات على القولين الفائدة الثانية إذا كلف إل: ألن المال واحد ما تغير، أو نقو 

ذا  النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا في عين المال، عين المال تلفت، وا 
 قلنا ارتباطها بالذمة قلنا: تجب فيه الزكاة.
ن الزكاة تجب في عين إ :دين، أو ضاقت التركة عنهما إذا مات وقلناالثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو 

ذا قلنا تجب في الذمة، نقول: الذمة غير صالحة اآلن للمطالبة فال تجب  ،المال، المال باق ففيه الزكاة، وا 
 الزكاة.

لنا في عين المال ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا ق االفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهون  
ذا قلنا لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه.  تجب منه، وا 

الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول بيت معد للتجارة ثم 
ي موجودة، ما لم يكن حال عليه الحول بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا ارتباطها بالعين، العين ما ه

ذا قلنا ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها.  حيلة، وا 
 عن مالكه ال يقدر على اإلخراج منه، يخرج على القولين. االفائدة السادسة: لو كان النصاب غائب  

رأس المال ونصيبه الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من 
 من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟

فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم  ،إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة
 من نصيبه من الربح خاصة؟

 الفرق بينهما إذا قلنا هذا أو هذا؟ ما
 طالب:......

به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به ألف ومائتين، لماذا؟ ما يكمل مال مضاربة، قال: هذا ألف ريال اشتغل 
ال ما يبلغ؟ اآلن األلف رأس مال المضاربة هو نعمالزكاة، ما يبلغ النصاب،  ، في هذه الصورة يبلغ نصاب وا 

حب ومائتين، فصا الزيد، أعطاه عمرو، قال: ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار ألف  
ال ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. ،المال له ألف ومائة، والمضارب؟ مائة  المائة تبلغ النصاب وا 

أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في األصل، ونصيبه من الربح، ألف ومائة، أو  :إذا قلنا اإذ  
 ن فيها الزكاة؟ باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال؟ ااأللف ومائت

 لب:......طا
ذا قلنا في ا، لكن المال بربحه ألف ومائتنعم ن، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا: ألف ومائتين تزكى، وا 

الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافعة، باعتبار أن نصيبه ما بلغ 
 النصاب.



 طالب:......
 ها ارتباط بالذمة تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة.وهللا هو المعمول به على أن ل

 طالب:......
نها تجب في عين إ :بال شك، وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي األصل، نعم، الذمة وارتباطها؛ ألنه لو قلنا

ذا قلنا؟؟؟ حق المساكين، ال يضبط، كسائر الحقوق، و ؟المال، ثم أتلف المال، نعم تلف المال بتفريط منه نه إ :ا 
 ال تعلق وال ارتباط لها بالذمة قلنا: المال تلف وال عليه شيء، نعم.

 طالب:......
 خلطة أو مال؟
 طالب:......

ذا كان نصيب أحدهما ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل مضاربة، مثلما قلنا في المضاربة،  الذيوهللا هو  يظهر، وا 
 ؟نعم

 طالب:...... 
، األموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب لكن األموال تمييزها سهل

غيرك، بينما األموال تختلف، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى 
نقول: الزكاة  ماذافي الشركات، شركة رأس مالها مليون ريال، واحد له مائة ألف، والثاني له تسعمائة ألف، 

ال كل واحد اهو خمسة وعشرين ألف   الذيالمليون على الجميع،  ، هل نقول: كل واحد عليه اثنا عشر ونصف، وا 
إذا قلنا: كل واحد بقدر ماله قلنا: ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة ال  ابقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله، إذ  

 لمواشي لو ما له إال واحدة والثانية تسعة وثالثين عليهما الزكاة.، ما عليه زكاة، بينما في اايعادل نصاب  
يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة والشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين، وهو ما عليه 

ال ما عليه زكاة أصال   ؟ األصل أن ما زكاة، إال بانضمامه إلى غيره، هل يكلف ويحسم من نصيبه زكاة نصيبه وا 
 ليه زكاة، حتى يبلغ النصاب، نعم.ع

 طالب:......
 على كل حال إذا التزم بهذا المسلمون على شروطهم.

 طالب:......
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 
 أجمعين.
 غفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم ا

 تعالى: باب الزكاة في المعادن:  -رحمه هللا-قال المؤلف 



 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن واحد غير عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثني
 إال اليوم إلى منها يؤخذ ال المعادن فتلك ،الفرع ناحية من وهي ،ةالقبلي معادن المزني الحارث بن لبالل قطع
 .الزكاة

أنه ال يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج  -وهللا أعلم-: أرى -رحمه هللا-قال مالك 
ذلك أخذ بحساب  فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ،، أو مائتي درهماعين   امنها قدر عشرين دينار  

 كما الزكاة فيه يبتدأ ،األول مثل فهو نيل ذلك بعد جاء ثم عرقه انقطع فإذا ،نيل المعدن فيذلك ما دام 
 .األول في ابتدئت
 من خرج إذا منه يؤخذ ،الزرع من يؤخذ ما مثل منه يؤخذ الزرع بمنزلة والمعدن: -رحمه هللا- مالك قال

 عليه يحول أن ينتظر وال ،العشر حصد إذا الزرع من يؤخذ كما ،الحول به ينتظر وال ،ذلك يومه من المعدن
 .الحول

 تعالى: باب الزكاة في المعادن:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
والمعادن: جمع معدن بكسر الدال، من عدن من مكانه إذا أقام به، وقيل لها ذلك؛ ألنها تعدن وتقيم بالمكان 

 ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن.الذي تستنبط منه وتستخرج منه، من 
الفروخ المدني، ربيعة أحد األئمة األعالم، مشهور،  الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 

، عن غير واحد إبهام، واإلبهام الحارث بن لبالل قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أنعن غير واحد 
، ووصله أبو الة ال تضر في مثل هذا؛ ألن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعض  جهالة، ومنهم من يرى أن الجها

قطع لبالل بن الحارث بن عاصم  -صلى هللا عليه وسلم-داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول، أن رسول هللا 
ة لي، القبةالقبلي معادن ، من أهل المدينة، كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة ستين،المزني بن سعيد

، الفرع ناحية منيام، وقيل: هي أناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة  وهي منسوبة على قبل،
الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد، وجزم السهيلي في شرح  ،الفرع هذا هو منصوص عليه في الحديث

، اإلقطاع هو هبة اإلمام المعادن فتلك الفروع،السيرة، والقاضي عياض في المشارق بأنه بضم الراء والفاء، 
من األموال المباحة، وأكثر ما يكون في األراضي، الموات، وهذه معادن، يعني  افراد شيئ  بعض الناس، بعض األ

هل لإلمام أن يقول: يا فالن، أنت لك الحقل الفالني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك 
أقطع بالل بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني  -عليه الصالة والسالم-كذا؟ النبي 

الشيء الذي تحتاجه األمة ليس لإلمام أن يتصرف فيه، الذي يحتاجه عامة الناس، لو بئر في بلد يحتاجونه 
إلمام أن يقول: هذا الماء لك يا منه الماء، وال يمكن أن يستغنوا عنه، هل ل ن الناس، وكلهم يستعمله، ويستنبطو 

فالن تصرف فيه، وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس كلهم ليس لإلمام أن يتصرف فيه، 
اإلمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة، ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه صالحياته، لكن ما 

 .الزكاة إال اليوم إلى منها رع، فتلك المعادن ال يؤخذيحتاجه الناس كلهم فال، وهي من ناحية الف
 فدل على وجوب زكاة المعادن.



أنه ال يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين  -وهللا أعلم-قال مالك: أرى 
ادن، تأتي إلى القطعة من ، يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية، يعني هناك جبال فيها معاعين   ادينار  

هذا الجبل تزن مائة كيلو، لكن هذه المائة كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، هذه ال شيء فيها ما لم تصل 
، لكن أنا ما أنا ا، لو قال: نعم، فيها ذهب كثير جدًّ اإلى حد النصاب، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينار  

، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي اتنفق في السنة؟ قال: تسعة عشر دينار   ما أستنبط إال بقدر نفقتي، كم
بمقدار تسعة عشر دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فهذا تلزمه زكاة البتة، حتى يجتمع له إنتاج أكثر 

 من سنة، نعم.
 طالب:......

ولذا يختلف حكم المعدن  ؛ال بعد التصفيةهو يحتاج إلى هذا، عناء وتعب، وتخليص، كيف يزكيه؟ ما يزكى إ
 عن الركاز، الركاز جاهز، هذا ال، يحتاج إلى معاناة، ويحتاج إلى تنقية وتصفية.

، أو اأنه ال يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينار   -وهللا أعلم-أرى 
: المعادن -تعالى رحمه هللا-ي ربع العشر، مكانه، ويقول أبو حنيفة فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة، يعن ،مائتي درهم

كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز؛ ألن المعادن 
 ما تخرج دفعة واحدة.

 طالب:......
 نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز.

: -عليه الصالة والسالم-عف قول اإلمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله ض اأيض  
( ما قال وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما، وال شك أن ))المعدن جبار، وفي الركاز الخمس(

ي استنبط عشرين وجبت فيه الزكاة، المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، يعن
 بعد جاء ثمثم استنبط عشرة يؤخذ بحسابه وهكذا، مادام في المعدن نيل، يعني مادام ينتج، فإذا انقطع عرقه، 

شيء، ثم عاد  همن البترول ينزح منه ويباع وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة وقف ما في آخر، بئر مثال   نيل ذلك
 ابتدئت كما الزكاة فيه يبتدأ ،األول مثل فهو ولى إذا عاد، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر،بعد ذلك، يعود كحاله األ

 .األول في
 انقطع هذا المعدن منها فيها، ما تحسب. ،يعني المدة التي انقطعت

، الزرع من ؤخذ؛ ألن هللا تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع، يؤخذ منه ما يالزرع بمنزلة والمعدن: مالك قال
فبمجرد ما يستنبط  }وآتوا حقه يوم حصاده{ي ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من األرض، يعن

، يوم حصاده، وهذا يوم ذلك يومه من المعدن من خرج إذا منه يؤخذ ويستخرج من هذه األرض يزكى،
 عليه يحول أن رينتظ وال ،العشر حصد إذا الزرع من يؤخذ كما ،الحول به ينتظر وال استخالص واستنباط،

 .الحول
 طالب:......

 نعم كلها، هذا مقتضى المعادن نعم.



 طالب:......
يعني مع ما وصله البزار يشهد أحدهما لآلخر، معاد، االثنين بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة، عن عدة من 

 .اشيوخ المحدث الذين ال يعرف في شيوخه من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعض  
 .طالب:.....

 حتى يكتمل النصاب، سمعنا يا إخوان.
 إال تسعة عشر. ا، أنا ما أنا مطلع يومي  اهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار  أ هذا يخرج، قال: أنا 

 طالب:......
 حكمه حكم الزرع، نعم. }وآتوا حقه يوم حصاده{يومي؛ ألنه زكاته بيومه، مثل الزرع، 

 طالب:......
وفر تسعة عشر، نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل ي؟ هذاك عشرين أو ثالثين و ؟؟؟ال، ال هو يقول األكل

 بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده.
 طالب:......
ال ما في هن زكاته يوم حصاده، يوم استخراجه، فيإيعجز، وقلنا:  زكاة؟ يعني ما فيه زكاة معادن، لكن إذا  هزكاة وا 

ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما  ،، حال عليه الحول وقد بلغ أنصبهحال عليه الحول باعتباره مال مكتسب
 .يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه

 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (3كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 لكريم الخضيرالشيخ: عبد ا
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 اة الركاز:: باب زك-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 هريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني

 (.(الخمس الركاز في)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه-
 هو إنما الركاز إن :هيقولون العلم أهل سمعت والذي ،عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 طلب ما فأما ،مئونة وال عمل كبير وال ،نفقة فيه يتكلف ولم ،بمال يطلب لم ما ،الجاهلية دفن من يوجد دفن
 .بركاز فليس مرة وأخطئ ،مرة فأصيب عمل كبير فيه وتكلف بمال

 وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله ،الحمد هلل رب العالمين
 : باب زكاة الركاز:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 فالركاز المدفون، وهو المركوز. ،والركاز من الركز وهو الدفن
 قال مالك، في صحيح البخاري يقول: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، هذا في الصحيح.

يعني ابن عوف،  الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن يبالمس بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(الخمس الركاز في)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن

من ذهب أو فضة، على قول، وما يختص بهما، أو  اهو ما يعثر عليه مدفون   :( الركاز))وفي الركاز الخمس(
أهل العراق أن الركاز يشمل كل ما تحتويه األرض من ثابت فيها، وطارئ هو أعم من ذلك مما يتمول وعند 

ولذا جعل أبو حنيفة والثوري المعادن حكمها حكم  ؛عليها، فيدخل في ذلك المعادن التي سبق الحديث عنها
الركاز، فيؤخذ الخمس من المعادن ومن الركاز؛ ألنها يشملها المعنى العام، وهي وجودها في جوف األرض، 

كن الفرق بين المعادن والركاز ظاهر، والتفريق بينهما هو قول الجمهور؛ ألن الركاز شيء مدفون طارئ يدفن ل
جملة ويؤخذ جملة، مال يوضع في وعاء أو إناء ويدفن، الناس ما كان عندهم أماكن مأمونة يضعون فيها 

 اموجود إلى وقت قريب، وأحيان   أموالهم، بل كل يضع ماله في بيته، إما في األرض يحفر له ويدفنه، وهذا
الجدار يضعون ما عندهم من مال، ويوضع عليه من الطين ما هو بمنزلة  ايودعون األموال في الجدران، إذا بنو 

 التلييس، الظاهر أنكم ما تدرون عن هذا، نعم.
لشيء الكثير، المقصود أنه في حال الهدم، هدم البيوت القديمة يوجد من هذا الشيء الكثير، يوجد من هذا ا

والنقود ال تتأثر؛ ألنها من الذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن، ال تتأثر، فتوضع إما بين اللبن، أو بين 



ن اما يكون طارئ   االلبن واللياسة التي يسمونها لياكة، فالركاز غالب   ، لكنه إن كان من دفن المسلمين له حكم، وا 
 كان من دفن الكفار فله حكمه.

( وال شك أن الفرق بين الركاز ))وفي الركاز الخمس(قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ريرة أن رسول هللا عن أبي ه
( فدل على أن الركاز غير ))والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس(والمعادن ظاهر، ويدل له العطف في الحديث: 

 وما يفيده هذا الحديث. ،المعدن كما هو مقتضى قول الجمهور
للحسن البصري، قال: في  اخمس سواء  كان في دار اإلسالم أو في دار الحرب عند الجمهور، خالف  في الركاز ال

ن  ذا كان في دار اإلسالم وعليه عالمات إسالمية فهو لقطة، وا  دار الحرب ركاز، وفي دار اإلسالم لقطة، وا 
 كان في دار حرب فهو ركاز، أو كانت عليه آثار مشركين، فهو ركاز.

 من ذلك، وجد أمواال   ئ اراد أن يحرثها للزراعة أو يحفر للقواعد ليشيد عليها بناء، فوجد فيها شيأف ارض  إذا اشترى أ
في وعاء مدفونة فهل هي لمن وجدها أو لصاحب األرض الذي باعها؟ إن كانت عليها آثار تدل على أنها 

ن كان عليها آثار تدل على قدمها فلها حكم.  حديثة لها حكم، وا 
فحرثها فوجد فيها أموال طائلة، مدفونة، فذهب إلى  ااشترى أرض   اا يذكر من الورع وصوره أن شخص  يذكر فيم

، فقال البائع: أنا قد ا، أنا اشتريت أرض  صاحب األرض، وقال: أنا وجدت هذه األموال، وأنا ما اشتريت أمواال  
اج إلى خصومة عند قاض، نعم؟ كل بعت األرض بما فيها، المال ليس لي، مثل هذا الخالف وهذا النزاع يحت

المال لك، هذا يقول: أنا ما اشتريت إال األرض، وهذا يقول: أنا بعت األرض بما فيها، احتكما إلى  :واحد يقول
فائدة، فسأل البائع: هل لك من ولد؟  هقاض من القضاة فأراد الصلح بينهما، أراد أن يقسمه بينهما، أراد، ما في

 ري: هل لك من بنت؟ قال: نعم، قال: أصدقاهما هذا المال ويتزوجون من هذا المال.نعم، وسأل المشت :فقال
عموم الناس اليوم يظنون مثل هذا ضرب من الخيال أو المبالغة، والناس إلى عهد قريب على مثل هذه الحال، 

نا، يعني يذكر مثل قبل أن تفتح الدنيا ويتنافسها الناس، إلى عهد قريب على مثل هذا، يعني في الجيل الذي قبل
هذه األمور من صنوف الورع مع شدة الحاجة، لكن فتحت الدنيا، وتنافسها الناس، وصاروا يحرصون على 

 القطمير قبل القنطار، الهللة قبل الريال.
خراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر مس، يعني خ  فيه الخ   مس الكمية، والقاعدة الشرعية في األموال وا 
ذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة، التعب و  عدمه، فإذا زادت المئونة وكثرت المشقة خفف في الزكاة، وا 

 اولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بال مئونة وال كلفة، يشرب من ماء السماء، أو كان عثريًّ  ؛هذا األصل
ب الماء، أو بالمكائن، أو بالسواني، هذا يشرب جذوره وعروقه هذا فيه العشر، والذي يسقى بالمئونة والكلفة بجل

األصل فيه أن زكاته  ،نصف العشر، وما سقي بهما ثالثة أرباع العشر، المال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة
 خفيفة، والعكس بالعكس.

ة، يفتح هؤالء التجار الذين يكسبون األموال الطائلة بمكالمة، مكالم رى قد يقول قائل: لماذا ال نطرد مثل هذا، ون
مساهمة بالتليفون وبإعالن في صحيفة، ويكسب من ورائها الماليين، لماذا ال نكلفه أكثر من العشر؛ ألن الركاز 
يحتاج إلى حفر أشد من اإلعالن وما في حكمه، والزكاة ها النصف هذا، يمكن أن نقول هذا؟ ال يمكن؛ ألن 



ه الشرع، أما ما ال ينضبط ما يمكن أن يعول عليه مثل هذه األمور ال تنضبط، أما ما يمكن ضبطه فقد جاء ب
 في حكم مخالف.

، دفن دفن هو إنما الركاز إن :يقولونه العلم أهل سمعت والذي ،عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: مالك قال
 ، ينفق على إخراجه، ينفق علىبمال يطلب لم ما ،الجاهلية دفن من يوجد يعني مدفون، كذبح معنى مذبوح، دفن

مال وقال: ، أو جاء بالعاكنز   إخراجه، يعني لو قيل له، أو توقع أن في هذه األرض أو في هذه الغرفة مثال  
ال أعطيتكم األجرة، وصاروا يحفرون وتعبوا على هذا تعب   احفروا لي إن لقينا شيئ ا  ، ثم وجدوه.اشديد   اوا 

وتعب، فيكون المطلوب منه أقل من الخمس  يقول: ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه؛ ألنه يكون فيه كلفة
 على القاعدة.

 ما فأما ، إذا انتفت هذه األمور ففيه الخمس، كما في الحديث،مئونة وال عمل كبير وال ،نفقة فيه يتكلف ولم
 .بركاز فليس مرة وأخطئمرة يجد ومرة ال يجد،  ،مرة فأصيب عمل كبير فيه وتكلف بمال طلب

أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى  اقال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلق   يقول ابن دقيق العيد: من
 الحديث، وخصه الشافعي بالذهب والفضة، وقال الجمهور: ال يختص، اختلفوا في مصرفه.

قال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء، يعني ليس بزكاة، كأنه من الفيء، والفيء، 
 مة الذي يحصل عليه من مال العدو من غير إيجاف، من غير قتال، مصرفه مصرف خمس الفيء.الفيء للغني

))في الركاز : -عليه الصالة والسالم-وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، يعني هل قوله 
ال أنه مثل الفيء يخمس، واعلموا أن ما غنتم من شيء فأن هلل خمسهالخمس(  ، نعم.( يعني زكاة، وا 

 وعن أحمد روايتان يعني رواية تقول بأن مصرفه مصرف الزكاة، والرواية األخرى مثل قول الجمهور.
وينبني على ذلك في كالم ابن دقيق العيد، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند الجمهور يخرج منه 

 الخمس، يخرج منه الخمس، وعند الشافعي ال يؤخذ منه شيء.
مس من الذمي على أساس أنه فيء وال يؤخذ منه إذا كان زكاة، الكافر غير مطالب بالزكاة، هو لماذا يؤخذ الخ

، هم كفروا، فيؤخذ منه باعتباره فيئ امخاطب لكن ما يؤمر به حال كفره، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال أن
ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند  هل يتصور أن يقاتل الذمي ويغنم، ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول: ينبني على

 وعند الشافعي ال يؤخذ منه شيء. ،الجمهور يؤخذ منه الخمس
، فهل يترك يقال لك المال كله، أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا زكاة، االمسألة ما هي بمسالة قتال، ذمي وجد ركاز  

ذا قلنا مصرفه مصرف الفيء يؤخ ال ما مصرفه مصرف الزكاة، نعم ال يؤخذ منه شيء، وا  ذ منه الخمس؟ يؤخذ وا 
 وجه التفريق؟ نعم؟ مايؤخذ؟ يؤخذ على كالمه، لكن 

 أنا ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه إيه؟
 طالب:......

واالستعانة بالمشرك في القتال، نعم، الفيء متعلق بالمال، ال بالذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير 
 صالحة حال الكفر.

 طالب:......



، إذا شارك ورضخ له، إذا شارك ورضخ له، ومثل هذه األمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر +ال ما هو بالحا
ورأي األئمة اآلخرين في مشاركة الذمي في مثل هذه الصورة، في الفيء،  -رحمه هللا-في رأي اإلمام الشافعي 

 األظهر أنه زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة.
أنه ال يشترط عليه الحول، بل يجب إخراج الخمس بالحال، لماذا؟ ألنه مال اكتسب دفعة واحدة،  اتفقوا على

 نعم، هذا مثله، مثل الزرع، نعم. }وآتوا حقه يوم حصاده{كالحصاد بالنسبة للزرع 
 أحسن هللا إليك.

 :والعنبر والتبر الحلي من فيه زكاة ال ما باب
صلى - النبي زوج -ارضي هللا عنه- عائشة أن أبيه عن القاسم نب الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 ".الزكاة حليهن من تخرج فال ،الحلي لهن حجرها في يتامى أخيها بنات تلي كانت -هللا عليه وسلم
 ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .لزكاةا حليهن من يخرج
 الزكاة فيه عليه فإن ،للبس به ينتفع ال فضة أو ذهب من حلي أو تبر عنده كان من: -رحمه هللا- مالك قال
 نقص فإن ،درهم مائتي أو ،اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال عشره ربع فيؤخذ يوزن  ،عام كل في
نما ،زكاة فيه فليس ذلك من  المكسور والحلي التبر فأما ،اللبس لغير مسكهي إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 
 .زكاة فيه أهله على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ،ولبسه إصالحه أهله يريد الذي
 .زكاة العنبر وال المسك في وال اللؤلؤ في ليس: -رحمه هللا- مالك قال

، يعني بالنسبة للنساء، ممن يجوز له استعماله، الحلي نم فيه زكاة ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لكن لو تحلى الرجل وارتكب المحرم أو اتخذ الرجل، أو المرأة األواني من الذهب والفضة ففيها الزكاة مع 

 .والعنبر والتبر التحريم، لكن المقصود به الحلي المباح،
حر، وقيل: إنه يأكله حوت، يعني النبات يأكله الحوت، العنبر: يقول الشافعي: هو نبات يخلقه هللا في جنبات الب

 فيموت ثم يستخرج من بطنه.
 المقصود أنه مما يستخرج من في البحر، وهذا قرر فيه اإلمام مالك أنه ال زكاة فيه.

نما الزكاة  قال: ليس في اللؤلؤ وال في المسك وال العنبر زكاة، كسائر العروض، يعني ليس في أعيانها زكاة، وا 
 ي أقيامها، الزكاة في أقيامها وليست في أعيانها.ف

رحمه هللا -المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس جلهم، هي مسالة زكاة الحلي، واإلمام مالك 
 جرى على أنه ال زكاة فيه، وقوله يوافقه عليه الشافعي وأحمد. -تعالى
القاسم بن محمد بن أبي  أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد نع مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا تعالى-يقول 

، محمد بن أخيها بنات تلي كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عمته، عائشة أنبكر، القاسم أحد الفقهاء، 
أبي بكر، تلي بنات أخيها، وسيأتي في الباب الذي يليه، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال: كانت 

لي يتيمين في حجرها،  الي يتيمين في حجرها، فهنا قال: بنات أخيها، وهناك قال: تليني وأخ   ايني، وأخ  عائشة تل
تلي البنات وال تخرج زكاة حليهن، وتلي األوالد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم، يقول: كانت تلي بنات أخيها 



 لهن حجرها في يتامى تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة
 ".الزكاة حليهن من، الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي، جمعه حلي، فال تخرج يل  الحَ 

فدل على أنه ال زكاة في الحلي وهذا قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا بأدلة يأتي بيانها في 
 القول الثاني.، مع أدلة كالم صاحب أضواء البيان مفصال  

قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتج بعموم األدلة، الذين يكنزون الذهب والفضة، وغيرها، ربع العشر، 
المقصود أن هذه عموم األدلة يشمل الحلي وغيرها، وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من الطرفين احتج 

فين احتج بهذه األصول األربعة، ويأتي بيانها في كالم بالنص وأقوال الصحابة واللغة والقياس، كل من الطر 
 الشيخ إن شاء هللا تعالى.

، ا، هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، ما فيه إشكال أبد  مالك عن وحدثنييقول: 
لبخاري، مالك ، مباشرة، أصح األسانيد عند اإلمام اعمر بنعن ا نافع عن والثاني إلى ابن عمر كذلك، مالك

 .الزكاة حليهن من يخرج ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانعن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 األصل فيما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة، كيف؟

 طالب:......
 هل ،حتى الذي ورد فيه نعم، من أدلة القول اآلخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهب

 ؟اولو كانت غلت، تبلغ إحدى عشر جنيه   نعم،نها بلغت النصاب، تؤدين زكاته؟ إ :يقال
 طالب:......

 .الزكاة حليهن من يخرج ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانن ابن عمر، عبد هللا بن عمر إ؟ يقول: نعم
 ،عام كل في الزكاة فيه عليه فإن ،للبس به ينتفع ال فضة أو ذهب من حلي أو تبر عنده كان من: مالك قال
 أو ،اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال ،ا، هذا إذا كان ال يستعمل؛ ألنه صار كنز  عشره ربع فيؤخذ يوزن 
نما ،زكاة فيه فليس ذلك من نقص فإن ،درهم مائتي  فأما ،اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 
 على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ،ولبسه إصالحه أهله يريد الذي المكسور والحلي التبر
 .زكاة فيه أهله
 إلى آخره. ...وال اللؤلؤ في ليس: مالك قال

يقول: باب ما جاء في زكاة الحلي، وورد فيه حديث زينب امرأة عبد هللا بن  -رحمه هللا تعالى-اإلمام الترمذي 
))النساء تصدقن ( ))يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن(قوله:  -الصالة والسالم عليه-مسعود، عن النبي 

))اتقوا النار ( هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، أو حث على الصدقة؟ حث على الصدقة، ولو من حليكن(
ال ما عليه زكاة؟  ما عنده إال تمرة واحدة وأراد أن يتصدق بنصفها هذا عليه زكاة الذي( نعم، ولو بشق تمرة( وا 

 المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة.
 زكاة الحلي في رأى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن روي وقال: وقد 

 .مقال هإسناد وفي



لصباح والسبب في ذلك أنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى وفيها مثنى بن ا
ولذا قال الترمذي: ال يصح في الباب شيء، ال يصح في الباب شيء، يعني في باب  ا؛يض  أوهو ضعيف 

لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث حديث عمرو  ،وجوب زكاة الحلي، هذا كالم الترمذي وهذا ما أورده
ومعها ابنة لها وفي يديها مسكتان  -صلى هللا عليه وسلم-بن شعيب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول هللا 

))أيسرك أن يسورك هللا بهما يوم القيامة ( قالت: ال، قال: ))أتعطين زكاة هذا؟(من ذهب أو فضة، فقال: 
، وفي الباب ثالثة أحاديث، عند أبي -عليه الصالة والسالم-( فخلعتهما وألقتهما إلى النبي سوارين من نار؟(

سلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن األمر بإخراج زكاة الحلي له أصل، في داود والنسائي وغيرهما، ال ت
االختيارات لشيخ اإلسالم يقول: حلي النساء ال زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، أن تعيرها لمن 

نت تؤجرها ففيها تثق به ممن يطلبها إن لم يكن في ذلك ضرر عليها، أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، إن كا
، ليس فيه زكاة إال اإلعارة، وا عارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، -رحمه هللا-الزكاة، هذا كالم الشيخ 

زكاة الماعون؛ ألنه جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارته لمن ينتفع به من غير ضرر على صاحبه، ومن هذا 
جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، زكاة الحلي، يعني تعيرينه لمن يحتاجه، هذا 

 .-عليه الصالة والسالم-عامة أهل العلم على هذا، لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي 
: عائشة صح الخبر عنها بأنها ال تخرج الزكاة من الحلي، هل يقول قائل: إن الزكاة؛ ألن صواحب الحلي أوال  

 عم، لماذا؟غير مكلفات، ن
 طالب:......

افترض أن هناك حلي أليتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة أو ال تخرج؟ أنا أقول: عائشة اآلن ما تخرج، هل 
 نقول ألن عائشة ال ترى الزكاة في مال الصبي، نعم.

 طالب:......
يتامى، واأليتام صبيان ما بلغوا  ال، أنا أقول، منهم من يقول: عائشة ال تخرج الزكاة من هذا الحلي؛ ألنه مال

ال فقد ارتفع وصف اليتم.  الحنث، وا 
 طالب:......

لي يتيمين في حجرها،  ا، تليني وأخ  االحديث الذي يليه، يعني في حديث الباب الثاني، الذي أشرنا إليه سابق   ،نعم
 ترى وجوبه في الحلي. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي، لكنها ال

وابن  -عليه الصالة والسالم-ابن عمر صح عنه أنه ال يخرج زكاة الحلي، وعائشة أقرب الناس إلى النبي  اأيض  
 .-عليه الصالة والسالم-عمر من أحرص الناس على االقتداء به 

 المسألة ال شك أن األدلة تكاد تكون متكافئة، األدلة تكاد تكون متكافئة.
 : -رحمه هللا تعالى-الشيخ األمين الشنقيطي هنا يقول 
 وممن فيه؛ زكاة ال أنه إلى العلم أهل من جماعة فذهب المباح؛ الحلي زكاة في العلماء اختلف: الثالثة المسألة

 هللا، عبد بن وجابر الخطاب، بن عمر بن هللا عبد قال وبه قوليهما، أصح في وأحمد والشافعي مالك، به قال
 وقتادة، جبير، بن وسعيد المسيب، بن وسعيد م،رضي هللا عنه بكر أبي بنت وأسماء وعائشة، مالك، بن وأنس



سحاق، والزهري، سيرين، وابن محمد، بن والقاسم علي، بن ومحمد والشعبي، ومجاهد، رباح، أبي بن وعطاء  وا 
 .المنذر وابن عبيد، وأبو ثور، وأبو

 جمع يعني هو قول الجمهور على كل حال.
 وروي قال:  الخطاب، بن عمر عن وروي  ،-رحمه هللا- حنيفة أبو: الزكاة فيه تجب المباح الحلي بأن لقا وممن
 العاص، بن عمرو بن هللا وعبد مسعود، ابن قال وبه عباس، وابنألن فيه انقطاع،  ؛الخطاب بن عمر عن

 ابن عن اأيض   المنذر ابن هوحكا وداود، الثوري، وسفيان صالح، بن والحسن زيد، بن وجابر مهران، بن وميمون 
 .والزهري  شداد، بن هللا وعبد سيرين، وابن ومجاهد، وعطاء، جبير، وابن يعني قول آخر، المسيب،

 يعني هؤالء روي عنهم هذا، وهذا.
 وعلم األصول، في المعروفة الطرق  على أدلتهما ومناقشة الفريقين، حجج تعالى هللا شاء إن وسنذكريقول: 
 .الخالف من الراجح لناظرل ليتبين الحديث
 :أمور أربعة في حجته تنحصر: فيه زكاة ال المباح الحلي بأن قال من أن اعلميقول: 
 .-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن بذلك جاء حديث: األول
 .المذكور الحديث بها يعتضد الصحابة بعض عن صحيحة آثار: الثاني
 .القياس: الثالث
 .اللغة وضع: الرابع

 عن الليث، عن أيوب، بن عافية طريق من" واآلثار السنن معرفة" في البيهقي رواه ما فهو: الحديث أمايقول: 
 .((الحلي في زكاة ال)): قال أنه ،-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن جابر، عن الزبير، أبي
 بن عافية عن يروى  والذي مرفوع، غير قوله من جابر عن روي  إنما له، أصل ال الحديث وهذا: البيهقي قال

 به احتج فمن. مجهول أيوب بن وعافية له، أصل ال امرفوع   جابر عن الزبير، أبي عن الليث، عن أيوب،
 أمثال من يعصمنا وهللا الكذابين، برواية االحتجاج من المخالفين به نعيب فيما داخال   بدينه، امغرر   كان ،امرفوع  
 .هذا
 برواية الحكم أن من -رحمه هللا تعالى- البيهقي الحافظ قاله ما: -مه هللارح-، المؤلف عنه هللا عفا مقيده قال

 فيه يقل لم المذكور عافية ألن نظر؛ فيه الكذابين برواية االحتجاج جنس من امرفوع   الحديث لهذا المذكور عافية
 غيره اطلع وقد ،ثقة كونه على يطلع لم ألنه مجهول؛ أنه ظن البيهقي أن الباب في ما وغاية كذاب، إنه أحد
 .زرعة أبي عن توثيقه، حاتم أبي ابن نقل فقد فوثقه، ثقة أنه على
 وقال ،اجرح   فيه نعلم ما: الجوزي  ابن وقال ضعيف، قيل أيوب بن عافية": التلخيص" في حجر ابن قال

 .زرعة أبي عن توثيقه حاتم أبي ابن ونقل مجهول،: البيهقي
 عليه يطلع لم ما على اطلع ألنه ، لماذا؟ثقة إنه قال منقول  عليه يقدم مجهول إنه قال من أن يخفى واليقول: 
 أبو وثقه هذا فعافية اإلجمال، مع يقبل ال والتجريح يحفظ، لم من على حجة حفظ ومن مجهول، أنه مدعي
 .الشهادة دون  الرواية في الصحيح على واحد فيهما يكفي والتجريح والتعديل زرعة،



مسألة تحتاج إلى مزيد عناية؛ ألنك مجرد ما تقف على راوي  -لحكم بالجهالة على الراوي مسألة ا-هذه المسألة 
وبين عدم العلم بحاله، وبين عدم العلم  اقيل فيه مجهول، تضعف الخبر بهذا، والجهالة مترددة بين كونه مجروح  

فيضعف من أجله، جهالة  بحاله، فعدم العلم بحال الراوي جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة ضرب من الجرح،
العين، يعني من أطلق جهالة العين غاية ما هنالك أنه ما عرف فيه شيء، خفي عليه من روى عنه، ما عرف 
إنه إال روى عنه واحد، لكن غيره أثبت غيره كما في كثير من الرواة، يقول: فالن مجهول العين لم يرو عنه إال 

لرواة رووا عنه، ترتفع عنه جهالة العين، وجهالة الحال ما يعرف فيها فالن، ثم يثبت كثير من األئمة كثير من ا
ال مجروح، فغاية ما في الجهالة أنها عدم علم بحال الراوي، البيهقي  جرح وال تعديل، ويثبت غيره أنه عدل وا 

فالجهالة ، اأثبت أن عافية مجهول، وقد وثقه أبو زرعة، هل يمكن أن يقال مجهول مع التوثيق؟ ما يمكن إطالق  
 هذه عدم علم بحال الراوي، فال اعتبار لها مع العلم بحاله من قبل غيره.

 طالب:......
ال، هذا القول وجوده مثل عدمه، مادام أثبت أنه ثقة؛ ألن المثبت مقدم على النافي، يقول: مجهول، عدم العلم، 

ن في كثير من الرواة يقول أبو حاتم: حتى على القول بأن الجهالة جرح، حتى على القول بأن الجهالة جرح، اآل
ولذا يقول ابن حجر في النخبة  ؛فالن ابن فالن مجهول، أي: ال أعرفه، تصريح بأن الجهالة عدم علم بحاله

للجرح، وليست بقسم  اأو جهالة، فجعل الجهالة قسيم   أو تعديال   اوشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرح  
ب ألفاو الجرح والتعديل وجعلها مراتب يجعلون لفظ أهل العلم ال سيما من رت   ايض  منه، مثل التعديل، لكن أ

مجهول في ألفاو الجرح، لكن إذا تأملنا حقيقة الحال وجدنا أن من يحكم على راو من الرواة بأنه مجهول أنه لم 
ول آخر: ال بأس به، ولذا يقول: مجهول فالن، ويقول غيره: ثقة، ويقول ثالث: ضعيف، ويق ؛يبلغه فيه توثيق

 إلى آخره.
 طالب:......

 ال، الجهالة غاية ما فيها عدم العلم بحاله، نعم.
 طالب:......

 ابن حجر وضعها في مراتب الجرح.
 طالب:......

 ال، مقتضى الوضع في مراتب الجرح أنها جرح.
 طالب:......

ذا قلناوهو مجهو  اجرح، قلنا: الحديث ضعيف؛ ألن فيه فالن   :إذا قلنا ،ال ن عدم علم بالحال إ :ل؛ ألنه وضع، وا 
ن من صنف في مراتب الجرح إ :توقفنا عن حكمه ما نحكم عليه حتى نعلم حال الراوي، النتيجة مختلفة، إذا قلنا

والتعديل وضع هذه اللفظة في ألفاو الجرح، نعم، تحكم على الخبر بأنه ضعيف؛ ألن فيه فالن وهو مجهول، 
لجرح، لكن الذي يقول أن الجهالة عدم علم بحال الراوي ما تحكم على الحديث، ال يجوز لك والجهالة من ألفاو ا

 أن تحكم على الحديث.



ال يعني أنه ضعيف، فتتوقف في حكمك على الخبر حتى تعرف حاله،  ئ ايعني كونك ال تعلم عن حاله شي
ال أعرفه، إذا كانت الجهالة عدم علم  وذكرت أن أبا حاتم في مواضع كثيرة يمكن مئات من الرواة يقول: مجهول

 بحاله، ال يعول عليه، يبحث عن أقوال أخرى في الراوي.
 طالب:......

 .ئ ايقول: ما يدري عنه، يتوقف، مجهول يعني ال يعرف عن حاله شي
 طالب:......

سئل شخص  :، نفس الشيء، ال يعرف، ذكرت لك اآلن أنه إذا قال مثال  ئ انفس الشيء ما يعرف عن حاله شي
ر الجهالة أبو حاتم، في الجرح وقال: مجهول، نعم، أو قال أبو حاتم: مجهول ال أعرفه، من أكثر من شه  

والتعديل ما يزيد على ألف وخمسمائة راوي قال أبو حاتم: مجهول، مع أنه يطلق المجهول بإزاء بعض 
على إطالقها أنها حط من قدر  الصحابة، وقال في بعضهم: من السابقين األولين، مجهول، فالجهالة ليس

، إنما قد يطلقونها بإزاء قلة الرواية، وندرتها، وقد تطلق بإزاء قلة من يروي عن هذا الراوي، وعدم االراوي، أبد  
ن كان ثقة. ؛اشتهاره بالعلم  فلذا قل اآلخذون عنه، وا 

 ثقة؛ إنه: زرعة أبي قول لتقديمبا منه أولى مجهول إنه: عافية في البيهقي قول أن شك فاليقول الشيخ: وهذا، 
ذا يحفظ، لم من على حجة حفظ من ألن  .النزاع محل في نص فهو المذكور، بالحديث االستدالل ثبت وا 

 يقول: ال زكاة في الحلي.
 طالب:......

المقصود أن مثل هذه األلفات التي تأتي منسوبة إلى الشارع في محل خالف طويل بين أهل العلم، ونص على 
قولين يعني كأنها تركيب، نعم، كأنها تأتي تركيب، فتكون بألفاو الفقهاء أشبه منها بألفاو النبوة، نعم، أحد ال

 المقصود أننا ننظر ماذا يقول الشيخ والنتيجة فيما بعد.
: قال الرجال؛ عن بحثه وشدة اطالعه، سعة مع الجوزي  ابن أن المذكور عافية توثيق من ذكر ما ويؤيديقول: 

 .اجرح   فيه علمي ال إنه
 المرفوع يعني ما فيه إال هذا الحديث. ،أالموط في مالك اإلمام رواه ما فمنها: ذلك على الدالة اآلثار وأما
 أخيها بنات تلي كانت -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي زوج عائشة أن: "أبيه عن القاسم، بن الرحمن عبد عن

 .ترى  كما الصحة، غاية في عائشة عن اإلسناد وهذا ،"الزكاة حليهن من تخرج فال الحلي، لهن حجرها في يتامى
 ثم الذَّهب، وجواريه بناته يحلي كان أنه عمر، بن هللا عبد عن نافع، عن ،اأيض  الموطأ  في مالك رواه ما ومنها

 .ترى  كما اأيض   الصحة غاية في -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن اإلسناد وهذا ،الزكاة حليهن من يخرج ال
 الصبي، على الزكاة تجب ال وأنه يتيمة، مال أنه األول في الزكاة من المانع أن من العلم أهل بعض قاله ماو 

يعني كما في الخبر الذي  اليتامى، أموال في الزكاة وجوب ترى  عائشة بأن مردود الصالة؛ عليه تجب ال كما
 المانع أن دعوى  وكذلك يتيمة، مال كونه ال حقيق؛الت على امباح   احليًّ  كونه الزكاة، إخراجها من فالمانع سيأتي،
 حلي يزكي ال كان بأنه اأيض   مردود عليه زكاة ال المملوك وأن مملوكات؛ لجوار أنه الحلي زكاة من عمر البن



يعني عشرين نصاب، يحليها منها  بأربعمائة، منها يحليها دينار ألف على له البنت يزوج كان أنه مع بناته
 .التحقيق على امباح   احليًّ  لكونه لزكاته وتركه الحلي، ذلك يزكي وال بأربعمائة،

 جابر يسأل رجال   سمعت دينار بن عمرو عن سفيان،قال: أخبرنا  الشافعي، رواه ما ذلك في الواردة اآلثار ومن
اة فيه، والحديث دام جابر يقول: بأنه ال زك يعني ما ،"عاريته زكاته" "عاريته زكاته: "فقال الحلي، عن هللا عبد بن

ال زكاة في الحلي، يعني يشم منه رائحة الوقف، وأنه من قوله  -عليه الصالة والسالم-الذي يرفعه إلى النبي 
 واجتهاده.

ن: فقال البيهقي وزاد ،"التلخيص" في حجر وابن ،"الكبرى  السنن" في البيهقي ذكره  فقال دينار، ألف يبلغ كان وا 
 .كثير: جابر
 .زكاة فيه ليس: فقال الحلي، عن مالك بن أنس سألت: قال سليم بن علي عن لبيهقيا رواه ما ومنها
 خمسين من انحو   تزكيه، وال الذهب بناتها يتحل كانت أنها بكر أبي بنت أسماء عن ،اأيض   البيهقي رواه ما ومنها

 .األف  
 :وجهين فمن القياس وأما

 كاللؤلؤ النفيسة األحجار من بغيره ألحق والتنمية؛ رةللتجا ال االستعمال لمجرد كان لما الحلي أن: األول
 .للتنمية ال لالستعمال معدمنها  كال أن بجامع والمرجان،

معد لالستعمال مثل أثاث البيت، مثل الدابة، مثل العبد الذي يحتاجه اإلنسان، ليس على المسلم في فرسه وال 
 عبده صدقة؛ ألنه للقنية.

 أهله يريد الذي المكسور والحلي   التبر فأما: بقولهالموطأ  في -رحمه هللا- لكما اإللحاق هذا إلى أشار وقد
 في ليس: مالك قال زكاة، فيه أهله على فليس أهله، عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ولبسه، إصالحه
 .زكاة والعنبر المسك في وال اللؤلؤ،
ل له، لكن من ثم أطال على هذا القياس، ومث   كس،الع بقياس المعروف النوع هو: القياس وجهي من الثاني

 أوضح أمثلته: 
 لو أرأيتم)): قال! أجر؟ فيها وله يكون  شهوته أحدنا أيأتي" قال، لما قيل له: -عليه الصالة والسالم-النبي 
 في أثبت الحديث، هذا في -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي فإن الحديث، (؟(وزر عليه أكان حرام في وضعها

 .العلة في لتعاكسهما الوزر؛ فيه ألن الحرام؛ الجماع حكم عكس حكم وهو ،اأجر   المباح لجماعا
 الزكاة، عينها في تجب ال العروض أن هو بصددها نحن التي المسألة هذه في القياس من النوع هذا ووجهيقول: 

 امباح   احليًّ  صيغت فإذا عينها، في ةواجب الزكاة فإن ،العين عكس الزكاة، فيها وجبت والنماء؛ للتجارة كانت فإذا
 العلة، في لتعاكسهما امأحكامه فتعاكست فيها، زكاة ال صارت بالتجارة، التنمية قصد عنها وانقطع لالستعمال،

 .. إلى آخره..الشافعية بعض القياس من النوع هذا ومنع
 في تقرر لما الصحابة، بعض عن ةالثابت واآلثار المرفوع، الحديث من سبق ما به يعتضد القياس أن يخفى وال

 .المرجحات من للقياس النص موافقة أن من األصول،



 لسان في الحلي تشمل ال العين زكاة في الصحيح، في الواردة األلفاو: يقول العلماء بعض فإن اللغة، وضع وأما
 .العرب
 المصوغ، على العرب تطلقها وال س،النا بين السائرة السكة ذات المنقوشة الورق : العرب عند الرقة: عبيد أبو قال

 .األوقية في قيل وكذلك
 الورق ": صحاحه" في الجوهري  قال العرب، كالم في المعروف هو عبيد أبو قاله ما: عنه هللا عفا مقيده قال

 مثلثة، الورق،": القاموس" وفي مثل العدة، والزنة، الواو، عن عوض والهاء، الرقة، وكذلك المضروبة، الدراهم
 .أوراق وجمعه المضروبة، الدراهم: فوككت
 .الحلي   في زكاة ال: قال من حجة حاصل هو هذا
 ذلك، في مخالف المدينة أهل بعض أن فيه المدينة، أهل بعمل لذلك االحتجاج من العلم أهل بعض ادعاه وما

 ال فيه، للرأي مجال ال أمر على إجماعهم في هي إنما كمالك، بذلك، يقول من عند المدينة أهل بعمل والحجة
 .االجتهاد مسائل من كان أو اختلفوا، إن
 :اأيض   أمور أربعة في منحصرة فهي: الزكاة فيه تجب الحلي بأن القائلين حجة وأما

 .الحلي في الزكاة أوجب أنه -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن أحاديث: األول
 .الصحابة عن بذلك وردت آثار: الثاني
 .اللغة وضع: الثالث

 .القياس: لرابعا
 شعيب، بن عمروحديث  مسعدة بن وحميد كامل، أبو حدثنا سننه، في داود أبو رواه ما منهاثم ذكر األحاديث: 

" وقد ذكرناه، وهذا الذي ضعفه الترمذي، -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتت امرأة أن: "جده عن أبيه، عن
ن حديث ابن لهيعة، ومن حديث المثنى بن الصباح، لكنه من طريق حسين المعلم؛ ألن الترمذي ذكره م

 وضعفهمال وضعف الحديث بهما، لكن خفي عليه حديث حسين.
... إلى شعيب بن عمرو عن حسين، عن خالد، حدثنا قال مسعود، بن إسماعيل أخبرنا: سننه في النسائي وقال
 آخره.

 ...األعلى عبد بن محمد أخبرناثم قال: 
 درجاته أقل: شعيب بن عمرو عن المعلم، حسين طريق من والنسائي داود أبو أخرجه الذي الحديث وهذايقول: 
 برواية يعلم لم ألنه صحيح؛ غير شيء، الباب في يصح ال: -رحمه هللا- الترمذي قول أن تعلم وبه الحسن،
 ة،لهيع ابن طريق من إال شعيب بن عمرو عن يرو لم بأنه جزم بل شعيب، بن عمرو عن له المعلم حسين
 .ضعاف والجميع أرطاة بن حجاج تابعهما وقد الصباح، بن والمثنى

لكن مع ضعف الجميع الثالثة، يعني الضعف في الثالثة غير شديد، ضعف في الثالثة، صح المرجح الضعف، 
 لكن الضعف في الثالثة يقبل االنجبار، وليس بشديد.



 عجالن، بن ثابت عن بشير، ابن يعني عتاب ثناحد قال: عيسى، بن محمد حدثنا ،اأيض   داود أبو رواه ما ومنها
 أن بلغ ما)): فقال هو؟ أكنز هللا رسول يا: فقلت ذهب من اأوضاح   ألبس كنت: قالت سلمة أم عن عطاء، عن

 .والبيهقي والدارقطني، الحاكم، نحوه وأخرج ،((بكنز فليس فزكي))( يعني بلغ النصاب، (زكاته تؤدي
قال:  طارق، بن الربيع بن عمرو ثناقال: حد الرازي، إدريس بن محمد حدثناقال:  ،ايض  أ داود أبو رواه ما ومنها
 شداد بن هللا عبدأن  أخبره، عطاء بن عمرو بن محمد أن: جعفر أبي بن هللا عبيد عن أيوب، بن يحيى ثناحد
صلى - هللا رسول عليَّ  دخل: "فقالت ،-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي زوج عائشة على دخلنا: قال أنه الهاد بن

 يا لك أتزين صنعتهن: فقلت ((!عائشة؟ يا هذا ما)): فقال ورق، من فتخات يديَّ  في فرأى -هللا عليه وسلم
ين)): قال هللا، رسول  .((النار من حسبك هو)): قال هللا، شاء ما أو ال،: قلت ((زكاتهن؟ أتؤد  
 الحديث فذكر يعلى، بن عمر عن سفيان ثناقال: حد لم،مس بن الوليد ثناقال: حد صالح، بن صفوان حدثناقال: 
 .غيره إلى تضمه: قال تزكيه؟ كيف: لسفيان قيل الخاتم، حديث نحو

 .والبيهقي والدارقطني، الحاكم، اأيض   نحوه أخرج هذا عائشة وحديث
 أعطي إذا الحلي بلبس بأس ال: قالت عنها، عروة عن روى  إذا الحلي بلبس بأس القال:  الدارقطني، وأخرج
 .زكاته

 .وساقهما عائشة، وحديث سلمة، أم حديث شعيب بن عمرو حديث إلى انضم وقد: البيهقي الق
صلى هللا عليه - النَّبي على وخالتي أنا دخلت: "قالت بلفظ، يزيد بنت أسماء عن أحمد، اإلمام رواه ما ومنها
 ((زكاته؟ أتعطيان)): لنا فقال ذهب، من أساور وعلينا ،-وسلم

قول: هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، تسمعون أ
 ولذا ال بد من العناية بها. ؛الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم

 طالب:......
 يعني تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟

 طالب:......
 لحلي؟قبل أن يباح ا وسيأتي، ال،  قالوا غير هذا،

 طالب:......
 .نعم
 .وساقهما عائشة، وحديث سلمة، أم حديث شعيب بن عمرو حديث إلى انضم وقد: البيهقي الق

صلى هللا عليه - النَّبي على وخالتي أنا دخلت: "قالت بلفظ، يزيد بنت أسماء عن أحمد، اإلمام رواه ما ومنها
 هللا يسوركما أن تخافان أما)): قال ال،: فقلنا( (ه؟زكات أتعطيان)): لنا فقال ذهب، من أساور وعلينا ،-وسلم
 .((زكاته ايَ أد    !نار؟ من بسوار
 في حجر ابن قاله. متروك وهو الهذلي، بكر أبو سنده وفي قيس، بنت فاطمة حديث من نحوه الدارقطني وروى 

 ".التلخيص"
 اآلثار وأما



 يف منها قابل لالنجبار.اآلن عندنا من األحاديث ثالثة، وكلها صالحة لالحتجاج، الضع
: موسى أبي إلى عمر كتب: قال يسار بن شعيب طريق من والبيهقي شيبة، أبي ابن رواه ما فمنها: وأما اآلثار

 .حليهنَّ  من يصدقن أن المسلمين نساء من ق َبَلكَ  َمن   م ر   أن
 (.من حليكن( ))تصدقن ولو: -عليه الصالة والسالم-يعني هذا موافق لقوله  حليهنَّ  من يصدقن أن
 يدرك لم يسار بن شعيب مرسل هذا: البيهقي قال -عليه الصالة والسالم-ألمره  يعني امتثاال  - البيهقي قال
 .عمر
 ال: قال شيبة أبي ابن رواه فيما ذلك الحسن أنكر وقد البخاري، قاله. مرسل وهو": التلخيص" في حجر ابن وقال
 ".كاةز  الحلي   في: "قال الخلفاء من اأحد   نعلم

 ".زكاة الحلي   في: "قال الخلفاء من اأحد   نعلم الأنكر ذلك الحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة قال: 
 درهم مائتي بلغ إذا: فقال لها، حلي عن سألته، امرأته أن: مسعود ابن عن والبيهقي، الطبراني، رواه ما ومنها
 .نعم: قال حجري؟ في لي أخ بني في أضعها: قالت الزكاة، ففيه
 ورواه مرسل،: البخاري  قال بشيء، وليس ،-عليه الصالة والسالم- النَّبي إلى امرفوع   هذا روي  وقد: البيهقي قال

 .موقوف والصواب ،وهم هذا: وقال ،امرفوع   مسعود ابن حديث من الدارقطني
جد عبد هللا  سالم، هخازن إلى يكتب كان أنه: جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن البيهقي، رواه ما ومنها

 ال: الشافعي قال عباس، ابن عن ذلك من روي  وما سنة، كل بناته حلي زكاة يخرج أن بن عمر، إلى خازنه،
" التلخيص" في قاله. وغيرهما. عمر وابن عباس، ابن عن والبيهقي، المنذر، ابن وحكاه ال؟ أم عنه أيثبت أدري 
 .اأيض  

 الموطأ.لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في 
 .نقد الجميع أن بجامع والمسبوك، المسكوك على الحلي قاسوا فإنهم: القياس وأما

ألن الصياغة للذهب والفضة هل تخرجهما عن كونهما ذهب وفضة؟ بدليل أن الربا يجري فيهما ولو بعد 
 الصياغة.

 .نقد الجميع أن بجامع والمسبوك، المسكوك على الحلي قاسوا فإنهم: القياس أما
 المسكوك، يشمل كما المصوغ يشمل الصحيح في الثابت األوقية ولفظ الرقة، لفظ أن فزعموا: اللغة وضع ماوأ

 .خالفه التحقيق أن قدمنا وقد
 .منهما واحد كل به حيرج أن يمكن ما لك فسنذكر الفريقين، حجج علمت فإذا
 :مرجحات فله الحلي؛ زكاة بوجوب القول أما
 عمرو بن هللا عبد عن روايته قدمنا كما أكثر، -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن بةالصحا من رواه من أن: منها
 .مرضي هللا عنه يزيد، بنت وأسماء سلمة، وأم وعائشة، العاص، بن
 .تقدم كما جابر، حديث من إال امرفوع   يرو فلم فيه، الزكاة وجوب بعدم القول أما

 .التحقيق على المرجحات من الرواة، وكثرة



 عافية رواه الذي الزكاة سقوط حديث من اسند   أقوى  معه، ذكر ومن شعيب، بن عمرو كحديث أحاديثه أن: هاومن
 .أيوب بن

 حتى على القول بأنه ثقة.
ألن اإلباحة جارية على األصل، نعم، والقول  اإلباحة؛ على دل ما على مقدم الوجوب على دل ما أن: ومنها

الناقل مقدم، والمؤسس مقدم على المؤكد؛ ألن الذي ال ينقل على  بالوجوب ناقل عن األصل، وال شك أن
األصل، وباقي على أصل اإلباحة، هذا لو جاء فيه نص فهو مؤكد لما قبله وأما بالنسبة لما يأتي بحكم جديد 

 ، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد.اينقل عن البراءة األصلية يكون مؤسس  
 تقرر كما الطلب عهدة من الخروج في لالحتياط اإلباحة؛ على دل ما على مقدم الوجوب على دل ما أن: ومنها
 .األصول في

 من الحلي أن على دليل وهي والذهب، الفضة، أصل في الزكاة وجوب على الصريحة النصوص داللة: ومنها
 .القول هذا به يرجح أن يمكن ما حاصل هذا عينه، في الزكاة وجبت ما نوع
 الزمن في كانت إنما التحريم في الواردة األحاديث بأن فيرجح المباح، الحلي   في الزكاة وجوب بعدم القول وأما
 .ااتفاق   الزكاة فيه تجب المحرم والحلي النساء، على امحرم   بالذهب التحلي فيه كان الذي

 نعم وجبت فيها الزكاة.وجبت فيه الزكاة، لو اتخذت المرأة آنية من الذهب والفضة  ايعني لو لبس الرجل حليًّ 
 كان بالذهب التحلي أن والتحقيقيقول الشيخ: ، امباح   بالذهب التحلي صار أن فبعد فيه، الزكاة عدم أدلة وأما
 ،اثاني   وتحليله ،أوال   تحريمه أدلة من البيهقي ساقه ما له يدل كما أبيح، ثم النساء على امحرم   األمر أول في

 .. إلى آخره..الحديث، وعلوم األصول في تقرر كما أمكن إن واجب والجمع ،األدلة بين الجمع يحصل وبهذا
 جميع من أولى أمكن إذا الجمع أن ومعلوم أحدهما، إلغاء من أولى الدليلين إعمال ألن ظاهر؛ ووجهه

 .الترجيحات
 آخره. إلى" ورق  من فتخات يدي في فرأى" فيه فإن المتقدم، عائشة حديث فيه يقدح الجمع هذا: قيل فإن

 .ما ايوم   يمتنع لم بها فالتحلي تحريم، لها يسبق لم والفضة الفضة،: والورق 
 واآلثار األحاديث أن زعم الحلي، في زكاة ال: قال من: قال -رحمه هللا تعالى- البيهقي الحافظ قاله ما فالجواب
 .الزكاة سقطت لهن أبيح فلما النساء، على احرام   بالذهب التحلي كان حين كانت زكاته وجوب في الواردة
 أبي وابن القاسم، رواية أن غير ،امحفوظ   فيه الورق  ذكر كان إن عائشة، حديث مع القول هذا يصح وكيف: قال

 ريبة يوقع اليتامى أموال زكاة إخراج من مذهبها من ثبت ما مع الحلي، زكاة إخراج تركها في عائشة عن مليكة،
 .امنسوخ   علمته فيما إال عنه، روته فيما -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي الفتخ ال فهي المرفوعة، الرواية هذه في

صلى هللا عليه - النَّبي من الوعيد فيه الحلي زكاة عدم أن عائشة تعلم أن يبعد أنه يخفى فال وبالجملةيقول: 
 أنها مع جرها،ح في عمن ذلك بعد إخراجها تترك ثم النار منالنار، أو بأنه حسبها  حسبها بأن لها -وسلم

 .اليتامى أموال في الزكاة بوجوب: القول عنها معروف
 المسيب، بن وسعيد عمر، ابن عن البيهقي، ورواه عاريته، الحلي بزكاة المراد أن: القول هذا أهل أجوبة ومن

 .عنه الروايتين إحدى في والشعبي،



 .المسألة هذه في الكالم حاصل هذاو 
 .هنا أمكن وقد أمكن، إذا الجمع الحديث، وعلم ألصولا في المقرر بحسب الوجوه وأقوى 
خراج: عنه هللا عفا مقيده قال  ما دع))( (وعرضه لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى من)) ألن ؛أحوط الحلي زكاة وا 

 .تعالى هللا عند والعلم ،((يريبك ال ما إلى يريبك
 رجح؟وماذا فهمنا من كالم الشيخ؟  ماذااآلن 

 طالب:......
م الوجوب، بعد أن استقصى أدلة الفريقين من األصول األربعة، من األحاديث المرفوعة واآلثار والقياس، عد

ما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على اإلعارة كما قال شيخ اإلسالم، أو يقال:  واللغة، رجح الشيخ عدم الوجوب، وا 
 وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء.

بقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، وقال به أئمة، يعني لو نظرنا على األئمة قال به اإلمام أبو على كل حال ي
 حنيفة، وقال به من أئمة األثر من المتقدمين والمتأخرين.

نعم القول الثاني وعدم وجوب الزكاة فيه هو قول الجماهير، هو قول جماهير أهل العلم، وعرفنا ما في المسألة، 
 فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك فله سلف نعم. فمن زكى

 طالب:......
ن كان  ؟.... أينإن المحرم تجب فيه الزكاة، وا 

 طالب:......
جرت عليها قواعد، خالص، مثل غيره من المباحات، لما أبيح جرت عليه القواعد الشرعية أن ما يقتنى 

كثير من المسائل تأتي  ،ألدلة الشرعيةازكاة، هذا عموم لالستعمال ما فيه زكاة، كل ما يقتنى لالستعمال ما فيه 
ال كان الناس كلهم علماء، وكلهم فقهاء، لوال وجود مثل هذه اإلشكاالت، صار الناس كلهم  على هذا المنحى، وا 
علماء، صارت هذه المنازل التي يرفع هللا بها العلماء في الدنيا واآلخرة متاحة لجميع الناس، لعظم هذا العلم 

ما يدركه كل أحد، وجود هذه اإلشكاالت في كثير من المسائل، في كثير من القضايا وهذا  اوعر   اار مسلك  ص
مقصود للشرع، المسألة مسألة جهاد، لكن الواحد على أريكته يسمع خبر ما له معارض كل الناس يحفظوه، لو 

-ية التي هي تتعلق باإليمان والرضا باهلل ما له معارض، هذا من الناحية العملية، ومن الناحية العلم اوجد خبر  
، يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه اإلشكاالت يعني قد يقع في قلبه شيء من الزيغ، وينسب اربًّ  -جل وعال

لذا جاء في القرآن ما هو متشابه، يمكن ما يعرفه  ؛هذا االختالف إلى أصل الدين، وأنه دين متعارض ومتناقض
ا الفائدة من اإلتيان به هذا المتشابه؟ ليتميز الناس، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما أحد، قد يقول قائل: م

 تشابه، وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به.
نقول مثل هذا في كثير من المسائل التي هي مسائل معضلة، يرد فيها من النصوص ما يقتضي السلب 

 -جل وعال-هلل  اب في تحصيله، وحرص على تحرير المسائل مخلص  واإليجاب، ولكن من رسخ في العلم، وتع
 في ذلك، يوفق مثل هذا، يوفق ويسدد، نعم.

 طالب:......



ي تجد أورع من مالك والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم في غإذا ما زكوا ما عليهم شيء، ال سيما وهم أئمة، تب
يعني ما رجحت من قبل من هو ثقة، وله ثقل عند عامة  هذا، في مقابل أبي حنيفة، يعني لو المسألة ثانية،

الناس اليوم، وتجد اإلمام أبو حنيفة في كفة، وغيره في كفة، يمكن ما ينظر إلى اإلمام مع عظمته، األلسنة كلها 
متفقة على أنه اإلمام األعظم، أبو حنيفة، يعني ما هو اإلنسان يتطاول على مثل هؤالء الجبال، لكن مادام يفتي 
ال لو تأتي بمسألة ثانية، األئمة الثالثة في كفة، وأبو  به من عرف بالتحري واتباع الدليل وكذا، صار له وزن، وا 
حنيفة في كفة، ثم بعد ذلك ما تجد من يرى قول أبي حنيفة من المعروفين عند الناس ممن جعل هللا لهم القبول، 

حال القوالن مثل ما ذكرنا في بعض القضايا التي فيها  ما التفت الناس إلى قوله، إال عند من يقلده، وعلى كل
 األدلة تكاد تكون متكافئة، وهللا اعلم االحتياط هو ظاهر، وقديم، وأنا أقول باالحتياط.

ال ما فيه؟  جمع العمالت والتحف، فيه زكاة وا 
 طالب:......

قيمتها وقت التداول، هذه عروض،  العمالت، تقصد العمالت الملغاة التي ال يتم التداول بها، وقيمتها أضعاف
 عروض تجارة هذه.
 ؟نعمعنه في هذه البالد قبل ضرب الريال السعودي،  يسمونه الفرنسي، كان متداوال   الذيريال  يعني الريال مثال  

 طالب:......
مالت قيمتها ، وهناك عمالت قبله أكثر قيمة منه، المقصود أن هذه العاكبير   ا، إيه اآلن لو يوجد يستحق مبلغ  نعم

أكثر من قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة، والتشاغل بها وبذل األموال فيها ال شك أنه من باب 
 اإلسراف؛ ألنها ال قيمة لها حقيقة، إنما هي من باب اإلسراف.

اوى قطون مثل هذه المسائل، يقول: أنت لو تستمع إلى فتتبعض السفهاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويل
المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة، ويوم األحد ما فيه زكاة، ويوم االثنين األحوط، ويوم الثالثاء كذا، 
يعني مثل هؤالء يخفى عليهم خالف أهل العلم القديم والحديث، وأن الخالف موجود من عصر الصحابة، ال 

لة وجمع ما فيها، هذا التعب عبث؟ هذا أفضل شك أن مثل هذا لتعظم األجور، يعني من تعب على تحرير مسأ
شك، الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام إذا تولى األمر من ليس  همن جميع نوافل العبادة، ما في

 ه، أما األكفاء فالخالف موجود من عهد الصحابة.ف  ، مثل هذا ال بد من كَ ءبكف
حلي من ذهب أو فضة عرفنا َحلي، هذه المفرد، وجمعه  : قال مالك: من كان عنده تبر أو-رحمه هللا-يقول 

؛ ألنه حينئذ يكون حكمه حكم الكنز، وليس حكمه حكم عام كل في الزكاة فيهحلي، ال ينتفع فيه للبس فإن عليه 
 فإن ،درهم مائتي أو اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال ،عشره ربع فيؤخذ يوزن  ما يقتنى لالستعمال،

نما ،زكاة فيه فليس لكذ من نقص  .اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 
ال ما فيها زكاة؟ ولو  يعني إذا كان يمسكه للبس كان كسائر ما يستعمله، طيب كتب طالب العلم فيها زكاة وا 

هذا الكتاب، كثرت، يعني قد تقوم حاجته بألف مجلد، يقول: ال، يمكن أحتاج في يوم من األيام هذا الكتاب، و 
 .اإلى أن تبلغ عشرة آالف مجلد، نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة، حقيقة أو حكم  



نما تكون   إصالحه أهله يريد الذي المكسور والحلي التبر فأما ،اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاةيقول: وا 
 .زكاة فيه أهله على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ولبسه
، كسائر العروض، ال زكاة في زكاة العنبر وال ، الطيب المعروف،المسك في وال اللؤلؤ في ليس :مالك قال

نما تطلب الزكاة في أقيامها، فهي تزكى  أعيانها، يعني ال يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكوات، وا 
لزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل باعتبار أنها عروض تجارة، وسيأتي ما في العروض من وجوب ا

 الظاهر في هذا في باب مستقل إن شاء هللا.
من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون  آتيةفي دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية األولى، وهي 

بحر، ثم قبل دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة واألموال غاصت في ال
سنوات يسيرة ما أدري سنتين أو ثالث بحث عن هذه األموال وأخرج قدر كبير منها، بعد كم ستين سبعين سنة، 

 نعم. ؟أخرج منها وبيعت في المزادات، المقصود أن مثل هذه إذا عثر عليها هل حكمها حكم الكنز أو لقطة
 طالب:......

 لمة.وعليها ضرب إسالمي، واسم مسلمين، ودولة مس
 طالب:......

بها معروف، يملكها واجدها، أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها، صاح الكن هل هي تكون ركاز   نعم،
 أربابه معروفون .

 طالب:.......
 وليس عليها أي دليل على صاحبها

 طالب:.......
 الذي يظهر أنها أقرب ما تكون للركاز .

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
به نبينا محمد وعلى وآله وصح ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 تعالى: -رحمه هللا-قال المؤلف 
 فيها لهم والتجارة اليتامى أموال زكاة باب

 ال اليتامى أموال في اتجروا" :قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 ".الزكاة لهاتأك

 في يتيمين لي اوأخ   تليني عائشة كانت" :قال أنه أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 ".الزكاة أموالنا من تخرج فكانت حجرها
 الذين اليتامى أموال تعطي كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن" بلغه أنه مالك عن وحدثني

 ".فيها همل يتجر من حجرها في
 بمال بعد المال ذلك فبيع ،ماال   حجره في يتامى أخيه لبني اشترى  أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .كثير
 ".اضمان   عليه أرى  الو  ،اون  ذمأ الولي كان إذا لهم اليتامى أموال في بالتجارة بأس ال: "-رحمه هللا- مالك قال

 بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم و  ،الحمد هلل رب العالمين
 :فيها لهم والتجارة اليتامى أموال زكاة بابتعالى:  -رحمه هللا-أما بعد فيقول المؤلف 

ي آدم من مات أبوه قبل البلوغ، فإذا بلغ الحنث ارتفع عنه الوصف، بحيث إذا ناليتامى: جمع يتيم وهو بالنسبة لب
 صف اليتم.كلف ارتفع عنه و 

 ".الزكاة تأكلها ال اليتامى أموال في اتجروا" :قال الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
يرى أن الزكاة تجب في مال  -رضي هللا تعالى عنه-ال تأكلها الزكاة، فدل على أن أمير المؤمنين عمر 

 ة.الصبي، ولو لم يبلغ، ولو لم يكلف، ومثله ما جاء عن عائش
القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، عن أبيه  أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثنييقول: 

له  ا" وهو ابن أخيها، محمد بن أبي بكر الصديق، تليه وتلي أخ  تليني عائشة كانت" :قال أنهالقاسم بن محمد 
زكاة حليهما، حلي هؤالء البنات، وتخرج زكاة  يتيمين في حجرها، وكانت تلي أخواتهما على ما تقدم، وال تخرج

 أموال هؤالء الصبية؛ ألنها كانت هي الولي عليهم بعد مقتل أبيهم بمصر في قصة معروفة.



 ".الزكاة أموالنا من تخرج فكانتيقول: 
 فلوال وجوب الزكاة في مال الصبي لما ساغ لها هذا التصرف.

كانت تعطي أموال اليتامى  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبي  ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة
 ".فيها لهم يتجر من حجرها في الذين

 هذه المسألة األخرى، المسألة األولى وهي وجوب الزكاة في مال الصبي، ومثله المجنون.
نه غير مكلف، جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والحنفية ال يرون فيها الزكاة؛ أل

فكما أنه غير مطالب بالصالة، وال بالصيام، وال بالحج قبل التكليف؛ ألنه قد رفع القلم عنه، كونه يؤمر بها من 
أجل التمرين هذا شيء، لكن الكالم على كتابة الحسنات والسيئات، القلم مرفوع عنه، فال يطالب بالصالة على 

 لحج، أبو حنيفة يقول: والزكاة كذلك.سبيل الوجوب واإللزام، وال الصيام، وال ا
هذا يشمل  }خذ من أموالهم صدقة{الجمهور يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم األدلة، 

))فأعلمهم أن هللا قد افترض الكبير والصغير؛ ألن المسألة تعلقها في المال، وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن، 
كان أو  ، عاقال  اكان أو صغير   ا( والذي يملك المال غني، كبير  ئهم فترد في فقرائهم(عليهم صدقة تؤخذ من أغنيا

 .امجنون  
 فعموم األدلة يدل على وجوب الزكاة في أموال غير المكلفين.

معنى رفع القلم؟ أنه ال يكتب عليهم شيء، لكن  ماأال يعفيهم من دفع الزكاة؟  ،طيب رفع القلم عن مثل هؤالء
نما هو من باب ربط األسباب بمسبباتها، وجد المال قالوا: إن أ خذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، وا 

رضي -فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، فمرده إلى الحكم الوضعي، وليس الحكم التكليفي، وخبر عمر 
خراج عائشة ال تأكلها الزكاة، دل على أن اليتامى في أموالهم الز  -هللا تعالى عنه -رضي هللا تعالى عنه-كاة، وا 

ولذا قال بمقتضى هذا جمهور أهل  ؛الزكاة اليتامى هؤالء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم األدلة
 ألبي حنيفة. االعلم خالف  

  .يتامى": "اتجروا في أموال ال-رضي هللا تعالى عنه-المسالة الثانية: االتجار في أموال اليتامى، يقول عمر 
 الذينكانت تعطي أموال اليتامى  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي 

 ".فيها لهم يتجر من حجرها في
لئال تأكلها الزكاة، المال الذي ينقص ينتهي، الذي ينقص وال ينمو هذا ينتهي، وال بد من تحريكه واالتجار به؛ 

 .ا، وتأكله النفقات أيض  لئال تأكله الزكاة
 فبيع ،ماال   حجره في يتامىعبد ربه بن سعيد  أخيه لبني اشترى  أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنييقول: 
 يعني حرك المال، اشترى به سلعة فكسب فيه مكاسب كثيرة. .كثير بمال بعد المال ذلك
ى هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى ، ليس معنلهم اليتامى أموال في بالتجارة بأس ال: "مالك قال

ن ل مَ بَ له يعني من ق   اوالربح له، ال، إنما يقول: في أموال اليتامى لهم، الربح لهم، وال للولي، إذا كان الولي مأذون  
 في اله يتجر ويتصرف مراعي   اعينه في الوالية، سواء  كان األب، أو القاضي الذي هو الحاكم، إذا كان مأذون  



؛ ألنه أمين، مؤتمن، ما لم يفرط، أما إذا فرط اضمان   عليه أرى  الذلك المصلحة، مصلحة هؤالء اليتامى، يقول: ف
 فحينئذ يضمن. أو َتصرف تصر ف غير مرض  

تجر بهذا المليون أإن اتجر بهذه األموال لنفسه، يقول: أنا عندي أيتام لهم مليون ريال جالس، وبدل ما يجلس 
تعطى  اموجود يعني، وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس، ال لهذه القضية بعينها، أحيان   أرادوه لنفسي، ومتى ما

أموال لتوزيعها على الفقراء، تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء، ثم تحتاجها أنت، بحثت عن فقير أو عن أسرة 
أنا أتصرف بها خالل هذا الشهر،  ، تقول:يأتون بعينها، من ذوي الحاجات، وقالوا: إنهم سافروا، بعد شهر 

أقترضها وأتصرف بها، وهذا يتسامح فيه كثير من اإلخوان، يتصرفون على نية الضمان، وحينئذ ينتقل المال من 
، مضمون بحيث لو تلف يضمنه ألصحابه، فمسألة امضمون   اكونه وديعة وأمانة غير مضمونة، إلى كونه قرض  

لرد في وقته، إذا كان يجزم برده في وقته ولعدم احتياج صاحبه إليه ومثل االقتراض إذا كان يغلب على الظن ا
هذا في الودائع واألمانات، أراد شخص أن يسافر ووضع عندك وديعة، أمانة، مبلغ من المال، قال: لئال يسرق، 

ع بداية إال م يأتي، وأنا أعرف أن صاحبه ما هو الئال يضيع، لئال ينهب، أضعه عندك، فقلت: ما دام جالس  
ذا جاء دفعته إليه.  الدراسة، بعد ثالثة أشهر أتصرف به، وا 

وقل مثل هذا في الودائع التي تودع من قبل الناس في البنوك، الناس يودعونها على أساس أنها أمانات في 
ال قروض؟  البنوك وا 

 طالب:......
غ يربطه بحبل، ويكتب عليه اسمك، ال، لو كانت أمانات ما تصرف فيها البنك، البنك اآلن إذا أعطيتها المبل

ذا  ال يتصرف فيه ويدخله مع أمواله، ويبيع ويشتري، وا  ويودعه في خزينته، فإذا جئت سلمت نفس المبلغ؟ وا 
ولذا لو تلف يضمن، بخالف الصورة األولى، لو جعله أمانة،  ؛جئت أعطاك غيره؟ هذا اقتراض ما هو بأمانة

 ،المبلغ لفالن، ومتى ما جاء يسلم، وبالفعل لما جئت وجدته ما حرك بمعنى أنه كتب عليه اسمك، وقال: هذا
 هذه أمانة، بمعنى أنه لو تلف ال يضمن البنك، وال يضمن المؤتمن.

أقول: االقتراض ال شك أن الورع عدمه، ولو غلب على الظن رده في وقته، ولو غلب على الظن أن صاحبه ال 
لطالب العلم،  لب في وقته فال يتيسر، بعض الناس يأخذ أمواال  يحتاجه قبل وقت الرد؛ ألنه عرضة ألن يط

أموال من التجار، ويقولون لهم: هذه زكوات أو صدقات، وزعوها على نظركم، ثم يدخلها في حسابه ويتصرف 
، يترك من هذه األموال ،يفعل ،، يسوي اكيفما شاء، يشتري لنفسه وألهله، ولبيته ما يريد، يشتري سيارة، يجدد أثاث  

، فبعضهم افي توزيع الصدقات؛ ألن بين أول واحد وآخر واحد مدة قد تكون طويلة إذا كان المبلغ كبير   وهو ماش  
يتسامح في مثل هذا إذا غلب على الظن الرد في وقت الحاجة، وال شك أن األحوط والورع عدم التعرض لمثل 

تقدر أنك في آخر الشهر، أو في نهاية المدة عند أنت  الئال يحصل ما لم يخطر على البال، أحيان   ؛هذه األشياء
الحاجة إلى هذا المبلغ، تقدر أنه سهل الرد، لكن وما يدريك عن المستقبل، يمكن ما تستطيع، وكم من شخص 
تعرض إلحراجات، بل تعرض التهامات، وأنزل نفسه مواضع التهم بهذه السبب، اقترض هذا المال وتصرف 

 استطاع الرد. فيه، ثم عند وقت الحاجة ما
 طالب:......



 هو ضامن على كل حال.
 طالب: يضمن في نفس الوقت.

-شك، إذا كان، إلى وقت الحاجة، أنت اآلن تصور أعظم من ذلك البيان والتبليغ عن هللا  ههو إذا كان، ما في
لحاجة ما من قبل الرسل في الدين، يعني قبل وقت الحاجة يلزم البيان؟ ما يلزم، لكن في وقت ا -جل وعال

 يجوز تأخيره.
هنا المسألة في أموال الناس المبنية على المشاحة، وهي من هذه الحيثية ينبغي أن يحتاط لها، منهم من 

ذا رجعت أريده، أنت تتصرف، ايتس مح، يقول: مادام أعطاك المال، وقال: أنا وهللا مسافر إلجازة ثالثة أشهر، وا 
ب على ظنك أنك لو استأذنت يأذن لك، بعضهم يقول: إذا كان األمر ما أذن لك بالتصرف، وال استأذنته، ويغل

كذلك فال مانع من أن تتصرف على أن تجزم بأنك عند مجيئه توفرها له، لكن أنت لك ديون في ذمم الناس، 
تقول: أنا وعدني فالن، لي عليه دين، أن يسلمه بعد شهر، ما هو بثالثة أشهر، لكن تبين أن هذا الشخص 

رفت هذه األموال على هذا األساس، فتبين أنه مماطل، جاء صاحب المال، تقول: وهللا أنا متحري مماطل، ص
، أقول: يحصل في الواقع شيء ما حسب له حساب، فيتحاشاه اإلنسان بقدر اإلمكان إن اضطر إليه، يأتيمال 

 .ففي القول الثاني سعة، لكن بحيث ال يعرض أموال الناس للضياع
 طالب:......

 بد أن يستأذن، إذا أذن له ال بأس، إذا قال: أنا أتصرف.ال 
 طالب:......

ذا جاء وقت الحاجة أنا ضامن، بحيث متى ما طلبت إذا أذنوا له األمر  ال، هو إذا استأذن وقال: أتصرف بها، وا 
 سهل يعني واضح هذا.
 طالب: لو ما استأذن؟

نسان ويغلب على ظنه أنه يجدها في وقت الطلب، فالقول لو ما استأذن أقول: إذا احتيج إليها، يعني احتاجها اإل
 الثاني فيه، نعم، اآلن هي تأخذ ألناس معينين، هي نائبة عن األغنياء، أو عن الفقراء؟

 طالب:......
هذا الكالم، في هذه الصورة إذا ذهبت الجمعية إلى األغنياء وطلبت باسم الفقراء، نائبة عن الفقراء، لكن إذا  نعم

 صارت نائبة عن الغني. ،غني ابتداء  جاء إلى هذه الجمعية، وقال: وزعوا عني هذه األموالكان ال
 طالب:......

 ال، الصورة منفكة.
طالب: لكن أقصد الجمعيات، هي مسجل عندها الفقير، وتعطي في الغالب من يسجل عندها، فهي نائبة عنه 

 في االستالم والتسليم، والبع  إما أن تذهب إلى الغني.
أنا أقول: في حالة ذهابهم إلى األغنياء والطلب باسم الفقراء، هي نائبة عن الفقراء، إذا جاء الغني إلى الجمعية 
ودفع لها المال لتوزعه للفقراء هي نائبة عن الغني، والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز 

ا توزعه على طول السنة، الفقير ما يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم ؟ أنهماذالها أن تتصرف، األمر الثاني يجوز لها 



إليه؛ ألن من طبيعة الفقير أنه ال يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة، فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، 
عند كثير منهم مطرد، لكن إذا قلنا هي نائبة عن األغنياء، واألغنياء ال يجوز لهم التأخير، إذن الجمعية ال 

ما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال: ادفعوها إلى الفقراء، اآلن  وز لها التأخير، تصرفها في الحال، فرقنا بينيج
نائبة عن الغني، إذا ذهبت الجمعية إلى األغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء، هي في هذه الصورة نائبة عن 

 الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح.
 طالب:......
 بد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن األغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات ال، هي ال

العاجلة، ولتصرف هذه األموال التي نابت فيها عن األغنياء للشهر األول، للفقراء، يترك ما بعده من األشهر إذا 
 طلبت الجمعية من األغنياء، فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء.

 .طالب:.....
 ال بد من التفريق؛ ألن الغني ال يجوز له التأخير فنائبه في حكمه، ال يجوز له التأخير.

 طالب:......
، العامل على الصدقة، وهذه يفعلها ويتصرف فيها كثير من الشباب يجمع باسم الفقراء، ابالنسبة، يسأل عنها كثير  

إال إذا واله اإلمام، أما أن  امل ال يكون عامال  خمسة بالمائة باسم عامل على الصدقة، الع ،ويأخذ نسبة عشرة
يترك الناس يتصرفون يجمعون بأسماء الفقراء، ثم يتبين أنهم بعد سنة وسنتين أغنياء من خالل هذا الجمع على 
حساب الفقراء ما هو بصحيح، هذه ال بد لها من حل، ال يستطيع أحد أن يتصرف، يقول: ما من مسجد يجمع 

 ، هو ما يملك.السن عند أبواب المسجد، ثم بعد ذلك يوزع عليه من هذه الزكوات، أبد  مجموعة من صغار ا
فالعامل إذا واله اإلمام وفرض له نسبة نعم، منصوص عليه، من المصارف، ولو تركت لتصرفات الناس 

 واجتهاداتهم ضاعت، نعم.
 طالب:......

 فنائبك مثلك. ،بال شك، يعني ألنك أنت ال يجوز لك التأخير
 طالب:......

سهل، النفل ما له حد محدد، لكن الزكاة الواجبة إذا حال عليها الحول ال يجوز تأخيرها، يتسامح أهل العلم باليوم 
لكن إذا تصرفت الجمعية على مقتضى برنامجها المعد عندها على مدى سنة تنفق على هؤالء  ،واليومين والثالثة

ا الكالم كله على الكالم على الزكاة التي ال يجوز تأخيرها، أما الصدقات الفقراء، معناه أن الزكاة تتأخر سنة، هذ
 فأمرها واسع، يعني ليس لها وقت محدد.

 طالب:......
 .ال، هو معروف، نعم

 طالب:......
ال له طرق، أكثر من طريق،  ثابت، معروف عنه، وتصرف عائشة ما فيه إشكال، تصرف عائشة مثل  نعموا 

 الشمس.



 طالب:......
النقص الحسي ال ينكره عاقل، النقص الحسي، يعني ألف ريال راح منه خمسة وعشرين، صار تسعمائة وخمسة 
وسبعين، هذا ما ينكره أحد، السنة الثانية مثل، الثالثة مثل، هذا واضح، لكن كونها بركة وينمو وطهرة للمزكي 

اسم الزكاة، لكنه أمر معنوي، أما األمر  من اأن يسرق، هذا أمور معنوية وثابتة شرع   منله  اوللمال، وحفظ  
 الحسي ال ينكره أحد.

 طالب:......
ال، أبوه، في بني آدم من فقد أباه، في غير الحيوانات من فقد األم، من الذي أنابه؟ أنابه ولي األمر، ال، مثل 

 هذا.
 طالب:......

لمسجد يجمعون فيه، يعني مرخص لها، عند أبواب ا اهي بمسألة أناب، اآلن أئمة مساجد يكلفون شباب   ماال، 
هذا إذا حددت النسبة من قبل ولي األمر، يعني صار فيه نوع من التحديد، أما أن يترك لهم أناس يعطون عشرة 

 .ال شرط ما يصلح هذا، هذا ضياعبالمائة، وناس خمسة بالمائة، وواحد بدون، ناس بدون قيد و 
 طالب:......

 ؟ما نسبة ما يؤخذ؟ هل يمكن أن يأخذ العامة خمسين بالمائة من الزكاة ما حددت على موظفين، لكن نعم،
 طالب:...... 

 ، هذا غلط، هذا غلط ال بد من ضبطه.اما خول بنسبة معينة، ال، ما ترك له مثل هذا أبد  
 طالب:......

 هذا ال بد من ضبطه، سم. ،ال
 أحسن هللا إليك.

 الميراث زكاة باب
، ماله ثلث من ذلك يؤخذ أن أرى  إني ،ماله زكاة يؤد ولم هلك إذا الرجل إن :الق أنه مالك عن يحيى حدثني

 :قال الوصايا على تبدى أن رأيت فلذلك ،عليه الدين بمنزلة وأراها ،الوصايا على وتبدى ،الثلث بها يجاوز وال
ن ،حسن فذلك أهله ذلك ففعل الميت بذلك يوص لم فإن :قال ،الميت بها أوصى إذا وذلك  أهله ذلك يفعل مل وا 
 .ذلك يلزمهم لم
 وال ،عر  وال ،دين في ورثه مال في زكاة وارث على يجب ال أنه فيها اختالف ال التي عندنا والسنة :قال
 .وقبضه باعه يوم من الحول اقتضى أو ذلك من باع ما ثمن على يحول حتى ،وليدة وال ،عبد وال ،دار
 .الحول عليه يحول حتى الزكاة ورثه مال في وارث على تجب ال أنه عندنا السنة: -رحمه هللا- مالك وقال

 الميراث زكاة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
، وهلك في األصل تعني مات من غير زيادة، حتى إذا هلك، هلك إذا الرجل إن :قال أنه مالك عن يحيى حدثني

أهل العلم ال يطلقون هلك في غير المواريث، سورة غافر، هذا قيل بإزاء نبي، نعم، لكن العرف، العرف عند 
إنما يقولون:  ايعني في مسائل الميراث كلها هلك هالك، لكن في غير المواريث إذا ترجموا ألحد أو أعلنوا خبر  



ن كان أصل الكلمة بإزاء من مات من غير زيادة، إذا هلك ول  مهلك في حق من ال ترضى سيرته، هذا عرف، وا 
، والسبب في ذلك يقولون: ألنه متهم، الثلث بها يجاوز وال، ماله ثلث من ذلك يؤخذ أن أرى  إني ،ماله زكاة يؤد

أن يقر على نفسه بالزكاة؛ ليحرم وارثه، فال يشاء أحد أن يمنع وارثه إال منعه، لكن متى يتهم؟ يتهم إذا ادعى 
تحسب هذه السنين، فال يبقى زكاة تجحف بماله، إذا قال صاحب المال: أنا وهللا من عشرين سنة ما زكيت، 

، وعند للوارث شيء يذكر، أما زكاة سنة واحدة، يعني زكاته تجب، أو تحل في رجب، ثم توفي في رمضان مثال  
وفاته قال: ترى يا أوالدي أنا ما طلعت الزكاة، والزكاة اثنين ونصف بالمائة، ال شك أنها دين في ذمته، ودين هللا 

المال، لكن لو قال: إنها من عشرين سنة ما زكيت، واآلن أنا تائب، هنا يتهم أنه أحق بالوفاء، فتخرج من رأس 
ال  ترك المدة متطاولة وهو ما زكى، فإذا قبضه الوارث قبل أن تخلى الزكاة ما  ما الذييريد حرمان الورثة، وا 

 .اجديد   عليه شيء، حتى يستقبل به حوال  
سنة واحدة، هذا يقبل إقراره، وتخرج من أصل المال، لكن إن أقر  وفرق بين أن يقر بنسبة ال تؤثر بالمال، زكاة

 بشيء يجحف في المال، ويضر بالورثة، من زكاة سنين متتابعة هنا يقال: ال يلزم؛ ألنه حينئذ يتهم.
 وأراهاالزكاة تؤخذ من الثلث كالوصية، يقول: تبدى على الوصايا، يعني تقدم على الوصايا،  امالك يرى أنه مطلق  

، لكن الدين من رأس المال، لماذا فرق بين الدين؟ على رأي مالك، حتى عند مالك الدين من عليه الدين منزلةب
رأس المال، وليس من الثلث؛ ألن للدين من يثبته، البينات، أما الزكاة فهي بمجرد إقرار الميت، بمجرد إقراره، 

لبينات، فإذا ثبت فهو من أصل، ال يتصور فيه حرمان ففرق بينهما من هذه الحيثية، مادام الدين له من يثبته با
وارث، افترض أن الميت أقر على نفسه بأنه مدين لفالن، وفالن ما عنده بينات، يكون حينئذ بمنزلة اإلرث الذي 

 ذكره مالك، يكون من الثلث فقط، بمنزلة الزكاة التي أشار إليها.
ي الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة: مؤونة التجهيز، وهذا ال يقدم ولذا ف ؛يقول: وأراها بمنزلة الدين عليه، هي دين

عليها شيء؛ ألنه يترتب عليها دفن الميت، الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، هذه 
: -السالمعليه الصالة و -مقدمة، الثالثة: الديون المطلقة، والخالف بين أهل العلم في تقديم ديون هللا لقوله 

( أو تقديم ديون اآلدميين باعتبار أن حقوقهم مبنية على المشاحة، هذه المسألة معروفة الخالف ))دين هللا أحق(
 فيها بين أهل العلم، الرابع: الوصايا، والخامس اإلرث.

الورثة بهذه  رفالزكاة إذا أقر بها وأنه لم يزكي زكاة سنة واحدة، وهذه النسبة ال يمكن أن يتصور أنه يريد أن يض
النسبة، ولن يتضرر الورثة بمثل هذا، فيخرج من أصل المال، إذا أقر بزكاة تضر بالورثة سنين متطاولة 

 حينئذ ال يعتبر إقراره، ال سيما إذا كان إقراره في مرض الموت. ،ومتتابعة، تأتي على المال، أو على أكثره
 أهله ذلك ففعل الميت بذلك يوص لم فإن :قال ،الميت بها أوصى إذا وذلكقال مالك: إذا أوصى بها الميت، 

ن ، يعني تبرعوا من أنفسهم، إبراء لذمة أبيهم، هذا حسن،حسن فذلك  .ذلك يلزمهم لم أهله ذلك يفعل لم وا 
انتقل المال إلى الورثة، لهم الغنم، وعليه الغرم، يعني لو اإلنسان مخلط في كسب األموال، يجمع األموال بكل 

حل ومن غير حل، من حالل ومن حرام، ثم انتقل إلى الورثة حالل بالنسبة للوارث، لكن الحساب شراهة، من 
 على من جمعه.
 طالب:......



نعم التسديد عنه، ومحاولة إبراء ذمته بقدر اإلمكان، وتعديل وصيته، كل هذا من باب البر به، لكن ما يلزم، 
 احة ولد، وال زوجة، نعم.ليس بالزم، فينتبه اإلنسان لنفسه، ال يصير تحت ر 

 طالب:......
 ما حال عليه الحول.

 .زكاة وارث على يجب ال أنه ، يعني في بلدهم بالمدينة،فيها اختالف ال التي عندنا والسنة :-رحمه هللا- قال
زكاة المال عند صاحبه األصلي في رمضان، توفي في شعبان، ما يلزمه زكاة؛ ألنه ما حال عليه الحول، 

؛ ألنه مال اجديد   ي في رمضان؟ ال، يستقبل بها حوال  الوارث بعد وفاة مورثه، هل نقول للوارث: زك   استلمها 
 مكتسب جديد، يحتاج إلى حول جديد.

ما ورثه، ال زكاة فيه حتى يحول  ، كلدار وال ،عرض وال ،دين في ورثه مال في زكاة وارث على يجب الأنه 
، يعني الحول ، قبض،اقتضى أو ذلك من باع ما ثمن على يحول حتى ،، أمةوليدة وال ،عبد وال عليه الحول،

ال  اسواء  كان باع بعض ما ورثه أو بقي عين   ال عبد وا  ورثها، فإذا حال عليها الحول يزكيها، سواء  كانت دار وا 
ال أي عرض من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها.   أمة، وا 

؛ ألنه الحول عليه يحول حتى الزكاة ورثه مال في وارث على تجب ال أنه عندنا لسنةا: -رحمه هللا- مالك وقال
 مال حادث، يستقبل به الحول من يوم الملك، والقبض، وهذا محل إجماع. نعم.

 باب الزكاة في الدين: 
 كان -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان أن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ".الزكاة منه فتؤدون  ،أموالكم تحصل حتى دينه فليؤد دين عليه كان فمن ،زكاتكم شهر هذا: "يقول

 بع  قبضه مال في كتب العزيز عبد بن عمر أن السختياني تميمة أبي بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 منه يؤخذ ال أن بكتاب ذلك بعد عقب ثم ،السنين من مضى لما زكاته ويؤخذ ،أهله إلى برده يأمر اظلم   الوالة
 ".اضمار   كان فإنه ،واحدة زكاة إال

 أعليه مثله دين وعليه مال له رجل عن يسار بن سليمان سأل أنه خصيفة بن يزيد عن مالك عن وحدثني
 .ال :فقال ؟زكاة
ن ،يقبضه حتى يزكيه ال صاحبه أن الدين في عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: -رحمه هللا- مالك قال  أقام وا 
 ال اشيئ   منه قب  فإن ،واحدة زكاة إال عليه تجب لم صاحبه قبضه ثم ،عدد ذوات سنين عليه هو الذي عند
 دينه من قب  ما مع يزكى فإنه ،الزكاة فيه تجب قب  الذي سوى  مال له كان إن فإنه ،الزكاة فيه تجب
 .ذلك
ن :قال  فال ،الزكاة فيه تجب ال دينه نم اقتضى الذي وكان ،دينه من اقتضى الذي غير نا  له يكن لم وا 
 قبل قب  ما مع الزكاة به تتم ما عدد ذلك بعد اقتضى فإن ،اقتضى ما عدد ليحفظ ولكن ،فيه عليه زكاة
 .الزكاة فيه فعليه ،ذلك



 ،دينه من اقتضى ما مع عليه واجبة فالزكاة ، قال:يستهلكه لم أو أوال   اقتضى ما استهلك قد كان فإن :قال
 أو قليل من ذلك بعد اقتضى ما ثم ،الزكاة فيه فعليه درهم مائتي أو ،اعين   ادينار   عشرين اقتضى ما بلغ فإذا
 .ذلك بابحس الزكاة فعليه كثير
 أن ،واحدة زكاة إال فيه يكون  فال ،يقتضى ثم اأعوام   يغيب الدين على والدليل: -رحمه هللا- مالك قال

 ليس أنه وذلك ،واحدة زكاة إال أثمانها في عليه فليس يبيعها ثم ،اأعوام   للتجارة الرجل عند تكون  العرو 
نما ،سواه مال من العرو  أو ،الدين ذلك زكاة يخرج أن العرو  أو الدين صاحب على  كل زكاة يخرج وا 
 .غيره شيء عن شيء من الزكاة يخرج وال ،منه شيء
 عليه لما وفاء فيه ما العرو  من وعنده ،دين عليه يكون  الرجل في عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 فيه تجب نا  من بيده ما يزكي فإنه ،الزكاة فيه تجب ما ذلك سوى  النا  من عنده ويكون  ،الدين من

ن ،الزكاة  فضل النا  من عنده يكون  حتى عليه زكاة فال ،دينه وفاء إال والنقد العرو  من عنده يكن لم وا 
 .زكيهي أن فعليه ،الزكاة فيه تجب ما دينه عن

 تعالى: باب الزكاة في الدين:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 والدين ال يخلو إما أن يكون لإلنسان على غيره، أو عليه لغيره، إما أن يكون على غيره، أو عليه لغيره.

، في عفان بن عثمان أنالكندي صاحبي،  يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
" بعض الشراح يقول: إن اإلشارة هذه إلى زكاتكم شهر هذا، يقول: "اهقي يقول: سمعت عثمان خطيب  رواية البي

رجب، وأنهم كانوا يزكون في رجب، وال دليل عليه؛ ألن األصل أن زكاة كل صاحب مال بحسب حلول الحول 
لى أمواله الحول في هذا األصل، هذا يحول ع ،ولذا ال يكون للزكاة شهر واحد ؛عليه، بغض النظر عن غيره

محرم، وهذا في صفر، وهذا في رجب، وهذا في القعدة، كل شهر زكاته إذا حال على ماله الحول، لكن عموم 
المسلمين يعني من القدم وهم يتوخون األوقات التي يكون فيها مضاعفة، تكون فاضلة، فيحرصون على أن 

 هم في رمضان، نعم.الزكاة فيه، وهذا تتابع الناس على أن تكون زكوات تكون 
 طالب:......

يتوخون أن تكون الزكاة في رمضان، أنت زكاتك في رجب، تقول: أنا أزكي في رمضان، نقول: ال يجوز، زكاتك 
م في رمضان الذي ي تزكي في رمضان نقول: نعم، طيب أريد أن أزكي في رمضان، نقول: قد   غفي القعدة تب

 ل الزكاة جائز خالف التأجيل.قبله، ولو لم يحل عليه الحول؛ ألن تعجي
 "زكاتكم شهر هذا"

 طالب:......
 ال ما دام زكيت في رمضان، زكي في رمضان، خالص يستقر شهرك في رمضان.

 طالب:......
 الزيادة صارت من رمضان، ما هي من رجب.

 ".الزكاة منه فتؤدون  ،أموالكم تحصل حتى دينه فليؤد دين عليه كان فمن"
 الزكاة أو ال يمنع الزكاة؟  اآلن الدين هل يمنع



 ؟نعمفي كالم اإلمام مالك ما يشير إلى أنها 
 طالب:......

يمنع الزكاة، والحنابلة معروف رأيهم، وال زكاة في مال من عليه دين، ينقص النصاب، لكن هل عهد من النبي 
عليهم دين أو ال دين عليهم؟  أو من خلفائه إذا بعد السعاة أن يسألوا أرباب األموال هل -عليه الصالة والسالم-

لم يعهد هذا، ولم يحفظ، فدل على أن الزكاة ال سيما في األموال الظاهرة، التي تتعلق بها نفوس الفقراء 
 اويشرئبون إليها، ال تمنع الزكاة، تريد أن ال تزكي سدد الدين، أما أن تحبس أموال الناس وتحبس زكاة مالك أيض  

ن يقول أن الدين ال يمنع الزكاة، إذا أردت أن ال تزكي على أن ال يكون ذلك ما يصح هذا، هذه وجهة نظر م
 بذمتك، احرص على براءة ذمتك، نعم. التيمن الزكاة سدد األموال  افرار  

 طالب:......
 ال، هذه ما صارت زكاة، هذا تشديد هذا، ال ما هو بزكاة هذا، ال ما يصح.

أنه يقول: أنا أطلب إنسان خمسين، وأنا عندي زكاة، أطرحها  أقترح إليك السؤال عنه الذيطالب: ال هو 
 .ايصير تشديد   الذي امني، هذا طبع  

 الزكاة تمليك، إذا كانت لفقير ال بد من تمليكه.
 طالب: وال يشترط؟؟؟؟؟

 ال، الزكاة ال بد فيها من التمليك.
 ".الزكاة منه فتؤدون  ،أموالكم تحصل حتى دينه فليؤد دين عليه كان فمن

ن كان ال يبلغ  ايعني إذا كان عليك دين سدده، لتكون حرًّ  في بقية مالك، فإن كان يبلغ النصاب زكيت، وا 
 النصاب ما زكيت.

الخليفة الراشد،  العزيز عبد بن عمر أن السختياني كيسان تميمة أبي بن أيوب عن مالك عن وحدثنييقول: 
 -رحمة هللا عليه-؛ ألن عمر بن عبد العزيز لما تولى هلهأ  إلى برده يأمر اظلم   الوالة بعض قبضه مال في كتب

من األموال إلى بيت المال، حتى ما كان بيد أوالد الخلفاء السابقين،  امن األوضاع، وأعاد كثير   اصحح كثير  
وزوجاتهم، وأقاربهم، ومعارفهم، كلها أدخلها في بيت المال؛ ألنها قبضت بغير حقها، يعني من الطرائف عبد 

، نعم، فجاء عمر بن عبد العزيز فأخذها منه، فأدخلها في بيت المال، ثم جاء الذي اأرض   اك أقطع شخص  المل
فجاء عمر بن عبد العزيز  ابعده سليمان، فجاء صاحب األرض يشتكي عند سليمان، قال: إن أباك أقطعني أرض  

، والذي أخذها -رحمه هللا-تقول  فأخذها، وأدخلها في بيت المال، قال: الذي أعطاك األرض ما -رحمه هللا-
، رحمه هللا :كل الناس يقولون هذا، يعني الذي يأخذ األرض تقول ماذا أفعل،؟ قال: -رحمه هللا-منك تقول: 

 .رحمه هللا :أعطاك ما تقول الذيو 
أخذ األموال التي أخذت من غير وجهها، ورد المظالم، وكتب  -رحمه هللا-على كل حال عمر بن عبد العزيز 
 إلى والته بأن يتتبعوا مثل هذه األمور.

 من مضى لما زكاته ويؤخذ ، ال بد أن يرد،ا، وجوب  أهله إلى برده أمرف اظلم   الوالة بعض قبضهكتب في مال 
عشر سنين تؤخذ منه الزكاة عشر سنين؛ ألنه لو بقي في يد صاحبه زكاه عشر  ا، قبض المال ظلم  السنين



لكنه عقب بعد ذلك بكتاب آخر أن ال يؤخذ إال زكاة سنة واحدة، هو ممنوع من  سنين، وبهذا قال بعض العلماء،
من التصرف فيه، ما ضيع ماله، وال  االتصرف فيه، واألصل في الزكاة أنها في األموال النامية، وما دام ممنوع  

 احدة.ضيع نفسه، وال فرط، إنما منع من التصرف في هذا المال فال يوجب عليه أكثر من زكاة سنة و 
، لماضي السنين، وقال به جمع من أهل العلم، ولعل هذا واحدة زكاة إال منه يؤخذ ال أن بكتاب ذلك بعد عقب ثم

، اجديد   هو األولى واألرفق به؛ ألنه ال يجمع عليه بين ظلم وزكاة، وقال بعض أهل العلم: أنه يستقبل به حوال  
، ثم يزكيه بعد ذلك، وهذا له وجه، القول األخير له اجديد   ال  ، إذا قبضه يستأنف به حو من قبضه، ما يزكيه حاال  

 وجه؛ ألنه ممنوع من التصرف فيه، كيف يزكي وهو ممنوع؟
والقول الثاني: يشبه بالدين على المعسر والمفلس الذي ال يرجى، فإذا قبض يزكى، وال شك أن تزكيته في وقته 

 هذا من شكر النعمة على رده، فله وجه.
 .طالب:.....

زكاة سنة ما تضرهم، يعني إذا قبض، ومحجوز عشر سنين وزكي سنة ال شك أن هذا ما يضرهم، لكن لو 
 جديد، القول الثالث له وجه، له وجه؟؟؟ استقبل به حوال  

 ، يعني هذا العلة.اعن ربه ال يستطيع التصرف فيه بحيث ال ينمو، فإنه كان ضمار   ا" يعني غائب  اضمار   كان فإنه
، سليمان بن يسار هذا أحد يسار بن سليمان سأل أنهالكندي  خصيفة بن يزيد عن مالك عن ثنيوحديقول: 

 الفقهاء السبعة:
 سعيد أبو بكر سليمان خارجة فخذهم عبيد هللا عروة قاسم 

 .ال :فقال ؟زكاة أعليه ،مثله دين وعليه مال له رجل عنسبعة، أنه سأل سليمان بن يسار 
لك وقول الحنابلة، أنه ال زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فقال: ال، أي ال وهذا يؤيد، ويدعم قول ما

أن الزكاة الدين ال يمنع  -رحمه هللا-زكاة عليه، وهذا قول جمع، جمع غفير من أهل العلم، وهناك قول للشافعي 
 الزكاة، وكأنه من حيث االستدالل أظهر.

هلك هالك، في باب المواريث، وقد أشكل علي كيف يهلك  هذا يقول: ذكرت أن أهل العلم يذكرون قول:
 الهالك، أرجو اإليضاح؟

ألن  ؛يموت الميت، هلك هالك، يعني مات ميت، ميت بغض النظر عن كونه رجل، ما يقولون مات رجل
 الموت ليس خاص بالرجال، هلك هالك يعني مات ميت.

هذا الدين له أو عليه؟  ،يقبضه حتى يزكيه ال صاحبه أن الدين في عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: مالك قال
؛ ألنه يقبضه حتى يزكيه ال صاحبه أن الدين في عندنا فيه اختالف ال الذي األمرله، الدين له، الصورة الثانية، 

 ال يقدر على تنميته.
ن ، والعلماء احدةو  زكاة إال عليه تجب لم صاحبه قبضه ثم ،عدد ذوات سنينالدين  عليه هو الذي عند أقام وا 

يفرقون بين الدين إذا كان على ملي، بحيث متى طلبه صاحبه يدفع إليه، هذا كأنه عنده، يزكيه عدد السنين، 
كلما حال عليه الحول يزكيه، أما إذا كان عند معسر مفلس، إذا طلبه صاحبه ال يؤدى إليه، مثل هذا يزكى عند 

 فريق بين الدين على الملي، وعلى المفلس.ت هأهل العلم سنة واحدة، وفي كالم مالك ما في



 فيه تجب قبض الذي سوى  مال له كان إن فإنه ، لنقصه عن النصاب،الزكاة فيه تجب ال اشيئ   منه قبض فإن
، يعني قبض دون النصاب هذا ال تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان عنده مال يكمل به هذا المال الذي قبضه الزكاة

 . لتمامه النصاب.ذلك دينه من قبض ما مع يزكى فإنه جب فيه الزكاة،حتى يبلغ النصاب، فإنه ت
وهو ملي، اقترض زيد من عمرو مليون ريال، حال عليه الحول، وهو بيد زيد، ما تصرف  اشخص اقترض مبلغ  

فعلى ن الدين ال يمنع الزكاة، وهذا زيد ملي، إ :موجود، وهو بالمقابل مدين للمقرض بنفس المبلغ، فإذا قلنا ،فيه
الوجهين الزكاة على من؟ نعم؟ عليهما، نعم الزكاة عليهما، المقترض ال يريد أن يدفع الزكاة يسلمها صاحبه، لكن 

ال ما عليه، إذن  :يقول للسعاة -عليه الصالة والسالم-عنده مال ولم يثبت أن النبي  اسألوه هو عليه دين، وا 
ن يقول بوجوب الزكاة على من عليه الدين، أما على يزكي، وذاك دينه في ذمة ملي يزكي، هذا ظاهر قول م

القول الثاني وهو أنه ال زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، مثل هذا ظاهر أنه ال يزكيه إال صاحبه 
 بخالف المدين.

 ؟؟؟؟؟؟طالب: لكن يا شيخ هل ورد أن المال يقع عليه زكاتين،
ت غض النظر عن المال، أنت اآلن تتعامل مع مكلف، نخاطب المكلفين، أن نحنما نخاطب المال،  نحن

مخاطب بركن من أركان اإلسالم، أما صاحب الدين فال إشكال بكونه عليه زكاة؛ ألن الزكاة بذمة ملي، متى ما 
لى أن  أراده ال لتحايل على إسقاط الزكاة كل الناس، يعطيه واحد ملي، يقول: خذه وتصرفوا وقرض، وا  أخذه، وا 

مائة ألف، وأنت ملي، وكل شهر يأخذ  كاة، وال هو يسترجع منه بقدر حاجته، نعم هي قضية مثال  يروح وقت الز 
أن تأخذه منه مصروف ثم تتحايل على إسقاط الزكاة، هذه الصورة واضحة،  من أجلمنك عشرة، أو خمسة، 

 لكن المدين؟
ال الباطن هذا ما هو له في الحقيقة، هو المدين أهل العلم بعضهم يفرق بين األموال الظاهرة والباطنة، يقول: الم

للدائن، والسعاة إنما هم لألموال الظاهرة، للمواشي والزروع، مثل أصحاب المواشي، وأرباب الزروع، ما يسألون؛ 
إلى هذه األموال، فلهم نصيب منها، سواء  كانت مواشي أو زروع، مثل هؤالء ولو كانوا  ألن أنظار الفقراء اتجهت

 ن، لكن األموال الخفية التي ال تشرأب إليها أنفس الفقراء، هذه تمنع الزكاة، نعم.مديونين يزكو 
 طالب:......

، نعم، فالملي الذي متى ما طلب منه احكم   ا، صار معسر  ا، أقول: إذا ماطل لم يكن ملي  اإذا ماطل، ما صار ملي  
 المال يدفع، نعم.

 طالب:......
يؤمر صاحبه بدفع زكاته، فهو غير مستحق، كأنه ليس له، ال يطالب ال، هو أجل، المؤجل غير مستحق، فال 

 به إال إذا قبضه، نعم.
 طالب:......

 ؟ماذاالمال 
 طالب:......

 لكنها تجب على مكلفين.



 طالب: أن الزكاة تتعلق بالمال؟ وتجب في مال المجنون، فقلنا هذا المال واحد، والزكاة تتعلق بالمال.
 القول المرجح. ولها تعلق بالذمة، هذا

 طالب:......
 من؟

 طالب:......
 انتهينا من الملي، وتعلقت بالمال.

 طالب:......
بالمال؟ ال، هم إذا قالوا: تتعلق بالمال، نعم عالقتها  أوي كل صورة من صور الزكاة تتعلق بالذمة غأنت تب

ق تتعلق بها، والتي غير صالحة ترجع األصلية بالمال، ولها ارتباط بالذمة انتهى اإلشكال، الذمة الصالحة للتعل
 إلى المال، إلى األصل، أنت حاضر الدرس السابق؟

 طالب:......
أقول: الذمة الصالحة للخطاب تتعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تتعلق بالمال، من باب ربط األسباب، كما لو 

عليه شيء؛ ألن هذا من باب  ما يضمن؟ ما أوهو كاسر زجاج السيارة، يضمن و  أتيتكسر الصبي لك حاجة، 
؟ تؤخذ من أغنيائهم، سواء كان افقير   أو ا، غنيًّ اصغير   أو اربط األسباب بالمسببات، هو غني، سواء  كان كبير  

 غيره، عليهما تنصرف لهما، هذا القول المحرر. أو امجنون   أو اصغير  
 طالب:......

لمجنون  لزكاة، لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أمواال  له مال تتجه إليه الزكاة، المدين له ذمة تتجه إليه ا
ال؟ هذا الذي يمكن تخرق به القاعدة،  أموحال عليها الحول، هذا المثال الذي يمكن تخرق به القاعدة، أنت معي 

؟ ثالثة أقوال ،أما صبي غير مدين وله أموال المسألة اتجهت إلى المال، ما هي بثالثة أقوال في متعلق الزكاة
، فإذا أفلت اإما إلى المال بغض النظر عن الذمة، أو إلى الذمة بغض النظر عن المال، أو على االثنين مع  

 التكليف من هذا لحق هذا نعم.
 طالب:......

 .ايعني يعفيه مما كلف به شرع  
 طالب:......

ند جمع من أهل العلم، حتى اآلن أنت بإزاء اثنين من المكلفين، يعني على قول مالك وقول الحنابلة، ومعروف ع
قال بعضهم: هو رأي الجمهور، أن الزكاة ال تتعلق بمن عليه دين، من عليه دين ينقص النصاب ال زكاة عليه، 

واحد قيل له اسأل، هل عليه  ههؤالء ما عندهم إشكال، ال إشكال عندهم من األصل، لكن إذا قلنا السعاة ما في
لى فالن عنده مال، اسحب زكاته، والغالب أن أهل الزروع والثمار ما دين أو ما عليه دين؟ مجرد ما تصل إ

من البنك  اوهللا أنت آخذ قرض   :يسلمون من دين، ال في القديم وال في الحديث، لكن ما يسألون، ما يقال
ال ما أخذ، بعضهم عنده من القروض أضعاف، أضعاف ما عندهم من الزروع، ومع ذلك تؤخذ منه  الزراعي، وا 

 اة، لكن من يفرق بين األموال الباطنة والظاهرة بعدين هذا وجه.الزك



على كل حال القول المشتبه أن الدين ال يمنع من الزكاة، فإذا قلنا بأن الدين مانع من الزكاة، بغض النظر عن 
 عندنا أشخاص مكلفون، هذا عنده مال، عنده مائة ألف في البنك رصيد، هات ألفين ونصف. نحنالمال، 

 ني له دين عند ملي مائة ألف هات ألفين ونصف.الثا
نقال:   .ناض له يكن لم وا 

 الضاد المشددة مثل عاف.
والناض هو المال الصامت، قال: فالن ليس له ناض وال عاض، ما عليه أموال صامته، وال بهائم، وال شيء، 

 .اأو عين   اوالناض من المتاع ما تحول ورق   ،نعم، وال رقيق، الناض هي الدراهم الصامتة
نما يسمونه ناض يعني إذا تحول عين   بعد أن  اقال األصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض، وا 

 .اكان متاع  
 على كل حال المراد به الدراهم.

نقال:  ، لكونه الزكاة فيه تجب ال دينه من اقتضى الذي وكان ،دينه من اقتضى الذي غير ناض له يكن لم وا 
، هذا اقتضى مائة درهم، ما فيها زكاة؛ ألنها اقتضى ما عدد ليحفظ لكن ،فيه عليه زكاة فال النصاب، أقل من

، قبض مرة قبض ما مع الزكاة به تتم ما عدد ذلك بعد اقتضى فإن أقل من النصاب، لكن سجل هذه المائة،
 .الزكاة فيه فعليه ،ذلك قبل، قبض ما مع الزكاة به تتم ما عدد ذلك بعد اقتضى فإنثانية مرة أخرى، 

 ألنه مال واحد حال عليه الحول، فإذا بلغ النصاب يزكي.
 أو ،، المائة األولى أكلها، صرفها، فإن كان قد استهلك ما اقتضى أوال  أوال   اقتضى ما استهلك قد كان فإن :قال
نه إمن الدين وقلنا:  ، قبض مائة فأكلها، قبض مائةدينه من اقتضى ما مع عليه واجبة فالزكاة، يستهلكه لم

يزكيه إذا قبضه، قبض في نهاية الشهر مائة، وفي نهاية الشهر الثاني مائة درهم، المائة ال تجب فيها الزكاة، 
عليه زكاة هذه المائة، باعتبار أن الدين كله أكثر من  وجب: تضم المائة الثانية إلى األولى باعتبار أنه ليقو 

، مال من يستهلكه لم أو ،ئة األولى، يقول: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أوال  نصاب، فتضم هذه المائة إلى الما
دين مقبوض يزكيه فقبضه؛ ألن العبرة ما هي بأصل ما يحل، العبرة بأصل المال، يعني أنت لك عشرة آالف، 

فرده ال عند شخص، أعطاك هذا الشهر مائة ريال، ما فيها زكاة، الثاني أعطاك ما يتم به النصاب، لكنه بم
يصل النصاب إال إذا ضم مع األول، كأنك قبضت الجميع في هذا الشهر، هذا مقتضى قوله، أنك ال تنظر إلى 
أنك ما عندك نصاب، أنت عندك نصاب بما عند المدين، أنت مالك الذي في ذمة المدين زائد على النصاب، 

 اقتضى ما مع عليه واجبة فالزكاة، يستهلكه مل أو ،في حكم األغنياء، قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أوال  
 من ذلك بعد اقتضى ما ثم ،الزكاة فيه فعليه درهم مائتي أو ،اعين   ادينار   عشرين اقتضى ما بلغ فإذا ،دينه من
 .ذلك بحسب الزكاة فعليه كثير أو قليل

جديد هذا الذي يقبض، هو مال ؛ ألنه ال ينظر إلى أنه، ما هو مال اأو درهم   افيزكي ما قبض من ذلك ولو دينار  
 جديد يطلب فيه النصاب؟ هو جزء من مال كبير تجب فيه الزكاة، نعم.

 طالب:......



، عند عامة أهل العلم، إن كان على مفلس، فيزكيه إال إذا قبضه، اال، أما إذا كان على مفلس فهو مانع قطع  
 .لكن إذا كان على ملي فليس بمانع أصال  

 طالب:......
يزكيه إذا قبضه، لكن هل يزكيه لجميع ما مضى من السنين، أو لسنة واحدة؟ منهم من يقول: يزكيه  ال، هو

ال  ،في الحقيقة جميع ما مضى من السنين، نعم، ومنهم من يقول: أنه يكفيه أن يزكي سنة واحدة؛ ألنه غير نام  
 سيما إذا كان على غير ملي.

 عند تكون  العروض أن ،واحدة زكاة إال فيه يكون  فال ،يقتضى ثم اأعوام   يغيب الدين على والدليل: مالك قال
، هذا بناء  على رأيه في المال، في واحدة زكاة إال أثمانها في عليه فليس يبيعها ثم ،اأعوام   للتجارة الرجل

ألن العروض عنده كما سيأتي في زكاة العروض إما أن تكون مما  ؛العروض، ال، ما هو بكل العروض بعد
ما أن تكون مما يحبس األموال، تدور ، ويسرع بيعها، نعم، يعني تدور بأيدي التجار، فتباع وتستبدل بسرعة، وا 

بضائع تعرض سنين ما تباع؟ نعم؟ عند مالك ما تزكى إال سنة واحدة على ما  هوال تنصرف بسرعة، ما في
تريتها وقت الغالء بمليون، سيأتي، ومثل هذا قل في المحتكر الذي ينتظر ارتفاع األسعار، عندك أرض اش

احتجت وعرضتها على البيع ما قيمتها إال مائة ألف، أنا ما أنا ببائع الحين، الخسارة ما هي بالربع أو الخمس، 
الخسارة تسعة أعشار، ما أنا ببائع، تنتظر سنة سنتين ثالث وأنت عارضها للتجارة، للبيع، عند مالك مثل هذه 

قيمته، تزكى، إذا ما عت لسنة واحدة، الجمهور يقولون: تزكى كل سنة، تقوم، األرض متى تزكى؟ تزكى إذا بي
 حال عليها الحول.
 تكون  العروض أن ،واحدة زكاة إال فيه يكون  فال ،يقتضى ثم اأعوام   يغيب الدين على والدليلولذلك يقول هنا: 

 ليس أنه وذلك ،واحدة زكاة إال أثمانها في عليه فليس يبيعها ثم ، مثل األرض الكاسدة،اأعوام   للتجارة الرجل عند
، هو يرى أن الدين الزكاة سواه مال من العروض أو ،الدين ذلك زكاة يخرج أن العروض أو الدين صاحب على

مادام تعلقت بذات المال، فالزكاة منه، أو من قيمته إذا بيع، وهللا األرض باقية، وأخرج زكاتها من أموالي الثانية، 
 جل أن أخرج زكاتها كما هو عند غيره؟أو أستدين من أ

 اإلمام مالك ما يرى هذا أن الزكاة فيه، من نفسه، أو من قيمتها إذا بيعت.
ك، وعنده مواد غذائية، فيخرج مواد غذائية نيكون عنده مائة ألف بالب ،طالب: اآلن صار عند بع  التجار

 ك، أو هو معه ال يخرج منه زكاة إنما يخرج؟بما يزكي مائة األلف؟ ويقول: هذه زكاة والمال الذي في البن
الدراهم ال بد تزكى دراهم، لكن اإلشكال  ،ما هو وارد في األموال، األموال ال بد تزكى أموال، األموال ال بد ،ال

رز، وألف كيس من السكر، فيما إذا كانت جميع البضاعة مواد غذائية، يعني هذا المحل فيه ألف كيس من األ
، األلف الثاني خمسة وعشرين، اروض للتجارة، قوم فيه ربع العشر، األلف خمس وعشرين كيس  فيه أموال، مع

 ، وهكذا، هل يخرج من نفسه، من عينه، أو من قيمته؟اوهكذا، ألف كرتون فيه خمسة وعشرين كرتون  
 طالب:......

 غذاء. خرجي أمدراهم  خرجي :يغيب ماذايعني 
 .ءراهم يخرج غذايهرب من إخراج الد من أجل أنطالب: 



لكن الغذاء ما هو بدراهم؟ إذا كان الملحوو فيه حاجة الفقير، أنه لو يعطي دراهم ضاعت عليه، هذا فيه مثال، 
ي تعطيه غشيء مطرد أن الفقير يسهل عليه إخراج الدراهم، بخالف الغني، فإذا ملك األموال، تب يوجدوعادة، 

ي ينفقها بشهر أو أقل، غثالثين ألف نفقة سنة، يب نين تعطيه مثال  في مثل هذه الس ي تعطيه مثال  غنفقة سنة، تب
 ماذاغذائية تكفيه لمدة سنة، و  اأنا أعطيه مواد   ،ويبقى بقية السنة يعود إلى فقره، وأنت تقول: هذه الثالثين ألف

 ذلك؟رز، وخمسة، إلى آخره، يؤمن له غذاء سنة، فهل يجوز لك أبمواد غذائية، يعطى خمسة أكياس  يفعل
مثل هذه األغذية أموالك، هل تخرج من  اال يجوز بحال، أما إذا كانت أموالك عروض   اأما إذا كانت أموالك نقود  

نفس المال، أو تخرج من أقيامها؟ الجمهور عليك أن تخرج من األقيام، إال إذا كان إخراج العروض أنفع للفقير 
 كما في حديث معاذ، نعم.

 طالب:......
 .اجها أنفع للفقير فأنت تخرج عروض  إذا كان إخرا

 ،سواه مال من العروض أو ،الدين ذلك زكاة يخرج أن العروض أو الدين صاحب على ليس أنه وذلكيقول: 
نما  .غيره شيء عن شيء من الزكاة يخرج وال ،منه شيء كل زكاة يخرج وا 
 من عليه لما وفاء فيه ما العروض من وعنده ،دين عليه يكون  الرجل في عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال

 ناض من بيده ما يزكي فإنه ،الزكاة فيه تجب ماقدر  ذلك سوى  ، الذهب والفضة،الناض من عنده ويكون  ،الدين
، يعني وتجعل العروض في مقابلة الدين؛ ألنها تحسم العروض، عنده عروض، وعليه دين بقدر الزكاة فيه تجب

ألف، وعنده محل، بقالة فيها ما قيمته مائة ألف، وعنده في البنك رصيد  قيمة هذه العروض، شخص مدين بمائة
ه مدين في مقابله مائة ألف، مائة ألف، رأي مالك أن الدين يؤثر في الزكاة، فالمحل التجاري ما يزكى، لماذا؟ ألن

مر عندنا في األ :يقول ،هذا مقتضى كالمه ،شيء أورياالت  أوالعين التي في البنك سواء ذهب أو فضة يزكى 
 ،ويكون عنده من الناض  سوى ذلك ،الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين

ويجعل العروض في مقابل الدين  ،فيه الزكاة بيعني قدر ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تج
ن لم يكن عنده من العروض والنقد إال وفاء دينه  زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه فال ،وا 

احسم مائة ألف من  ،مدين بمائة ألف ،فما قابل الدين ال زكاة فيه ،فعليه أن يزكيه ،وما تجب ما تجب فيه الزكاة
 أموالك وتزكى الباقي فما قابل الدين ال زكاة عليه.

  طالب: .................
واألموال الخفية لو لم يكن في إيجاب الزكاة عليهم إال المبادرة بسداد  ،لها ظاهرأما األموال الظاهرة فاالستدالل 

لكن هل من صور التحايل أن شخص  ،بعض الناس يتحايل على إسقاط الزكاة ،المبادرة بسداد الديون  ،الديون 
ايلت على هل أنت تح :نقول ،لما صار في شعبان أوقفها ،عنده عمارة للبيع يحول عليها الحول في رمضان

ألن الحيلة اآلن ظاهر من تصرفه أنه ال  ؛ليس بحيلة ،إسقاط الدين؟ هل مثل هذا حيلة على إسقاط الزكاة؟ ال
 ألنه أخرج ماله كله هلل. ؛يقصد إسقاط الزكاة

  طالب: .................
 نعم خذ زكاة العروض.



 أحسن هللا إليك.
د، عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر، عن مالك عن يحيى بن سعيباب زكاة العرو  حدثني 

وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن بن عبد الملك في زمن الوليد 
ا، انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينار  

ا، فدعها وال تأخذ منها شيئ   ديناال ا، فإن نقصت ثلثَ حتى يبلغ عشرين دينار   ،اب ذلكا، فما نقص فبحسدينار  
ا، فما نقص فبحساب دينار   ،اومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينار  
م بما تأخذ منهم ا، واكتب لهذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها وال تأخذ منها شيئ  

: األمر عندنا فيما يدار من العرو  للتجارات، أن الرجل إذا رحمه هللاقال مالك  ا إلى مثله من الحول.كتاب  
ا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه ال ا أو رقيق  ا، بز  ق ماله، ثم اشترى به عرض  صدِ 

قه، وأنه إن لم يبع ذلك العر  سنين، لم الحول من يوم صدِ يؤدي من ذلك المال زكاة، حتى يحول عليه 
ن طال زمانه، فإذا باعه، فليس فيه إال زكاة واحدة. قال مالك  يجب عليه في شيء من ذلك العر  زكاة، وا 

ا أو غيرهما للتجارة. ثم يمسكها حتى : األمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمر  رحمه هللا
ليها الحول ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك يحول ع

: وما كان من مال عند رجل عفا هللا عنهقال مالك  داد.مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، وال مثل الجَ 
م فيه ما قوِِ ا من السنة يُ جعل له شهر  يديره للتجارة، وال ين  لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه ي

كله ما تجب فيه ذلك كان عنده من عر  للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ 
ليس عليهم إال صدقة  ،جر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء: ومن تَ رحمه هللاقال مالك و  الزكاة فإنه يزكيه.
 لم يتجروا.تجروا فيه أو  ،واحدة في كل عام

زكاة العروض النصوص تدل على الزكاة في النقدين الذهب  ،باب زكاة العروض :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول 
والعروض هل  ،األنعام على ما سيأتي منصوصة وفي بهيمةوعرفنا مقدار النصاب وفي الزروع والثمار  ،والفضة

والظاهرية  ،ولهذا القول أدلته ؛ب فيها الزكاة وأنها مالوأنها تج ،تنزل منزلة األقيام كما يقول عامة أهل العلم
لكن ال يشك  ،الذين اقتصروا على ما ورد التنصيص عليه ال يرون في العروض زكاة مهما بلغت هذه العروض

ا عنده ماليين األمتار من  ،والزكاة تؤخذ من األغنياء ،أحد في أن من يملك العروض أنه غني لو أن شخص 
 ،«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»ا فيدخل تحت قوله: فقير؟ غني جدًّ  أمغني  ،ا للتجارةاألراضي ويعده

ا العروض مال -وجاء في الخبر في البز وغيرهم  ٣٠١التوبة: ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ژوهللا جل وعال يقول:  ،وأيض 
المقصود أن الظاهرية  -ألةكما سنقرأ إن شاء هللا تعالى من كالم الشيخ الشنقيطي رحمه هللا في بحث هذه المس

ألن العبد والفرس ليست من  ؛ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة :يقولون  ،ال يرون في العروض زكاة
أو  ،أما إذا كان عنده فرس للبيع يتاجر فيه ،والحديث محمول على القنية ال على التجارة ،األموال المنصوصة

ا من عروض التجارة ؛هذا يزكي ،عنده عبد يزاول فيه التجارة   .ألنه حينئذ  صار عرض 
ريق  ،وهذا اسم لقب واسمه سعيد بن حيان الدمشقي ،حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد األنصاري عن ز 

على الطريق الذي يجتاز به ويمر به التجار وغيرهم في  :على جواز مصر يعني ،وكان زريق على جواز مصر



فذكر زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب  ،لك بن مروان وعمر بن عبد العزيززمان الوليد وسليمان بني عبد الم
يعني من األموال  ،فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات ،إليه أن انظر من مر بك من  المسلمين

عت، عليها حول أو أكثر من حول وهي ما بي األسواق وال تكسد، حين يمربحيث تدار في  ،التي تباع بسرعة
، النصاب كم؟ عشرين، وهنا يقول: خذ من كل أربعين ادينار   امما يديرون من التجارات من كل أربعين دينار  

واحد، دينار هذا تمييز، والثاني مفعول، خذ، لماذا نص على األربعين؟ نعم؟ هو نصاب األربعين؟  ادينار   ادينار  
إذا بلغ عشرين خذ نصف  :، يعني بدل من أن يقولاألربعين نصابين، لكن من أجل أن يكون المأخوذ كامال  

من كل ألف خمسة وعشرين، هل يعني هذا أن الخمسمائة ما فيها  :دينار، قال: كل أربعين، نعم، مثلما تقول
شيء، بدل ما تقول كل خمسمائة اثنا عشر ونصف، تقول: األلف فيه خمسة وعشرين، وال يعني أن ما دون 

ال نصف األربعين ليس فيه زكاة، فم ا نقص فبحساب ذلك، أربعين دينار، هذا ما عنده إال ثالثين، يأخذ دينار وا 
، فيأخذ نصف دينار، لكن إن نقص ادينار؟ يأخذ ثالثة أرباع الدينار، كل شيء بحسابه، حتى يبلغ عشرين دينار  
ينار فدعها وال ، فإن نقصت ثلث داعن ذلك صارت تسعة عشر دينار، ليس فيه زكاة، حتى يبلغ عشرين دينار  

ال ما يأخذ؟ نعم؟اتأخذ منها شيئ    ، ثلث دينار، طيب عشرين إال ربع، يأخذ وا 
 طالب:......

كثير، الثلث والثلث  :، إنما الثلث الذي يقال لهامفهومه، يأخذه، يأخذ؛ ألن النقص دون الثلث ال يسمى كثير  
 كثير.

 طالب:......
ا أخي، هذا كالمه، واإلنسان محاسب على كالمه، األصل له منطوق وهللا هذا كالمه، يعني ما افترينا عليه ي

وله مفهوم، مع أنه سبق لنا الكالم في قول مالك: إذا كانت ناقصة تجوز وتنفق مثل الكاملة فهي حكمها، وأما 
ال اثنا عشر،  ال ثمانية عشر، وا  ال واحد وعشرين وا  نصاب عشرين، عشرين من أي عيار؟ عيار أربعة وعشرين وا 
كلها تسمى عشرين، لكن أربعة وعشرين هذا الكمال، واحد وعشرين تنفق في األسواق مثل األربع والعشرين، 

 تمشي، فتؤخذ من الزكاة، لكن أقل من ذلك ما ينفق في األسواق. ادينار دينار، ما أحد ينتقد، ثمانية عشر أيض  
أما أقل من الثلث ال يسمى كثير، فهو في حكم  اآلن الثلث، يريد أن يقرن بقوله: والثلث كثير، يعني نقص كثير،

ال قليل؟ هم يتجاوزون عن الحبة  ؟يصير ماذاالنقص اليسير الذي ال يلتفت إليه، عشرين إال حبة،  كثير وا 
ال ما  والحبتين، طيب إلى أي حد نتجاوز؟ عندنا نص: الثلث والثلث كثير، لكن هل هذا الكالم يوافق عليه وا 

ال ما يقصده؟ هذه مسألة أخرى.هل اإلمام ما ؟يوافق  لك يقصد هذا وا 
، ثم بعد ذلك نعود إلى الكالم الصريح، مفهومه أنه إن كان النقص أقل فخذ الزكاة، فنحن نحاسب الكالم أوال  

 الذيوقال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا. وقال: ال زكاة في الناقصة، ولو قل، إال مثل الحبة والحبتين، طيب 
حبة والحبتين ما يتسامح بربع؟ يعني هل مالك طبق النص، نص النصاب بدقة؟ يعني تجاوز عن يتسامح بال

النقص الذي تنفق معه السلعة في األسواق، تجاوز عنه مالك فيما تقدم، نعم، إذن التي  حبة وحبتين، تجاوز عن
والعرجاء البين ضلعها، أما  نقصها ليس ببين تعامل معاملة الكاملة؛ ألن البيان مؤثر، العوراء البين عورها،

الشيء الذي، ما في شيء يسلم من نقص، ال شيء يسلم من نقص، عندهم الدراهم والدنانير يمكن تمر على 



، د، ولو بالمبر يجتمع منه ألف دينار كامال ،شخص محترف يأخذ منها قطع يسيرة بحيث يجتمع عنده ألف دينار
، واحد بث في حيث تخرج بين الناس، لكن هات دراهم مزيفة مثال  ، مثل هذا النقص اليسير بهولو أدنى شيء من

إما مال  نحناألسواق فئة خمسمائة مزورة، ونفقت عند الجهال، نقول: هذه أموال؟ هذه ليست بأموال، لكن عندنا 
أو ليس بمال، ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص يمكن يباع بتسعين هللة، ما يمكن، لكن عندهم هم 

الميزان، الذهب والفضة توزن، الدينار وزنه كذا، هذا نقص، يحسب بحسابه، فيتصور النقص فيها، لكن  عندهم
الريال المقطوع من طرفه سانتي واحد، واألرقام موجودة، ما ينقص في عرف أرباب العمالت اليوم، إذا نقص 

لعلم في المقدرات الشرعية، حبة أو حبتين هذا نقص يسير يتجاوزون عنه، يعني هذا شيء معروف عند أهل ا
رب خمسمائة رطل عراقي، طيب نقص رب، الخمس الق  يعني الحد المحدد بين القليل والكثير في الماء خمس ق  

رطل، أو زاد رطل، يتأثر الحكم؟ ال، عندهم أمورهم كلها مبنية على التقدير، اللهم إال في باب الربا الذي يحتاط 
الثمار، أن الخارص يترك، يترك ألرباب األموال شيء منها نسبة على ما ولذلك جاء في زكاة الزروع و  ؛له

 سيأتي يتسامح فيها.
، الثلث كثير بالنص الشرعي، مفهومه أن ما دون الثلث قليل، لكن هل مالك يتسامح عن اهنا إذا كان النقص ثلث  

حبة؟ حبة من الدنانير؟ ال ماحبتين، نه يتسامح بمثل حبة أو إما يتسامح عن الربع، يقول ابن القاسم:  ،الربع؟ ال
 الدينار يقال له حبة؟ نعم؟

 طالب:......
ال، الدينار دينار وليس بحبة، اآلن يستعمل الحبة على أنه جزء كامل من المعدود، نعم، تعطيه عشر حبات، 

ث يعني اآلن خالص جزء كامل من المعدود وتجاوز بعض الناس يعني مدير يطلب ثالث حبات موظفين، ثال
حبات فراشين، ثالث كذا، الحبة والحبتين يعني في التقدير الشرعي عندهم، يعني الدينار وزنه كذا، يعني كذا 

( فإذا وزناها فنقصت عن ))ليس فيما دون خمس أواق صدقة(: -عليه الصالة والسالم-حبات، العبرة بقوله 
 الخمس فليس فيها صدقة.

ا ال يهدر مصلحة الغني )الباذل(، فالشرع الفقير )اآلخذ(والشرع كما يالحظ مصلحة   جاء بالتوازن. أيض 
، يعني األموال التي تتصرف، أما األموال التي تكدس وال يديرون  مما فخذيقول: ومن مر بك من أهل الذمة 

ال  ن؟ رأي اإلمام مالك، التفريق بين المال التي تدار وبين األموال التيتباع، هذه انتظر حتى تباع، وهذا رأي مَ 
 كل من التجارات من تنفق في األسواق، هذا رأي اإلمام مالك، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون 

 عشرة يبلغ حتى ذلك فبحساب نقص فما ، يعني ضعف ما يؤخذ على المسلم من زكاة،ادينار   ادينار   عشرين
 .الحول من مثله إلى كتابا منهم تأخذ بما لهم واكتب ،اشيئ   منها تأخذ وال ،فدعها دينار ثلث نقصت فإن ،دنانير

؛ ألنه يتجاوزه إلى آخر، يمكن الماذا؟ إذا كتبت أنت زريق هذا إذا أخذ من المسلم أو من الذمي يكتب له كتاب  
أثبت أنك دفعت لزريق، فال بد أن يكتب زريق أنه استلم  ،يأخذ منه، يقول: وهللا أنا دفعت لزريق، يقول: هات

 آلن الموجودة تقوم مقام الكتابات.كذا، والقسائم ا
 .الحول من مثله إلى كتابا منهم تأخذ بما لهم واكتب



فقد كتب بنحو هذا إال في الكتابة للذمة، فإن  ،سلك مسلك عمر بن الخطاب -رحمه هللا-وعمر بن عبد العزيز 
 مي.عمر بن الخطاب لم يكتب بذلك، بل يؤخذ منه كلما تجر من بلد إلى بلد، بالنسبة للذ

 اشترى  ثم ، يعني دفع صدقته،ماله صدق إذا الرجل أن للتجارات العروض من يدار فيما عندنا األمر :مالك قال
 ذلك من يؤدي ال فإنه الحول عليه يحول أن قبل باعه ثم ذلك أشبه ما أو ارقيق   أو يعني ثياب، ابز   اعرض   به

 :، يعنيسنين العرض ذلكيبع  لم إن وأنه زكاته،أدى  :، أيصدقه يوم من الحول عليه يحول حتى زكاة المال
نه إن لم يبع ذلك ال ن زكاة العرض ذلك من شيء في عليه يجب لمرض سنين عاألموال الكاسدة، وا   طال وا 

 .واحدة زكاة إال فيه فليس باعه نفإ ،زمانه
دة عشر سنين يعني كالدين على المفلس، يعني الدين على المفلس يزكيه إذا قبضه سنة واحدة، أرض كاس

 صكها عند المكتب العقاري ما بيعت، ما يزكي إال سنة واحدة إذا باعها مثل الدين على المفلس سواء.
نتظر، حتى تزداد الحاجة إليها، يزكي كم؟ أطيب محتكر، يقول: أنا وهللا جابت قيمة، ومكسب طيب، لكن ولو 

 ؟نعمكاألموال الكاسدة،  كل سنة؟ أو إذا باع يزكي لجميع ما مضى، أو يزكي سنة واحدة
المحتكر خاطئ وآثم، رأي اإلمام مالك ما يفرق بين محتكر، وبين من كسد السلعة، ما دام ما باع ما عليه  أوال  

شيء حتى يبيع، لكن إذا تجاوزنا عن أصحاب األموال الكاسدة الذين يتضررون بالبيع، إذا تجاوزنا عن هذا 
لدين على المعسر له وجه، لكن المحتكر لولي األمر أن يعامله بنقيض ورأينا وجاهة مالك، وأن قياسه على ا

 قصده ويزيد عليه في الزكاة؛ ألنه آثم، يتربص بالمسلمين الحاجة والفاقة.
نه إن لم يبع ذلك ال ن زكاة العرض ذلك من شيء في عليه يجب لمرض سنين عوا   فليس باعه نفإ ،زمانه طال وا 

 .واحدة زكاة إال فيه
ب مالك في تقسيم التجارات إلى ضربين، يعني التي تنفق وتتصرف، والنوع الثاني الذي يكسد، لكن وهذا مذه

رأي الجمهور في عروض التجارة أنها تقوم، كلما حال عليها الحول، يعني عندك أموال أنت صاحب مكتبة تبيع 
محل كم يسوى؟ يسوى مائة ألف، ، إذا حال عليها الحول، تأتي بأهل الخبرة وتسألهم، جميع ما في هذا الاكتب  

ة بعت منه خالل السنة بعشرة آالف، وأكلتها، تزكي تسعين، ارتفعت الكتب، صارت تاليتزكي مائة ألف، السنة ال
تسوى مائة وخمسين، تزكي مائة وخمسين بما تستحق، طيب لماذا ال نقيس مثلما قال المالكية على الدين في 

 ذمة المعسر؟
مة المعسر والتجارة الكاسدة فرق ظاهر، بمعنى الدين على المعسر، ما هو بمضمون الفرق بين الدين في ذ

، بينما المال الكاسد بيدك، وصكك عندك، وزبونك حاضر، أصال   أتي، نعم احتمال ما يأصال   أتييمكن ما ي
كغيره،  صحيح أنك تنتظر مصلحة نفسك في تأخير البيع، فهناك فرق، فالجمهور يرون أن المال الكاسد يزكى

تزكى كل سنة، يعني لو ترك المجال للتجار  افي نزول أيض   تييعني العقارات التي في طلوع تزكى كل سنة، وال
ال شيء، ال شك أنه يحصل خلل في التطبيق. ال نافقة وا   يقدرون هذه األموال كاسدة وا 

 حتى يمسكها ثم للتجارة هماغير  أو تمرا أو حنطة الورق  أو بالذهب يشتري  الرجل في عندنا األمر :مالك قال
 ، ال فيما دونه،الزكاة فيه تجب ما ثمنها بلغ إذا يبيعها حين الزكاة فيها عليه أن يبيعها ثم الحول عليها يحول
 .الجداد مثل وال أرضه من الرجل يحصده الحصاد مثل ذلك وليس



 ثم للتجارة غيرهما أو اتمر   أو حنطة الورق  أو بالذهب يشتري  الرجل في عندنا األمر :مالك قالوجه التفريق؟  ماو 
، قبل ا؛ ألنه حال عليها الحول سابق  يبيعها حين الزكاة فيها عليه أن يبيعها ثم الحول عليها يحول حتى يمسكها
 مثل وال أرضه من الرجل يحصده الحصاد مثل ذلك وليس ، يقول:الزكاة فيه تجب ما ثمنها بلغ إذاالبيع، 
 .الجداد

 .}وآتوا حقه يوم حصاده{، نعم، هذا مار إجماال  الذي هو قطع الث
؛ الزكاة فيه عليه تجب شيء منه لصاحبه ، يحصلينض وال للتجارة يديره رجل عند مال من كان وما :مالك قال

 ،للتجارة يديره رجل عند مال من كان وما، السنة من اشهر   له يجعل فإنه ألنه مال يدور بخالف المال الكاسد،
 كان ما فيه يقوم السنة من اشهر   له يجعل فإنهيعني دون النصاب،  الزكاة فيه تجب شيء منه هلصاحب ينض وال

 فإنه الزكاة فيه تجب ما كله ذلك بلغ فإذا ،عين أو نقد من عنده كان ما فيه ويحصي للتجارة عرض من عنده
 .يزكيه

كل خمسمائة أبألف ريال، ييعني سواء  كان من ذهب أو فضة أو عروض، يعني صاحب محل يبيع في اليوم 
 ويوفر خمسمائة، الخمسمائة أقل من النصاب، ثم في الشهر الثاني مثله، وهكذا إلى آخره.

يقول: يجعل له شهر في السنة، وهذا أريح، وقل مثل هذا في رواتب الموظفين، وفي أقساط الدائمين؛ ألنه 
إذا أراد أن يخرج الزكاة بدقة، وهللا  ال محاسب  ، الموظف ال بد أن يجعايصعب على كثير من الناس يجعل محاسب  

الشهر هذا وفر سبعمائة، الشهر الثاني وفر ألف وثالثمائة، الشهر الثالث وفر ألف ومائتين، الشهر الرابع ما 
، وهو في كل شهر يحتاج إلى أن يقيد ما وفر، ثم بعد ذلك في مثل هذا اليوم من السنة القادمة يزكي ئ اوفر شي
، في هذا الشهر، بعد شهر يزكي الشهر الذي يليه، وهكذا، لكن أريح أن يجعل له شهر رمضان مثال  ما وفره 

 فيزكي فيه ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول.
 ويحصي للتجارة عرض من عنده كانمن السنة يقوم فيها ما  ايقول: وما كان من رجل...، فإنه يجعل له شهر  

، هذا الموظف الذي وفر من كل شهر مبالغ متفاوتة من شهر إلى آخر، ثم في عين أو قدن من عنده كان ما فيه
؛ ألن زكاة التفريد وضبط ما االنهاية بعد سنة وجد أن الذي في الرصيد عشرة آالف، يزكي العشرة آالف جميع  

ض الناس الزكاة يوفر من كل شهر والنظر فيه بعد حوالن الحول الباقي منه شيء، هذا أمر متعب وصعب، وبع
ترى شاقة على النفوس؛ ألن الجنة حفت بالمكاره، مستعد يدفع عشرة بالمائة سعي إذا باع واشترى، والسعي 

ن ونصف، مستعد يدفع عشرة بالمائة سعي، لكن ما يدفع اثنين ونصف بالمائة زكاة، صعب، ومستعد االعادة اثن
الفرق الذي يزيد عليه من اتخاذ شهر بعينه ما وصل  ، وهو لو جمعنعم، بثالثة آالف مثال   ا،يجعل محاسب  

الخير، هذا  ألفين، ال شك أن أمور اآلخرة فيها مشقة على النفوس، لكن بعض الناس، من وفقه هللا للخير وفعل
 .يزكيه فإنه الزكاة فيه تجب ما كله ذلك بلغ فإذا يسهل عليه كل شيء،

 ف األموال الكاسدة.وهذا في المدير يعني في المال الذي يدار، بخال
 أو فيه تجروا ،عام كل في واحدة صدقة إال عليهم ليس ،سواء يتجر لم ومن المسلمين من تجر ومن :مالك وقال
 .يتجروا لم



ورثت مائة ألف أودعتها في البنك، إن اتجرت بها وحركتها وأحلت عليها بالشيكات، وأضفت إليها، المهم أنك 
رين، تزكي المائة والعشرين، إن تركتها لم تتجر فيها، وصارت بعد حول حركتها، صارت بعد سنة مائة وعش

إال وسعها، فالمال هو مال، وهو بين أمرين، إن أديت زكاته  اسبعين، تزكي السبعين، نعم، ال يكلف هللا نفس  
بكنز فليس بكنز، إن لم تؤد زكاته فهو كنز، ولو نشر في السطوح على ما سيأتي، وما أديت زكاته فهو ليس 

 ولو دفن تحت األرض.
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5)كتاب الزكاة  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين
فيما قرأناه باألمس، المسألة القول بوجوب  -رحمه هللا-لة زكاة عروض التجارة التي ذكرها اإلمام مالك مسأ

الزكاة في عروض التجارة هو قول عامة أهل العلم، ما خالف في هذا من يذكر إال ما كان من أهل الظاهر، 
وهذا  ،يدور بسبب الكساد أو االحتكارما يدور من العروض، وبين ما ال  واإلمام مالك له رأي في التفريق بين

الذي وعدنا بقراءته ذكر المسألة الرابعة  -تعالى رحمه هللا-سبقت اإلشارة إليه، وهنا في كالم الشيخ الشنقيطي 
 في الزكاة وجوب على بعدهم ومن الصحابة من المسلمين علماء جماهير أن اعلم: الرابعة المسألةيقول: 
 على العلم أهل عامة أجمع: المنذر ابن قال العين، كزكاة عشرها ربع ويخرج الحول، عند فتقوم التجارة، عروض
 والحسن السبعة، والفقهاء عباس، وابن هللا، عبد وابنه الخطاب، بن عمر عن رويناه: قال التجارة، زكاة وجوب

 والشافعي، ي،واألوزاع والثوري، ومالك، والنخعي، مهران، بن وميمون  زيد، بن وجابر س،و وطاو  البصري،
سحاق، وأحمد، يعني أبا حنيفة، والنعمان،  هؤالء األئمة كلهم. عبيد، وأبي ثور، وأبي وا 
 إلى تنقسم عنده التجارة عروض ألن التجارة؛ عروض في تفصيل تعالى، ولمالك -رحمه هللا- ولمالكيقول: 
 يشتري  الذي هو والمحتكر ،ادائم   ويشتري  يبيع الذي هو فالمدير محتكر، تاجر وعرض مدير، تاجر عرض
ن فيبيعها، سعرها يرتفع حتى بها ويتربص السلع  .سنين مكثت ولو يبعها لم سعرها يرتفع لم وا 

هذا المحتكر يعني من باب أولى إذا كسدت السلعة، ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر؛ ألن 
رأي الجمهور فال فرق بين التاجر المدير، وبين المحتكر خاطئ، وآثم، هذا على رأي اإلمام مالك، أما على 

 المحتكر، هذه األموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى، وضربنا لذلك أمثلة باألمس.
 الحال والدين حول، كل عند يزكيها مرجوة كانت إن الناس بها يطالب التي وديونه عنده المدير فعروضيقول: 
 .بالقيمة والمؤجل بالعدد، يزكيه
لى العرض، أصل حول على العين فيزكي بعين يباع حتى فيه زكاة وال عنده يقوم فال المحتكر عرض أما  هذا وا 

 .. إلى آخره..أشار
 المدير عروض تقويم وجوب في يشترط أنه وهو ،اشرط   مذهبه مشهور في مالك زادتعالى:  -رحمه هللا-يقول 

 أهل من حبيب ابن وخالفه أقل، أو درهم ربع كان ولو الفضة، أو الذهب ذات منخاص  شيء يده يصل أن
 .ذلك اشتراط عدم في الجمهور فوافق مذهبه،

 التجارة، عروض زكاة وجوب في خالف العلم أهل من اأحد   نعلموال  الظاهر، هو الجمهور مذهب أن يخفى وال
 .أتباعه وبعض الظاهري، داود عن يروى  ما إال

-لباني اهر؟ نعم هو المعروف عن الشيخ األين يقول بقول أهل الظأحد من المعاصر  هفي آية،: الجمهور ودليل
 ، المقصود أنه قول مهجور، عامة أهل العلم على خالفة.-رحمه هللا



 طالب: هل لهم سلف؟
 نعم، أهل الظاهر.
 طالب: غير داود؟ 

 ما يعرف إال عن داود الظاهري.
 داود عن يروى  ما إال التجارة، عروض اةزك وجوب في خالف العلم أهل من اأحد   نعلميقول الشيخ: وال 

 .أتباعه وبعض الظاهري،
 اأحد   أن يعلم ولم م؛رضي هللا عنه- الصحابة بعض عن بذلك وردت وآثار، وأحاديث، آية،: الجمهور ودليل
 .سكوتي إجماع فهو ذلك، في خالف منهم

 ،-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي نع ،-رضي هللا عنه- ذر أبو رواه ما: ذلك على الدالة األحاديث فمنيقول: 
 والدارقطني، الحاكم، أخرجه الحديث، ((صدقته البز وفي صدقتها، الغنم وفي صدقتها، اإلبل في)): قال أنه

 .والبيهقي
 المستدرك، في هللا، عبد أبو والحاكم ،سننه في الدارقطني، رواه الحديث هذا": المهذب شرح" في النووي  قال

 .ومسلم البخاري  شرط على صحيحان اإلسنادان هذان: قال ثم بإسنادين، الحاكم، ذكره م،بأسانيده والبيهقي،
 الدارقطني، بالزاي وصرح الرواة، جميع رواه هكذا وبالزاي؛ الباء بفتح هو ((صدقته البز وفي)): قوله: قال ثم

 .والبيهقي
 .هذا الموضوع حول اكالم طويل جدًّ  هالمقصود في

 ، والحاكم يقول: صحيح على شرط الشيخين.به بأس ال نادإس هذا: حجر ابن يقول
 الموحدة بضم رالب  : الحديث هذا في المستدرك من نسخة في رأيته الذي: العيد دقيق ابن قال: قيل فإنيقول: 
ذن ضعيفة، الحديث في البز لفظة في بالزاي فيها صرح التي الدارقطني ورواية المهملة، وبالراء  في دليل فال وا 
 .التجارة عروض زكاة وجوب على صحته تقدير على يثالحد

 كما والدارقطني، البيهقي، بالزاي بأنه وصرح بالزاي، رووه رواته جميع أن من النووي، عن قدمنا ما هو فالجواب
 .تقدم

يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة، يعني مهملة غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف، يعني 
يقف على نسخة المستدرك البر، لكن هل قال بالراء؟ ما قال، بينما من ضبطه بالزاي قال: النقطة  كونه

 موجودة، وضبطه بالزاي المنقوطة.
 بن سمرة عن سننه في داود أبو أخرجه ما التجارة، عروض في الزكاة وجوب على الدالة األحاديث ومنيقول: 
 أن يأمرنا كان ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فإن بعد أما": قال ،-رضي هللا تعالى عنه- الفزاري  جندب
 يسكت ال أنه عادته من ومعلوم ،-رحمه هللا- داود أبو عليه سكت الحديث وهذا ،"للبيع نعد مما الصدقة نخرج
 داود أبو رواه: الحديث هذا في التلخيص، في حجر ابن قال وقد عنده؛ لالحتجاج صالح حديث عن إال

 .جهالة إسناده وفي أبيه عن سمرة بن سليمان حديث من والبزار، يوالدارقطن



 وهو جندب؛ بن سمرة بن سليمان بن حبيب داود أبي عند الحديث، هذا إسناد في: عنه هللا عفا مقيده قال
 لين، وفيه الزهري  موسى بن سليمان وفيه بالقوي، ليس وهو جندب، بن سمرة بن سعد بن جعفر وفيه ،مجهول
 ،احماس   أباه أن حماس، بن عمرو أبي عن ثبت بما اأيض   ويعتضد ذر، أبي حديث من قدمنا بما تضديع ولكنه
 تؤدي أال: فقالجلود،  أحملها، أدم عنقي وعلى ،-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر على مررت: قال

 فحسبها يديه، بين فوضعها فضع، مال ذلك: قال القرو في وأهب هذا، غير لي ما: فقال حماس؟ يا زكاتك
 .الزكاة منها فأخذ ، يعني تبلغ قيمتها النصاب،الزكاة فيها وجبت قد فوجدت

 أبي بن هللا عبد عن يحيى حدثناقال:  سفيان، عن الشافعي، رواه: األثر هذا في التلخيص في حجر ابن قال
 شيبة، أبي وابن أحمد، ورواه فذكره، الخطاب، بن بعمر مررت: قال أباه، أن حماس بن عمرو أبي عن سلمة،
 .-رحمه هللا-... إلى آخر ما قال الدارقطني ورواه به، سعيد بن يحيى عن منصور، بن وسعيد الرزاق، وعبد
 .الصحابة من مخالف له يعلم ولم عمر، عن التجارة عروض من الزكاة أخذ ثبوت رأيت فقد
: عمر ابن عن البيهقي، رواه ما اأيض   ويؤيده العلماء، أكثر عند حجة وهو ،اسكوتيًّ  اإجماع   يسمى النوع وهذا

 العروض في ليس": قال عمر، ابن عن... إلى أن قال: قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا
 ."للتجارة كان ما إال زكاة
 عرض،ال في زكاة ال: قال أنه -مارضي هللا عنه- عباس ابن عن روي  فالذي العلم، أهل عامة قول وهذا: قال
 لصحته عمر ابن حديث اتباع فكان ضعيف، عباس ابن عن الحديث إسناد القديم هكتاب في: الشافعي فيه قال

 .إلي   أحب الزكاة في واالحتياط
 هذا كالم آخر من نقل عنه البيهقي.

 .قال، سياقها واحد، لعله ابن حجر :حتى وال البيهقي، لو كله قال، عائشة عن المنذر، ابن حكى وقد: قال
قال ابن حجر في التلخيص في هذا األثر: رواه الشافعي، إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماع، وهو حجة عند 

 أكثر العلماء، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقها واحد.
 طالب:......

 ، هذا نقل، نقل داخل النقل هذا.نعم
 قال العرض، في زكاة ال: قال أنه -مارضي هللا عنه- عباس ابن عن روي  الذيف العلم، أهل عامة قول وهذا
 ، فهو داخل النقل.الشافعي فيه

يظهر تداخلت النقول، هو نقل في األول، قال ابن حجر في  الذيقال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة، وهللا 
 واه البيهقي عن ابن عمر.ما ر  االتلخيص في هذا األثر: رواه الشافعي، ثم قال: ويؤيده أيض  

 طالب:......
 البيهقي ينقل عن ابن المنذر؟

 طالب:......



ألنه يقول: انتهى، من سنن البيهقي، ويؤيده ما رواه مالك في  نعم؛قال: وقد حكى ابن المنذر؟ معك الكتاب؟ 
 بن الوليد انزم في مصر جواز   على زريق وكانالموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق، الذي قرأناه باألمس، 

 .الملك عبد
، بدأ بالحديث، بدأ باألحاديث واآلثار ثم ذكر اآلية؛ ألن األحاديث واآلثار نص في المسألة، وأما اآلية وأما
ينَ  َأي َها َيا}: تعالى قوله فهي: اآلية  رحمه هللا- مجاهد به فسرها ما على {َكَسب ت م   َما َطي  َبات   م ن   َأن ف ق وا آَمن وا الَّذ 
 اآلية، {َكَسب ت م   َما َطي  َبات   م ن   َأن ف ق وا}: ثناؤه وجل تعالى هللا قال التجارة، زكاة باب سننه في البيهقي، قال -تعالى
 َما َطي  َبات   م ن   َأن ف ق وا}: تعالى قوله في مجاهد، عن نجيح، أبي عن.. إلى أن قال: .الحافظ، هللا عبد أبو أخبرنا
َنا َوم مَّا} ،لتجارةا: قال ،{َكَسب ت م   َرج  َر ض   م نَ  َلك م   َأخ   باب :صحيحه في البخاري اإلمام  وقال النخل،: قال {األ 
ينَ  َأي َها َيا}: تعالى لقوله ؛والتجارة الكسب صدقة  َغن ي   ّللاََّ  َأنَّ }: قوله إلى ،{َكَسب ت م   َما َطي  َبات   م ن   َأن ف ق وا آَمن وا الَّذ 
يد    .حديث بغير اآلية على امقتصر   الترجمة هذه أورد هكذا :الفتح في حجر ابن قال ،{َحم 

 من ذكرناه ما جميع أن فتحصل: اآلية عموم في داخل مجاهد، ذكره ما أن: وال شك -رحمه هللا-إلى أن قال 
 عن روي  وما حماس، من الجلود زكاة عمر أخذ من صح وما المرفوعين، سمرة وحديث ذر، أبي حديث طرق 

جماع مجاهد، به فسرها وما الكريمة، اآلية عموم وظاهر العزيز، عبد بن وعمر عمر، ناب  إال العلم أهل عامة وا 
 .تعالى هللا عند والعلم التجارة، عروض في الزكاة وجوب على الداللة في يكفي األعظم، السواد عن شذ من

وض التجارة، لتحايل الناس على إسقاطها، مما يرجح به هذا القول من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عر 
، ال يحتاجه لسكنى، إنما مثال   اإذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول، يشتري بها بيت  

يريد بيعه، إذا انقطع الحول، اآلن صارت تجارة خالص، صارت عروض ال تجب فيها الزكاة، ثم إذا انقطع 
، وهكذا، فال شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة اجديد   بقيمته حوال   الحول باعه واستقبل

 أهل العلم سم.
 طالب:......

 فيها؟ ماذا
 طالب:......

 زكاة؟  هعامة أهل العلم على هذا، كلهم مخطئون، كلهم إلى أن جاء داود وقال: ما فيه رد، ، ال ما فينعم
 طالب:...... 
 ع عمر بن الخطاب وغيره من أئمة اإلسالم، مع األئمة األربعة كلهم بأتباعهم، سم.ما عليه تبر، م
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 

 أجمعين.
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء،

 تعالى: باب ما جاء في الكنز: -رحمه هللا-قال المؤلف 



 وهو -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد سمعت :قال أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 ".الزكاة منه تؤدى ال الذي المال هو" :فقال ؟هو ما الكنز عن يسأل

 كان أنه -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن دينار بن هللا عبد عن لكما عن وحدثني
 ،يمكنه حتى يطلبه ،زبيبتان له ،أقرع اشجاع   القيامة يوم له مثل زكاته يؤد لم مال عنده كان من: "يقول
 ".كنزك أنا" :يقول

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي
 تعالى: باب ما جاء في الكنز: -رحمه هللا-يقول المؤلف 

يقول ابن جرير: الكنز: كل شيء جمع بعضه إلى بعض في بطن األرض أو ظهرها، والحقيقة العرفية للكنز أنه 
ذي ال تؤدى زكاته كنز، ولو ما كان في بطن األرض، لكن حقيقته الشرعية أنه المال الذي لم تؤد زكاته، المال ال

 أودع في السطوح، وما أديت زكاته فليس بكنز، ولو دفن في جوف األرض.
بن  عمر بن هللا عبد سمعت :قال أنهمولى ابن عمر  دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 

 هو" :فقال ؟هو ما ضة{}والذين يكنزون الذهب والف: -جل وعال-، في قول هللا الكنز عن يسأل وهوالخطاب 
 ".الزكاة منه تؤدى ال الذي المال

" فما أديت زكاته على هذا ليس بكنز، ويختلف أهل العلم في المال هل فيه حق الزكاة منه تؤدى ال الذي المال"
 سوى الزكاة، أو ليس فيه حق سوى الزكاة؟ 

))إن في المال حقًّا : اها أيض  نى ع( ويرو ))ليس في المال حق سوى الزكاة(: ايروى من حديث عائشة مرفوع  
( يعني حق ))أن في المال حقًّا سوى الزكاة(( بعض أهل العلم يثبت اللفظين، ويقول: لفظ اإلثبات سوى الزكاة(

على سبيل الندب، ال على سبيل اإليجاب، والنفي ليس فيه حق سوى الزكاة هذا على سبيل الوجوب، فالمثبت 
 المندوب، والمنفي الواجب.

 من: "يقول كان أنه هريرة أبي عن السمانذكوان  صالح أبي عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنيقول: ي
" واللفظ يشمل جميع ما يتمول من نقود وزروع، وثمار، ومواشي، وعروض، وغيرها، "من كان مال عنده كان

، أقرع اشجاع   القيامة يوم ، صور لهله مثل هفلم يؤد زكات " في البخاري: من آتاه هللا ماال  زكاته يؤد لم عنده مال
حية ذكر، أقرع برأسه، بياض، وكلما كثر سمه، أو َسمه أبيض رأسه، من الحيات، قال ابن حجر: األقرع الذي 
تمعط رأسه لكثرة سمه، مع أن القزاز وهو من أئمة اللغة وله كتاب شهير في الباب اسمه: "الجامع" ينازع في 

، ليس لها شعر، يقول: ما معنى أقرع؟ معروف أن األقرع الذي سقط شعر ا لها شعر أصال  هذا، يقول: الحية م
 رأسه، نعم البياض، أو يذهب شيء من جلدة رأسه، من شدة السم الذي فيه.

 " يقولون: نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهي عالمة الذكر، وقيل: نابان يخرجان من فيه، له زبيبتان،زبيبتان له"
 ".كنزك أنا" :يقول ، حتى يدركه، يطلب صاحب المال،يمكنه ىحت يطلبه

 يعني الذي بخلت به فلم تخرج ما أوجب هللا فيه، وهذا زيادة في حسرته، وعذابه، حيث ال ينفعه الندم.
 لمسلم من حديث جابر هذا الشجاع األقرع يتبع صاحبه، وهو يفر منه، فإذا رأى أنه ال بد منه، أدخل يده في

 ، نسأل هللا العافية والسالمة.يقضمها كما يقضم الفحل فيه، فجعل



الزكاة الواجبة في األموال التي بلغت أنصبتها، والتي فيها من الحكم والمصالح من نفع الفقير، ونفع الغني 
 تنفع الفقير. ا؛ ألنها طهرة له، ولماله، ونمو له ولماله، وهي أيض  اأيض  

، هذا في الظروف العادية، مما ذكر -جل وعال-ال غير ما أوجبه هللا من الصحابة من يرى أنه ال يجب في الم
وجاره جائع، هذا في أوقات المجاعات، في  افي أوقات الشدائد والمجاعات ال يجوز للمسلم أن يبيت شبعان  

الظروف العادية ال يجب سوى الزكاة عند جماهير أهل العلم، وهو القول المعتبر في المسألة، لكن الصحابي 
الجليل أبو ذر له رأي، وهو أنه ال يجوز للمسلم أن يدخر ما زاد على قوته وحاجته، إنما يدفعه إلى غيره؛ ألن 

لإلنسان، بل هو مال هللا، جاره محتاج،  امادام المال ليس ملك   }وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم{المال مال هللا، 
العلم أن يضطر المسلم وأخوه عنده مال، ضرورة يعني دعونا من الضرورات، الضرورات ال يجيز أحد من أهل 

ولذا كثرت الكتابات حول رأي  ؛تفضي بحياته إلى الوفاة، لكن الحاجة عند أبي ذر القدر الزائد على الكفاية يدفع
أبي ذر، وتبناه كثير من المفتونين، ممن أعجب بالمذاهب الباطلة والهدامة، من الشيوعية واالشتراكية، وما أشبه 
ذلك، وكتبوا مؤلفات عن اشتراكية اإلسالم، وعن أبي ذر االشتراكي الزاهد، هؤالء الذين يتتبعون مثل هذه الزالت، 

رضي هللا تعالى -ولذا نفي  ؛وال شك أن رأي أبي ذر معارض بالنصوص، ومعارض بقول األكابر من الصحابة
ذة، ولما نفاه عثمان إلى الشام ثم نفاه معاوية بالرب اوأرضاه، اجتهاد منه، هو اجتهاد، نفي، ومات وحيد   -عنه

 حتى مات فيها. ورجع إلى المدينة، واجتمع الناس حوله، نفي إلى الربذة
ن كان القائل صحابيًّ  إال أنه معارض بالنصوص وأقوال من هو أكثر منه  جليال   االمقصود أن هذا القول وا 

يلتفت إليه، أما باب التنفل والبذل في سبيل هللا في جميع ، وأعلم منه، فال -عليه الصالة والسالم-صحبة للنبي 
 وجوه البر، هذا مفتوح، وجاء الحث عليه بالنصوص الكثيرة، المسألة في إلزام الناس بغير الزم، سم.

 أحسن هللا إليك.
 :الماشية صدقة باب

 :فيه فوجدت :قال الصدقة في -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر كتاب قرأ أنه مالك عن يحيى حدثني
 وفيما ،شاة خمس كل في الغنم فدونها اإلبل من وعشرين أربع في الصدقة كتاب ،الرحيم الرحمن هللا بسم"

 إلى ذلك فوق  وفيما ،ذكر لبون  فابن مخا  ابنة تكن لم فإن ،مخا  ابنة وثالثين خمس إلى ذلك فوق 
 وسبعين خمس إلى ذلك فوق  وفيما ،الفحل طروقة حقة ستين إلى ذلك فوق  وفيما ،لبون  بنت وأربعين خمس
 فما ،الفحل طروقتا حقتان ومائة عشرين إلى ذلك فوق  وفيما ،لبون  ابنتا تسعين إلى ذلك فوق  وفيما ،جذعة

 أربعين بلغت إذا الغنم سائمة وفي، حقة خمسين كل وفي ،لبون  بنت أربعين كل ففي اإلبل من ذلك على زاد
 فما ،شياه ثالث مائة ثالث إلى ذلك فوق  وفيما ،شاتان مائتين إلى ذلك فوق  وفيما ،شاة ومائة عشرين إلى
 وال ،المصدق شاء ما إال ،عوار ذات وال هرمة وال تيس الصدقة في يخرج وال ،شاة مائة كل ففي ذلك على زاد

 بينهما يتراجعان فإنهما خليطين من كان وما ،الصدقة خشية ،مجتمع بين يفرق  وال ،مفترق  بين يجمع
 ".العشر ربع أواق خمس بلغت إذا الرقة وفي ،ةبالسوي

 تعالى: صدقة الماشية: -رحمه هللا-نعم يقول المؤلف 



األنعام من اإلبل والبقر والغنم، والمراد بيان أنصبتها وما يجب فيها والشرط فيها السوم، أن  المراد بها بهيمة
 ارة، ألنه قال: وفي سائمتها.تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، ما لم تعد للتج

 تعالى ال يشترط السوم، ويقول: إن هذا القيد، جاء، نعم. -رحمه هللا-اإلمام مالك 
 طالب:......

نعم، جاء مقرر لما كان عليه الحال، أن أموال العرب سائمة، أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال، وليس 
عام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة بقيد مؤثر، فهذه الزكاة تجب في بهيمة األن

ال فال، ما لم تكن معروضة للتجارة.  وجبت فيها الزكاة وا 
طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة وهو معدة للتجارة، فيها ما في عروض التجارة، 

ى صاحب بهيمة األنعام؟ أن يزكي زكاة بهيمة أنعام، أو يزكي اثنين ونصف بالمائة، أيهما أكثر، وأيهما أشد عل
 زكاة عروض تجارة؟ نعم يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه.

ذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما  قد يقول قائل: إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه، وا 
 ةعنه، شخص عنده مائة من الغنم سائمة، كم فيها؟ شا تقدم، والزكوات، أن ما كان فيه كلفة ومئونة يخفف

ذا كانت معلوفة، عرض من عروض التجارة؟ نعم، ثنتين ونصف، معدل اثنتين ونصف، اثنين ونصف  واحدة، وا 
 بالمائة من قيمتها، هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟ 

ئة، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ألن هذا قد يشكل على بعض، عرض من عروض التجارة، اثنين ونصف بالما
ومعدة للتجارة، يعني هذا الكالم زكاة صدقة الماشية التي جاء فيها هذه األنصبة وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت 
سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة؟ نعم، ولو كانت للقنية، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض 

أو معلوفة؛ ألنه قد يرد إشكال مثلما أورده اآلن، وشخص عنده مائة من الغنم، أقول: إذا التجارة، سائمة كانت 
ذا كانت معلوفة ندفع اثنين ونصف بالمائة من قيمتها؟ ال، يفعل األحظ للمساكين،  كانت سائمة ندفع واحدة، وا 

، إذا كانت معلوفة، هذه ما فيها لو كان عنده مائة معلوفة ويعدها للقنية، للبنها، لنسلها، لشعرها، ما عليه شيء
 زكاة، فالسوم قيد معتبر.

 :فيه فوجدت :قال الصدقة في الخطاب بن عمر كتاب قرأ أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 أنس بن هللا عبد بن ثمامة حدثني :قال أبي حدثني :قال المثنى بن هللا عبد بن محمد حدثنافي البخاري يقول: 

 :البحرين إلى وجهه لما الكتاب هذا له كتب -رضي هللا تعالى عنه- كرب أبا أن حدثه اأنس   أن
 والتي ،المسلمين على -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فرض التي الصدقة فريضة هذه الرحيم الرحمن هللا بسم
يث أنس ... هذا حديعط فال فوقها سئل ومن ،فليعطها وجهها على المسلمين من سئلها فمن ،رسوله بها هللا أمر

 في كتاب أبي بكر، واإلمام مالك خرج كتاب عمر وهما متطابقان، كتاب أبي بكر مطابق لكتاب عمر.
 فوجدت فيه: 

 "الرحيم الرحمن هللا بسم"
كتاب عمر الذي خرجه اإلمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية ال مجال لالجتهاد فيها، ال 

 لرفع.مجال لالجتهاد فيها، فله حكم ا



أما كتاب أبي بكر الذي كتبه ألنس لما وجهه إلى البحرين يقول أنس: هذا الكتاب فيه بسم هللا الرحمن الرحيم، 
عليه الصالة -، هذا تصريح بالرفع إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم-هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول هللا 

 .-والسالم
 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

بالبسملة، يقول ابن حجر: ولم تجر العادة الشرعية وال العرفية في ابتداء المراسالت بالحمد،  هذه بداءة للكتب
الحمد هلل رب العالمين، من كالم الخطب، إنما تقول: بسم هللا  :ي تبعث خطاب لشخص ما تقولغيعني تب

إلى هرقل عظيم الروم، وفي سائر كتبه كتابه  -عليه الصالة والسالم-يعني في كتاب النبي  ،الرحمن الرحيم
عليه -بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد بن عبد هللا إلى هرقل عظيم الروم، ليس فيه حمدلة، فجميع كتبه 

 إلى الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البداءة بالحمد، بل بالبسملة. -الصالة والسالم
 "الصدقة كتاب"

 وف تقديره: هذا، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة المفروضة.يعني هذا كتاب الصدقة، فكتاب خبر لمبتدأ محذ
، يعني في األربع والعشرين أربع شياه؛ ألن األربع شاة خمس كل في الغنم فدونها اإلبل من وعشرين أربع في

؟ اآلن عندنا أربع شياه في األربع والعشرين، ومن كان عنده عشرين فقط عليه كم؟ أربع شياه، واحد ماذايسمونها 
أربع وعشرين، هذه أوقاص، ال شيء فيها، فدونها الغنم في كل خمس  ،اثنين وعشرين، ثالث وعشرين ،عشرينو 

 .ةشا
، في حديث أنس مخاض ابنة ، بدأت الزكاة من الجنس،وثالثين خمس إلى ، خمس وعشرين،ذلك فوق  وفيما

ال الذي أشرنا إليه: ابنة مخاض أنثى، وهذا كما يقال في ابن لبون ذكر، تصري ح بما هو مجرد توضيح، وا 
فمعلوم أن بنت المخاض ال تكون إال أنثى، وابن اللبون ال يكون إال ذكر، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، أو 

 ابن لبون، إن لم تكن، إن لم توجد يؤخذ ابن لبون، بخمسة وعشرين، إلى خمسة وثالثين، نعم.
 طالب:......

 لم توجد، فليس في هذا تخيير.، إن تكن لم فإن في الجملة التي بعدها،
بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية، والمخاض والماخض هي الحامل؛ 
ألن من بلغ نتاجها الحول الكامل، ودخل في الثاني في الغالب أنها تعرض للحمل، فيقال لها: ماخض، فإذا 

مل، تتركها بحيث يطرقها جمل، فتحبل، سميت باسم الغالب، بلغت سنة واألصل في أمها أن تعرض للحمل وتح
ن لم تحمل أمها. ال تسمى بنت مخاض وا   وا 

 وفيما فوق ذلك، يعني من خمسة وعشرين إلى خمسة وثالثين ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون.
 يف؟، نعم، كةطيب الثالثين، الخمسة والعشرين فيها بنت مخاض، والخمس الزائدة؟ في كل خمس شا

 طالب:......
ن و الخمسة والعشر  :ن، زكاتهما واحدة، لماذا ال يقالو ن، وعند ثاني ثالثو يعني لو كان عند شخص خمسة وعشر 

، ةن بنت مخاض، أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاو ؟ الخمسة والعشر ماذافيها 
 نعم.



 طالب:......
ن ق  ال بعضهم بأن هذه األوقاص تعامل معاملة ما دون الخمسة والعشرين.نعم هي وقص ال شيء فيه، وا 

ابن لبون الذي دخل في السنة الثالثة، أكمل  ،ذكر لبون  فابن ، إن لم توجد،مخاض ابنةيقول: فإن لم تكن 
 بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض. االسنتين، فصارت أمه لبون  

 حقة ستين إلى ذلك فوق  وفيما ، أنثى،لبون  بنت وأربعين خمس إلى ، يعني من ستة وثالثينذلك فوق  وفيما
، الحقة التي أكملت ثالث سنين، ودخلت في الرابعة، على التدريج، بنات المخاض أكملت سنة، الفحل طروقة

، قال: وحقة طرقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، اوابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت ثالث  
 طرقها الفحل، بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل.ييعني أنها بلغت أن ف

، وهي التي أكملت األربع ودخلت في الخامسة، جذعة وسبعين خمس إلىمن إحدى وستين  ذلك فوق  وفيما
، لبون  بنتا تسعين إلىيعني من ستة وسبعين  ذلك فوق  وفيما جذع، أكملت األربع سنين ودخلت في الخامسة،

، ثم بعد ذلك يستقر األمر، إذا زادت على مائة وعشرين الفحل طروقتا حقتان ومائة عشرين إلى ذلك فوق  اوفيم
ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، مائة وعشرين كم فيها؟ حقتان، مائة وثالثين؟ مائة وثالثين؟ 

 القاعدة.
 طالب: حقة وبنت لبون.

حقة، حقة واحدة وبنتا، حقة واحدة خمسين، وبنت اللبون ثمانين، مائة كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين 
وثالثين، مائة وأربعين، وبنت لبون واحدة، ومائة وخمسين ثالث حقاق، ومائة وستين أربع بنات لبون، ومائة 

 وسبعين وهكذا، استقر هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
 طالب:......

ى قول عند الحنفية أن الخمس فيها شاة، في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها الخمس وقص، إال عل
: ومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها، ما عنده إال أربع، الواجب في اآنف  

في األربع والعشرين أربع  ،ة، في العشرين أربع شياةالخمس شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشرة ثالث شيا
، قال: لو كانت وعنده عشرين، وجب عليه أربع ة، في األربع ال شيء، طيب هذا الذي وجبت عليه أربع شياةشيا
طلع بنت مخاض، أالواجب؟ بنت مخاض، أنا ما عندي إال عشرين وما  ما، قال: لو كانت خمسة وعشرين ةشيا

ال ما يجزئ؟  يجزئ وا 
 طالب:......

يلزم، ما يلزم؟ هو ما عدل إال لمصلحته، أقول: ما يلزم أن يكون أغلى، األزمان متفاوتة، والشرع حدد،  ال، ال ما
 بنت اللبون تجزئ عن سبع؟ بنت المخاض تجزئ عن سبع؟

 طالب:......
 طلع بنت مخاض، ال، هذا في الجبران، نعم.أخمس سنين، المقصود أنه لو قال: أنا وجب علي أربع شياه و 

 ....طالب:..
ال ما يقبل؟ يقبل؟ ةتكون األربع الشيا اأحيان    بثمن بنتي مخاض، الذي أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل وا 



 طالب:......
بعض األحكام الشرعية تدرك عللها، ومصالحها، وبعضها ما يدرك،  ا؛ ألن أحيان  اتجاوزنا الحد المحدد شرع  

، ةمراعاة مصلحته، نعم إذا لم يجد، يقول: وهللا ما عندي أربع شيافنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إال ل
 ، هذا ما هو باألصل، األصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها، نعم.ةتكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شيا

 طالب:......
ما  نحنذا، يعني يقول: وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب، هذا وقفنا على النص، ما عندنا إشكال في ه

 عندنا إشكال في هذا.
 طالب:......

لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما ال يقبل، وال يقبل تيس وال هرمة  ،له عقد
وال ذات عوار إال أن يشاء المصدق، نعم، رد إليه إلى مشيئته، بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت 

ال فليقف على النص.مصلحة الفقراء تقت  ضي هذا فال بأس، وا 
: ومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها اأشرنا إليها آنف   ي رواية البخاري في حديث أنس الذييقول ف

في اإلبل،  ا، وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيض  ةمن اإلبل ففيها شا االصدقة إال أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمس  
ها بالسوم، ال يلزم بعد أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في اإلبل والبقر والبقر، تقييد

 والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر، وأشرنا إليه في البداية.
، تسعين، مائة ة، خمسين فيها شاة، أربعين فيها شاشاة ومائة عشرين إلى أربعين بلغت إذا الغنم سائمة وفي

إلى ثالثمائة،  ة، مائتين وواحدة ثالث شيامائتين إلى ، مائة وواحد وعشرين،ذلك فوق  وفيما ،ةن شاوعشري
؟ فما زاد على ذلك مائة وواحدة، مائة واثنين، مائة وعشرة، مائة وخمسين، مائة وسبعين، نعمثالثمائة وواحدة 

، خمسمائة في خمس ةيكون فيها أربع شيا، إلى أن تبلغ أربعمائة فةكم، ثالثمائة، ثالثمائة وما ذكر ثالث شيا
 .شاة مائة كل ففي ذلك على زاد فما، ةوهكذا، يقول فيما فوق ذلك إلى ثالثمائة ثالث شيا

 في رواية البخاري المشار إليها، نعم.
 طالب:......

خمسمائة،  نوخ عنده ذبح له واحدة واثنتين، المسألة كم تبلغ قيمتها، يعني مائتين ألف من+هذا كريم، كل من 
المعدل خمسمائة اآلن، نقول: تصور أنها من مائتي ألف، من خمسمائة، تدري كم يبلغ صرف بعض  اخلو 

الناس؟ هذا ال شيء، هذه ال شيء بالنسبة لصرف بعض الناس، يعني ندر، ندر ما استعمله ال للتجارة وال 
أموال طائلة، ويقولون: وبعدين، مائة أو  ويشرب من حليبهن وال يبيع، جالسات، هالغيره، عنده من اإلبل يطلع ل

ن؛ ألن بعض الناس هذه مهنته، وجميع األبواب هذه ما و مفتون :ن، قلو عنده؟ نعم مفتون ماذاألف من اإلبل 
ومفتون بكذا  ،تسلم من فتنة، المفتون بسيارات، تجد عند بابه عشر سيارات، والمفتون بأثاث، ومفتون بتحف

 .موجود، وال يعدها للتجارة
 طالب:......
 ، يطلع عليهن آخر األسبوع ويجلس عندهن ويكفيه، هذا موجود.فقطال، للوناسة 



 طالب:......
 .نعمال، موجود هذا، 

 طالب:......
 فإذا كانت معلوفة ما فيها شيء، فإن كانت سائمة فيها ما ذكر.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
عنده مصحف مطبوع سنة ألف  امصاحف، وأنا أعرف شخص  يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات ال

 ، ما يقرأ فيه.اوسبعمائة وشوي، اشتراه بثالثين ألف  
 طالب:......

حمام بمائتين، كل  زوجعنده تيس بخمسمائة ألف، عنده فحل إبل بكذا، عنده  ،كل هذه األمور وبمجرد االفتتان
 لى الحاجة.راف، حتى المصاحف، القدر الزائد عاإلسهذه تدخل في 

 واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها". ةفي رواية البخاري: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شا
، بفتح عوار ذات وال الكبيرة، التي سقطت أسنانها، :، الهرمةهرمة وال ، ذكر الغنم،تيس الصدقة في يخرج وال

د   المصدق شاء ما إال العين، وهي المعيبة، وبالضم العوراء، دق من هو؟ ، هل هو المصَّ ق أو المَصدق؟ المصَّ
دق؟  المصَّ

 طالب:......
ذا قلنا: إال ما شاء المَصدق الذي يأخذ  الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء، أصله المتصدق، فهو الدافع، وا 

ن ما بغى ال، الصدقة، الذي يأخذ الصدقة، وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال، إن بغى دف ع، وا 
المقصود به هنا الساعي، وجابي الزكاة، وهل مرد مشيئته هنا إال أن يشاء مردها التشهي، يعني هل المسألة تبع 

 شهوته ورأيه؟ أو أن مشيئته ال بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير؟ نعم هذا ما يقوله أهل العلم.
 ، نعم.مفترق  بين يجمع وال

 طالب:......
 لمصدق بالتخفيف الذي هو الساعي.إذا قلنا ا

، الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، الصدقة خشية ،مجتمع بين يفرق  وال وال يجمع بين مفترق،
، لكن لو فرق؟ ولذا قال: وال ةيعني لو كان واحد عنده عشرين من الغنم، والثاني عنده عشرين، وجب عليهما شا

، يجمع بين مفترق هذا عنده أربعين، وهذا عنده أربعين، الصدقة خشية ،مجتمع ينب يفرق  وال يجمع بين مفترق،
ولذا قال: وال  ؛ما يأخذ منا إال واحدة، ال يجوز أن يفعال ذلك من أجللما سمعوا خبر الساعي قالوا: نجمعهن، 

البعض إلى ن إذا ضم و ن وهذا عشر و يجمع بين مفترق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا عنده عشر 
ذا فرقا ما وجب عليهم شيء، ما وجب عليهم شيء.  البعض أخذ منه شاة واحدة، وا 



، واحد عنده عشر، وواحد عنده ثالثين، جاء الساعي وأخذ بالسوية بينهما يتراجعان فإنهما خليطين من كان وما
ربع، وهذا عليه ثالثة واحدة، ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه ال

 أرباع.
 ".العشر ربع أواق خمس بلغت إذا الرقة وفي، بالسوية بينهما يتراجعان فإنهما خليطين من كان وما

، والخمس األواقي مائتا درهم، فإذا بلغت هذا المبلغ، بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، اواألوقية أربعين درهم  
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 في صدقة البقر:باب ما جاء 

رضي - األنصاري  جبل بن معاذ أن اليماني سو طاو  عن المكي قيس بن حميد عن مالك عن يحيى حدثني
 ،اشيئ   منه يأخذ أن فأبى ذلك دون  بما وأتي ،مسنة بقرة أربعين ومن ،اتبيع   بقرة ثالثين من أخذ -هللا عنه

صلى - هللا رسول فتوفي ،فأسأله ألقاه حتى اشيئ   فيه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من أسمع لم :وقال
 .جبل بن معاذ يقدم أن قبل -هللا عليه وسلم

 رعاء على أو مفترقين راعيين على غنم له كانت فيمن سمعت ما أحسن :-رحمه هللا- مالك قال :يحيى قال
  صاحبه على يجمع ذلك أن ،شتى بلدان في مفترقين

 يجمع كله.
 عندنا بال "كله".

 اكتبها.
 أحسن هللا إليك. 

 في متفرقة الورق  أو الذهب له يكون  الرجل ذلك ومثل ،صدقته منه فيؤدي صاحبه علىكله  يجمع ذلك أن
 .زكاتها من ذلك في عليه وجب ما فيخرج يجمعها أن له ينبغي نهأ ،شتى ناس أيدي

 كان فإن ،الصدقة في يهعل تجمع أنها :والمعز الضأن له يكون  الرجل في -رحمه هللا- مالك قال :يحيى قالو 
: -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر كتاب وفي ،كلها غنم هي إنما :وقال ،صدقت الصدقة فيه تجب ما فيها
 .شاة شاة أربعين بلغت إذا الغنم سائمة وفي
 أخذ ،واحدة شاة إال ربها على يجب ولم المعز من أكثر هي الضأن كانت فإن: -رحمه هللا- مالك قال

ن ،الضأن من المال رب على وجبت التي الشاة تلك المصدق  فإن ،منها أخذ الضأن من أكثر المعز كانت وا 
 .شاء أيتهما من الشاة أخذ والمعز الضأن تاستو 
 ،كلها إبل هي إنما :وقال ،الصدقة في ربهما على يجمعان ،والبخت العراب اإلبل وكذلك :مالك قال :يحيى قال
 فإن ،صدقتها العراب من فليأخذ ،واحد بعير إال ربها على يجب ولم ،تالبخ من أكثر هي العراب كانت فإن
 .شاء أيتهما من فليأخذ استوت فإن ،منها فليأخذ أكثر البخت كانت
 فإن ،كلها بقر هي إنما :وقال ،ربها على الصدقة في تجمع ،والجواميس البقر وكذلك: -رحمه هللا- مالك قال
 كانت إن، فصدقتهما البقر من فليأخذ واحدة بقرة إال ربها على تجب وال الجواميس من أكثر هي البقر كانت



 الصنفان صدق الصدقة ذلك في وجبت فإذا شاء أيتهما من فليأخذ استوت فإن ،منها فليأخذ أكثر الجواميس
 .اجميع  
 يحول حتى فيها عليه صدقة فال غنم أو بقر أو إبل من ماشية أفاد من :-رحمه هللا- مالك قال :يحيى قال

 خمس إما ،الصدقة فيه تجب ما والنصاب ،ماشية نصاب قبلها له يكون  أن إال ،أفادها يوم من الحول عليها
ما ،اإلبل من ذود ما ،بقرة ثالثون  وا   أو بقرة ثالثون  أو اإلبل من ذود خمس للرجل كان فإذا ،شاة أربعون  وا 

 حين ماشيته مع يصدقها فإنه ،ميراث أو هبة أو باشتراء اغنم   أو ابقر   أو إبال   إليها أفاد ثم شاة أربعون 
ن ،يصدقها ن ،الحول الفائدة على يحل لم وا   أن قبل صدقت قد ماشيته إلى الماشية من أفاد ما كان وا 
 .ماشيته يصدق حين ماشيته مع يصدقها فإنه ،واحد بيوم يرثها أن قبل أو ،واحد بيوم يشتريها

نما: -رحمه هللا- مالك قال :يحيى قال  آخر رجل من بها يشتري  ثم الرجل يزكيها الورق  مثل ذلك مثل وا 
 ويكون  ،اليوم هذا صدقتها اآلخر الرجل فيخرج ،الصدقة باعه إذا ذلك عرضه في عليه وجبت وقد ،اعرض  
 .الغد من صدقها قد اآلخر
 في تجب كثيرة اغنم   إليها فاشترى  ،الصدقة فيها تجب ال غنم له كانتإذا  رجلال في: -رحمه هللا- مالك قال

 أفادها يوم من الحول عليها يحول حتى الصدقة كلها الغنم في عليه تجب ال أنه :ورثها أو ،الصدقة دونها
 ،غنم أو بقر أو إبل من الصدقة فيها تجب ال ماشية من الرجل عند كان ما كل أن وذلك ،ميراث أو باشتراء
 يصدق الذي النصاب فذلك ،الصدقة فيه تجب ما منها صنف كل في يكون  حتى مال نصاب ذلك يعد فليس
 .الماشية من كثير أو قليل من صاحبه إليه أفاد ما معه
 إليها أفاد ثم الصدقة منها صنف كل في تجب غنم أو بقر أو إبل لرجل كانت ولو: -رحمه هللا- مالك قال
 .يصدقها حين ماشيته مع صدقها شاة أو بقرة أو ابعير  
 ذلك. في إلي سمعت ما أحب وهذا: -ه هللارحم- مالك قال :يحيى قال
 ،توجد فلم مخا  ابنة كانت إن نهاإ :عنده توجد فال الرجل على تجب الفريضة في :-رحمه هللا- مالك قال
ن ،ذكر لبون  ابن مكانها أخذ  أن اإلبل رب على كان ،عنده كنت ولم جذعة أو حقة أو لبون  بنت كانت وا 

 ا.قيمته يعطيه أن حبأ وال ،بها يأتيه حتى له يبتاعها
 إذا كله ذلك من يؤخذ أن أرى  إني :الحرث وبقر السواني والبقر النواضح اإلبل في -رحمه هللا- مالك وقال
 .الصدقة فيه وجبت

 تعالى: باب ما جاء في صدقة البقر: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 ،ألنها تبقر األرض لتشقها بالحراثة البقر اسم جنس يشمل المذكر والمؤنث، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته؛

 ومن هذا سمي الباقر محمد بن علي بن الحسين قالوا: ألنه بقر العلم، وأوغل فيه.
 جبل بن معاذ أن اليمانيبن كيسان  سو طاو  عناألعرج  المكي قيس بن حميد عن مالك عن يحيى حدثني

، التبيع ما أكمل سنة، ودخل في اتبيع   بقرة ثينثال من أخذالصحابي الجليل العالم بالحالل والحرام،  األنصاري 
 بما وأتي ، المسنة دخلت أكملت السنتين ودخلت الثالثة،مسنة بقرة أربعين ومن ،االثانية، أخذ من ثالثين بقرة تبيع  



، يعني الحد األدنى لنصاب البقر الثالثين، ونقل عليه اشيئ   منه يأخذ أن فأبى ، أي بما دون الثالثين،ذلك دون 
 االتفاق، لكن وجد من السلف من يرى أن في الشعر من البقر الزكاة.

صلى هللا عليه - هللا رسول من أسمع لم :وقال ،اعلى كل حال معاذ لما أتي بما دون ذلك أبى أن يأخذ منه شيئ  
عليه الصالة -، نفيه السماع فيما دون الثالثين دليل على أنه سمع الثالثين واألربعين من النبي اشيئ   فيه -وسلم

، فما جزم به من أخذه التبيع افيه شيئ   -صلى هللا عليه وسلم-، وهذا ظاهر، لم اسمع من النبي -والسالم
 .-عليه الصالة والسالم-بالثالثين، والمسنة في األربعين، دليل على أنه سمع فيه عن النبي 

؛ ألن المقدرات والتقديرات فأسأله لقاهأ حتى افيه شيئ   -صلى هللا عليه وسلم-من رسول هللا  عيقول: لم أسم
من  جبل بن معاذ يقدم أن قبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فتوفي والواجبات هذه ال تخضع لالجتهاد،

، ورسم له المنهج الذي يسير عليه، اومعلم   ابعثه إلى اليمن، داعي   -عليه الصالة والسالم-اليمن؛ ألن النبي 
ن أهل كتاب، ليهتم بشأنهم ويحتاط لحججهم، وأخبرهم بشرائع اإلسالم على الترتيب، أراد ونبهه على أن أهل اليم

توفي قبل أن  -عليه الصالة والسالم-لكن الرسول  ،فيما دون الثالثين -صلى هللا عليه وسلم-أن يسأل النبي 
 يقدم معاذ بن جبل من اليمن.

ء في خالفة عمر؛ ألن أبا بكر ما طالت مدته، ثم فجاء في خالفة أبي بكر على قول، واألكثر على أنه جا
توفي في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة، عن أربع وثالثين سنة، أربع وثالثين سنة، متى تكون والدته؟ أربعة 

 وثالثين إذا حذفنا منها ثمانية عشر.
 طالب: ستة عشر قبل الهجرة.

 ؟كمستة عشر قبل الهجرة، نعم، توفي سنة 
 عثة.طالب: بعد الب

 في مكة؟ -عليه الصالة والسالم-ثمانية عشر بعد البعثة، كم مكث 
 طالب:......

، أربعة وثالثين سنة، ا، ومات صغير  ان، ثالث سنين، المقصود أنه شهد بدر  و ثالث عشرة، الجميع ثالث وعشر 
 وأرضاه. رضي هللا عنه

، والحديث في السنن ان طاووس لم يلق معاذ  والخبر فيه كالم ألهل العلم، يقول ابن حجر: هذا منقطع، لماذا؟ أل
ن الخبر؛ ألن الطريقين مسروق في سماعه من معاذ كالم، والترمذي حس   امن طريق مسروق عن معاذ، وأيض  

 ، وعلى كل حال هو عمدة أهل العلم في تحديد نصاب البقر.ايعضد بعضهما بعض  
 بلدان في مفترقين رعاء على أو مفترقين راعيين ىعل غنم له كانت فيمن سمعت ما أحسن :مالك قال :يحيى قال
 .صدقته منه فيؤدي صاحبه علىكله  يجمع ذلك أن ،شتى

أربعين في بلد، أربعين في الخرج، وأربعين في الصمام، وأربعين في  ،من الغنم ان رأس  و شخص عنده مائة وعشر 
 ؟ هي لشخص واحد.الثمامة، يعني يؤخذ منه ثالث؟ أو تجمع األموال، يضم بعضها إلى بعض



 ذلك أن ،شتى بلدان في مفترقين رعاء على أو مفترقين راعيين على غنم له كانت فيمن سمعت ما أحسنيقول: 
، بعض الناس متفرقة الورق  أو الذهب له يكون  الرجل ذلك ومثل ،صدقته منه فيؤدي، صاحبه على يجمعكله 

 ؟ نعم؟ ماذاق أمواله على جميع البنوك، من أجل من زود الذكاء ما يجعل المال كله في بنك واحد، بل يفر 
 طالب:......

ال، ما هو بالصدقة، الصدقة سهلة، الصدقة بألف ريال تجب الصدقة، لكن هؤالء عندهم ماليين، كل بنك يضع 
 فيه كذا مليون، الزكاة واجبة واجبة، نعم.

 طالب:......
ألنه إن حصل لهذا ما حصل للبقية، فبعض الناس، كل ال، هم يخشون البنك يعتريه ما يعتريه فتذهب أموالهم؛ 

عنده ألف ريال هذا  الذيعنده مائة ريال تاجر،  الذيزمن تجارته بحسبه، نعم، تجار ما قبل خمسين سنة يعني 
 مبحر.

، عنده أنت افترض أن التجارات مناسبة لما قبل مائة سنة مثال   ،على كل حال إذا كانت هناك أموال عنده
ا البنك، تضم كلها؛ ألنه احتمال ما ذن بهاا البنك، ومائتذن بهو ا البنك، وستذن بهو ا البنك، وخمسذن بهو خمس

 تبلغ النصاب، فإذا ضمت نفس الشيء يكون.
ال شتى ناس أيدي في ،متفرقة الورق  أو الذهب له يكون  الرجل ذلك ومثل ال ديون عند أملياء، وا  ، إما أمانات، وا 

 .زكاتها من ذلك في عليه وجب ما فيخرج يجمعها أن له ينبغي هنأ عند بنوك وما أشبه ذلك،
؛ ألنها جنس واحد، كلها الصدقة في عليه تجمع أنها :والمعز الضأن له يكون  الرجل في مالك قال :يحيى قالو 

ال: وال يؤخذ تيس، يحتاج أن يق ةولذلك قال: شا ؛يشملها الغنم، الضأن والماعز يشملها اسم الغنم، وزكاتها واحدة
وال يؤخذ تيس إال أنهما شيء واحد؟ نعم؟ فالضأن والماعز شيء واحد، جنس واحد، نعم، يجمع الذهب والفضة، 
تجمع العروض مع الذهب والفضة، يجمع كل ما يأخذ منه زكاة، لكن ما يجمع غنم مع ذهب، ما يجمع إال إذا 

 كانت الغنم للتجارة.
 طالب:......

يجمع بعضها إلى بعض، لكن اإلشكال فيما لو كان يجمعها النقد، والغنم ال، هذه يجمع بعضها إلى بعض، 
 تجمع إلى الضأن، والجواميس تضم إلى البقر، والبخاتي تضم إلى اإلبل، وهكذا.

 تجب ما فيها كان فإن ،الصدقة في عليه تجمع نهاإ :والمعز الضأن له يكون  الرجل في مالك قال :يحيى قالو 
 أربعين بلغت إذا الغنم سائمة وفي: الخطاب بن عمر كتاب وفي ،كلها غنم هي إنما :وقال صدقت الصدقة فيه
 .شاة  تمييز منصوب، و شاة  مبتدأ مؤخر .شاة شاة
، سبعين من الضأن، واحدة شاة إال ربها على يجب ولم المعز من أكثر هي الضأن كانت فإن: مالك قال

 تلك المصدق أخذ ،واحدة شاة إال ربها على يجب ولم، وخمسين من الماعز، يؤخذ من الضأن، والعكس بالعكس
ن ،الضأن من المال رب على وجبت التي الشاة  الضأن ى استو ذا فإ ،منها أخذ الضأن من أكثر المعز كانت وا 

 يعني ستين وستين ينظر الساعي إلى األصلح للفقراء. .شاء أيتهما من الشاة أخذ والمعز



 ، اإلبل العراب ذات السنام الواحد، والبخاتي ذات السنامين،والبخت العراب اإلبل وكذلك :مالك قال :يحيى قال
 كانت فإن ،كلها إبل هي إنما :وقال ، يعني كما يجمع الضأن مع الماعز،الصدقة في ربهما على يجمعان
، عنده خمسة صدقتها العراب من فليأخذ ،واحد بعير إال ربها على يجب ولم ،البخت من أكثر هي العراب

يؤخذ من العراب وهكذا، فليأخذ من العراب  ،، وعشر بخاتيان فيها بنت مخاض، خمسة عشر عراب  و شر وع
 .شاء أيتهما من فليأخذ استوت فإن ،منها فليأخذ أكثر البخت كانت فإن صدقتها،

 الب،، وتؤخذ الزكاة من األكثر؛ ألن الحكم للغربها على الصدقة في تجمع ،والجواميس البقر وكذلك: مالك قال
، أربعين، واحدة بقرة إال ربها على تجب وال ،الجواميس من أكثر هي البقر كانت فإن ،كلها بقر هي إنما :وقال
ن، و صدقتهما البقر من فليأخذ بقرة وعشر جواميس يأخذ من البقر، العكس يأخذ من الجواميس، نثالثي  كانت ا 

 نم، نعم.، نظير ما تقدم في اإلبل والغمنها فليأخذ أكثر الجواميس
 طالب:......

 المانع، السوم سهل، ترسل في البراري تأكل من العشب تصير سائمة، نعم. ما ،ممكن
 طالب:......

 ، إال إذا كانت عروض تجارة.اإال إذا كانت عروض   ا،أبد  
 .اجميع   الصنفان صدق الصدقة ذلك في وجبت فإذا ،شاء أيتهما من فليأخذ استوت فإن

 هذا إذا استوت.
 من الحول عليها يحول حتى فيها عليه صدقة فال ،غنم أو بقر أو إبل من ماشية أفاد من :مالك قال :يحيى قال
 أن إال ،اجديد   ، وهبت له أعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حوال  اجديد   ، ورثها يحتسب بها حوال  أفادها يوم

، فتضم هذه إلى هذه، ال سيما إذا كانت من ماشية نصاب قبلها له يكون  أن إال، ماشية نصاب قبلها له يكون 
 أرباحها ومن نتاجها.

ما ،اإلبل من ذود خمس إما ،الصدقة فيه تجب ما والنصاب ما ،بقرة ثالثون  وا  ، وهذه هي أقل شاة أربعون  وا 
 اغنم   أو ابقر   أو إبال   إليها أفاد ثم ،شاة أربعون  أو بقرة ثالثون  أو اإلبل من ذود خمس للرجل كان فإذا األنصبة،
كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج  ،يصدقها حين ماشيته مع يصدقها فإنه ،ميراث أو هبة أو باشتراء

نول، أو منفكة عنه، النصاب األ ن يثم بعد ستة أشهر الثالث ،ن بقرةو ، عنده ثالثالحول الفائدة على يحل لم وا 
حرم القادم يزكي الجميع على كالمه، على كالم مالك هذه ملكها في محرم، في رجب ورث ثالثين أخرى، في م

ن لم تكن من نتاجها، أما لو كانت من نتاجها فال إشكال؛ ألن ربح التجارة ونتاج السائمة حكمه  يزكي الجميع، وا 
حكم أصلي، لكن هذه ملكها، ثم بعد ستة أشهر ورث غيرها، على كالم مالك يزكي الجميع، ومقتضى قول 

إال إذا حال عليه الحول، يعني مقتضى كالم مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب  زكي ماال  األكثر أنه ال ي
من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكي الجميع، بغض النظر عن  اكل شهر يوفرون قسط   تيال

 كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال األول، أو ال.
 عليها يحول حتى فيها عليه صدقة فال غنم أو بقر أو إبل من ماشية أفاد من :مالك قال :يحيى قالولذا يقول: 

، والنصاب ما تجب به الصدقة إما خمس ذود من ماشية نصاب قبلها له يكون  أن إال ،أفادها يوم من الحول



ما أربعون شاةاإلبل أو ثالثون بقرة أو أربعون شا  أو بقرة ثالثون  أو لاإلب من ذود خمس للرجل كان فإذا، ة، وا 
، يصدقها حين ماشيته مع يصدقها فإنه ،ميراث أو هبة أو باشتراء اغنم   أو ابقر   أو إبال   إليها أفاد ثم ،شاة أربعون 

ن لم يحل على الفائدة الحول،  نيعني تضم هذه إلى تلك، وا   صدقت قد ماشيته إلى الماشية من أفاد ما كان وا 
 .ماشيته يصدق حين ماشيته مع يصدقها فإنه ،واحد بيوم يرثها أن قبل أو ،واحد بيوم، يشتريها أن قبل

المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي، ولو لم يكن بينهما إال يوم واحد، مع أن القول المعتبر عند 
 أهل العلم أنه ما يستقبل به حول جديد.

نما: مالك قال :يحيى قال  وجبت وقد ،اعرض   آخر رجل من بها يشتري  ثم لالرج يزكيها الورق  مثل ذلك مثل وا 
 ،اليوم هذا صدقتها اآلخر الرجل فيخرج ؛ ألنه مال دائر عنده، الصدقة،الصدقة باعه إذا ذلك عرضه في عليه

 .الغد من صدقها قد اآلخر ويكون 
 أو ،الصدقة دونها في تجب كثيرة اغنم   إليها فاشترى  ،الصدقة فيها تجب ال غنم له كانت رجل في مالك قال

ن، ثم و ن من الغنم، مكث ستة أشهر ما عنده إال ثالثو ، عنده ثالثالصدقة كلها الغنم في عليه تجب ال نهإ :ورثها
 اشترى بعدها ألف وضمها إليها، نعم.

 طالب:......
 بعد الحول، يعني من ملكه األلف ما تجب فيه الصدقة.

 ،ميراث أو باشتراء أفادها يوم من الحول عليها يحول حتى ،الصدقة كلها الغنم في عليه تجب ال أنهأو ورثها: 
 فليس ،غنم أو بقر أو إبل من الصدقة فيهافيه أو ال تجب  تجب ال ماشية من الرجل عند كان ما كل أن وذلك
 أفاد ما معه يصدق الذي النصاب فذلك ،الصدقة فيه تجب ما صنف كل في يكون  حتى مال نصاب ذلك يعد
 .الماشية من كثير أو يلقل من صاحبه إليه

 يعني لو كان عنده األلف وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس ال.
 أو بقرة أو ابعير   إليها أفاد ثم ،الصدقة منها صنف كل في تجب غنم أو بقر أو إبل لرجل كانت ولو: مالك قال
 . نعم.يصدقهاالتي  ماشيته مع صدقها شاة
 ذلك. في إلي سمعت ما أحب وهذا :مالك قال :يحيى قال
 ابن مكانها أخذ ،توجد فلم مخاض ابنة كانت إن نهاإ :عنده توجد فال الرجل على تجب الفريضة في مالك قال
ن ، رأس ما برأس، ما يحتاج جبران وال شيء؛ ألنه منصوص عليه في الحديث،ذكر لبون   أو لبون  بنت كانت وا 
، ما عندي، وهللا دبر، نعم عليك بها يأتيه حتى له يبتاعها أن اإلبل رب على كان ،عنده كنت ولم جذعة أو حقة

 ا.قيمته يعطيه أن أحب وال حقة هات حقة،
ن، أتكلف أروح أشتري اعليه حقة، قال: يا أخي كم تسوى الحقة في السوق؟ قال: تسوى ألفين، قال: هذه األلف

 ا.قيمته يعطيه أن أحب وال، بها يأتيه حتى له تاعهايب أن اإلبل رب على كانلك حقة، ال، ويقول اإلمام مالك: 
 ألن الزكاة تجب في عين المال.

 طالب:......
 نفس الشيء، نفس الكالم، زكاة الفطر عند الجمهور ال تجوز إال مما عين.



 فيه وجبت إذا كله ذلك من يؤخذ أن أرى  إني :الحرث وبقر السواني والبقر النواضح اإلبل في مالك وقال
 .ةالصدق

النواضح، البقر السواني: التي يستقى عليها، هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيها الصدقة، ولو كانت غير سائمة؟ 
 .-تعالى رحمه هللا-ولو كانت غير سائمة عنده 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرحمن الرحيم بسم هللا ا
 (6كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 
 أجمعين.

 :الخلطاء صدقة باب
 فالرجالن اواحد   والدلو اواحد   والمراح اواحد   والفحل اواحد   الراعي كان إذا الخليطين في مالك لقا :يحيى قال

ن ،خليطان  ليس صاحبه مال من ماله يعرف ال والذي :قال ،صاحبه مال من ماله منهما واحد كل عرف وا 
 .شريك هو إنما بخلي 
 ،الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل يكون  حتى الخليطين على الصدقة تجب وال: -رحمه هللا- مالك قال

 الصدقة كانت ،شاة أربعين من أقل ولآلخر ،افصاعد   شاة أربعون  الخليطين ألحد كان إذا أنه ذلك وتفسير
 تجب ما منهما واحد لكل كان فإن. صدقة ذلك من أقل له الذي على تكن ولم ،شاة األربعون  له الذي على
 ذلك من أقل أو ،شاة ألف ألحدهما كان فإن اجميع   عليهما الصدقة وجبتو  ،الصدقة في جمعا الصدقة فيه
 قدر على بالسوية بينهما الفضل يترادان خليطان فهما ،أكثر أو شاة أربعون  ولآلخر ،الصدقة فيه تجب مما
 .بحصتها األربعين وعلى ،بحصتها األلف على أموالهما عدد
 لكل كان إذا اجميع   الصدقة في يجتمعان الغنم في الخليطين نزلةبم اإلبل في الخليطان: -رحمه هللا- مالك قال
 خمس دون  فيما ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك ،الصدقة فيه تجب ما منهما واحد
 شاة أربعين بلغت إذا الغنم سائمة في: "-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر وقال ((صدقة اإلبل من ذود
 ".شاة
 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا: -رحمه هللا- مالك قال :يحيى وقال
 بين يفرق  وال، مفترق  بين يجمع ال: "-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر وقال: -رحمه هللا- مالك قال

 .المواشي أصحاب بذلك يعني إنما أنه "،الصدقة خشية مجتمع
 لكل يكون  الذين الثالثة النفر يكون  أن "مفترق  بين يجمع القوله: " وتفسيرتعالى:  -رحمه هللا- مالك قال
 لئال ؛جمعوها المصدق أظلهم فإذا ،الصدقة غنمه في منهم واحد كل على وجبت قد ،شاة أربعون  منهم واحد
 .ذلك عنفنهي  ،واحدة شاة إال فيها عليهم يكون 

 عليهما فيكون  ،وشاة شاة مائة امنهم واحد لكل يكون  الخليطين أن "مجتمع بين يفرق  وال" :قوله وتفسير
 عن فنهي ،واحدة شاة إال منهما واحد كل على يكن فلم ،غنمهما فرقا المصدق أظلهما فإذا ،ةشيا ثالث فيها
 .الصدقة خشية مجتمع بين يفرق  وال مفترق  بين يجمع ال :فقيل ،ذلك



 .ذلك في سمعت الذي فهذا تعالى: -رحمه هللا- مالك قال
 لمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العا

 :الخلطاء صدقة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
وجاء مثله في كتاب أبي بكر ألنس بن مالك في شرح  -رضي هللا تعالى عنه-تقدم في شرح كتاب عمر 

صلى هللا عليه -صرح برفعه "التي فرضها رسول هللا  ار مرفوع  الصدقة، واألنصبة وما يجب فيها، وكتاب أبي بك
 " فهو مرفوع، مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه.-وسلم

والخلطة واالختالط االمتزاج، والخلطاء جمع خليط، ال شك أن للخلطة أثر، في الصدقة، في تشديدها وتخفيفها، 
يح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدقة في الكتابين المشار إليهما، وبهذا يقول جمهور أهل العلم، وجاء التصر 

فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال أال يجمع وال يفرق خشية أن تزيد عليه 
 الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجابي الزكاة أن يفرق أو يجمع خشية أن تقل الصدقة.

ن األثر إال يرى أثر للخلطة، حيث  -تعالى رحمه هللا-وقبل ذلك أبو حنيفة  -تعالى رحمه هللا-يقول اإلمام 
 للشركة، األثر للشركة.

في الراعي، راعيهما واحد،  :إذا اشتركا الماالن فيما يأتي ، متى تكون الخلطة؟الخليطين في مالك قال :يحيى قال
ان الراعي مختلف تميزت األموال، ولم تحصل ما يكون راعي زيد خاص، وراعي مواشي عمرو خاص؛ ألنه إذا ك

، أما إذا تميزت هذه االخلطة، والفحل واحدة، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي ال بد أن يكون واحد  
، وهو الذي تأوي إليه للمبيت، سواء  كان بالليل واحد والمراح المواشي كل قسم منها بفحل خاص، فليست بخلطة،

، بمعنى أنها تسقى من ماء واحد، بدلو واحد، فإذا اشتركت في هذه األمور صارت واحد الدلوو  أو في القائلة،
ذا اختلفت في أي من هذه األمور فتنتفي الخطلة؛ ألنه إذا كان الراعي مختلف   فال خلطة،  اخلطة معتبرة مؤثرة، وا 

ذا كان الفحل مختلف  حهذا يرعى وهذا يرعى، كل في  مال فالن، والفحل الثاني خاص  هذا الفحل يطرق  االه، وا 
 بأموال فالن، فال خلطة.

، ولكن إذا رجعت، مواشي زيد لها مأوى، ومواشي عمرو لها اومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميع  
، ويصير خليطان فالرجالنمأوى، فال خلطة، وكذلك الدلو، وهو آلة االستقاء، إذا اشتركت في هذه األمور 

ينئذ كالمال الواحد، كالمال الواحد، فتؤثر فيها هذه الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها، على ما سيأتي الماالن ح
 تفصيله.

ن ، زيد يعرف ماله، وعمرو يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد صاحبه مال من ماله منهما واحد كل عرف وا 
هذا له ضأن، وهذا له ماعز،  تكون من جنس خاص، والثاني له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص،

، أو نعيمي أو غيره، كل واحد يعرف ماله، لكنها واشتركا في األمور األربعة، أو هذا له برابر وهذا نجد مثال  
اشتركت في األمور األربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة، ولو عرف كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، قد 

ا ماله من مال صاحبه فلماذا ال يزكي كل واحد ماله على جهة االستقالل، يقول قائل: إذا عرف كل واحد منهم
 ال والذي :قالتعالى  -رحمه هللا-ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ماله، نعم، اإلمام مالك 

 .شريك هو إنما بخليط ليس صاحبه مال من ماله يعرف



}إن هذا أخي له تسع وليست بأموال لها حكم المال الواحد، والخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد، 
ن كثير ا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض{إلى أن قال:  وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة{ ويعرف نعجته  }وا 

من نعاج أخيه، لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد، وراعيها واحد، إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، المسألة 
أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض، ال على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها،  مفترضة في

إنما يعرف أن هذه تبع فالن، وهذا لفالن، ما يقال هذه لفالن ولفالن؛ ألنه إذا قيل: هذه لفالن وفالن صارت 
 شركة وليست خلطة.

نما المؤثر ال يرى أثر للخلطة مع معرفة  ،نهما مالهللشركة إذا عرف كل م اال يرى أثر   -رحمه هللا-أبو حنيفة  وا 
نما األثر للشركة، لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت  وتمييز كل مال عن مال اآلخر، وا 
به الزكاة، وال يخاطب الشركاء بأن ال يجمعوا أو ال يفرقوا، هي مجتمعة سواء  جمعت في مكان واحد أو فرقت، 

 احد، وهو مجتمع.هي مال و 
، يعني إذا كان الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل يكون  حتى الخليطين على الصدقة تجب وال: مالك قال

ال ما فيها زكاة؟ على كالم اإلمام؟  للخليطين سبعون من الغنم، لكل واحد خمسة وثالثين فيها زكاة وا 
 طالب:......

، لو كانت سبعين واحد له الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل يكون  حتى الخليطين علىوال تجب الصدقة 
 ن؟ من بلغ ماله النصاب دون الثاني، ويأتي الكالم في هذا.أربعون والثاني له ثالثون، وجبت الزكاة في مال مَ 

 على الصدقة كانت ،شاة أربعين من أقل ولآلخر ،افصاعد   شاة أربعون  الخليطين ألحد كان إذا أنه ذلك وتفسير
؛ ألن ماله ال يبلغ النصاب، صدقة ذلك من أقل له الذي على تكن ولم ، لملكه النصاب،شاة األربعون  له يالذ

 والواجب هو فيما يبلغ النصاب.
، يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال الصدقة في جمعا الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل كان فإنيقول: 

، يعني الخلطة فيما إذا كان الصدقة في جمعا الصدقة فيه تجب ما نهمام واحد لكل كان فإنعلى انفراده، يقول: 
 الصدقة ووجبت ،الصدقة في جمعا الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل كان فإنكل مال على انفراده، يقول: 

 بقدر ماليهما، واحد عنده ثمانون واآلخر عنده خمسون، نعم؟ اجميع   عليهما
 طالب:......

وبمجموعهما عليهما اثنتان، على صاحب الثمانين مثلما على  ،واحد على انفراده عليه واحدةفيه الزكاة، كل 
صاحب الخمسين، بقدر ماليهما، كيف نأخذ من صاحب الثمانين أكثر من واحدة، واحدة وجزء من الثانية، 

 ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة، نعم هذا أثر الخلطة.
أو أن السوية مقصود  ،ما بالسوية، هل معنى هذا أن السوية أنهما يستويان في المدفوعقوله: فإنهما يتراجعا بينه

 بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟ 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......



 ، والثانية واحدة إال ربع أو إال ثلث.يعني يقرب، يعني واحد وربع أو أكثر قليال  
، قلنا فوق ثالثمائة في كل مائة شاة، واأللف فيها عشر، فإن كان ذلك من أقل أو ،شاة ألف ألحدهما كان فإن

 يترادان خليطانفهذان  ،أكثر أو شاة أربعون  ولآلخر ،الصدقة فيه تجب مما ألحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك
 .هابحصت األربعين وعلى ،بحصتها األلف على ،أموالهما عدد قدر على بالسوية بينهماالزائد  الفضل

إن صاحب األلف عليه عشر، وصاحب األربعين ما عليه شيء، أو  :ن كم فيها؟ عشر، هل نقولو األلف وأربع
إذا مشينا على النسبة تكون  ،نقول: على صاحب األربعين واحدة وعلى صاحب األلف تسع، أو بالنسبة؟ نعم

، بحصتها األربعين وعلىن العشر، ، يعني مبحصتها األلف على ،أموالهما عدد قدر علىبالنسبة؛ ألنه يقول: 
تعالى: ترادان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر، فإنهما يتراجعان بينهما  -رحمه هللا-هذا مقتضى قوله 

 بالسوية، والعدل يقتضي ذلك.
طة ، ومثلهما الخلاجميع   الصدقة في يجتمعان ، وال فرق،الغنم في الخليطين بمنزلة اإلبل في الخليطان: مالك قال

 نعم. .في البقر
 طالب:......

 كيف إذا ولدت؟
 طالب:......

 ما يمكن دفعه من العين يقوم، يقوم ما ال يمكن دفعه من العين، نعم. التيالقيمة، 
 طالب:......

شيء، ورضي اآلخر، إذا رضي ال بأس، مثل لو كان عليه كفارة أو شيء يدفعها، ومثل ما  هما في ،يتبرع بها
هذا ال  ،حج به، ولكن إذا كان ال يقبل المنة ما يلزم، أما إذا تبرع عنه غيره وقبل من غير منةيكون عليه حج وي

 بأس.
، يقول: ومثلهما اجميع   الصدقة في يجتمعان ، وال فرق،الغنم في الخليطين بمنزلة اإلبل في الخليطان: مالك قال

مثلما قلنا: مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما ، الصدقة فيه تجب ما منهما واحد لكل كان إذا الخلطة في البقر،
سبعون تفصيلها ألحدهما أربعون، ولآلخر ثالثون، فالشاة في مال من كمل نصابه، والثاني ال شيء عليه، 
وعلى القول اآلخر قلنا بتأثير الخلطة في المال سواء  بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة، 

بعين أربعة األسباع، وعلى صاحب الثالثين ثالثة األسباع من الشاه، ودليل ذلك أن نقول: على صاحب األر 
 :قال -صلى هللا عليه وسلم-، يعني دليل اشتراط النصاب، أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

أخذنا بنت ن و (، يعني لو كان لواحد أربع، وللثاني واحد وعشر (صدقة اإلبل من ذود خمس دون  فيما ليس))
 من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهما بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون. ،مخاض

 طالب: بالسوية.
 بالسوية يترادان بالسوية.

 ".شاة شاة أربعين بلغت إذا الغنم سائمة فيفي كتابه السابق: " الخطاب بن عمر وقال



ن كان مخالط   تعالى،  -رحمه هللا-هذا رأي اإلمام مالك لغيره،  افمن لم يبلغ ماله هذا العدد فال زكاة عليه وا 
 وغيره ال أثر للخلطة إال إذا بلغ كل من المالين النصاب بحيث تلزم الزكاة كل واحد منهما.
 ما صارت خلطة، األظهر أنها مادام الغنم تتعلق به نفوس الفقراء وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه.

 طالب:......
ن، و قل: شخص له مائة، وشخص له ثالثو أ ،خص له مائة وواحدةشخص له عشرين وش ال، أنت افترض مثال  

ن، إذا قلنا برأي اإلمام مالك ألزمنا صاحب المائة باالثنتين نعم، وهو في األصل ال يلزمه، كيف أثرت افيها شات
نه في األصل صاحب العشرين ما عليه شيء، إ :الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال اآلخر؟ يعني إذا قلنا

احب المائة ما عليه إال واحدة، صاحب الثالثين ما عليه شيء؛ ألنه ما بلغ النصاب، وصاحب المائة من فص
ما تؤثر في مال  لماذا ،الذي يلزمه باثنتين وهو ما يلزمه إال واحدة؟ الخلطة، الخلطة التي أثرت في مال هذا

ب شاتين، كيف أثرت الخلطة في ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين أجل، بلغ نصاب شاة واحدة، ما بلغ نصا
لزامه بأكثر مما يجب عليه، ولم تؤثر على الثاني؟  الزيادة على هذا وا 

 طالب:......
 تقتضي أن تلزم الجميع، هذا قول األكثر، ما أثرت على الثاني.

 طالب:......
 ، نعم؟ال، ال أنا أقول: على رأي مالك صاحب الثالثين ما عليه شيء أصال  

 طالب:......
نه ما عليهم إال واحدة؟ ما إ :، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالكابلغ نصاب   الذيلى نصيب األكثر، ع

ما يجب عليهم إال شاة واحدة في هذه الصورة،  :يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك
أثير الخلطة، يخرج صاحب المائة، يخرج اثنتين صاحب المائة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لت :فإذا قلنا

خص الذي لم يبلغ ماله النصاب، ولم يطالب بالزكاة شوهو ما يلزمه؟ إال واحدة، اإلمام مالك يريد أن يدفع هذا ال
كيف نلزمه باثنتين؟  ،، نعم، فلو طولب وماله ما بلغ النصاب ظلم، طيب هذا الذي ما بلغ نصاب اثنتينأصال  

ما  :يقول الذيهذه، أبو حنيفة  فائدة الخلطة؟ ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصال   مابشاتين،  ،ايظلم أيض  
يلزمهم اثنين، إال واحدة تجب على صاحب المائة؛ ألنها ما هي بشركة، خلطة هذه، ومقتضى رأي الحنابلة 

 ان بينهما بالسوية.والشافعية هذا أنه يلزم االثنين بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجع
 طالب:......

 فائدة التراجع بالسوية؟  ماالفائدة من الخلطة اآلن؟  ما ايلزمه، إذ   نعم،
 طالب:......

ال، متوفرة، المائة والثالثين فيها شاتان، على كل حال ويوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: 
ن لم يك خمسة وثالثين  ،ن لكل منهما نصاب، مثلما قلنا في السبعينإذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وا 
 وخمسة وثالثين، على رأي مالك ما عليهم شيء.

 طالب:......



 ين؟أ
 طالب:......

 .ايتراجعان فيما إذا بلغ كل مال واحد منهما نصاب  
 طالب:......

 ة.ن، وأخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسويو ن، وواحد تسعو ، لو كان لواحد أربعنعم
في كتابه السابق المشار إليه، وهو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح  الخطاب بن عمر وقالقال مالك: 

برفعه: "ال يجمع بين مفترق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، يعني 
واشي بشركة خلطة اختلطا، الشركة المفهوم من النهي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمرو في م

 فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما. -اختلط مالهما-أمرها آخر، اختلطا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

، ال أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له مائة الجمعن؟ ال، يستفيدون من و ن وأربعو نصاب واحد أربع
في األصل ما يجب على كل واحد إال واحدة، ثم إذا اجتمعا فيها ثالث، مائتين وأربعين، يصير وعشر، نعم، 

ما يجب على كل واحد إال واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل  من أجلفيها ثالث، فإذا أظلهم الساعي فرقوا 
 ة.واحد منهما أربعون، إذا أظلهم الساعي يجمعون، يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحد

 والصورة األولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة.
 "ال يجمع بين مفترق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" إنما يعني بذلك أصحاب المواشي.

إلى الساعي، وحينئذ يكون  اأن يكون متجه   اوالخطاب محتمل ألن يكون ألرباب المواشي، كما أنه محتمل أيض  
إذا قلنا المراد أصحاب المواشي، خشية أن تزيد الصدقة،  ،ق بين مجتمع، وال يجمع بين متفرق ال يفر  :التقدير

ذا قلنا الخطاب متجه إلى الساعي قلنا: ال يجمع بين مفترق، وال يفرق بين مجتمع، خشية أن تنقص الصدقة،  وا 
ذا كانت الخشية من زيادة إلى االثنين، فإ افتترك األمور على ما هي عليه، وعلى هذا يكون الخطاب متجه  

ذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو  الصدقة فالمخاطب أصحاب المال، وا 
 نائب عن الفقراء.

 قد ،شاة أربعون  منهم واحد لكل يكون  الذين الثالثة النفر يكون  أن "مفترق  بين يجمع القوله: " وتفسيرقال مالك: 
، المصدق أظلهم فإذا ، كل واحد عليه شاة، يجب فيها ثالث،الصدقة غنمه في منهم واحد كل على وجبت

من أربعين إلى مائة  ،ن فيها واحدةو ، المائة والعشر واحدة شاة إال فيها عليهم يكون  لئال ؛جمعوها الساعي،
لة التي يتوصل ؛ ألن هذه حيلة، والحيذلك عن ا، فنهو واحدة شاة إال فيها عليهم يكون  لئال وعشرين فيها واحدة،

 بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فهي محرمة، وهي التي نهي عنها.



ال ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم هللا بأدنى الحيل، هذه الحيل التي يستباح بها المحظور، ويترك بها 
وبة، الذين ال يستطيعون الواجب، لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب، أو يترك بها المحظور صارت مطل

 ، فالهجرة واجبة، فالتحايل على الواجب مطلوب، والتحايل على ترك المحرم مطلوب.حيلة وال يهتدون سبيال  
، مائة وواحدة، إذا وشاة شاة مائة منهما واحد لكل يكون  الخليطين أن "مجتمع بين يفرق  وال" :قوله وتفسير

، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة، وتفسير ةالث شياجمعت صارت مائتين واثنين، وحينئذ فيها ث
، ةشيا ثالث فيها عليهما فيكون  ،وشاة شاة مائة منهما واحد لكل يكون  الخليطين أن "مجتمع بين يفرق  وال" :قوله

ا زادت ة؛ ألنهشيا ثالث فيها عليهما فيكون  ،وشاة شاة مائة منهما واحد لكل يكون  ،الخليطيننعم؛ ألنها، يعني 
 فرقا المصدق أظلهما فإذا ، وهذه زادت على المائتين ففيها ثالث،ةإلى ثالثمائة فيها ثالث شيا على المائتين

 ال :فقيل ،ذلك عن فنهي ،واحدة شاة إال منهما واحد كل على يكن فلم ؛ ليكون على كل واحد واحدة،غنمهما
 .الصدقة خشية مجتمع بين يفرق  وال مفترق  بين يجمع
 الصدقة. مخافة

 .ذلك في سمعت الذي فهذا :مالك قالف
 نعم.

 طالب:......
 األخير؟

 طالب:......
ال أكثر من مال؟  يعني في مال واحد وا 

 طالب:......
 مال شخص واحد؟

 طالب:......
 مال شخص واحد ولو تفرق، نصفه بالهند، والنصف الثاني بالمغرب مال شخص واحد، ماله.

 طالب:......
 نده ربع نصاب ذهب، وربع نصاب فضة، ونصف نصاب عروض، الحكم الواحد، نعم.أو افترض أن ع
 أحسن هللا إليك.
 هذه تجمع نعم.

 باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة:
 عبد بن سفيان جده عن الثقفي سفيان بن هللا لعبد ابن عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن يحيى حدثني

 علينا أتعد :فقالوا ،بالسخل الناس على يعد فكان ،امصدق   بعثه -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن هللا
- عمر فقال ،ذلك له ذكر -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على قدم فلما ؟اشيئ   امنه تأخذ وال بالسخل

 والِبى، وال الر  ،األكولة تأخذ وال ،تأخذها وال ،الراعي يحملها بالسخلة عليهم تعد نعم: -رضي هللا عنه
 .وخياره الغنم غذاء بين عدل وذلك ،والثنية الجذعة وتأخذ الغنم فحل وال الماخ 



 :والماخ ، ولدها تربي فهي وضعت قد التي والربى ،تنتج حين الصغيرة والسخلة: -رحمه هللا- مالك قال
 .لتؤكل تسمن التي اللحم شاة هي :واألكولة ،الحامل هي
 بيوم المصدق يأتيها أن قبل فتوالد الصدقة فيها تجب ال الغنم له تكون  جلالر  في -رحمه هللا- مالك وقال
 فيه تجب ما بأوالدها الغنم بلغت إذا :-رحمه هللا- مالك قال ،بوالدتها الصدقة فيه تجب ما فتبلغ ،واحد

 أو بةه أو باشتراء منها أفيد لما مخالف وذلك ،منها الغنم والدة أن وذلك ،الصدقة فيها فعليه ،الصدقة
 فيه تجب ما بربحه فيبلغ ،صاحبه يبيعه ثم ،الصدقة فيه تجب ما ثمنه يبلغ ال العر  ذلك ومثل ،ميراث
 عليه يحول حتى ،الصدقة فيه تجب لم اميراث   أو فائدة ربحه كان ولو ،المال رأس مع ربحه فيصدق ،الصدقة
 .ورثه أو أفاده يوم من الحول
 كان إذا أنه آخر وجه في يختلف ذلك أن غير، منه المال ربح كما منها الغنم فغذاء: -رحمه هللا- مالك قال

 األول ماله مع يزكه فلم أفاد الذي ماله ترك ماال   إليه أفاد ثم ،الزكاة فيه تجب ما الورق  أو الذهب من للرجل
 كل في بتج إبل أو بقر أو غنم لرجل كانت ولو ،أفادها يوم من الحول الفائدة على يحول حتى ،يزكيه حين
 إذا يصدقه حين ذلك من أفاد ما صنف مع صدقها شاة أو بقرة أو ابعير   إليها أفاد ثم ،الصدقة منها صنف
 .ماشية نصاب أفاد الذي الصنف ذلك من عنده كان
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا: -رحمه هللا- مالك قال

 خل في الصدقة:تعالى: باب ما جاء فيما يعتد به من الس -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 السخل: جمع سخلة مثل تمر وتمرة، وسدر وسدرة، يجمع السخل على سخال.

 سفيان جده عن الثقفي سفيان بن هللا لعبد ابن عنالمدني  الديلي زيد بن ثور عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
-، النبي بالسخل لناسا على يعد فكان ،ا، يعني ساعي  امصدق   بعثه الخطاب بن عمر أنبن الربيع  هللا عبد بن

سفيان بن  ثبع -رضي هللا تعالى عنه-، وعمر جاب   بعث عمر على الصدقة، ساع   -عليه الصالة والسالم
؟ اشيئ   امنه تأخذ وال بالسخل علينا أتعد :فقالوا عبد هللا، يقول: فكان يعد على الناس بالسخل، يدرجها في العدد،

ال يأخذ كلها هذا عنده ألف، ثمانمائة كبار، ومائتين ص غار، سخال، يجب عليه عشر، هل يأخذ ثمان واثنتين، وا 
 كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار.

؟ يعني للزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة، فاحتاج إلى أن يسأل، هو اشيئ   امنه تأخذ وال بالسخل علينا أتعد :فقالوا
مانمائة كبار، ومائتين صغار، يعني األصل أن كالم يعني في الجملة منطقي، نعم، هذا وجب عليه عشر، ث

، يعني من باب العدل، ومالحظة مصلحة المتصدق، ا، ومن الصغار صغار  ايأخذ من الثمانمائة الكبار كبار  
 له ذكر الخطاب بن عمر على قدم فلما غني، والشرع ال يهدر مصلحة الغني، مع حرصه على مصلحة الفقير،

 ، نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة،بالسخلة عليهم تعد نعم: عمر فقال هم عليه،، الذي فعله، وذكر إنكار ذلك
 وال تأخذها. ، أو تعدتأخذها وال ، يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي، يحملها الراعي،الراعي يحملها

ها بين ؤ بقا ،الها عند صاحبها بين السخؤ السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقا
اتها وهلكت في الطريق، هي ال تثبت مثل ثبات هاتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أمهأم

الكبير، المقصود أن هذا هو الثابت وأنه ال يأخذ إال قدر مجزئ، هل فيه ظلم على الغني؟ ال ظلم فيه؛ ألنه 



إلى اليمن قال:  -عليه الصالة والسالم-لما بعثه النبي يترك له أنواع جاء التحذير من أخذها، في حديث معاذ 
ياك وكرائم أموالهم( في  ا( لكن في المقابل أيض  ))إياك وكرائم أموالهم(( النفائس، النفائس ال تأخذ منها شيء، ))وا 

، ال تؤخذ الطرف الثاني الخبيث، وال تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد به الرديء فالزكاة تؤخذ من أوساط المال
الكرائم، وال تؤخذ األرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العدل، يعني لو شخص عنده ألف رأس، تسعمائة 

 ؟سعر الواحدة ثالثمائة ريال، فيكون ثمنها نعم ،ن و وتسعة وتسع
 طالب:......

وعنده مكمل المائة تيس ال، ألف، ألف إال واحدة، كل واحدة ثالثمائة ريال، ثالثمائة ألف إال ثالثمائة ريال، 
ال يأخذ من غيره؟ من هذا  ذانقول؟ يأخذ عن األلف عشرة، يدرج ه ماذابثالثمائة ألف،  الواحد من العشر وا 

 .األلف مائة سخال مثال  
 طالب:......

ال عرض؟  ال، إال أن يشاء المصدق، يأخذ، إذا بغاه أخذه، نعم، لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشية وا 
 الب:......ط

لكن إذا كان ينتظر به  ،يعني إذا كان سائمة مع هذه األغنام ولم يعد للتجارة فهو سائمة، زكاته زكاة المواشي
 ارتفاع السعر.
 طالب:......
هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال فال  :( لكن يبقى أنا أقول))إياك وكرائم أموالهم( نعم، المقصود

 زكاة، إال واحد من. هفال شيء، نصف المال ثالثمائة ألف، بهذا التيس ما في شيء، نصف المال
 طالب:......
 ( لكن إن كان للتجارة.))إياك وكرائم أموالهم(نعم عموم 

 طالب:......
 نعم إذا كان للزكاة هو يزكي، يزكى زكاة عروض تجارة.

 طالب:......
 واشي، وال يؤخذ أرذال األموال إنما يؤخذ من أوساطها، نعم.المقصود أنه بمفرده ال يؤخذ إذا كان من زكاة الم

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 هال تصير معيبة، وال يؤخذ هرمة وال ذات عوار، وال تيس، نعم، ما لم تصل إلى الهرم ما في فقطالمقصود أنه 

 شيء.
 األكولة تأخذ وال

كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة، وليست بسمينة،  األكولة؛ ألن من الزم األكل أن تكون سمينة والسمينة
ال من األرذال، نعم؟   تصير من الخيار وا 



 طالب:......
هو إنما ترك أخذ األكولة؛ ألنها تسمن، ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص ما 

 نحتاج.
 طالب:......

لحالها، نعم؛ ألن األكل يضرها، ال ينفعها، فقوله: "وال تؤخذ  ي مصروفغ، هذه تباي تعطيها فقير  غأنت تب
 األكولة" إذا كان األكل تترتب عليه آثارها، إذا كان أكلها يترتب عليه آثاره من السمن، فتكون من الخيار.
الربى وال  وال الرب ى، التي تربي ولدها، وال المخاض، التي هي الحامل، وال فحل الغنم، قال: وال تأخذ األكولة وال

 الماخض وال فحل الغنم؛ ألن هذه كلها كرائم، هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم.
 طالب:......

 ين؟أ
 طالب:......

 ال، ال في كتابه السابق، في كتاب أبي بكر إال أن يشاء المصدق.
كت األرذال الحظت مصلحة الغني ، يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار وتر عدل وذلك ،والثنية الجذعة وتأخذ

 .وخياره الغنم غذاء بين وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال، وذلك عدل ،ومصلحة الفقير
 االغذاء الصغار، السخال، وخياره يعني كما يقول: كما أنه يترك لهم الخيار الذي يضر بهم أخذها يترك أيض  

ذا السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها، لكن لو ك انت كلها كرام، كلها من كرائم األموال، يأخذ منها، وا 
 كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه.

 التي والربى ولذا قال: يحملها الراعي، ؛، وقت نتاجهاا، يعني الصغيرة جدًّ تنتج حين الصغيرة والسخلة: مالك قال
ال يترك؟ يترك، إذ  بلبنها، ما تؤخذ؛ ألن ولدها يموت، يؤ  ولدها تربي فهي وضعت قد يتضرر الولد،  اخذ معها وا 

 ويتضرر صاحبه به.
 .لتؤكل تسمن التي اللحم شاة هي :واألكولة ،الحامل هيو  :والماخض

 فهذه كرائم األموال التي جاء التحذير من أخذها.
 الغنم له تكون  الرجل في مالك وقال، انتبهوا يا إخوان، الصدقة فيها تجب ال الغنم له تكون  الرجل في مالك وقال
 فتبلغ ،واحد بيوم المصدق يأتيها أن قبل فتوالد ، عنده ثالثين رأس، ال تجب فيها الصدقة،الصدقة فيها تجب ال
 .بوالدتها الصدقة فيه تجب ما

، ما عليه زكاة، في صفر صارت ان رأس  و في محرم، في محرم عنده ثالث ان رأس  و اآلن الشخص هذا عنده ثالث
د له سخلة، وفي ربيع صارت ثالثة وثالثين، وفي رمضان صارت خمسة وثالثين، في محرم واحد وثالثين، ول

ال ما تجب؟ يقول: ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها  الالحق صارت أربعين، تجب الزكاة وا 
، احسب، وصلت إنما يحسب من كمالها النصاب، هذه ما أكملت أربعين إال في محرم الثاني، من اآلن اجمع
ن من المجموع و األربعين، أو وصلت خمسين، في ذي الحجة ما وصلت، ناقصة، ولد له في هذه المدة عشر 

، فعلى رأي مالك يؤخذ اصارت خمسين، لما حال عليها الحول، صارت اآلن بداية الحول الثاني صارت نصاب  



بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول، نهايته عند من الزكاة عن الحول الماضي، ولو اكتملت قبل أن يأتيها المصدق 
مالك، وغيره يقول: العبرة ببدايته، وال بد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة، لكن بلغت 
النصاب اآلن مائة وثالثين، خمسين أو ستين، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت مائة وثالثين، كل واحدة 

 ذا يزكي؟ عند من؟منها جاءت بتوأم، ما
 طالب:......

 فقط؟
 طالب:......

عند الجميع؛ ألنه حينئذ اآلن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك، نعم، عندما 
 يختلفون بعد ذلك، أن نتائج السائمة له حكم األصل، ومثله ربح التجارة.

 ما فتبلغ ،واحد بيوم المصدق يأتيها أن قبل فتوالد، لصدقةا فيها تجب ال الغنم له تكون  الرجل في مالك وقال
 .بوالدتها الصدقة فيه تجب
، يعني منها الغنم والدة أن وذلك ،الصدقة فيها فعليه ،الصدقة فيه تجب ما بأوالدها الغنم بلغت إذا :مالك قال

 أو هبة أو باشتراء منها يدأف لما مخالف وذلك ألصوله، اكربح التجارة، فالنتاج، نتاج السائمة محسوب تبع  
عن  الماذا؟ ألن األصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتج   ،ميراث أو هبة أو باشتراء منها أفيد لما مخالف ،ميراث

هذا، يعني شخص عنده ثالثون من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده ثالثمائة، الثالثين األوالت، 
يزكي؟  ماذاجاءه إرث من والده مائة رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني المدة يشتري ويقبل الهبات، و  وخالل

، مع بداية الحول اما يزكي، لكن لو كانت أربعين اآلن عندنا انتهينا من النتاج، اآلن صارت أربعين نصاب  
رث، اأربعين، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي مائت يفرق اإلمام ن أو ثالثمائة، زادت، نعم زادت بهبة وشراء وا 

مالك في هذا بينما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه ولو كان بطريق اإلرث 
 أو الشراء أو الهبة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب ال يضاف إليه شيء، إال نتاجه يضاف إليه.

 الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم؟
 طالب:......

 م يبلغ النصاب، عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب، عند مالك يبدأ حوله؟الذي ل
 طالب:......

ال، من بدايته، من بداية الحول األول ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حوالن الحول من نتاجه، أما إذا 
ليه إقد بلغ النصاب من األصل، ثم أضيف كان أضيف إليه بشراء أو هبة فال يحسب معه، بخالف ما إذا كان 

فيحسبه مالك، إذا بلغت الغنم بأوالدها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة، إذا بلغت الغنم  ،بشراء أو هبة
ذا هي أربعو بأوالدها، يعني مع أوالدها ما تجب فيه الصدقة، اآلن عنده عشر  ن يطلع و ن حال عليها الحول، وا 

ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب، وذلك أن والدة الغنم منها،  واحد، عند الجمهور
النتاج من األصل، يضاف إلى األصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا 

 فيه تجب ما منهث يبلغ ال العرض ذلك ومثلال يضاف لما لم يبلغ النصاب، لكن يضاف لما بلغ النصاب، 



 يبلغ ال العرض ذلك ومثل ، يعني عندك عروض تجارة، قومت هذه العروض فإذا هي ما تبلغ الصدقة،الصدقة
ماله،  رأس مع ربحه فيصدق ،الصدقة فيه تجب ما بربحه فيبلغ ،صاحبه يبيعه ثم، الصدقة فيه تجب ما ثمنه

 ولو قبل الحول بيوم.
 .. إلى آخره..فيبلغ ،صاحبه يبيعه ثم، الصدقة فيه تجب ما ثمنه يبلغ ال العرض ذلك ومثلهنا يقول: 

الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إال من بلوغ النصاب، واإلمام مالك كأنه يرى أن العبرة بتمام الحول، 
وبلوغه النصاب، ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة وربح التجارة عند مالك، بخالف ما 
أضيف إليه من األموال، فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة 

 لكن يفترقان في بداية الحول هل يعتد، ال بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو ال؟ ،أو إرث مثل النتاج
 طالب:......

تاجها حولها مستقل، نعم؛ ألن النتاج حكمه حكم األصل، ال، كل شيء بحسابه، اآلن المال بنتاجه، الماشية بن
ن من الغنم في صفر اشترى أربعين، في رمضان اشترى أربعين، إلى آخره، و لكن ما يشترى، عنده في محرم أربع

له، لو كان  امثل الرواتب، مثل األموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إال لو كان نتاج  
 أو كانت للتجارة، وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها ربح التجارة تابع ألصله. ،له انتاج  
، من يوَم أفاده يوم من الحول عليه يحول حتى ،الصدقة فيه تجب لم اميراث   أو ، يعني هبة،فائدة ربحه كان ولو

ال من يوَم؟ ال من يوم ، من يوم  وا   وا 
 طالب:......

 السبب؟ ما أتي؟ما ي من يوم ،
 طالب:......

 ال مضاف، من.
 طالب:......

( لكن لو قلنا من يوم، يفيد المال بدل أفاده، هذا الظرف إذا ))رجع من ذنوبه كيوَم ولدته أمه(جاره،  )من(ال، ال 
بني على الفتح، إذا أضيف على جملة صدرها معرب، أعرب، وجر في مثل  ،أضيف على جملة صدرها مبني

 هذا.
لو كان الحديث: رجع الحديث كيوم تلده أمه، قلنا كيوم ، لكن الجملة صدرها مبني، فعل ماض، فيبنى الظرف، 

ال ما هو بظاهر؟ ونقول حينئذ من يوَم أفاده؛ ألنه أضيف إلى جملة صدرها مبني.  ظاهر وا 
 .ورثه أو
التجارة ونتاج السائمة منه، عند مالك  ، نعم ربحمنه المال ربح كما ، سخالها، منهامنها الغنم فغذاء: مالك قال

 وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل.
، الزكاة فيه تجب ما الورق  أو الذهب من مثال   للرجل كان إذا أنههو  آخر وجه في يختلف ذلك أن غيريقول: 

 ماله ترك ماال   إليه ادأف ثم من الذهب، أو مائتا درهم من الورق من الفضة، ما تجب فيه الزكاة، اعشرون دينار  
 .أفادها يوم من الحول الفائدة على يحول حتى ،يزكيه حين األول ماله مع يزكه فلم أفاد الذي



 من جهة أخرى؟ نعم؟ اجديد   ، يعني ربح في هذا المال، أو اكتسب ماال  اآلن: ثم أفاد إليه ماال  
 طالب:......

 يوجب فيه الزكاة، نتاج السائمة وربح التجارة. ال، يقول: غذاء الغنم كما ربح المال، من هو؟ هذا
 طالب:......

 الذهب من مثال   للرجل كان إذا أنه؟ غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان المال الذهب والفضة، أين
حتى  ،يزكيه حين األول ماله مع يزكه فلم أفاد الذي ماله ترك ،ماال   إليه أفاد ثم، الزكاة فيه تجب ما الورق  أو

 ؛ ألنه قال: أفاده، ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة أو ميراث، ما هو بربح تجارة.الحوليحول على الفائدة 
 طالب:......

 فيه تجب ما الورق  أو الذهب من مثال   للرجل كان إذا نهإالربح مثل النتاج سواء  بسواء، لكن كالمه الذي قال: 
 .ما هو من ربحه هو، أفاده بهبة أو ميراث أو نعم، أو تجدد رواتب مثال  ، ما هو منه، ماال   إليه أفاد ثم، الزكاة

 طالب:......
ال، القياس عنده كما ربح المال منه، نعم، أنت عندك ألف ريال، أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار 

وهللا ورصيدك  تزكي؟ تزكي ألفين، لكن أنت عندك ألف، فلما حال عليك الحول، إذا ماذا ،ألفين، نعم، تزكي
كذا، يصير تبع المال األول؟ ال ما هو منه، هذا  ،ن و خمس ،نامائت ،ن، من أين؟ كل شهر توفر لك مائةاألف

 .-رحمه هللا-كالم اإلمام مالك 
غير أن ذلك يختلف من وجه آخر،  ،كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، كما ربح المال منه

 ، يعني انضم إليه مال.ماال   إليه أفاد ثم، الزكاة فيه تجب ما الورق  أو الذهب من مثال   لللرج كان إذا أنهوهو 
 طالب:......

نما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما، ثم أفاد إليه ماال   ،ليس من ربحه ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع  وا 
 الحول من يوم أفادها، نعم. ،يحول على الفائدةماله األول حين يزكيه حتى يحول الحول على الفائدة، أو حتى 

 طالب:......
أنت افترض أن عنده غنم، وأهدي إليه مجموعة من األغنام، أسخال، كلها أسخال، نعم يعني التنظير لما نحن 
فيه مال ربح أدخلته في مساهمات وزاد، دراهم، وغنم نتجت هذا الفائدة هذه كلها تابعة لألصل، حولها من حول 

، أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت صل، نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثال  األ
 عن هذا. اثم أضيف إليها مثلها، بهبة أو إرث، هذا ليس ناتج   اغنم  

ال ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه؟ إذا كان بالغ    للنصاب من الكن اإلمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة وا 
ذا كان ناقص   عن النصاب ما يضم إليه إال ربحه أو نتاجه، والجمهور ما يبدأ حساب  ااألصل ضم إليه، وا 

 النصاب إال من تمام، بلوغ النصاب.
ن من و ن، وثالثو ، له غنم، عنده أربعالصدقة منها صنف كل في تجب إبل أو بقر أو غنم لرجل كانت ولو

 إليها أفاد ثم، الصدقة منها صنف كل في تجب إبل أو بقر أو نمغ لرجل كانت البقر، وخمس من اإلبل، ولو
، يعني من ا، ثم أفاد إليها بعير  يصدقه حين ذلك من أفاد ما صنف مع ، زكاها،صدقها شاة أو بقرة أو ابعير  



ستة ، ثم بعد ان رأس  و أربع غيرها بإرث أو شراء يزكيها معها، ومقتضى قول األكثر، يعني أنه لو كان عنده مثال  
، عند مالك يضيف هذا إلى هذا، بينما الجمهور ال، كل مال له حوله المستقل، يعني ااشترى أربعين رأس   ،أشهر

 مثل الرواتب؛ ألن أظهر ما يوجد اآلن الرواتب؛ ألنها ثابتة، ويمكن ضبطها.
 طالب:......

 ين؟أ
 طالب:......

 يعني على رأي مالك؟
 طالب:......

 ه إشكاالت يعني.رأي مالك فيه إشكال، في
، صدقها شاة أو بقرة أو ابعير   إليها أفاد ثم، الصدقة منها صنف كل في تجب إبل أو بقر أو غنم لرجل كانت ولو

زكاها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب، هو ال يشترط النصاب في ربح التجارة وال نتاج السائمة في 
ال بد أن يكون األصل قد بلغ  ،إضافة مال إلى مال ال ارتباط له بهبداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن 

 النصاب.
 أفاد الذي الصنف ذلك من عنده كان إذا ، يعني في وقته،يصدقه حين ذلك من أفاد ما صنف مع يقول: صدقها

 .ماشية نصاب
ج السائمة كربح أن نتا -رحمه هللا-. وحاصل ما ذكر ماشية نصاب أفاد الذي الصنف ذلك من عنده كان إذا

 ؟نعمالتجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، زكيت بخالف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه 
 طالب:......

ال   بواضح. ما هونعم ال يكمل النصاب بذلك، واضح وا 
دة غير الربح خالصة: أن اإلمام مالك يرى التفريق بينما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائ

والنصاب بغير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني ال ارتباط له بالمال األول، مال جديد، بالنسبة للنتاج 
والربح يبدأ الحول من ملك األصل ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، 

لسائمة وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج ا
 األصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ.

عنده أموال يشتغل في محرم عنده عشرة آالف، من تجارته، في محرم الثاني نظر في  ،إضافة أموال جديدة
ذا فيه عشر  ولى؟ إذا كانت من ربحها يتفقون على أنها العشرة من نتاج هذه العشرة األ ،، طيبان ألف  و الرصيد وا 

تزكى معها، لكن إذا كانت بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع األصل؛ ألن األصل قد بلغ النصاب، 
 .اجديد   وغير مالك يقول: ال، كل مال له حسابه، هذا حوله مستقل، وهذا يستقبل به حوال  

 يعني من الخالف. ذلك في سمعت ما سنأح وهذا .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا: مالك قال
 .اوقال الشافعي: ال يضم شيء من الفوائد إلى غيره إال نتاج السائمة إذا كانت نصاب  



؛ ألنه مال اجديد   يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير اإلنتاج، وغير الفوائد، فإنه يستقبل به حوال  
ثانية، بنية التجارة يزكي هذه إذا حال عليها  اتة أشهر اشترى أرض  ، وبعد سامستقل، يعني مثلما لو اشترى أرض  

 الحول، ويزكي هذه إذا حال عليها الحول.
 .... على محمد اللهم صل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (7كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 ته.السالم عليكم ورحمة هللا وبركا

خراج أكثر من المطلوب ويبحثه أهل العلم في كتب  هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة وا 
؟ ويفرقون بين اوما زاد عليه مسنون   ااألصول في القدر الزائد على الواجب، هل يلحق به أو يكون الواجب واجب  

 طة به، غير المتميزة.الزيادة المتميزة المنفصلة عن الواجب وبين الزيادة المختل
هذا يقول: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 

 أجمعين. 
 أما بعد:

 فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب
بالوجوب أو قدر  إلى أن قال: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه ألجزأه، هل يوصف الكل

 اإلجزاء منه؟
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فال إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يعني 

آخر فجعله في كيس منفصل عن األول،  االواجب عليه في الفطرة، وجعله في كيس، ثم كال صاع   اكال صاع  
الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان هذه متميزة، وال أحد يقول بوجوب 

، فإنه ال يلزمه إال الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحدة، ولم يميز الواجب من غيره مثل ذلك لو أخرج امع  
 عن عشرين، هذا محل الخالف. ادينار  

فل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فال إشكال أنها ن
 وأما إن لم تكن متميزة، ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل:

له في الفريضة، يعني قدر اإلجزاء  امنها: إذا أدرك اإلمام في الركوع بعد فوات قدر اإلجزاء منه، هل يكون مدرك  
: سبحان ربي العظيم، ثم إذا بعد ذلك إذا زاد ويطمئن ويأتي بالذكر مرة واحدة، قائال  مع اإلمام ينحني اإلمام 

ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب، الركوع من أوله إلى 
ال يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة، هذه ا لزيادة غير متميزة وهي محل الرفع منه كله واجب؟ وا 

ن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا ال يجوز اقتداء المفترض إ :الخالف، لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون 
 باإلمام؛ ألنه متنفل حينئذ في القدر الزائد، وال يرون صالة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ 

 ،ال يصح اقتداء المفترض بالمتنفل :ا على الوجهين، إذا قلنايقول هنا: ظاهر كالم القاضي وابن عقيل تخريجه
قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب االتباع خاصة، إذ االتباع قد يسقط الواجب، 

 كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.
 سبعها؟ على وجهه. ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو

 .ن يقول: ال يجزئه البعير عن الشاة، وقلنا: يجزئه، من أهل العلم ماومنها: إذا أدى عن خمس من اإلبل بعير  



فهل الواجب كله أو خمسه؟ الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان فعلى القول بأن خمس الواجب 
 .عن العشرين إال أربعة أبعرة ، وعن اآلخر ال يجزئ ايجزئ عن عشرين بعير أيض  

 ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟
 أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ اومنها: إذا أخرج في الزكاة سنًّ 

عن الزيادة،  اصواب؛ ألن الشارع أعطاه جبران  قال أبو الخطاب: كله فرض، قال القاضي: بعضه تطوع، وهو ال
إذا فعل األصل غصب الكل بالوجوب على  افأما ما كان األصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيف  

 الصحيح.
فإن الكل فرض في حقه، وعن أبي بكر أن الركعتين األخيرتين نفل ال يصح  افمن ذلك: إذا صلى المسافر أربع  

 وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب األول. ،هما، وهو متمش على أصلهاقتداء المفترض به في
ن كان له االقتصار على نصفه، ذكره في المغني؛  ومنها: إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وا 

 ألنه مخير، الكفارة دينار أو نصفه كما جاء به الخبر على خالف في ثبوته.
نما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيضة أو فورتها دينار، وفي ومنهم من يجعل أو ليست للت خيير، وا 
 وقت إدبارها وضعفها نصفه.

عن مسحه، وقلنا باإلجزاء ففي السائل منه وجهان:  ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر: فأما إن غسل رأسه بدال  
 أحدهما أنه مستعمل.

نما  ال ما طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق وا  عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب، حلقت، يجزئ وا 
عن مسحه، الواجب المسح، والغسل قدر واجب على ما  يجزئ؟ مثلما عندنا هنا يقول: ومنها إذا غسل رأسه بدال  

جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب، وهو خالف مراد الشارع، فهل يجزئ عن الواجب؟ ألنه هو 
ب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب، وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، نعم، قل الواج

 ، جاء بالواجب وما يزيد عليه.مثل هذا فيما لو غسل العضو عشر مرات مثال  
نما سقط تخفي ، اف  يقول: ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث؛ ألن األصل هو الغسل وا 

 مكروه. اا، وقد يقال: اإلتمام في السفر أيض  والثاني: وهو الصحيح أنه طهور؛ ألن الغسل مكروه، فال يكون واجب  
ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب  ،والواجب الذي ال يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود

 فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب.
اضي: الجميع واجب؛ ألن نسبة الكل إلى األمر واحد، واألمر في نفسه أمر واحد، اركعوا مع الراكعين، وقال الق

فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب، على كالمه واألمر في نفسه أمر وحد، وهو أمر 
 إيجاب، وال يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال.

من غير شرط وال بدل، وهذا هو الندب؛ ألن األمر أن مقتضى إيجاد ما  اوز تركها مطلق  يقول: ولنا أن الزيادة يج
ن كان ال يتميز بعضه عن بعض فيعقل كون بعضه واجب   ، اتناوله االسم فيكون هو الواجبل والزيادة ندب، وا 

 عن عشرين. ا، كما لو أدى دينار  اوبعضه ندب  



عن عشرين، هل الكل واجب أو بعضه؟  اع العشر، فلو أدى دينار  أصل العشرين فيها كم زكاة؟ نصف دينار، رب
يحتار في  اعلى الخالف؛ ألن الزيادة غير متميزة، ويلتحق بهذا مسائل كثيرة، يحتاجها طالب العلم، أحيان  

إلى الشيخ باستمرار،  اتخريجها على أصل فإذا ضبط القاعدة، نعم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاج  
في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين وال يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة وتوضيح  اتركونه أحيان  ي

 قاعدة، وليسوا بصدد تقرير أحكام.
ولذلك ال تجدهم يرجحون،  ؛ها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروعيأما فروع هذه القاعدة التي يحتاج ف

 ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح. ،ين والقولينيطلقون الروايتين والوجه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 زاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الج
 تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:  -رحمه هللا-المؤلف  قال
بله الصدقة عليه تجب الرجل في عندنا األمر :-رحمه هللا- مالك قال :يحيى قال  يأتيه فال ،بعير مائة وا 

 .ذود خمس إال إبله لكته وقد المصدق فيأتيه ،أخرى  صدقة عليه تجب حتى الساعي
 فدي شداتين المدال رب علدى وجبتدا اللتدين الصددقتين ذود الخمس من المصدق يأخذرحمه هللا تعالى:  مالك قال
 يصدق فإنما نمت أو ماشيته هلكت فإن ،ماله يصدق يوم المال رب على تجب إنما الصدقة ألن ؛شاة عام كل

ن ،يصدق يوم يجد ما زكاة المصدق  إال يصددق أن عليده فلديس واحددة غير صدقات المال بر  على تظاهرت وا 
 هلكدت حتدى شديء منده يؤخدذ فلدم ،صددقات فيهدا عليده وجبدت أو ماشديته هلكدت فدإن ،عندده المصدق وجد ما

 مدن مضى أو ،هلك فيما ضمان وال ،عليه صدقة ال فإنه ،الصدقة فيه تجب ال ما إلى صارت أو ،كلها ماشيته
 .السنين

 ن وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمي
 يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:

إذا اجتمعا، الزكاة في األموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي، فالساعي هو الذي يقبض زكااة المواشاي، 
يكلفااه بهااذا، ويجمعهااا ماان الناااس، والخااارص ماان قباال ولااي األماار يخاارص الاازروع والثمااار، ماان ق باال ولااي األماار، 

التماار والعنااب وغيرهمااا، والحبااوب، علااى مااا ساايأتي، ويأخااذ الزكاااة نيابااة عاان ولااي األماار، فااإذا لاام يااأت الساااعي، 
ب بصادقتك شخص عنده عادد كبيار مان المواشاي يجاب فيهاا الزكااة، ماا جااء السااعي، هال نقاول: يلزماك أن تاذه

 وتسلمها الفقراء أنت، أو تسلمها اإلمام؟
األصاال أن الزكااوات تؤخااذ ماان أصااحاب المواشااي علااى مياااههم، لكاان مااا جاااء الساااعي، ماان الساانة التاليااة جاااء، 
وقال: أنا وهللا ما جئتكم العام الماضي، لكن أنا آخذ زكاة سنتين، خالل هااتين السانتين اإلبال تغيار وضاعها، إماا 



اا بين اا، فكياف يزكاي؟ هال يزكاي علاى حساب الموجاود  أن تكون زادت اا نقصات نقص  زياادة واضاحة، أو تكاون أيض 
ا، يأخذ خالل العامين النقص تادريجي، لماا حاال عليهاا الحاول فاإذا  اآلن وقت مجيء الساعي، مائة صارت خمس 

ا، هل نقول: يأخذ عن العام ا لماضي زكاة الستين، هي ستون، الحول األول، لما حال الحول الثاني صارت خمس 
وعن العام الذي يليه يأخاذ زكااة الخماس، أو يأخاذ ماا اساتقر علياه األمار عناد مجايء السااعي؟ خماس فيأخاذ شااة 

 عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها، هذا موضع بحث اإلمام رحمه هللا تعالى في هذا الباب.
بلااه مائااة، إبلااه مائااة بعياار، فااال يأتيااه يقااول: قااال يحيااى قااال مالااك: األماار عناادنا فااي الرجاال تجااب عل يااه الصاادقة وا 

الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، يتأخر الساعي، ما يأتي، فيأتيه المصدق، يعني الساعي، وقد هلكت إبله 
 إال خمس ذود.

ن عان اآلن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه ال يجوز تأخير الزكااة إذا حاان وقتهاا، ويتجااوزو 
الشيء اليسير يوم ا أو يومين أو ثالثة، أما بالنسبة للتعجيل فال بأس به إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه، والنبي 

 (.))هي علي ومثلها(عليه الصالة والسالم قال بالنسبة لزكاة العباس: 
بلاه  مائاة، فاال يأتياه السااعي في كالم اإلمام مالك رحمه هللا تعالى: األمر عندنا في الرجال تجاب علياه الصادقة وا 

 حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق، وقد هلكت إبله إال خمس ذود.
افتااارض أن السااااعي ماااا جااااء خماااس سااانوات، واإلبااال كانااات مائاااة، بعاااد سااانة صاااارت ماااائتين، بعاااد سااانة صاااارت 

اا، ثام جااء المصادق  ليأخاذ زكااة خماس ثالثمائة، في السنة الرابعة صارت مائة، فاي السانة الخامساة صاارت خمس 
 سنوات، ماذا يأخذ؟ خمس عنده اآلن، يأخذ خمس شياة؟

 شااتين ،الماال رب علاى وجبتاا اللتاين الصدقتين ذود الخمس من المصدق يأخذ: مالك قاليقول رحمه هللا تعالى: 
 .شاة عام كل في

خمساين، الحاول افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصيده مائة ألف، لما حال عليهاا الحاول صاارت مائاة و 
الثاااني صااارت مااائتي ألااف، الثالااث رجعاات إلااى مااائتين، الرابااع صااارت مائااة، الخااامس انتهاات مااا فيااه شاايء، لمااا 
جاااءه الساااعي قااال: وهللا مااا عناادي شاايء، أو نقااول: زكاااة النقااود تختلااف، األمااوال الخفيااة يختلااف وضااعها عاان 

 األموال الظاهرة؟
، بال يااأثم بتأ خيرهاا، ولااو كلاف رب الماال بااإخراج الزكااة بالنسابة للمواشااي فاي وقتهااا، ألن هاذه ال تحتااج إلااى سااع 

ا يقبض منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز، ويحتاج إلى عناء ومشقة  وهو بعيد عن اإلمام، واإلمام ما كلف أحد 
ال لااو وجاد الفقياا ر فهاو مصاارفها لجلاب هاذه الزكاااة إلاى اإلمااام، ويفتارض أنااه لايس عنااده فقيار يادفع إليااه مباشارة، وا 

 يعطى.
، أما بالنسبة للدراهم، لألموال الخفياة المال رب على وجبتا اللتين الصدقتين ذود الخمس من المصدق يأخذيقول: 

فيخاارج جميااع مااا وجااب عليااه، يخاارج جميااع مااا وجااب عليااه، لكاان بعااض الناااس يقااول: يحااول علااي الحااول وعناادي 
ال يقتاارض؟ يقااول: أنااا وهللا عناادي أمااوال وهلل الحمااد باقيااة بضاااعة، لكاان مااا عناادي ساايولة أخاارج الزكاااة، ينتظاار وا  

، زكاتهااا مائااة وخمسااة وعشاارين ألااف، يقااول:  موجااودة، محتويااات هااذا المحاال ماليااين، افتاارض خمسااة مليااون مااثال 



وهللا ما عندي مائة وخمسة وعشرون، ال أستطيع أن أدبر مائة وخمسة وعشرين، هل نقول يقترض أو يبيع شايئ ا 
، دين هللا أحق بالقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة.من المحل،   ولو اضطر أن يبيعه برخص؟ نعم، هذا دين حل 
، عاام كال فاي شااتين ،الماال رب علاىعلياه،  وجبتاا اللتاين الصادقتين ذود الخماس مان المصدق يأخذيقول مالك: 
عناي فاي حلاول العاام األول ؛ ألنه ما بقي عنده إال خماس، والخماس زكاتهاا شااة، لكناه قبال عاام يشاة في كل عام

، نعاام فعلااى كااالم اإلمااام رحمااه هللا تعااالى المصاادق مااا لااه إال الااذي هااو ياارى، لاايس لااه إال مااا  كاناات خمسااين مااثال 
 أمامه.

أي يزكياااه، وعنااادهم شااارط  ،مالاااه يصااادق ياااوم الماااال رب علاااى تجاااب إنماااايقاااول اإلماااام رحماااه هللا: ألن الصااادقة 
ا ا، هل الزكاة  الوجوب مجيء الساعي، افترض أن شخص  عنده أموال طائلة، مواشي كثيرة، لكن ما جاءه ساع  أبد 

مرتبطااة بالساااعي؟ مجاايء الساااعي شاارط عناادهم؟ عناادهم نعاام، يزكااي الموجااود عاادد الساانوات الماضااية يعنااي عاان 
الساانتين يزكااي شاااتين، ولااو كاناات قباال ساانة مائااة، هااذا نااص كالمااه، فيزكااي علااى مقتضااى الوضااع الااراهن، وقاات 

صاادق، وشاارط الوجااوب عناادهم مجاايء الساااعي إن كااان فااال ضاامان عليااه فيمااا تلااف، يعنااي لااو تلااف، مجاايء الم
المسألة التي تصورناها فيها تلف، ماات كمياة كبيارة، فيماا تلاف النعادام شارط الوجاوب، ساواء  تلاف باأمر ساماوي، 

ال يقصاد الفارار مان أو بأمر عادي، يعني فرط في حفظها، غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد، لكان شاريطة أ
 الزكاة، ال يفرط هذا عند مالك وأصحابه.

قال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن، يعني فإن تلفت بآفة سماوية ال ضمان عليه، لكن أتلفها هو ضمن، ال سيما 
إذا فرط في حفظها، طيب، إن لم يكن هناك ساع  تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضاى كاالم اإلماام مالاك أن الزكااة 

طل حتى يأتي الساعي، ومجيء الساعي شرط لوجوبها، فالذي ال يأتيه الساعي نعم ال زكاة علياه، افتارض أن تع
ااا اناازوى فااي زاويااة بحيااث ال يمكاان الوصااول إليااه، يعنااي هااذا مااا عليااه زكاااة؟ نعاام؟ أناات ال تستصااحب أن  شخص 

لسااعي أعفااني مان الزكااة، فقاال: قصده في هذا الفرار من الزكاة، نعم، جاء شخص إلى أحد المشايخ وقال: إن ا
 الحق به عله أن يعفيك من الصالة، قال: له، أبد، نعم.

 طالب:......
هذه فريضة، فريضة مان هللا جال وعاال، ال يملاك اإلعفااء منهاا وال ولاي األمار، ماا يملاك، هاذه فريضاة مفروضاة، 

مالاك أن السااعي لاو خاان األماناة وال ركن من أركان اإلسالم ال يملك أحد أن يعفاي منهاا، لكان علاى رأي اإلماام 
ا يزكااي، نأخااذ منااه الزكاااة، أو رب المااال  طلااع، أو طلااع مثلمااا يطلااع بعااض المتساااهلين يقااول: وهللا مااا لقينااا أحااد 
صاحب المال انزوى في زاوية بحيث ال يطلع عليه وال الطيور، نعم، مقتضى قول مالك أنه ماا علياه شايء؛ ألن 

األكثر عليه الزكاة، قد يقول قائل: كيف نكلف هذا صااحب الماال أن يحمال هاذه مجيء الساعي شرط، لكن عند 
الزكاة إلى حيث اإلمام، كلفناه فوق ما كلف به شرع ا، لكان علاى كال حاال إذا حصال التفاريط فاي األماور الواجباة 

ها، وعلى هذا لو من جهة، أو من طرف، فإنه ال يجوز التساهل منا للطرف اآلخر، فشعائر هللا ال بد من القيام ب
، وال وضع ساعاة، وطالاب النااس باالزكوات فعلايهم دفعهاا، كاونهم ياوفر لهام مان يساتلم مانهم علاى  فرط اإلمام مثال 
مياههم بحيث ال يكلفون تبعة النقل، وتكاليف أداء الزكاة هذا من حقوقهم على اإلمام، ودفعهم الزكاة من حق هللا 

م مطااالبون بمااا افتاارض علاايهم، واإلمااام مطالااب ببعااث السااعاة لجبايااة علاايهم، فكاال إنسااان مطالااب بمااا يخصااه، فهاا



الااذي لهاام، فااإذا كلفهاام مبلااغ عناادهم حقااة وجذعااة وبناات  -جاال وعااال-الزكاااة، فيااؤدون الااذي علاايهم، ويسااألون هللا 
، فإن لبون، يجمعونها في سيارة مثال  أجرتها إلى محل اإلمام خمسمائة ريال، على اإلمام أن يدفع لهم هذه األجرة

ال فيسألون هللا   الذي لهم يؤدون الذي عليهم، ويسألون هللا جل وعال الذي لهم. -جل وعال-دفعها وا 
وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة مال، عليه أن يؤديها إلى مصارفها، ولاو كلفات ماا كلفات؛ ألن ماا ال ياتم الواجاب 

يصالها إلى أربا  بها إال بمؤونتها، نعم.إال به فهو واجب، ال يتم توزيع هذه الزكاة وا 
 طالب:......

صاحب الزكاة؟ األصل المتصدق، المتصدق األصل أن تؤخذ زكاته على مائاه، واإلماام يبعاث الساعاة إلاى هاؤالء 
أرباااب األمااوال وال يكلفهاام بنقلهااا إلااى اإلمااام، هااذا األصاال، نعاام، فااإذا قصاار اإلمااام مااثال  أو قصاار الساااعي خااان، 

ال بجزء من ا لزكاة فما راح، نعام؛ ألن بعاض النااس يتسااهل فاي أداء ماا وجاب علياه، بعاض النااس كلف براتب وا 
يطلااب خااارج دوام وال يااروح، أو يطلااب انتااداب وال يسااافر، وقاال مثاال هااذا فااي الساااعي، الساااعي وكلااه اإلمااام بااأن 

ا، نعام، فإثماه علياه، لكان يبقاى  أن هاذا مطالاب بادفع يقبض زكاة الجهة الفالنية وما راح، قال: رحناا وال لقيناا أحاد 
الزكاة، واإلمام مطالب ببعث السعاة، كون اإلماام بعاث سااعي ا ورأى أن الذماة تبارأ ببعاث مثلاه، اجتهاد؛ ألناه علاى 
اإلمااام أن يجتهااد فااي انتقاااء ماان يوليااه علااى أي عماال ماان األعمااال، وال يجااوز توليااة إال القااوي األمااين الااذي يليااق 

هذا الشخص أنه يصالح لهاذا العمال، ثام بعاد ذلاك هاذا قصار، وذاك يقاول:  بالوالية، المقصود أن اإلمام توسم في
ال أنا وهللا ما أنا بدافع زكاة، هذا المفروض أن الساعي يجايء يأخاذه، الحاجاة لهام، الحاجاة لاك أنات ياا أخاي ماا 

ب علايهم هي لهم، هذا حق هللا جل وعال، زكاة نماء تطهير، لكن ولمالك، فأنت يجب عليك أداء الزكاة، وهام يجا
 أن يأخذوها منك على مائك، فإذا قصروا بما أوجب هللا عليهم وجب عليك أن تؤدي ما افترض هللا عليك.

 هو إذا لم يبعث له اإلمام، ورأى أن التقصير من اإلمام فإنه يتصرف، وسيأتي في خطاب عمر بن عبد العزيز.
اا، فاإن  ، يعني زادت، يعني هذه المائةنمت أو ماشيته هلكت فإن يقول:  سواء  وصلت خمسمائة أو وصالت خمس 

يعني تاأخر سانتين،  ،يصدق يوم يجد ما زكاة ، يعني يأخذ الساعي،المصدق يصدق فإنما هلكت ماشيته أو نمت
نعم، ثم قال: وجد المال ألف رأس من الغنم، قال: آخذ عليك زكاة ألف في اثنين، سنتين، يا أخي العام الماضاي 

ال بااد نأخااذ، مااا الاادليل علااى ذلااك أنهااا خمسااون، يمكاان ألفااان اآلن، نعاام، واإلمااام مالااك خمساامائة هااي، قااال: ال، 
ن يقول: فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، ، يعناي واحادة غيار صادقات الماال رب علاى تظااهرت وا 

وال يعاارف لسانوات متعاددة، فيصادق ماا يجااد، ويعمال حساابه علاى ماا وجااد، لمااذا؟ الحتماال أن رب الماال ال يقار 
بالحقيقاة، فالااذي يجاده األصاال أناه موجااود مان قباال، ال سايما إذا كاناات األسانان تحتماال ذلاك، لكاان هال رب المااال 
يصاادق فيمااا يقااول، وياادين بينااه وبااين ربااه فااي العاادد، افتاارض أن المصاادق وجااد مائااة رأس ماان اإلباال، وقااال لااه 

ليس بصادق؟ ألن هذا أقر بما يضره ال بما  صاحب المال: كانت على رأس الحول األول مائتين، هل نقول: إنه
ينفعه، المسألة مسألة ضرر ظاهر يعني، ما هاو بضارر حقيقاي؛ ألن الزكااة لايس فيهاا ضارر، فاإذا أقار بماا يلازم 
به يصدق، لكنه قال: كانت العام الماضي خمسين، على كالمه ما يصدق، بل يؤخذ منه زكاة الموجود مضروبة 

 اإلمام مالك رحمه هللا تعالى.في عدد السنوات، هذا رأي 



فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكات ماشايته كلهاا، أو صاارت 
إلااى مااا ال تجااب بااه الصاادقة لنقصااها عاان النصاااب، فإنااه ال صاادقة عليااه، وال ضاامان فيمااا هلااك أو مضااى ماان 

لعباارة متااى؟ بوقاات مجاايء الساااعي، طيااب الساااعي تااأخر خمااس الساانين، يعنااي اإلمااام مالااك يطاارد قولااه، يطاارده، ا
اا فاي خمساة، الاذي  اا، يزكاي خمس  سنوات، وجد مائاة رأس يزكاي مائاة رأس فاي خمساة، كانات مائاة وصاارت خمس 
قدامه، بحيث ال يكلف بإلزام، بإحضار بينات، وال دعاوى، وال شاهود، وال أيماان، ساواء  كانات أقال، أو أكثار، هاذا 

ط، لكن الزكاة وهي ركن من أركان اإلساالم فعلاى أصاحاب األماوال الاذين ال تنضابط أماوالهم وال فيه نوع من ضب
تطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم، كما يقول أهل العلم: محاسبة الشريك الشاحيح، وال ضامان فيماا هلاك، أو مضاى 

ده مائاة مان اإلبال، أو ألاف رأس من السنين، يعني هل يتهم اإلنسان باالتفريط فاي حفاظ مالاه فارار ا مان الزكااة، عنا
من الغنم، ماتت كلهاا، هال يمكان أن يقاول لاه السااعي: أنات فرطات فاي حفظهاا فعلياك الزكااة، يمكان أن يقاال لاه 
هذا؟ نعم؟ هل يمكن أن يفرط اإلنسان بألف لئال يخرج عشر ا؟ نعام؟ ماا يمكان، ال يمكان أن يفارط؛ ولاذا فاي درس 

ارة قيمتهاا خمساة مالياين، يحاول عليهاا الحاول فاي رمضاان، أوقفهاا فاي مضى قلنا: إنه لو كان شاخص عناده عما
 شعبان لجهة خيرية، هل نتهمه بأنه أوقفها فرار ا من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا، نعم.

 المقصود أن مثل هذا ال يمكن أن يتهم، المقصود بالوقف النافذ.
 طالب:......

 بال شك.
 طالب:......

 أين؟
 طالب:......

ن دلت القرائن على صدقه فيدين.ال   بد من البينة، إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة، وا 
 طالب:......

 هو ثقة؟ 
 طالب:......

ال، نعم.  إذا كان ثقة يقبل وا 
 طالب:......

هي دين في ذمته، هي دين، و؟؟؟؟ ولذلك ياؤمر بالعمال فاي األماوال؛ لائال تأكلهاا الصادقة، وهاذا فارط فاي إخاراج 
 كاة ولو أتت على المال، أين؟الز 

 طالب:......
مثلما ذكارت الارأي المعتبار أن الزكااة المطالاب بهاا بالدرجاة األولاى صااحب الماال، اإلماام مطالاب ببعاث الساعاة، 
هذا له خطاب، وهاذا لاه خطااب، تاوفير السااعي، وتاوفير مان يوصال هاذه األماوال إلاى مصاارفها ال شاك أناه مان 

حقااه الااذي يجااب فااي بياات المااال، والقاادر المخاارج ماان هااذه الزكاااة ماان حااق هللا جاال حااق صاااحب المااال، فهااذا ماان 



وعااال علااى صاااحب المااال، فااإذا لاام يااؤد  إليااه حقااه بتااوفير مااا ينقاال هااذه األمااوال إلااى اإلمااام، فيااؤدي الااذي عليااه، 
 ويسأل هللا جل وعال الذي له، كسائر المستحقات.

 طالب:......
، هل ارتبااط هاذه المساألة يعناي كاون المصادق ينظار إلاى الموجاود، وال يأخاذ نعم، األصل أن يخرجها فور ا، طيب

من الهالك، نعم، يعني المصادق كانات اإلبال، اشاترى خمساين، علاى رأس الحاول األول صاارت مائاة، علاى رأس 
ا، قول مالك رحمه هللا تعالى يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بانفس الماال، أ و فاي الحول الثاني صارت خمس 

الذمااة؟ باانفس المااال، واضااح، لكاان علااى القااول أن الزكاااة تثباات فااي الذمااة، يقااال لااه: كاام بلغاات علااى رأس الحااول 
األول، فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني؟ تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا: إنها بالذمة، ومعروف أنها األصل 

 ها في درس مضى فيها القاعدة.في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرنا
 طالب:......

بنهاية الحول نعم، لكن هذا حول ثان، نهاية الحول األول مائة، ونهاية الحول الثاني خمس، نعتبر وجوب الزكااة 
في الحول األول باعتبار أعيان هذه المائة، وباعتبار انشغال ذماة المزكاي يزكاي مائاة، علاى قاول مالاك ماا يزكاي 

ه ما فيه ارتباط ذمة خالص، المسألة مرتبطة بالماال، وهاذه المساألة التاي قرأناهاا قبال، هال الزكااة إال الخمس؛ ألن
تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف األصحاب وفيها طرق قرأناها قبل، لكان واضاح أن رأي اإلماام 

 .مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة ال عالقة لها، وال ارتباط بالمال، نعم
 أحسن هللا إليك.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 هو الذي يظهر، والقواعد العامة تقتضي هذا، نعم.وهللا 

 أحسن هللا إليك.
ال كل إنسان يفرط ويسوف ويرى ماذا يصير عليه إلى أن تتلف األموال، ثم بعد ذلك ال يطال بها، نعم.  وا 

 طالب:......
ذا على الخاالف فاي ثبوتاه، وهال يثبات أو ال يثبات؟ شايخ اإلساالم لاه رأي الوقف الذري، الوقف، الذي يسمونه، ه

في المسألة من أحسن ما يكون، يقول: إذا كان الوقاف ال يحقاق الهادف الشارعي مان الوقاف، فاال يثبات وقفاه، ماا 
، هل هذا  يثبت وقفه، يعني افترض وقف ومصارفه في أعمال البر، نعم، ويؤجر على جهات تزاول محرمات مثال 
الوقف يحقق الهدف الشارعي، أو ماثال  وقاف عماارة تبناى والعماال يبناون وقات، والنااس يصالون، عنادنا اضاطراب 
في كثير من المسائل، قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن عليه أن يتابع؛ ألنه يقصد بهذا الوقف وجه 

 هللا جل وعال، فإذا كان ال يحقق الهدف.
، هااذا يحقااق  افتاارض وقااف مااثال  فااي أساافلها بنااوك، وفااي أعالهااا أمااور محرمااات أو ناااس ال يجااوز تااأجيرهم أصااال 

 الهدف الشرعي من الوقف؟ ال، نعم.



 أحسن هللا إليك.
 باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:

 عائشدة عدن محمدد بدن القاسدم عدن حبدان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 الصددقة مدن بغدنم -رضدي هللا عنده- الخطداب بدن عمدر علدى مدر: "قالت أنها وسلم عليه هللا لىص النبي زوج
 مدا :عمدر فقدال ،الصددقة مدن شداة :فقدالوا ؟الشداة هدذه مدا :عمدر فقال ،عظيم ضرع ذات حافال   شاة فيها فرأى
 ".لطعاما عن نكبوا ،المسلمين حزرات تأخذوا ال ،الناس تفتنوا ال ،طائعون  وهم أهلها هذه أعطى
 أن أشدجع مدن رجدالن أخبرندي :قدال أنده حبدان بدن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 شداة إليده يقدود فدال "مالدك صددقة إلي أخرج" :المال لرب فيقول امصدق   يأتيهم كان األنصاري  مسلمة بن محمد
 .قبلها إال حقه من وفاء فيها
 في المسلمين على يضيق ال أنه ببلدنا العلم أهل عليه أدركت لذيوا عندنا السنةرحمه هللا: " مالك قال

 ".أموالهم من دفعوا ما منهم يقبل وأن ،زكاتهم
 يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:

( وباين قولاه جال وعاال: ))إياك وكرائم أموالهم(األصل في الصدقة ما كان وسط ا بين قوله عليه الصالة والسالم: 
اا،  }وال تيمموا الخبيث منه تنفقون{ فعلى هذا الزكاة من األوساط، فإذا كاان فيهاا الارأس مان الغانم الاذي يساتحق ألف 

وفيهاااا العااادد الاااذي يساااتحق ثالثمائاااة وماااائتين، وفيهاااا ماااا باااين ذلاااك، فيؤخاااذ المتوساااط، هاااذا األصااال، ال مااان كااارائم 
العااادل؛ ألن األخااذ ماان الكااارائم مضاار باألغنياااء، واألخاااذ ماان األرذال مضااار  األمااوال، وال ماان أرذالهاااا، وهااذا هااو

ا مصلحة الفقراء، فال يضار الناس بأموالهم.  بالفقراء، فتالحظ مصلحة األغنياء، وتالحظ أيض 
قااد يقااول قائاال: لماااذا ال يؤخااذ زكاااة كاال صاانف منااه، عنااده ألااف رأس منهااا مائااة ماان الكاارائم، نأخااذ كريمااة واحاادة، 

ثالثمائة من األوساط نأخذ ثالث ا من األوساط، وعنده البقية من الارديء، يؤخاذ مان الارديء، لكان مثال هاذا وعنده 
ا، ليساات، أو العكااس، فيحصاال فيااه  مااا ينضاابط؛ ألنااه قااد يعتباار الساااعي هااذه كريمااة، ويقااول صاااحب المااال: أبااد 

ذكر تفصيالت تكون مثار خاالف وجادل المشاحة؛ ولذا دائم ا الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، وال ي
 بين اآلخذ والمعطي.

 باان القاساام عاان حبااان باان يحيااى باان محمااد عااناألنصاااري  سااعيد باان يحيااى عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنييقااول: 
 باان عماار علااى ماار: "قالاات أنهااا وساالم عليااه هللا صاالى النبااي زوج عائشااة عاان ، الفقيااه ماان الفقهاااء الساابعة،محمااد

 "الصدقة من بغنم الخطاب
 مر، فعل ماذا؟
 طالب:......

ال ماضي؟ نعم؟  أمر وا 
 طالب:......

ما زال اإلشكال؛ ألن الصيغة تحتمل الماضي وتحتمل األمر، هل عائشة قالت للقاسم بن محمد: مر على عمر، 
أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى ما هو باآلن، تخبر، مر على عمر بن الخطاب 



ثااديها مااآلن ماان  ،عظاايم ضاارع ذات ، يعنااي مجتمااع لبنهااا فااي ضاارعها،حااافال   شاااة فيهااا فاارأىلصاادقة بغاانم ماان ا
 هااذه أعطااى مااا :رضااي هللا تعااالى عنااه عماار فقااال ،الصاادقة ماان شاااة :فقااالوا ؟الشاااة هااذه مااا :عماار فقااال الحليااب،

ل فاي المسالم: إناه تجاود يعني افترض رضي هللا تعالى عنه أسوأ االحتماالت، ما يقول األصا ،طائعون  وهم أهلها
نفسااه بمااا يطلااب منااه، نعاام، ال، يقااول: مااا أعطااى هااذه أهلهااا وهاام طااائعون، فتوقااع عماار رضااي هللا تعااالى عنااه أن 

))إيااك وكارائم أماوالهم، واتاق دعاوة صاحبها مظلوم بأخذ هذه وهاي مان الكارائم؛ ولاذا جااء فاي حاديث بعاث معااذ: 
هللا عليه يكون مظلوم ا، طيب مادام عمر توقع أنه مظلوم هل أمار ( ألن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب المظلوم(

بردها؟ ما أمار بردهاا؛ الحتماال أن يكاون عمار رضاي هللا تعاالى عناه توقاع أن جمياع الماال بهاذه الصافة، والزكااة 
 تؤخذ منه.

اس ال شاك أنااه ال تفتنااوا النااس، مثاال هاذا التضااييق علاى الناا ،النااس تفتنااوا ال ماا أعطاى هااذه أهلهاا وهاام طاائعون،
يجعلهاام يكرهااون مااا أوجااب هللا علاايهم، باال يحماال بعضااهم علااى البخاال بمااا أوجااب هللا علاايهم، جاااء الساااعي وأخااذ 

: كام عادد -ثقاة باه-الكرائم، في السنة القادماة يضاطر صااحب الماال أن يخفاي هاذه الكارائم، نعام، أو إذا قيال لاه 
فع أكثر مما أوجب هللا عليه، فيحااول يسادد ماا دفعاه فاي ماشيتك؟ قال: مائة وهي ألف؛ ألنه في العام الماضي د

العام الماضي من هذه السنة، هذه فتنة، األصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرع ا بنفس مطمئنة مرتاحة 
منساقة، مشتاقة، ويدفع ما أوجب هللا عليه دون تردد، لكن إذا حصل أنه يظلم ال شك أن هذا يحمله علاى بعاض 

 ات التي ال تحمد.التصرف
في بعض الروايات: "حرزات" باالزاي ثام الاراء أو العكاس، والحازرات  ،المسلمين حزرات تأخذوا ال ال تفتنوا الناس،

 هي خيار األموال جمع حزرة، والحرزات كذلك، هي ما يحرزه اإلنسان ويدخره لنفسه.
 ".الطعام عن نكبوا ال تأخذوا حزرات المسلمين،

هاو رأى شااة حاافال ، ثاديها ملايء بااللبن، يقاال: نكباوا عان الطعاام، يعناي اتركاوا الطعاام؛ ألن  "الطعاام عن نكبوا "
مطعام أهال المواشاي ومشاربهم مان مواشاايهم، فاأطلق الطعاام وأراد منشاأه، نعام، منشااأه، وهاو مااذا؟ الاذي هاو نفااس 

ان النااس إلاى وقات قرياب قباال أن الشااة أو البقارة أو الناقاة، نعام؛ ألنهاا محتوياة علاى هاذا الطعاام فهاي ظرفاه، وكا
تفتح الدنيا، الشخص الذي، أو األسارة التاي عنادها التمار بقادر ماا يكفاي، يعناي أسارة متوساطة عنادها مائاة صااع 
، وعندهم بقرة يشربون من لبنها، هؤالء ملوك، عندهم ما يكفيهم، طعامهم من هاذه البقارة ومان هاذا  من التمر مثال 

 م أهلها، فالمراد طعام ذوات الدر، اللبون من المواشي.التمر، ونفس الشيء، هذه طعا
 أشاجع مان رجاالن أخبرناي :قاال أناه حباان بان يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنييقول: 

 شااة إلياه يقاود فاال "مالاك صادقة إلاي أخرج" :المال لرب فيقول امصدق   يأتيهم كان األنصاري  مسلمة بن محمد أن
 .قبلها إال حقه من وفاء فيها

 يعني تصلح ألن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني من أوساطها.
، رجالن، ما معنى رجاالن؟ مجهاوالن، قاال: أخبرناي رجاالن مسلمة بن محمد أن ،أشجع من رجالن أخبرني :قال

مان أشاجع، يعناي  ، رجاالنامصادق   ياأتيهم كاانصاحابي جليال، نعام،  ،األنصااري  من أشجع، أن محمد بن مسلمة
لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خالل هذا السياق ماذا نقول؟ هال نقاول فياه راو أو رواة مجهولاون؟ اإلبهاام 



أضااعف أنااواع الجهالااة؛ ألنهااا جهالااة ذات، وجهالااة الااذات أشااد ماان جهالااة العااين والحااال، لكاان همااا رجااالن، ليسااوا 
ين الاارجلين ضااعفهما شااديد؟ هام ماان التااابعين، نعاام، هاال يتوقااع أن بواحاد، وتااوافر علااى إخباااره، وهاال يتوقاع أن هااذ

ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير مان أهال العلام فيهاا، ويقبلونهاا، وصارح ابان الصاالح 
هماا أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهام يعناي مان كباار التاابعين، مثال هاؤالء يتساامح فايهم، المقصاود أن

اثنان وليسو بواحد، وضعفهما المتوقع أنه لايس بشاديد لقادمهما، لكان هال نقاول: إن أحادهما يشاهد لآلخار فينجبار 
 الخبر؟ نعم؟ 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

نعم، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بها، لو جاء مان رواياة رجال واحاد قلناا: نحتااج إلاى 
ألن المجهاول ينجبار خبااره، فاإذا اجتماع عنادنا اثناين مجهاولين، لااو جاءناا مان طرياق رجال مجهااول، ماا يشاهد لاه؛ 

ومن طريق ثان رجل مجهول قلنا: إن المجهول هو هو، ماا تغيار، فاي الطاريقين واحاد، لكان صارح بأنهماا اثناان، 
، حدثني أشي ، مثل قول فيجبر أحدهما اآلخر، وهذه طريقة بعض العلماء، يقول: إذا توافر مثال  اخ من جهينة مثال 

اا، ويصاحح بمثال هاذا عناد بعضاهم،  ابن عدي: حدثنا شيوخنا، شيوخ إمام من األئمة اجتمعوا يجبر بعضهم بعض 
ال بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثل هذا الارجالن احتماال أن يكوناا مان الوضااعين، أو مان المتهماين، فاال  وا 

ا، نعم، لكن هناك قرا ئن، مثال  هؤالء من التاابعين، نعام، والجهالاة فاي ماثلهم ال سايما إذا كاانوا يجبر بعضهم بعض 
ا، على كل حال المساألة خالفياة واألمار فيهاا  أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعض 

 سهل؛ ألنها ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصالة والسالم، موقوف.
 طالب:......

 معناه صحيح. وله ما يشهد له،
 يقبال وأن ،زكااتهم فاي المسالمين علاى يضايق ال أناه ببلادنا العلام أهال علياه أدركات والذي عندنا السنة" قال مالك:

 ".أموالهم من دفعوا ما منهم
وعلاااى مااان واله هللا أمااار هاااذه األماااور جباياااة الزكاااوات والصااادقات، أن يتعامااال ماااع المسااالمين بالمساااامحة، لتطياااب 

شااحتهم والتضاييق علاايهم، الشاك أن هاذا لااه آثااره، ياؤدي علااى فتناة النااس عاان هاذه الشااعيرة، أنفساهم بهاذا، أمااا م
نعام، هااو وقاات خااروج الساعاة مضاابوط، وقاات خااروجهم إلاى هااذه الجهااة معااروف، خرجاوا هااذه الساانة، وخرجااوا ماان 

يانة يعني إذا السنة التي تليها في مثل الوقت؛ ألنك تتصور أن كل شخص يبعث له ساع مستقل، ال، والمسألة د
 ظهرت أمارات صدقة، األصل صدقه، نعم، األصل صدقه.

ساائل مالااك: أيقساام المصاادق الماشااية ويقااول لصاااحبها: آخااذ ماان أيهااا شاائت؟ فقااال: ال، العااادة أن ماان اشااترك أو 
اشااتركوا فااي عااين قابلااة للقساامة أن أحااد الشااريكين يقساام والثاااني يتخياار، نعاام، الثاااني يتخياار، فهاال يااأتي المصاادق 

يقاااول لصااااحبه: نقسااام الماشاااية ونأخاااذ مااان أيهماااا، يقاااول اإلماااام مالاااك: ال؛ ألن هاااذا فياااه ناااوع تضاااييق، فياااه ناااوع و 
مشاااحة، وقااد أماار الخااارص أن يتاارك الربااع ألهاال الثمااار، كاال هااذا ماان باااب حساان التعاماال مااع أرباااب األمااوال، 



ر مااان الواجاااب، وقاااد يتصااادق لتطياااب أنفساااهم، إذا طابااات نفساااه تصااادق بماااا فاااتح هللا علياااه باااه وقاااد يتصااادق باااأكث
 بأضعاف الواجب، ال شك أن حسن التعامل مع أرباب األموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

 ال)) :قدال وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 أو ،بمالدده اشددتراها لرجددل أو ،لغددارم أو ،عليهددا لعامددل أو ،هللا سددبيل فددي لغدداز :لخمسددة إال لغنددي الصدددقة تحددل
 (.(للغني المسكين فأهدى المسكين على فتصدق ،مسكين جار له لرجل
 فدأي ،الدوالي مدن االجتهداد وجده علدى إال يكون  ال ذلك أن الصدقات قسم في عندنا األمررحمه هللا: " مالك قال
 الصدنف إلدى ذلدك ينتقدل أن وعسدى ،الدوالي يدرى  مدا بقددر الصدنف ذلك أوثر والعدد الحاجة فيه كانت صنافاأل

 مدن أرضدى من أدركت هذا وعلى ،ذلك كان حيثما والعدد الحاجة أهل فيؤثر أعوام أو عامين أو عام بعد اآلخر
 ".العلم أهل
 ".اإلمام يرى  ما قدر على إال ،مسماة فريضة الصدقات على للعامل وليسرحمه هللا: " مالك قال

 يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:
َدَقات   إ نََّما}هللا جل وعال تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية:  َقَراء   الصَّ ل ينَ  َوال َمَساك ين   ل ل ف  َؤلََّفاة   َعَلي َهاا َوال َعاام   َوال م 

م   ينَ  لر  َقااب  ا َوف ي ق ل وب ه  اب يل   َواب ان   ّللاَّ   َساب يل   َوف اي َوال َغاار م  ن اختلاف أهال العلام فاي بعاض  {السَّ المصاارف الثمانياة، وا 
 التفاصيل في هذه األصناف.

 ال)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
َدَقات   إ نََّما}ن هللا جل وعال يقول: (؛ أل(لغني الصدقة تحل َقاَراء   الصَّ ، والغناي يطلاق وياراد باه الغناي {َوال َمَسااك ين   ل ل ف 

، أو حكم ا؟ يعني بالقوة القريبة من الفعل.  فعال 
شااخص عنااده األمااوال هااذا غنااي بالفعاال، وشااخص ليساات عنااده أمااوال لكنااه قااادر علااى تحصاايل األمااوال، القااوي 

طيع أن يكتسب، تدفع له الزكااة، نعام؟ ال، تادفع لاه الزكااة، طياب هاذا قاادر شااب فاي الثالثاين المكتسب الذي يست
اا فااي حكام العااجز، كحااال  مان عماره، وليسات لديااه آفاة، وال عناده أدنااى إشاكال فاي أن يكتساب، حقيقااة ، لكناه حكم 

نظاامي، نعام، تجاد بعاض  كثير مان الاذين يقادمون إلاى هاذه الابالد، باالد الخيار، وباالد الفارص لكان قادومهم غيار
الناس ما شاء هللا في الثالثين من عمره لو تقول له: احمل أي حمل تريده، حمله، لكن بقاءه غير نظاامي، يعناي 
ال  ما عنده إقامة، نقول: هل هذا عجز حكمي، له حكم العجز الحقيقي، هو ممنوع من العمال إال بإقاماة، صاح وا 

قااول: إن هااذا العجااز يناازل منزلااة العجااز الحقيقااي، أو نقااول: إن مثاال هااذا ال؟ ممنااوع ماان العماال إال بإقامااة، فهاال ن
يخالف األنظماة وال يعاان علاى بقااءه إال بالنظاام، والنظاام ماا دام أوجاد مان أجال المصالحة ودفاع مفاساد، نعام، ال 

نهم سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعاض األماور التاي اضاطرهم إليهاا عادم تمكيانهم مان العمال، فتجاد ما
ال يوجاااد هاااذا، أو هاااو بمزاولاااة  ال بحيااال وا  مااان يكساااب بعاااض األماااوال مااان غيااار وجههاااا، إماااا باعتاااداء أو سااارقة وا 
ذا قياال لااه، قااال: وهللا مااا أقاادر  محرمااات، هااذه المسااألة عماات بهااا البلااوى، اآلن يوجااد عاادد كبياار باادون إقامااات، وا 

نعام، عجاز حكماي، كعجاز الرقياق، الرقياق أشتغل، نقول: هل هذا عجز، هو عجاز حكماي، ولايس عجاز ا حقيقيًّاا، 



من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكم ا، ولذا يقال: الرق عجاز حكماي، وهاذا عجاز حكماي، ولايس بعجاز 
حقيقي، فهل نقول: وهللا ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبع واشتغل، هو إرجاع، وهذا سبيل، لكن يقول: ما 

ت مياات، مااا لااه شاايء، المسااألة تابعااة لمسااألة كباارى، وهااي أن هااذه األنظمااة التااي أنااا بااذاهب، يقااول: أنااا ببلاادي مياا
سنت وشرعت من أجل تقرير مصالحة ودفاع مفاساد، علاى حساب أو مان وجهاة نظار مان قررهاا، مان وجهاة نظار 
ااا، هااذا قبااال وجااود الحاادود السياسااية التاااي أوجاادت مثاال هاااذه  ال فاألصاال أن الااابالد للمساالمين عموم  ماان قررهااا، وا 

ور، المقصود أن وجود مثل هؤالء بهذه الصفة ويوجد مانهم عادد، يعناي لاو جااءوا ماثال  إلياك، وقاال: أناا وهللا األم
ال ما تعطيه، وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه، أو ال تبرأ؟ هذه مسألة يحتاجها  ممنوع، وأنت عندك كذا أريده، تعطيه وا 

يعني تركت مسكين ا، ماذا يفعل، أنات إن منعتاه مان الزكااة الناس كلهم، نعم، الحاجة ليست قائمة أو داعية إليها، 
ال  اااا عااان العمااال، وهاااو بحكااام العااااجز، وا  التاااي أوجبهاااا هللا جااال وعاااال علياااك وأنااات تااادفعها لمثااال هاااذا الممناااوع حكم 
اضاطررته إلااى أن يازاول المحرمااات، فتكاون ساااهمت فاي إيجاااد مثال هااذه المحرماات، أو تقااول: وهللا النظاام شاارع 

ترك الناس بدون تحديد وبدون حدود وبدون جوازات، وبدون إقامات، تكالبت الناس على بلاد واحاد،  لمصلحة ولو
وتركت المصالح في البلدان األخارى، فاال شاك أن المساألة يعتريهاا األماران، لكان ماا المارجح؟ المارجح حاجاة هاذا 

يكاون لاه أهال يرسال لهام، أو نقاول: المسكين الذي قام من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع فاي بلاده، وقاد 
 ال، نحن نضطره إلى أن يصحح وضعه، يصحح وضعه، يلزمه أن يصحح وضعه.

، اإلقامة تحتاج إلى كم ألف، وأنا من أين؟ الزم أشتغل من أجل أن أوفر قيمة اإلقامة، فيلزم على هاذا  يقول: أوال 
ال تقااول لااه: اذهااب إلااى بلاادك، الطريااق الااذي جئاات بهااا  الاادور، ال بااد أن تعطيااه ماان أجاال أن يصااحح وضااعه، وا 

تساااافر بهاااا، جئااات تهرياااب ترجاااع تهرياااب، فالمساااألة ال باااد مااان بحثهاااا بعناياااة؛ ألنهااام موجاااودون، والسااابب يعترياااه 
 األمران، فال بد من بحثها بعناية، فهل نقول: يعطون، أو نقول: ال بد من تصحيح وضعهم؟

العمال إال بإقاماة، وهاو مان المصاالح باال شاك، يعناي تحدياد ومثل ما قلت: إن الحكم يدور مع شرعية منعهم مان 
األمور، وتنظيم األنظمة التي ال تتعارض مع الشرع، نعم، التي ال تتعارض مع نص شرعي ال شك أنه مان بااب 

 المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، جاء بهذا كله، نعم.
 طالب:......

ا.ال، ال هو محتاج، يسمونه محتاج    ا، ما عنده شيء أبد 
 طالب:......

 ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب في حكم العاجز.
 طالب:...... 

 كيف؟
 طالب:......

 ال، ال أنا أفترض المسألة في شخص ما فيه شك، ما عنده شيء، ما عليه إال ثوبه الذي فوق ظهره.
 طالب:......

 هو قوي مكتسب حقيقة، لكن حكمه عاجز، ما يقدر يكتسب.



 طالب:......
ال، هذه المسألة، يعني ال شك أن إعطاءه من الزكاة يعينه على البقاء، نعم البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه 
إلااى الرجااوع إلااى بلااده، إمااا الرجااوع إلااى بلااده أو مزاولااة محرمااات، وقااد يكااون مزاولااة المحرمااات فيااه اضااطرار، أنااا 

ذه األنظمااة، واألنظمااة إذا كااان الهاادف منهااا النظاار فااي المصااالح أقااول: كاال هااذه المسااألة فاارع عاان مشااروعية هاا
العامااة نعاام سااواء  كاناات ألهاال البلااد أو الوافاادين إليهااا، نعاام، وهااي ال تتعااارض مااع نااص خاااص فااي هااذه المسااألة، 
فهي شرعية؛ ألنها من طاعة ولي األمر، يعني أنت مثال  تبحث عان دليال لمناع الموظاف عان العمال، ماا وجادت 

 ، : مان محصالة العمال أن يتفارغ لاه هاذا األجيار، األمار الثااني: أن دليال  لكن اإلمام رأى أن في هذا مصلحة، أوال 
ال فاألصال أن العمال مبااح، نعام، فاأقول: إن  غيره من المسلمين الاذين ليسات لاديهم وظاائف تتااح لهام الفارص، وا 

 نصوص يجب العمل بها، نعم. هذه المصالح التي قدرها اإلمام وفرضها على الناس وهي ال تتعارض مع
 طالب:......

حاله، وهللا ال بد يصحح وضعه وهللا ما فيه شك أن مسألة اإلعفاف، يعني األماور بمقاصادها وحساب ماا يترتاب 
عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده أو أعين على تصحيح وضعه بالمال، هذا شرعي ما فيه 

 وضعه.إشكال، لكن ال بد أن يصحح 
 ساابيل فااي لغاااز))( يعنااي: فتحاال لهاام وهاام أغنياااء، لوجااود أوصاااف أخاارى، (لخمسااة إال))ال تحاال الصاادقة لغنااي، 

}وفاي ( هاذا يفسار اآلياة، ))لغااز فاي سابيل هللا(( وهو منصاوص علياه فاي آياة المصاارف فاي سابيل هللا نعام، (هللا
ن كاان اللفاظ أعام، الحاج فاي سابيل هللاالماراد بهام الغا }وفاي سابيل هللا{فدل على أن قوله:  سبيل هللا{ طلاب  ،زاة، وا 

ا كله في سبيل هللا،  اا فاي سابيل هللا(العلم في سبيل هللا، نعم، النفع العام والخاص أيض  ( يعناي إذا ))من صاام يوم 
 ))من صام يوم ا في سابيل هللافهمنا سبيل هللا الجهاد فقط، قلنا: الصيام في الجهاد هو الذي يترتب عليه الثواب، 

( هل نقول: إن المراد باه فاي الجهااد أو المقصاود باه وجاه هللا جال وعاال؟ باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف ا(
ن كاان األكثار علاى أناه أعام،  قيل بهذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحديث فاي كتااب الجهااد، هاذا رأي البخااري، وا 

 هللا والتقرب إليه ما الذي يمنع منه. يعني من صام يوم ا ليس بواجب عليه، ويبتغي بذلك وجه
ال صااارت (عليهااا لعاماال أو ))إال لغااز فااي ساابيل هللا، ( وعرفنااا أن العاماال ال بااد أن يكااون ماان قباال ولااي األماار، وا 

المساألة فوضاى، كال إنساان يبغاي يجماع، يجماع للفقاراء، يمار للتجاارة وال هاو بخساران، إن أعطاي شايئ ا أخاذ علياه 
ن مااا أعطااي شااي ئ ا مااا عليااه خسااارة، نعاام، وقلنااا: إن بعااض األئمااة يتصاارف ويجعاال بعااض صااغار الساان نساابة، وا 

نماا هاو لاولي األمار؛ ولاذا لماا جااءوا يساتأذنون، لماا  يجمعون، ويعطيهم نسب ا، ويغريهم بهاذا، واألمار لايس إلياه، وا 
 نهم من بني هاشم.أرادوا العمالة على الصدقة جاءوا يطلبوا من النبي عليه الصالة والسالم لكنه منعهم؛ أل

 ((بماله اشتراها لرجل أو)) ،( مدين(لغارم أو))أو لعامل عليها، 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 قد يكون غارم ا لمصلحة غيره، لإلصالح، هو ما يكون غنيًّا.



 طالب:......
أخاذ الوقات، هال يمكان أن ال ما يكون غنيًّا، وقد يكاون غنيًّاا باعتباار، وهاذا يجرناا إلاى مساألة أخارى وأخشاى أن ت

))تؤخاااذ مااان يأخااذ الزكااااة ويااادفع الزكااااة فاااي آن واحاااد؟ فاااي حاااديث معاااذ جعااال النااااس صااانفين: آخاااذ ومعاااط  فقاااط، 
( فادل علاى أن مان يأخاذ الزكااة فقيار، ودل علاى أن مان يادفع الزكااة غناي، وال ثالاث، أغنيائهم فترد علاى فقارائهم(

ا مان النااس عناده بقادر النصااب عشار  يعني ماا يمكان أن يوصاف الشاخص بأناه غناي فقيار، إذا افترضانا أن زياد 
، هال نقاول: إن هاذا غناي بمعناى أناه مطالاب  مرات، نعم، ولكن ما عنده ال يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثال 
بالزكاة؟ أو نقول: إنه باعتباره يجوز له األخذ ليس بغني؟ أو نقول: يمكن يوصف بالوصفين يدفع الزكااة، ويؤخاذ 

 ة، هذه وجدت، صورها العلماء بهذه الصور، لكن هل يتصور؟ الزكا
 طالب:......

واقااع يعنااي، نحاان نفتاارض فااي هااذا المااال الااذي هااو عشاارة أضااعاف الزكاااة، النصاااب، متااى يزكيااه؟ إذا حااال عليااه 
 الحول، هو يبقى منه شيء لما حال الحول؟ نعم؟ وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغ، نعم.

 طالب:......
 ؟قلنا ماذا

 طالب:......
ال إذا حال عليه الحول؟  نعم، طيب، يدفع العشرين ويأخذ ألف ومائتين، لكن يدفع العشرين اآلن وا 

 طالب:......
 وتبغي تقعد عنده الثمانمائة إلى أن يحول الحول؟

 طالب:......
 يعني ماذا يصرف، يعني أنت نعم.

 طالب:......
علاى زياادة علاى ماا عناده، هاذه الثمانمائاة متاى يزكيهاا؟ يبغاي  نعم، لكن نحن افترضنا المسألة في شخص يحتاج

ا، الفقهاء صوروا هذه المسألة.  يأكلها قبلما يحول الحول، هو اآلن يبغي زود 
 لكن أنت افترض أنها امرأة عندها حلي، تجب فيه الزكاة عند من يوجب ؟؟؟ نعم.

 طالب:......
لاى القاول بوجوبهاا عنادها حلاي، واحتاجات إلاى نفقاة، هال تلازم على القول بوجوبهاا، وهاو المفتاى باه اآلن، لكان ع

ببيااع هااذا الحلااي لتنفااق علااى نفسااها، أو نقااول: الحلااي حاجااة كمتاااع البياات، وتزكااي هااذا الحلااي وتأخااذ ماان الزكاااة؟ 
ن ذكرهاا أهال العلام، نعام، هاذا عناده زروع، زروع ياأتي  الدراهم ما هاي بجالساة لمادة سانة والشاخص يأخاذ زكااة، وا 

ال لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت يأكلهاا وخاالص، يبغاي فيها  لماذا؟ ألن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وا 
 يبيع ويقتات، لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها.

أو قال: شااخص عنااده دياان علاى معساار نعاام، لااه دياان علاى معساار، جيااد، هااذا الاادين دفعاه اليااوم، يزكيااه لماادة ساانة 
المرجح، ويأخاذ تكملاة نفقتاه، يعناي لهاا صاور، لكان فاي الجملاة تصاور وجاود غناي فقيار وتجاب علياه  على القول



الزكاة، بعض أهل العلم يقول: ال يمكن تصوره؛ ألن الشرع جعل الناس قسمين: أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم 
 الحديث. فترد في فقرائهم، وال يمكن أن يتصف بأنه غني فقير؛ ألن القسمة ثنائية في

 طالب:......
 وهي عنده؟
 طالب:......

هااو إذا أراد أن يااتخلص ماان الزكاااة، الحاال أنااه ياارجح هااذه الروايااة، فقااط، سااددوا ديااونكم وخااالص مااا تلاازمكم زكاااة، 
 جاء عن عثمان نحو هذا.

ت اللبااون، ( اشااتراها بمالااه ماان الفقياار، يعنااي دفعاات هااذه الزكاااة، دفعاات بناا(لرجاال أو))أو لعاماال عليهااا، أو لغااارم، 
 جااار لااه))أو لرجاال  ( اشااتراها بمالااه ماان الفقيار،(لرجال أو))إلاى الفقياار، واسااتلمها واسااتقرت عناده ثاام باعهااا، نعاام، 

 (.(للغني المسكين فأهدى المسكين على فتصدق ،مسكين
 هي علياه صادقة، ولجااره هدياة كماا جااء فاي قصاة بريارة، هاذا اللحام تصادق باه علاى بريارة، والنباي علياه الصاالة

 (.))هو لها صدقة، ولنا هدية(والسالم ال تحل له الصدقة، قال: 
 طالب:......

 حديث الباب هذا؟
 طالب:......

اا عناد أباي داود، وعناد أحماد والحااكم وابان  ما فيه إشكال؛ ألن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصاول أيض 
 خزيمة، موصول.

 طالب:......
 وباعها.صرفت للفقير وملكها ملك تام مستقر 

 طالب:......
نعم، يبغي هذا الغني الذي اشترى هذه الزكاة بماله تحل له، هذه العين صادقة، اشاتراها بمالاه، الفقيار يبقاى فقيار ا، 
ال يساتمر؟ يرتفاع، تصاير اشاتراها بمالاه، أو  نعم، لكن هذا الغني اشاتراها بمالاه هال يرتفاع عنهاا وصاف الصادقة وا 

 أهديت له.
" اإلماام أو الاوالي مان االجتهااد وجه على إال يكون  ال ذلك أن الصدقات قسم في عندنا األمر: "مالكيقول اإلمام 

نائبااة، يكااون علااى وجااه االجتهاااد، بحيااث ال تكااون ماان باااب المحاباااة فااي بعااض الناااس دون بعااض؛ ألن بعااض 
السنين،  التجار يضر بعض الناس ويقطع من هو أشد منه حاجة، وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات

ن كان بعضهم قد استغنى، وبعضهم حاجته ليست شديدة، ويوجد من هو أحاوج مناه، لكان علياه أن يجتهاد، وال  وا 
 شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان األجر أعظم.

لاى الصانف ذلاك أوثار والعادد الحاجاة فيه كانت األصناف فأي" " يعناي مجاعاة، ياؤثر الفقاراء، بحاجاة إلاى غازو وا 
 باجتهاااده، الااوالي ياارى  مااا بقاادر لغاازاة، وهكااذا، فينظاار إلااى الحاجااة القائمااة فترفااع، "أوثاار ذلااك الصاانفجهاااد يااؤثر ا

" هذا الذي أخذه وهو عامل بوصف العمالاة أعوام أو عامين أو عام بعد اآلخر الصنف إلى ذلك ينتقل أن وعسى



 هذا وعلى" " وجد،ذلك كان حيثما لعددوا الحاجة أهل فيؤثر" قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر، أو العكس،
 ".العلم أهل من أرضى من أدركت

وعلااى هااذا يجااوز، األصاال أن تصاارف الزكاااة لماان ذكااروا فااي آيااة المصااارف الثمانيااة، ويجااوز أن تصاارف لصاانف 
 واحد؛ ألن حاجتهم أشد، إلى صنفين ألن حاجتهما أشد، وهكذا.

 ".اإلمام يرى  ما قدر على إال ،مسماة فريضة الصدقات على للعامل وليس: "مالك قال
ااا عشاارة بالمائااة، خمسااة بالمائااة، اثنااين ونصااف  مااا يقااال: وهللا باسااتمرار للعاماال عشاارة بالمائااة، يصاادر نظااام عامًّ
بالمائااة، هااذه علااى قاادر العاارض والطلااب، لااو قااال اإلمااام: نريااد عمااال للزكاااة، ومااا تقاادم أحااد، وحاادد نساابة خمسااة 

 يزيد لتحقيق المصلحة.بالمائة، ما تقدم أحد، له أن 
إذا كثر عليه الطلب ينقص، يريد عشرة عمال تقدم ألف، والنسبة عشرة بالمائة، يقول: اثنين بالمائة، نعم ويصفي 

 العدد المطلوب وهكذا، ثم نقصت معروف وضعها، ومن هذا.
 طالب:......

 يبغي تفصيال ؟
 طالب:......

 فقط المسائل اليوم ما تحتاج إلى عملية. ال،
 قف على هذا.ن

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (8كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى وآلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة 
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجالل واإلكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 عقدداال   منعددوني لددو" :قددال -رضددي هللا تعددالى عندده- الصددديق بكددر أبددا أن بلغدده أندده مالددك نعدد يحيددى حدددثني
 ".عليه لجاهدتهم
 ،فأعجبده، البن د -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بن عمر شرب :قال أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 وهددم الصدددقة عددمنِ  مددن عددمنِ  افددإذ ،سددماه قددد مدداء علددى ورد أندده فددأخبره ؟اللددبن هددذا أيددن مددن :سددقاه الددذي فسددأل
 -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بدن عمدر فأدخل ،هذا فهو سقائي في فجعلته ألبانها من لي فحلبوا يسقون 

 .فاستقاءه يده
 المسدلمون  يسدتطع فلدم -وجدل عدز- هللا فدرائ  مدن فريضدة منع من كل أن عندنا األمررحمه هللا:  مالك قال

 .منه يأخذوها ىحت جهاده عليهم احقًّ  كان أخذها
 زكداة مندع رجدال   أن يدذكر إليده كتدب -رحمده هللا- العزيدز عبدد بدن لعمدر عدامال   أن بلغده أنده مالك عن وحدثني

 بعدد وأدى عليه فاشتد الرجل ذلك فبلغ :قال ،المسلمين مع زكاة منه تأخذ وال ،دعه أن :عمر إليه فكتب ،ماله
 .منه خذها أن :عمر إليه فكتب ،كذل له يذكر إليه عمر عامل فكتب ،ماله زكاة ذلك

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما بابالمؤلف رحمه هللا تعالى: يقول 

ر بأخاذ الصادقات مان أربااب األماوال إذا فجااء األما }خذ من أماوالهم صادقة{جاء األمر بذلك في قوله جل وعال: 
 بلغت النصاب وحال عليها الحول.

 ".عليه لجاهدتهم عقاال   منعوني لو" :قال الصديق بكر أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
منااع بعااض العاارب الزكاااة، امتنعااوا ماان  -عليااه الصااالة والسااالم-وهااذا فااي القصااة المشااهورة حينمااا تااوفي النبااي 

ا، وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي علياه الصاالة والساالم، واألمار متجاه إلياه، فاال دفعه
ا، وبعضهم أنكر وجوبها. }خذ من أموالهم{يقاس عليه غيره،  نما منعها شحًّ  وبعضهم ال يتأول وا 

اااا، هااا نساااأل هللا العافياااة -ذا مرتاااد، المقصاااود أن مااان امتناااع مااان دفاااع الزكااااة ماااع جحاااد وجوبهاااا هاااذا يكفااار إجماع 
ن كاانوا  -والسالمة أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها، فال يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتال، قوتال، وا 



مجموعااة، أهاال بلااد، أو أهاال جهااة، أو أهاال إقلاايم امتنعااوا ماان دفااع الزكاااة يقاااتلون، كمااا قااال اإلمااام مالااك رحمااه هللا 
شعيرة من الشعائر، لو تركوا األذان، اتفق أهل بلد علاى أال يؤذناوا، هاؤالء يقااتلهم اإلماام  تعالى، كما لو تركوا أي

- هللا فارائض مان فريضاة مناع مان كال أنويلزمهم باألذان؛ ولذا قال اإلماام مالاك رحماه هللا تعاالى: األمار عنادنا 
، منااه يأخااذوها حتااى جهاااده يهم،، يعنااي واجب ااا علااعلاايهم احقًّاا كااانمنااه،  أخااذها المساالمون  يسااتطع فلاام -وجاال عااز

ن  -رضي هللا تعالى عناه-بقتاله، وأصل ذلك قتال الصديق  ماانعي الزكااة، فهاو إن كاان مقارًّا بهاا فهاو عااص، وا 
ا لوجوبهااا كفار وخاارج مان الاادين بالكلياة، فالااذي يمناع شااعيرة مان الشااعائر وال يظهرهاا، يعنااي اتفاق أهاال  كاان جاحاد 

ن لم يسمع  -عليه الصالة والسالم-البلد عليه، يقاتلون، والنبي  ينتظر حتى يسمع األذان، فإن سمع أذان ا كف، وا 
 األذان قاتلهم، نعم.

 طالب:......
ألنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني افترض أنه واحد لكن عنده قاوة، وعناده منعاة يمتناع بهاا، مثال هاذا 

 كيف تؤخذ منه؟ نعم.
 طالب:......

 واإلمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقًّا عليهم جهاده، حتى يأخذوها منه. هذا مع االستطاعة،
 طالب:......

 ما هو؟
 طالب:......

 فرائض؟
 طالب:......

 أصلها واجبات، الفرائض المقصود بها الواجبات.
 طالب: لو اتفقوا على ترك الحجاب؟

 على ماذا؟
 طالب: على ترك الحجاب؟

 تقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إمام ا يرى وجوبه؟الحجاب وهم ممن يع
 طالب:......

ااا، ولااو وصاال إلااى حااد القتااال، هااذه فريضااة ماان فاارائض هللا،  المتفاق عليااه، هااؤالء امتنعااوا ورفضااوا يلزمااون بااه إلزام 
 نعم.

 طالب:......
دة مثل هاؤالء يتجاه إلازامهم إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معان

 بها.
 ".عليه لجاهدتهم عقاال   منعوني لو" :قال الصديق بكر أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 



في القصة، قصة حرب المرتدين المعروفاة فاي محااورة أباي بكار ماع عمار، عمار يارى أنهام ماادام يقولاون: ال إلاه 
هام لاو منعاوه عقااال  لجاهادهم علياه، وهاو واحاد العقال، والعقاال ماا تعقال باه إال هللا، فال يقاتلون، فأقسام الصاديق أن

 الناقة، تعقل به اإلبل، تشد به لئال تشرد.
لقااتلتهم علاى  -صالى هللا علياه وسالم-في البخاري عناق ا، الذي في البخااري عناق اا، كاانوا يؤدونهاا إلاى رساول هللا 

 منعها، والعناق الصغار من أوالد الغنم.
ام البخاري رحمه هللا تعالى ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العنااق فاي الصادقة؟ أو نقاول: اإلم

إن هذه مبالغة مان أباي بكار، وعازم وتصاميم علاى أناه يقااتلهم لاو منعاوه أدناى شايء، ساواء  كاان عقااال  أو عناق اا، 
 البخاري يقول: باب أخذ العناق.
البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم فاي الصادقة؛ ألناه ال  قال ابن حجر رحمه هللا: كأن

عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرماة إذا رأى السااعي ذلاك، يعناي فارق باين األخاذ، وباين 
ق، كما أنهاا ال تؤخاذ الدفع، واإلعطاء، البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال: باب دفع العناق، أو إعطاء العنا

هرمة، وال ذات عوار، وال تايس، إال أن يشااء المصادق، يعناي السااعي، إذا رأى أن هاذه أنفاع للفقاراء أخاذها، وماا 
 المانع أن يكون العناق من هذا الباب، وال عيب فيها سوى صغر السن، بخالف الهرمة وما عطف عليها.

ترجمااة دون اإلعطاااء، وقياال: المااراد بالعناااق فااي هااذا الحااديث يقااول: وهااذا هااو الساار فااي اختيااار لفااظ األخااذ فااي ال
 -رضاي هللا تعاالى عناه-الجذعة من الغنم، لكنه خاالف الظااهر، ولاو قيال إن الماراد بهاذا المبالغاة مان أباي بكار 

 والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم.
 ، نعم؟أسلم نب زيد عن مالك عن وحدثنييقول: 

 طالب:......
: الحديث مخرج في الصحيحين موصول ماا فياه إشاكال، واإلماام مالاك عناده االنقطااع ال سايما اإلرساال  نعم، أوال 

 هو يدرج االنقطاع مثل هذا في اإلرسال، واإلرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة:
 هما ودانوابه وتابعو  واحتج مالك كذا النعمان 

نعاام إلااى رأس المااائتين ومثااال هااذه األمااور مقبولاااة، التااابعون بأساارهم يقبلااون المراسااايل، ولاام يعاارف رده إلاااى رأس 
المائتين، كما يقول ابن عبد البر، نعم إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثام جااء مان 

ادت الماادة يحتاااط العلماااء أكثاار؛ ألنااه يكثاار الضااعف فااي الاارواة، بعااده وشااددوا أكثاار؛ ألنااه كلمااا تقاادم العهااد، وازد
ا التجاوز منهم.  ويكثر أيض 

 طالب:......
 اإلمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي، الشافعي رحمه هللا، ثم يقول:

 للجهل في الساق  في اإلسناد ورده جماهر النقاد 
 ومسلم صدر الصحيح أصله لهصاحب التمهيد عنهم نق

المقصود أن اإلمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد اإلمام مالك ماا رأوا مان 
الاارواة مااا رآه ماان جاااء بعضااهم، عاصااروا الاارواة، يسااهل علاايهم أنهاام يسااقطون الضااعيف ويدلوسااون ويسااوون، باال 



كذب والوضع، لكن في العصور األولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد ال
 على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتصيص.

؟  طالب: يثبت عناق ا وعقاال 
 نعم كالهما ثابت.

 .عمر شرب :قال أنه يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم
ناعة، لكان هال نقاول: إن أباا بكار قاال اللفظاين أو قاال أحادهما؟ يعناي هال قاال أباو بكار مارة ثابت من حيث الصا

عقاال ، ومرة قال عناق ا؟ أو أن اللفظ واحد، والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح يعني 
 ما فيه إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح.

 نعم؟
 طالب:......

ال ما هي مستعمل؟العناق ا  لصغيرة من ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وا 
 طالب:......

 العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم، ماذا تسمونه؟
 طالب:......

عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير؛ لئال يشرد هذا عقال، يسمى بهذا؛ ألنه يعقل، يعناي يمناع، يمناع 
لبعير من الشرود والهرب، كماا أن العقال يمناع صااحبه، نعام العقال يمناع صااحبه مان أن يتصارف تصارف غيار ا

 العقالء.
 مان ساقاه الاذي فساأل فأعجباه، البن ا الخطااب بان عمار شارب :قاال أناه يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسالم

 ؟اللبن هذا أين
ال غير مش ؟اللبن هذا أين من روع؟ نعام، يعناي ساؤال ماا يشاك فياه، الساؤال عماا يشاك فياه، هذا السؤال مشروع وا 

مثل صااحب الميازاب، مان الاذي نهااه؟ عمار رضاي هللا تعاالى عناه، هاذا احتماال أن يكاون أعجباه فاأراد أن يساأل 
ااا قااد يفاارق بااين مااا ياادخل الجااوف، ومااا يكااون فااي الخااارج، بااين مااا يبنااى عليااه  منااه ليسااتكثر، احتمااال هااذا، وأيض 

-يره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر؛ ولذا سأل عمار الجسد، وبين غ
مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب، وهو يسأل عن نوعاه، ال عان حلاه، قاد يساأل عان  -رضي هللا تعالى عنه

ن جهاة الحال والحرمااة نوعاه، ماا هاذا؟ أنات تساأل: ماا هاذا؟ ماا تعرفاه تسااأل عناه، مان أجال أن تقادم علياه، أماا عا
وأنت في ضيافة مسلم األصل فيه أنه يتحرى ويتوقى وتتشكك في كل أحد، كونك تسأله مان أيان لاك هاذا، ومان؟ 

 ال، اللهم إال إذا ظهرت أمارات وعالمات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله نعم.
 طالب:......

ياادخل فااي الجسااد فااي الاابطن ويبنااى عليااه الجسااد هااذا ينبغااي أن هااذا وجااه، لكاان أنااا عناادي الوجااه األوضااح أن مااا 
( يعناي إحسااس، يوجاد عناد بعاض ))أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة(يحتاط له أكثر؛ ولذا جاء في الحديث: 

ا، لكن متى ينقل مثل هذا؟ ألن كثير من الناس يحاس بالشايء، ثام إذا تأكاد مناه إذا هاذا اإلحسااس  الناس إحساس 



نقل مثل هذا اإلحساس إذا كان له أصل، فينقلون، يعني أن بعض الناس يقول: أناا وهللا أحاس فاي ال أصل له، ي
نفسااي شاايئ ا، طيااب دع ماان يحااس فااي نفسااه ممااا يصااير لااه أثاار، يعنااي مثااال ذلااك، نظياار ذلااك شااخص قااال: أريااد 

ض الااذي يريااد، أسااافر اآلن، قياال لااه: ال تسااافر يااا اباان الحااالل، انتظاار إلااى الصااباح أفضاال، سااافر ووصاال الغاار 
اا سابحان  خالص انتهى اإلشكال ما نقل، لكن لو صار عليه شيء، قالوا: نعام نحان نااهون ونحان مساوون، ودائم 
هللا العظاايم الااذي يعانااد ويااروح وبعاادين، مااا هااو بصااحيح، كثياار ماان الناااس يقااال لااه: ال تسااافر اآلن، ويااروح وال 

يهاا أن كال شاخص ياروح بعاد أخاذ ورد يصاير علياه، يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقال، فيبناى عل
وهذا اإلحساس الذي يحسه بعض الناس، يحس باستمرار هو، لكن مع ذلك كثير من األمور تمشي فإذا وجد مرة 

 واحدة أو مرات يقول: وهللا هو محس بهذا.
 طالب:......

 أبو بكر؟
 طالب:......

 يحتاط له. هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن
 طالب:......

وأبو بكر بعد األكل، وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس، وقد يقار فاي قلباه 
 شيء يجعله يسأل، وأحيان ا تكون القرائن تدله على شيء من هذا.

 نعام فاإذا و لم يتعلق به غرضاه،، قد سماه لكن نسيه عمر، أسماه قد ماء على ورد أنه فأخبره من أين هذا اللبن؟
 .هذا فهو سقائي في فجعلته ألبانها من لي فحلبوا النعم من ذلك الماء، يسقون  وهم ،الصدقة نعم من

اآلن المحظااور كونااه يماار علااى إباال الصاادقة ويشاارب منهااا بفيااه فقااط، أو يأخااذ فااي سااقائه، أو الكاال؟ لااو ماار بإباال 
 وأكل بفمه فقط، لو ما يتخذ غبنة، عليه إشكال؟ مملوكة لشخص بعينه، أو بحائط لشخص بعينه، 

 طالب:......
 نعم؟

 طالب:......
ال إشكال في هذا، اإلشكال فاي كوناه أخاذ وجعال فاي ساقائه، صاار اتخاذ غبناة، ومثال هاذا ال يجاوز، فجعلتاه فاي 

 .تقاءهفاس يده -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فأدخل سقائي، يعني الوعاء الذي معه، فهو هذا، 
اا، يلازم أن يساتقيء؟ فعلاه الصاديق،  وهل يلزم مثال هاذا لكال مان أكال أو شارب ماا فياه شابهة، أو أكال شايئ ا محرم 

 وفعله عمر، لكن هل يلزم؟ 
 طالب:...... 

نعم، اآلن الطعام استقر فاي مكاناه، واألكال وحصال، والتجااوز وحصال، أو هاذا مان بااب الاورع؟ يعناي علاى هاذا 
، فأعجبتاك وأكلتهاا، ثام لماا انتهيات قمات تخشاى أن من أكل ثم تبين له  أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحاة ماثال 
لكان بعاد األكال تساأل، فاإذا ساألت فقاال: وهللا ماررت  }ال تساألوا عان أشاياء إن تباد لكام تساؤكم{تسأل قبل األكل، 



، لكاان هاال نقااول: يلزمااه أن محااال  وساارقت هاال يلزمااه أن يخرجهااا باالسااتقاء، أو هااذا ماان باااب الااورع، الااورع شاايء
 يدخل يده ويخرجها؟ 

 طالب:......
ا وغير مأكول؟  يعني يفرق بين ما إذا كان أصل المادة طاهر، ومأكول، وبين ما كان نجس 

 طالب:......
 كيف؟ الذي يقدم على المتميز هذا ال يطلع شيئ ا، أين؟

 طالب:......
 ال، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة.

 ....طالب:..
أنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع؛ ألن هذا االستقاء ال يغيار مان الواقاع شايئ ا، 
لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه، هاذا واجاب، 

دها إلى مكانها، تلزمه إعادتهاا، لكان إذا أحيلات باألكال ثام نعم، لما سأل الولد عن التفاحة وقال: سرقتها، قال: أع
بعااد ذلااك اسااتخرجت، اسااتقاءها فصااارت قيئ ااا، هااذه ال يسااتفيد صاااحبها شاايئ ا، وعلااى هااذا يكااون إخراجهااا ماان باااب 

 الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟
 طالب:......

ال لاو كاان  ممان تحال لاه الصادقة لصاارت علياه صادقة، هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن ال تحال لاه الصادقة، وا 
 ولعمر هدية، نعم.

 طالب:......
 على كل حال هذا نهاية الورع.

 طالب:......
 نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بال إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم.

 طالب:......
 هذه ال بد من إخراجها؛ ألن إدخال الجوف شيء نجس ما يجوز.

 أن يااذكر إليااه كتااب العزيااز عبااد باان لعماارمالااك أنااه بلغااه أن عااامال  مااا ذكاار اساامه، لاام يساام، يقااول: وحاادثني عاان 
سااعي ا، ثام  -عليه الصالة والسالم-بعثه النبي   -رضي هللا تعالى عنه-عمر بن الخطاب  ،ماله زكاة منع رجال  

-عاوا زكااواتهم، فقاال النبااي فقااال: مناع ابان جمياال، وخالاد، والعباااس، من -علياه الصااالة والساالم-رجاع إلاى النبااي 
ا، فقااد : -عليااه الصااالة والسااالم ))مااا ياانقم اباان جمياال إال أن كااان فقياار ا فأغناااه هللا، وأمااا خالااد فااأنتم تظلمااون خالااد 

( سالحه كله في سبيل هللا، فمثل هذا ياتهم بمناع الجازء اليساير مان مالاه؟ ماا احتسب أدراعه وعتاده في سبيل هللا(
 اس فهي علي ومثلها، فإذا منع.يتهم، نعم، وكذلك العب

 



ا عن طريق اإلنترنت، فكنت أسمع الجواب علاى بعاض ماداخالت الشاباب وال  هذا يقول: باألمس كنت أسمع درس 
 أسمع السؤال، وكذلك اآلن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟

يدي اإلخوان، أو واحد يدار به يعني يريد إعادة السؤال يعني المداخالت ال بد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأ
ذا أمكان اإلعاادة مان  عليهم، وهذا به صعوبة، نعم، وليكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للادرس، وا 

 غير مشقة وال تكرار كثير ال باس.
عاه، المقصود أن هذا العامل ذكر لعمار بان العزياز الخليفاة الراشاد أن رجاال  مناع زكااة مالاه فكتاب إلياه عمار أن د

ذلااك األماار  عليااه اشااتدذلااك األماار،  عليااه فاشااتد الرجاال ذلااك فبلااغاتركااه وال تأخااذوا منااه زكاااة ماان المساالمين، قااال: 
 .منه خذها أن :عمر إليه فكتب ،ذلك له يذكر إليه عمر عامل فكتب ،ماله زكاة ذلك بعد وأدى

العاماال، وتااولى دفعهااا بنفسااه إلااى  قااال: يحتماال أن الرجاال منااع ماان دفعهااا إلااى -رحمااه هللا تعااالى-اباان عبااد الباار 
الفقراء، فقال: دعه، يعني يفرقهاا علاى نظاره، هاذا احتماال أورده ابان عباد البار، أن الرجال منعهاا مان العامال دون 
منعها من أهلها، ولام يكان ممان يمناع الزكااة، يعناي عارف مان حالاه أناه صااحب دياناة، وال يتصاور مناه أن يمناع 

 ، فتفرس فيه أنه ال يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها، فكان األمر كما كان، كماا الزكاة، مع أنه صاحب تحر  
ظن، وكما توقع، يعني كان يدفعها بنفسه، ثم دفعها إلى العامل؛ ألنه شق عليه أن يقاال: اتركاوه، وأن ينفارد بهاذا 

تعزيار ا لاه اتركاوه، إذا ماررتم عن المسلمين، لكن االحتمال الثاني هو ما ذكروه، لكن كأنه أظهر، أناه قاال: دعاوه؛ 
بأمواله اتركوه، مروا على المسلمين واتركاوه، وتوقاع عمار بان عباد العزياز أن مثال هاذا التعزيار يكفياه؛ ألن بعاض 
الناس يكفياه أدناى تعزيار، فينزجار، يعناي ساهل علاى الانفس أناه ياأتي إلياه العامال، ويعتاذر مناه، وهللا أموالناا إلاى 

لحول، أو ما بلغت النصاب، انصرفوا المقصود، نعم، أو يكذب عليه، سهل، يقول: إناي اآلن ما بعد حال عليها ا
وهللا دفعت الزكاة، يوجد هذا في المسلمين، لكن يصعب علاى نفاس المسالم أن يمار العامال والسااعي علاى جمياع 

ا؛ ألنه يتوقع أنه ما تارك إال ألمار أعظام  مان مساألة مناع الزكااة، الناس، وهو يراه يتركه وال يكلمه، هذا صعب جدًّ
 نعم، وبذلك لما اشتد عليه أدى بعد ذلك الزكاة.

أقول: يحتمل أنه قال ذلك تعزير ا له؛ لظنه أن ذلك يردعه فكان كما ظن، ولذلك أسلوب الخبر، فكتب إلياه عمار: 
أن عملاه مخاالف أن دعه وال تأخذ منه زكاة مع المسلمين، العبارة: "دعه وال تأخذ منه زكاة مع المسلمين" يعني ك

لعماال المساالمين فاتركااه، فبلااغ ذلااك الرجاال، فاشااتد عليااه ذلااك األماار، كونااه يخاارج ماان الصااف مااع المساالمين، فشااق 
 عليه هذا فبادر إلى دفعها، فكتب إليه عمر أن خذها منه، مادام دفعها خذها منه.

رون، األول، بعااض الناااس يكفيااه أدنااى شاايء ماان التعزياار، حصاال فااي مجلااس درس ماان الاادروس، طااالب يحضاا
الثاني، الثالاث، كال واحاد معاه كتااب ويقارأ، عشارون طالب اا، معهام عشارون كتاب اا، يقارأ األول ثام الثااني ثام الثالاث 
إلى آخره، تأخر طالب صار هو األخير، قرأ ماع النااس، ثام قاام الشايخ، فاي الياوم الثااني كاذلك، فاي الياوم الثالاث 

ر ثالث مرات متوالية ويصير هو األخير، قام الشيخ وتركه، في الياوم لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركه، تأخ
الذي يليه جاء األول، وهكاذا ماا تارك الادرس، صاار هاو أول مان يحضار، فتركاه للقاراءة تعزيار، ماا قاال: وهللا ماا 

 دام ما يبغيني أقرأ ما يلزم أن أحضر، فبعض الناس يردعه أدنى شيء، نعم.
 أحسن هللا إليك.



 واألعناب النخيل ثمار من يخرص ام زكاة باب
 أن -رضددي هللا عندده- سددعيد بددن بسددر وعددن يسددار بددن سددليمان عددن عنددده الثقددة عددن مالددك عددن يحيددى حدددثني
 بالنضددح سدقي وفيمددا ،العشدر والبعددل والعيدون  السدماء سددقت فيمدا)) :قددال -وسدلم عليدده هللا صدلى- هللا رسدول
 (.(العشر نصف

 وال ،الجعددرور النخددل صدددقة فددي يؤخددذ ال: "قددال أندده شددهاب بددنا عددن سددعد بددن زيدداد عددن مالددك عددن وحدددثني
 ".الصدقة في منه يؤخذ وال المال صاحب على يعد وهو :قال ،حبيق ابن عذق وال ،الفارة مصرانال

نمددارحمدده هللا تعددالى: " مالددك قددال  فددي مندده يؤخددذ ال والسددخل ،بسددخالها صدداحبها علددى تعددد الغددنم ذلددك مثددل وا 
 كما أدناه من يؤخذ ال ،أشبهه وما البردي ذلك من ،منها الصدقة تؤخذ ال ثمار موالاأل في يكون  وقد ،الصدقة

 ".خياره من يؤخذ ال
نما" :قال  ".المال أوساط من الصدقة تؤخذ وا 
 ذلدك فدإن ،واألعنداب النخيدل إال الثمدار مدن يخدرص ال أنه :عندنا عليه المجتمع األمرعفا هللا عنه: " مالك قال

 أهلده علدى فيخدرص ،اوعنب د ارطب د يؤكدل واألعنداب النخيدل ثمر أن وذلك ،بيعه ويحل هصالح يبدو حين يخرص
 يأكلونده وبينه بينهم يخلى ثم ،عليهم ذلك فيخرص ،ضيق ذلك في أحد على يكون  ولئال ؛الناس على للتوسعة

 ".عليهم خرص ما على الزكاة منه يؤدون  ثم ،شاءوا كيف
نمدا ارطب   يؤكل ال ما فأمارحمه هللا: " مالك قال نمدا ،يخدرص ال فإنده ،كلهدا الحبدوب مدن حصداده بعدد يؤكدل وا   وا 
 إذا زكاتهدا يدؤدون  ،األماندة فيهدا أهلهدا علدى فإنما ،احبًّ  وخلصت وطيبوها ودقوها حصدوها إذا فيها أهلها على
 ".عندنا فيه اختالف ال الذي األمر وهذا ،الزكاة فيه تجب ما ذلك بلغ
 طداب إذا رءوسدها فدي وثمرهدا أهلهدا علدى يخدرص النخدل أن عنددنا عليده المجتمدع األمدررحمه هللا: " مالك قال
 أن وقبدل أهلهدا علدى تخدرص أن بعدد جائحة الثمرة أصابت فإن ذاذالج عند اتمر   صدقته منه ويؤخذ ،بيعه وحل
 افصداعد   أوسدق خمسدة يبلدغ شديء الثمدر مدن بقي فإن ،صدقة عليهم فليس كله بالثمر الجائحة فأحاطت تجذ

 العمدل وكدذلك ،زكداة الجائحدة أصدابت فيمدا علديهم ولديس ،زكاتده مدنهم أخذ ،وسلم عليه هللا صلى النبي بصاع
ذا، اأيض   الكرم في  قطعه أو شريك كل مال يبلغ ال ،متفرقة أموال في اشتراك أو متفرقة أموال قطع لرجل كان وا 
 ويددؤدي يجمعهددا فإندده ،الزكدداة فيدده بتجدد مددا يبلددغ بعدد  إلددى ذلددك بعدد  جمددع إذا وكانددت ،الزكدداة فيدده تجددب مددا

 ".زكاتها
 :واألعناب النخيل ثمار من يخرص ما زكاة بابيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

اا بالغياب،  الخرص: التقدير، والحزر، وهو معمول به عند الجمهور خالف ا ألبي حنيفاة الاذي يقاول: إناه ظان ورجم 
أو الااوزن، الكياال فيمااا يكااال، والااوزن فااي مااا يااوزن، والخاارص ال وتوقااع، وال يبنااى عليااه حكاام، باال ال بااد ماان الكياال 

يجدي، لكن الجمهور عليه، وجاءت به األخبار، وال شك أن الخرص ظن، لكن الظان متفااوت، فمان الظان ماا ال 
يغنااي ماان الحااق شاايئ ا، ومنااه مااا هااو أكااذب الحااديث، ومنااه مااا يصاال إلااى درجااة اليقااين، الااذين يظنااون أنهاام مالقااو 

ك الخرص، هو حازر وظان وتقادير لكان يبقاى أن الخارص لاه أهلاه، بحياث يوجاد مان يخارص البساتان ربهم، وكذل
الكامل الذي فيه آالف النخيل، بحيث ال يزيد وال ينقص عن الكيل والوزن، كل بضاعة لها أهلها، وكل صنف له 



صاار قااال: تسااوى رجالااه، وكاال فاان لااه أربابااه، يعنااي هاال يااؤتى بخااارص يسااأل عاان ساالعة كاام تسااوى هااذه؟ هااذا الح
أربعمائة ألف وست، ليؤتى بمثل هذا يخرص؟ نعم؟ هذا ما هاو الخارص، لكان وجاد مان يخارص حقيقاة حتاى فاي 
العصور المتأخرة، يعني في العصور الحاضرة، من يخرص البستان من أكبر البساتين فيه آالف النخيال وال تزياد 

ن كان ظنًّا وتقدير ا، يعني م ا يبنى على مقاييس، ومقادير، ومكاييل، وموازين، لكان إطالق ا، فالخرص له أصل، وا 
له أهله، وكل فن له أهله، يعني تأتي بصاحب العقاار ينظار إلاى األرض نظارة عاابرة ويقاول: قيمتهاا كاذا، وحينئاذ 

 ال تزيد وال تنقص.
تي إلاى تأتي إلى أصحاب الكتب ينظر المكتبة عشر غرف، عشرين غرفة، ويقادرها بحياث ال تزياد وال تانقص، تاأ

أصحاب المواشي، تأتي إلى أصحاب النخيل، نفس الشيء، فالخرص شرعي، وفائدته أن الزكوات إنما تؤخاذ بعاد 
تمام النضج، بعد تمامه، يعني إذا صار تمر ا، ما يؤخذ مناه وهاو رطاب، فهال يقاال ألربااب األماوال: ال تتصارفوا، 

كال وهو رطب، ال يكال حتاى يصاير تمار ا، ياؤتى بخاارص ال تأكلوا منه، ال تبيعوا، ال تفعلوا حتى يكال؟ هو ما ي
ال   فيقدر أنه يبلغ كذا من التمر، اآلن تصرف، عرف حق المساكين، من خالل تقادير الخاارص، اآلن تصارف، ك 
ال لو كان ينتظرون إلى أن يصير تمر ا ويكال، ويخرج حق المسااكين  أو بع أو الذي تبغي، هذه فائدة الخرص، وا 

معروف، ومثله العنب، الحبوب، الجمهاور علاى أنهاا ال تخارص، لمااذا؟ ألنهاا مكتناه فاي سانابلها،  بدقة، هذا أمر
يعني يصعب تقاديرها بدقاة، فثمار أو تمار النخال باارز، وكاذلك العناب باارز، أماا غيرهاا فإناه يصاعب تقاديره؛ ألن 

، اللهم إال إذا بيع وعرفات قيمتاه يقادر الحبوب متوارية بقشورها، وال يستفاد منها، وال تباع وهي متوالية، يباع منها
حينئذ إذا بدا صالحه، إذا اشتد الحب، لكن األصل أناه ينتظار فياه حتاى يصافى مان سانبله، ويكاال، فيعارف حاق 

 المساكن.
 ، َمن الثقة عند مالك؟عنده الثقة عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 

 طالب:......
يعني أنه يطلق عليه الثقة، هو اغتر به وروى عنه، واألصل أال ابن أبي المخارق؟ ال، ال هو روى عنه، لكن ال 

يااروي إال عاان ثقااة، لكاان إذا أطلااق قااال: الثقااة عنااده، حاادثني الثقااة، الشااافعي يقااول: حاادثني الثقااة، حاادثني ماان ال 
ن كان متهم ا في دينه، شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، لكن مالك نعم؟  أتهم، يعني على الحديث، وا 

 طالب:......
 ال، ال ما هو بنافع، تعرفه؟

 طالب:......
 ال، ال هو صرح به في كتاب المناسك صرح به، ال، ما هو.

الحاافظ فاي تعجياال المنفعاة بااي ن الثقاة الماابهم عناد مالااك وعناد الشاافعي وعنااد فاالن،  وعنااد عاالن، لكاان ال باد ماان 
ا إن شاء هللا.  إحضاره غد 

 أنالمادني العاباد،  ساعيد بان بسار وعن المدني أحد الفقهاء السبعة،الهاللي  يسار بن سليمان عن عن الثقة عنده
ثاق، يعناي لاو قاال مالاك: حادثني الثقاة عان ساليمان قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ، اآلن فيه راو مبهم، و 

ال ما يكفي؟  ال ما يكفي؟ التعديل مع اإلبهام يكفي وا   بن يسار، يكفي وا 



 طالب:......
 ما فيه انقطاع.
 طالب:......

 ال، لقيه، افترض أنه لقيه، التعديل مع اإلبهام هذه مسالة معروفة عند أهل العلم، التعديل مع اإلبهام.
 طالب:......

غير ثقة عند غيره؛ ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه ال بد أن يسميه؛ لئال يكون ثقاة عناده، وعناد غياره غيار ثقاة، 
ة المتبااوعين مثاال مالااك والشااافعي وأحمااد يلاازم مقلااده أن يقلااده فااي حكمااه علااى ماانهم ماان يقااول: إذا كااان ماان األئماا

الاراوي، وال يلاازم أن يبحااث عاان اسامه، مااادام يقلااده فااي األحكاام، يقلااده فااي الاارواة، ماادام وثقااه اإلمااام يكتفااي المقلااد 
 بتوثيق إمامه

 به الخطيب والفقيه الصيرفي ومبهم التعديل ليس يكتفي 
ال يكفي، لو نص على توثيقه، ولو كان ممن ال يروي إال عان ثقاة، ولاو قاال: جمياع أشاياخي  التعديل مع اإلبهام

 ثقات، ال بد أن يسمى الراوي، فتنظر أقوال أهل العلم فيه.
على كل حال الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري، وهو عند مسلم بنحوه، عن جابر بن عبادهللا، 

 فهل نقول: متفق عليه؟
 ....طالب:..

 لماذا؟ نعم؟
 طالب:...... 

 ؟ن مسلم بلفظه عن جابر، نعمافترض أ
 طالب:......
 نعم، كيف؟
 طالب:......

نعاام، يكااون حااديثين، همااا حااديثان، ال حااديث واحااد متفااق عليااه، حااديث مخاارج عنااد البخاااري، وحااديث آخاار عنااد 
 صطالح.مسلم، ال بد من اتحاد الصحابي، هذا عند األكثر وهو الذي استقر عليه اال

، وعاان صااحابي آخاار ولااو كااان باانفس اللفااظ عنااد مساالم ال  أماا لااو خاارج عاان صااحابي فااي كتاااب فااي البخاااري مااثال 
 يصير من المتفق عليه.

البغاوي أحيان اا يقاول: الحاديث متفاق علياه خرجاه محماد مان حاديث أباي هريارة، ومسالم مان حاديث ابان عمار، هاذا 
( هاذا مرسال عناد مالاك، وهاو العشار( الساماء ساقت فيماا))قاال:  اصطالح له، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 موصول عند البخاري ومسلم.
 ( المطر.))فيما سقت السماء(قال: 

 طالب:......
 ماذا فيه؟



 طالب:......
 ال، متابع، هو ما يروي عنه.

( وهاااو شااارب (لوالبعااا))( الجارياااة التاااي ال تحتااااج إلاااى آالت، ))والعياااون(( يعناااي المطااار، ))فيماااا ساااقت الساااماء(
 ( وهذا مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم.(العشر)) األشجار والزروع بعروقها،

( وهااذه هااي (العشاار نصااف)) (  بالسااانية والناضااح والنواضااح اإلباال التااي يسااتقى عليهااا،(بالنضااح سااقي وفيمااا))
خااالف مااا ال كلفااة فيااه وال مشااقة، القاعاادة فااي الزكاااة أن المااال الااذي فيااه كلفااة ومشااقة علااى أربابااه تخفااف زكاتااه ب

فالذي فيه مشقة نصف العشر، والذي ال مشقة فيه العشر كامال ، والذي فياه هاذا وهاذا ثالثاة أرباعاه، ثالثاة أربااع 
 العشر.

وعموم ا الزروع والثمار زكاتها أكثر من األموال األخرى، أكثر من عروض التجارة، وأكثار مان النقادين؛ ألن فيهاا 
شااقة أشااد، أمااا الزراعااة فأمرهااا أخااف ماان غيرهااا ماان التجااارات؛ ألن كاال مبلااغ يحتاااج إلااى معاناااة، ماان التعااب والم

بالنسبة للتجاارة، ال ننظار إلاى تجاارة الياوم أن اإلنساان قاد يكساب األماوال الطائلاة وهاو جاالس، بتليفاون أو شابهه، 
 ال، األصل أن أصحاب التجارات يتعبون من ورائها.

 فااي يؤخااذ ال: "قااال أنااه شااهاب اباان عاانيعنااي اباان عبااد الاارحمن الخرساااني  سااعد باان زياااد عاان مالااك عاان وحاادثني
" وهو بزناة عصافور، ناوع رديء مان التمار إذا جاف صاار حشاف ا، ماا معناى حشاف؟ ييابس الجعرور النخل صدقة

اااا ناااوع رديء مااان التمااار، كأناااه الفاااارة مصااارانال والبحياااث ال يصااالح لألكااال، " " المصاااران جماااع مصاااير، وهاااو أيض 
ا مع شيء من الطول، هو الشيص؟ غصير ا، ولصغره شبه بالمصران، صغير يعني دقيق رفيع جدًّ  جدًّ

 طالب:......
 نحن نقول: شيص، لكن ما يلزم أن يكون هذا. حتى ،في كل مكان
 طالب:......

 حتى الشيص يتمر.
 طالب:......

 الشيص يؤكل، لكنه نوع رديء.
 طالب:......
 ما المعنى؟
 طالب:......

، ال تنظار إلاى ظرفناا الاذي نعيشاه وحياتناا التاي نعيشاها، المقصاود أناه يؤكال، -هللا المستعان-ونه يا عبد هللا يأكل
 سواء  كان أكله الناس أو دوابهم.

 طالب:......
يأتي أنواع التمر، المدينة فقط ذكر ابن الجوزي أن فيها ستمائة نوع، ذكر ابن الجوزي في المديناة وحادها ساتمائة 

ا.نوع من   التمر، وكل يوم نسمع نوع ا جديد 



اا ناوع رديء مان التمار، والحاديث مقطاوع، عان ابان شاهاب، ورواه أباو داود مان (حبيق ابن عذق وال)) ( وهاو أيض 
طريق سفيان بن الحسين، وسيلمان بن كثير، والنسائي من طريق عبد الجليل، ثالثتهم عن ابن شهاب، عان أباي 

ال: نهااى رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم عاان الجعاارور ولااون الحبيااق أن أمامااة باان سااهل باان حنيااف عاان أبيااه قاا
 يؤخذا في الصدقة.

فعلاى كال حاال الارديء ال يؤخاذ، والكارائم ال  }وال تيمماوا الخبياث مناه تنفقاون{زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: 
نمااا يؤخااذ فااي الزكاااة أوساااط المااال، مراعاااة  للطاارفين؛ المعطااي واآلخااذ، فااال ينظاار إلااى مصاالحة المساااكين  تؤخاذ، وا 

 على حساب األغنياء، وال العكس.
ال يكلف أن يشتري؟  طيب إذا كان النخل كله جعرور ا، يؤخذ منه وا 

 ".الصدقة في منه يؤخذ وال المال صاحب على يعد وهو :، يعني ابن شهابقال يقول:
ملكاي، يسامونه ملكاي، الكيلاو بمائاة وعشارين، إذا كان كله اختيار ا، المال كله خيار، كله جيد، كلاه مان الساكري ال

ال مااا يؤخاذ؟ يؤخااذ إذا كااان الماال كلااه كاذا، وكااذا لاو كااان كلاه رديئ ااا، هاال  نعام يؤخااذ مناه كاارائم هاذه، نعاام، يؤخاذ وا 
 يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم؟

 طالب:......
 ال، أقل بكثير.
 طالب:......

 نعم، نحن وجدنا بثمانين وبمائة.
 .....طالب:.

علاى كال حااال وصالنا إلااى حاد اإلسااراف فياه، إلااى هاذا مشااكلة، نعام، وهاال يكلاف الغنااي أن يشاتريه؟ المقصااود أن 
 هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير، المقصود أن فريضة هللا ال بد أن تمضي.

 طالب:......
ااا ال بااد أن تمضااي فريضااة هللا، يبيعااه، يتصاارف فيااه،  المقصااود أنااه الغنااي كمااا نالحااظ حااال الفقياار، نالحااظ أيض 

 مصلحة الغني المتصدق.
يعني كون المال كله من هذا الناوع مان غيار تايمم، ماا تايمم وال قصاد، يعناي  }وال تيمموا الخبيث{قوله جل وعال: 

 ما قصد الخبيث، أخذ من ماله الذي عنده.
نماا" قال مالك:  فاي يكاون  وقاد ،الصادقة فاي مناه يؤخاذ ال والساخل ،بساخالها اصااحبه علاى تعاد الغانم ذلاك مثال وا 

" ناوع مان أجاود التمار، ومثلاه البرناي، وماا أشابهه أشابهه وماا البردي ذلك من ،منها الصدقة تؤخذ ال ثمار األموال
 ".خياره من يؤخذ ال كما أدناه من يؤخذ ال ،في الجودة

نما يؤخذ من أوساطه.  وا 
نما" :قال  ".المال وساطأ من الصدقة تؤخذ وا 

رفق ا بالطرفين، لكن لو قال صاحب المال: أنا عندي الثالثة أنواع، جيد ومتوسط ورديء، أنا آخاذ نصاف أو ثلاث 
صاادقة مااان الجياااد، والنصاااف، والثلاااث الثااااني مااان المتوسااط، والثالاااث مااان الااارديء، يعناااي اآلن أصاااحاب المااازارع، 



صادقة كال ناوع مناه، أو نقاول: انظار إلاى المتوساط  صاحب مزرعة عنده عشرة أنواع من التمر، هل نقول: أخارج
 وأخرج الصدقة منه؟

هذا األصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه، من أعلى 
 وأدنااى؟ إذا افترضاانا أن عنااده عشاارة أنااواع، فااي رقاام واحااد ورقاام اثنااين إلااى عشاارة ماان حيااث الجااودة، المفتاارض أن
يأخذ خمسة وستة، نعم، خمسة وستة، ما وفات خمساة وساتة، يطلاع إلاى أربعاة وينازل إلاى سابعة، لكان ماا يتعادى 

 بحيث يطلع إلى الغالي النفيس، وال إلى الرديء.
إذا كان نصف البستان، البستان فيه خمسمائة صاع، ثالثمائة صاع من النوع الناهي الجيد، ومائتين صاع مائة 

 ، هل نقول: نأخذ الصدقة من هذه المائة المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء.متوسط، ومائة رديء
 طالب:......

نعم، قريبة من هذه، أقول: هاذا عناده ثالثمائاة صااع مان الناوع الفااخر، ومائاة مان المتوساط، ومائاة مان الارديء، 
 ؟ نعم؟ هل نقول: إن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيئ ا من الجيد لنعدل في هذا

 طالب:......
يعني بالنسبة، نأخذ نصف الصدقة، صنف الزكاة من المتوسط ونصفها من الجياد، نعام، فنكاون باذلك عادلنا باين 

 األغنياء والفقراء.
" النخياال واألعناااب هااي واألعناااب النخياال إال الثمااار ماان يخاارص ال أنااه :عناادنا عليااه المجتمااع األماار: "مالااك قااال

التااي ال تؤكاال، تؤكاال رطبااة وتؤكاال جافااة، لكنهااا ال تااؤدى إال جافااة؛ ولااذلك الرطااب مااا  التااي ثمرتهااا ظاااهرة، وهااي
يكال، لماذا؟ يعناي هال تساتطيع أن تبياع مائاة صااع رطاب بمائاة صااع جااف؟ ماا يمكان؛ ولاذا جااء فاي الحاديث 

نماا يخارص، ( مادام يانقص ماا يبااع بالجااف، إ))فال إذ ا(( قيل: نعم، قال: ))أينقص الرطب إذا جف؟(الصحيح: 
 لينظر ماذا يساوي بعد الجفاف، وحينئذ تقدر زكاته حينئذ.

 فيخاارص ،اوعنب اا ارطب اا يؤكاال واألعناااب النخياال ثماار أن وذلااك ،بيعااه ويحاال صااالحه يباادو حااين يخاارص ذلااك فااإن
، يعناي لألغنيااء والفقاراء، يخارص علاى األغنيااء ليتصارفوا فاي ماالهم؛ ألناه يجاوز النااس علاى للتوساعة أهله على

هم بيعه، ويجوز لهم األكل منه، لكن لو لم يخارص وال تخارج زكاتاه، وال يكاال حتاى يجاف، صاار علايهم ضايق ا، ل
 ثام ،علايهم ذلاك فيخارص ،ضايق ذلاك فاي أحاد علاى يكاون  ولائالال يستطيعون يأكلون، وال يبيعون وال يتصرفون؛ 

، يبيعاون، يتصادقون، األمار إلايهم؛ ألن وينتفعاون باه كياف شااءوا، ياأكلون  ،شاءوا كيف يأكلونه وبينه بينهم يخلى
 ".عليهم خرص ما على الزكاة منه يؤدون  ثمحق المساكين عرف، 

نما ارطب   يؤكل ال ما فأما: "مالك قال ؛ ألن الخارص إنماا يخارص ال فإناه ،كلهاا الحباوب مان حصااده بعاد يؤكال وا 
ه ال يوجااد فااي الحبااوب، مااا فيااه أحااد هااو لحاجااة االنتفاااع بااه قباال أن يجااف، وهااذا إذا وجااد فااي العنااب التماار، فإناا

يخاارص ساانبال  أخضاار ثاام يأكلااه، قااد يؤكاال منااه شاايء، لكاان األصاال فااي اسااتعماله إذا تاام نضااجه، نعاام يعنااي أخااذ 
ال ما؟  سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين وا 

 طالب:......



م نضجه يؤكل، لكن ماا يمناع أناه ال، اآلن عندنا الزروع، زروع الحب، القمح، األصل أنه إذا تم حصاده ونقي وت
يؤخذ منه سنابل وتعرض على الناار يساير ا وتؤخاذ منهاا بالمنقااش، أشاياء مجرباة باين النااس، لكناه ماا هاو باألكال 

 المعتاد، نعم.
 طالب:......

نعم، لكن ليس هذا هو األصل فيه، ما دام بدا صالحه، بدو الصالح في اشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدا 
 حه، فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه؟صال

 طالب:......
 ال ما يؤمن، ما تأمن عليه العاهة، مادام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة.

 طالب:......
ال، ما نضج هذا، األخضر ما نضاج، يعناي ماا اشاتد، يعناي كوناه يؤخاذ مناه سانابل، يعارف، يمكان تفعلونهاا أناتم 

 .وغيركم، فيه أحد ال يفعله؟
 طالب:......

ال؟  نعم، يستعمل، فمثل هذا شيء يسير ال يلتفت إليه، وليس باألكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز وا 
 طالب:......

 وهو أخضر ما اشتد؟
  طالب:......

بشرط القطع منتهي ما فيه إشكال، إذا كان بشرط القطع ما فيه إشكال، لكان ماا ياأمن العاهاة إذا لام يشاتد؛ لاذا ال 
 بيعه، إذا اشتد الحب يصير يقولون ماذا؟ اصطالحات مزارعين، نبغي واحد كبير السن، نعم.يجوز 

 طالب:......
ا من عروض التجارة، تزكي قيمته، لكن بزكاة المعشر، نعم.  شرط القطع تزكي قيمته، صار عرض 

 طالب:......
 أين؟

 طالب:......
ا إن شاء هللا؟  ما أنت تبغي تحضره لنا غد 

 ..طالب:....
 من قاله هذا؟
 طالب:......

 صحيح.
 طالب:......

السيوطي هذا، قبله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، كل من 
ا إن شاء هللا يحضر.  يطلق هذا التعديل مع اإلبهام، وغد 



نمااا ارطب اا يؤكاال ال مااا فأمااارحمااه هللا: " مالااكيقااول  ؛ ألن يخاارص ال فإنااه ،كلهااا الحبااوب ماان حصاااده بعااد يؤكاال وا 
 الخرص إنما هو لحاجة االنتفاع، واالنتفاع في الحبوب ما يأتي إال بعد أن تشتد.

 طالب:......
 بشرط القطع.
 طالب:......

 نعم، لكن هل هذا فيه زكاة؟
 طالب:......

ال ما فيها زكاة؟  الخضروات والفواكه، فيها زكاة وا 
 طالب:......

 اقش كالم اإلمام رحمه هللا تعالى.نحن نن
 طالب:......

ساايأتي كاال مااا يؤخااذ ماان األمااوال فااي أبااواب الحقااة، زكاااة الحبااوب، والزيتااون، ومااا ال زكاااة فيااه ماان الثمااار، كلهااا 
 ستأتي إن شاء هللا، ال نتعجل.

نمااايقااول:  يعنااي  ،األمانااة يهاااف أهلهااا علااى فإنمااا ،احبًّاا وخلصاات وطيبوهااا ودقوهااا حصاادوها إذا فيهااا أهلهااا علااى وا 
الخرص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص الخبير والمال ما تصرف فيه، وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة 
مجذوذة قال: أين الثمرة؟ يناقشه، لكن لو ترك األمر حتى ييبس، نعم، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يادرى 

، اآلن المزرعاة مادامات قائماة، الثمار األماناة فيهاا أهلهاا علاى فإنمااال: كم عدد النخل، وال كم عدد المنتج؛ ولذا ق
على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص، نعم يعرف النقص، يعني لو 
أحضار صابرة تمار هال تساتطيع أن تقااول: إن هاذه الصابرة هاي ثمارة هاذا البسااتان؟ ماا تساتطيع، فإنماا علاى أهلهااا 

 ".عندنا فيه اختالف ال الذي األمر وهذا النصاب، ،الزكاة فيه تجب ما ذلك بلغ إذا زكاتها يؤدون ها األمانة، في
ا مان النااس عناده مان القماح ماا مقاداره عشارة أطناان، فلماا جااء السااعي قاال:  طيب، اساتفاض باين النااس أن زياد 

أو خمسة، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر،  أين قمحك؟ قال: هذا هو، فإذا به طن واحد، أو اثنين أو ثالثة
هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السالطان أمين اا يحاسابه، أيان ذهاب هاذا؟ كياف 
تصرفت بهذا؟ ويساأل ويتثبات؛ لائال تضايع حقاوق المسااكين، وكثيار مان النااس يتصارف فاي أماوال التجاارة، اآلن 

عشاارة ماليااين، ومسااجل عنااد الدولااة فااي مصاالحة الزكاااة، رأس مالااه خمساامائة ألااف، هااذا شااخص مااثال  رأس مالااه 
 موجود بين التجار، نعم، ال يبيحون بجميع ما عندهم.

وبعضهم يتذرع بشيء يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظاري، لاي أقاارب، ولاي معاارف، ولاي جياران، وهنااك 
فااون عناادي أمااوال وال يعااذرونني، ولااو قلاات: إنااي دفعاات جميااع زكاااتي حااوائج أعرفهااا ال يعرفهااا غيااري، والناااس يعر 

 للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله، هذا يحصل كثير ا عند الناس.
وبعضاهم يرتكاب مثال هاذا مان أجاال التبعاات التاي تفارض علاى األماوال ماان ق بال الادول، هاذا شاخص عناده أمااوال 

  المستعان.طائلة ال بد يفرض عليه كذا، وهللا



 طالب:......
ن احتاااجوا إلاااى  ال، هااو الناااس ال شااك أنهااام يتحااايلون علااى األنظماااة، يتحااايلون إن احتاااجوا إلااى الرفاااع رفعااوا، وا 
الخفااض خفضااوا، ويقاال فاايهم الصاادوق األمااين، قااد يكااون لهاام تااأويالت، قااد يكااون لهاام أعااذار، نعاام، قااد تكااون لهاام 

مانة، التاجر الصدوق األمين له وضعه، هذا األصل، لكن إن ترتب حاجات، لكن مع ذلك األصل في التجارة األ
 على ذلك ظلم، إن وجد في بعض األنظمة ظلم ال يجيزه الشرع، وأمكن التحايل عليها هذا شيء آخر، نعم.

 طالب:......
 على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي األمر برئت ذمته منها، إذا أخذها ولي األمر سلمت.

 .... طالب:..
ما عليه، هو إذا سلمها، هو مأمور بأن يسلمها إلاى مان أساند إلياه األمار، لكان بعاض النااس يقاول: أناا أدفاع لهام 
ا أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقه، أما من أعرفه من معارفه وأقاربه نعم. ا من الزكاة، وجزء   جزء 

 طالب:......
 يعني مع المكوس والجمارك؟

 طالب:......
ااا واسااتطاع أن  ن كاناات تؤخااذ منااه ظلم  ااا مختااار ا لااولي األماار برئاات ذمتااه، وا  علااى كاال حااال ماان ساالم المااال طائع 

 يتحايل هذه مسألة أخرى.
على كل حال المحرم ال يقره أحد، ومادام ولي األمر مسالم ا، ويغلاب علاى الظان أناه يصارفها مان مصاارفها تسالم 

 له، وتبرأ الذمة إن شاء هللا تعالى.
 ،بيعااه وحاال طاااب إذا رءوسااها فااي وثمرهااا أهلهااا علااى يخاارص النخاال أن عناادنا عليااه المجتمااع األماار: "مالااك قااال

تخرص إذا طابت، يعناي إذا أزهات، إذا احمارت واصافرت، ال قبال ذلاك، يعناي إذا أمكان بيعهاا؛ ألناه قبال ذلاك ال 
ال يؤكاال منهااا أو تباااع قباال أن يؤكال منهااا شاايء، وال يباااع منهااا شايء، والخاارص فائدتااه ضاامان حااق المسااكين لاائ

 يحرز حق المساكين.
، ال قبلااه؛ ألن الصاادقة تؤخااذ إذا اسااتقر الوضااع، وضااع التماار، ال تؤخااذ وهااو ذاذالجاا عنااد اتماار   صاادقته منااه ويؤخااذ

 تخاارص أن بعااد جائحااة الثماارة أصااابت فااإن بلااح، وال تؤخااذ وهااو رطااب، إنمااا تؤخااذ الزكاااة إذا اسااتقر وصااار تماار ا،
؛ ألن الصاادقة والزكاااة عنااده صاادقة علايهم فلاايس كلااه بااالثمر الجائحااة فأحاطات ، تقطااع،تجااذ أن لوقباا، أهلهااا علاى

 بصااع ، يعناي بحياث تجاب فياه الزكااة،افصااعد   أوساق خمساة يبلاغ شايء الثمار من بقي فإن متعلقة بعين المال،
 الكارم فاي العمال وكاذلك ،زكاة الجائحة أصابت فيما عليهم وليس ،زكاته منهم أخذ -وسلم عليه هللا صلى- النبي
ذا مثل النخل، العنب، ،اأيض   ، له فاروع فاي بلادان متعاددة، ال شاك أناه يجماع هاذه متفرقة أموال قطع لرجل كان وا 

شريك مع زيد، وشريك مع عمرو، وشريك ماع  ،متفرقة أموال في اشتراك أو األموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة،
 يبلاغ ال همة في أرض كذا، يجمع هذه األموال، أو اشاتراك فاي أماوال متفرقاةبكر، وله مساهمة في بلد كذا، ومسا

 ،الزكااة فياه تجاب ماا يبلاغ بعاض إلاى ذلاك بعاض جماع إذا وكانات ،الزكااة فياه تجاب ماا قطعاه أو شاريك كال ماال
 ".زكاتها ويؤدي يجمعها فإنه



م فاي كاذا ماع الراعاي فاالن، وعشار فيزكي ذو القطع المجتمع منها النصاب كالماشية المتفرقاة، لاه عشار مان الغان
 مع الراعي فالن، وعشرون مع عالن، وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها.

وكااذلك االشااتراك فكاال يراعااي مالااه دون مااال شااريكه، كاال يزكااي مالااه دون مااال شااريكه، لكاان إذا كااان الشااريك ثقااة 
م يتباين لاه خاالف الواقاع، وبعاض ووكله في إخراج زكاته المسألة مفترضاة فاي ثقاة، تبارأ ذمتاه بتوكيال الثقاة، ماا لا

 الناس يعتمد على شخص، والثاني إما ينسى أو ما فهم الوكالة، فال تخرج الزكاة، فال تبرأ ذمته بهذا، نعم.
 طالب:......

انظاار إلااى التفااريط. إذا اسااتقر نصاايب المساااكين وفاارط فااي إيصاااله إلاايهم فأصااابته جائحااة يضاامنه، يعنااي قباال أن 
 تستقر.

 طالب:......
ا عليه، يؤخذ منه زكاته، لكن لو كان مفرط ا، وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها إلاى أربابهاا ثام أصاابه م

ما أصابه، افترض مثال  طنًّا من التمور أو أكثر أو خمسمائة صاع تمر وضعها في غرفة، نعم، وجب فيهاا حاق 
ال شيء ففسد التمر وأخرها عن إيصالها إلى أربابها المساكين، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء  وا 

 يضمن.
 طالب:......

 يترك لهم توسعة.
 طالب:......

 صحيح إن شاء هللا، توسعة.
 هذا اقتراح.

يقول: أقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة، وكذلك 
من حضدر الددرس، فكثيدر ا مدا نعداني مدن هدذه المشدكلة، والسدائل يكدون فدي  إذا خرج الدرس في أشرطة وكذلك

 المقدمة، والذي في نهاية الحلقة ال يسمع شيئ ا.
المقصود أن هذا سؤال ملح، وطلب من قبل الجميع، لكن من الممل أنه كلماا ساأل شاخص يعااد ساؤاله ثام يجااب 

رج يعنااي بمجاارد سااماع السااؤال، وتكلااف خااالف الطبااع عنااه، وأحيان ااا اإلجابااة تكااون فوريااة مااا يلقااى لهااا بااال، تخاا
وخالف العادة قد يشق، لكن بقادر اإلمكاان إذا كاان الساؤال مهمًّاا، وجواباه مماا يحتاجاه اإلخاوان يعااد إن شااء هللا 

 تعالى.
 اللهم صل   على محمد.

 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (9كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ا

 في درس أمس حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سيلمان بن يسار.
ابان حجاار فاي تعجياال المنفعاة يقااول: مالاك عاان الثقاة عاان سااليمان بان يسااار هاو نااافع، وعان الثقااة عان اباان عماار 

عان ساليمان بان يساار، ذكار ابان كذلك، جاء في أكثر من ورقة؛ ألنه طلب بااألمس، نعام، مالاك عان الثقاة عناده 
رضاي هللا تعاالى - عمار بان عان الثقاة وعان يساار بان ساليمان عانعناده  الثقاة وعانحجر في التعجيل ما نصاه: 

 .القاسم بنا موطأ في كما نافع هو -عنهما
 سم. 

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

اء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدد
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 : باب زكاة الحبوب والزيتون:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ".العشر فيه" :فقال الزيتون  عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن يحيى حدثني
نما: "-رحمه هللا- مالك قال  لدم فمدا ،أوسدق خمسدة زيتونده ويبلدغ ،يعصدر أن بعدد العشدر الزيتدون  مدن يؤخذ وا 
 كدان أو ،والعيدون  السدماء سدقته منده كدان مدا النخيل بمنزلة والزيتون ، فيه زكاة فال أوسق خمسة زيتونه يبلغ
 ".شجره في الزيتون  من شيء يخرص وال ،العشر نصف ففيه بالنضح يسقى كان وما ،العشر ففيه بعال  

 سددقته ومددا ،ذلددك مددن السددماء سدقته ممددا يؤخددذ أندده ويأكلونهددا الندداس يددخرها التددي الحبددوب فددي عندددنا والسدنة
 صداع األول بالصداع أوسدق خمسدة ذلك بلغ إذا العشر نصف بالنضح سقي وما ،العشر بعال   كان وما ،العيون 
 .ذلك اببحس الزكاة ففيه أوسق خمسة على زاد وما ،وسلم عليه هللا صلى النبي
 والعدددس واألرز والدددخن والددذرة والسددلت والشددعير الحنطددة الزكدداة فيهددا التددي والحبددوب :-رحمدده هللا- مالددك قددال

د تصدير التدي الحبوب من ذلك أشبه وما والجلجان، واللوبيا والجلبان  تحصدد أن بعدد منهدا تؤخدذ فالزكداة ،اطعام 
 .دفعوا ما ذلك في منهم ويقبل ذلك في مصدقون  والناس :قال ،احبًّ  وتصير
 إلدى ينظدر ال :فقدال؟ بعددها أم النفقة أقبل ؛نصفه أو العشر الزيتون  من يخرج متى: -رحمه هللا- مالك وسئل
 زيتونده مدن رفدع فمدن ،قدالوا بمدا ويصددقون  ،الطعدام عدن الطعدام أهدل يسدأل كما أهله عنه يسأل ولكن ،النفقة
 تجدب لدم أوسدق خمسدة زيتونده مدن يرفدع لدم ومدن ،يعصدر أن بعدد العشدر زيته من أخذ افصاعد   أوسق خمسة
 .الزكاة زيته في عليه



 اشدتراه الدذي علدى ولديس ،زكاتده فعليده أكمامده فدي ويدبس صدلح وقدد زرعده باع ومن: -رحمه هللا- مالك قال
 .الماء عن ويستغني ،أكمامه في ييبس حتى الزرع بيع يصلح وال ،زكاة
 .ذلك يقول من سمعت وقد الزكاة ذلك أن: {حصاده يوم حقه وآتوا}: تعالى هللا قول في -رحمه هللا- مالك قال
 ذلدك فزكداة صدالحه يبدد لدم ثمدر أو زرع ذلك وفي ،أرضه أو حائطه أصل باع ومن :-عفا هللا عنه- مالك قال
ن ،المبتاع على  .المبتاع على يشترطها أن إال البائع على ذلك فزكاة بيعه وحل طاب قد كان وا 

 لمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العا
 : باب زكاة الحبوب والزيتون:-رحمه هللا تعالى-المؤلف يقول 

الحباوب تجااب فيهاا الزكاااة كلهاا، ولااو لام تكاان قوت اا، أمااا الثماار فتجااب الزكااة فااي كال مااا يكاال، وياادخر، أماا مااا ال 
 ب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم.يكال وال يدخر فال تج

 الحبوب كالحنطة والشعير والسلت، والدخن، وما أشبه ذلك يأتي بيانها في كالم اإلمام رحمه هللا تعالى.
الزيتااون، هاال الزكاااة فيااه أو فااي زيتااه؟ يقااول: باااب زكاااة الحبااوب والزيتااون، مقتضااى الكااالم أن تكااون الزكاااة فااي 

المااه أن الزكاااة فااي زيتااه، وأن الزيتااون بمنزلااة الرطااب، وهااو بمنزلااة العنااب، وزيتااه الزيتااون نفسااه، لكاان يااأتي فااي ك
 بمنزلة التمر والزبيب.

 ".العشر فيه" :فقال الزيتون  عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
ال زيته؟ مادام يكال دخل في حديث األوسق، وبهذا قال أبو حني فة والشافعي فاي ألنه يكال، الزيتون نفسه يكال وا 

نما إدام، وليس بقوت.  أحد قوليه، يعني كقول مالك، والقول الثاني: أنه ال زكاة فيه، ألنه ليس بقوت وا 
نماااا: "مالاااك قااال ال مااان زيتاااه بعاااد أن  ،يعصااار أن بعاااد العشاار الزيتاااون  مااان يؤخااذ وا  إذ ا يؤخااذ مااان نفاااس الزيتااون وا 

وبمنزلاة العناب، ال يؤخاذ مان الرطاب وال يؤخاذ مان العناب، يعصر؟ مان زيتاه، وقلناا : إن الزيتاون بمثاباة الرطاب، 
نما يؤخذ من التمر إذا جف، ومن الزبيب.  وا 

وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر، طيب إذا كان استعمال الناس له حبًّاا بادون عصاير، بادون زيات، يؤكال هاذا 
التمار وفاي العناب، نعام مان  من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخال والعناب، يخارص، اآلن فائادة الخارص فاي

ذا أكااال مناااه كياااف  أجااال أال يحااابس حتاااى يصاااير تمااار ا، فيتضااارر المالاااك؛ ألناااه لاااو باعاااه رطب اااا كاااان أكساااب لاااه، وا 
يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخارص علياه هاذا البساتان كام فياه مان صااع تمار، يعناي فيماا ياؤول إلياه الحاال؟ 

ره، يقدر فيعرف نصيب الفقراء، إذ ا يتصرف، المقصود أن هذا فيه خمسمائة، ستمائة، ألف، ألفان، ثالثة، إلى آخ
نصاايب الفقااراء ماان هااذا البسااتان، وكااذلك العنااب، وقاال مثاال هااذا فااي الزيتااون، إذا دخاال مزرعااة زيتااون وقااال: هااذه 

 يصفو منها كذا من الزيت، ونصيب الفقراء منها كذا، تصرف، وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين.
نمااا يؤخااذ ماان الزيتااون العشاار بعااد أن يعصاار،قااال مالااك: و  ال زيتااه؟ اآلن  ،أوسااق خمسااة زيتونااه ويبلااغ ا  زيتونااه وا 

ال زيت الزيتون؟ مفاد كاالم اإلماام  أن الكاالم كلاه منصاب  -رحماه هللا تعاالى-المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه وا 
 لام فماا ون، ويبلغ زيتوناه خمساة أوساق،على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف وبمثابة الزبيب، يعني خالصة الزيت

 بمنزلااة والزيتااون  ())لاايس فيمااا دون خمسااة أوسااق صاادقة(عمااال  بعمااوم:  ،فيااه زكاااة فااال أوسااق خمسااة زيتونااه يبلااغ
 ،العشاار ففيااهيشاارب بعروقااه،  بعااال   كااان أو ،الجاريااة، والعيااون  ، يعنااي بااالمطر،السااماء سااقته منااه كااان مااا النخياال



، ساواء  كاان بالادواب أو بااآلالت، المقصاود أناه يكاون فياه بالنضاح يساقى كاان وماا ر،يعني دون مئونة ففياه العشا
 ".شجره في الزيتون  من شيء يخرص وال ،العشر نصف ففيه مئونة وكلفة،

ألنه لم يرد الخرص إال في النخل والعنب، هذا كالمه، أناه ال يخارص الزيتاون شاجره، طياب كياف نعارف أن هاذا 
 من دون خرص؟ الزيتون زيته يبلغ كذا 

 طالب:......
نعم، لكن هو أكل، أكل اآلن من الحب الزيتون، أكل من حب الزيتون، وباع من حب الزيتون بيع الحب أصرف 

 من بيع الزيت، وعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟ 
 طالب:......

، كماا وجاد فاي التمار فاي الزيات، فاي الزبياب، الزبياب اآلن الحباة ال، هو لو كانت العادة مطردة وعرف أهال خبارة
 ربع حبة العنب أو أقل، نعم.

 طالب:......
نعاام، تخاارص الثماارة ومااا تااؤول إليااه، اآلن نصاايب المساااكين مااا هااو متعلااق بالرطااب، وال بالعنااب، متعلااق بااالتمر 

 الجاف وبالزبيب.
 طالب:......

قاول: تخاارج حبًّاا؟ تخاارج زيت اا، اآلن يقااول: ماا أنااا بصاابر إلااى مرحلاة كونااه اآلن حينماا أوجاب الزكاااة فاي الزيتااون ي
زيت ا، أنا أعلبه بعلب زيتون وأبيعه، ماذا نقول، ما نصيب المساكين؟ ما فيه شك أن ماا فياه شايء ماا يخارص، ال 

 يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم.
 طالب:......

ن، أنا قلت لك الشخص الخبير بالكتاب يادخل مكتباة عشار غارف يقاول: فيهاا ال، الكالم أن كل أهل صنف يعرفو 
كذا مجلاد، فياه كاذا، لان تزياد قيمتهاا عان كاذا، فاي كال، أهال السايارات يعطياك الساعر بدقاة، فيادخل الخارص مثال 

ويعلب  غيره؟ هذا األصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت لكن لقائل أن يقول: دعه يتصرف ويبيع زيتون ا،
ويستفيد، ويكون عروض تجارة ونلزمه برباع العشار، لكان يتضارر المسااكين، إذا قلناا: إن الزكااة زكااة الخاارج مان 

 األرض، وزكاة الخارج من األرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة.
، إذا قلنا: نصف العشر فهو قد يقول قائل: مادام عرفنا أنه ضعف أو أربعة أضعاف، يعني ضعف مرة، أو أكثر

ال  ضعف، إذا قلنا العشر كامال ، ويعرف كم دخل هذا، كم باعه، يعامله معاملة الخارج من األرض يصير هاذا وا 
ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، نعم، ماذا يرد على هذا؟ أنه ما يضيع، أما قلنا: إنه عروض تجارة، باع 

ال بادون مئوناة؟ المئوناة العشار عشارة آالف، الزيتون بمائة ألف، زكاته أ لفان وخمسمائة، نسأله هال هاو مئوناة، وا 
 بدون مئونة، بمئونة نصف العشر خمسة آالف، ما نعامله معاملة عروض التجارة نقول: ألفين وخمس.

 طالب:......
 أنت افترض مثال  صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، المسألة مختلف فيها.

 ...طالب:...



 مختلف فيها، صاحب مزرعة جاء بشخص.
 طالب: إذا أخرج القيمة انتهينا.

 يعني هل نقول له: افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟
 طالب:......

 ما ينصب على الزيت. -رحمه هللا تعالى-لكن إذ ا كالم اإلمام 
 طالب: على الزيتون.

 ر" بعد أن يعصر، هذا كالمه، صريح عبارته.على الزيتون نفسه، ال هو كالمه: "بعد أن يعص
 طالب:......

 أنت افترض أنه خلل.
 طالب:......

 الزيت قبل التخليل؟
 طالب:......

 يعني يترك في شجره حتى.
 طالب:......

ال ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمياة التاي تقطاف قبال أوانهاا لتبااع حبًّاا، تخلال  طيب، اآلن انحلت المشكلة وا 
 ع حبًّا، كيف تعامل في الزكاة؟وتبا

 طالب:......
 ال، هو يقول ناظر: "وال يخرص شيئ ا من الزيتون في شجره"؛ ألن الخرص ما ورد إال في التمر والعنب.

 طالب:......
 عروض التجارة تضر المسكين.

 تضر المسكين. طالب:
 ولو تضره، هذه زكاة الخارج من األرض.

 طالب:......
 عندهم؟

 ..طالب:....
نحن نقول: القياس يجري في هذا، ما المانع، مادام نرى أصل القياس يجري في مثل هذا، استوت في العلة لماذا 

 ال يجري القياس؟ 
 طالب:......

 هم ما يدرون؟ يعني
 طالب:......

 ما يدرون عن القصة؟



 طالب:......
 يفهمه.ال، فقط ال تتصور، إمام، إمام دارا لهجرة يتكلم كالم ا عن شيء ال 

 طالب: ال، ال ؟
هو حصال جادال باين شاامي وعراقاي فاي المفاضالة باين التمار والزيتاون، فكال أدلاى بحجتاه، لكان فاي النهاياة قاال 

 العراقي: إننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟
 يتون.على كل حال أنا ال أرى ما يمنع من القياس في الخرص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الز 

 طالب:......
 وهللا األصل أنه مثل الفواكه عروض وخالص وينتهي اإلشكال.

 طالب: عرو  تجارة؟
 مثل الفواكه، إيه.

 طالب:......
 عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى، يزكى خالص، كالفواكه.

 طالب:......
 ما يزكونه لكن يزكون قيمته من اجتمع عنده مال يزكي المال هذا.

 طالب:......
من اإلدام ال زكاة فيه باعتباار عيناه، لكان قيمتاه؟ ماا هاو بماال معاد للتجاارة مبااح النفاع؟ إذ ا يزكاى علاى أي حاال 

 باعتباره عرض من عروض التجارة.
 ،العياون  ساقته وماا ،ذلاك مان الساماء ساقته مماا يؤخاذ أناه ويأكلونهاا النااس يادخرها التاي الحبوب في عندنا والسنة
 أوساق خمساة ذلاك بلاغ إذافا العشار نصاف ، بالساانية بالداباة باآللاة ماثال  بالنضاح ساقي وماا ،العشار عاال  ب كان وما

وقولاه: فاي الصااع األول، يفهام مناه أن الصااع تغيار فاي عهاد  ،وسالم علياه هللا صلى النبي صاع األول بالصاع
ي الكياال عاان صاااع النبااي عليااه اإلمااام مالااك، قولااه: بالصاااع األول، ياادل علااى أن فيااه صاااع ثااان، وأنااه يختلااف فاا

 .ذلك بحساب الزكاة ففيه أوسق خمسة على زاد وما الصالة والسالم،
ا،  خمسة أوسق، الوسق ستون صاع ا، ثالثمائة صاع النصاب، ثالثمائة وخمسون، الثالثمائة زكاتها ثالثون صاع 

الخمساون هاذه وقاص، ال، فماا نعم، أو خمسة عشر، ثالثمائة وخمسون صاع ا زكاتها خمسة وثالثاون، ماا نقاول: 
 ، ولو قل، فال وقص في الحبوب.ذلك بحساب الزكاة ففيه أوسق خمسة على زادزاد، وما 

 والاذرة ، نوع من الشعير، يقولون: ال قشر لاه،والسلت والشعيرالقمح  الحنطة الزكاة فيها التي والحبوب :مالك قال
ا،  واألرز ، كلها معروفة،والدخن  العدس هذا متى يصير حبوب ا؟، والعدسمعروف أيض 

 طالب: حبوب.
ال قطاني؟ على ما سيأتي.  وا 

 طالب:......
 حبوب باعتباركم، نعم؟



 طالب:......
 متى يصير حبًّا؟

 طالب:......
 في البداية، كل حبة مستقلة مثل الشعير.

 طالب: مثل الشعير والقمح.
 سيأتي قريب من هذا الكالم في القطاني.

 طالب: القمح.
ا من القطاني التي سيأتي الكالم عنها،والجلبان والعدس،قال:  نعم؟ حب، متى يصاير  واللوبيا ، لكن الجلبان قطع 
 حبًّا؟

 طالب:......
، إذ ا ما هو صار حبًّا، يعني هال يعامال  في البداية، ما هو بعبارة عن شيء مستطيل في جوفه عشرة حبات مثال 

 ل مثلما يباع؟معاملة الشعير والقمح، يعني يباع هكذا كي
 طالب:......

في زكاة الحبوب، طياب الجلجاالن الاذي هاو السمسام فاي قشاره  -رحمه هللا تعالى-الكالم عنه ال بد، كالم اإلمام 
 قبل أن يحصد؟
 طالب:......

 معروفة، يأتي بالقطاني.
اا تصااير التااي الحبااوب ماان ذلااك أشاابه ومااا يعنااي إذا ناازع  ،احبًّاا وتصااير تحصااد أن بعااد منهااا تؤخااذ فالزكاااة ،اطعام 

ا مأكول. ا يعني، ما يلزم قشره أيض   القشر من الحب يصير حبًّا، لكن في األصل ليس بحب، يؤكل هكذا جميع 
 طالب: مثل الفاصوليا.

ا بقشرها تؤكل.  ما أنا قول لك: اللوبيا والفاصوليا أيض 
 طالب: اللوبيا.

ا.  هو القشر، هو األصل، كالهما يؤكل جملة، يؤكل جميع 
 :......طالب

 .احبًّ  وتصير تحصد أن بعد منها تؤخذ فالزكاةعلى كل حال اإلمام يقول: 
طيب إذا أراد صاحبها أن يبيعها على هيئتها نعود إلى قضية الزيتون، فتحتاج إلى خرص، كم يبغي يصفو منهاا 

ااا ا للوبيااا والفاصااوليا تصاير حبًّااا، وساايأتي فااي القطاااني، ياأتي فااي القطاااني هااذه أنااواع مناه، صااحيح؛ ألن هااذه أيض 
ا، فاال يمكان خرصاها البتاة، ال  ا، والحباوب التاي فياه صاغيرة جادًّ أحيان ا ترى الحبة التي هو العلب الكامل كبير جادًّ

 يمكن خرصها.
 طالب:......

 ال تنازع، اللوبي أنا أعرفه يا أخي، هذا ببلدنا.



 طالب:......
 و كل شيء تلقنونا إياه، لكن كيفية.وزرعتموه، وتأكلونه بالعافية إن شاء هللا، لكن ما ه

 طالب:......
 نفس اللوبيا؟

 طالب: نفس الشيء.
 إذن كلها قطاني على ما سيأتي، سيأتي كالم اإلمام عنها، كلها قطاني.

 .دفعوا ما ذلك في منهم بلويق ، يعني مؤتمنون،ذلك في مصدقون  والناسيقول: 
نعم يعني ما تحتاج إلى خرص، وحق المساكين معلق بذمم هاؤالء المازارعين التاي يدفعوناه مقباول؛ ألناه ال يمكان 

 الوصول إلى حقيقتها بالخرص.
 طالب:......

 أناات مااؤتمن، عناادك مزرعااة طل ااع الااذي تجااود بااه نفسااك، بعااد أن يبااين، يبااين أن الواجااب عليااك العشاار أو نصاافه،
 وهذا بينك وبين ربك.

 طالب:......
 .دفعوا ما ذلك في منهم ويقبل، ذلك فييقول: والناس مصدقون 

األمانة يعني، أنت مؤتمن عليها، ديانة هذه، يعني بينك وبين ربك، مادام ما تخرص وال تكال في وقتهاا، إذ ا هاذا 
 راجع إليك على كالم اإلمام، نعم.

 طالب:......
 معروف إذا اشتد.

 ب:...... طال
 يعني بعد بدو صالحه وبعد أمن العاهة؟

 طالب:......
حتااى لااو تبغااي تبيعااه وحااده قباال باادو الصااالح بشاارط القطااع األماار مااا فيااه إشااكال، لكاان حااق المساااكين ال بااد ماان 

 حفظه، وال بد من االهتمام له واالحتياط.
 ،النفقااة إلااى ينظاار ال :فقااال؟ بعاادها أم النفقااة أقباال ،نصاافه أو العشاار الزيتااون  ماان يخاارج متااى مالااك وساائليقااول: 
 بماا ويصادقون  يعناي كماا يساأل أهال الحنطاة والشاعير، ،الطعاام عان الطعاام أهال يساأل كماا أهله عنه يسأل ولكن
 .يعصر أن بعد العشر زيته من أخذ افصاعد   أوسق خمسة زيتونه من رفع فمن ،قالوا

 طالب:......
ويعلااق بااه النصاااب، والزكاااة ماان زيتااه، وياارد عليااه مااا تقاادم أنااه قااد مااا يلاازم، الكااالم فااي الزيتااون هااو الااذي يكااال 

 يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر.
 .الزكاة زيته في عليه تجب لم أوسق خمسة زيتونه من يرفع لم ومن



لنقصااه عاان النصاااب؛ ألنااه هاال يتصااور أن الزياات يمكاان أن يكااون أكثاار ماان األصاال؟ مااا يتصااور، فااإذا نقااص 
 الفرع من باب أولى. األصل نقص

ة؛ ألن الوجاوب زكاا اشاتراه الاذي علاى ولايس ،زكاتاه فعلياه أكماماه في ويبس صلح وقد زرعه باع ومن: مالك قال
إنما كان بطيب الثمرة، ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصايب المسااكين، نعام علياه الزكااة، لكان لاو باعاه قبال طيباه 

اآلن التماار إذا احماار أو  ،أكمامااه فاي يياابس حتااى الاازرع بياع يصاالح وال وقبال اكتمااال نمااوه فزكاتاه علااى المشااتري،
اصفر وأمن العاهة وبدا صالحه يجوز بيعه، نعم، يجوز بيعه، فإذا باعه زكاته على َمن؟ طيب عندنا عنب تموه 
ال أحمار، اآلن حاق المسااكين فياه بعاد أن يصاير تمار ا ، حلو ا، أو تمر بدا صالحه، بلح يعني لونه صار أصافر وا 

 هو باعه قبل أن يصير تمر ا، هل نقول: اترك العشر من هذا ال تبع حتى يصير تمر ا فتدفعه إلى المساكين.
 طالب: يخرص.

 يخرص لكن وبعدين؟
 طالب:......

 ويترك، نصيب المساكين يترك حتى يصير تمر ا؟
 طالب:......

 كله.ال، هو يقول: ما أنا بجاذذه، أنا أبيعه اآلن، فرصة أبيع البستان 
 طالب:......
 وقت البيع؟
 طالب:......

ال بذمة البائع؟ اآلن هو لو باعه، انظر اإلماام مالاك إشاارته دقيقاة  رحماه لكن الزكاة متعلقة اآلن بذمة المشتري وا 
طيااب مفهااوم قولااه: وقااد صاالح وياابس فااي  ،زكاتااه فعليااه أكمامااه فااي وياابس صاالح وقااد زرعااه باااع وماانهللا، يقااول: 

 عه قبل ذلك زكاته على من؟ كالم اإلمام جملة جملة.أكمامه، أنه لو با
نعام؛ ألناه بااع  ،زكاة اشتراه الذي على وليس ،زكاته فعليه أكمامه في ويبس صلح وقد زرعه باع ومنقال مالك: 

بعد أن صلح وانتهى ويبس وصلح ألن يجذ، ويعطاى المسااكين فاي وقتاه، اآلن لاو باعاه جملاة قلناا: بااع نصايب 
ال على البائع؟المساكين، لكن   باعه قبل أن ييبس في أكمامه، فنقول: زكاته على المشتري وا 
 طالب:......

 مفهوم كالمه ترى، دعونا مع كالم اإلمام؟
 طالب:......

طيب الزرع قبل أن يشتد، يعني بدا اشتداده، وقبل أن يكتمل اشتداده، يعني بدا صاالحه، وأهال العلام يقولاون: إذا 
ز بيعها، يعني لو نخلها في البستان بدا صالحها انتهى اإلشكال، أمناا العاهاة، ففاي هاذه صلح جزء من الثمرة جا

 الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة.
 طالب:......

 أين؟



 طالب:......
 صلح خالص، أين؟

 طالب:......
اإلمااام كأنااه يمنااع أن يباااع حتااى يياابس، يعنااي مااا يكفااي أن يباادو  ،أكمامااه فااي يياابس حتااى الاازرع بيااع يصاالح وال

 صالحه، فال يباع لئال يضيع حق، هذا فيه ضمان لحق المساكين.
 طالب:......

 لكن الكالم على الحكم الشرعي إذا.
 طالب:...... 

 ويستغني عن الماء.
 .ذلك يقول من سمعت وقد ،الزكاة ذلك أن: {حصاده يوم حقه وآتوا}: تعالى هللا قول في مالك قال

، ال يجوز بيعه إذا لم يبد  صالحه.  إذا لم يبد 
 طالب: لم يبُد فزكاة ذلك على المبتاع.

ا للشجر، أو بشرط القطع. ا لألرض، نعم، أو تبع   لكن اآلن هو ال يجوز بيعه قبل بدو صالحه إال تبع 
 .الماء عن ويستغني ،أكمامه في ييبس حتى الزرع بيع يصلح والنرجع إلى الكالم األول:  دعونا

 وحينئذ يجوز بيعه على ما أفاده.
 لماذا ال يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين.

 .ذلك يقول من سمعت وقد ،الزكاة ذلك أن: {حصاده يوم حقه وآتوا}: تعالى هللا قول في مالك قال
 وبهذا قال ابن عباس وجماعة.

 نعود.
، باع أصل الحائط، إما األشجار بأرضها، أو األشجار فقط بثمرتها، باع أصل هحائط أصل باع ومن :مالك قال

الاذي هاو َمان؟  ،المبتااع علاى ذلاك فزكاة صالحه يبد   لم ثمر أو زرع ذلك وفي ، أرض الحائط،أرضه أو الحائط،
ن المشتري،  .المبتاع على يشترطها أن إال البائع على ذلك فزكاة بيعه وحل طاب قد كان وا 

 نعم.
 طالب:......

 لام ثمار أو زرع ذلاك وفي، أصل الشجر بثمرتها، أو باع األرض التي فيها الشجر، حائطه أصل باع ومنيقول: 
ن؛ ألنه إذا بدا صالحه فالزكاة على البائع، المبتاع على ذلك فزكاة صالحه يبد    فزكااة بيعاه وحل طاب قد كان وا 
 .المبتاع على يشترطها أن إال البائع على ذلك
ال ما هو بواضح؟وا  ضح وا 

ا له مال، فماله، نعم؟  طيب النماء، نماء المبيع، أو إذا باع عبد 
 طالب:......



نإال أن يشترطه المبتاع، إال أن يشاترطه المبتااع كماا عنادنا،   الباائع علاى ذلاك فزكااة بيعاه وحال طااب قاد كاان وا 
 .المبتاع على يشترطها أن إال

ام؟ نحان نرياد ضامان حاق المسااكين بماا ال يضار بأربااب األماوال، باعاه قبال ماذا صارت المسألة فيما ذكاره اإلما
أن يصااالح لألكااال، باعاااه تمااار ا، يجاااوز بيعاااه اتفاق اااا، باعاااه عنب اااا، يجاااوز بيعاااه اتفاق اااا، لكااان اآلن ال يصااالح تساااليمه 

يب للمسكين، باعتبار أن حق المسااكين متعلاق باه تمار جااف، أو متعلاق باه زبياب جااف، هال نقاول: ينتظار نصا
المساكين حتى يجاذ؟ يعناي افترضانا أن المشاتري يقاول: أناا ماا أناا بمنتظار الجاذاذ أناا أبيعاه رطب اا، أو أبياع عنب اا، 
مااذا عان حاق المساااكين؟ معاروف اإلماام ال يصااحح، لكان الادليل علاى أنااه يصاح، الادليل علااى أناه يصاح إذا باادا 

 صالحه جاز بيعه.
 طالب:......

 ي يجيز البيع، ماذا يصنع البائع؟ طيب غيره، على رأي غيره الذ
 طالب:......

حتااى يياابس فااي أكمامااه مااا يجااوز، وال يجااوز بيااع الاازرع حتااى يياابس فااي أكمامااه، طيااب والاازرع الحبااوب مااا الااذي 
 يضره؟

 طالب:......
 معه كالمه في الزرع، لكن حتى ييبس، يعني ما يجوز بيعه حتى ييبس؟

 طالب:......
 وعند غيره.
 طالب:......

 كالمنا يا أخي. هذا
 طالب:......

ما يلزم، دعنا في الزروع اآلن، اآلن الفرق بين رأي اإلماام مالاك ورأي غياره، دعوناا علاى رأي غيار مالاك، الزكااة 
متى تطلع قبل أن ييبس؟ نحن عرفنا اإلمام مالك ال يجوز بيعاه حتاى ييابس؛ ضامان ا لحاق المسااكين، طياب عناد 

 بس في أكمامه؟غيره الذي يجوز بيعه قبل أن يي
 طالب:......

يعنااي هاال يجااوز للبااائع أن يشااترط علااى المبتاااع أن ياادفع الزكاااة ماان نفسااه؟ ماان نصاايبه؟ يقااول: أنااا بعاات عليااك، 
وعليك زكاته، حتى المشتري يبغي يبيع  قبل أن يتم، وكل شيء يخرص؟ ما فيه شيء يخرص إال التمر والعنب، 

 للعيان، ال تظهر للعيان فخرصها ظن، نعم.الزروع ما تخرص، لماذا؟ ألنها غير ظاهرة 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:...... 



ال شااك أنااه ال ضاارر وال ضاارار، فااإذا مثاال التماار بيااع قباال وقاات إحااراز حااق المساااكين بالجااذاذ أو العنااب قباال أن 
طلاق يصير زبيب ا ال باد أن يضامن حاق المسااكين، يعناي نظيار ماا قاالوا فاي األضاحية، يجاب أن يخارج منهاا ماا ي

 عليه لحم للمساكين، كلوا وأطعموا.
يقول: فإن أكلها كلها ضمنها، ضمن حق المساكين، يضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هاذا الماال ال باد أن 

 يضمن حق المسكين.
 طالب:...... 

 أين؟
 طالب:......

ن مصاالحة المسااكين فااي هااو األصاال أن المااال يزكااى ماان عينااه، المااال ارتباااط الزكاااة باانفس المااال، لكاان إذا رأى أ
ا ائتوني بماذا؟ بعرض ، ثياب ونحوه، يقول: فإنه أنفع  -رضي هللا تعالى عنه-قيمته فمعاذ  أخذ القيمة وأخذ أيض 

 ألصحاب محمد عليه الصالة والسالم.
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :الثمار من فيه زكاة ال ما باب
 أربعدة منده يقطف وما ،التمر من أوسق أربعة منه يجدُّ  ام له كان إذا الرجل إن :-رحمه هللا تعالى- مالك قال

 ال إنده القطنيدة مدن أوسدق أربعدة منده يحصد وما ،الحنطة من أوسق أربعة منه يحصد وما ،الزبيب من أوسق
نه ،بع  إلى ذلك بع  عليه يجمع  مدن الواحدد الصدنف فدي يكون  حتى زكاة ذلك من شيء في عليه ليس وا 
 النبدي بصداع أوسدق خمسدة منده الواحدد الصدنف يبلدغ مدا القطنيدة فدي أو الحنطدة يفد أو الزبيدب فدي أو التمر
 التمددر مددن أوسددق خمسددة دون  فيمددا لدديس)) :وسددلم عليدده هللا صددلى هللا رسددول قددال كمددا وسددلم عليدده هللا صددلى
 (.(صدقة
ن  وسدقأ خمسدة يبلدغ لدم فدإن ،الزكداة ففيده أوسدق خمسدة يبلغ ما األصناف تلك من الواحد الصنف في كان وا 
 .فيه زكاة فال

ن أوسق خمسة التمر من الرجل يجذ أن :ذلك وتفسير  بعد  إلى بعضه يجمع فإنه ،وألوانه أسماؤه اختلفت وا 
 والشددعير والبيضدداء السددمراء كلهددا الحنطددة وكددذلك، فيدده زكدداة فددال ذلددك يبلددغ لددم فددإن ،الزكدداة ذلددك مددن يؤخددذ ثددم

 ،بعد  إلدى ذلدك بعد  عليده جمدع أوسدق خمسدةه كل ذلك من الرجل حصد فإذا ،واحد صنف ذلك كل والسلت
 منده الرجدل قطدف فدإذا وأحمدره أسدوده كلده الزبيدب وكدذلك، فيده زكداة فدال ذلدك يبلدغ لدم فدإن ،الزكاة فيه ووجبت
 .فيه زكاة فال ذلك يبلغ لم فإن ،الزكاة فيه وجبت أوسق خمسة
ن ،والزبيب والتمر الحنطة مثل واحد صنف هي :القطنية وكذلك  الحمدص والقطنية ،وألوانها أسماؤها اختلفت وا 
 بالصداع أوسدق خمسة ذلك من الرجل حصد فإذا قطنية أنه الناس عند ثبت ما وكل ،والجلبان واللوبيا والعدس
ن ،وسددلم عليدده هللا صددلى النبددي صدداع ،األول  مددن واحددد صددنف مددن لدديس ،كلهددا القطنيددة أصددناف مددن كددان وا 

 .الزكاة فيه يهوعل ،بع  إلى بعضه ذلك يجمع فإنه القطنية



 فيمدا والحنطدة القطنيدة بين -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فرق  وقد: -رحمه هللا تعالى- مالك قال
 .العشر نصف والزبيب الحنطة من وأخذ ،العشر منها فأخذ ،واحد صنف كلها القطنية أن ورأى ،النب  من أخذ
 تكدون  حتدى الزكداة فدي بعد  إلدى بعضدها القطنيدة عيجمد كيدف :قائدل قدال فدإن: -رحمه هللا تعدالى- مالك قال

 فدإن :لده قيدل ؟بيد ايد   بواحد اثنان الحنطة من يؤخذ وال ،بيد ايد   بواحد اثنين منها يأخذ والرجل واحدة صدقتها
 .بيد ايد   الورق  من العدد في أضعافه بالدينار يؤخذ وقد ،الصدقة في يجمعان والورق  الذهب
 ال إندده :التمددر مددن أوسددق ثمانيددة منهدا فيجددذان الددرجلين بددين يكددون  النخيدل فددي -ىرحمدده هللا تعددال- مالددك قدال

نه إن كان ألحدهما منها مدا يجد ،فيها عليهما صدقة أربعدة أوسدق أو  دمنده خمسدة أوسدق، ولآلخدر مدا يجد دوا 
أقل من ذلك في أر  واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة األوسق، وليس علدى الدذي جدذ أربعدة أوسدق 

 قل منها صدقة.أو أ

وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبدوب كلهدا يحصدد أو النخدل يجدد أو الكدرم يقطدف، فإنده إذا 
كان كل رجل منهم يجدد مدن التمدر أو يقطدف مدن الزبيدب خمسدة أوسدق أو يحصدد مدن الحنطدة خمسدة أوسدق 

نمدا تجدب الصددقة علدى مدن بلدغ فعليه فيه الزكاة، ومن كدان حقده أقدل مدن خمسدة أوسدق فدال صددقة عليده،  وا 
 جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

: السدنة عنددنا أن كدل مدا أخرجدت زكاتده مدن هدذه األصدناف كلهدا الحنطدة والتمدر -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثدم باعده أنده لديس عليده فدي ثمنده زكداة 

يحددول علددى ثمندده الحددول مددن يددوم باعدده إذا كددان أصددل تلددك األصددناف مددن فائدددة أو غيرهددا وأندده لددم يكددن حتددى 
نما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعرو  يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعهدا بدذهب أو ورق  ،للتجارة وا 

أصدل تلدك العدرو  للتجدارة فال يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يدوم باعهدا، فدإن كدان 
 فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.

 : باب ما ال زكاة فيه من الثمار:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ما ال زكاة فيه من الثمار.

 لتمر، وما يقطف.قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من ا
 يجذ بالذال والدال باإلعجام واإلهمال، يقطع ويصرم كما في القاموس.

وما يقطف منه أربعة أوسق، يقطف يقطع، أربعاة أوساق مان الزبياب، وماا يحصاد مناه أربعاة أوساق مان الحنطاة، 
عناي ال يجماع وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، أو القطنياة، إناه ال يجماع علياه بعاض ذلاك إلاى بعاض، ي

التمااار إلاااى الزبياااب، وال تجماااع الحباااوب إلاااى القطااااني؛ ألن هاااذه أصاااناف متبايناااة، واالنتفااااع بهاااا مختلاااف، ليسااات 
متقاربة يجمع بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده أربعة أوسق من كل نوع من األناواع األربعاة فإناه ال زكااة علياه، 

 هو خمسة أوسق.وال زكاة في شيء من هذه األصناف حتى يتم النصاب و 
واللوبياا والحماص  ء؟ يقاول: تطابخ مثال العادس والبااقالمااذاالقطنية: اسم جامع للحبوب، اسم جامع للحبوب التي 
 واألرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني.

 فيما سبق واللوبيا على أساس أنها حبوب. ءهو لما ذكر األنواع العدس والباقال



فيهااا الزكاااة الحنطااة والشااعير والساالت والااذرة والاادخن واألرز والعاادس والجلبااان واللوبيااا  قااال مالااك: والحبااوب التااي
 والجلجالن.

 ؛القطنياات، نعام يها التاييعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب، وما اخاتص باسام غيار الحباوب 
ن كاااان ماان أصاااناف القطنياااة، وقااال: والقطنياااة الحماااص  ولااذلك أدخلهاااا فاااي الحبااوب وأفردهاااا هناااا فااي القطنياااة، وا 

ال حصال فياه  والعدس واللوبيا والجلباان، فاذكرها فاي الباابين، والجاامع لهاذه األماور كونهاا مماا تجاب فياه الزكااة، وا 
فااي الباااب األول،  اماازج، وخلااط فااي الباااب األول وفااي الباااب الثاااني عنااد اإلمااام رحمااه هللا تعااالى، فسااماها حبوب اا

، عطفهااا علااى األرز والحنطااة والشااعير والساالت والاادخن عطفهااا اسااماها حبوب اا ،وسااماها قطنيااات فااي الباااب الثاااني
، وأفردهاااا هناااا باسااام خااااص، قاااال: ماااا ال زكااااة فياااه مااان الثماااار، ويقصاااد باااذلك ماااا ال يبلاااغ اعليهاااا باعتبارهاااا حبوب ااا

 النصاب، هو ال يقصد الجنس، نعم.
واللوبياااا والحماااص واألرز  ءس والبااااقالفاااي المصاااباح يقاااول: القطنياااة اسااام جاااامع للحباااوب التاااي تطااابخ مثااال العاااد

 والسمسم.
 طالب:......

 ال، األرز ليس بقطني، هذا كالم صاحب المصباح.
 ما يطبخ. لماذاثم قال: وليس القمح والشعير من القطاني، 

 طالب:......
اا ااا تطاابخ، تقاارض قرض  طاابخ، لكاان ، وهللا مااا أدري، هااو األصاال لااو لاام يسااتثنها لقلنااا داخلااة؛ ألنهااا حبااوب وتاإجماع 

 استثنى: وليس القمح والشعير من القطاني، استثنوا هذا.
 طالب:......

 ال، هو يقول: األرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز.
 طالب:......

 والحنطة؟
 طالب:......

 على كل حال المسألة كلها اصطالحية، كلها اصطالحية يا محمد؟
 طالب:......

 رها.ال، إذا يبست صارت أصعب من غي
على كل حال المسألة سهلة يعني، المقصود في قوله: باب ما ال زكاة فيه مان الثماار، ال يقصاد باذلك األجنااس، 

نما يقصد بذلك ما ال يبلغ النصاب.  وا 
قااال: إن الرجاال إذا كااان لااه مااا يجااد منااه أربعااة أوسااق ماان التماار، ومااا يقطااف منااه أربعااة أوسااق ماان الزبيااب، ومااا 

ن الحنطااة، ومااا يحصااد منااه أربعااة أوسااق ماان القطنيااة، إنااه ال يجمااع بعااض ذلااك إلااى يحصااد منااه أربعااة أوسااق ماا
نه ليس عليه في شايء مان ذلاك زكااة، يعناي لاو  بعض، الختالف األجناس، السبب في هذا اختالف األجناس، وا 

واحد من هذه األمور مجتمعة، كل واحد أربع، ما عليه زكاة، حتى يكون في الصنف ال اكان عنده ستة عشر وسق  



من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو فاي القطنياة ماا يبلاغ الصانف الواحاد مناه خمساة أوساق، ساتين صااع ا، 
بصاااع النبااي صاالى هللا عليااه وساالم؛ ألنهااا أصااناف مختلفااة المنااافع، متباينااة األغااراض فااال يضاااف بعضااها إلااى 

 (.سة أوسق من التمر صدقة())ليس فيما دون خمبعض، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ن كان في الصنف الواحد من تلك األصناف، على اختالف أنواعها، في الصنف الواحد على اختالف أنواعها،  وا 

 ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فال زكاة فيه.
ن اختلفات أ ساماؤه وألواناه، نعام، فإناه يجماع وتفسير ذلك: أن يجذ الرجال، يقطاع الرجال مان التمار خمساة أوساق وا 

بعضه إلى بعض، عنده خمساة أوساق مان التمار، وساق مان الجياد باسام خااص، والثااني مماا دوناه باسام خااص، 
هااذا برنااي، هااذا صاايحاني، هااذا سااكري، هااذا برحااي، المقصااود أنهااا ماان المجمااوع، إذا اجتمااع عنااده ماان مجمااوع 

ل ينظاار لهااذا الصاانف بمفاارده مثاال مااا قااال قباال؛ ألن تلااك األلااوان واألصااناف خمسااة أوسااق وجباات الزكاااة، مااا نقااو 
ن اختلفت أسما ه ؤ أجناس، وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد، لكنه أنواع وأصناف، وا 

وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض؛ ألن مسماه واحد، ثم يؤخاذ مان ذلاك الزكااة، فاإن لام يبلاغ ذلاك فاال زكااة فياه، 
لنصاب، وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضااء والشاعير والسالت كال ذلاك صانف واحاد، يعناي جعال لنقصه عن ا

الحنطة والشعير صنف واحد، يعني لتقارب منافعها كما قال، صنف واحد، فيجمع البار إلاى الشاعير، اآلن يجاري 
ال ممكاان؟ ال، لماااذا؟  ،ريف تماار إلااى ب ااضااالربااا بااين الباار والشااعير، اآلن لااو أردنااا أن ن اختلااف، اختلااف الجاانس وا 

 لماذا؟ ألن الجنس واحد وان اختلف الصنف. ،يجمع ؟الصنف؟ الجنس، طيب أراد أن يجمع بين البر والشعير
وهااو ال يجااوز أخااذ الصاااع بصاااعين وهكااذا، أو  ،كيااف يجمااع بااين كااذا وكااذا :يااورد إشااكال، يقااول: فااإن قااال قائاال

 يجوز، على اإليرادين.
مسة أوسق جمع عليه بعاض ذلاك إلاى بعاض، ووجبات فياه الزكااة، فاإن لام يبلاغ ذلاك فإذا حصد الرجل من ذلك خ

فااال زكاااة فيااه، عنااده خمسااون صاااع ا ماان الشااعير، وخمسااون صاااع ا ماان الااذرة، وخمسااون صاااع ا ماان، أو مائااة أو 
مائتين من القمح، المقصود أن المجموع يكمل نصاب، يضم بعضه إلى بعض، يعناي نظيار ماا يقاال فاي الاذهب 

اا؛ ألن أغراضاها واحادة، مان هاذه الحيثياة نضارب، ياورد إشاكال ويجياب عناه، فاإن لام وا لفضة يكمال بعضاها بعض 
يبلاغ ذلاك فاال زكااة فياه، القاول باأن هاذه األصاناف الداخلاة تحات جانس واحاد؛ ألن هنااك الجانس والصانف والناوع 

ثام الناوع، ثام الضارب علاى  والضرب في ألفاو متقارباة لكان بينهاا عماوم وخصاوص، األعام الجانس، ثام الصانف،
خالف بينهم في ترتيبها، المقصود أن الجنس هو األعم، بما قاله اإلمام في ضم هذه األنواع الداخلة تحت جانس 
واحد، قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمه، وقال األئمة الثالثة أبو حنيفة والشاافعي وأحماد وأباو ثاور: ال تضام 

ها، وهااي خالفهااا فااي الخلطااة والطعاام، يعنااي مااا تسااتطيع أن تااأتي بكاايس كاال حبااة عرفاات باساام منفاارد دون صاااحب
ا اا وتخاارج طعام  ااا، تخلاط الثالثااة مع  ، نعام، كاال حباة عرفاات اواحااد   اذرة، وكايس شااعير، وكايس حنطااة وتخلطهماا مع 

باساام منفاارد ال تضاااف إلااى غيرهااا، الشااعير يحتاااج إلااى نصاااب، الحنطااة تحتاااج إلااى نصاااب، الااذرة تحتاااج إلااى 
 إلى آخره، هذه ال يضاف بعضها إلى بعض عند األئمة الثالثة. ،نصاب

الشافعي وأحمد قد يتصور الخالف بينهما مع اإلمام مالك؛ ألننا إذا قلنا: مائة صاع شعير، ومائة صااع حنطاة، 
ال ما تجب؟ تجب؛ ألنا نضيف بعضها إلى بعض، وهي نصااب،  ومائة صاع ذرة، عند مالك تجب فيها الزكاة وا 



ال ماا تجاب؟ تجاب لكن عناد لمااذا؟ ألناه يضايف بعضاها إلاى  ،الشاافعي وأحماد ال تجاب، عناد أباي حنيفاة تجاب وا 
بعض كمالك؟ ال، لماذا؟ ال يشترط النصاب، فيما سقت السماء العشر يعمل بعماوم هاذا، فكوناه ال يارى النصااب 

ال الباجي: وال يتجه بينناا وباين ولذا ق ؛في هذا، فيتفق مع مالك لكن ال من حيث المأخذ إنما في المآل يتفق معه
 أبي حنيفة اختالف في الحكم؛ ألنه ال يراعي النصاب في الحبوب كلها، فيزكي القليل والكثير منها.

قااال: ورأي مالااك وماان وافقااه أنهااا متقاربااة المنااافع مثاال الااذهب الجيااد والاارديء والضااأن والماااعز والبخاات والعااراب، 
 بة، وال ينفك بعضها من بعض في المنبت والمحصد.ير والسلت متقار عفمنافع القمح والش
ير مع الذرة مع القماح أناواع تحات جانس واحاد، فيضام بعضاها إلاى بعاض كماا يضام المااعز إلاى عيعني جعل الش

الضأن، وكما تضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر وهكذا، وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة ماع 
 شافعي وأحمد من جهة.مالك من جهة، ومع ال

وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، يعني يضم بعضه إلاى بعاض، فاإذا قطاف الرجال مناه خمساة أوساق وجبات فياه 
 الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فال زكاة فيه. يعني لنقصه عن النصاب.

 نعم. وكذلك القطنية: هي صنف واحد، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم،
وكذلك القطنية: هي صانف واحاد يضام بعضاها إلاى بعاض مثال الحنطاة والتمار والزبياب، كال واحاد منهاا صانف، 

ن اختلفت أسما ن اختلفت أسماؤها وألوانها؛ ألنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد وا   ه وألوانه.ؤ وا 
ناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلاك والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند ال

ن كااان المحصااود ماان أصااناف القطنيااة كلهااا،  خمسااة أوسااق بالصاااع األول صاااع النبااي صاالى هللا عليااه وساالم، وا 
ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض، وعليه فيه الزكاة. لتقارب منافعها، يعني كما 

 والذرة والدخن وغيرها. قال في الحبوب، في القمح والشعير
 طالب:......

 ن كيلو.و ن ونصف، نعم، سبعمائة وخمساوالصاع متوسط ما قيل فيه كيلو  ،ثالثمائة صاع :، يعني إذا قلنانعم
قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخاذ مان النابط، التجاار الاذين يريادون ببضاائعهم 

نهاا، ورأى أن القطنياة كلهاا صانف واحاد، فأخاذ منهاا العشار، وأخاذ مان الحنطاة والزبياب إلى المدينة، نعام، فارق بي
 نصف العشر.

 لماذا أخذ من القطنيات العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة.
 طالب:......

فااي  صاال أن يؤخااذ العشاارإلااى مشااقتهم عليااه، هااو يجااب علاايهم مثاال هااذا، واأل -رضااي هللا عنااه-ال هااو مااا نظاار 
 الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر.

 طالب: لوجوده يعني.
 ؟ماذاوجود 

 طالب:......
 له سياسة. ،ال



 طالب:......
ما يلازم منهاا زكااة، هاي ليسات زكااة، لكان المقصاود مان هاذا التفرياق باين هاذا وهاذا، لكان أناا أنظار إلاى أبعاد مان 

 وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟ ذلك، أقول: ما 
 طالب:...... 

 أيهم؟
 طالب:......

ال؟ هاي المساألة مساألة جلاب، جلاب للمديناة، فهاو أخاذ مان القطنياات، نسابة أعلاى، وأخاذ ماتشجيع ل ؟ للقطنيات وا 
ماان الحبااوب التااي يحتاااج إليهااا نساابة أناازل؛ ليشااجع، يعنااي القطنيااات كماليااات، وهااذه ضااروريات فااأراد أن يشااجع 

الضااروريات التااي يحتاااج إليهااا الناااس، فخفااف فااي المااأخوذ وأمااا بالنساابة للكماليااات، الااذي يشااتري كماليااات  جلااب
، لمااا تكااون  ااا لمااا يؤخااذ منهااا ترتفااع أقيامهااا، أناات انظاار إلااى الجماارك مااثال  قااادر، ولااو ارتفعاات أقيامهااا؛ ألنااه تبع 

اا لاذلك، لماا يازاد فاي الجمارك األمور الضرورية يخفف عنهاا الجمارك تارخص علاى  ،الحوائج الضرورية النااس تبع 
 ترتفع على الناس.

فااي جلااب المزيااد ماان هااذا النااوع، وأمااا  اخفااف ماان أجاال أن يطمعااو  -رضااي هللا تعااالى عنااه-فعماار باان الخطاااب 
ن مثال إ :بالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوساع النااس فاي الكمالياات، والاذي يرياد كمالياات يتحمال، لكان هال نقاول

-ذه عماار مثاال الجمااارك؟ نعاام؟ ال، يختلااف، يختلااف عاان الجمااارك، المقصااود أن هااذه وجهااة نظااره هااذا الااذي أخاا
ا  -رضي هللا تعالى عنه لما كانت نعام الحنطاة والزبياب النااس بحاجتاه، ضارورة، فأخاذ مناه نصاف العشار تشاجيع 

 يات هللا يعينهم.وترغيب ا لهم في جلب هذه األمور الضرورية إلى المدينة، أما القطنيات باعتبارها كمال
 قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع، نعم.

 طالب:......
 وقد فرق عمر، مالك صاحب التحري والتثبت.

 طالب:......
 عند مالك ثابت؛ ألنه جزم به.

 طالب:......
 كلها يجب فيها العشر، لكن أليس لإلمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟ 

 طالب:......
ا للظروف أحيان ا هناك  ؛فة راشد، وعلينا بسنتهعمر خلي ،غير نعم، ألن هذه األمور التي تقبل الزيادة والنقص تبع 

ضرورات، وأحيان ا هناك حاجيات، وأحيان اا ظاروف الوقات يختلاف مان زمان إلاى زمان، حتاى الحاد، حاد السارقة إذا 
ال كضرورة يخفف فيه، فعمر  أن يكثار النااس مان جلاب  اجتهاد فاي -رضي هللا تعاالى عناه-كان هناك مجاعة وا 

 هذه الضروريات فرغب فيه، نعم، مثلما اجتهد معاوية وغيره، لكن اجتهاد عمر ملزم، نعم.
 طالب:......

 .أقول: هذا رأي اإلمام مالك، أما رأي غيره من األئمة الثالثة ال يضم هذا إلى هذا



والرجال  ،ة حتاى تكاون صادقتها واحادةقال مالك: فإن قال قائل: كياف يجماع القطنياة بعضاها إلاى بعاض فاي الزكاا
ا بيد، ومادام يأخذ منها اثنين بواحد، دل على أن أجناسها مختلفاة، يعناي يشاتري اثناين،  يأخذ منها اثنين بواحد يد 

 .ءيعني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد من الباقال
كااة حتاى تكاون صادقتها واحادة والرجال يأخاذ، يقول: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض فاي الز 

ا بيد، نعام يشاتري عشارة كيلاو مان اللوبياا بخمساة مان العادس  يعني يشتري منها، من هذه القطاني، اثنين بواحد يد 
، يعني هل هناك تالزم بين جريان الربا بينها، وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟  مثال 

ا رباا الفضال فهاي أجنااس، أجنااس اآلن تأخاذ كيلاوين تمار بكيلاو بار، هو اإلشكال وجهه أنها مادام ماا يجاري فيها
هذا جنس وهاذا جانس، فهال يضام هاذا إلاى هاذا كماا نظام اللوبياا إلاى العادس؟ اإلشاكال أجااب عناه، يعناي تنظيار 

ن كنات تأخااذ ديناار   بعشارة دراهاام، يعناي ضاعف الااوزن، أو  االقطنياات بالاذهب والفضاة، يعنااي ضام هاذا إلااى هاذا وا 
ا بيد. أضعاف  وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يد 

ا بيااد؟ قياال لااه فااي الجااواب، يعنااي ال تااالزم بااين البااابين: فااإن الااذهب والااورق  وال يؤخااذ ماان الحنطااة اثنااان بواحااد يااد 
ا بيد.  يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يد 

 ذهب والفضة مثال  يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض.فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كال
 طالب:......

ا بيااد، فلمااا جاااز ربااا الفضاال عرفنااا أن الجاانس مختلااف،  ال، إذا اختلفاات األجناااس فبيعااوا كيااف شاائتم، إذا كااان يااد 
الجاانس مختلااف فلااتكن اللوبيااا النساابة للعاادس مثاال التماار مااع الزبيااب، أو مثاال التماار مااع  اختلااف الجاانس، ومااادام

ألنااه اختلااف الجاانس باادليل جريااان ربااا  ؛الحنطااة، يضاام هااذا إلااى هااذا؟ اختلااف الجاانس، ال يضاام، إذ ا ال يضاام هااذا
 الفضل.

اإلمام مالك من جهة أخرى يقول: ال تالزم بين البابين باعتباار أن النقادين يضام بعضاهما إلاى بعاض، وال يجاري 
وعشارة دراهام يكاون هاذا  األن هاذه موزوناات، تازن ديناار   بعشارة دراهام باالوزن؛ افيهما ربا الفضل، يعني تأخاذ ديناار  
، وال يضر.  خمسة أضعاف مثال 

قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوساق مان التمار: إناه ال صادقة عليهماا فيهاا، لانقص 
نااه إن كاان ألحادهما منهاا ماا يجاذ منااه  النصااب؛ ألن كال واحاد لاه أربعاة، ولاايس عناد كال واحاد منهماا نصااب، وا 

خمسااة أوسااق، ولآلخاار مااا يجااذ منااه أربعااة أوسااق أو أقاال ماان ذلااك فااي أرض واحاادة كاناات الصاادقة علااى صاااحب 
الخمساة األوسااق؛ لبلاوغ النصاااب، ولاايس علاى الااذي جااذ أربعاة أوسااق أو أقاال منهاا صاادقة؛ ألنااه لام يملااك نصاااب ا، 

 يعني من شرط الوجوب ملك النصاب.
لهام، الشاركاء كلهام فاي كال زرع مان الحباوب كلهاا يحصاد، يعناي اآلن شاركة، شاركة وكذلك العمال فاي الشاركاء ك

ال ال؟ تااؤثر فيهااا الخلطااة هااذا الباااب ال  ،بالنساابة، المواشااي تااؤثر فيهااا الخلطااة التااي هااي أقاال ماان الشااركة، صااح وا 
 تؤثر فيه الشركة، فضال  عن الخلطة.



ل ماانهم يجااد ماان التماار أو يقطااف ماان الزبيااب خمسااة أو النخاال يجااد أو الكاارم يقطااف زبيبااه، فإنااه إذا كااان كاال رجاا
أوسااق أو يحصااد ماان الحنطااة ونحااوه خمسااة أوسااق فعليااه فيااه الزكاااة، وماان كااان حقااه أقاال ماان خمسااة أوسااق فااال 

نما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.  صدقة عليه، وا 
مساااتقل وبهاااذا قاااال الكوفياااون، وأحماااد، وأباااو ثاااور،  فاااالمعتبر هناااا ملاااك كااال رجااال علاااى جهاااة االساااتقالل، كااال ملاااك

اا، الحنفياة وغيارهم، نعام، ))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(وحجتهم:  ( لكن الكوفيون يماثلهم أهال الارأي عموم 
 فهل يقولون بهذا أو يقولون باإلطالق؟ نعم؟

 طالب:......
 الوصف عام. لكن ما يلزم من الكوفيون أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم؛ ألن

( وقال الشافعي: الزكاة في الزروع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة، ))ليس فيما دون خمسة(وحجتهم: 
فيااه أكثار ماان نصاااب، وهااو  احجتاه أن الساالف كااانوا يأخاذون الزكاااة ماان الحاوائط المشااتركة، يعنااي لااو قادرنا بسااتان  

لشخص أو ألشخاص؟ الشافعي يقاول: ماا أثار هاذا، دل علاى لون هل هو ألجمع من األخوة، نعم، هل السلف يس
 أن الشركاء إذا بلغ مالهم مجموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه.

قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هاذه األصاناف كلهاا الحنطاة والتمار والزبياب والحباوب كلهاا، 
أمسااكه ساانين، أدى زكاتااه يااوم حصاااده، ثاام ادخااره، ثاام أمسااكه صاااحبه بعااد أن أدى صاادقته يااوم حصاااده ساانين، 

احتكره عنده سنين، نعاود إلاى زكااة التجاارة عناده، وأناه يفارق باين الماال المادر، والماال المحتكار، نعام، إذا أمساكه 
عنادهم، سانين ثام باعاه أناه  االزكااة إال إذا كاان مادور   +يصاير؟ زكااة واحادة، محتكار؛ ألناه ال يلازم أن  مااذاسنين 
ال من يوم  ؟ليس عل  يه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، من يوَم باعه وا 

 طالب:......
صدرها مبني، إذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بنيت كيوَم ولدته أمه، ولو كان صادرها معارب ألعارب 

 وجر بالكسرة.
نماااا ذلاااك بمنزلاااة الطعاااام والحباااوب إذا كاااان أصااال تلاااك األصاااناف مااان فائااادة أو غيرهاااا وأناااه لااام يكااان لل تجاااارة، وا 

والعااروض يفياادها الرجاال ثاام يمسااكها ساانين ثاام يبيعهااا بااذهب أو ورق فااال يكااون عليااه فااي ثمنهااا زكاااة حتااى يحااول 
عليهااا الحااول ماان يااوم باعهااا، وهااذا إذا كاناات للقنيااة، فااإن كااان أصاال تلااك العااروض للتجااارة فعلااى صاااحبها فيهااا 

 قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.الزكاة حين يبيعها إذا كان 
ذا كان مدير ا قومه كال بعاد كال حاول ثام زكااه كماا فاي المدوناة وهاو المعاروف مان  ،إذا كان محتكر ا سنة واحدة، وا 

 مذهب مالك.
 المدور؟؟لكن إذا كان ينتظر بها ارتفاع السعر، وقد أرصدها للتجارة، أليس المحتكر أولى بأن يعاقب من 

 هللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.و
 

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (01كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ن والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمي

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجالل اإلكرام.

 : باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 شديء فدي لديس أنده العلدم أهدل مدن سدمعت والدذي عنددنا فيها اختالف ال التي لسنةا" :-رحمه هللا- مالك قال
 ".الفواكه من كان إذا يشبهه لم وما ذلك أشبه وما ،والتين ،والفرسك ،الرمان ،صدقة كلها الفواكه من
 اأثمانهدد علددى يحدول حتددى صددقة بيعددت إذا أثمانهددا فدي وال ،صدددقة كلهدا البقددول فددي وال ،القضدب فددي وال :قدال

 .ثمنها صاحبها ويقب  ،بيعها يوم من الحول
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
فكاه بااه فاي آناه، وال يقاول قائال: إناه يمكان اآلن االدخاار بواسااطة الفواكاه ماا يتفكاه باه، بحياث ال يمكان ادخااره، يت

 الثالجات التي تحفظه على مدى العام، نعم يمكن ادخاره، الفاكهة يمكن ادخارها؟ نعم؟ 
 طالب:......

بالثالجات؟ األصل عدمها، فليست مما يدخر، الفواكه ليست مما يدخر، والقضب في البارع مهماا كاان المقصاود 
فيااه لاايس ممااا ياادخر، وال نعتباار هااذه اآلالت الطارئااة يضاامن اسااتمرارها واألحكااام الشاارعية مبنيااة علااى  أن األصاال

 الثبوت بحيث ال تتعرض في يوم من األيام للنقض.
ا، وما شابهه.  القبض كل نبت اقتضب فأكل طريًّا، يشبه البرسيم، مثل الخس أيض 

 أبقلت األرض أنبتت البقل فهي مبقلةالبقول: يقول ابن فارس: كل نبات اخضرت به األرض، و 
 وال أر  أبقل إبقالها فال مزنة ودقت ودقها 

}مان بقلهاا وقثائهاا يعناي العطاف للمغاايرة، فالبقال غيار ماا ذكار، نعام،  }من بقلها وقثائها فومهاا وعدساها وبصالها{
ف أنااه يقتضااي يعنااي هااذه ليساات ماان البقااول؛ ألنهااا عطفاات عليهااا، األصاال فااي العطاا وفومهااا وعدسااها وبصاالها{

 المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص.
 كلهاا الفواكاه مان شايء فاي لايس أناه العلام أهال مان سامعت والاذي عنادنا فيهاا اخاتالف ال التاي السانة" :مالاك قال

ألعم، فالعلماء ابن القيم وغياره يقاررون أن التمار قد يقول قائل: التمر والعنب، فواكه يتفكه بها، بالمعنى ا ،صدقة



غذاء وفاكهة في الوقت نفساه، والزبياب العناب ظااهر فاي كوناه مان الفاكهاة، لكان باعتبااره يمكان ادخااره واقتياتاه، 
هاذه كلهاا فواكاه، قاد يقاول قائال:  ،والتاين والفرسك قاالوا: هاو الخاوخ،  الفرساك هاو الخاوخ، أو هاو ناوع مناه أحمار،

 فرق بيناه وباين التمار والزبياب فاي االدخاار، نعام، لمااذا ال تؤخاذ مناه الزكااة؟ كلهاا مماا يادخر؛ ألن التاين التين ال
 والااذي عناادنا فيهااا اخااتالف ال التااي الساانة"واضااح مثاال التماار سااواء  بسااواء مااا يختلااف، مثلااه، اإلمااام مالااك يقااول: 

 ".صدقة كلها الفواكه من شيء في ليس أنه العلم أهل من سمعت
مان أناواع  يشابهه لام وما ،ذلك أشبه وما قدم كالمه في التمر والزبيب ثم مثل للفواكه: الرمان، والفرسك، والتين،وت

 الفواكه، تفاح، والبرتقال، الموز، نعم.
 طالب:......

ال ما يلحق؟  مشابه، مطابق للتمر؛ ألنه يكبس ويدخر، التمر، النص ظاهر، لكن هل بالقياس يلحق التين وا 
 ....طالب:..

نعاام، ال شااك أن التااين مشاابه ماان وجااوه، مشاابه للتماار، ياادخر ساانين، مااا هااو بساانة واحاادة، حتااى لااو قااال قائاال: أنااه 
 أصبر من التمر ما هو بعيد.

 طالب:......
 ال، هو، التين الخالف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواء  بسواء.

 طالب:......
 ي ذلك الوقت ما هم يجففوه.نعم، لكن يمكن أنه ف

المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه؛ ألنه يشبه له، وكالم اإلماام مالاك فاي هاذا واضاح أناه لايس فياه 
زكاة، كغيره من أنواع الفواكه، وما أشبه ذلك وما لم يشابهه، كالتفااح، والبرتقاال، والماوز والقثااء والبطايخ، وغيرهاا، 

قضااب قياال: إنااه كاال نبااات مقتضااب فيؤكاال طااري، وكااون اآلالت الحافظااة التااي وجاادت قااال: وال فااي القضااب، ال
تحاااتفظ بطراوتهاااا ال يعناااي أنهاااا تنقااال الحكااام؛ ألن التجفياااف والكااابس ماااا يتاااأثر بتعطااال اآلالت، يعناااي اآلن التمااار 

ه األماور التاي والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفئت الكهرباء؟ نعم، ما تتأثر، فحكمها ثابات، بينماا هاذ
تحفااظ بااالحوافظ التااي يعتريهااا مااا يعتريهااا هااذا ال يتعلااق بهااا حكاام، باعتبااار أن غياار الثواباات ال ياارتبط بهااا الحكاام 
الشاارعي؛ لاائال يكااون عرضااة لألخااذ والاارد، وال فااي البقااول كلهااا صاادقة، وال فااي أثمانهااا إذا بيعاات، صاادقة، حتااى 

 .ثمنها صاحبها ويقبض ،بيعها يوم من الحول أثمانها علىيحول على أثمانها الحول 
 لكن هل تعامل معاملة الخارج من األرض، أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ 

وال شاك أن الزكااة فااي عاروض التجاارة أخااف منهاا فااي الخاارج مان األرض، يعنااي أقال شايء الضااعف، يعناي فااي 
دون كلفااة وال مئونااة العشاار عااروض التجااارة، فااي الخااارج ماان األرض إذا سااقي بكلفااة ومئونااة نصااف العشاار، وباا

 كامال ، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر.
 علااىوال فااي أثمانهااا إذا بيعاات، فاادل علااى أنهااا تعاماال معاملااة عااروض التجااارة، حتااى يحااول علااى أثمانهااا الحااول 

ملاك الاثمن بعاد  ؛ ألنه ال زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أقيامهاا إذا بيعات، فيساتقربيعها يوم من الحول ،أثمانها
 .ثمنها صاحبها ويقبض البيع، وحينئذ يحسب حوله من البيع،



ال؟  اآلن هل هذا قيد معتبر؟ بمعناى أناه لاو باعهاا بنسايئة، ولام يقابض الاثمن إال بعاد سانة، متاى يزكاي؟ مباشارة وا 
حايال وقاال: يعني إذا قبض، أو نقول: يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كالمه رحماه هللا، لاو أراد أن يت

ا بمائااة ألااف أبيعهااا لماادة عشاار ساانوات وال أقاابض إال علااى رأس عشاار ساانوات بخمساامائة  باادال  ماان أبيااع الثماارة نقااد 
ألااف، كيااف نتعاماال معااه هااذا؟ نعاام، الاادين الغياار الحااال مااا ينطبااق عليااه الاادين، الاادين غياار الحااال المؤجاال بأجاال 

الم كلاه فاي الادين الحاال، الاذي يمكان أخاذه، فيكاون فاي معلوم ما يعامل معاملاة أناه فاي ذماة ملاي أو معسار، الكا
حكم المقبوض، لكان هاذا ديان مؤجال لمادة عشار سانوات، هال نقاول: إناه ماادام تحايال علاى إساقاط حقاوق الفقاراء 
يعامل معاملة نقيض قصده، أو نقول: كالم اإلمام معتبر وهاو القابض، إذا قابض يزكاي، وينتظار باه حتاى يحاول 

من أن يزكيه كل سنة خالل العشر السنوات، ينتظر يزكيه مرة واحادة علاى رأس السانة الحادياة عليه الحول، بدال  
 عشرة، نعم.
 طالب:......

معروف الفرار من الزكاة يعامل بنقايض قصاده، لكان قاال: أناا أكساب، بادل ماا هاي مائاة ألاف أقبضاها بعاد حاال، 
ل يزياد الاثمن، اآلن الاذين يادعون أنهام يتعااملون ماع اآلن، وأنا ماا لاي حاجاة بادراهم، المعاروف أناه كلماا زاد األجا

الناس برفق ولين، وينظرون إلى مصالح النااس، والنسابة خمساة بالمائاة خاالل عشار سانوات خمساين بالمائاة، أو 
ثمانيااة بالمائااة، ثمااانين بالمائااة، عشاارة بالمائااة، مائااة بالمائااة، الضااعف، هااذا خااالل عشاار ساانوات، فالااذي يريااد أن 

نماا قاال: يتحايل على  ذا كاان لايس مان قصاده التحايال وا  الزكاة بهذه الطريقة ال شاك أناه يعامال بنقايض قصاده، وا 
أنااا لساات بحاجااة إلااى هااذه الاادراهم، باال كونهااا عنااد الماادين أحااوج لهااا، يعنااي لااو اسااتلمت مائااة ألااف مااا جاااء رأس 

ااا طيااب بعااد عشاار الحااول وفيهااا ريااال، أنااا عناادي مااا يكفااي، عنااده راتااب يمشاايه خااالل هااا الساانوات، ويااأ تي مبلغ 
 سنوات، على رأي اإلمام مالك ما يزكي إال على رأس السنة الحادية عشرة، نعم.

لكن هل عملية التعليب خاضعة، يطرأ عليها مثلما يطرأ على الثالجات؟ الثالجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط 
ا أتيت يمكن ترميه هاو وثالجتاك، هاذا من أمورك، وعندك الفريزر مليء، وال تحضر؛ ألنك مسافر منذ أسبوع، إذ

حاصاال، هااذا مااا يرتااب عليااه حكاام، أمااا بالنساابة للتعليااب فيااه نااوع ثبااات، نعاام، التعليااب فيااه نااوع ثبااات، لكاان ماان 
 يضمن اآلالت التي تعلب، نعم، هذه اآلالت ما تضمن.

 المقصود أن كالم أهل العلم واضح في هذه المسألة، لكن.
 طالب:......

لحاقه بالتمر؛ ألنه يمكن ادخاره.ال، هو فقط من   أجل القول في التين، وا 
 طالب:......

ال، ألن العلااة ليساات منصوصااة، العلااة فااي التماار ليساات منصوصااة أنهااا هااي االدخااار، ماان أجاال أن ناادير عليهااا 
 ة، نعم.األحكام، نعم، لكن العلة مستنبطة ولها وجه عند أهل العلم، لكن اإللحاق ال يكفي، ال يكفي اإللحاق بالعل

 أحسن هللا إليك.
 :والعسل والخيل الرقيق صدقة في جاء ما باب



- هريدرة أبدي عدن مالدك بدن عدراك عدن يسدار بدن سدليمان عدن ديندار بدن هللا عبدد عن مالك عن يحيى حدثني
 فرسدده فددي وال عبددده فددي المسددلم علددى لدديس)) :قددال -وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا رسددول أن -رضددي هللا عندده

 (.(صدقة
رضدي - الجدراح بدن عبيددة ألبدي قدالوا الشدام أهدل أن يسدار بن سليمان عن شهاب ابن عن مالك عن يحدثنو 

 ثم ،عمر فأبى -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر إلى كتب ثم ،فأبى ؟صدقة ورقيقنا خيلنا من خذ :-هللا عنه
 ".رقيقهم وارزق  عليهم وارددها منهم فخذها أحبوا إن :عمر إليه فكتب ،عمر إلى فكتب اأيض   كلموه
 .فقرائهم على :يقول "عليهم وارددها" :-هللا رحمه- قوله معنى: -رحمه هللا تعالى- مالك قال

- العزيدز عبد بن عمر من كتاب جاء: قال أنه حزم بن عمرو بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 .صدقة لخيلا من وال العسل من يأخذ ال أن بمنى وهو أبي إلى -رحمه هللا تعالى

 في وهل :فقال ،البراذين صدقة عن المسيب بن سعيد سألت :قال أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ؟صدقة من الخيل

 :والعسل والخيل الرقيق صدقة في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 هريارة أباي عانالغفااري  مالاك بان عاراك عن يسار بن سليمان عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 (.(صدقة فرسه في وال عبده في المسلم على ليس)) :قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن
ألن هذه األمور مجراها، مجرى ما يقتنى، ما يقتنى ويفاد منه، كالبيوت وأثاثها والثياب، وما يستعمل، والقنية هذه 

بخالف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيع ويتجر فيه، فيه فرس يبيع ويتجر فيه،  إذا كانت لمجرد اإلفادة منها،
إن كانت معدة للتجارة وجبات فيهاا زكااة عاروض التجاارة، خالف اا ألهال الظااهر، الاذين اساتدلوا بهاذا الحاديث علاى 

د نقاال عليهااا عاادم زكاااة العااروض علااى مااا تقاادم، علااى عاادم زكاااة العااروض، وتقاادم قولااه فااي زكاااة العااروض، وقاا
اإلجمااع، ماع أنااه وجاد مخااالف، المقصاود أن القااول بزكااة العااروض قاول عامااة أهال العلاام، فاإذا أعااد الفارس للبيااع 
وعااد العبااد للتجااارة وجباات فيااه الزكاااة ماان هااذه الحيثيااة، كغيرهااا ماان عااروض التجااارة، أمااا إذا كااان لمجاارد االقتناااء 

زكااة فياه، ومثلاه ماا يحتااج إلياه مان اآلالت وطالاب العلام عناده واإلفادة من ظهره أو من خدمة العباد مثال هاذا ال 
كتب ال زكاة عليه فيها، مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه ولم يعد للتجارة، لكن بعض طالب العلم يكون عنده 
مان الكتااب نساخ كثيارة، هااو يحتااج واحادة، ويكاون عنااده مان كال كتااب نساختان، ثااالث، خماس، هال تجاب عليااه 

ذا كاناات حاجتااه تناادفع بنسااخة قيمتهااا مائااة، فاشااترى نسااخة أو أكثاار ماان نسااخة  الزكاااة، أو نقااول: ولااو كثاارت، وا 
بآالف، هل نقول: إن الحاجة تنادفع إنماا تركات الزكااة مان أجال الحاجاة، أو نقاول: كماا لاو كاان عناده بيات بمائاة 

، نعام هاذا مماا يحتاجاه، هاذه قنياة الزكااة فياه، لكان بعاض النااس  عنادهم األماور مان هاذه التاي أصالها مليون ماثال 
يقتنى ثم إذا وجد شيئ ا أحسن من الذي عنده قال: نشتري هذا األجود ونبياع الثااني، اآلن معهام فاي المكتباات كال 
يوم ينزل كتاب جديد، وتحقيق جديد، ونشار جدياد، ونساخ مقابلاة علاى كتاب مقابلاة علاى نساخ جديادة اكتشافت ثام 

قااول: نتصاارف بتلااك، هاال نقااول: إنهااا انتقلاات ماان كونهااا قنيااة إلااى أنهااا معاادة يضااطر طالااب العلاام يشااتري هااذه، ي
 للتجارة، عرض من عروض التجارة؟ نعم؟

 طالب:......



اا  كيف؟ يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة، ال يجعلها النية الطارئاة للتجاارة، مثال شاخص اشاترى أرض 
ها وبنااى عليهااا سااكن ا، وعاادل عاان كونااه يعماار هااذه للسااكن يجعلهااا ليشاايد عليهااا سااكن ا، ثاام وجااد أفضاال منهااا فاشااترا 

للتجارة، يقولون: ما تصير للتجارة حتى يبيعها؛ ألن هذه نية طارئة، نعم وقل مثل هذا لو وهبت له أو ورثها إنماا 
إلاى عارض  ملكها ال بنية التجارة، ال تصير للتجارة، ولو نوى التجارة، ومنهم من يقول: بمجرد نية التجارة تتحاول

ماان عااروض التجااارة، ماان وقاات النيااة، لكاان المفتااى بااه أنهااا ال تصااير إال إذا باعهااا؛ ألنهااا لاام تكاان للتجااارة مااان 
 األصل.

مسااائل العقااار وزكاتااه وكااون الشاايء يشااترى والظاااهر ماان الشااراء أنااه لالسااتعمال، وفااي نيااة صاااحبه أنااه ال يريااد 
اا أناه يرياد استعماله، وال البناء عليه، مثل اآلن كثيار مان النا اا، ويقادم علاى صاندوق التنمياة، زاعم  اس يشاتري أرض 

ذا طلااع االساام حولناهااا إلااى مكااان  أن يبنااي عليهااا مسااكن ا، وهااو مااا يريااد السااكن هنااا، لكاان يقااول: تمسااك ساارى+ وا 
اا، وهاي ال تناسابه للساكن، لكان يقاول: مان  اا ماثال  بعشارين ألف  أفضل، لكن اآلن ما عندنا إال ثمان زهياد، يجاد أرض 

ال ما فيها زكاة، نعم؟  أجل أن تحجز االسم، وفي نيته بيعها، وعدم عمارتها للسكنى، فهل هذه فيها زكاة وا 
 طالب:......

هو يريد أن يبيعها، لكن ال يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليهاا، أو بعاد خماس سانين، إذا طلاع االسام، وحاول 
 يساااتطيع بيعهاااا؛ ألنهاااا باعتبارهاااا مرهوناااة، هاااي مرهوناااة األرض مااان هاااذا المكاااان إلاااى مكاااان آخااار، هاااو اآلن ال

 للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع االسم؟ 
 طالب:......

ااا، وال يناااوي  نمااا اشااتراها ماان أجاال أن يحجااز بهااا رقم  أقااول: هااذه النيااة التااي ليساات ظاااهرة خفيااة عناادهم، نعااام، وا 
نما اشاتراها للتجاارة، وبعاض النااس يقاول: السكن، هل نقول: إنها تجب زكاتها كل سنة؛  ألنه لم يشتريها للقنية، وا 

ااا وال أريااد بيعهااا، أشااتري وال أريااد سااكناها، وال أريااد اقتناءهااا، إنمااا أريااد أن تحفااظ الاادراهم، تحفااظ  أنااا أشااتري أرض 
ااا طااارت، انتهاات، وال يشااتريها للبيااع، وال يريااد أن يبنااي يشاايد عليهاا ا سااكن ا، وال عمااارة الفلااوس؛ ألنااه لااو كاناات فلوس 

 إيجار، وال شيء، إنما لتحفظ الدراهم فقط.
هل نقول: حفظ هذه األرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك؟ كنز تجاب زكاتاه؟ أو نقاول: مادامات ليسات للتجاارة 

، الاذي ال زكاة فيها؟ أو نقول: هي للتجارة شاء أم أباى؟ يعناي إذا لام تكان للقنياة، مااذا تصاير؟ ماا هاي إال التجاارة
يظهر أن مثل هذه الذي ممسك بها الدراهم هذه فيهاا زكااة، هاذا الظااهر، لكان الاذي يناوي أن يحجاز بهاا اسام فاي 

 الصندوق ال يريد عمارتها وال يريد بيعها في الحال، في الوقت الحاضر، أو هي في مقام ما يقتنى؟
 طالب:......

ذا لام تكان ال للقنياة تكاون إذ ا  هو أصل االقتناء موجود يعني ما هو ، لكن لهذه األرض بعينها ال يريد ساكناها، وا 
 + ألنه ما في بديل، ما في طرف ثالث، نعم.

 طالب:......
ال ماا علياه زكااة؟ وهاذه األرض  على كال حاال األماور بمقاصادها، هاو ماا قصاد الساكن، مااذا نقاول: علياه زكااة وا 

 سنين، عشر سنين، هللا أعلم، نعم.تبغي تجلس إلى أن يطلع االسم، هللا أعلم خمس سنين، ست 



 طالب:......
ال، اكتسبها بفعل مباح، هو اشتراها، اآلن هذا الكالم يؤثر على مساألتنا؟ ماا ياؤثر، ال أثار لاه علاى مساألتنا، هاذا 
الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية أو التجارة؟ االساتثمار، االساتثمار معاروف، لكان هاو 

 االستثمار، ال يريد أن يعمرها، يريد أن يبيعها. ال يريد
 طالب:......

، إنمااا أراد أن تمسااك االسام، وال هااو بااائع إال بعااد عشار ساانين، يعنااي علااى رأي  مان األصاال مااا نااوى يساكن أصااال 
 مالك ما فيه إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي اإلشكال، هذه محتكرة وال زكاة فيها عند مالك، لكن غيره؟

 لب:......طا
 أي أمانة؟

 طالب:......
ال، ما داموا ما يرهنون عين األرض يستطيع أن يتصرف بها، ليس بممناوع مان بيعهاا، نعام، ال يمناع مان بيعهاا؛ 

 ألنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة.
 طالب:......

 ال، ما يسكت، خالص أمسكت االسم وال رهنت بعينها.
 طالب:......

ا، ما يمنعون.ال، هم ما يمنعون أن   يتخير األرض أبد 
 طالب:......

 هو يدبر أرض قبل ما يطرح االسم.
 طالب:......

 على األرض نفسها، باعتبار أنه ال يقدم اسمين على أرض واحدة.
 

 طالب:......
ال ال؟ هاذا ال أثار لاه، يعناي كال ماا يملاك  أما مسألة ما يضمره اإلنسان فاي نفساه أناه لاو جااءه مبلاغ طياب بااع وا 
بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأوالدك، لاو ياأتي واحاد يبغاي يطلعاك، تبغاي تطلاع وتخلياه، تبحاث عان 

 أحسن منه، نعم، هذه النية غير كافية، نعم.
 طالب:......

يعني على كالمك أن الذي عرض للتجاارة وخسار ماا علياه شايء، النياة اشاترى هاذه األرض بملياون رياال، يقاول: 
ا المليون، الراتب يكفيني مصروف ا، لكن هذا المليون ما أبغيه يطير، ما أنا ببائع، لكان أبيات أمساك، أنا أمسك هذ

 ما الفرق، هذه األرض، وكونه يدع هذا المليون في البنك، فيه فرق؟
 طالب:......

 يعني فعال  ما فيه شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد.



 طالب:......
ا كان االسم، إذا كان االسم يبغي له عشر سنوات ماثال  وقلناا: هاذه األرض تبغاي تقعاد لهاا عشار صحيح يعني إذ

 سنوات وتزكى كل سنة.
 طالب: ال، مش عشر.

خليك متوسط، نعم، لو قلنا: تزكى هذه األرض مدة عشر سنوات، كل سنة عشر مرات تبغي تزكاى؟ نعام، أكلتهاا 
 الزكاة.

 طالب:......
 نه ال بد أن يبقى األصل، اثنان ونصف في المائة هذه السنة، ثم اثنان ونصف في المائة منال، ال ما تعدى؛ أل

 نعم سواء  ارتفعت أو نزلت. من سعر يومها.
 طالب:......

اا أن بعاد المصاادفات واألماور  فقط يا إخوان ترى أحيان ا معاناة الخاصة؛ ألن بعضهم ما تؤثر علاى الحكام، وأيض 
س ما تؤثر على حكم ثابت، نعم، نحان ننظار إليهاا أنهاا إماا أن تكاون للقنياة أو للتجاارة، أو التي تيسر لبعض النا

يجااب الزكااة فاي العاروض مساألة معروفاة، يعناي الخاالف فيهاا، واألصال باراءة ذماة  نقول: األصل براءة الذمة، وا 
ة فيهااا، فاألصاال بااراءة الذمااة، هااذا المالااك، فااال تجااب إال بيقااين يعنااي، ومااادام تااردد فيهااا هاال فيهااا زكاااة أو ال زكااا

 يعني هو متردد بين االقتناء وبين البيع، فاألصل براءة الذمة وهذا له وجه، إخراج الزكاة أحوط.
ن كاناات للقنياة فااال زكااة فيهااا، أباو حنيفااة   -رحمااه هللا-زكااة الخياال عرفناا أنهااا إن كانات للتجااارة فهاي عااروض، وا 

ناث ا، نعم.يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل، إذا كا  نت مخلوطة ذكور ا وا 
 طالب:......

 ما نواه للتجارة، وليست من بهيمة األنعام، وال من الخامة، ما عليه شيء.
 طالب:......

ال، هااذا مااا نااوى أنهااا كنااز، هااذا كاال يااوم يركااب لااه واحااد وينبسااط مثاال الااذي عنااده ضااياع كبياارة صااغيرة للنزهااة، 
رى بيت ا بعشرة ماليين، وهاو يكفياه بيات بأقال مان عشار القيماة، يكفياه ولغيرها، بعض الناس يعد بيت ا، شخص اشت

 بمليون.
 طالب:......

إلاى وجاوب الزكااة فاي الخيال إذا كانات  -رحمه هللا تعالى-ال، ما دام أصلها قنية ما فيها شيء، ذهب أبو حنيفة 
ناث ا، فإن انفردت زكي إناثها ال ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى  ال فاال زكااة فاي ذكورهاا إذا انفاردت، ذكور ا وا  وا 

ثم بعد ذلاك يخيار أن يخارج عان كال فارس ديناار ا، أو باين أن يقومهاا ويخارج رباع العشار، لكان هاذا تفرياق، أقاول: 
 تفريق ال دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها ال زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى؛ ولذا خالفه صاحباه.

، أحاد الجاراح بان عبيادة ألباي قاالوا الشاام أهال أن يساار بان ساليمان عن شهاب ابن عن مالك عن حدثنيو يقول: 
 -علياه الصاالة والساالم-النباي  ؟صادقة ورقيقناا خيلناا مان خاذ العشرة المبشرين بالجنة، أمين هذه األمة، قالوا له:

 ماان غياار إلاازام، ( وهاام يقولااون: خااذ، جااادت أنفسااهم بهااذا،))لاايس علااى المساالم فااي عبااده وال فرسااه صاادقة(يقااول: 



؛ لئال يفتأت على ولاي األمار، ويأخاذ رأياه فاي البساملة، الخطاب بن عمر إلى كتب ثم ؛ ألنه ال صدقة فيها،فأبى
، امتنع؛ ألنه ال زكااة فيهاا؛ لائال يقاع فاي ظلمهام؛ ألناه إذا قبلهاا مانهم ياأتي مان ياأتي فيماا بعاد ويساتدل عمر فأبى

اا كلمااوه ثاام ق، فيقااول: إن عماار أخااذ الزكاااة، لكاان بااين لهاام الوجااه،بفعاال عماار وأخااذه الزكاااة ماان الخياال والرقياا  اأيض 
، يعنااي إن أرادوا أن ياادفعوا بطااوعهم واختيااارهم ماان غياار إيجاااب وال أحبااوا إن :عماار إليااه فكتااب ،عماار إلااى فكتااب

، يقاول: يهمعلا وارددها -رحمه هللا تعالى-، وفسر اإلمام مالك عليهم وارددهاإلزام، إن أحبوا فخذها منهم تطوع ا، 
اا فاال تارد علايهم، لكان ماا الماانع أن تارد  على فقرائهم، ال عليهم أنفساهم؛ ألنهام أخرجوهاا بطاوعهم هلل تعاالى تطوع 

ا.  عليهم بطريق غير مباشر في مصالحهم العامة؟ نعم، ما فيه ما يمنع أبد 
ال فاألصااال أن نفقاااة الرقياااق علاااى سااايده، المقرقااايقهم وارزق " صاااود أنهاااا تااارد علاااى فقااارائهم، " أي المحتااااج مااانهم، وا 

 وتستغل في مصالحهم العامة.
 عبااد باان عماار ماان كتاااب جاااء: قااال أنااه حاازم باان عماارو باان بكاار أبااي باان هللا عبااد عاان مالااك عاان وحاادثنييقااول: 
 .صدقة الخيل من وال العسل من يأخذ ال أن بمنى وهو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، إلى العزيز

، وهااو بمناى حااج، والحاج مظنااة أن يبااع فياه هااذه األماور، وتجلاب إلااى صادقة الخيال نماا وال العسال مان يأخاذ ال
لى منى، والمشاعر، قد يحتاج اإلنسان لألكل ومعه بضاعة يبيعها، وقد يحتاج إلى بيع فرسه مضطر ا إلى  مكة وا 

ماا ورد فياه، وأناه ذلك، لكن ال يؤخاذ مان هاذه األماور صادقة، واألئماة عاامتهم علاى أناه ال زكااة فاي العسال، وأماا 
 يؤخذ منه العشر، فقد ضعفه اإلمام أحمد.

قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بكل عشر قرب قرباة، 
 وبه قال أبو حنيفة بزكاة العسل.

في العسل:  -ه وسلمصلى هللا علي-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وروى الترمذي من حديث ابن عمر 
( قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة، وعبد هللا بن عمرو، وحديث ابن عمر في ))في كل عشرة أزق زق(

 إسناده مقال.
في الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثار أهال العلام،  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: وال يصح عن النبي 

سحاق، يعني أن ه ال زكااة فيهاا، وقاال بعاض أهال العلام: والعمال علاى هاذا عناد أكثار أهال العلام، وبه يقول أحمد وا 
ساحاق، وقاال بعاض أهال العلام: لايس فاي العسال شايء  يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب، وبه يقول أحماد وا 

 وهو قول الجمهور، نعم.
ساحاق، اإلمام أحماد ضاعف الحاديث، والترماذي يقاول: والعمال علاى هاذا عناد أكثار أهال العلام،  وباه يقاول أحماد وا 

وقول الجمهور أنه ال زكاة فياه، كياف يكاون أكثار أهال العلام، وقاال بعاض أهال العلام: لايس فياه شايء، يعناي نقال 
ساحاق، والمعاروف فاي الماذاهب، ماذاهب أكثار أهال  الترمذي عن أكثر أهال العلام أن فياه زكااة، وباه يقاول أحماد وا 

  الحنفية، ورواية عند الحنابلة.العلم أنه ال زكاة فيه، وأنه لم يقل به إال
ذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطال  عراقيًّا ففيه عشره، فعلى هذا فيه  في زاد المستقنع يقول: وا 
العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسال وأناه العشار التاي ذكرهاا اإلماام الترماذي موافقاة لماا فاي الازاد، ورواياة عان 



روفة، وهو قول عن أبي حنيفة، لكن من عداهم من األئمة أناه مااذا؟ ال زكااة فياه إال علاى اعتباار اإلمام أحمد مع
ا من عروض التجارة فيه ربع العشر ال العشر نعم. ذا كان عرض   أنه عرض من عروض التجارة، وا 

 طالب:......
ي البااب عان أباي قد يضعف الحاديث، حاديث عمارو بان شاعيب عان أبياه عان جاده، لكان هنااك أحادياث أخارى فا

هريارة وأباي سايارة وعباد هللا بان عمارو، يعناي بمجموعهاا، واإلماام أحماد قاد ينظار إلاى الحاديث بمفارده، وقاد ينظاار 
 إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر األول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني وهكذا، نعم.

 طالب:......
 ينظر إليه مع غيره فيقويه.نعم، أقول: ينظر إليه بمفرده فيضعفه، و 

 فاي وهال :فقاال ،الباراذين صادقة عان المسايب بان ساعيد ساألت :قاال أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 .صدقة من الخيل

قد صح فيما سابق أناه لايس علاى المسالم فاي عباده وال فرساه صادقة، والباراذين جماع بارذون، يقولاون: التركاي مان 
 من الخيل جافي الخلقة يستعمل في حمل األثقال، وفي سلوك الطرق الوعرة، نعم.الخيل، وعرفوه بأنه نوع 

 طالب:......
 نعم، لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ األغنياء؟

 طالب:......
ال ما يجب عليه، األصل براءة الذماة، لكان لاو قلناا هاذا للتجاار وأن هاذه األماور المتارددة باين هاذا وهاذا، األصال 

لذماااة وال علااايهم شااايء، صااااروا يتحاااايلون، ويساااقطون حقاااوق الفقاااراء، فيجعلاااون أماااوالهم فاااي هاااذه األماااور باااراءة ا
 المختلف فيها.

 على كل حال الصدقة لن تنقص من المال، إنما تزيده كما هو معروف، وهي طهرة للمال ولصاحبه، سم.
 أحسن هللا إليك.

 :والمجوس الكتاب أهل جزية باب
 مدن الجزيدة أخدذ -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن بلغندي :قدال شدهاب ابدن نعد مالدك عن يحيى حدثني
 بدن عثمدان وأن ،فدارس مجدوس مدن أخدذها -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بدن عمر وأن، البحرين مجوس
 .البربر من أخذها -رضي هللا تعالى عنه- عفان

 ذكدر -رضدي هللا تعدالى عنده- لخطدابا بدن عمدر أن أبيه عن علي بن محمد بن جعفر عن مالك عن وحدثني
 أشدهد: -رضدي هللا تعدالى عنده- عدوف بدن الرحمن عبد فقال ؟أمرهم في أصنع كيف أدري  ما" :فقال المجوس
 (.(الكتاب أهل سنة بهم سنوا)) :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسمعت
 ضدرب الخطداب بدن عمدر أن -رضدي هللا عنده- الخطداب بن عمر مولى أسلم عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ثالثة وضيافة ،المسلمين أرزاق ذلك مع ادرهم   أربعين الورق  أهل وعلى ،دنانير أربعة الذهب أهل على الجزية
 .أيام



 فدي إن: -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بدن لعمدر قدال أنده أبيده عدن أسدلم بدن زيدد عدن مالدك عدن وحدثني
 :عمددر فقددال ؟عميدداء وهددي :فقلددت :قددال ،بهددا ينتفعددون  بيددت أهددل إلددى ادفعهددا :عمددر فقددال ،عميدداء ناقددة الظهددر

 نعددم مددن أم هددي الجزيددة نعددم أمددن :عمددر فقددال :قددال ؟األر  مددن تأكددل كيددف :فقلددت :قددال ،باإلبددل يقطرونهددا
 عمدر بها فأمر الجزية وسم عليها إن :فقلت ،أكلها وهللا أردتم :عمر فقال ،الجزية نعم من بل :فقلت؟ الصدقة
 إلدى بها فبعث ،الصحاف تلك في منها جعل إال طريفة وال ،فاكهة تكون  فال ،تسع صحاف ندهع وكان ،فنحرت
 فيده كدان فدإن ،ذلدك آخدر مدن ابنتده حفصدة إلدى بده يبعدث الدذي ويكون  ،-وسلم عليه هللا صلى- النبي أزواج
 لنبديا أزواج إلدى بده فبعدث الجدزور تلدك لحدم مدن الصدحاف تلدك فدي فجعدل :قدال ،حفصة حظ في كان نقصان
 .واألنصار المهاجرين عليه فدعا فصنع ،الجزور تلك لحم من بقي بما وأمر ،وسلم عليه هللا صلى
 .جزيتهم في إال الجزية أهل من النعم تؤخذ أن أرى  ال: -رحمه هللا- مالك قال

 الجزيدة يضدعوا أن عمالده إلدى كتدب -رحمده هللا تعدالى- العزيدز عبدد بدن عمدر أن بلغده أنده مالدك عن وحدثني
 .يسلمون  حين الجزية أهل من أسلم عمن
 ال الجزيدة وأن ،صدبيانهم علدى وال ،الكتداب أهدل نسداء علدى جزيدة ال أن السدنة مضت: -رحمه هللا- مالك قال
 .الحلم بلغوا قد الذين الرجال من إال تؤخذ
 ألن ؛صدددقة مواشدديهم وال زروعهددم وال كددرومهم وال نخدديلهم فددي المجددوس علددى وال ،الذمددة أهددل علددى ولدديس
 اصدغار   الكتداب أهدل علدى الجزيدة ووضعت ،فقرائهم على اوردًّ  ،لهم اتطهير   المسلمين على وضعت إنما الصدقة

 أن إال ،أمدوالهم مدن شديء فدي الجزيدة سدوى  شديء علديهم ليس عليه صالحوا الذين ببلدهم كانوا ما فهم ،لهم
 إنمددا أنهددم وذلددك ،التجددارات مددن يددديرون  افيمدد العشددر مددنهم فيؤخددذ فيهددا ويختلفددوا ،المسددلمين بددالد فددي يتجددروا
 بدالده من منهم خرج فمن ،عدوهم عنهم ويقاتل ببالدهم يقروا أن على عليها وصالحوا ،الجزية عليهم وضعت

 ،العدراق إلدى الشدام أهدل ومدن ،الشدام إلدى مصدر أهدل مدن مدنهم تجدر مدن ،العشدر فعليه إليها يتجر غيرها إلى
 وال الكتداب أهل على صدقة وال ،العشر فعليه البالد من هذا أشبه ما أو اليمن أو المدينة إلى العراق أهل ومن

 ويقددرون  ،السددنة بددذلك مضدتو  ،زروعهددم وال ،ثمددارهم وال ،مواشديهم مددن وال ،أمددوالهم مدن شدديء فددي المجدوس
ن ،عليده كدانوا ما على ويكونون  دينهم على  كلمدا مفعلديه المسدلمين بدالد فدي امدرار   الواحدد العدام فدي اختلفدوا وا 

 .ببلدنا العلم أهل عليه أدركت الذي وهذا ،لهم شرط مما وال ،عليه صالحوا مما ليس ذلك ألن ؛العشر اختلفوا
 :والمجوس الكتاب أهل جزية باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ار، وقاد جااء أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم أمة من الناس أصل الكلمة فارسية، يعبدون النا
( حتاى قاال بعاض أهال العلام: إنهام كاان عنادهم كتااب ))سنوا بهم سنة أهل الكتااب(األمر بإلحاقهم بأهل الكتاب، 

 أو شبهة كتاب.
ماان قااال: إن عناادهم كتاااب، ثاام رفااع هااذا الكتاااب بساابب معصااية حصاالت ماان رأسااهم، ورئيسااهم، حينمااا وقااع علااى 

 ، نسأل هللا العافية والسالمة.محرمه، ثم تتابعوا على هذا في نكاح المحارم
والجزياة مااأخوذة ماان التجزئاة، كمااا قااال اباان احجار، وهااي التقساايم، وقيال ماان الجاازاء؛ ألنهااا تؤخاذ ماان هااؤالء جاازاء  
لتركهم في بالد المسلمين، وحكمتها ظاهرة، وهي أن الذل الذي يلحقهم بسببها والصغار يحملهم على الدخول في 



بقاا ااا تااركهم وا  اؤهم فااي بااالد المساالمين فااي مقاباال بااذلها ماان أجاال أن يااتم لهاام النظاار فااي الاادين، ماان اإلسااالم، وأيض 
 -جاال وعااال-خااالل معاشاارة أهلااه، واالطااالع علااى الاادين المطبااق عمليًّااا؛ ولااذا ماان يخااالف ويرتكااب مااا حرمااه هللا 

ن بفعلاه؛ ولاذا كاان سواء  كان مما يتعلق بالمعاملة مع هللا جل وعال، أو معاملة مع خلقه، مثل هذا يصد عن الدي
انتشار اإلسالم بعد عصر الخلفاء الراشدين في البلادان القاصاية إنماا كاان عان طرياق التجاار، حياث دعاوا النااس 
بأفعاااالهم قبااال أقاااوالهم، لماااا رأوا النااااس حسااان التعامااال مااان هاااؤالء أعجااابهم ماااا هااام علياااه مااان أخاااالق، ومااان التااازام 

الشديد أن حاال كثيار مان المسالمين فاي العصاور المتاأخرة سااهم  واستمساك بدينهم، فدخلوا في الدين، مع األسف
ن كان بالغ في هذا–في الصد عن دين هللا، حتى قال القائل  أنه في بالد المسلمين إسالم بال مسلمين، وفاي  -وا 

ن كان تعاملهم في الظاهر.  بالد الكفار مسلمون بال إسالم، لكن هذا الكالم ما هو صحيح،  وا 
 طالب:......

 كان تعاملهم في الظاهر، يعني عندهم التزام بمواعيدهم، صدق في المعاملة، هذه دعوة ألديانهم. إن
 طالب:......

ال نحن ما رحناا لهام، وال ناروح إن شااء هللا، المقصاود أن هاذا ماا يقاال عانهم، وهاذه دعاوات  هذا ما ينقل عنهم، وا 
هم، لكن قد يتعامل اإلنسان مان بااب الادعوة، يمكان مغلفة ألديانهم، هذا هو األصل، األصل فيهم أنهم هذا وضع

هااذا الااذي أطلااق هااذا الكااالم عاشاار ال ساايما وأنااه ماان أهاال العلاام يعنااي عاشاار ماان الاادعاة إلااى اليهوديااة أو إلااى 
النصرانية، فهم يقصدون مثل هاذا للتاأثير علاى غيارهم، المقصاود أن الاذي ال يادين بهاذا ال ديان الحاق مفلاس مان 

دنيا واآلخارة، مهماا بااذل ومهماا عماال يعناي ماان األماور التاي هااي فاي ظاهرهااا أعماال خياار، كال شايء ماان خيار الاا
هاذا يقاال لمان؟  }لئن أشركت ليحبطن عملاك{ال شيء،  }كرماد اشتدت به الريح{لكنها هباء، أعمالهم مثل الريح، 

 ألفضل الخلق عليه الصالة والسالم، نعم.
 طالب:......

 م هل هو واقع، أو أنهم وحوش كغيرهم؟ما يقدح في اإلسالم، لكن الكال
 طالب:...... 

ال، ألنه دين، ألنه إسالم، يعني ألنه باق على فطرتاه، وهال يتصاور أن كاافر موجاود فاي هاذه العصاور المتاأخرة 
 باق على فطرته السليمة ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هذا الوقت.

 ألصل.المقصود أال نجاة إال باإلسالم، هذا ا
 طالب:......

أنا أقول: ما هو باألصل فيهم، هذا من أجل الدعوة إلى أديانهم، وفي معامالت مالية مان أجال كساب الماال باأي 
طريقة كان، من أجل أن يثق بهم الم عامل، ويقدمهم على غيرهم، ومن أجال تغريار النااس بهام، كماا حصال ممان 

يوجد ممن يستقدم غير المسلمين إلاى هاذه الابالد وغيرهاا مان ذهب وعاشرهم، ورأى منهم ما رأى، مع األسف أنه 
بااالد المساالمين، ويعجااب بهاام؛ ألنهاام يااوفرون لااه مااا ال يااوفره غياارهم، ال يصااومون، وال يصاالون، يقولااون: إنهاام ال 

 .من إيثار الفانية على الباقية، نسأل هللا السالمة والعافية -نسأل هللا العافية-يعطلون العمل، كله هذا كالم 
 طالب:......



 ومع ذلك ليس هو األصل فيهم، إنما هو خالف األصل، إنما هو خالف األصل، نعم.
 طالب:......

ن كاان فايهم مخالفاات، وفايهم شارك، وفايهم تحليال المحرماات، ألن هاذه األماور موجاودة وقات  ما أرى ما يمناع، وا 
 هم أهل كتاب، فما دونه من باب أولى.التنزيل، يعني موجودة، الشرك األكبر فيهم وقت التنزيل، ومع ذلك 

، هااذا وصااله الاادارقطني واباان عبااد الباار، ماان طريااق عبااد بلغنااي :قااال شااهاب اباان عاان مالااك عاان يحيااى حاادثني
 عليه هللا صلى- هللا رسول أن الرحمن بن مهدي عن مالك عن السائب بن يزيد عن النبي عليه الصالة والسالم،

والبحارين بلفاظ التثنياة ماع لازوم اليااء مطلق اا؛ ألن التثنياة غيار مقصاودة،  ،البحرين مجوس من الجزية أخذ -وسلم
اا علاى تلاك  اا، واقتصار عليهاا األزهاري؛ ألناه صاار علم  اا للعوامال، نعام، هاو الزم لليااء مطلق  فال تتغيار حروفاه تبع 

، خااالص مااا تقااول جئاات ماان أبااي ظبااي، ذهباات إلااى أبااي ظبااي، رأياات أ بااا، مااا الجهااة، يعنااي مثاال أبااو ظبااي مااثال 
اا علاى هاذه الجهاة، والبحارين تقاول بهاذا، بالتثنياة ماع لازوم  تأتي، خالص يلزم حالة واحدة مطلق ا؛ ألناه صاار علم 
الياء، وهذا ما اقتصر عليه األزهري، بعضهم يعامله معاملة المثناى، فيرفعاه بااأللف، وينصابه ويجاره باليااء، عناد 

 : بحريني أو بحراني؟ نعم؟النسبة واالنتساب إلى البحرين ماذا تقول؟ تقول
 طالب:...... 

يعني نسبة إلى اللفظ، نعم يقول: مرد التفريق هذا البحريني وبحراني يعني له أصل، ونسبة إلى جهة واحدة، نعم، 
ال بحراناي؟ يعناي إذا لحظناا المثناى، التثنياة، إذا لحظناا أن هاذا  أنا أقول: نسبة إلاى هاذه الجهاة، نقاول: بحريناي وا 

ذا لحظناا التثنياة فالتثنياة تارد  االسم بهاذا اللفاظ، بلازوم اليااء، علام علاى هاذه الجهاة نسابنا إليهاا مان غيار تغيياره، وا 
إلى أصلها قبل دخول العوامل، واألصل في المثنى الرفع قبل دخول العوامل والمؤثرات، وترى فيها كتاب وبحاوث 

المجالت، بحث مطول وموساع وحقاق أن  في النسبة إلى البحرين، الشيخ إسماعيل األنصاري له بحث في بعض
النسبة إلى هذه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أهل السنة وغيرهم أنه يرد إلى حالة الرفع ويقال: بحراني، لكان 
إذا عاارف هااذا اللفااظ وصااار عرف ااا بااين الناااس أن هااذا اللفااظ إنمااا يطلااق علااى غياار أهاال الساانة، فااال يجااوز إطالقااه 

 على أهل السنة.
نماا هام  ،فاارس مجاوس مانأخذ الجزياة  أخذها الخطاب بن عمر أنو  يقول: فاارس لقاب لقاوم ال يجمعهام نساب، وا 

، قااوم ماان أهاال المغاارب البربار ماان أخااذها عفااان بان عثمااان وأن أخاالط اجتمعااوا فااي هااذا المكاان، فصاااروا فااارس،
 كاألعراب.

تى شهد عبد الرحمن بن عاوف أن أخذ الجزية من المجوس ح -رضي هللا تعالى عنه-في البخاري لم يكن عمر 
رضااي هللا تعااالى -أخااذها ماان مجااوس هجاار، هااذا فااي البخاااري، لاام يكاان عماار  -صاالى هللا عليااه وساالم-الرسااول 

أخااذ الجزيااة ماان المجااوس حتااى شااهد عبااد الاارحمن باان عااوف أن الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم أخااذها ماان  -عنااه
 مجوس هجر.
الصادق وهو ثقة مخارج لاه فاي الصاحيح، وال يضايره  علي بن حمدم بن جعفر عن مالك عن وحدثنيولذا يقول: 

ا لام يلاق عمار وال الخطااب بان عمار أنالباقر محمد بن علي،  أبيه عنما افتري عليه،  ، هاذا منقطاع؛ ألن محماد 



عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بساند محتمال لالتصاال واالنقطااع، واإلساناد إنماا يحتمال إذا 
 ن فيه ضمائر مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا منه.كا

فاي البخااري: لام يكان يأخاذ الجزيااة  ؟أمارهم فاي أصاانع كياف أدري  ماا" :فقاال المجاوس ذكار أن عمار بان الخطااب
 أهال سانة بهام سانوا)) :يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لسمعت أشهد: عوف بن الرحمن عبد فقال منهم،
 (.(الكتاب

بقااااؤهم علاااى أدياااانهم، بعاااد أخاااذ الجزياااة مااانهم، كأهااال الكتااااب، ال فاااي نكااااح نساااائهم، وأكااال ي عناااي فاااي الجزياااة، وا 
 ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص.

}حتااى يعطااوا الجزيااة عاان يااد وهاام وأخااذ الجزيااة ماان أهاال الكتاااب إجماااع، نعاام، إجماااع؛ للاانص فااي القاارآن، نعاام 
علاى قبولهاا مان المجاوس، حكاى ابان عباد البار االتفااق علاى قبولهاا مان وحكى ابن عبد البار االتفااق  صاغرون{

المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكياة أنهاا ال تقبال إال مان اليهاود والنصاارى 
ن، فقط، وال تقبل من المجوس؛ ألنهم مشركون، والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف؛ ألنهم على بقايا من ديا

ن كااان محرف ااا؛ ولااذا خفااف فااي نسااائهم وذبااائحهم، وصااار لهاام معاملااة خاصااة، وفاارق الحنفيااة فقااالوا: تؤخااذ ماان  وا 
 مجوس العجم، دون مجوس العرب.

أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، ومان جمياع كفاار العجام، تؤخاذ مان  -يعني عن الحنفية-وحكى الطحاوي عنهم 
ال يقبل من مشركي العرب إال اإلساالم أو السايف، لكان مان كاان مان أهال أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، و 

ن كااان عربيًّااا، يعنااي كااان يهوديًّااا أو نصاارانيًّا ماان العاارب تؤخااذ منااه الجزيااة، أمااا المشااركون ماان العاارب  الكتاااب، وا 
 فإنه ال يقبل إال اإلسالم أو السيف.

فار، إال من ارتد، وبه قال األوزاعي، يقول األوزاعي وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الك
رحمااه هللا نعاام، هااذا الطحاااوي رحمااه هللا حكااا عاان الحنفيااة تقباال ماان أهاال الكتاااب، وماان جميااع كفااار العجاام، يعنااي 
سواء  كانوا كتابيين أو مشركين، وال تقبل من مشركي العرب، تقبل من العارب إذا كاان مان أهال الكتااب، وال تقبال 

 كي العرب إنما يخيرون بين اإلسالم أو السيف، وال خيار ثالث لهم.من مشر 
وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، إال مان ارتاد، وباه قاال األوزاعاي، يعناي تقبال مان كال كاافر أصالي، كتاابي أو 

 ( نعم.))من بدل دينه فاقتلوه(غير كتابي، أما المرتد فليس له إال أن يعود إلى دينه، أو السيف، 
 علاى الجزياة ضارب الخطااب بان عمار أن الخطااب بان عمار ماولى أسالم عان ناافع عن مالك عن وحدثني يقول:
على أهل الذهب، يعناي كاانوا األكثار وجاودهم فاي مصار والشاام، أربعاة دناانير فاي كال  ،دنانير أربعة الذهب أهل

اا أربعااينثاار، فااي العااراق أك -كمااا قااالوا-فااي أي بلااد كااانوا، إال أن وجااودهم  الااورق  أهاال وعلااى ساانة، فااي كاال  ادرهم 
سنة، وهذا جار على أن الصرف في وقته الدينار عشرة دراهم، وبهذا التحديد أخذ اإلمام مالك، فاال يازاد علياه وال 
ينقص إال في حق من يضعف عن ذلك، فيخفف عنه بقدر ما يراه اإلمام، مان ضاعف عان حمال هاذا القادر فإناه 

 .يخفف عنه، وهذا راجع إلى اجتهاد اإلمام



وقاااال اإلماااام الشاااافعي: أقلهاااا ديناااار، وال حاااد ألكثرهاااا، وقاااال أباااو حنيفاااة وأحماااد: أقلهاااا علاااى الفقاااراء ديناااار، وعلاااى 
ااا، وعلااى المتوساطين ديناااران أو أربعااة وعشاارون  األوسااط اثنااان، وعلااى األغنيااء أربعااة، دينااار أو اثنااا عشار درهم 

 ربعون درهم ا.درهما، وعلى األغنياء منهم أربعة دنانير أو ثمانية وأ
 محمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة. -رضي هللا عنه-األربعة الدنانير التي ضربها عمر 

في صحيح البخااري قاال ابان عييناة: عان ابان أباي نجايح قلات لمجاهاد: ماا شاأن أهال الشاام علايهم أربعاة دناانير، 
ح قلاات لمجاهااد: مااا شااأن أهاال الشااام علاايهم أربعااة وأهاال الاايمن علاايهم دينااار؟ قااال اباان عيينااة: عاان اباان أبااي نجااي

 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟
 قال: جعل ذلك من قبل اليسار.

ال؟  ماذا من قبل اليسار؟ يعني أهل اليمن يمين الكعبة، وأهل الشام يسار الكعبة وا 
 طالب:...... 

من العكس، ومعاروف مان هاذه األماور دول، نعم، الغنى والفقر، باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم غنى، وأهل الي
نعم دول، قد يكون أهل قطر من األقطار أغنى الناس في يوم من األيام، ثم بعد ذلك بزمن، وقبلاه بازمن يكوناون 

بااالخير والشاار، يبتلااي الناااس، إن ابااتالهم بااالخير  -جاال وعااال-أفقاار الناااس، وهااي علااى كاال حااال ابااتالء ماان هللا 
ن ابتالهم بالضراء وصبروا لهام األجار مان هللا جال وعاال، وعلاى كال حاال فشكروا ازدادت عليهم الن عم، وقرت، وا 

كثيااار مااان النااااس قاااد يصااابر علاااى البلاااوى بالشااار وقلاااة ذات الياااد والمصاااائب لكناااه ال يصااابر علاااى نعااام، الساااراء، 
ن بالادين حينماا فاالمتحان بالسراء أعظم من االمتحان بالضراء؛ ولذلك لو سبرنا تأريخ النااس وجادنا أنهام يتمساكو 

تصاايبهم الضاااراء، وابتلااي النااااس بهااا، وال تناااازلوا ال عاان ديااان، وال عاارض وال غياااره، وفتحاات علااايهم الاادنيا وابتلاااوا 
 بالسراء، فتنازلوا عن كل شيء، إال من عصم هللا، تنازلوا عن كل شيء، شواهد األحوال ظاهرة، وهللا المستعان.

ء الساابيل مماان يماار بهاام، قالااه اباان عبااد الباار وقااال الباااجي: أقااوات ماان يعنااي إعانااة أبنااا ،المساالمين أرزاق ذلااك مااع
 عندهم من أجناد المسلمين.

 ، للمجتازين بهم.أيام ثالثة وضيافة
يعني   ،عمياء ناقة الظهر في إن: الخطاب بن لعمر قال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثنييقول: 

ال عمياء طرأ عليها   العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك؛ ألنها ال تؤخذ.أخذت وهي عمياء، وا 
 طالب:......

 لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو ال يؤخذ إال الدينار؟ المسألة خالفية.
 طالب:......

 هذه يأتي بيانها، المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ.
 :لاه فقلات ظانًّا أنها مان الصادقة، قاال أسالم: ،بها ينتفعون  بيت أهل إلى ادفعها :ظانًّا أنها من الصدقة عمر فقال
القطار معاروف عناد العارب، وهاو رباط اإلبال بعضاها بابعض، وجعلهاا  ،باإلبل يقطرونها :عمر فقال ؟عمياء هي

 تمشي كهيئة القطار.



 يقطرونهااا باإلباال، يعنااي وعماهااا ال يمنااع ماان االنتفاااع بهااا، يحماال عليهااا، وتركااب، قااال: فقلاات: كيااف تأكاال ماان
ذا قطاارت مااع اإلباال سااهل، لكاان بالنساابة لألكاال والرعااي  ؟وهااي ال تاارى  رضاأل نعاام الحماال ممكاان يحماال عليهااا، وا 

 كيف يمكن ذلك وهي عمياء؟
 ؟الصدقة نعم من أم ؟الجزية نعم أمن ؟الصدقة نعم من أم هي الجزية نعم أمن :عمر فقال :قال

 طالب:......
؛ إال على أساس أنها لح  م.نعم، ما تقبل أصال 

 ؟الصادقة نعام مان أم هاي الجزياة نعام أمانفقلت: كياف تأكال مان األرض، يعناي وهاي ال تارى، قاال: فقاال عمار: 
من باب الحرص على ما أؤتمن عليه، ال يبادر بأدنى شيء إال  -رضي هللا تعالى عنه-أحيان ا الكبير مثل عمر 

يار ماا ياتفطن لاه الصاغير، هاذا أسالم ماولى أن يساوم عليه في األعلاى، ثام يتناازل بعاد ذلاك، وقاد يخفاى علاى الكب
 نعاام ماان باالفقلاات:  ؟الصاادقة نعاام ماان أم هااي الجزيااة نعاام أماانقااال عماار:  -رضااي هللا تعااالى عاانهم-اباان عماار 

يعني أنت قلت هذا من أجل أن تأكلوها؟ ما الدليل، ما دليلك على أنها مان  ،أكلها وهللا أردتم :عمر فقال ،الجزية
، هاذا الادليل يعناي ماا الجزياة وسام عليهاا إن :فقلات ة يأكلهاا الغناي والفقيار دون الصادقة،نعم الجزياة؛ ألنهاا الجزيا

جمع  ،تسع صحاف عنده وكان ،فنحرت عمر بها فأمر تؤخذ الدعوى بدون برهان، فقلت: إن عليها وسم الجزية،
 صحفة، وهي القصعة المستطيلة، كيف قصعة مستطيلة، مثل ماذا؟

 طالب:......
 تلاك فاي منهاا جعال إال، يعناي ماا يارد مماا يساتطرف ويساتملح، طريفاة وال ،فاكهاة تكون  فال سع،وعنده صحاف ت

علياه الصاالة والساالم،  النباي أزواج إلاى بها فبعث تسع، عدد أزواج النبي عليه الصالة والسالم تسع، ،الصحاف
يعناي  ،ذلاك آخار مان ابنتاه صاةحف إلاى باه يبعاث الاذي ويكون  ،حفظ ا له في أهله بعد وفاته عليه الصالة والسالم

؛ ألنهاا ابنتاه، فاال ياتهم، لكان لاو قادم حفصاة حفصاة حاظب كاان نقصاان فياه كاان فاإن آخر ما يبعاث إلاى حفصاة،
علياه الصااالة  النباي أزواج إلااى باه فبعاث الجاازور تلاك لحام ماان الصاحاف تلاك فااي فجعال :قاال علاى غيرهاا اتهاام،

، يعناي فصانع ،الجازور تلك لحم من بقي بما وأمر ،إرادتهن والسالم، بال طبخ، يعن نيئ، كي يتصرفن به حسب
 ؛ برًّا بهم، واعتراف ا بفضلهم، واستئالف ا لهم.واألنصار المهاجرين عليه فدعا طبخ،

 .جزيتهم في إال الجزية أهل من النعم تؤخذ أن أرى  ال: مالك قالف
مانهم الاادراهم والاادنانير، أي أن أهال الاانعم يؤخااذ أي أهال الاانعم تؤخاذ ماانهم الاانعم، وأماا أهاال الاادراهم والادنانير تؤخااذ 

ال فاألصل أن النعم ال تؤخذ، إنما تؤخذ الدراهم والدنانير.  منهم ما اتفقوا فيه مع اإلمام، مع اإلمام يتفقون وا 
 الجزية أهل من أسلم عمن الجزية يضعوا أن عماله إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 .مون يسل حين
ال الماضية؟ المستقبلة ما فيه أحد يقول: إن في جزية مساتقبلة علاى مسالم، الحالاة  يضع عنهم الجزية المستقبلة وا 

 التي ما استلمت، أو استلم بعضها دون بعض.
على كل حاال الجزياة بعاد إساالمهم ال تلازمهم اتفاق اا، لكان ماا بقاي مان جزياة لازمتهم قبال اإلساالم فقاال الجمهاور: 

هم ترغيب ا لهم في اإلسالم، وقال الشافعي: يلزمون بدفعها، استقرت في ذممهم، ووجبت عليهم، فيلازمهم توضع عن



دفعها، وعلى كل حال رأي عمر بن عبد العزيز الذي قال به الجمهور هو األولى؛ ألن الجزية مقرونة بالصغار، 
ا من باب الترغيب؛ كي يرغب في اإلسالم غي  رهم.وال صغار على مسلم، وأيض 

}قااتلوا ؛ ألن هللا جال وعاال يقاول: صابيانهم علاى وال ،الكتااب أهل نساء على جزية ال أن السنة مضت: مالك قال
فادل علاى أن  الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ... إلى أن قال: حتى يعطوا الجزية عان ياد وهام صااغرون{

األحارار  الرجاال مان إال تؤخاذ ال الجزياة وأن تلون والصابيان،الجزية إنما تؤخاذ ممان يقاتال، والنسااء والذرياة ال يقاا
 .الحلم بلغوا قد الذين
، لايس صادقة مواشيهم وال زروعهم وال كرومهم وال نخيلهم فيوال غيرهم  المجوس على وال ،الذمة أهل على وليس

ن كانوا مخاطبين بها؛ ألن المرجح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بالفروع، والزكاة  عليهم زكاة حال كفرهم، وا 
 علااى اوردًّ  ،لهاام اتطهياار   المساالمين علااى وضااعت إنمااا الصاادقة ألن منهااا، نعاام، لكاانهم حااال كفاارهم ال تقباال ماانهم؛

( ماا قاال: تؤخاذ مان ))تؤخاذ مان أغنياائهم(والكفار ليسوا من أهل التطهير، ولقوله علياه الصاالة والساالم:  ،فقرائهم
 ،لهام اصغار   الكتاب أهل على الجزية ووضعت ( يعني أغنياء المسلمين،من أغنيائهم())تؤخذ األغنياء، إنما قال: 

، يعني أخاذت مانهم الجزياة الجزية سوى  شيء عليهم ليس عليه صالحوا الذين ببلدهم كانوا ما فهمأي إذالال  لهم، 
إلاى العاراق، أو خرجاوا إلاى في الشام، ومكثاوا فاي الشاام، وتجاارتهم بالشاام، ماا علايهم إال الجزياة، لكان لاو خرجاوا 

يؤخااذ ماانهم العشاار إضااافة علااى الجزيااة، أمااا مااا بقااوا فااي بلاادانهم التااي صااولحوا عليهااا،  -علااى مااا ساايأتي–مصاار 
 سوى  شيء عليهم ليس عليه صالحوا الذينوأخذت منهم الجزية فيها، ليس عليهم إال الجزية، فهم ما كانوا ببلدهم 

 ياديرون  فيماا العشار مانهم فيؤخاذ فيهاا ويختلفاوا ،المسالمين باالد فاي يتجاروا أن إال ،أماوالهم مان شايء في ،الجزية
وأصله فعل عمر الذي فعلاه أناه كاان يأخاذ مان النابط مان الحنطاة والزيات علاى ماا تقادم، وسايأتي،  ،التجارات من

 يقااروا أن علااى عليهااا وصااالحوا ،الجزيااة علاايهم وضااعت إنمااا أنهاام وذلااك بحضاارة الصااحابة وسااكوتهم عاان ذلااك،
فيهاا  يتجار غيرهاا إلاى باالده مان مانهم خرج فمن وأحرزوا بالجزية دماءهم وأموالهم، ،عدوهم عنهم ويقاتل ببالدهم
 الشاام أهال مانمصار، و  إلاى الشاام أهال مان أو العكاس، ،الشاام إلاى مصار أهال مان مانهم تجار من ،العشر فعليه
 أشاابه ماا أو ، أو عكساهما،الايمن أو المدينااة إلاى العاراق أهال وماان أو العكاس ماان العاراق إلاى الشاام، ،العاراق إلاى
 أهاال علااى صاادقة وال أمااا ماان بقااي فااي بلااده فإنااه ال يؤخااذ منااه عشاار، فعليااه العشاار، ،العشاار فعليااه الاابالد ماان هااذا

، الزكااة علاايهم؛ ألنهاا ال تقباال مانهم لاو دفعوهااا فاي حااال الكفار، وال يطاالبون بهااا إذا أسالموا، لكاان يازاد فااي الكتااب
 ها نسأل هللا العافية.عذابهم من أجل

 ،زروعهااام وال ،ثماااارهم وال ،مواشااايهم مااان وال ،أماااوالهم مااان شااايء فاااي المجاااوس وال وال صااادقة علاااى أهااال الكتااااب،
 بالشروط المعروفة المدونة عند أهل العلم، ،عليه كانوا ما على ويكونون  دينهم على ويقرون  ،السنة بذلك مضتو 

ن ، يعنااي كلمااا دخلااوا للتجااارة فااي بلااد ماان اختلفااوا كلمااا فعلاايهم المساالمين بااالد فااي اماارار   الواحااد العااام فااي اختلفااوا وا 
صالحوا علاى أن يبقاوا فاي بالدهام  ،عليه صالحوا مما ليس ذلك ألن ؛كلما اختلفوا العشر بلدان المسلمين، فعليهم

 .ببلدنا العلم أهل عليه أدركت الذي وهذا ،لهم شرط مما وال على الجزية،
الشافعي وأبو حنيفة: ال يؤخاذ فاي العاام الواحاد إال مارة واحادة، يعناي ال تعشار علايهم األماوال  وقاله جماعة، وقال
 إال مرة واحدة نعم.



 طالب:......
إن كاناات هااي العشاار، وبنيااة العشاار ال بنيااة المكااوس نعاام، لكاان يلاازم ماان هااذا أال تؤخااذ ماان غياارهم، صااار الحكاام 

ا، المسلم والكافر واحد ما يصير.  واحد 
 .....طالب:.

على كل حاال المساألة طويلاة، يعناي هال لإلماام أن يفارض علاى المسالمين عناد الحاجاة؟ أو لايس لاه أن يفارض، 
 إنما يحثهم على الصدقة وليس عليه؟ المسألة معروفة عند أهل العلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (00كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 لخضيرالشيخ: عبد الكريم ا
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 أحسن هللا إليك. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 أجمعين. 
 كرام.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإل 

 : باب ُعشور أهل الذمة:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 مددن ويأخددذ ،المدينددة إلددى الحمددل يكثددر أن بددذلك يريددد ،العشددر نصددف والزيددت الحنطددة مددن النددب  مددن يأخددذ كددان

 .العشر القطنية
د كنت: قال أنه يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن حدثنيو   بدن عتبدة بدن هللا عبدد مدع عدامال   اغالم 

 .العشر النب  من نأخذ فكنا -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر زمان في المدينة سوق  على مسعود
 الندب  مدن -هللا عندهرضي - الخطاب بن عمر يأخذ كان وجه أي على شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني
 .عمر ذلك فألزمهم ،الجاهلية في منهم يؤخذ ذلك كان رحمه هللا تعالى: شهاب ابن فقال ؟العشر

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
: نريد الفرق بين المؤلف والمصنف؛ ألنه كان القارئ تر  دد، نعم، فإن كان هناك فرق بين التأليف والتصنيف؟ أوال 

فيه فرق؟ على كل حال الكتاب مصنف، مصنف المساألة علاى كال حاال اصاطالحية، هام يفرقاون باين المصانف 
ال فاألصال أن التصانيف والتاأليف الجماع، جماع ماا بيانهم ماع  الذي هو األصل والشرح، واألصل والزيادة عليه، وا 

ألصناف إلى بعضها، واألصاناف تكاون متآلفاة، فاال يظهار فارق باين التصانيف والتاأليف، غيره مع األلفة، وضم ا
ن كاااان بعضاااهم يلحاااظ أن التصااانيف ماااا يكاااون أكثاااره مااان اساااتنباط المؤلاااف، والتاااأليف الجماااع مااان كاااالم غياااره،  وا 

 والمسألة اصطالحية ما تفرق، نعم.
 المؤلف رحمه هللا تعالى: باب عشور أهل الذمة:يقول 

أهل الذمة يلزمون بدفع الجزية، ويقرون في بالد المسلمين على ما تقادم، وأماا العشاور فهاي تؤخاذ مانهم  عرفنا أن
 إذا اتجروا في بالد المسلمين، وانتقلوا من بلد إلى بلد؛ ولذلك قاله في الدرس الماضي.

 إلاى الشاام أهال مان يعناي أو العكاس، ،الشاام إلاى مصار أهال من منهم تجر من: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
أو من العراق إلى الشام، العكس، وهكذا، أما من اتجر في بلده الذي أقر فيه  ،العراق إلى الشام أهل منمصر، و 

علاى الجزيااة، هااذا ال يؤخاذ منااه شاايء، يعنااي هاو فااي األصاال فااي مصار، تؤخااذ منااه الجزيااة، ويقار علااى ذلااك فااي 



على الجزية، أما إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر فإنه يؤخذ مناه مصر، ويتجر فيها، ما يأخذ عليه شيئ ا، قدر زائد 
 العشر.
 من يأخذ كان الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 نما ويأخاذ ،المديناة إلاى الحمال يكثار أن باذلك يرياد ،العشار نصاف والزيات الحنطاة مان والزيت الحنطة من النبط

 .العشر القطنية
كونه يخفف المأخوذ في الحنطة والزيت؛ ألنها من الطعاام الضاروري، ويرياد أن يكثار الجلاب إلاى باالد المسالمين 
ماان األطعمااة الضاارورية، أمااا بالنساابة للكماليااات فتاازاد عليهااا، ياازاد عليهااا مااأخوذ؛ ألنهااا ال تتوقااف عليهااا حاجااة 

التااي تأخااذها الحكومااات علااى األمااور العامااة تجاادهم مااثال  الماااء هااو الناااس، هااذه كماليااات، اآلن بالنساابة للرسااوم 
أرخص شيء، مع أنه يكلف أموال طائلة، والسبب في ذلك أن الناس مضاطرون إلياه، وأماا غياره فبالتادريج، كلماا 
زادت الحاجة إلى شيء خفت مئونته، وهذا مالحظ حتى في األصل من غير إعانات، ما تقوم به حاجة األبدان، 

يصير أرخص شيء، سواء  كان فاي الماأكول أو غياره، لاو نظرناا إلاى األطعماة  -جل وعال-األصل، من هللا من 
وجدنا أن من األطعمة ما يفي بحاجة البدن ومن أرخص ما يوجاد، ثام بالتادريج ترتفاع األقياام، إلاى أن يصال إلاى 

 األمور التي اإلنسان ليس بحاجة إليها.
تجااد أرخااص مااا يباااع فااي األسااواق القاارآن، الناااس كلهاام  -العلاام ماان الكتااب مااثال  زاد طااالب -ولااو نظرنااا فااي زادنااا 

مضطرون إليه، ثم بعد ذلك األهام فااألهم، ثام إذا طلعناا إلاى التارف، يعناي كتاب األدب أغلاى مان كتاب التفساير، 
ي طالاب كتب التااريخ أغلاى مان كتاب الحاديث، نعام وهكاذا إلاى أن تطلاع إلاى مااذا؟ األماور التاي يمكان أن يساتغن

ا فاي األساواق، نعام، وماع ذلاك  العلم عنها، الرحالت، هذه أغلى ماا يوجاد فاي األساواق، الاذكريات، ماواد غالياة جادًّ
طالب العلام لايس بحاجاة إليهاا، يعناي هاي كماال مان بااب المتعاة فقاط، أماا الفائادة فاي الكتااب والسانة، والحماد هلل 

 ون إليه.أن يسر للناس ما يضطر  -جل وعال-هذا من نعم هللا 
التخفياااف فاااي الحنطاااة والزيااات؛ ألن النااااس كلهااام يحتاجونهاااا، بينماااا  -رضاااي هللا تعاااالى عناااه-ولاااذا ملحاااظ عمااار 

القطنيااات والكماليااات، واألمااور التااي تخااف الحاجااة إليهااا ياازاد فااي تعشاايرها، وهااذا تقاادم قباال ورقتااين أو ثااالث، نعاام 
وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنياة والحنطاة، فيماا  تقدم، وفرق هناك بين القطنية والحنطة، يقول: قال مالك:

أخذ من النبط، تجار من النصارى لما قدموا المدينة، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ 
 من الحنطة والزبيب، وهناك قال: الزيت، نصف العشر؛ ترغيب ا لهم للجلب إلى المدينة، وعرفنا مأخذ هذا.

 بان هللا عباد ماع عاامال   ، يعني شاابًّا،اغالم   كنت: قال أنه يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 بن عمر زمان في المدينة سوق  على أخي عبد هللا بن مسعود، أو ابن أخي عبد هللا بن مسعود، مسعود بن عتبة

 .العشر النبط من نأخذ فكنا الخطاب
لقطنيات والضروريات، لكن يخصص بما سبق، أو أنه يفعل هذا تارة، وهذا وظاهره العموم، في كل ما يباع من ا

، ثم يجلبها النبط، وال داعي للتخفيف فيها، ألجور وفرتهاا يأخاذ  تارة، يعني قد تكون الحنطة كثيرة في المدينة مثال 
 عليها العشر كامال ، في هذا األثر.



 فقاال ؟العشار النابط مان الخطااب بان عمار يأخذ كان وجه أي على شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثنييقول: 
، باجتهااده، بمحضار الصاحابة، ولام عمار ذلاك فاألزمهم قبل البعثة، الجاهلية في منهم يؤخذ ذلك كان :شهاب ابن

ينكر عليه أحد منهم، وبمثل هذا يستقر الحكم، الحكم اجتهاد من خليفاة راشاد، أمرناا باالقتاداء باه، وباتبااع سانته، 
ه أحد من الصحابة رضوان هللا عليهم، فيكون سنة، وال يستدل بهذا أو يتمسك باه علاى تجاويز المكاوس ولم يخالف

( دلياال ))لقاد تابات توباة لاو تابهاا صااحب مكاس(التاي جااء تحريمهاا، وقاد جااء فاي الزانياة التاي رجمات لاو تابات: 
 على عظم األمر في المكوس وشأنها، نعم.

 باب اشتراء الصدقة والعود فيها:
 وهدو -رضدي هللا عنده- الخطداب بدن عمدر سدمعت :قال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى دثنيح

 منده أشدتريه أن فدأردت ،أضداعه قدد عنده هو الذي الرجل وكان ،هللا سبيل في عتيق فرس على حملت: "يقول
ن تشدتره ال)) :فقدال -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسول ذلك عن فسألت ،برخص بائعه أنه وظننت  أعطاكده وا 
 (.(قيئه في يعود كالكلب صدقته في العائد فإن ،واحد بدرهم

 فدي فدرس على حمل -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 فدي دتعد وال تبتعده ال)) :فقدال -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول ذلدك عدن فسدأل يبتاعده أن فدأراد ،هللا سبيل

 (.(صدقتك
 تبداع عليده بهدا تصددق الدذي غيدر مدع فوجددها بصددقة تصددق رجدل عدن -رحمده هللا- مالدك سئل :يحيى قال

 ".إلي أحب تركها" :فقال ؟أيشتريها
 باب اشتراء الصدقة والعود فيها:: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

من تصدق بها عليه؛ ألن النفوس جبلت على يعني ممن تصدق بها عليه؛ ألنها مظنة أن يترك شيئ ا من قيمتها ل
ا فاي  مثل هذا، على حب من أحسن إليها، وهذا قد أحسن إليه، فال باد أن يتارك لاه شايئ ا مان قيمتهاا، فيكاون عائاد 

( يقاول: أناا ماا عادت ))العائاد فاي صادقته كالكلاب(( ))كالكلاب يعاود فاي قيئاه(هذا القدر الذي ترك له؛ ولاذا قاال: 
ا القاادر الااذي تاارك ماان أجلااك عااود فااي جاازء منهااا، قااد يقااول قائاال: خاارج بهااا المتصاادق عليااه اشااتريت، نقااول: هااذ

ااا: ال  بالساوق، وسايمة الساوق، ووقفات علاى ساعر معاين، وزدت علياه، هال يتصاور أناه تارك لاي شايئ ا؟ نقاول أيض 
ا؟ ا للباب، يعني اليوم تشتري بزيادة، لكن غد  ا للمادة، وسدًّ ، ولو دفع بثمنها، حسم  نعم، وبعاد غاد؟ يعناي إذا  تشتر 

فتح الباب ال شك أنه يلج فيه من يتسااهل فاي هاذا األمار؛ ألن الانفس قاد تتاورع فاي أول األمار وتحتااط لكان بعاد 
أن يحساام المااادة، ويقطااع الطريااق علااى ماان أراد التحاياال فااي  -عليااه الصااالة والسااالم-ذلااك تتساااهل، فااأراد النبااي 

علم بكتاب، هذا الكتاب عنده مثله، نعم في وقت البذل ماا يعارف  الرجوع على صدقته، طيب تصدق على طالب
ال في وقتاه، يقاول: هاذا الكتااب ال أرياده، عنادي مثلاه، أعطناي غياره، لكان أخاذه علاى أسااس أناه  هذا أنه عنده، وا 
يسااتفيد منااه، ثاام بعااد ذلااك لمااا عاارف المتصاادق أن عنااده نسااخة ثانيااة ماان قباال أراد أن يأخااذه منااه، ويعطيااه غيرهااا 
ال ليس له ذلك؟ إنما يقال: بع هذا الكتاب واشتر بثمنه كتاب ا آخر، قد يتضرر ببيعه؛ ألن  ليستفيد منها، له ذلك وا 
الجلب ما هو من الطلب، يعني كتاب افترض أنه بمائة ريال، إذا ذهب به إلى الكتاب المستعمل قاالوا: خمساين، 



اب ا آخر بقيمته بمائة ريال، يعني التهمة مندفعة، لكن سد وهو بإمكان المتصدق الذي أعطاه إياه يأخذه ويعطيه كت
 الباب هو الذي جاء به الخبر.

 طالب:......
ا النص األعم ))العائد في صدقته كالكلب(العائد، نعم في هبته، هنا   ( نعم.))العائد في هبته((، وأيض 

 طالب:......
 ( نعم.في هبته كالكلب())العائد المقصود أنها جاء بها النص، النص في الصحيحين: 

 علاى حملات: "يقاول الخطااب بان عمار سامعت :قال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
، بعض الروايات: تصدقت بفرس، وهم على الحمل، حمل يعني أراد فرس على حملت" ،هللا سبيل في عتيق فرس

به عليه، في طبقات ابن سعد جااء تسامية الفارس باالورد، أن يجاهد عليه في سبيل هللا ممن يحتاج إليه، فتصدق 
 -عليااه الصااالة والسااالم-، فأعطاااه النبااي -عليااه الصااالة والسااالم-وكااان هااذا الفاارس لتماايم الااداري، فأهااداه للنبااي 
اا عناد العاماة-لعمر بان الخطااب، وهاذا يارد قاول مان يقاول  ن كاان مستفيض  أن  الهدياة ال تهادى، نعام، ال هاو  -وا 

 ها الهدية، هذا الكالم ليس بصحيح، الهدية تمليك يصنع بها من ملكها ما شاء.يتصرف في
حملت على فرس عتيق في سبيل هللا، والمراد بسبيل هللا هنا الجهاد، لكن لو وجد طالب علم يتاردد علاى الادروس 

سايارة مان وقت في شمال الرياض، ووقت في جنوبه، والثالث في غربه، والرابع في شرقه، وجاء شخص تصادق ب
النااوع الاارخيص، وقااال: تحملااك هااذه، توصاالك ماان درس لاادرس، نقااول: هااذا فااي ساابيل هللا؟ نعاام، االساام العااام فااي 

 سبيل هللا، شيخ اإلسالم قاس طلب العلم على الجهاد من وجوه.
ن المقصود أن مثل هذا في سبيل هللا في مصارف الزكااة، األكثار علاى أناه خااص بالجهااد وال يلحاق باه غياره، وا  

رأى بعضهم أن أبواب الخير كلها في سبيل هللا، لكن فاي أباواب المصارف مان مصاارف الزكااة الثمانياة الماراد باه 
ااا(الجهااد فااي ساابيل هللا، فااي حاديث:  ااا فاي ساابيل هللا باعااد هللا وجهااه عان النااار ساابعين خريف  ( هاال ))ماان صااام يوم 

وأدخاال الحااديث فااي كتاااب  -رحمااه هللا تعااالى-ي المقصااود بااه فااي ساابيل هللا يعنااي فااي الجهاااد؟ هكااذا فهاام البخااار 
، يعني النااس مااذا  الجهاد، بينما غيره يفهم أن المراد في سبيل هللا يعني خالص لوجه هللا؛ ألن الصيام نفعه متعد  
ا، باال عاادم الصاايام ليتقااوى علااى العاادو أفضاال ماان الصاايام فااي الجهاااد،  يسااتفيدون ماان كااون فااالن المجاهااد صااائم 

 أمرهم بالفطر، المقصود أن كلمة في سبيل هللا تأتي بإزاء أكثر من معنى. -لصالة والسالمعليه ا-النبي 
يعناي أهملاه، أهمال الفارس ماا قاام  ،أضااعه قاد عناده هاو الذي ، يقول ابن حجر: لم أقف على اسمه،الرجل وكان

، يادل علاى أناه لايس بحقه، قد أضاعه، فحصل فيه هزال وضعف، فأراد أن يبيعاه، هاذا نتيجاة الضاياع والتضاييع
ال اإلنسان إذا أحس بالحاجة إلى الشيء اهتم به، وفي النهاية أراد البياع، يقاول:  أشاتريه أن فاأردت بحاجة إليه، وا 

 ال)) :فقاال -وسالم علياه هللا صالى- هللا رساول ذلك عن فسألت ؛ ألنه هزيل، نعم،برخص بائعه أنه وظننت ،منه
ن تشتره ي هل التنزل هنا في القيمة له مفهوم؟ يعني لو أعطاه بأقل من درهم يشتري (، يعن(واحد بدرهم أعطاكه وا 

ال ما يشتري؟ لو أعطاه بضعف قيمته، إنما هذا مبالغة في المناع مان اشاترائه، و أناه ال يحال لاك بحاال،   فاإن))وا 
ترى الصدقة عائد؛ ( وذكرنا وجه تسمية من اش(قيئه في يعود كالكلب صدقته في ))فإن العائد( هذه العلة، (العائد

ا بااه مقاباال هااذا النااازل، وال ياارد علااى هااذا أنااه إذا اشااتراه بقيمتااه  ألنااه إذا نزلاات قيمتااه ولااو بجاازء يسااير صااار عائااد 



ال فاألصل أنه إذا كان بقيمته، أو بأكثر من قيمته فاإن العلاة ترتفاع، لكان  يحل، يقول: أن هذا للحسم من مادة، وا 
أن يحسم المادة، واستدل بالحديث على تحريم ذلك؛ ألن القيء حرام، والمشبه  -عليه الصالة والسالم-أراد النبي 

 كالمشبه به وهذا وجه الشبه في التحريم.
يقااول القرطبااي: وهااذا هااو الظاااهر ماان سااياق الحااديث، ماان شااراء الصاادقة والعااود فااي الهبااة كلااه حاارام؛ ألنااه شاابه 

 بالحرام.
، لكااون القاايء ممااا يسااتقذر، وهااو قااول األكثاار، أنااه ال يصاال إلااى قااالوا: ويحتماال أن يكااون التشاابيه للتنفياار خاصااة

نما للكراهة، وحينئاذ يكاون التشابيه مان وجاه دون وجاه؛ ألن العاود فاي القايء حارام باال شاك، لكناه  درجة التحريم وا 
ا لاه مان وجاه دون وجاه، ومار بناا ن لم يكن حرام ا، فيكاون مشابه   مما يستقذر، فيكون شراء الصدقة مما يستقذر وا 
ماارار ا أن التشاابيه ال يقتضااي المشااابهة ماان كاال وجااه، فقااد جاااء تشاابيه المحبااوب بالمااذموم فااي مااواطن، يعنااي جاااء 
تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، هاذا محماود ومحباوب، وهاذا ماذموم جااءت النصاوص بمنعاه، لكان المشاابهة مان 

 وجه دون وجه، نعم؟
 طالب:......

 نعم، الذي يظهر التحريم واضح.
 ..طالب:....

أين اشتراها؟ بينهم اتفاق أنه يشتريها له؟ يعني قال له: اذهب فاشتر لي الكتاب الفالني، ووجد هذه النسخة تباع، 
ن كانت العلة أنه ما فيه أدنى ارتباط بين العلة والمعلاول هناا،  وكان هذا أهداها وكيله يعني، وكيله يقوم مقامه، وا 

ضاعه فاي الكتااب المساتعمل وال يادري مان أراد الشاراء، فيساتوي قد يكون صااحب الكتااب الاذي تصادق باه علياه و 
ا  ا للمااادة وساادًّ ن تيساار ال تشااتره أناات وال وكيلااك، فهااو أفضاال حساام  المتصاادق وغيااره، ومااع ذلااك يقااال: ال تشااتره، وا 

 لهذا الباب.
ره، وبعضاهم إذا ورثه تصدق به على أخيه، على عمه، على ابن أخيه، المقصود أنه آل إليه باإلرث حينئاذ ال يكا

قال: إذا ورثه يتصدق به؛ ألنه أخرجه هلل فال يعود إليه بأي حال من األحوال، فيتصدق باه، لكان إذا ورثاه انتفات 
 العلة، واإلرث ال يشابه، ال يشابه البيع والشراء، يعني انتقل إلى شخص ثان، ثم انتهى.

 طالب:......
يمتهااا؟ نعاام؟ ال، هااو أصاال بياات المااال التعاماال معااه نعاام، يعنااي هاال يتصااور أن هااؤالء يتنااازلون عاان شاايء ماان ق

ا. ا وعكس   يختلف عن التعامل مع الجهات األخرى، طرد 
تارجم علاى هاذا الحاديث بقاول: بااب هال يشاتري صادقته، وال باأس أن يشاتري  -رحماه هللا تعاالى-اإلمام البخااري 

ن الشراء ولم يمنع غيره، يعني هال إنما منع المتصدق خاصة ع -عليه الصالة والسالم-صدقة غيره؛ ألن النبي 
المنااع منااع؛ ألنهااا صاادقة، أو ألنهااا صاادقة منااه؟ ألن الصاادقة منااه، فااإذا تصاادق علااى زيااد ماان الناااس وملااك هااذه 

 الصدقة يتصرف بها كيفما شاء، فيبيعه على غيره.
مساند  ، األول مانفارس علاى حمال الخطااب بان عمار أن عمار بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 

عمار، يقاول أسالم: سامعت عمار، وهاو يقاول: حملات، سامعت عمار بان الخطااب وهاو يقاول: حملات، فاالخبر ماان 



مسند عمر، والثاني عن عبد هللا بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل، عبد هللا بن عمر هو الذي يساوق القصاة، 
 عان فساأل ، يعناي يشاتريه،تاعاهيب أن فاأراد ،هللا سبيل في فهي من مسنده، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس

 (.(صدقتك في تعد وال تبتعه ال)) :فقال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ذلك
ال يتارك  -رضي هللا تعاالى عنهماا-في رواية البخاري، وفي ذلك كان ابن عمر  ((صدقتك في تعد وال تبتعه ال))

في البخاري، ال يترك أن يبتاع شيئ ا تصدق به  أن يبتاع شيئ ا تصدق به إال جعله صدقة، ال يترك ابن عمر، هذا
 إال جعله صدقة، نعم.

 طالب:......
 ال، من هو؟
 طالب:...... 

 يشتريه ويتصدق به ثانية، نعم.
يقول ابن حجر: كأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها، ال لمن أراد أن يتصدق بهاا، 

نفسه بهذا التصرف، إنما تصدق بها المرة األولى ونال أجرها، فأراد أن يتصدق بها  يعني هو ال يحوز شيئ ا لحظ
ثانيااة لينااال أجرهااا، نعاام، هااو العمااوم ياادخل فااي مثاال هااذه الصااورة، ياادخل فااي مثاال هااذه الصااورة، لكاان إذا أراد أن 

كلاه، كاامال ،  يتصدق بها بالكلياة، ماا هاي؟ قلناا فايمن قربات علياه زكااة، عارض مان عاروض التجاارة فتصادق باه،
وعمااوم الحااديث خباار عماار يشاامل هااذا ويشاامل هااذا، يشاامل ماان أراد أن يتصاادق، ماان أراد أن يهااب، ماان أراد أن 

 يبيع، من أراد أن يتملك يشمل الجميع؛ ألنه يصدق عليه أنه اشترى صدقته، فعموم الحديث يشمل مثل هذا.
ها ليتملكهااا بخااالف مااا إذا أراد أن يتصاادق بهااا فهاام أنااه إذا أراد أن يشااتري -رضااي هللا تعااالى عنهمااا-اباان عماار 

ثانية، فإذا أحسن علاى األول بهاذه الصادقة، ثام أحسان علياه بقيمتهاا، ثام أحسان علاى شاخص ثالاث بالصادقة بهاا 
ماارة ثانيااة، هااذا فهمااه رضااي هللا تعاااالى عنااه، وماان حيااث المعنااى معقااول، لكااان عمااوم الحااديث يشاامل مثاال هاااذه 

 الصورة.
 :فقاال ؟أيشاتريها ،تبااع علياه بهاا تصادق الاذي غيار ماع فوجادها بصادقة تصادق رجال عان مالاك سئل :يحيى قال
 ".إلي أحب تركها"

وهااذا ماان الااورع، تركهااا أحااب إلااي؛ ألنااه ال فاارق بااين اشااترائها ماان نفااس ماان تصاادق بهااا عليااه، أو ماان غيااره فااي 
ا لباب ذلك التص ا للتحايل على الرجوع في الصدقة، وسدًّ  رف.المعنى، وكل هذا حسم 

المقصود أن مثل هذا الباب ينبغي حسمه، ومن يتصدق بشيء أو يبيع سلعة ماثال  قاد يجاد فاي نفساه الرغباة فيهاا 
ا لها، وقد ترتفع العلة، لكن كل هذا من باب حسم المادة.  بعد ذلك، فيتمنى أن يجدها تباع فيشتريها محتاج 

لاااي مااان وجاااوه، وال يعجبناااي، قاااد يطلقوناااه علاااى كباااار األئماااة مثااال اإلماااام أحماااد، ومثااال مالاااك، قاااد يطلقاااون أحاااب إ
ن كانت المسألة في استعمال أفعل التفضيل أن كالهما محبوب، أخذها وتركها كالهماا محباوب،  التحريم، نعم، وا 
لكن الترك أحب، هذا في أصل االستعمال اللغوي، لكن عندهم في اصطالح المتقدمين لورعهم وشدة تحريهم من 

ام نعام فيمااا ينتاباه النظاار واالجتهاااد يتورعاون، فيقولااون: أكاره كااذا، ال يعجبناي كااذا، هااذا إطاالق لفااظ الحاالل والحاار 
 يستعمله اإلمام أحمد كثير، وأصحابه يفهمون مثل هذه االصطالحات، وينزلونها منازلها، نعم.



 باب من تجب عليه زكاة الفطر:
 غلمانده عدن الفطدر زكداة يخرج كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .وبخيبر القرى  بوادي الذين

 كدل عدن ذلدك يدؤدي الرجدل أن الفطدر زكداة مدن الرجدل على يجب فيما سمعت ما أحسن أن :مالك عن وحدثني
 غددائبهم كلهددم ،ورقيقددهوالرجددل يددؤدي عددن مكاَتبدده ومدددبره  ،عليدده ينفددق أن مددن لدده بددد وال ،نفقتدده يضددمن مددن

 زكداة فدال امسدلم   مدنهم يكدن لدم ومدن ،تجدارة لغيدر أو لتجدارة مدنهم كدان ومن ،امسلم   نهمم كان من ،وشاهدهم
 .فيه عليه
 وهدو قريبدة غيبتده وكاندت يعلدم لدم أو مكانده علدم إن سديده إن :اآلبدق العبدد فدي -رحمه هللا تعدالى- مالك قال

ن ،عنه يزكي أن أرى  فإني ،ورجعته حياته يرجو  .عنه يزكي أن أرى  فال منه ويئس طال قد إباقه كان وا 
- هللا رسول أن وذلك ،القرى  أهل على تجب كما البادية أهل على الفطر زكاة تجبرحمه هللا تعالى:  مالك قال

 مدن أنثدى أو ذكدر ،عبدد أو ،حدر كدل علدى ،النداس علدى رمضدان مدن الفطدر زكاة فر  -وسلم عليه هللا صلى
 .المسلمين

 من تجب عليه زكاة الفطر: باب أو باب  يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 
وأضاايفت الزكااااة هااذه للفطااار لوجودهااا باااه، فهاااي ماان إضاااافة المساابب لساااببه، مثااال هااذه الزكااااة سااببها الفطااار مااان 
رمضااان، وهااو وقاات الوجااوب، والفطاار ماان رمضااان يكااون بغااروب الشاامس ليلااة العيااد، وبهااذا قااال جمااع ماان أهاال 

ن كان بعضهم يرى أنها إنما تجب بطلوع  الفجر من ياوم العياد؛ ألن الليال لايس وقت اا للصايام، فاال تنساب العلم، وا 
 إليه هذه الزكاة، أضيفت هذه الزكاة للفطر لوجوبها به، يعني أن سبب الوجوب الفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هاي أصال الخلقاة، وهاذا يقوياه قاول مان 
ا زكاااة الباادن، وعلااى هااذا أنهااا تجااب فااي المكااان الااذي فيااه الباادن بخااالف زكاااة المااال فااإن وجوبهااا فااي يقااول: إنهاا

 المكان الذي فيه المال.
ااا بااالفطر ماان رمضااان ال بااالفطرة التااي هااي أصاال الخلقااة أظهاار؛ ألنااه جاااء فااي آخاار الباااب  كااون الوجااوب مرتبط 

ا قاول  فرض زكاة الفطر من رمضان، وزكاة الفطر واجبة باإلجماع، فيما حكاه ابان المناذر وابان عباد البار مضاعف 
من قال بالسنية؛ ألن الحاديث: "فارض رساول هللا صالى هللا علياه وسالم" والفارض هاو اإللازام واإليجااب، وبعضاهم 
ن كااان فااي  ياارى أن الفاارض التقاادير، فاارض يعنااي قاادر رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم، لكاان هااذا االحتمااال، وا 

ألن فرض يأتي بمعنى أوجب وألزم وقادر، لكان قولاه: "علاى النااس أو علاى المسالمين" هاذه  األصل مقبول، يعني
الصيغة صيغة وجوب، نعم، إذا قيال: علياك أن تفعال كاذا، يعناي يجاب علياك أن تفعال كاذا، فهاذا يرفاع االحتماال 

 الثاني.
يارون وجاوب القصار،  في حديث عائشة: أول ما فرضت الصالة ركعتان، الحنفية يرون أن فرضت أوجبات، فهام

والجمهااور يقولااون: فرضاات يعنااي قاادرت، والفاارق بااين حااديث عائشااة وهااذا الحااديث: أن هااذا الحااديث فيااه: "علااى 
 فهذا لفظ وجوب، وهذا يؤيد االحتمال الثاني. }وهلل على الناس{الناس" كما في قوله جل وعال: 



منساوخة، نساخت بالزكااة، وفاي هاذا حاديث بعضهم قال بالسنية، وقاال ابان علياة واألصام: إن وجوبهاا نساخ، هاي 
عند النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول هللا صالى هللا علياه وسالم بصادقة الفطار قبال أن تنازل 

 الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.
هاال ياادل علااى نسااخ؟ أو يكتفااى باااألمر  كونااه عليااه الصااالة والسااالم بعااد أن فرضاات الزكاااة لاام يااأمرهم ولاام ياانههم،

األول ويبقى ساري مفعوله، نعام؟ هاذا لايس بصاريح النساخ، هاذا لاو صاح ماع أناه ضاعيف؛ ألن فاي إساناده رجاال  
، ولو قدرت صحته لما دل على النسخ اكتفاء  باألمر األول.  مجهوال 

 عاان الفطاار زكاااة يخاارج كااان -رضااي هللا عنهمااا- عماار باان هللا عبااد أن نااافع عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنييقااول: 
، وخيباار بزنااة جعفاار، مدينااة مشااهورة وبخيباار ، وهااو موضااع قريااب ماان المدينااة،القاارى  بااوادي الااذين ، أرقائااهغلمانااه

 على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام، كم كيلو تبعد عن المدينة؟ كم؟
 طالب:......

ألن مسافة القصر يومان، وهذه أربعة أيام، فيجعلها مائة بعض اإلخوان يقدرها بأنها ضعف مسافة القصر، نعم؛ 
 وستين، وفي الواقع ما فيه أحد يعرف خيبر؟ معروفة لكن.

 طالب:......
 كم ميل؟

 طالب:......
مائة ميل يعني مائة وستون، مائة وسبعون، اآلن هم، هاؤالء األرقااء بخيبار هام بعيادون عناه، ويخارج عانهم زكااة 

على أن إخراج زكاة الفطر ال يلزم أن تكاون فاي البلاد الاذي يوجاد فياه الشاخص، ال يوجاد ماا الفطر بالمدينة، فدل 
ن كاان مان أهال العلام مان يارى أنهاا ماادام زكااة بادن تادفع  يمنع من أن تخرج في غير البلد الذي فيه الشخص، وا 

 للبدن، يخرجها في البلد الذي تغرب فيه الشمس من آخر يوم من رمضان وهو فيه.
ف فااي وجوبهااا وهاال هاااو بغااروب الشاامس أو بطلااوع الفجااار، مااا الااذي يترتااب علياااه؟ لااو مااات قباال غاااروب الخااال

الشمس ما تلزم، لكن لو ماات بعاد غاروب الشامس تلازم علاى أي قاول؟ القائال الاذي يربطهاا بغاروب الشامس، أماا 
وب الشامس تلزماه علاى على من ربط وجوبها ال تلزم حتى يطلع الفجر؛ ألناه ارتفاع تكليفاه، وكاذا لاو ولاد بعاد غار 

 القولين، نعم.
 طالب:......

 تلزمه على القولين بعد الغروب.
 طالب:......

أو علااى القااول الثاااني، لكاان لااو ولااد قباال الغااروب علااى القااولين، وزكاااة الفطاار إنمااا شاارعت طهاارة للصااائم، وطعمااة 
، ال تلزم غيار المكلاف؛ ألنهام ال للمساكين، فكونها طهرة للصائم أخذ منها بعضهم أنها ال تلزم غير المكلف، نعم

 يصومون، نعم، لكن عموم ما سيأتي من نصوص يشمل الصغير والكبير، الذكر واألنثى، الحر والرقيق.
 عان ذلاك ياؤدي الرجال أن الفطار زكااة مان الرجل على يجب فيما سمعت ما أحسن أن :مالك عن وحدثنييقول: 

يعناي الاذي يلزماه نفقتاه، لكان لاو  ،علياه ينفاق أن مان لاه دبا وال ضامان وجاوب؛ ألناه قاال: ،نفقتاه يضامن مان كل



أنفاق علااى شاخص ماادة شاهر رمضااان، اساتحب لااه أن يخارج صاادقة الفطار عنااه، أماا إذا كاناات تلزماه نفقتااه علااى 
 سبيل الوجوب، لزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر على سبيل الوجوب، نعم.

 طالب:......
عاان السااؤال فااي ذلااك اليااوم، فااي بلااد الباادن، هااذا األصاال، لكاان إذا كاناات األصاال أنهااا زكاااة للبلااد، وأنهاام يغنااوا بهااا 

 حاجته مرتفعة ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد كما يقال في الزكاة، نعم.
 طالب:......

 األجير؟
ا ومدبره ؛ ألنه رقيق، ما بقي عليه درهم،مكاَتبه عن يؤدي والرجلوال بد له من أن ينفق عليه،  هو رقيق ما ، أيض 

 مان الغائب والحاضر كما كان ابن عمر يؤدي عمن كان بخيبار، ،وشاهدهم غائبهم كلهم ورقيقه دام المدبر حيًّا،
ولو  ،تجارة لغير أو لتجارة منهم كان ومن فقط؛ ألنه قال: من المسلمين، من كان منهم مسلم ا، ،امسلم   منهم كان

 م.كان الرقيق للتجارة، وبهذا قال الجمهور، نع
 طالب:......

بهذا قاال الجمهاور أن الرقياق يزكاى عناه، ساواء  كاان للقنياة أو للتجاارة، للخدماة أو لغيرهاا، يزكاى عناه لعماوم هاذه 
 األخبار.

وقال أبو حنيفة: ال زكاة على رقيق التجارة؛ ألن عليه فيهم الزكاة، زكاة عروض التجارة، وال تجب فاي ماال واحاد 
 ، لكن قول الجمهور يستدل له بعموم األحاديث.-رحمه هللا-حنيفة  زكاتان، هذا رأي اإلمام أبي

 ، لقوله كما سيأتي: "من المسلمين".فيه عليه زكاة فال امسلم   منهم يكن لم ومن
 وهاو قريباة غيبتاه وكانات يعلام لام أو مكاناه علام إن سايده إن الهاارب الشاارد عان سايده: اآلبق العبد في مالك قال

وأصااحابه يقولااون: وجوب ااا؛ ألنااه فااي حكاام الموجااود، مااا زال ملكااه  ،عنااه يزكااي أن أرى  إنيفاا ،ورجعتااه حياتااه يرجااو
ن عليه قائم،  .عنه يزكي أن أرى  فال منه ويئس طال قد إباقه كان وا 

 وقال أبو حنيفة: ال زكاة على سيده فيهما، مادام آبق كما تسقط النفقة تسقط صدقة الفطر.
ن لم يرجو رجعته، ما دام حيًّا فهو في ذمته، يزكيه.يقول الشافعي: إن علم حياته زكاه،   وا 

وقال أحمد: إن علم مكانه، إذا عرف مكاناه إذا علام مكاناه ياذهب ويساتلمه، يعناي الغالاب أن العباد اآلباق الغالاب 
 أنه ال يعلم مكانه، لكن إذا علم مكانه زكاه.

حاااق للخاااالق أو للمخلاااوق؟ النفقاااة حاااق  ، يعناااي هااال زكااااة الفطااارالبادياااة أهااال علاااى الفطااار زكااااة تجاااب: مالاااك قاااال
ذا  للمخلوق، لكن هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ إذا قلنا: إنها حاق للمخلاوق ساقطت باإلبااق كالنفقاة، وا 

 قلنا: إنها حق للخالق ال تسقط باإلباق.
 هللا رساول أن كوذلا ،القارى  أهال علاى تجاب كماا، يعني كالحاضارة، البادية أهل على الفطر زكاة تجب: مالك قال
 علااى رمضااان ماان ، وعرفنااا االحتمااال فااي فاارض، فاارض زكاااة الفطاارالفطاار زكاااة فاارض -وساالم عليااه هللا صاالى-

 .المسلمين من أنثى أو ذكر عبد أو ،حر كل على ،الناس
 فعمومه شامل ألهل البادية.



 ما وجهه؟وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة، إنما هي على أهل القرى، 
 طالب:......

نعم، لكن اآلن ما قلنا: إنها شرعت طهرة للصائم، وهؤالء صاموا، طعمة للمسااكين، عنادهم أناه ماادام فاي البادياة 
يتصور أناه فاي بعاض األحاوال أناه ماا عناده أحاد، فمان يتصادق بهاا علياه ليغنياه فاي هاذا الياوم، ويلازم علاى ذلاك 

بناها عليه وألزمناه بها، لكلفناه أن يوصلها إلى مستحقها، ليساتغني بهاا عان تكليفه بنقلها إلى بلد ولو بعد، لو أوج
 الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولكن عموم الحديث شامل للحاضرة والبادية، نعم.

 باب مكيلة زكاة الفطر:
 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبدد عدن ندافع عن مالك عن يحيى حدثني
 ،عبدد أو حدر كدل علدى شدعير مدن اصاع   أو ،تمر من اصاع   الناس على رمضان من الفطر زكاة فر  -وسلم
 .المسلمين من أنثى أو ذكر

 سدعيد أبا سمع أنه العامري  سرح أبي بن سعد بن هللا عبد بن عيا  عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 اصداع   أو ،شعير من اصاع   أو ،طعام من اصاع   الفطر زكاة نخرج كنا: "يقول -رضي هللا تعالى عنه- الخدري 

 ".وسلم عليه هللا صلى النبي بصاع وذلك زبيب من اصاع   أو ،أق  من اصاع   أو تمر من
 ،التمدر إال الفطدر زكداة فدي يخدرج ال كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

 .اشعير   أخرج فإنه واحدة مرة إال
 هللا صدلى النبدي مدد ،األصدغر بالمدد ذلدك كدل العشدور وزكاة ،الفطر وزكاة ،كلها والكفاراترحمه هللا:  مالك قال
 .األعظم المد وهو ،هشام بمد فيه الكفارة فإن الظهار إال ،وسلم عليه

 باب مكيلة زكاة الفطر:يقول رحمه هللا تعالى: 
فرضاها صااع ا، والنااس فاي العصاور المتاأخرة بعاد  -ياه الصاالة والساالمعل-يعني ما تكال به زكاة الفطر، النباي 

حياااء هااذه  إلغاااء المكايياال يخرجونهااا بااالوزن، وبعضااهم يخرجهااا بااالجزاف، وال شااك أن كيلهااا أمااام النساااء والذريااة وا 
ن كاان يجازم بأناه أخارج القادر الواجاب علياه أو أكثار بالكيال أو باالجزاف باال كيس يعاد السنة ال شك أنه أفضل، وا 

ااا وننتهااي، باادل مااا  مااثال  ماان فااي البياات يقااول: اثنااا عشاار، ثالثااة عشاار، كاام يلاازمهم؟ يلاازمهم كااذا، إذ ا نطلااع كيس 
نحضاار صاااع ا ونعطااي صاااع ا، وبعضااهم يعاايش أوالده يكلفااون وهاام مااا رأوا زكاااة الفطاار، وال رأوا أضااحية، وال رأوا 

رعت فاي البياوت، وصاالة النافلاة فاي البيات أفضال مان شعيرة من الشعائر، هذا خالف األصل، كما أن النافلاة شا
أجل أن ينشأ الناشئة على رؤية األعماال الصاالحة، والشاعائر الظااهرة، مثال هاذا لاو اإلنساان يتخاذ لاه صااع ا فاي 
بيته، وأطلع عليه النساء والذرية، ال شك أن هاذا ياربط هاؤالء النااس بادينهم، مظهار مان المظااهر الشارعية، كثيار 

ا يشاتري لاه من بيوت ا لمسلمين ما يعرف أن هناك زكاة فطر، ماا رأى شايئ ا، مجارد ماا تاأتي ليلاة العياد يوكال أحاد 
اا مان بااب  طاالع النسااء والاذراري عليهاا أيض  ا ويطلعه، خالف األصل، فكيلها بالصاع النبوي هو األصل، وا  كيس 

 ربط الناس بشعائرهم.



 زكااة فارض -وسالم علياه هللا صالى- هللا رساول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 حار كال علاى شاعير مان اصااع   أو تمييز أو مفعول ثاان فارض، ،تمر من اصاع   الناس على رمضان من الفطر

 .المسلمين من ، صغير ا كان أو كبير ا، ذكر ا كان أو أنثى،عبد أو
ق عنادهم باين الفارض والواجاب، والحنفياة يقولاون: "فرض" عند الجمهور زكاة الفطر واجبة، أو فرض؛ ألناه ال فار 

هي واجبة وليست بفرض؛ ألنهم يفرقون بين الفرض والواجب، ومع ذلكم الصحابي قال: "فرض رساول هللا صالى 
هللا عليااه وساالم" فاصااطالحهم مخااالف لمااا جاااء عاان الصااحابي، يعنااي الصااحابي يقااول: فاارض، والحنفيااة يقولااون: 

نها ثبتت بدليل ظني عندهم، وهذا مجرد اصطالح موافق لما جاء فاي النصاوص ال ليست بفرض، إنها واجبة؛ أل
 شك أنه أولى.

 فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع ا من تمر أو صاع ا من شعير على كل حر أو عبد.
 الفرض على الحر كما أن الفرض على العبد، الفرض علاى الكبيار، الفارض علاى الصاغير، الفارض علاى الاذكر،
الفارض علاى األنثاى، وظاااهر هاذا وجوبهاا علاى ماان ذكار، يعناي أنهااا تجاب علاى العباد، تجااب علاى المارأة، تجااب 
على الصغير، هذا األصل في قوله: "فرضها على كل حر أو عبد، ذكر ا كان أو أنثاى، فيجاب علاى المارأة، ساواء  

حنيفاة، وقاال مالاك والشاافعي وأحماد:  كانت ذات زوج، أو ليست بذات زوج، فالوجوب متجه إليها، وبهذا قاال أباو
 إنها تجب على الزوج، كما تقدم أنها مرتبطة بالنفقة.

 أو عبد، وظاهر ذلك أن العبد يخرجها عن نفسه وبه قال داود، والجمهور أنها على سيده كالمرأة.
ادة ثابتاة، كال الارواة "من المسلمين" لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، تكلم فيهاا بعاض الحفااو، لكنهاا زيا

 عن مالك أثبتوها، إال قتيبة بن سعيد فرواها عن مالك بدونها.
 أباا سامع أناه العاامري  سارح أباي بان ساعد بان هللا عباد بان عيااض عان أسالم بان زياد عان مالاك عان وحدثنيقال: 
 اصاع   أو ،تمر من اصاع   أو ،شعير من اصاع   أو ،طعام من اصاع   الفطر زكاة نخرج كنا: "يقول الخدري  سعيد
 ".وسلم عليه هللا صلى النبي بصاع وذلك ،زبيب من اصاع   أو ،أقط من

وظاااهر الحااديث أن مااا ذكاار علااى جهااة التفصاايل ال ياادخل فااي اإلجمااال، يعنااي صاااع ا ماان شااعير، الشااعير غياار 
م، إذ ا الطعااام، صاااع ا ماان تماار، التماار غياار الطعااام، صاااع ا ماان أقااط، األقااط غياار الطعااام، والزبيااب غياار الطعااا

 ، الطعام ماا هاو؟ محماول عنادهم فاي المديناة علاى أناه الحنطاة، نعام، علاى الحنطاة، ولايكن فاي أيامناا األرز ماثال 
فهذا يدل على أن ما ذكر مغاير للطعام، وهي تخرج من غالب قوت البلد، والفقهاء لهام تفاصايل، وبعضاهم يقاف 

ا، صااع ا مان عند النص فال يجيزها من غير ما ذكر، والمسألة قابلة لال جتهااد ماادام الانص العاام المطلاق موجاود 
طعااام، فكونااه يطعاام، وهااو ماان طعااام البلااد، وماان قااوت البلااد ياادخل فااي قولااه: صاااع ا ماان طعااام، وقااد يكااون غياار 
المااذكورات أنفااع للناااس مااان هااذه المااذكورات، والمقصااود إغنااااؤهم فااي ذلااك اليااوم، بيااات فيااه مجموعااة ماان الفقاااراء 

اس ال يعطون الشعير هذه األيام، تغنيهم عن الناس في هذا اليوم؟ ال شاك أن غياره مماا يؤكال تعطيهم شعير ا، الن
ن أجزأ الشعير.  أكمل، وا 

 واحادة مارة إال ،التمار إال الفطار زكااة فاي يخارج ال كاان عمار بان هللا عباد أن ناافع عان مالاك عان وحادثنييقول: 
 .اشعير   أخرج فإنه



 ال شك أن التمر أفضل.
"كاان اباان عمار يعطاي التمار، فااأعوز أهال المديناة ماان التمار، فاأعطى شاعير ا" يعنااي إنماا عادل عاان  فاي البخااري:

التماار إلااى الشااعير للعااوز والحاجااة، ففيااه دلياال علااى أن التماار أفضاال ماان الشااعير، فقااال بعضااهم: إنااه أفضاال مااا 
، والخاالف باين العلمااء يخرج في صدقة الفطر؛ ألنه هو الذي كان يعطيه على زمن النبي علياه الصاالة والساالم

في التمر أو البر أيهما أفضل؟ لكن المرجح عند كثير من أهال العلام البار؛ ولاذلك لماا جااءت سامراء الشاام عادلوا 
بينما أبو  -رضي هللا عنه-نصف الصاع منها بصاع من غيرها مما نص عليه في الحديث، وهذا تقدير معاوية 

راج الصاااع الكاماال، ولاايس فااي النصااوص مااا ياادل علااى نصااف سااعيد وماان معااه ماان الصااحابة اسااتمروا علااى إخاا
 الصاع، إال القياس، ورأوا أن نصف صاع من هذه السمراء يعادل صاع ا من غيرها.

 وزكاااةكفااارة يمااين، كفااارة تااأخير الصاايام، كفااارات أخاارى، كلهااا، ومثلهااا زكاااة الفطاار،  ،كلهااا والكفااارات: مالااك قااال
المد يقدر بملء يد كف اإلنسان المعتدل، ملء الكفين بالنسابة  ،األصغر لمدبا ذلك كل ، هذه تقدم ذكرها،العشور

عليااه الصااالة  النبااي مااد لإلنسااان المعتاادل، والصاااع أربعااة أمااداد، ويقاارب الصاااع فااي الااوزن ماان كيلااوين ونصااف،
وزور، فإناااه بالماااد األعظااام األكبااار، وهاااذا مااان بااااب التغلااايظ؛ ألن الظهاااار منكااار مااان القاااول  الظهاااار إال ،والساااالم

 فينبغي أن يغلظ على صحابه.
 ،وسالم علياه هللا صالى النباي ماد ،األصاغر بالماد ذلاك كل العشور وزكاة ،الفطر وزكاة ،كلها والكفارات :قال مالك

 ،هشاام بماد فياه الكفاارة فاإن ، وعرفنا أن هذا تغليظ بالنسبة للظهار؛ ألناه منكار مان القاول وزور، قاال:الظهار إال
 .األعظم المد وهو ليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان،ابن إسماعيل بن الو 

يعني يعادل مد وثلث من مد النبي عليه الصاالة والساالم، علاى كال حاال المساألة قريباة، لكان إذا أرجعناا المساألة 
الثااة إلااى كااف اإلنسااان المعتاادل قااد تصاال إلااى كيلااوين ونصااف، فااال نصاال إلااى الثالثااة كمااا هااو المعمااول بااه، الث

 كثيرة، ومن أخرج ثالثة ال شك أنه خير إن شاء هللا، لكن اإللزام، ما يلزم بثالثة، الثالثة كثيرة، نعم.
 :الفطر زكاة إرسال وقت باب

 الدذي إلدى الفطدر بزكداة يبعدث كدان -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .ةثالث أو بيومين الفطر قبل عنده تجمع

 أن قبدل ،الفطدر يدوم مدن الفجدر طلدع إذا الفطر زكاة يخرجوا أن يستحبون  العلم أهل رأى أنه مالك عن وحدثني
 .المصلى إلى يغدوا
 .وبعده الفطر يوم من الغدو قبل تؤدى أن هللا شاء إن واسع وذلكرحمه هللا:  مالك قال

 :الفطر زكاة إرسال وقت بابنعم يقول: المؤلف رحمه هللا تعالى: 
يعني وقت اإلخراج، إخراج زكاة الفطر، عرفنا أنها إنما تجب وتلازم بغاروب الشامس ليلاة الفطار، وفاي قاول أحماد 
سحاق والشافعي في الجديد ومالك فاي رواياة ومانهم مان يقاول: إنهاا تجاب بطلاوع الفجار علاى ماا تقادم ذكاره مان  وا 

 الثانية عن مالك.يوم العيد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم، والرواية 
تجب في هذا أو هذا، هذا وقت الوجوب، وسبب الوجوب الصيام، في وقت وجاوب، وفاي سابب وجاوب، والقاعادة 
أنه إذا كان للعبادة وقت وجوب، وسبب وجوب أنه ال يجوز فعلها قبلهما اتفاق ا، يعني ما يجاوز فاي شاعبان تخارج 



؛ ألنها قبل الوقت والسبب، كما أناه ال يجاوز لاك أن تقادم صدقة الفطر، ولو كنت ممن يقول بجواز تعجيل الزكاة
الكفاارة، كفاارة اليماين علاى انعقااد اليماين، أناا وهللا عناادي، عنادي عايش كثيار أرياد أكيلاه، عشارة مسااكين، وعشاارة 
مساكين، إلى أن يبلغ عشار كفاارات؛ ألن الشايء متاوفر الياوم، ماا أدري مااذا تظهار لناا الادنيا، خليناا كلماا حلفات 
تطلع الكفارة، هذا قبل، قبل سبب الوجوب، سبب الوجوب انعقاد اليمين، ووقات الوجاوب الحناث، لكان بعاد الوقات 
ال مااا تكفاار، جاااء فااي الحااديث  يجااوز اتفاق ااا، وبينهمااا محاال الخااالف، يعنااي عقاادة اليمااين تكفاار قباال أن تحنااث وا 

( وهاذا يادل ميني ثم أتيات الاذي هاو خيار())ال أحلف على يمين فأرى غيرها خير ا منها إال كفرت عن يالصحيح: 
( والمسألة معروفة من راجع قواعاد ))إال كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير(على الجواز، الرواية األخرى: 

ااا كثياارة، ومنهاا مااا معناا، فهاال يجااوز إخاراج الزكاااة قباال وقات الوجااوب، قباال  ابان رجااب لهاذه القاعاادة وجااد لهاا فروع 
ا. غروب الشمس؟ الصحابة  يخرجونها قبل ليلة العيد، قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا قال: ثالثة أيض 

، وهاو عناده تجماع الاذي إلى الفطر بزكاة يبعث كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
الشاايطان  ماان نصاابه اإلمااام لقبضااها، كاناات الزكاااة مجموعااة، وكااان الموكاال بحفظهااا ماان؟ أبااو هرياارة، وقصااته مااع

معروفااة، المقصااود أنهااا تخاارج قباال العيااد بيااوم أو يااومين أو ثالثااة؛ ليتساانى توزيعهااا، فااإذا ساالمت لشااخص يتااولى 
قبضها وتوزيعها، هذا إذا عجز اإلنسان عن إيصالها بنفساه إلاى المحتااج، بياومين أو ثالثاة، لجاواز تقاديمها بهاذا 

 القدر وقد كانوا يفعلونه.
 م يفعلون هذا، وكالء عن من؟الصحابة رضوان هللا عليه

 طالب:......
ال عن اآلخذ؟ على كل حال إذا كانوا نواب ا عن الفقراء وقبضوها فاي وقتهاا برئات ذماة الادافع،  وكالء عن الدافع وا 

 أما إذا كانوا نواب ا عن األغنياء فال بد أن تؤدى في وقتها للفقير.
 أن قباال ،الفطاار يااوم ماان الفجاار طلااع إذا الفطاار زكاااة وايخرجاا أن يسااتحبون  العلاام أهاال رأى أنااه مالااك عاان وحاادثني
 .المصلى إلى يغدوا

هذا أفضل ما تدفع فيه الزكاة، الوقات الاذي، هاذا أفضال شايء، وهاو خاارج إلاى الصاالة يادفعها، وبهاذا قاال مالاك 
اسام  تزكاى يعناي دفاع زكااة الفطار، وذكار }قاد أفلاح مان تزكاى* وذكار اسام رباه فصالى{واألئمة، لقوله جل وعاال: 

 .}فصل لربك وانحر{ربه فصلى، وهذا في صالة العيد، عيد الفطر، وأما بالنسبة لعيد النحر ففيه 
 .وبعده الفطر يوم من الغدو قبل تؤدى أنتعالى  هللا شاء إن ، يعني جائزواسع وذلك: مالك قال

ذا رجاع  وبعد الغدو إلى الصالة، يعني في يوم العيد، قبل الصالة وبعادها، يعناي بعادما، إذا غادا إلاى المصالى، وا 
 قباال ؤدىمان المصاالى، فيااوم العيااد كلااه وقات لااألداء، هااذا علااى كااالم اإلمااام، وذلاك واسااع إن شاااء هللا تعااالى أن تاا

، أي بعده وهو غدوه إلى صالة العيد، والعود منها، فيجوز تأخيرها إلى غاروب شامس وبعده الفطر يوم من الغدو
 لك، ويجب قضاؤها فال تسقط.ذلك اليوم، يوم العيد، وحرم بعد ذ

هذا توضيح لكالم اإلمام رحمه هللا تعالى، في المقنع البن قدامه يقول: األفضل إخراجهاا ياوم العياد قبال الصاالة، 
وتجوز في سائر اليوم، فإن أخرها عنه، يعني أخرها عنه، فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء، وفاي حاشاية الشايخ 

قبل الصالة، لقوله عليه الصالة والسالم في حديث ابن عمر رضي هللا تعالى عنهما: سليمان بن عبد هللا، قوله: 



( يعناي األسالوب ))فمن أداها قبال الصاالة فهاي زكااة مقبولاة، ومان أداهاا بعاد الصاالة فهاي صادقة مان الصادقات(
ال على التضييق؟ على التضاييق، وأناه يختلاف الحكام، حكام ماا ق بال الصاالة عان النبوي هذا يدل على التوسعة وا 

 حكم ما بعد الصالة، ولو قيل بأنها بعد الصالة قضاء وليست أداء، كان له وجه، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الفطر زكاة عليه تجب ال من باب
 كان من إال ،زكاة امرأته رقيق في وال ،أجيره في وال ،عبيده عبيد في الرجل على ليس :مالك عن يحيى حدثني
 كدانوا لتجارة يسلم لم ما الكافر ،رقيقه من أحد في زكاة عليه وليس ،عليه فتجب ،منه له بد وال ،يخدمه منهم
 .تجارة لغير أو

 :الفطر زكاة عليه تجب ال من بابيقول رحمه هللا تعالى: 
زكاااة، لاايس عليااه زكاااة، فااي عبيااد عبيااده؛ ألناااه ال  عبيااده عبياااد فااي الرجاال علااى لاايس :مالااك عاان يحيااى حاادثني

 تهم على سيدهم، يتصور هذا الكالم؟ نعم؟ يمونهم، إذ نفق
 طالب:......

ال ال؟ عناد الجمهاور ال يتصاور، لكان عناد مالاك يتصاور؛ ألناه عناد مالاك العباد يملاك  أقول هل الكالم متصاور وا 
ا، لكن عند الجمهور ال يملاك بالتملياك، فعبياد عبياده عبياد لاه، فعناد مالاك  بالتمليك، فإذا ملك بالتمليك يشتري عبد 

ا، فلاايس علااى الساايد األول ساايد الساايد لاايس يت صااور هااذا الكااالم؛ ألن العبااد يملااك بالتمليااك فااإذا ملااك يشااترى عبيااد 
عليه زكاة الفطر، إنما هي على السيد المباشر الذي هو من وجه سيد، ومن وجه عبد، وعرفنا أناه عناد الجمهاور 

 مثل هذا الكالم ال يتصور.
ال، نعام،عندك عامل يشاتغل، ساوا ،أجيره في وال ال خاادم، وا  ، يعناي امرأتاه رقياق فاي وال، امرأتاه رقياق فاي وال ق وا 

تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة المرأتاه، لكان فاي رقيقهاا؟ زكااة الفطار بالنسابة لاه علاى سايدته، فتاؤدي هاي عانهم، 
ن يخدماه يخادم يعني الغنم مع الغرم، كيف نوجب عليه الزكاة وهو يخادم غياره، فاإذا كاا ،يخدمه منهم كان من إال

 هذا السيد هذا الزوج، وجبت عليه زكاة الفطر بالنسبة له.
؛ ألناه الكاافر رقيقاه مان أحاد فاي زكااة علياه ولايس ،زكاة الفطر في مقابل الخدماة عليه فتجب ،منه له بد وال قال:

واء  كااان ، أي حااال كفااره ال تجااب بالنساابة لااه صاادقة الفطاار، وساايساالم لاام مااا تقاادم أنهااا مفروضااة علااى المساالمين،
 .تجارة لغير أولتجارة 
 (.))من المسلمين(في الحديث السابق:  -عليه الصالة والسالم-لقوله 

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الموطأ )كتاب الصيام(

 رمضان باب رؤية الهالل للصوم والفطر في
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجالل واإلكرام.

 :-رحمه هللا-قال المؤلف 
 :رمضان في والفطر للصوم الهالل رؤية في جاء ما بابكتاب الصيام: 

 رمضدان ذكدر -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عدن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .((له فاقدروا عليكم غمِ  فإن ،تروه حتى تفطروا وال ،الهالل تروا حتى تصوموا ال)) :فقال

صدلى هللا - هللا رسدول أن -رضدي هللا عنهمدا- عمر بن هللا عبد نع دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 غدمِ  فدإن ،تدروه حتدى تفطدروا وال ،الهدالل تدروا حتدى تصدوموا فدال ،وعشدرون  تسدع الشدهر)) :قال -عليه وسلم

 .((له فاقدروا عليكم
صدلى - هللا رسدول أن -رضدي هللا عنهمدا- عبداس بدن هللا عبد عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني

 علديكم غدمِ  فدإن ،تدروه حتدى تفطدروا وال ،الهدالل تدروا حتدى تصدوموا ال)) :فقدال ،رمضان ذكر -هللا عليه وسلم
 .((ثالثين العدة فأكملوا
 يفطدر فلدم ،بعشدي -رضدي هللا عنده- عفدان بدن عثمدان زمدان فدي رؤي  الهدالل أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 أنده وحدده رمضدان هدالل يدرى  الذي في" :يقول امالك   سمعت :يحيى قال ،الشمس وغابت ،أمسى حتى ،عثمان
 ال فإنده وحدده شدوال هدالل رأى ومدن" :قدال "رمضدان من اليوم ذلك أن يعلم وهو ،يفطر أن له ينبغي ال ،يصوم
دد لدديس مددن مددنهم يفطددر أن علددى يتهمددون  الندداس ألن ؛يفطددر  رأينددا قددد :علدديهم ظهددر إذا أولئددك ويقددول ،امأمون 
  .تأتي التي الليلة هالل هو فإنما ،ذلك يومه صيام ويتم يفطر فال انهار   شوال هالل رأى ومن ،الهالل
 أن ثبدت فجداءهم ،رمضدان مدن أنده يظندون  وهدم ،الفطدر يدوم الناس صام إذا" يقول: امالك   وسمعت :يحيى قال
 أيدة اليدوم ذلدك فدي يفطدرون  فإنهم ،وثالثون  أحد ذلك يومهم وأن ،بيوم يصوموا أن قبل رؤي  قد رمضان هالل
 ".الشمس زوال بعد جاءهم ذلك كان إن ،العيد صالة يصلون  ال أنهم غير ،الخبر جاءهم ساعة

 . وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب الصيام:
لبسملة هذه يثبتها كثير من رواة الموطاأ، وهاي موجاودة فاي غياره مان كتاب السانة، بجمياع كتاب صاحيح البخااري ا

ل  الرواة تثبت البسملة أحيان ا قبل الترجمة، قبل كتاب الصيام، وأحيان ا بعدها، وأحيان ا يقول: كتاب كاذا بسام  عند ج 
، ولكاال منهمااا وجااه، أمااا هللا الاارحمن الاارحيم باااب كااذا، وأحيان ااا يقااول: بساام هللا  الاارحمن الاارحيم كتاااب الصاايام مااثال 



البداءة بها فعال  قبل الكتاب فهذا هو األصل، هذا هو األصل من أن التسمية قبل الكالم، ومن جعل التسمية بعد 
ة، وعلى الترجمة قال: إن الترجمة كتاب الصيام مثال  بمنزلة اسم السورة في القرآن، واسم السورة مقدم على البسمل

كاال حااال هااذه أمااور غياار مااؤثرة، يعنااي تااذكر مقدمااة أو مااؤخرة، هااذا غياار مااؤثر، وكتاااب الصاايام، الكتاااب مضااى 
التعريااف بااه فااي مواضااع متعااددة؛ ألن كتاااب الصاايام الكتاااب الثااامن عشاار ماان كتااب  الموطااأ، وهااو ماشااي علااى 

قاام الصاالة ،رساول هللا اوأن محماد   ،شهادة أال إلاه إال هللا :))بني اإلسالم على خمسترتيب حديث ابن عمر:   ،وا 
يتاااء الزكاااة هااو ماااش علااى هااذا الترتيااب، كمااا هااو مخاارج فااي صااحيح مساالم، بتقااديم  والحااج(( ،وصااوم رمضااان ،وا 

الصاايام علااى الحااج، قااال رجاال الباان عماار كمااا فااي الصااحيح: "الحااج وصااوم رمضااان" قااال: "ال صاايام رمضااان 
خرج عن ابن عمر في الصحيحين بتقديم الحاج علاى الصايام، وعلاى والحج"، أنكر على هذا المستدرك، مع أنه م

هااذا بنااى البخاااري ترتيااب كتابااه، وقاادم المناسااك علااى الصاايام، والجمهااور علااى تقااديم الصاايام علااى الحااج، وهناااك 
ا بادأ بالطهاارة، ثام الصاالة، ثام الزكااة، ثام الراباع: اللقطاة، والخاامس:  ترتيب غريب فاي سانن أباي داود، غرياب جادًّ

لمناسااك، السااادس: النكاااح، السااابع: الطااالق، الثااامن: الصاايام، ال اعتمااد روايااة اباان عماار ال هااذه وال هااذه، وعلااى ا
كال حااال يوجااد فااي بعااض روايااات ساانن أبااي داود تقاديم بعااض الكتااب علااى بعااض، لكاان اآلن المتااداول علااى هااذا 

 الترتيب.
البخااري بناى ترتياب كتاباه علاى الرواياة المتفاق  حقيقة الذي يهمنا تقديم الصيام على الحج أو الحاج علاى الصايام

 عليها من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصوم.
}ِفيدِه : -جال وعاال-وال شك أن جاء في شأن الحج من تعظيم أمره ماا ال يوجاد نظياره فاي الصايام ماثال  فاي قولاه 

دا  َقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكداَن آِمن  َناٌت مَّ ِ َعَلدى النَّداِس ِحدجُّ اْلَبْيدِت َمدِن اْسدَتَطاَع ِإَلْيدِه َسدِبيال  آَياٌت َبيِِ بعاد ذلاك  {َوّللِِ
تاارك الحااج أمااره عظاايم، وشااأنه [ ( سااورة آل عمااران97)]َوَمددن َكَفددَر َفددِإنَّ هللا َغِندديل َعددِن اْلَعدداَلِميَن{}قااال: 

ذا جاده فلام يحاج فاضاربوا علايهم  كتب ا إلاى عمالاه: أن انظاروا مان كاان -رضي هللا عنه-خطير؛ ولذا كتب عمر 
ا علاى الرواياة التاي  الجزية، ما هام بمسالمين، فشاأن الحاج عظايم؛ ولهاذا قدماه اإلماام البخااري علاى الصاوم معتماد 

 خرجها من حديث ابن عمر. 
أمااا مساالم وغيااره ماان األئمااة قاادموا الصاايام علااى الحااج، وهااذا عليااه عماال الجمهااور، عليااه عماال األكثاار، والمسااألة 

اجتهاد، وكل منهم اعتمد على رواية في الصحيح، لكن ماذا عن إنكار ابن عمر علاى مان اساتدرك علياه،  مسألة
لمااا روى الحااديث فااي صااحيح مساالم بتقااديم الصاايام علااى الحااج، قااال رجاال: "الحااج وصااوم رمضااان؟" قااال: "صااوم 

ه بتقاديم الحاج علاى علاى هاذه الرجال ماع أناه ثابات عنا -رضاي هللا عنهماا-رمضان والحج"، كيف يارد ابان عمار 
الصوم؟ ولو قيال: باأن رواياة تقاديم الحاج علاى الصايام أرجاح مان رواياة تقاديم الصايام علاى الحاج ماا بعاد، لمااذا؟ 

 ألنها في الصحيحين، أما تقديم الصيام على الحج فهي من مفردات مسلم.
رد؟ فمماان تكلاام فااي هااذه  علااى كاال حااال رد اباان عماار علااى هااذا الااذي اسااتدرك عليااه، العلماااء بينااوا الساابب، لماااذا

علاااى  -علياااه الصاااالة والساااالم-المساااألة الناااووي، وقاااال: "الاااذي يظهااار أن ابااان عمااار ياااروي الحاااديث عااان النباااي 
الوجهين، وهذه الجمل معطوفة بالواو، والواو ال تقتضي الترتيب، فسواء قدم الصوم أو قدم الحج هو رواه مرة كذا 

، فلمااا رواه علااى الوجااه الثاااني واسااتدرك عليااه ماان اسااتدرك أراد أن -عليااه الصااالة والسااالم-وماارة كااذا، عاان النبااي 



يؤدبااه، فقااال لااه: ال ، ال تنكاار مااا ال علاام لااك بااه، وهااذا قااد يحتاااج إليااه المعلاام بتربيااة ماان يجاارؤ علااى الاارد ماان 
ا أن يسامع  الطالب، ال سيما في مقابل الكبار من الشيوخ؛ ألن تجد مان بعاض طاالب العلام مان الساهل علياه جادًّ

فيقول: ال يا شيخ، ال يا شايخ، فاالن يقاول: كاذا، هاذا أدب؟ أحيان اا  -ولو كان من الكبار-الشيخ يتكلم في مسألة 
يأتي يسأل يستفتي هذا الشيخ، فإذا أجابه قال: ال يا شيخ، الشيخ فالن يقول: كذا، هل هذا من األدب؟ مثال هاذا 

ن كااان مااا ذكااره لااه وجااه يصااح، لكاان هااذا فااي باااب يحتاااج إلااى ماان يؤدبااه، مثاال هااذا ال ياارد مااا ال علاام لااه بااه ، وا 
التربية، تربية الطالب على األسلوب المناسب للتعامل مع الكبار، فطالب العلم عليه أن يسلك األسلوب المقباول، 

 سواء  كان مع زمالئه وأقرانه فضال  عن شيوخه وعلمائه، هذا االحتمال الذي أبداه النووي.
علياااه الصاااالة -يااارى أن سااابب اإلنكاااار أن هاااذا هاااو الثابااات عااان النباااي  - تعاااالىرحماااه هللا-الحاااافظ ابااان حجااار 

بتقديم الصيام على الحج، طيب الرواية التي في الصاحيحين مان حاديث ابان عمار بتقاديم الصايام علاى  -والسالم
ناووي وهاذا الحج، ماذا يقول عنها ابن حجر؟ يقول: "رواه الراوي بالمعنى" الراوي روى هاذه باالمعنى، مان أجوباة ال

يلحق بكالمه السابق، النووي يقول: "يحتمل أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين، فلما رواه في هذا المجلس 
على تقاديم الصاوم علاى الحاج، واساتدرك علياه المساتدرك نساي ابان عمار الوجاه الثااني، وقاال لاه: ال" نساي؛ ولاذا 

هااو حنظلااة الااذي يااروي عاان اباان عماار أولااى ماان إسااقاط  يقااول اباان حجاار: "إسااقاط النساايان والااوهم بالتااابعي الااذي
ا بتقديم الحاج علاى الزكااة، هال يساتطيع أن يقاول  الوهم والنسيان بالصحابي" بدليل أن البخاري خرج الحديث أيض 

: أن اباان عماار رواه علااى ثالثااة أوجااه؟ ال، هااذا فيااه بعااد، وعلااى كاال حااال مااا ذكااره النااووي لااه -رحمااه هللا-النااووي 
ا وأن الروايااة بتقااديم الحااج علااى الصااوم ماان المتفااق عليااه، وكااون الخباار مخاارج فااي الصااحيحين ماان وجااه، ال ساايم

وجااوه التاارجيح علااى مااا تفاارد بااه أحاادهما، وعلااى كاال حااال الخطااب سااهل، يعنااي إذا قاادمنا الصاايام أو قاادمنا الحااج 
 األمر سهل ولكل وجه.

جحااد وجوبااه كفاار اتفاق ااا، وماان اعتاارف بوجوبااه  والصاايام أحااد أركااان اإلسااالم، ومبانيااه العظااام، ركاان باالتفاااق ماان
وتركه من غير جحد لوجوبه جماهير أهل العلم على أنه ال يكفر، وفي رواياة عان اإلماام أحماد نصارها جماع مان 
المالكية أن تارك أحد األركان يكفر بما فاي ذلاك األركاان العملياة الصاالة والصايام والزكااة والحاج، يكفار، ألناه ماا 

ركن ااا؟ إن هاادم ركن ااا خااالص هاادم البناااء، نعاام ينهاادم البناااء، لكاان عامااة أهاال العلاام علااى أنااه ال  معنااى كااون الشاايء
، وتاارك الصاالة حكماه معاروف، كفاره جماع مان أهال  يكفر، أما لم يأت بالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصاال 

كاان فعاماة أهال العلام علاى عادم العلم، وهذا الذي تدل عليه النصوص، ونقال اتفااق الصاحابة علياه، أماا بقياة األر 
 كفر من ترك واحد منها.

 الصيام وجوبه بالكتاب والسنة واإلجماع:
دَياُم َكَمدا ُكِتدَب َعَلدى الَّدِذيَن ِمدن َقدْبِلُكْم َلَعلَُّكدْم َتتَُّقدأما الكتاب:  ( 081)]وَن{}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُندوْا ُكِتدَب َعَلدْيُكُم الصِِ
َكام الصايام، وهاو أناه ياورث التقاوى، والماراد بالصايام الماورث للتقاوى: في اآلي[ سورة البقرة ة إشارة إلاى أعظام ح 

هاذا الماراد  (())رمضاان إلاى رمضاانالصيام الذي يؤدى على الوجه المشروع، وهو الصيام المكفر، في الحديث: 
والعمال باه  ،يادع قاول الازور))من لم به هذا الصيام الذي يؤتى به على الوجه المشروع، الذي ال يخالطه مخالفة 



يعني شخص يصوم بالنهار، وينام عن الصلوات، هذا ما الفائدة من  فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه((
صيامه؟ أو يقوم ليؤدي الصلوات في وقت، ثم يرجاع ويتفارغ بالليال ألذياة المسالمين، مثال هاذا أورثاه التقاوى؟ هاذا 

لااة صااحيح ومسااقط للطلااب، ال يااؤمر بقضااائه وال إعادتااه، يبقااى أننااا نظاار مااع مااا ترتباات آثاااره عليااه، لكاان فااي الجم
الصااحة واإلجاازاء اآلثااار الشاارعية المرتبااة علااى العبااادة، نااأتي بصاايام يااورث لنااا التقااوى، ونااأتي بصااالة تنهانااا عاان 

 الفحشاء والمنكر، وال يمكن أن نأتي بعمل تترتب عليه آثاره إال إذا جئنا به على الوجه المشروع.
تسااعة رمضااانات، فيااه فوائااد  -عليااه الصااالة والسااالم-الصاايام فاارض فااي الساانة الثانيااة ماان الهجاارة، وصااام النبااي 

ا: مظهر من مظاهر عدل هللا  بين عباده ليتاذكره  -جل وعال-متعلقة بالدين، وتربية للنفس، وتزكية لها، فيه أيض 
ام أناه يجاب علاى الغناي والفقيار، يجاب علاى األميار الخلق فيعدلوا بين من والهم هللا أماره، فوجاه العادل فاي الصاي

 .-جل وعال-والحقير، على الملوك وعلى السوقة، ما أحد يعفى من الصيام، وهو قادر عليه، فهذا من عدل هللا 
ااا فوائااد صااحية: خلااو المعاادة ماان األطعمااة المتراكمااة والاادهون والشااحوم، ال شااك أنااه مفيااد صااحيًّا؛ ولااذا  فيااه أيض 

المرضى باأنواع مان المارض بالحمياة، وهاذا ناوع منهاا، فاإذا صاام اإلنساان تخلاص مان كثيار مان ينصح كثير من 
الفضالت، والمراد بذلك مثل ما ذكرنا، الصيام الذي تترتب عليه آثااره، قاد ال تترتاب اآلثاار وال الصاحية الدنيوياة، 

م نااام إلااى الظهاار هااذا كاام علااى بعااض أنااواع الصاايام، الشااخص إذا مااأل بطنااه فااي السااحور ماان أنااواع األطعمااة، ثاا
يحرق من طعامه ما نسابته كام؟ ماا يحارق شايئ ا، ثام بعاد ذلاك الظهار يمكان يناام بعاد، أو يواصال، كماا فاي صايام 
كثيااار مااان أهااال التفاااريط والغفلاااة، مثااال هاااذا ال تترتاااب علياااه آثاااار ال الدينياااة وال الدنيوياااة، صااايام كماااا يعبااار النااااس 

 بأسلوبهم اليوم أجوف، وهللا المستعان.
 :رمضان في والفطر للصوم الهالل رؤية في جاء ما بابيقول: 
 :فقال رمضان ذكر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

 .((له فاقدروا عليكم غم فإن ،تروه حتى تفطروا وال ،الهالل تروا حتى تصوموا ال))
بات دخول الشرع وخروجه، األمر بالصيام معلق برؤية الهالل، واألمر بالفطر كذلك نعم هذه الوسيلة الشرعية إلث

والخطاااب يتجاه إلاى األماة جميعهاا أو مجموعهااا؟ يقاال: يتجاه إلاى المجمااوع أو  ))ال تصاوموا حتاى تاروا الهاالل((
 للجميع؟ ما الفرق بينهما؟

 .........:طالب
بجميعها؟ يتجه إلى الجميع أو يتجه إلى مجموع األمة، إذا قلنا: أو  لكن اآلن يتجه الخطاب إلى األمة بمجموعها

يتجه إلى الجميع، هو يتجه إلى المجموع، لو قلنا: يتجه إلى الجميع، لقلنا: ال يصوم أحد حتاى يارى الهاالل، فاي 
ذا قلنا: الخطاب متجه إلاى المجماوع، قلناا: تصاوم األماة بمجموعهاا إذا ثبات رؤيتاه مان قبال  مان شخص بعينه، وا 

يثبت الهالل برؤيته على الخالف بين أهل العلم هل يثبت بواحد أو باثنين؟ على ما سيأتي، فهو خطاب لمجموع 
األمة، وهل هو خطاب لمجموعها الشامل بمعنى أنه يلزم األمة من مشرقها إلاى مغربهاا، إذا رآه مان يثبات دخاول 

مسألة اختالف المطاالع أو اتفااق المطاالع، يعناي هال الشهر برؤيته، أو أنه بالنسبة لمن تشمله هذه الرؤية؟ وهي 
المطالع متفقة أو مختلفاة؟ يعناي اآلن عرفناا أناه ال يمكان أن يتجاه إلاى كال فارد مان جمياع األماة، لكان هال يتجاه 
إلى مجموع األمة بجميع أقطارها وأقاليمها، أو أن أهل كل قطر يمكن أن يتجه لهام الخطااب علاى حاده، باعتباار 



د يخرج في بلد، ويطلع ويرى، وال يرى في بلد آخر، وهل معنى عدم رؤيته في البلد اآلخر أو اإلقلايم أن الهالل ق
اا؟ ألناه رؤي فاي بلاد آخار، هاذه المساألة اآلن هاي مساألة اتفااق  ن كاان طالع  اآلخر أناه لام يطلاع فعاال  أو لام يار وا 

لابالد الصاايام؟ أو ال يلازم؟ أو إذا رؤي فااي المطاالع أو اخاتالف المطااالع، فاإذا رؤي فاي الشااام هال يلازم أهاال هاذه ا
 المشرق هل يلزم أهل المغرب أو العكس؟

 :........طالب
على الخالف المعروف المشهور، يعناي األكثار علاى أناه إذا رؤي الهاالل فاي بلاد مان بلادان المسالمين لازم النااس 

  كلهم الصوم.  
 ........:طالب

 عميان يتجه إليهم؟ ضعيف البصير يتجه إليه؟ هذا الكالم الذي قلناه، المسألة مشقة، ال
 .......:.طالب

ال، هو متجه لمجموع األمة، هو متجه إلى مجموع األمة، يستحيل أن يتجه إلى الجميع، يستحيل اساتحالة عقلياة 
 وشرعية أن يتجه إلى الجميع.

 .......:.طالب
 .معروف ،بال شك

هاذا الانص ال شاك أناه يحتمال ماا دام لايس متجاه إلاى الجمياع، أقول: مسألة االتحاد واالختالف في المطالع مثال 
بااال إلاااى مااان يثبااات الحكااام بشاااهادته، فالماااأمورون بصااايام رمضاااان إذا رؤي مااان قبااال مااان يثبااات الشاااهر بشاااهادته، 
فالمسااألة التااي أشاارنا إليهااا مسااألة المطااالع واختالفهااا، فيهااا مثاال هااذا الحااديث الشااامل الااذي يتناااول األمااة بكاملهااا، 

ديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاء كريب مان الشاام، وقاد صاام النااس فاي الشاام قبال أهال المديناة وفيها ح
بيوم، فقال كريب لمعاوية: الناس صاموا فأكملنا الثالثين فلنفطر، فقال ابن عباس: "ال، ال نفطر حتى نراه، هكاذا 

يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة؟  " فهل معنى هذا أن ابن عباس-صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا  
هذا هو الظاهر من النص، أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة، هذا هو المتباادر مان الانص، 
وبااه يسااتدل أهاال العلاام علااى اخااتالف المطااالع، حتااى رأى بعضااهم أنااه نااص فااي المسااألة، وهااو مقاادم علااى هااذه 

بقولااه: هكااذا  -رضااي هللا عنهمااا-مطااالع ماااذا يقااول؟ يقااول: إن اباان عباااس العمومااات، لكاان الااذي يقااول باتحاااد ال
وأفطااروا  ،))صااوموا لرؤيتااه: -عليااه الصااالة والسااالم-أخااذ ا ماان قولااه  -صاالى هللا عليااه وساالم-أمرنااا رسااول هللا 

مل يعني ما فيه نص خاص مرفوع يدل على اتحاد المطالع، إال كالم ابن عباس، وكالم ابن عباس يحت لرؤيته((
أمر خاص يدل على اختالف المطالع، واالحتمال الثااني: أناه اساتند  -عليه الصالة والسالم-أنه سمع من النبي 

 فعلى هذا تتحد النصوص. وأفطروا لرؤيته(( ،))صوموا لرؤيته: -عليه الصالة والسالم-إلى قوله 
ناس بالصايام علاى اتحااد المطاالع، علاى ولذا يتسامح كثير من أهل العلم ويرون أنه ال مانع من أن يفتى ويلزم ال

أناااه يلااازم أهااال المشااارق برؤياااة أهااال المغااارب والعكاااس؛ ألن النصاااوص محتملاااة، يعناااي عنااادنا فاااي مساااألة اخاااتالف 
، -صاالى هللا عليااه وساالم-المطااالع حااديث اباان عباااس، وهااو فااي صااحيح مساالم، ويقااول: هكااذا أمرنااا رسااول هللا  

لمطاالع، وأن أهال الشاام لهام رؤياتهم، وأهال المديناة لهام رؤياتهم، بعضهم يرى أن هذا الحاديث ناص فاي اخاتالف ا



، فيرى هذا نص فاي اخاتالف المطاالع، ومانهم مان يقاول: أن ابان -صلى هللا عليه وسلم-وهكذا أمرنا رسول هللا  
ن كان يفهم من كالمه هاو القاول بااختالف المطاالع، لكان قولاه: هكاذا أمرناا رساول هللا  صالى هللا علياه -عباس وا 

ا إلى قوله -وسلم الذي يستدل به غيره على  وأفطروا لرؤيته(( ،))صوموا لرؤيته: -عليه الصالة والسالم-، استناد 
 ويكون حينئذ هذا اجتهاد منه. ))صوموا لرؤيته((اتحاد المطالع 

 .......:طالب
ية وال ماع النااس، لناا ال هو لما أنكر على كريب رؤية معاوية والناس، وأن هذه تخصهم، وأننا لن نفطر مع معاو 

 رؤية خاصة، يعني تصرف ابن عباس واضح في أنه يدل على اختالف المطالع.. 
 .......:طالب

 لماذا؟ ألن معاوية ال بد أن يفطر هذا اليوم؛ ألنه ما أكمل ثالثين يوم ا، ابن عباس يقول: ما نفطر.
 ...:....طالب

ااا يااد ااا خاصًّ ل علااى اخااتالف المطااالع، احتمااال؛ ألنااه لاام يفطاار برؤيااة ال، هااو االحتمااال أن اباان عباااس ساامع نصًّ
اا، ماا افطاروا،  معاوية، من أجل رؤية معاوية؛ ألنه علاى ضاوء رؤياة معاوياة يكاون أهال المديناة كملاوا ثالثاين يوم 

ا يدل علاى اخاتالف المطاالع، لكان قولاه: "هكاذا أمرناا رساول هللا   " هال -صالى هللا علياه وسالم-فتصرفه هذا قطع 
ا اا مان النباي سمع نصًّ يادل علاى اخاتالف المطاالع؟ نقاول: هاذا هاو المظناون باه،  -علياه الصاالة والساالم-ا خاصًّ

: -علياااه الصاااالة والساااالم-وهاااو الظااااهر، لكااان مااان أهااال العلااام مااان يااارى لكاااي تتحاااد النصاااوص أناااه اساااتند لقولاااه 
 ونحن ما رأيناه.  ((، وأفطروا لرؤيته))صوموا لرؤيته

اا مان يارى أن المساألة فيهاا ساعة، على كل حال من الشيوخ الذي ن ما هم من المقلادة، مان أهال األثار والنظار أيض 
أن اإلمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواء  كان في المشرق أو في المغرب فإن له ذلك، وعموم 

قاااليم واألقطااار هااذه النصااوص تشاامله، واألمااة بتاريخهااا السااابق مااا وجااد عناادها مشااكلة علااى ماار العصااور بااين األ
اإلسالمية، ال على القول باالتحاد، وال على القول باالختالف، لكن إشكالنا اآلن في هذه الحدود السياسية، يعناي 
مع هذه الحدود السياسية هي التي أوجدت إشكاالت، فمثال  أقصاى هاذه الابالد ماثال  التاي تبعاد عان ماوطن الرؤياة 

، وتقرب من البلد الثان ، يقاول: ألف كيلو مثال  ي الذي يختلف معه في المطلع من الشام مثال  بعشرات كيلوات مثال 
 يصومون تبع الشام، تبوك مثال  وعرعر، والجهات الشمالية يصومون تبع الشام أو تبع نجد، أو تبع نجران.

 ........:طالب
البلدان ال ناتكلم عان بلاد الحدود السياسية أوجدت إشكاالت، والذي يجعل األمة تتفاوت في مثل هذا حقيقة  بعض 

بعينه، وسائلهم إلثبات دخول األشهر قد ال يقتنع بها اآلخرون، يعني أدخلوا وسائل حديثة، وبعضهم اعتماد علاى 
 حساب، وبعضهم تنكب عن الوسائل الشرعية، فكيف مثال  يلزم الناس برؤيتهم؟ حتى على القول باتحاد المطالع؟

 ........:.طالب
ال مع الرياض؟  -مثال  –ة رؤي الهالل في صعد  أهل الطوال يصومون مع صعدة وا 

 ........:.طالب



ا تقاارب ماان البلااد ألنااه أحيان اا ؛يبقااى أن عمااوم المسااألة مشااكلة فااي الحاادود، لكاان هناااك بعااض البلاادان متحاادة ،نعاام
 الثاني الذي يختلف معه في المطلع.

قااة أو ثقااات، وأماارهم اإلمااام، وألاازمهم بااه، وعلااى كاال حااال إذا صااام الناااس علااى رؤيااة شاارعية مبنيااة علااى رؤيااة ث
ااا، وال نشااك فااي هااذا، ولنااا وسااائلنا الشاارعية المعتباارة، وال زلنااا  -واجتمعات كلمااتهم علااى ذلااك، فهاام علااى خياار قطع 

بخياار، ويترقااب الهاااالل، ويااؤمر بترقبااه، ساااواء  حصاال فعااال  وجاااد، أو لاام ياار وقاااد وجااد، يعنااي عنااادنا  -والحمااد هلل
 شرعية.  -بإذن هللا-ها شرع ا، يعني سلكنا الوسائل الشرعية، فنتائجنا وسائلنا التي كلفنا ب

 -جال وعاال-أفترض أن الناس تراؤا الهالل، ما رأوا الهالل، وهو بالفعل موجاود طاالع الهاالل، لكان بوساائلهم هللا 
اااا إال ماااا آتاهاااا، ماااا رأوا الهاااالل، ثااام بعاااد ذلاااك ليلاااة تساااعة وعشااارين رؤي الهاااالل، نحااا ن أخطأناااا؟ ماااا ال يكلاااف نفس 

ا ال إشاكال فاي هاذا، ولايس فاي  أخطأنا، سلكنا الوسائل الشرعية التي أمرنا بها شارع ا، كونناا أصابنا أو أخطأناا أباد 
 هذا أدنى إشكال، وهلل الحمد.

))إنماا أحكام علاى نحاو ماا وهو مؤيد بالوحي  (())إنما أنا بشريعني أفترض مثال  ما، قوله في الحديث الصحيح: 
م بوسائل شرعية، أخطأت هذه الوسائل الشارعية، النتيجاة صاحيحة، مان حياث الحكام صاحيحة، لكان يحك أسمع((

 ، يبقى أنه لو عرف المحكوم له أن وسيلته التي أثبت بها الحق ليست شرعية، عرف ما يخفى على القاضي مثال 
صحيحة؛ ألن الوسيلة  جاء بشهادة زور، ووثق الشهود عند القاضي، ليس له أكثر من هذا، النتيجة صارت غير

))فإنمااا أحكاام لااه بقطعااة ماان غياار صااحيحة، لكاان يبقااى أن الحكاام صااحيح؛ ألن الوسااائل شاارعية، فيتناولااه الوعيااد 
-يبقاااى أن القاضاااي ال إشاااكال عناااده، وال إثااام علياااه إال إذا فااارط، ويبقاااى أن الثااااني  يااادعها((لفليأخاااذها أو  ،ناااار

-كاوم لاه بشاهادة غيار صاحيحة، يتقاي هللا، علياه أن يتقاي هللا علياه أن يرضاى ويسالم، وأن المح -المحكوم علياه
، وخوطب بنصوص خاصة، ويبقى أن الوسائل صحيحة، والنتائج تخرج صحيحة ظااهر ا، أماا البااطن -جل وعال

 ، فنحن مأمورون بما ركب فينا.-جل وعال-هو الذي يتواله هللا 
نوجااد مراصااد وال درابياال وال غيرهااا، لكاان لااو وجاادت هااذه  والمااراد بالرؤيااة رؤيااة العااين المجااردة، لساانا بمطااالبين أن

األمور، ورؤي من خاللها ما نقاول: أن هاذه ماا هاي برؤياة، هاي رؤياة، رؤياة عاين لكنهاا عاين بواساطة، ال يمكان 
ال فاألصاال أننااا ال نكلااف غياار العااين  أن توجااد هااذه المراصااد والهااالل مااا هااو موجااود، إنمااا هااي زيااادة احتياااط، وا 

نااا نحتاااط وناازداد ماان االحتياااط فااي هااذا الباااب وناادعو المراصااد والاادرابيل هااذا ال بااأس بااه، لكاان مااع المجااردة، كون
 عدمها ال يترتب حكم العدم، فالمسألة مفترضة مع عدم هذه الوسائل.

 ....:.....طالب
ا دارت، ال، حتااى الرؤيااة باآللااة، بالجهاااز، مااا المااانع؛ لكنهااا لااو عاادم مااا نقااول: إن هناااك رؤيااة ناادور معهااا حيثماا

، شايئ ا ال تاراه  وجدت ما وجدت، ما علينا منهاا، يعناي مثال اآلن بإمكاناك ماع االبتعااد تقارأ فاي الكتااب تتعاب قلايال 
لست مكلف ا بقراءته؛........ وال يجب عليك أن تشتري نظارة، لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر علاى هاذا 

 إن شاء هللا.
 ........:.طالب



ااا لااه ذلااك، لكاان باعتبااار وجااود هااذه هااذا األصاال، وا آلن لااو كاناات األمااة يحكمهااا حاااكم واحااد، ويلاازم الناااس جميع 
ااا الناااس يتفاااوتون؛ العاادل فااي الاابالد الفالنااي لاايس  الحاادود، وهااذه الاادول المختلفااة فااي وسااائلها وفااي طرائقهااا، وأيض 

ن العدالاة مبناهاا علاى مالزماة التقاوى بعدل في هذه الابالد، والعادل فاي هاذه الابالد قاد ال ياروى فاي تلاك الابالد؛ أل
 ، والمروءة، المروءة تختلف من بلد إلى بلد، أنا ال أقبله في البلاد الفالناي؛ ألناه لام يالحاظ الماروءة عنادي أناا ماثال 
دعنااا ماان مسااألة العدالااة، العدالااة شاايء متفااق عليااه، لكاان يبقااى أن هناااك أمااور مااا تخفااى علااى الناااس، أمااور فااي 

 إلى مزيد بسطها. وسائلها، ما تحتاج
 ........:طالب

 ما أحد يلزمك، ما فيه أحد يلزم، ال سلطان له عليك كيف يلزمك؟
 ........:.طالب

 لكن افترض أنت في بلد ما، والبلد الثاني الذين رأوا الهالل بوسائلهم التي تختلف عن وسائلك.
 .......:.طالب

ن بااالد المساالمين أوجاادت مشااكلة فااي هااذه المسااألة وفااي أنااا أقااول: إن وجااود الحاادود، هااذه الحاادود التااي فصاالت بااي
كثير من المسائل، أنت افترض هاذه البلادة فاي آخار هاذا البلاد، وقريباة مان البلاد اآلخار، صاام البلاد اآلخار تصاوم 

 هذه تبعهم أو ما تصوم، الذي ما بينها وبينهم إال عشرة كيلو أو تصوم تبع بلد بينهم ألفان كيلو؟
 ........:طالب
اا لاولي أمارهم الشارعي وألازمهم  يعني أنا قلت لك: إن الحدود أوجدت مشكلة، وعلى كل حال إذا صام أهل بلاد تبع 

 بذلك، وقد التزم بذلك بناء  على رؤية من يثبت دخول الشهر برؤيته انتهى اإلشكال.
 .......:طالب

لي أمار مسالم، يعناي ممكان أن تقاول ما يمكن، وفيه ولي أمر يلزمهم إلزام ا، المسألة مفترضة في بلد مسلم، في و 
 مثل هذا في األقليات، في الجاليات في بالد الكفر.

 ..:......طالب
 يختلف معهم المطلع أو ما يختلف؟ إذا اختلف ال تصوم إال مع بلدك.

 ......:.طالب
غم عليكم فاقدروا ))فإن فالصيام واإلفطار مرتبط بالرؤية  ))ال تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى تروه((

غم عليكم يعني ليلة الثالثين من شعبان فيه غيم أو غبار أو قتر، ولم يتمكن من تصدى للرؤية من الرؤية،  له((
الاراوي ابان عمار يفسار  ))فإن غم عليكم فاقادروا لاه((لوجود ما يحول دون رؤيته، يصوم الناس أو ما يصومون؟ 

ال علاى رمضاان؟  ())فاقادروا لاه(قوله عليه الصالة والساالم:  أي ضايقوا علياه، ضايقوا علاى مااذا؟ علاى شاعبان وا 
على شعبان، يعني اجعلاوه تساعة وعشارين وصاوموا، وهاو راوي الحاديث، وهاو المعتماد عناد الحنابلاة أن مثال هاذا 
اليااوم يصااام، "فااإن حااال دونااه غاايم أو قتاار فظاااهر المااذهب يجااب صااومه" وفااي روايااة أخاارى فااي المااذهب: "يجااوز 

 رواية الثالثة وهي الصحيحة أنه هو يوم الشك، الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم.صومه" وال



يعناي ضاايقوا علياه، هاذا قااول، ومانهم ماان قاال: تفسار هااذه الرواياة بماا جاااء بادلها فااي  (())فاقاادروا لاههاذا التفساير 
ذا أ ضايف  ثاين(())فاأكملوا عادة شاعبان ثالوفاي رواياة:  ((ن غم علايكم فاأكملوا العادة ثالثاين))فإالصحيح  ناص، وا 

"، فاال -صالى هللا علياه وسالم-إلى هذا النص قول عمار: "من صاام الياوم الاذي يشاك فياه فقاد عصاى أباا القاسام 
 يجوز صيام يوم الشك.

هناك تأويل ثالث ذهب إليه بعضهم وهو قول مهجور، قالوا: معناه: فاقدروا له بحساب المنازل، قالاه أباو العبااس 
ية، وياروى عان مطارف بان عباد هللا مان ساادات التاابعين معاروف، وابان قتيباة قاال ابان عباد بن ساريج مان الشاافع

البر: ال يصح عن مطرف، وأماا ابان قتيباة فلايس ممان يعاول علياه فاي مثال هاذا، يبقاى ابان ساريج مان الشاافعية، 
 ويكون قوال  له.

م اإلجماااع، شاايخ اإلسااالم علااى كاال حااال هااذا قااول مهجااور، التعوياال علااى الحساااب قااول مهجااور، باال نقاال بعضااه
حكاى اإلجماااع علااى عاادم التعوياال علااى الحساااب، وأنااه ال قيماة لااه، باال الصااوم والفطاار معلااق بالرؤيااا بالنصااوص 

وال دعاوى لناا  ))ال تصاوموا حتاى تاروا الهاالل(( وأفطاروا لرؤيتاه(( ،))صوموا لرؤيتهالصحيحة الصريحة القطعية 
نعتمد الحساب في أوقات الصلوات، وهي أهم وال نعتمد الحساب فاي بحساب وال غيره، بعضهم يلبس ويقول: إننا 

الصااوم، يقااول: التقااويم اآلن نعتمااده وهااو حساااب، بينمااا الصاايام مااا نعتمااده وهااو دون الصااالة؟ هااذه شاابهة يوردهااا 
بعضهم، لكن فاي األماور المطاردة، األماور المنضابطة فاي الحسااب يعتماد عليهاا، األسابوع سابعة أياام وماا الماانع 

ا األحد؟ اليوم والليلاة أربعاة وعشارون سااعة، وكال سااعة ساتون دقيقاة منضابطة، م ن أن نقول: اليوم السبت، وغد 
وثباات باااالطراد والحساااب، حساااب دخااول األوقااات مبنااي علااى رصااد للشاامس، الشاامس منازلهااا ال تختلااف، بينمااا 

كانات األشااهر كلهااا ثالثااين، أو  مناازل القماار تختلااف لمااذا؟ ألنااه شااهر تساعة وعشاارون، وشااهر ثالثاون، يعنااي لااو
كلها تسعة وعشرين قلنا: ال مانع من الحساب؛ ألنه ما يختلاف، لان تختلاف الرؤياة عان الحسااب؛ ألن هاذه أماور 
مطردة أما شهر تسعة وعشارون، وشاهر ثالثاون، وشاهر تساعة وعشارون وهكاذا، ال باد مان التفااوت باين الحسااب 

يقسام إلياه الياوم والليلاة، وبخاالف ماا يقسام علياه األسابوع؛ ألن هاذا وبين ظهور الهالل وعادم ظهاوره، بخاالف ماا 
 مطرد.
صالى - هللا رساول أن -رضاي هللا عنهماا- عمار بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنييقول: 

اا  هاذا بنااء  علاى الغالاب، الغالاب أن األشاهر تساعة وعشارون  ((وعشارون  تساع الشاهر)) :قال -هللا عليه وسلم يوم 
فاي  ((لاه فاقادروا علايكم غام فاإن ،تاروه حتاى تفطاروا وال ،الهاالل تاروا حتى تصوموا فال ،ة وعشرون ع))الشهر تس
 وستأتي. ))فأكملوا العدة ثالثين((البخاري: 
صالى هللا - هللا رساول أن -رضاي هللا عنهماا- عبااس بان هللا عباد عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني

 فاأكملوا علايكم غام فاإن ،تاروه حتاى تفطاروا وال ،الهاالل تاروا حتاى تصاوموا ال)) :فقاال رمضاان كارذ -عليه وسالم
هذه نصاوص بأناه إذا لام ياتمكن مان رؤياة الهاالل لماا يحاول دون رؤيتاه أن شاعبان يكمال ثالثاين،  ((ثالثين العدة

ياوم -ل، تبين أن يوم الشك افترض أن الناس كملوا شعبان ثالثين، ثم ليلة تسعة وعشرين من رمضان رؤي الهال
من رمضاان، لكان ياأثمون النااس لمااذا لام يصاوموا ونقاص شاهرهم؟ ال ماا ياأثموا، وساائلهم شارعية، وداروا  -الغيم

 حيثما وجهوا، وال إشكال.



هاااذا الحاااديث منقطاااع؛ ألن فياااه واساااطة باااين ثاااور بااان زياااد الاااديلي وعباااد هللا بااان عبااااس يروياااه أباااو داود والترماااذي 
اا روح اباان والنساائي مان  طرياق ساماك عان عكرماة عان ابان عباااس، فاالراوي عان ابان عبااس عكرماة، يروياه أيض 

عبادة عن مالك، يعني بهذا اإلسناد عن مالك عن ثاور عان عكرماة عان ابان عبااس، فالواساطة باين ثاور بان زياد 
 الديلي وعبد هللا بن عباس هو عكرمة.

ا، لما فيه من الكالم، ساعيد بان المسايب وغياره تكلماوا فاي عكرماة، وقاال  زعم بعضهم أن مالك ا أسقط عكرمة عمد 
ن لم يثبت عنه، لكن الكالم فاي عكرماة معاروف عناد أهال العلام، واإلماام مالاك  بعضهم: إنه يرى رأي الخوارج، وا 

ا للكاالم الماذكور  -رحمه هللا- من أشد الناس احتياط اا فاي هاذا البااب، فازعم بعضاهم أن مالك اا أساقط عكرماة عماد 
وال يصااح ذلااك، لماااذا؟ ألن مالااك خاارج لعكرمااة باساامه بالتنصاايص، يعنااي لااو رأينااا فااي كتاااب المناسااك هنااا  فيااه،

يقااول: باااب ماان أصاااب أهلااه قباال أن يفاايض: وحاادثني عاان مالااك عاان ثااور باان زيااد الااديلي عاان عكرمااة مااولى اباان 
كرمااة، اإلمااام البخاااري عباااس قااال: ال أظنااه إال عاان عبااد هللا باان عباااس، يعنااي صاارح باساامه، والبخاااري احااتج بع

رحماه -احتج بعكرمة، فحذفه على طريقة اإلماام مالاك فاي مساألة القطاع والبالغاات والمراسايل، هاذه اإلماام مالاك 
ال يرى فيها إشكاال ، وكثير مر بنا من مثل هذا، تجده مرسل عن مالك وموصول في الصحيحين، فعلى كل  -هللا

ا. حال مالك روى عن عكرمة وخرج له وصرح باس  مه، فال وجه لمن قال: إن اإلمام مالك أسقطه عمد 
اااااااااااااااااااااا عكرماااااااااااااااااااااة         وفاااااااااااااااااااااي البخااااااااااااااااااااااري احتجاج 

 مااااااااااااااااااااااع اباااااااااااااااااااااان ماااااااااااااااااااااارزوق وغياااااااااااااااااااااار ترجمااااااااااااااااااااااة 
 
 

 فمثل هؤالء يخرج لهم في الصحيح، وخرج لهم اإلمام مالك.
 ........:.طالب

 ال، ما يمكن.
 .......:طالب

لهالل، ولو قال الحساب: إنه ماا ولاد، ماا عليناا مانهم؛ ألناه .......... إذا شهد من يثبت الحكم بشهادته أنه ولد ا
 عندنا وسائل شرعية نبني عليها سواء  طابقت الواقع أو لم تتطابق، عندنا وسائلنا الشرعية.

 .......:طالب
الرائي قد يتوهم، لكن ماا عنادك إال أن تحكام بالوساائل التاي أمارت بهاا، يعناي كونهاا طابقات الواقاع أو لام تتطاابق 

 هذا ليس لديك، إذا جاءك من ترضى دينه، وهو ثقة عدل في نفسه، ما المانع؟ ف
 .......:طالب

من الذي قال: ما ولد؟ الحاساب، ال تلتفات إلاى حساابه ياا أخاي، عنادنا وساائل شارعية، نثبات مان خاللهاا الادخول 
وهاام كلهاام عاادول ثقااات  والخااروج، ولاايس لنااا أدنااى التفااات إلااى غياار وسااائلنا الشاارعية، اآلن تفتاارض شااهد اثنااين،

وجاااءوا بماازكين، وانتهااى اإلشااكال فااي قضااية مااا، وعناادك أناات قاارائن، وعناادك مااثال  أدلااة جنائيااة، وعناادك وسااائل 
جاءتنااا ماان غيرنااا، مااثال  كااالب أثبتاات أن هااذا عنااده كااذا، وشااهد الشااهود الثقااات أنااه مااا عنااده كااذا، نقااول: إن هااذه 

 يا أخي. وسائل ما تختلف، الكالب مجربة وممرنة، ال،
 :........طالب



ناه ماا ولاد، ياا إ :، عنادك ناص أناه ماا ولاد، أو قاال الحساابيادريك أناه ماا ولاد مااحساب، و  ؟هو الذي ينقضه ماو 
 ؟ماذاأحلت على  ا؟شرع   اب أم أحلت على الشاهدس  أخي أنت أحلت على الح  

 طالب:........
ت، إثبات العدالة، ونفي العدالة شرعية عندنا، وكال ال، نطعن في الشاهد، نطعن به في دينه، عندنا وسائل اإلثبا

 أمورنا مبنية على هذا، كون الشهادة خالفت الواقع ما خالفت، عندنا وسائل شرعية. 
 طالب:........

 كيف؟
 :.......طالب

 رأى شهره، والحمد هلل ثقة عدل، وتحمل المسئولية، هللا يقويه.
 :........طالب

ألن األصل الرد، مظنة للرد، عمره مائة وثالث سنين، ردوا شاهادته لمااذا ماا يردوناه؟ ألنه مظنة للرد يا أخي، ال 
 يا أخي ما يرى الحائط كيف بالهالل؟ ليس طعن ا به، كل شيء موجود ما هو بشيء حدث.

 ........:طالب
 داها؟ هذه وسائلنا الشرعية، لماذا نتع الشهر هكذا(( ،ال نقرأ وال نحسب ،))نحن أمة أميةال، عندنا 

 ........:طالب
وهللا يا أخي األمية لو بقيت كان خير ا كبير من تعلم العلوم التاي يدرساها كثيار مان المسالمين، وماا تغيارت الفطار 
ااا، يعنااي العاايش خلااف أذناااب  إال بساابب دخااول كثياار ماان العلااوم علااى المساالمين، األميااة مااا هااي بصاايغة ذم مطلق 

ثير من العلوم التي تارى، نبيناا أشارف الخلاق أماي، أشارف مخلاوق علاى البقر كما يقول اإلمام الذهبي خير من ك
 اإلطالق بدون استثناء أمي.. 

 ..........:طالب
لاااو قلناااا: باتحااااد المطاااالع اآلن مشاااكلة، اآلن باعتباااار اخاااتالف البلااادان فاااي كثيااار مااان األماااور بلااادان المسااالمين ال 

غربهااا، يعنااي إلزامااه بحاادود واليتااه، ومااا عاادا ذلااك ال يحكمهااا حاااكم واحااد يسااتطيع أن يلاازم األمااة ماان شاارقها إلااى 
 يستطيع أن يلزم، فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهالل يستطيع أن يلزم من تحت واليته.

 طالب:........
رؤي الهالل في هذه البالد، وفاي مصار ماا رؤي الهاالل هال لمصاري أن يقاول: أناا أتباع الحارمين وال أتباع بلادي؟ 

طر متاى؟ والحاج متاى؟ دع االتحااد واجتمااع الكلماة رحماة، وهادف ومقصاد مان مقاصاد الشارع، الصوم متى؟ والف
يأتي في كالم مالك شيء يادل علاى هاذا رحماه هللا، يقاول: وحادثني عان مالاك أناه بلغاه أن الهاالل رؤي فاي زمان 

ل ماذا؟ هالل عثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الزوال، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني هال
ال هالل الخروج؟ هالل الخاروج، فلام يفطار عثماان حتاى أمساى وغابات الشامس، يعناي إذا رؤي الهاالل  الدخول وا 
ا، يعناي إذا  بعد الزوال فهو لليلة القادمة عند الجميع، لكن إذا رؤي قبل الزوال فاألكثر على أنه لليلة القادمة أيض 

 ة بأحكامها، الكالم على الليلة القادمة.رؤي بعد طلوع الشمس انتهت الليلة الماضي



 يقول الثوري وأبو يوسف: "هو لليلة الماضية إذا رؤي قبل الزوال". 
قال يحيى: سمعت مالك ا يقول: في الذي يرى هالل رمضان وحده، رأى هالل رمضان متأكد ما عنده أدنى شاك، 

خص ذهاب لياادلي بشااهادته مااا قباال، ردت لكان ردت شااهادته، رأى هااالل رمضااان وحاده فاارأى الناااس الهااالل رآه شاا
وقاد  ))صاوموا لرؤيتاه((شاهادته، وهاو ماا عناده شاك أن رمضاان دخال، يصاوم أو يفطار؟ هال يصاوم باعتباار أناه 

ْهَر َفْلَيُصْمُه{رآه؟  وقد شهد، أو نقول: ماادام ردت شاهادته والنااس [ ( سورة البقرة085)]}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
لاه أن يفطار،  -أي ال يجاوز-م يصوم الناس؟ يقول اإلمام مالك: يصوم وجوب ا، وال ينبغي ما صاموا، والصوم يو 

وهااو يعلاام أن ذلااك اليااوم ماان رمضااان، مااا فيااه مباارر للصاايام، يعنااي هااو رأى الهااالل قاماات عليااه، خااالص دخاال 
))صااوموا ة الساابقالشاهر، إن أفطاره صااار مفطار ا فااي ياوم مان رمضااان مان غياار عاذر، وهاذا قااول األكثار، لألدلااة 

الغاية وجدت إذ ا يوجد المغيا؛ ألنه يصادق علياه أناه رأى، فاتجاه الخطااب إلياه  لرؤيته(())ال تصوموا حتى تروه((
سحاق: ال يصاوم حتاى يحكام اإلماام بأناه مان رمضاان، يعناي حتاى يقبال  بالصيام، وقال عطاء والحسن وشريك وا 

لصيام لماذا؟ ألنه إذا ردت شهادته، ولم يقم به غيره لماذا شهادته اإلمام، ويحكم بأنه من رمضان، ويلزم الناس با
؟ هذه وجهة نظر من يقول: إنه ال يصوم، والصوم مع الناس.  ال يتهم نفسه أنه لم ير الهالل فعال 

قال: ومن رأى هالل شوال وحده، اآلن إذا رأى هالل رمضان وحده يصوم، إذا رأى هالل شوال وحده يقول: فإنه 
 ؟ال يفطر لماذا

 .......:.طالب
اااا لعرضاااه، أو ال ياااتهم، أو نقاااول: إن المساااألة مساااألة حكااام شااارعي، والااادخول يثبااات  يقاااول: ال يفطااار، لمااااذا؟ حفظ 

 بشهادة واحد، والخروج ال بد من اثنين، كيف؟ 
 .......:.طالب

 على كل حال سيأتي هذا كله.
مأمون ااا، يعنااي ماان أهاال الفسااق، ويقااول: يقااول: فإنااه ال يفطاار؛ ألن الناااس يتهمااون علااى أن يفطاار ماانهم ماان لاايس 

أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأيناا الهاالل؛ لائال يكاون ذريعاة إلاى غياره، والغالاب أن الاذي تارد شاهادته، لكان المساألة 
فاي خااروج الشااهر، فااي رؤيااة هااالل شااوال، ثقااة مان ثقااات الناااس رأى الهااالل، وقااال: رأيتااه، وقااالوا: وهللا ماان معااك 

رد شهادته، وتصوم الناس، إذ ا ال بد أن تصوم لئال تتهم، وتفتح باب لغيرك، بحيث كال مان ثاني، ما جاء أحد، ت
 أراد أن يفطر في آخر الشهر يقول: وهللا أنا رأيت الهالل.

ا للذريعااة، وبااه قااال أبااو حنيفااة وأحمااد وغيرهمااا، وقااال  ويقااول أولئااك إذا ظهاار علاايهم: قااد رأينااا الهااالل، فمنااع ساادًّ
ن ن خاف التهمة لم يفطر. الشافعي: يفطر وا   خالف، وا 

مالااك ألزمااه بالصاايام لاائال يااتهم، طيااب، إذا ارتفعاات منزلتااه عاان التهمااة، يشااهد بعدالتااه وتحريااه وحرصااه الجميااع، 
وممن يصوم يوم ا ويفطر يوم ا، مثل هذا يتهم بأن يفرط في يوم من رمضاان، ارتفعات حالاه عان التهماة، ماا عااد 

ال ما يفطر؟ على  كالم اإلمام الشافعي يفطر، لكن على كالم غيره ال يفطر، يفطر مع الناس. سيتهمه يفطر وا 
 ........ :طالب

ا، يعني يعتقد أنه مفطر، لكن ال يأكل لئال يتهم.   اإلمام الشافعي يقول: إذا خاف التهمة يفطر اعتقاد 



يفطاار، ويااتم صااوم يومااه وماان رأى هااالل شااوال نهااار ا فااي الضااحى، قباال الاازوال، وماان رأى هااالل شااوال نهااار ا فااال 
 ذلك، فإنما هو هالل الليلة التي تأتي اتفاق ا فيما بعد الزوال، وعند األكثر فيما قبل الزوال، على ما تقدم.

يعناي - ثبات فجااءهم رمضاان مان أناه يظناون  وهام الفطار ياوم النااس صاام إذايقاول: " امالك ا وسامعت :يحياى قال
 ذلااك فااي يفطاارون  فااإنهم وثالثااون  أحااد ذلااك يااومهم وأن ،بيااوم يصااوموا أن قباال رؤي  قااد رمضااان هااالل أن -ثقااة
 ".اليوم

وهم يظنون أنه من رمضان"، ما رؤي الهالل  -يعني يوم العيد-سمعت مالك ا يقول: "إذا صام الناس يوم الفطر  
 يصاوموا أن قبال رؤي  قاد رمضاان هاالل أن -يعناي ثقاة- ثبات فجااءهمليلة العياد، "وهام يظناون أناه مان رمضاان 

" اآلن هاذا الثبات يشاهد الخبار جااءهم سااعة أياة الياوم ذلاك فاي يفطارون  فاإنهم وثالثاون  أحاد ذلاك ياومهم وأن ومبي
 بدخول الشهر أو بخروجه؟ 

 ......:.طالب
ال ما يقبل بخروجه، هو يشهد بدخوله، وانبنى على قبول شهادته بدخولاه خروجاه، لكان لاو شاهد باالخروج مباشارة 

ن رمضان دخل ليلة الخميس، ونحن ما صمنا ياوم الخمايس، يعناي لاو جاءناا فاي وقتهاا ما قبل، يقول: أنا أشهد أ
وشهد نقبل شهادته، جاء وتأخر، هذا رأى الهاالل ياوم األربعااء ليلاة الخمايس، والمساافة بيناه وباين البلاد الاذي فياه 

، قاد يقااول قائاال: لماااذا اإلماام شااهر، اإلمااام ماا تتصااور مسااألة باادون هاذه الوسااائل التااي بلحظاة يبلااغ اآلفاااق الخباار
ينتظاار إلااى ليلااة العيااد؟ نقااول: مااا وصاال إلااى المكااان الااذي فيااه اإلمااام إال بعااد شااهر، تعااب، يمشااي شااهر ا كااامال  
متصورة يعني قبل هذه األزمان، فجاء يشهد بدخول الشهر، وعلى ضوء قبول شهادته بدخول الشهر أخرجنا نحن 

ال مااا هااو مااا خاارج بشااهادته، إنمااا نحاان أخرجنااا الشااهر؛ أل ا وثالثااين، ظاااهر وا  نااه الشااهر مااا يمكاان أن يكااون واحااد 
بظاااهر؟ ألنااه لااو جاااء يشااهد أن الشااهر طلااع مااا قبلنااا شااهادته وحااده، لكاان هااو يشااهد فااي ظاارف تقباال فيااه شااهادة 

 الواحد.
 طالب:........

ا جاء من نجران إلى مكة بدون وسيلة..   افترض شخص 
 طالب:........

نااأتي إلااى  ؟))صااوموا لرؤيتااه وأفطااروا لرؤيتااه((هااو مبنااي علااى نااص خاااص أو علااى  أياان؟ وكااالم اباان عباااس هاال
 المسألة السابقة. 
 طالب:........

لكاان نفتاارض أننااا علااى التاارجيح السااابق، اآلن مااا يمكاان أن يمشااي الشااخص شااهر ا؟ هااذا الشااخص مااا عنااده وساايلة 
 لشام، أخذ شهر ا يمشي.وبطيء في المشي ثقيل بنصف المسافة التي يقطعها من الشام....... ا

 طالب:........
ما فيه مرة قطعت ثالثمائة كيلو بسبعة أشاهر، فالنااس يتفااوتون فاي السارعة بعاض النااس، يقطاع فاي الياوم ماا ال 
يقطعه غياره فاي أسابوع، وبعاض النااس يحتااج إلاى مادة، أنات افتارض هاذا الشاخص بطايء، وماع اتحااد المطلاع، 



إال ليلة العيد، وقال: أنا رأيت الهالل ليلة الخميس، وأناتم ماا صامتم إال ياوم  دعنا من اختالف المطالع، ما وصل
 الجمعة، ماذا يقول مالك؟ 

أن هالل رمضاان قاد  ثبت فجاءهم رمضان من أنه يظنون  وهم ،الفطر يوم الناس صام إذايقول: " امالك   وسمعت
 ،وثالثاون  أحاد ذلاك ياومهم وأنوم الجمعاة، رؤي قبل أن يصوموا بيوم" هو رآه يوم الخميس، ونحن ما صمنا إال يا

ا وثالثين، ال بد أن يكون هذا يوم اليوم ذلك في يفطرون  فإنهم ا، ما يمكن يصير الشهر واحد  ؛ ألنه يوم العيد قطع 
العيد، نحن ما قبلنا شهادته في خروج الشهر، إنما قبلنا شهادته في دخوله، وبنااء  علاى هاذا الادخول الاذي قبلنااه، 

ا وثالثااين، لكاان هاال وساايلة شاا رعية مااا فيااه إشااكال، بناااء علااى هااذه أخرجنااا الشااهر؛ ألنااه ال يمكاان أن يكااون واحااد 
 نقضي ذلك اليوم أو ما نقضيه؟ 

 وما رأيناه؟  ))صوموا لرؤيته((هل نقول: وهللا ما رأيناه وخالص، والرسول يقول: 
 طالب:........

 ال، المطلع متفق مع هذا الشخص الذي جاء. 
 ......طالب:..

 نعم، لماذا؟ 
 .........:طالب

 نعم؛ لكنهم فرطوا في يوم داخل من الشهر.
 .........:طالب

ال ماا نصاوم؟ نقضاي هاذا  جاءنا من يشاهد باأن ياوم الخمايس مان رمضاان، واألصال أن شاهادته مقبولاة، نصاوم وا 
ال ما نقضيه؟ يقول: فاإنهم يفطارون فاي ذلاك الياوم أياة سااعة جااءهم الخبار،  صاالة يصالون  ال أنهام غيار اليوم وا 

"، ألنه بزوال الشمس ينتهي وقت صالة العيد، وهل تقضى مان الغاد الشمس زوال بعد جاءهم ذلك كان إن ،العيد
ال مااا تقضااى؟ يعنااي يصاالون العيااد ماان الغااد أو ال يصاالون؟ المالكيااة: ال تقضااى، عنااد المالكيااة ال تقضااى لاائال  وا 

 ون من الغد في وقتها، وعند أبي حنيفة والشافعي قوالن كالمذهبين.تشبه بالفرائض، وعند الحنابلة: تقضى، يصل
على كل حال المسألة التي ذكرناها هل نقضاي صايام ذلاك الياوم الاذي ثبات أناه مان رمضاان بشاهادة الثبات الثقاة 

وقد  أنه من رمضان؟ يعني لو جاءنا ليلة ثالثين مثال  ونحن ما صمنا إال ثمان وعشرين، وجاء ليلة واحد وثالثين
صمنا تسعة وعشارين، فرطناا فاي الياوم األول، يعناي لاو جاءناا ليلاة تساعة وعشارين وماا صامنا إال ثماان وعشارين 
ا، لكن لو جاءنا ليلاة واحاد وثالثاين ونحان مفرطاون مان الياوم األول علاى ضاوء شاهادته فالاذي يظهار  قضينا قطع 

 القضاء، ما دام قبلنا شهادته نرتب عليها األثر، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الصيام

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  :تاريخ المحاضرة
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام:

ابب من أمجع الصيام قبل الفجر. حدثين حيىي، عن مالك، عن انفع، عن عبد ال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ق
أنه كان يقول: ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجر. وحدثين عن  -رضي هللا عنهما-هللا بن عمر 

 ذلك.مبثل  -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة زوجي النيب 
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني:

: ابب من أمجع الصيام قبل الفجر، اإلمجاع يراد به هنا إحكام النية والقصد -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
قصود أن الصيام هل تشار  له النية متقدمة والعزمية، تقول: أمجعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه، مبعىن امل

أو ال  «إمنا األعمال ابلنيات»على أول أجزائه كسائر العبادات، وهل يشمله حديث عمر املتفق عليه: 
يشمله وال حيتاج إىل نية؟ املؤلف يقول: ابب من أمجع الصيام قبل الفجر، حدثين حيىي عن مالك عن انفع 

ول: ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجر، أي عزم عليه وقصد له، عن عبد هللا بن عمر أنه كان يق
إمنا األعمال »: -رضي هللا تعاىل عنه-فالنية شر  لصحة الصيام كغريه من العبادات؛ لعموم حديث عمر 

موقوف على ابن عمر وأردفه ابملرفوع من حديث  -كما ترون-وهذا اخلرب  «ابلنيات إمنا األعمال ابلنيات
من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام »، ولفظه: -عليه الصالة والسالم-وحفصة زوجي النيب عائشة 

فدل على أن النية شر  لصحته، الارمذي رجح املوقوف، ومقتضى ترجيح املوقوف إعالل املرفوع به،  «له
ن حزم، مجع من لكن املرفوع أيًضا مرجح من قبل مجع من أهل العلم كابن خزمية وابن حبان واحلاكم واب

تشمل  و)ال( هذه جنسية «إمنا األعمال»أهل العلم املقصود، أنه لو مل يكن يف الباب إال حديث عمر: 
مجيع األعمال اليت يتقرب هبا إىل هللا جل وعال، فال تصح إال ابلنية، من أمجع الصيام قبل الفجر ال بد أن 

ن تكون متقدمة عليه وتستصحب هذه النية حىت تكون هذه النية قبل أول أجزاء ما اشارطت له، ال بد أ
فهو ترك، فكيف  «يدع طعامه وشرابه من أجلي»يفرغ من العبادة، الصوم ترك لألكل والشرب والشهوة: 

؟ وهذا ترك، نقول: هو ترك، والارك عمل قليب؛ ولذا قال «إمنا األعمال»يدخل وهو ترك يف حديث: 
 الصحايب:

    لئن قعدان والنيب يعمل       
فذاك منا العمل املضلِ ل            .

. 
يف بناء املسجد ترًكا، ومساه عماًل، فالاروك داخلة حتتاج  -عليه الصالة والسالم-يسمي تركهم مشاركة النيب 

إىل نية لتارتب عليها آاثرها من الصحة والثواب، فال بد فيها من النية، وابلنسبة لصيام الفرض ال بد أن 



-مباشرة العبادة قبل الفجر، جاء ما خيص النافلة وخيرجها من عموم هذه النصوص، النيب  تكون النية قبل
إين »فإذا قالوا: ال، قال:  «هل عندهم شيء مما يؤكل؟»يدخل على أهله فيسأهلم:  -عليه الصالة والسالم

ا ال بد أن تكون ، فاستثىن مجع من أهل العلم النفل، وأنه يصح ابلنية من النهار، واألكثر على أهن«صائم
قبل زوال الشمس؛ ليكون احلكم للغالب، ومنهم من طرد ذلك إىل آخر حلظة من النهار ما مل أيكل، 
وفضل هللا واسع، وهل حيتسب له األجر من نيته أو من أول النهار؟ يعين هل تنعطف النية على ما قبلها أو 

ر، قالوا: ما فيه شيء، قال: أان أجل ال تنعطف على ما مضى؟ دخل الساعة تسع قال: أعطوان  الفطو 
 صائم.

 طالب: ............... 
فضل هللا واسع؛ ألن الصيام ال بد أن يكون كاماًل ال يقبل التجزئة؛ ولذا الذي ال يستطيع أن يصوم النهار  
 كاماًل يفارض أن عنده عالًجا حمدًدا، كل مثان ساعات حبة ثالث مرات ابليوم، أو كل اثنيت عشرة ساعة
تبدأ االثنا عشر من بعد صالة الفجر إىل غروب الشمس يصح صيامه واال ما يصح؟ ما يصح؛ ألنه ال 
يقبل التجزئة، فالنية عند مجع من أهل العلم تنعطف على ما قبلها، ونظري ذلك من أدرك ركعة من صالة 

ة قبل أن تغرب الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثل هذا يف صالة الصبح من أدرك ركع
الشمس فقد أدرك العصر، الركعة األوىل اليت أدركها يف الوقت أداء بال شك والركعة الثانية اليت فعلها بعد 
طلوع الشمس قضاء، عند األكثر أداء؛ ألن الصالة ال تقبل التجزئة، وفضل هللا واسع مادام أدرك املقصود 

 ب، فله أن ينوي الصيام من أثناء النهار.أن مثل هذا النية تنعطف ما مل أيكل قبلها أو يشر 
 طالب: ............... 

 ابلنسبة للنفل؟ 
 طالب: ............... 

 النافلة تصح من النهار، احلديث نص فيها من النهار.
 طالب: ............... 

م، من ما يظهر هذا خالف األصل هذا حىت لو انعزم وطلب األكل من نوى اإلفطار أفطر عند أهل العل
نوى اإلفطار أفطر؛ ألن املطلوب استصحاب النية يف كل عبادة، ال بد أن تستصحب النية، استصحاب 
ماذا؟ حكم النية ال استصحاب الذكر؛ ولذا يقولون يف الوضوء: يشار  استصحاب حكمها وال يشار  

الوجه واليدين أحس  استصحاب ذكرها، استصحاب احلكم أال  ينوي القطع قبل متام الطهارة، يعين ملا غسل
بريح يف جوفه فأراد إخراجها فلم خترج، مث أكمل يكمل واال يستأنف؟ يستأنف وال بد؛ ألنه مل يستصحب 
حكم النية، لكن ملا انتهى من الوضوء غسل رجليه وأحس بريح، فأراد أن خيرج هذه الريح فلم خترج يؤثر 



فهو مل  «ل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأال يقب»واال ما يؤثر؟ ما يؤثر ما مل حيدث، إذا أحدث 
 حيدث، فاملسألة يف أثناء العبادة ال بد من استصحاب احلكم، وُقل مثل هذا يف الصيام، نعم.

 طالب: ............... 

اي أخي فضل هللا واسع وال حيد، يعين ميكن اإلنسان أن يصوم من يبيت النية قبل الفجر وال يكتب له من 
؛ ألنه مل تارتب اآلاثر عليه صيامه صحيح ومسقط للطلب، لكن ليس له عليه أجر؛ ألنه أجره شيء؟ نعم

 زاول فيه بعض املنكرات من قول الزور والكذب والغيبة وما أشبه ذلك، الصيام جنة ما مل خيرقها. 
مبثل  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النيب 

رضي هللا -من طريق أمي املؤمنني  -عليه الصالة والسالم-، واحلديث خمرج يف السنن، مرفوع إىل النيب ذلك
 مرفوًعا. -تعاىل عنهما

 أحسن هللا إليك.
 ابب ما جاء يف تعجيل الفطر

، أن رضي هللا تعاىل عنه حدثين حيىي، عن مالك، عن أيب حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي
وحدثين عن مالك، عن  .«ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ال يزال »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ب، أن رسول هللا عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن سعيد بن املسيَّ 
ن، أن عمر بن وحدثين عن مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمح .«الناس خبري ما عجلوا الفطر
كاان يصليان املغرب حني ينظران إىل الليل األسود قبل أن   -رضي هللا عنهما-اخلطاب وعثمان بن عفان 

 يفطرا، مث يفطران بعد الصالة، وذلك يف رمضان.
 يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف تعجيل الفطر من احلث عليه والتأكيد. 

ازم سلمة بن دينار الزاهد املعروف، عن سهل بن سعد الساعدي أن حدثين حيىي عن مالك عن أيب ح
ال يزال الدين »ويف حديث أيب هريرة:  «ال يزال الناس خبري»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

يقول احلافظ ابن حجر: ظهور الدين مستلزم لدوام اخلري، يعين فاملعىن واحد، ظهور الدين مستلزم  «ظاهرًا
أخرجه أمحد  «وأخ روا السحور»زاد أبو ذر يف روايته:  «ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر»ري: لدوام اخل

كما جاء -عند أيب داود وابن خزمية من حديث أيب هريرة؛ ألن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، وأتخريهم 
ذو حذوهم ممن ينتسب إىل أن تشتبك النجوم، يؤخرون الفطر، وجاء من يقلدهم وحي -يف بعض الرواايت

إىل اإلسالم فيؤخرون املغرب، صالة املغرب إىل أن تشتبك النجوم، ويؤخرون الفطر، وهذا من وجوه 
: أحاديث تعجيل اإلفطار وأتخري السحور صحاح -رمحه هللا-يقول ابن عبد الرب فمشاهبتهم لليهود، 

أحد، والتأخري الذي يفعله بعض متواترة، ال شك أهنا استفاضت واشتهرت شهرة، حبيث ال ختفى على 



الناس احتياطًا يفعله بعض الناس احتياطًا؛ ألن الشيطان يسو ل هلم وميلي، وقد يكون بعضهم يف الرب حبيث 
يرى قرص الشمس وهو يسقط وخيتفي ابلكلية، ومع ذلك يؤخر زاعًما أنه حيتا  هلذه العبادة ويعجل 

إذا أد ى إىل  -رمحه هللا تعاىل-ما قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية السحور احتياطًا هلذه العبادة، واالحتيا  ك
 -عليه الصالة والسالم-ارتكاب حمظور أو ترك مأمور فاالحتيا  يف ترك هذا االحتيا ، فأمر النيب 

ابلتعجيل، تعجيل الفطر، وحنن نقول هذا من ابب االحتيا ؟! والشيطان ال يزال ابلعبد يوسوس له مبثل 
ىت يسارسل، وإذا أجابه يف خطوة حاوله ابخلطوة اليت تليها وهكذا إىل أن يصل املسألة إىل هذه األعذار ح

حد الوسواس، وهذا من شؤم خمالفة السنة؛ جتد بعض الناس ال يصفو له من الوقت الذي أيكل فيه على 
خمالفة السنة،  حد زعمه وال ساعة يقدم السحور ويؤخر الفطور أتخريًا ابلًغا، وال شك أن مثل هذا من شؤم

حبيث يبتلى اإلنسان مبثل هذا والوساوس اليت كانت قبل ذلك خواطر وهواجس وحديث نفس ال يزال 
الشيطان ابملسلم حىت يصل به احلد إىل أن يارك العبادة، أحد  يقول: ما ارحتت إىل أن تركت الصالة، ما 

صالة من أول األمر ما يستطيع؛ ألنه نشأ اراتح إىل أن ترك الصالة، ملاذا؟ الشيطان حياول به أن يارك ال
على الفطرة وعاش بني املسلمني وهو يف األصل ملتزم مستقيم، لكنه إذا مل يستطع أن جيره إىل الوراء دفعه 

 إىل األمام فيوسوس له يف الوضوء وميكث الساعات، هل نوى أو ما نوى وهل مسى أو مل يسمِ ؟ 
ث وقًتا طوياًل من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي، كلما شرع يف فيمكث الساعات ليتوضأ مث بعد ذلك ميك

الصالة قطعها قال: ما نويت، تظنون أن املسألة سهلة اي إخوان، هذا شخص ترك العمل ملاذا؟ ألنه حيتاج 
أن يتوضأ من الساعة تسع إىل قرب وقت صالة العصر، ترك الدوام، طرق علي الباب مرة يف الثامنة من 

الثامنة يف الشتاء وصالة العشاء مر عليها كم ساعة؟ أكثر من اثنيت عشرة ساعة يقول: إىل  الصباح، الساعة
اآلن ما استطاع أن يصلي العشاء؛ ولذا يف النهاية قال قائلهم: إنه ما اراتح حىت ترك الصالة. فأقول: 

حتتا ، كيف  خطوات الشيطان هذه على املسلم أن يقطعها من أوهلا وال يلتفت إليها، فإذا قال لك:
حتتا ؟ االحتيا  يف ترك هذا االحتيا  الذي جيرك إىل مثل هذه احملظورات، فمجرد ما يسقط قرص 

 الشمس ويقبل الليل من هاهنا ويدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم شاء أم أىب. 
صلى - يقول: وحدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا

األول من حديث سهل بن سعد، والثاين  «ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر»قال:  -هللا عليه وسلم
وهو خمرَّج يف املسند من حديث أيب هريرة من طريق سعيد بن املسيب  -رمحه هللا تعاىل-أرسله اإلمام مالك 

تكرر منه اإلرسال، مر  -رمحه هللا-الك وأيب سلمة عن أيب هريرة، كالمها عن أيب هريرة، فهو موصول، وم
بنا مرارًا أن األحاديث يوردها مرسلة وهي يف الصحيحني موصولة من طريقه رمحه هللا، من طريقه موصولة، 

 وهذا بناء على ما يذهب إليه من أن املسند واملرسل سواء وحيتج ابملرسل كما حيتج ابملسند.



واحتج مالك كذا النعمان           
 .واتبعومها ودانوا           به  .

والتعجيل إمنا يكون بعد تيقن غروب الشمس، فال جيوز فطر الشاك يف غروهبا؛ ألن األصل بقاء النهار، 
 الشك ال يبىن عليه حكم، لكن إذا تيقن غروب الشمس يبادر ابلفطر.

 
 طالب: ................. 

 يعين ابلنسبة للحائض؟
 طالب: ................. 

احلائض معروف أهنا إذا طهرت قبل طلوع الفجر يصح صيامها كاجلنب على ما سيأيت قريبا يف اجلنب، 
تقول: إن هذه املرأة يصح صيام الذي يصبح جنًبا يف رمضان، سيأيت واحلائض مثله، لكن أنت تريد أن 

 ا وعدًما.حاضت بعد أذان الصبح، بعد األذان، والصبح يف احلقيقة مل يدخل حاضت أو طهرت وجودً 
 طالب: ................. 

 ال، هل تقضي هذه الصالة أو ال تقضي؟
 طالب: ................. 

 الصيام؟
 طالب: ................. 

على كل حال لو لو َطُهرت بعد األذان بزمن يسري يقال هلا من ابب االحتيا : تلزم؛ لئال تفطر يوًما من 
اخلرب القطعي، وال بد أن يشكل جلنة تنظر يف املوضوع؛ ألن بعض  رمضان، وقضاؤه احتياطًا حىت يثبت

أعضاء اللجنة األوىل حصل عندهم تردد اليت بُنيت عليها الفتوى السابقة، وإال معروف عند أهل العلم أن 
حكم احلاكم يرفع اخلالف، وعلى كل حال مادام عوام املسلمني أفتوا بشيء تربأ الذمة بتقليد من أفتاهم، 

 ى أن املسألة ال بد من النظر فيها من إعادة النظر فيها.ويبق
 طالب: ................. 

أفىت أبن التقومي مطابق بناء على الفتوى السابقة اليت اعتمدت على تقرير اللجنة األوىل، وبعض الناس ما 
 زال التشكيك؛ ألن بعض من يقول أبن التقومي متقدم على طلوع الصبح ثقات وعندهم خربة.

 طالب: ................. 
 كلموا املشايخ، كلموا اإلفتاء.

 



 
أمري -يقول: وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عمر بن اخلطاب 

كاان يصليان املغرب حني ينظران إىل الليل األسود،   -رضي هللا تعاىل عنهما-وعثمان بن عفان  -املؤمنني
ب الشمس قبل أن يفطرا، مث يفطران بعد الصالة، وذلك يف رمضان، يعين هل فعل يعين بعد تيقن غرو 

هذين اخلليفتني، ومها إمامان من أئمة اهلدى ممن أمران ابالقتداء هبما وسننهما سنن معتربة شرًعا، لكن 
من األربعة  أما إذا خالف قول واحد -عليه الصالة والسالم-معروف هذا أنه إذا مل خيالف املرفوع إىل النيب 

، هنا يصليان املغرب حني -عليه الصالة والسالم-فالعربة مبا ثبت عنه  -عليه الصالة والسالم-قول النيب 
ينظران إىل الليل األسود قبل أن يفطرا، مث يفطران بعد الصالة، وذلك يف رمضان، كاان يعجالن صالة 

رب، وماذا عن تعجيل الفطر؟ مشروع واال ليس املغرب. يقول الشراح: ألنه مشروع اتفاقًا يعين تعجيل املغ
مبشروع؟ مشروع بال شك، واألدلة صحاح متواترة كما قال ابن عبد الرب: يقولون وليس من أتخري الفطر 
املكروه؛ ألنه إمنا يكره إىل اشتباك النجوم على وجه املبالغة، فهم أخروا هذه العبادة من أجل املبادرة إىل 

لها، هذا قاله الباجي وغريه، لكن هل هو متجه؟ يعين من أخ ر بعد األذان نصف عبادة أخرى أُمر بتعجي
ساعة مثاًل إىل أن فرغ من الصالة أصاب السنة واال أخطأ السنة؟ مل يؤخر إىل أن تشتبك النجوم، إمنا أخر 

ا من ملدة نصف ساعة حبيث يتوضأ ويتجهز للصالة ويصلي، أو ثلث ساعة أو ربع ساعة، يعين مع ما عرفن
النصوص السابقة اليت فيها األمر بتعجيل الفطر واحلث عليه، يعين هل كالم الباجي وغريه متجه؟ يف أن 
التأخري إىل ما بعد الصالة ال يعد أتخريًا، وإمنا التأخري املذموم إىل أن تشتبك النجوم الذي فيه املشاهبة 

الشمس، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص لليهود، أو نقول: إن املذموم مطلق التأخري بعد تيقن غروب 
أن املذموم مطلق التأخري واملمدوح التعجيل، طيب، ماذا نصنع فيما ذكره املؤلف بسند صحيح إىل عمر 
وعثمان، مالك عن ابن شهاب عن محيد أن عمر، محيد بن عبد الرمحن هذا أدرك عمر وعثمان واال ما 

 أدرك؟ 
 طالب: ................. 

 وا يف الشروح؟ماذا قال
 طالب: ................. 

 محيد بن عبد الرمحن بن عوف.
 طالب: ................. 

 مل يثبت له مساع منهما، يعين مل يدركهما، من الذي قاله؟
 طالب: ................. 



 من هو؟
 طالب: ................. 

ان احتمال على كل حال الواسطة أن عمر، قال: أما ابلنسبة لعمر فهو متقدم، إدراكه فيه ما فيه، أما عثم
أن عمر، ما قال: رأيت عمر أو مسعت عمر، يعين مل يصرح ابإلدراك ال مبشاهدة وال مساع، وأن هذه 
حكمها عند أهل العلم حكم العنعنة تقبل مع املعاصرة أو ثبوت اللقاء على على اخلالف املعروف، وإذا مل 

ة، أو املعاصرة مع تعذر اللقاء، فإنه ال يثبت اخلرب، فإذا مل يثبت إدراك يكن هناك لقاء مع تعذر املعاصر 
محيد بن عبد الرمحن لعمر بن اخلطاب وأنه قال: أن عمر، فهو حيكي قصة مل يشهدها، وال بد هناك من 

 واسطة، والواسطة جمهولة ال يدرى من هي، فال يثبت اخلرب هبذه الطريقة.
............................           ...

وحكم أن  حكم عن فاجلل            .
. 

قطع حنى الربدجيي           للسووا و 
حىت يبني الوصل يف التخريج            .

. 
روى واال أدرك ومسع؟ كونه روى ال أبس، لكن ال يلزم أن يكون مع الرواية إدراك، هنا روى عنهما، والصيغة 

االتصال، مثل هذه الصيغة أتيت لذكر القصة عن حممد بن احلنفية أن عمارًا أتيت لذكر القصة، وال يلزم منها 
أدرك القصة واال ما أدرك؟ ما أدرك القصة قطًعا، فتأيت هنا جملرد ذكر  -صلى هللا عليه وسلم-مر به النيب 

اوي هذا القصة، ومثلها عن عن أيب األحوص أن نفرًا من اخلوارج خرجوا عليه فقتلوه، عن أيب األحوص، الر 
يروي عن أيب األحوص، أو عن قصة أيب األحوص يروي عن قصته، وال يلزم أن يكون أدركها وكما هنا فإن 
مل يثبت أن محيد بن عبد الرمحن أدرك صنيع عمر وعثمان، إن مل يثبت فاملسألة ال حتتاج إىل تكلف وإن 

 لى ما حيصل به الفطر ولو ابلنية، نعم.ثبتت فيحمل الفطر املذكور على األكل واملبادرة والتعجيل ابلفطر ع
 طالب: ................. 

 ما ساق لفظها؟
 طالب: ................. 

ما يلزم، سهل ما فيه اختالف، ما خيتلف، تكون خمتصرة سهلة، يعين ما فيه اختالف مع هذه الرواية، 
ة فمحمولة على أن املراد ابلفطر هنا املقصود أهنما يصليان املغرب قبل أن يفطرا يعين إن ثبتت هذه الرواي

األكل، واألكل الذي يارتب عليه أتخري املغرب غري األكل الذي حيصل به الفطر، وحصول السنة ابن أيب 
يصلي حىت  -صلى هللا عليه وسلم-قال: ما رأيت رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه-شيبة يروي عن أنس 

عربة مبا ثبت عنه عليه الصالة والسالم، وأما ما ذكره املؤلف هنا يفطر ولو على شربة ماء، على كال حال ال
 فعلى االحتمالني، نعم.



 أحسن هللا إليك.
حدثين حيىي، عن مالك، عن عبد هللا بن عبد الرمحن  ا يف رمضان.ابب ما جاء يف صيام الذي يصبح جنبً 

-قال لرسول هللا  أن رجالً  -ارضي هللا عنه-بن معمر األنصاري، عن أيب يونس موىل عائشة، عن عائشة 
ا وأان أريد الصيام، على الباب، وأان أمسع: اي رسول هللا إين أصبح جنبً وهو واقف  -صلى هللا عليه وسلم

فقال له الرجل: اي  «ا وأان أريد الصيام، فأغتسل وأصوموأان أصبح جنبً »: -صلى هللا عليه وسلم-فقال 
صلى هللا -لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر، فغضب رسول هللا قد غفر هللا  ،رسول هللا إنك لست مثلنا

وحدثين عن مالك، عن . «وهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل، وأعلمكم مبا أتقي»وقال:  -عليه وسلم
رضي هللا -عبد ربه بن سعيد، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة 

يصبح  -صلى هللا عليه وسلم-أهنما قالتا: كان رسول هللا  -ى هللا عليه وسلمصل-زوجي النيب  -عنهما
، عن مسي موىل أيب بكر بن عبد وحدثين عن مالك ا من مجاع، غري احتالم يف رمضان. مث يصوم.نبً جُ 

 ، أنه مسع أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام يقول: كنت أان وأيب عندبن هشامالرمحن بن احلارث 
ا أفطر ذلك يقول: من أصبح جنبً  -رضي هللا عنه-فذكر له أن أاب هريرة  ،مروان بن احلكم وهو أمري املدينة

فلتسألنهما  ،عائشة وأم سلمة ؛ي املؤمننيمَّ أقسمت عليك اي عبد الرمحن لتذهنب إىل أُ  :اليوم، فقال مروان
م عليها، مث قال: اي أم املؤمنني إان  ل  حىت دخلنا على عائشة، فس ،عن ذلك، فذهب عبد الرمحن وذهبت معه

ليس   :ا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشةكنا عند مروان بن احلكم فذكر له أن أاب هريرة يقول: من أصبح جنبً 
يصنع؟ فقال عبد  -صلى هللا عليه وسلم-اي عبد الرمحن أترغب عما كان رسول هللا  ،كما قال أبو هريرة

ا من صبح جنبً أنه كان يُ  -صلى هللا عليه وسلم-فأشهد على رسول هللا  ال وهللا. قالت عائشة: :الرمحن
فسأهلا  -رضي هللا عنها-غري احتالم، مث يصوم ذلك اليوم. قال: مث خرجنا حىت دخلنا على أم سلمة  مجاع

، قال: فخرجنا حىت جئنا مروان بن احلكم، فذكر له رضي هللا عنها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة
أقسمت عليك اي أاب حممد لاركنب دابيت فإهنا ابلباب، فلتذهنب إىل أيب  :الرمحن ما قالتا، فقال مروانعبد 
فإنه أبرضه ابلعقيق فلتخربنه ذلك، فركب عبد الرمحن وركبت معه، حىت أتينا أاب  -رضي هللا عنه-هريرة 

إمنا أخربنيه  ،ال علم يل بذاك :مث ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة ،هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة
-عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن عائشة، وأم سلمة  ،وحدثين عن مالك، عن مسي موىل أيب بكر خمرب.

صلى هللا عليه -أهنما قالتا: إن كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-زوجي النيب  -رضي هللا عنهما
 م.ا من مجاع غري احتالم مث يصو نبً ليصبح جُ  -وسلم

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف صيام الذي يصبح جنًبا يف رمضان، يصبح أصبح يصبح إذا 
دخل يف الصباح، ومثله إذا أمسى يعين إذا دخل يف املساء، وإذا أهْتم وإذا أجْند إذا دخل يف هتامة أو يف 



عليه احلدث األكرب من مجاع كما جند، فالذي يصبح يدخل يف الصباح يدركه الصبح وهو جنب مل يغتسل، 
يف هذه األحاديث أو من احتالم، ومثل هذا يف احلائض والنفساء تطهران قبل طلوع الصبح وتؤخران 
االغتسال إىل ما بعد طلوع الصبح، واجلنب حتصل له اجلنابة من اجلماع قبل طلوع الصبح، وال يغتسل إال 

 ا يف رمضان لكنه ال يغتسل إال بعد أن يصبح. بعد طلوع الصبح ما جاء يف صيام الذي يصبح جنبً 
اجلنب هو الذي تلبس ابجلنابة ووجد عليه أثرها وهو الغسل وليس معناه أنه يصبح متلبًسا بسببه وهو مزاولة 
اجلماع، فرق بني أن يكون متلبًسا ابألثر وبني أن يكون متلبسا ابلسبب، إذا طلع عليه الصبح وهو جيامع 

يقول مجع من أهل العلم: إن النزع مجاع، وأما ابلنسبة ملن جامع أو طهرت قبل طلوع ما صح صيامه، حىت 
 الصبح فإنه يصح صيامه ولو مل يغتسل إال بعد طلوع الصبح؛ عمالً بنصوص الباب. 

يقول: حدثين عن مالك عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن َمْعَمر بن حزم األنصاري، أبو طوالة قاضي املدينة 
-أن رجاًل قال لرسول هللا  -رضي هللا عنها-عبد العزيز عن أيب يونس، موىل عائشة، عن عائشة لعمر بن 

وهو واقف على الباب وأان أمسع، يعين من وراء الباب كما يف صحيح مسلم: اي  -صلى هللا عليه وسلم
صيام هل يصح رسول هللا إين أصبح جنًبا وأان أريد الصيام، فهل يصح صيامي؟ يصبح جنبًا وهو يريد ال

على هذا فلك  «وأان أصبح جنًبا وأان أريد الصيام فأغتسل وأصوم»: -صلى هللا عليه وسلم-صيامه؟ فقال 
يف  أسوة، يعين هل هذا أبلغ أو لو قال: نعم يصح صيامك؟ بال شك هذا أبلغ ألنه سيق جوااًب ابلفعل 

ملا كان جوااًب لسؤال فكأنه قال: نعم، يصح  املتضمن للقول، فكأنه تضافر عليه اجلواب ابلقول والفعل؛ ألنه
صيامك؛ ألين أان أصبح جنًبا وأصوم، وأان أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فلك يف أسوة فأجابه ابلفعل؛ ألنه 

عليه -أبلغ مما لو قال: اغتسل وصم، هذا الرجل اقتنع واال مل يقتنع؟ يعين اعتقد أن هذا من خصائصه 
ه رأى أن هذا فيه شيء من التفريط، ما معىن أنه يصوم وهو جنب؟ ما يقدم يعين كأن -الصالة والسالم

عليه -الغسل قبل دخول وقت الصيام؟ كأنه رأى أن يف هذا شيء من التفريط، وهذا التفريط ابلنسبة للنيب 
ما الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، ومنه هذا التفريط، لكن السائل مل يغفر له  -الصالة والسالم

؛ ولذا قال الرجل: اي رسول -عليه الصالة والسالم-تقدم من ذنبه وما أتخره، فحاله ختتلف عن حال النيب 
إنك لست مثلنا ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر، يعين هذا التفريط الذي مقتضاه أتخري التلبس 

وحنن لسنا مثلك، حنن ما غفر ابجلنابة إىل أن يدخل وقت الصيام هذا من ضمن ما غفر لك اي رسول هللا، 
عليه الصالة -يعين كيف يُفهم منه أن هذا من خصائصه  -صلى هللا عليه وسلم-لنا، فغضب رسول هللا 

وقد أجاب به سؤاله؟ يعين لو كان من  -عليه الصالة والسالم-وأنه داخل يف إطار ما غفر له  -والسالم
لو كان من خصائصه أن يصبح جنًبا قال: ال أنت جييب به السائل؟!  -عليه الصالة والسالم-خصائصه 

عليه الصالة -ال تصبح جنًبا؛ ألن هذا من خصائصي، فلما أجابه به دل على أنه ليس من خصائص النيب 



فكيف يفهم؟ ما الذي محله على هذا: العناد واال االحتيا ؟ بال شك االحتيا ، لكن االحتيا   -والسالم
يدخل يف حي ز االبتداع؛ ولذا غضب النيب  -عليه الصالة والسالم-عله النيب الذي يتضمن الزايدة على ما يف

وهللا وهللا إين ألرجو أن أكون »فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-، فغضب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
فمن أعلم اخللق ابهلل، إن مل يكن أخشاهم  -عليه الصالة والسالم-يعين إذا مل يكن النيب  «أخشاكم هلل
وهو أعلم اخللق بربه، ومن الزم هذا العلم أن يورثه اخلشية   ٨٢فاطر:  ژ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژاألخشى؟ 

يعين مبا آيت وما أذر، يعين  «إين أرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم مبا أتقي»: -عليه الصالة والسالم-
 مثل هذا التصديق؛ ألنه مل وليس حباجة إىل -صلى هللا عليه وسلم-أان أعرف منكم، وصدق رسول هللا 

، فالذي يكتسب علًما أو يزعم أنه -عليه الصالة والسالم-يصلنا أي خري وال فضل وال علم إال عن طريقه 
ال سيما ما خيتص بعلم الدين وما يتعلق به، مثل هذا  -عليه الصالة والسالم-يتلقى معارف من غري طريقه 

 هذا ال شك أنه ضال. -عليه الصالة والسالم-ه الذي يزعم أنه يتلقاه من غري مشكاة نبوت
وهذا الرجاء حمقق ومقطوع به،  «وهللا إين ألرجو»وقال:  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: فغضب رسول هللا 

 أخشى الناس وأعلمهم وأتقاهم وأكرمهم على هللا.  -عليه الصالة والسالم-مقطوع به أن النيب 
ن سعيد بن قيس األنصاري، أخي حيىي بن سعيد، عن أيب بكر بن يقول: وحدثين عن مالك عن عبد ربه ب

 عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي أحد الفقهاء السبعة.
فخذهم عبيد هللا عروة قاسم           

سعيد أبو بكر سليمان خارجة            .
. 

أهنما قالتا:   -صلى هللا عليه وسلم-هذا أحد الفقهاء السبعة من التابعني عن عائشة وأم سلمة زوجي النيب 
يصبح جنًبا من مجاع، غري احتالم، أتكيد وهي صفة كاشفة، إذا   -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا 

كان من مجاع فمعلوم أنه من غري احتالم، جنًبا من مجاع غري احتالم تصريح مبا هو جمرد توضيح، وإال كونه 
يقول النووي: استدل هبذا احلديث أو احتج به من أجاز االحتالم  من غري احتالم ُعرف من كونه جنًبا،

على األنبياء. وجه االستدالل: أنه لو مل جَيز ملا نبه عليه، لكن املشهور عند عامة أهل العلم امتناع 
إن الشمس والقمر آيتان »االحتالم؛ ألنه من تالعب الشيطان، وقد يُنفى الشيء مع عدم وقوعه للمبالغة: 

ما فيه أحد يقول: إن الشمس تنكسف حلياة أحد، إمنا  «ت هللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياتهمن آاي
قالوا: انكسفت الشمس ملوت إبراهيم، ال يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول القراءة وال يف آخرها، ما 

نتفائه للتأكيد كما هنا من غري فيه أحد يقول: إن البسملة يف آخر القراءة، لكن قد ينفى الشيء مع العلم اب
احتالم يف رمضان، مث يصوم يف رمضان يعين يف الفرض؛ لئال يقول قائل: إن هذا يف النافلة والنافلة يتوسع 
يف أمرها، وجيوز فيها ما ال جيوز يف الفريضة، مث يصوم يف هذا جواز اجلماع يف رمضان، وهو اثبت يف قوله 



، وفيه أيًضا أتخري الغسل إىل ما بعد طلوع  ١٢٨البقرة:  ژ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژجل وعال: 
 الفجر بيااًن للجواز وإذا جاز هذا ابلنسبة ملن نوى الصيام فألن جيوز لغريه من ابب أوىل. 

يقول: وحدثين عن مالك عن مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، الفقيه املعروف 
ع أاب بكر مواله أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام يقول: كنت أان الذي سبق التنبيه عليه، أنه مس

وأيب، يعين عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عند مروان بن احلكم األُموي، وهو أمري املدينة من ِقَبل معاوية 
رأي كان يراه أبو فذُكر له أن أاب هريرة يقول: من أصبح جنًبا أفطر ذلك اليوم، هذا  -رضي هللا تعاىل عنه-

هريرة، أن من أصبح جنًبا، من مل يتمكن من الغسل قبل طلوع الفجر دخل عليه الفجر وهو متلبس ابجلنابة 
يصبح مفطرًا، وهذا جاء ما يدل عليه من حديث الفضل بن عب اس وأسامة وغريمها، ذُكر له أن أاب هريرة، 

م، ويف رواية البخاري أن أابه عبد الرمحن أخرب يف رواية مسلم فذكر له عبد الرمحن بن احلارث بن هشا
مروان؛ ألن أاب هريرة جار لعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فبلغه أن أاب هريرة يقول هبذا القول، فذكر 
ذلك ملروان وعبد الرمحن بن احلارث جار أليب هريرة، وال يرغب يف أن يواجهه مبثل هذا التوجيه أو مثل هذا 

يتصدر له بعض الصغار يكون يف نفسه شيء، أو يبلغه شيء من العلم فيذهب ليناقش به االستدراك الذي 
الكبار، نعم مع مراعاة األدب واالحارام، يسأله عن رأيه، فإذا وافق هبا ونعمت، أو يقول له: ما رأيك يف  

أنه يكن هلذا كذا أو كذا، مع األدب التام، ال بد من هذا وهذا. عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ال شك 
الصحايب اجلليل كل تقدير ومودة واحارام، فريى أن نفسه ليست أهاًل ألن يناقش هذا الصحايب اجلليل 
الذي هو حافظ األمة على اإلطالق، فذهب يناقش مروان، ومروان ابعتبار أن له سلطة وله والية إبمكانه 

د مروان ماذا صنع؟ فذكر له أان أاب هريرة أن يناقش أاب هريرة، لكن هل حصل هذا من مروان؟ أراد أن يتأك
يقول: من أصبح ُجنًبا أفطر ذلك اليوم، وعرفنا أن له ما يدل عليه كما سيأيت يف آخر اخلرب، فقال مروان: 
أقسمت عليك اي عبد الرمحن لتذهنب إىل أمي  املؤمنني، تثنية، أم عائشة وأم سلمة، فلتسألنهما عن ذلك، 

جلليل املط لع الذي أحا  جِبل السنة اذهب؛ ألن هذه من املسائل اخلاصة اليت قد اآلن هذا رأي الصحايب ا
ختفى على أيب هريرة، لكنها لن ختفى على أمهات املؤمنني، هذه املسألة يعين نذهب نتأكد من صحة ما 
فى نسب إىل أيب هريرة من قبل أهل الشأن أهل االختصاص؛ ألن هذه األمور اليت ختفى على الرجال لن خت

على األزواج. يقول: فلتسألنهما عن ذلك، قال أبو بكر: فذهب عبد الرمحن وذهبت معه، عبد الرمحن من 
 -وهو الفقيه الكبري التابعي اجلليل، من سادات التابعني ومن فقهائهم-هو هذا؟ أبوه هل حيسن أن يقول 

 فذهب عبد الرمحن؟! نعم.
 طالب: .............. 
 لتابعي اجلليل، يعين األصل أن يسمى األب تسمية أو يُك ىن أو ذهب أيب.ال، هذا وقع من هذا ا



 طالب: .............. 
 ماذا قال؟

 طالب: .............. 
 نعم، هذا حصل حىت من الصحابة.

 طالب: .............. 
من أن خيرب  ال، هو األدب املطلوب مع املواجهة إذا كان حبضرته يتأدب معه، إذا كان خيرب عنه فال مانع

عنه ابمسه، إذا كان خيرب عنه خيرب عنه ابمسه، لكن مع املواجهة ما يقول: اي فالن، حىت وال حيُسن أن يقول: 
اي أاب فالن، يكنيه وهو أبوه، أما إذا جمرد اإلخبار عنه ابمسه فال أبس، وحصل هذا أيًضا من الصحابة. قال 

ا على عائشة، فسلم عليها، مث قال: اي أم املؤمنني إان  أبو بكر: فذهب عبد الرمحن وذهبت معه حىت دخلن
كنا عند مروان بن احلكم فذُكر له أن أاب هريرة يقول، عبد الرمحن املتكلم، هو الذي ذكر ملروان كما جاء 
بذلك الرواايت الصحيحة، فذُكر له أن أاب هريرة يقول: من أصبح جنًبا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة: 

-بو هريرة، يعين ليس األمر كما ذكر أبو هريرة اي عبد الرمحن، أترغب عما كان رسول هللا ليس كما قال أ
يف الرد على هذا الرأي وثقة مبا تقول، أترغب عما كان  مبالغةيصنع؟! أتت بذلك  -صلى هللا عليه وسلم

نه، ملاذا؟ ألن يصنع؟! فقال عبد الرمحن: ال وهللا، يعين ال أرغب ع -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
هو األسوة وهو القدوة، وال كالم ألحد مع كالمه، مع قوله، مع فعله، مع  -عليه الصالة والسالم-الرسول 

 -صلى هللا عليه وسلم-تقريره عليه الصالة والسالم، ال وهللا، قالت عائشة: فأشهد على رسول هللا 
صلى هللا عليه -ما يتأكد منه، أشهد على رسول هللا والشهادة إمنا حيتا  هلا وحيارز هلا، فال ُيشهد إال على 

أنه كان يصبح جنًبا من مجاع غري احتالم، وهذا فيه ما تقدم، مث يصوم ذلك اليوم الذي أصبح فيه  -وسلم
، حىت دخلنا على أم سلمة فسأهلا عبد -رضي هللا تعاىل عنها-جنًبا. قال: مث خرجنا، يعين من عند عائشة 

لت مثل ما قالت عائشة، قال أبو بكر: فخرجنا حىت جئنا مروان بن احلكم، فذكر له الرمحن عن ذلك فقا
عبد الرمحن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك اي أاب حممد، هذه كنية عبد الرمحن بن احلارث بن هشام،  

لرد عليه، اب -رضي هللا تعاىل عنه-كنيته أبو حممد، وسبب القسم أن عبد الرمحن كره مواجهة أيب هريرة 
استصغر نفسه عن مناقشة هذا الصحايب اجلليل، وال شك أن يف هذا فيه هضم للنفس، مع أن األمر يتأد ى 
بغريه، أما لو تعني عليه وال يوجد من يقوم به فالتبليغ والبيان أمر ال بد منه ابألسلوب املناسب، وقد أمران 

ن هشام يف مناقشة أيب هريرة يف هذه املسألة؛ ألنه أن ننزل الناس منازهلم. تردد عبد الرمحن بن احلارث ب
هضم نفسه وتقاهل ا ابلنسبة لذلك الصحايب اجلليل، فأقسم عليه مروان. اآلن ما فيه مندوحة مروان ويل أمر 
أمري موىل من ِقَبل من ميلك اإللزام ينوب منابه، فال مندوحة اآلن من الَقُبول، أقسمت عليك اي أاب حممد 



 فإهنا ابلباب، فلتذهنب إىل أيب هريرة فإنه أبرضه ابلعقيق، فلتخربنه ذلك الذي قالتاه، لتخربنه لاركنب دابيت
ابلقول الذي قالتاه مما خيالف ما ُنسب إليه وما رآه، فركب عبد الرمحن وركبت معه حىت أتينا أاب هريرة 

أنك إذا طلبت  -جدًّاهذه طريقة وأسلوب مناسب -فتحدث معه عبد الرمحن ساعة، يعين من املناسب 
من أحد حاجة ال سيما إذا كان أكرب منك أن تنبسط معه يف احلديث مدة طويلة، حىت جتد الفرصة 

مكث سنة يتحني  الفرصة املناسبة ليسأل عمر عن  -رضي هللا تعاىل عنهما-املناسبة للحديث، وابن عباس 
سنة كاملة يتحني  الفرصة، واآلن من أبسط  -مصلى هللا عليه وسل-املرأتني اللتني تظاهرات على رسول هللا 

األمور يتكلم الشيخ يقول: ال اي شيخ، سهل يعين عند آحاد الطالب، فنحن أبمس احلاجة إىل األدب مع 
الكبار، فتحدث معه عبد الرمحن ساعة، ويف البخاري فقال عبد الرمحن أليب هريرة بعد أن حتدث ساعة: 

ر حىت ابألمر، ولو مروان أقسم علي فيه مل أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم إين ذاكر لك أمرًا، يعين ما ابش
سلمة، حنن اآلن وهللا أحيااًن بعض بعض الطالب الكبار أيتون إىل شيوخهم ويف أنفسهم أشياء، يرجعون 
بدون بيان ال وبعضهم يدخل عنده عشرة أسئلة، يسأل سؤااًل واحد ويارك تسعة، األدب ال بد منه، فذكر 

ه قول عائشة وأم سلمة ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: ال علم يل بذلك، يعين هذا مما خيفى علي هذا ل
، وإذا خفي على أيب هريرة خيفى على غريه من ابب أوىل؛ -عليه الصالة والسالم-مما خيتص به أزواج النيب 

ليت ما نسي بعدها شيًئا. ال علم يل بذلك حلرصه على اخلري ولتتبعه األخبار واآلاثر النبوية وللدعوة النبوية ا
إمنا أخربنيه خمرب. يف البخاري فقال: كذلك حدثين الفضل بن عباس، وهن أعلم، فرجح قول أمي  املؤمنني 
على قول الفضل بن عباس ال طعًنا ابلفضل، الفضل صحايب جليل وإمنا هو من ابب الارجيح، والارجيح له 

األمر مما خيفى على الرجال يرجَّح فيه قول النساء، وإذا كان مما خيفى على وجوه وهذا منها، يعين إذا كان 
عليه -النساء يرجَّح فيه قول الرجال، وهن أعلم. أبو هريرة كان حيدث ويتبىن هذا القول ومل يسمعه من النيب 

ىل ذكره، مما إال بواسطة، وكان حيذف الواسطة، ومل يذكر الواسطة إىل أن جاءت احلاجة إ -الصالة والسالم
يدل على أهنم يرسلون األخبار وال يلتزمون بذكر من حدثهم؛ ألن العصر عصر الصحابة، وكلهم ثقات 
أثبات، ومرسل الصحايب مقبول عند اجلميع ومل خيالف إال من شذ كأيب إسحاق اإلسفراييين، وإال فالكل 

 على قبوله، بل نقل عليه االتفاق.

    أما الذي أرسله الصحايب       
فحكمه الوصل على   .

 .الصواب          
خرب الفضل حيتمل أن يكون اثبًتا، وبعض طرقه عند مسلم تشري إىل وقوع شيء من هذا، وعلى هذا يكون 
منسوًخا خرب الفضل والذي يفيت به أبو هريرة؛ ألن املسألة صحيحة، يعين إىل أيب هريرة وينسبه إىل الفضل، 

 بت، وإذا كان اثبًتا وما يعارضه اثبت فيحمل على أنه منسوخ كما قال اخلطايب. والفضل صحايب، إًذا هو اث



يقول: وحدثين عن مالك عن مُسي موىل أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة وأم سلمة زوجي 
مجاع  ليصبح جنًبا من -صلى هللا عليه وسلم-أهنما قالتا: إن كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

غري احتالم، وعرفنا أهنا صفة كاشفة، تصريح مبا هو جمرد توضيح، وإال ذكرها من ابب التأكيد فقط، مث 
يصوم، هنا عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة وأم سلمة، وهناك القصة كلها على لسان األب، احملاورة  

أيب هريرة، وهنا طوى أبو بكر ذكر كلها حصلت بني األب ومروان، بني األب وأمي املؤمنني، بني األب و 
أبيه ملاذا؟ ألنه ال حاجة لذكره، ملاذا؟ ال حاجة لذكر األب؛ ألنه حضر القصة بتفاصيلها، كان مع أبيه 
ابلتفصيل، يعين كون عائشة أو كون مروان أو كون أيب هريرة واجه األب ابلكالم ينفي أن ينقل هذا الكالم 

أن ينقله من مل يواَجه به ممن مسعه؛ ولذا يقولون: إن مسعت أقل من  من مسعه ممن مل يواَجه؟! ال ينفي
حدثين، مسعت حممولة على االتصال اتفاقًا، ما فيها إشكال، لكن حدثين أقوى منها ملاذا؟ ألن قوله: 
حدثين، مقصود بسماع اخلرب، أما مسعت يسمع وهو غري مقصود، لكن القصد ال أثر له، فمن مسع ولو مل 

ه صحيح، ولو اختفى خلف جدار أو خلف سارية مث مسع مساًعا، كالًما ال يشك فيه، له أن يقصد مساع
ينقله ولو ُمنع من نقله يعين لو حدث مثاًل الشيخ حيدث والطالب يستمعون، مث قال: أنت اي فالن ال 

ويروي عنه تروي عين اي فالن، أنت على وجه اخلصوص ال تروي عين، ليس له أن ميتنع بل له أن ينقل عنه 
 ما مسعه، وإذا قال: مسعت فالاًن فكالمه صحيح، وهنا أبو بكر حذف ذكر أبيه؛ لعدم احلاجة إليه. 

بعد اخلالف القدمي يف هذه املسألة، املعروف من ِقَبل أيب هريرة ومن قال بقوله، أمجع العلماء بعد ذلك على 
األحاديث، وهذا اإلمجاع حجة على كل صحة صوم اجلُنب، سواء كان من احتالم أو مجاع؛ عماًل هبذه 

خمالف، ومثل اجلنب احلائض والنفساء إذا طهرات قبل طلوع الفجر، لكن هنا مسألة يبحثها أهل األصول أن 
اإلمجاع هل ينعقد بعد اخلالف أو ال ينعقد؟ يعين هل األقوال متوت مبوت أصحاهبا، أو نقول: إن املخالف 

األوىل، يعين هل نقول: انعقد اإلمجاع بعد وجود اخلالف وانقرض  رجع عن قوله وهذه مسألة ختتلف عن
اخلالف فثبت حكم اإلمجاع، مبعىن أن املسألة اكتسبت القطعية، أو نقول: إن األقوال ال متوت مبوت 
أصحاهبا وال ميكن أن ينعقد إمجاع بعد وجود خالف، املسألة خالفية يف األصول، لكن عندان املخالف 

 رجع عن قوله.
 هللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.و
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
   )كتاب الصيام( الموطأ
 بلة للصائمالق  

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
وعثماان  عبد الرحمن من عمر وعثمان في الخبر الساابق الماروي مان طريقاه أن عمارمن حميد  عيقول: في سما

 كانا يصليان ثم يفطران. -رضي هللا عنهما-
يقاول: روى مالاك عان ابان  -رضاي هللا عنهماا-من عبد الرحمن بن عوف مان عمار وعثماان يقول: سماع حميد 

شااهاب عاان اباان حميااد أن عماار وعثمااان، ورواه يزيااد باان هااارون عاان اباان أبااي ذئااب عاان الزهااري عاان حميااد قااال: 
، يقول: فعدماه مان عمار وعثماان -رضي هللا عنهما-حميد من أبي بكر وال علي رأيت، قال: أبو زرعة لم يسمع 

ماان باااب أولااى، وأر خ اباان سااعد وفاتااه عااام خمسااة وتسااعين، وذكاار أن عماار ثالثااة وساابعين، وخالفااه اإلمااام أحمااد 
 طأ.والفالس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي، قالوا: توفي سنة خمس ومائة، قال ابن سعد: هذا خ

 باان معاان يوأخبرناا: قااال ،سااعد باان محمااد حاادثنا( قااال: "045فااي طبقااات اباان سااعد هنااا الجاازء الخااامس )صاافحة 
 رمضاان، فاي المغارب يصاليان كاناا وعثماان عمار أن :الارحمن عباد بان حمياد عان الزهاري  عان مالاك عن عيسى

 .رأيت :يقل ولم
: يقل ولم رمضان، في المغرب يصليان كانا نوعثما عمر أن الرحمن عبد بن حميد عنمثل الرواية التي عندنا، 

  .رأيت
ن مالك، حديث عندنا وأثبتهمامن هو؟ الواقدي، : عمر بن محمد قال  ،اشايئ   مناه يسامع ولم ،عمر ير لم احميد   وا 
 ولاده علياه يادخل كماا علياه يادخل وكاان خالاه، كاان ألناه ؛عثماان مان سامع قاد ولعلاه ذلاك، علاى يدل موته ةوسن

 .اوكبير   اصغير  
 ، وقال: إن عمر وعثمان، ولم يقل: رأيت.-رضي هللا تعالى عنه-أما بالنسبة لعمر، لم ير عمر 

اا بالنسابة لعمار، واحتمااال  بالنسابة  وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة، فهاو يحكاي قصاة لام يشاهدها قطع 
 لعثمان.

ذا كان كما قال أبو زرعة: لم يسمع حميد من أبي بكر وال علي،  فمن باب أولاى بالنسابة لعمار وعثماان، فالاذي وا 
 يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر، وهو مصادم للنص الصحيح الصريح.

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 
 أجمعين. 

 عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :للصائم القبلة في الرخصة في جاء ما باب



 فوجد رمضان في صائم وهو امرأته قبل رجال   أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
صدلى هللا عليدده - النبدي زوج سدلمة أم علدى فددخلت ،ذلدك عدن لدده تسدأل امرأتده فأرسدل ،اشدديد   اوجدد   ذلدك مدن
 وهو يقبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنها- سلمة أم فأخبرتها لها ذلك فذكرت -وسلم
 هللا ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مثدل لسدنا :وقدال ،اشرًّ  ذلك فزاده بذلك زوجها فأخبرت فرجعت ،صائم
 فوجددت -رضدي هللا عنهدا- سدلمة أم إلدى امرأتده رجعدت ثدم ،شاء ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا سوللر  يحل

 فقال -رضي هللا عنها- سلمة أم فأخبرته ؟((المرأة لهذه ما)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عندها
 زوجهدا إلدى فدذهبت "أخبرتهدا قدد" :فقالدت ((ذلدك أفعدل أندي أخبرتيهدا أال)) :-صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول
صدلى هللا -لرسدول هللا  يحدل هللا ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مثل لسنا :وقال ،اشرًّ  ذلك فزاده فأخبرته

 وأعلمكددم ،هلل ألتقدداكم إنددي وهللا)) :وقددال -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول فغضددب ،شدداء مددا -عليدده وسددلم
 .((بحدوده
 إن: "قالدت أنهدا -رضدي هللا عنهدا- المدؤمنين أم عائشدة عدن أبيده عن عروة بن مهشا عن مالك عن وحدثني

 ".ضحكت ثم ،صائم وهو أزواجه بع  ليقبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان
 كاندت الخطداب بدن عمدر امدرأة نفيدل بدن عمدرو بدن زيدد ابندة عاتكدة أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .ينهاها فال صائم وهو -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر رأس تقبل

 عنددد كانددت أنهددا أخبرتدده طلحددة بنددت عائشددة أن هللا عبيددد بددن عمددر مددولى النضددر أبددي عددن مالددك عددن وحدددثني
 بدن هللا عبدد وهدو ،هنالدك زوجهدا عليهدا فددخل -صدلى هللا عليده وسدلم- النبدي زوج -رضي هللا عنها-عائشة
 فتقبلهددا أهلددك مددن تدددنو أن منعددك مددا" :عائشددة لدده فقالددت ،صددائم وهددو ،الصددديق بكددر أبددي بددن الددرحمن عبددد

 ".نعم" :قالت ؟صائم وأنا أقبلها: "فقال؟" وتالعبها
 في يرخصان كانا -رضي هللا عنهما- وقاص أبي بن وسعد هريرة أبا أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني 

 .للصائم القبلة
 ده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عب

 (. للصائم القبلة في الرخصة في جاء ما باب: )-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
، هاذا رمضاان فاي صاائم وهاو امرأتاه لقب ا رجاال   أن يساار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني

ا؟ لم يشهدها، فالخبر ماذا؟ مرسل عند جميع الارواة، كماا الخبر عطاء بن يسار يحكي قصة شهدها أو لم يشهده
يقول ابن عبد البر، لكنه هو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من األنصار، هذا في 

( الخباار صااحيح علااى هااذا، رجاال ماان األنصااار صااحابي، يحكااي عطاااء 084المصاانف فااي الجاازء الرابااع )صاافحة 
 قب ل امرأته وهو من األنصار، ففرق بين أن يحكاي التاابعي قصاة لام يشاهدها، كماا القصة عن صاحبها، أن رجال  

 في سياق مالك عن عطاء بن يسار أن رجل قبل امرأته وهو صائم، عطاء يحكي قصة لم يشهدها.
وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن يسار عن رجل من األنصار، يحكي القصة عن َمن؟ عن صااحب 

ق مالاك مرسال عناد جمياع رواة الموطاأ، وساياق عباد الارزاق فاي مصانفه متصال أو مرسال؟ متصال، القصة، فسايا
يروي القصة عن صاحبها، وهل مرد االختالف في الحكام علاى الخبارين اخاتالف الصايغة ألن هاذه ماؤنن، وذاك 



بااختالف الحكام  معنعن، هل هذا هاو السابب؟ ذكرناا مارار ا الخبار الاذي حكام علياه اإلماام أحماد ويعقاوب بان شايبة
 -صالى هللا علياه وسالم-الختالف الصيغة، فيما يراه ابن الصالح عن محماد بان الحنفياة أن عماار ا مار باه النباي 

علياه الصاالة -قال: منقطع، لماذا؟ ألن محمد بن الحنفية يحكي القصة التي لم يشهدها، حصلت في عهد النبي 
صالى هللا -اآلخار عان محماد بان الحنفياة عان عماار أن النباي  ؛ ألنه لو شهدها كاان صاحابيًّا، والساياق-والسالم

مر به، متصل، ابن الصالح جعل اختالف الحكم علاى الساياقين مارده اخاتالف الصايغة، قاال: ألن  -عليه وسلم
هذا معنعن وهذا مؤنن، والسند المؤنن منقطع والمعنعن متصل؛ لكن كما قال الحافظ العراقي لما ذكر هاذا الكاالم 

 قال:
........................................ 

 ج
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كذا لاه )يعناي البان الصاالح( يعناي ماا أدرك السابب الحقيقاي فاي الحكام باالتصاال واالنقطااع، حكام علاى القصاة 
 باالنقطاع؛ ألن التابعي يحكي قصة لم يشهدها.

حكاى التاابعي القصاة عان صااحبها، فهاي متصالة،  وفي السياق اآلخار الاذي حكام علياه باالتصاال حكاى القصاة،
ونظيره ما عندنا، عن عطاء بن يسار أن رجال  قب ل امرأته وهو صائم، هل حضر؟ شهد القصة؟ ما شهد القصة، 

 إذ ا الخبر منقطع.
لكان فاي سااياق عباد الارزاق حينمااا قاال: عان عطاااء عان رجاال مان األنصاار أنااه قب ال، حكاى القصااة عان صاااحبها 

يعني لو حصل مثال  قصة قبل والدة أحدكم لشخص م عم ر وموجود لما تحكي هذه القصة أن فالن اا  فهي متصلة،
ال منقطعااة؟ أناات تحكااي قصااة ال تسااندها إلااى صاااحبها، ولاام  حصاال لااه قباال خمسااين ساانة مااثال  كااذا، متصاالة وا 

أناه حصال لاه كاذا تحضرها، إذ ا هاي منقطعاة؛ لكان لماا تقاول: عان فاالن الموجاود اآلن المعاصار لاك، عان فاالن 
ال منقطعة؟ متصلة، إذ ا الخبر عند عبد الرزاق متصل بإسناد صحيح.  قبل خمسين سنة متصلة وا 

يعناي غضاب  "اشدديد   ا، فوجدد مدن ذلدك وجدد  رمضدان فدي صدائم وهدو امرأتده لقِبد رجال   أن يسار بن عطاء عن"
ا، يقول الباجي: " لعله قبل غافال   ثم تذكر" نعم فأشفق على نفسه فغضب،  -هيعني أو ناسي ا صيام-غضب ا شديد 

أو لعله غلبته شهوته، فهش إلاى امرأتاه فقب لهاا، ثام بعاد ذلاك نادم، وهاذا يحصال مان النااس كلهام، مثال هاذا، تغلباه 
 نفسه وشهوته فيقع منه ما يقع، قد يقع في أمر عظيم، وقد يقع في أمر دونه، وقد يقع في أمر يسير. 

ا  ا شديد  فأرسل امرأته تسأل عن ذلاك، فادخلت علاى أم سالمة" أرسال امرأتاه؛  -خوف ا من اإلثم-"فوجد من ذلك وجد 
عليااه -ألن الماارأة فااي هااذا الباااب أدخاال ماان الرجااال، يعنااي بإمكانااه هااو أن يسااأل صااحابيًّا آخاار، أو يسااأل النبااي 

ل، والمرأة طرف في أن يقابله بمثل هذا السؤا -عليه الصالة والسالم-لكن هو يخجل من النبي  -الصالة والسالم
، فأرسالها -علياه الصاالة والساالم-الموضوع في موضوع التقبيل، سواء  كاان بالنسابة لاه أو بالنسابة ألزواج النباي 

 لتقول له: ما رأيك هذا الحاصل؟  -عليه الصالة والسالم-إلى أم سلمة زوج النبي 
فاذكرت لهاا ذلاك، فأخبرتهاا أم سالمة أن  -صالى هللا علياه وسالم-فدخلت على أم سلمة، هند بنت أمية زوج النبي 

 -علياه الصاالة والساالم-يقب ل وهو صائم، وقد ثبت ذلك بالنسبة لها أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 قب لها، وثبت أنه قب ل عائشة، كما سيأتي، وثبت أنه قب ل حفصة.



، فرجعت المرأة إلى زوجهاا فاأخبرت زوجهاا باذلك أنه قب ل وهو صائم -عليه الصالة والسالم-فالمقصود أن النبي 
علياه الصاالة -فزاده ذلك شرًّا، ازداد غضب ا؛ ألنها لم تأت له بما يقنعه؛ ألنه تصور أن هذا من خصاائص النباي 

مااا ال يباايح لغيااره، كااالزواج ماان أكثاار ماان  -عليااه الصااالة والسااالم-يباايح لنبيااه  -جاال وعااال-؛ ألن هللا -والسااالم
هااذا ماان خصائصااه، وهااذا مثاال مااا تقاادم كونااه يجاااب بااه السااائل بمثلااه، فهاال هااذا يعنااي أنااه ماان  أربااع، فظاان أن

خصائصه أو يتطرق االحتمال إلى أنه من الخصائص؟ لو كان من الخصائص ما أجيب به السائل، وقال: لسنا 
ماا شااء، فاعتقاد أن  -صلى هللا عليه وسلم-هللا يحل، يعني يبيح لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم-مثل رسول هللا 

 ذلك من الخصائص.
صلى هللا عليه -، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول هللا 

علياه -ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرتاه أم سالمة بأنهاا تساأل عان القبلاة للصاائم، أخبرتاه (( ))ما لهذه المرأة؟: -وسلم
))أال أخبرتيها : -صلى هللا عليه وسلم-بمرادها، وأنها تسأل عن القبلة للصائم، فقال رسول هللا  -الصالة والسالم
يعني مثل هذه األمور التي تجري بين الزوج وزوجته، وقد جاء النهي عن أن يبوح أحد الزوجين  أني أفعل ذلك((

و أن نقول: هذا يقدر بقدر الحاجة، عند بما يحصل بينهما، وهذا مما يحصل بين الزوجين، فهل يتناوله النهي؟ أ
ال لو جاء شخص في مجلس بدون حاجاة داعياة، وقاال: إناه يقبال زوجتاه، أو المارأة بمجاالس  الحاجة إليه يباح، وا 
النسااء تقااول: إن زوجهااا يقبلهاا، هاال هااذا مماا يستحساان ويستساااغ مان غياار حاجااة؟ اآلن الحاجاة داعيااة أو نقااول: 

 النهي على ما هو أشد من ذلك؟  هذا ال يشمله النهي، ويحمل
 فهذا الجواب فيه جواز مثل ذلك لبيان الحكم، وأنه ال يدخل في المنهي عنه، ال سيما عند الحاجة إليه. 

صاالى هللا عليااه -فقالاات: قااد أخبرتهااا، فااذهبت إلااى زوجهااا فأخبرتااه فاازاده ذلااك شاارًّا، وقااال: لساانا مثاال رسااول هللا 
مااا شاااء، فغضااب  -عليااه الصااالة والسااالم-، يعنااي يباايح لنبيااه - عليااه وساالمصاالى هللا-هللا يحاال لرسااوله  -وساالم

العتقاااد هااذا الرجاال التخصاايص باادون مخصااص، باادون علاام، وقااال عياااض:  -صاالى هللا عليااه وساالم-رسااول هللا 
" يعني صيانة العبادة -عليه الصالة والسالم-"غضبه لذلك ظاهر؛ ألن السائل جوز وقوع المنهي عنه من النبي 

أولاى  -علياه الصاالة والساالم-ل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها، فإذا نهي عنه النااس فاالنبي أكم
ذا أباايح للنبااي  عليااه -فغيااره ماان باااب أولااى، اللهاام إال أن النبااي  -عليااه الصااالة والسااالم-بااه؛ ألن هااذا أكماال، وا 

نفسه، بينماا غياره إذا بادأ بالمقادمات ال ياأمن يملك  -عليه الصالة والسالم-له ما يخصه؛ ألنه  -الصالة والسالم
مااع وجااود هااذه المقاادمات أن يحااوم حااول الحمااى، ثاام بااد ذلااك يقااع فااي المحظااور، فهااو ماان هااذه الحيثيااة عليااه أن 

 يحتاط أكثر.
والرجاااء  ))إنااي ألرجااو((وهناااك قااال:  (())إنااي وهللا ألتقاااكم هللوقااال:  -صاالى هللا عليااه وساالم-فغضااب رسااول هللا 

))إناي وهللا مؤكادات قسام وتأكياد باإن والاالم، اجتمعات فياه  ))وهللا إناي ألتقااكم هلل((قق، وهنا مجزوم به هناك مح
 ومن كان باهلل أعرف كان منه أخوف. وأعلمكم بحدوده (( ،ألتقاكم هلل

 ،-جال وعاال-، وهاو أعلام وأخشاى وأتقاى وأعارف بااهلل -عليه الصاالة والساالم-فال يمكن أن يرتكب ما نهي عنه 
، وعلى كل حال هذا الخبر، وما يأتي بعده فيه -عليه الصالة والسالم-يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه 

ا؛ ألناه لام يقال للمارأة: هال زوجاك شايخ أم شااب؟ ماا استفصال، فلاو  جواز القبلة للصاائم، ساواء  كاان شاابًّا أو شايخ 



ذا محل ووقت البيان، وعدم االستفصال في مثل هذا ، وه-جل وعال-كان بينهما فرق لسألها؛ ألنه مبين عن هللا 
 المجال ال شك أنه يقتضي العموم. 

وأجمعوا على أن من قب ل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخارج مناه شايء، أجمعاوا أناه ال شايء علياه، فاإن 
ه القضاء احتياط ا، وعند أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية، ال شيء عليه إن أمذى، مالك يرى علي

 أحمد يفطر جزم ا، هذا إذا أمذى. 
 : على المذهب؟طالب

 المذهب يفطر، فإن أمذى بأن كرر النظر أو أمنى أو أمذى هذا معتبرة، هذه هي المذهب.
 : لكن هل في رواية ثانية؟طالب

 معروف الروايات؛ لكن هذا هو المذهب. 
 : فيه رواية ثانية؟طالب

هااذه هااي المااذهب المعتمااد عناادهم، ال يفرقااون بااين أن يمنااي أو يمااذي، أمااا إذا أمنااى فقااد أفسااد فيااه روايااة، لكاان 
صومه اتفاق ا، إذا أمنى وفرق بينهما؛ ألن المذي ال شهوة معه وال لاذة، بينماا المناي يحصال معاه اللاذة، الماذي ماا 

 يؤثر، لكنه وسيلة إلى ما فوقه.
 .....:...طالب

عليااه الصااالة -الفعاال يجاااب بااه سااائل، كااون أننااا نعاارف أن هااذا عماال النبااي  لكاان كونااه يجاااب بااه سااائل، كااون 
وذاك قوله، القول أبلغ؛ ألن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعال ال عماوم لاه عناد أهال العلام، بينماا القاول  -والسالم

داللة القول ال شك يتناوله العموم؛ لكن إذا أجيب السائل بفعل هل يحتمل الخصوصية انتفى الم ضع ف، فتوافرت 
ولام يجاب باه ساائل، قلناا  -علياه الصاالة والساالم-والفعل، فيكون أقوى من هذه الحيثية؛ لكن لو عرفناا أناه يفعال 

 احتماال  أن يكون من خصوصه، لكن إذا أجيب به السائل توافرت عليه داللة القول والفعل، فرق بين هذا وهذا.
 إن: "قالت أنها -رضي هللا عنها- المؤمنين أم عائشة عن هأبي عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثنييقول: 
وهاي عائشاة التاي روت  "،أزواجاه بعاض ليقبال -)إن( مخففاة مان الثقيلاة -صالى هللا علياه وسالم- هللا رساول كان

الخبر، كما أنه في الخبار األول أم سالمة، ماا الاداعي إلاى هاذا؟ لمااذا ال نقاول: إناه فاي الخبار األول عائشاة وفاي 
واحاادة بحضاارة األخاارى، وكاال واحاادة  -عليااه الصااالة والسااالم-ر الثاااني أم ساالمة؟ ألنااه يبعااد أن يقب اال النبااي الخباا

 منهما تحكي ما حصل لها. 
ا على أنها هي صاحبة القصة، فالفعل حصل معها، كما أنه حصال ضحكت ثم صائم وهو" " اآلن ضحكت تنبيه 

األحكام أن القبلة للصائم ال شيء فيها، لكن يبقاى أناه مان  ألم سلمة، وحصل لحفصة، وفيه ما فيه فيما تقدم من
 خشي أن يخرج منه شيء ال شك أنه يحتاط لصيامه.

ذا غلب على ظنه بالعادة المطردة من حاله إذا غلب على ظنه أنه يفسد صيامه يخرج مناه مناي بسابب التقبيال  وا 
الذريعة، وحفظ الصيام واجب وماا ال ياتم الواجاب حرم عليه التقبيل، لماذا؟ لذاته أو لما يفضي إليه؟ من باب سد 

 إال به فهو واجب.



القرشاية العدوياة،  نفيال بان عمارو بان زياد ابناة عاتكة أناألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنييقول: 
أمياار  الخطاااب باان عماار اماارأةصااحابية ماان المهاااجرات أخاات سااعيد باان زيااد، أحااد العشاارة المشااهود لهاام بالجنااة، 

، يعني هي تقبل رأسه، تقبيل الازوج لزوجتاه ينهاها فال ،صائم وهو ،الخطاب بن عمر رأس تقبل كانتنين، المؤم
 تقدم ما فيه، فماذا عن تقبيل المرأة لزوجها؟

اآلن إذا قبلت رأسه تباشر جساده بالتقبيال أو تباشار الشاعر؟ الشاعر، والشاعر فاي حكام المتصال أو المنفصال عناد 
فر في حكم المتصل أو المنفصل؟ يعني عند مان يقاول: باأن لماس المارأة يانقض الوضاوء، أهل العلم؟ الشعر والظ

ال ما ينتقض؟ هاذا علاى القاول بأناه حكماه حكام المنفصال، أماا علاى القاول بأناه  إذا مس شعرها ينتقض وضوؤه وا 
 متصل حقيقة وحكم ا ينقض الوضوء عند من يقول بذلك.

ذا جاااز هااذا ماان اإلمااام مالااك لمااا ساااق مااا يحصاال ماان الرجاال  ااا صااحيح، وا  لزوجتااه أراد أن يثباات أن العكااس أيض 
الرجل لزوجته فمن باب أولى أن يجوز من المرأة لزوجها، والنساء شقائق الرجاال، فاال ماانع مان أن تقبال زوجهاا، 

 كما أن له أن يقبلها ما لم يفض  ذلك إلى إفساد الصوم من الطرفين. 
 ........:طالب

 اإلفضاء قد يحصل شيء من هذا بين الزوجين، يحصل. نعم معروف، لكن قد مع
 أنهاا أخبرتهبن عبيد هللا  طلحة بنت عائشة أن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن وحدثنييقول: 
 الارحمن عباد بان هللا عباد وهاو ،هنالاك زوجهاا عليهاا فادخل -صلى هللا علياه وسالم- النبي زوج عائشة عند كانت
"ماا يمنعاك  :عائشاةعمته  له فقالت ،صائم وهو ،ابن أخي عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر صديقال بكر أبي بن
 ".نعم" :قالت ؟صائم وأنا أقبلها: "فقال؟" وتالعبها فتقبلهازوجتك  من تدنو أن

نقااول: لعلهااا أرادت بيااان الحكاام، ال أن ذلااك الطلااب تريااد أن يحققااه بحضااورها، هاال يجاادر بعائشااة أن تقااول: تعااال 
ب ل زوجتك والعبها عندي؟ هي أرادت أن تبين الحكم، وعائشة بنات طلحاة هاذه مشاهورة شاهرة الشامس فاي رابعاة ق

ا، مان أجمال النسااء، مضارب المثال، يعناي عنادهم، وتتاابع عليهاا  النهار، يعني الكاالم عليهاا فاي الكتاب كثيار جادًّ
لاذي أصادقها ألاف ألاف، وهاو الخاامس، األزواج، كما هاو الغالاب فاي مثلهاا حتاى كانات عناد مصاعب بان الزبيار ا

 وقتل عنها، ثم خطبها الوليد بن عبد الملك فرفضت.
مثل هذه تطلب عائشة أم المؤمنين من ابن أخيها أن يقبلها ويالعبها بحضرتها؟ ال يظن بها ذلك، بل هي أرادت 

ي هذا دليل على جواز ذلك، أن تبين له الحكم الشرعي، فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم، اآلن عرف الحكم، ف
 وأنه ال فرق بين شيخ وال شاب؛ ألن عبد هللا بن عبد الرحمن كان شابًّا وقتئذ.

 يرخصاان كاناا -رضاي هللا عنهماا- وقاص أبي بن وسعد هريرة أبا أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثنييقول: 
 .للصائم القبلة في

علاى المسااألة ماان األخبااار المرفوعااة والموقوفااة والمقطوعااة،  يحشااد النصااوص واألدلااة -رحمااه هللا تعااالى-المؤلاف 
ا رخاص  فهو يحشد األدلة المتنوعة، وكذلك عائشة كما مر، وعمر وغيرهم؛ لكن قال ابان عباد البار: "ال أعلام أحاد 

 فيها إال وهو يشترط السالمة مما يتولد منها".



ذا غلاب علاى ظناه أناه يحصال مناه ماا يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه ال يحصل منه ما يفسد صومه جاز ، وا 
يفسد صومه لم يجز التقبيل، في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عند أبي داود والنساائي وابان خزيماة 

قال: "هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رساول هللا،  -رضي هللا تعالى عنه-وابن حبان والحاكم جاء عن عمر 
قلت: "فال بأس  ؟((أيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم))أر قبلت وأنا صائم" قال: صنعت اليوم أمر ا عظيم ا، 

 الحكم واحد. ؟!(())فمهبه"،قال: 
ااا مقدمااة للمفطاار؛ ألن المضمضااة مقدمااة للشاارب، والقبلااة مقدمااة للجماااع،  هااذه مقدمااة للمفطاار والمضمضااة أيض 

))بالغ فاي االستنشااق ا جاء بالنسبة لالستنشاق المقدمات ال تضر إذا لم يترتب عليها المحظور، وهو الفطر؛ ولذ
فااادل علاااى أن أصااال الفعااال ال يمناااع مناااه ال المضمضاااة وال االستنشااااق؛ لكااان يمناااع مااان  ((اإال أن تكاااون صاااائم  

ا يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظام  المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيض 
 ب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام فضال  عن المفطر.من التقبيل مما يغل

سياق الخبر منكر، خبر عمر هذا، لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو ال بأس به، يعني من قبيل 
الحساان إن شاااء هللا تعااالى، وفيااه اسااتعمال القياااس، قياااس القبلااة علااى المضمضااة بجااامع أن كااالًّ منهمااا مقدمااة 

 مفطر، وليس بمفطر لذاته، أحيان ا المقدمات تمنع.لل
استعمال القياس ألنه اساتعمل مقدماة ليقايس عليهاا مقدماة أخارى، يعناي كماا اساتعمل القيااس فاي النتاائج يساتعمل 
القيااااس فاااي المقااادمات كماااا هناااا، أحيان اااا تمناااع بعاااض المقااادمات المفضاااية إلاااى الحااارام؛ وألن الوساااائل لهاااا أحكاااام 

ماااذا ال نقاااول: إن القبلااة وسااايلة للجماااع، والمضمضاااة وساايلة إلاااى الشاارب، والوساااائل لهااا أحكاااام المقاصااد؛ لكااان ل
المقاصاد؟ نقاول: الوساائل لهاا أحكااام المقاصاد إذا غلاب علاى الظان أن تفضااي هاذه الوسايلة إلاى المقصاد، أمااا إذا 

ة والعكااس ممنااوع؛ ألنااه غلااب علااى الظاان أن هااذه الوساايلة ال تفضااي إلااى المقصااد، اآلن النظاار، نظاار الرجاال للماارأ 
وسيلة إلى المحرم؛ لكان يقاول: أناا أبغاي أنظار وأجازم أناه ماا حصال شايء، ولان تفضاي هاذه إلاى المحارم، نقاول: 

دوا ِمدْن َأْبَصداِرِهْم{هذه الوسايلة جااء الانص بمنعهاا  }َوُقدل لِِْلُمْؤِمَنداِت [ ( ساورة الناااور11)]}ُقدل لِِْلُمدْؤِمِنيَن َيُغضُّ

{َيْغُضْضَن ِمْن أَ  ن كانت في األصل إنما منع منها [ ( سورة النااور10)]ْبَصاِرِهنَّ فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وا 
ألنهااا مفضااية علااى المحاارم، فااإذا غلااب علااى الظاان أن هااذه الوساايلة تجاار إلااى المحاارم منعاات، ولااو لاام ياانص علااى 

 منعها.
 :للصائم القبلة في التشديد في جاء ما باب

 -صددلى هللا عليدده وسددلم- النبددي زوج -رضددي هللا تعددالى عنهددا- عائشددة أن لغددهب أندده مالددك عددن يحيددى حددثني
 رسدول مدن لنفسده أملدك وأيكدم" :تقدول صدائم وهدو يقبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن ذكرت إذا كانت
 ."-صلى هللا عليه وسلم- هللا
 للصدائم القبلدة أر لدم: "-تعدالىرحمده هللا - الزبيدر بدن عدروة قدال :عدروة بدن هشدام قدال :مالدك قال :يحيى قال

 ".خير إلى تدعو



 عدن سدئل -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ."للشاب وكرهها ،للشيخ فيها فأرخص للصائم القبلة

 .للصائم والمباشرة لةالقب عن ينهى كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 : للصائم القبلة في التشديد في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ذا ثبات الحكام  الباب السابق في الرخصة، واألخبار التي سردها المرفوعة والموقوفاة كلهاا تادل علاى جاواز ذلاك، وا 
لاورع أن يتارك هاذا الفعال لماا يخشاى مان فهل من ا -عليه الصالة والسالم-بدليل شرعي، وثبت الفعل عن النبي 

ال هاو مجارد وساواس؟  اآلثار المترتبة عليه؟ يخشى من اآلثار المترتبة عليه، يعني هل مثل هذا الاورع مطلاوب وا 
ألن هناك ورع يدعيه بعض الناس، بل يفعلاه ويضايق علاى نفساه بساببه، وصال األمار إلاى حاد أن بعاض النااس 

 -عايش–فاي الكتاب، ماا يأكال الخبار، لمااذا؟ يقاول: الخباز ماا أصاله؟ أصاله بار ما يأكل الخبر، لماذا؟ هاذا ذكار 
والعاايش كااان ماااذا؟ كااان فااي ساانبلة، فتدوسااه الاادواب لكااي يااتخلص ماان القشااور، وهااذه الاادواب ال يااؤمن أن تبااول 
ء علياااه، هاااذا وجاااد، وذكااار مااان أمثلاااة الوساااواس، االحتماااال قاااائم؛ لكااان ماااا نسااابة هاااذا االحتماااال؟ ألن المساااألة اتقاااا

الشاابهات تتبااع النساابة، مااا ماان أماار إال ويدخلااه شاابهة؛ لكاان إذا كاناات النساابة واحااد بالمائااة، يلتفاات إليهااا أو اثنااين 
 بالمائة أو عشرة بالمائة ما يلتفت إليها؛ لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع.

ا مثال  بالنسبة للنساء تعطلت منافعه، في وقت الفطر ال يحصل  منه شايء، فكياف فاي وقات اآلن لو رأيت شخص 
الصيام، الورع عن مثل هذا في القبلاة، يعناي كياف شاخص كبيار السان تعطلات، مثال هاذا، لكناه مان بااب إدخاال 
ا؛ ولاذا فارق ابان عبااس  السرور على زوجته التي فقدت شيئ ا مما تطلبه النساء؛ لكان مثال هاذا النسابة ضاعيفة جادًّ

 بين الشيخ والشاب.
بدليل قول  -عليه الصالة والسالم-ي االحتمال مثل هذا يمنع، ولو ثبت فعله عن النبي لكن إذا زادت النسبة وقو 

 " -صلى هللا عليه وسلم-عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول هللا 
 رساول أن ذكارت إذا كانات -صلى هللا علياه وسالم- النبي زوج عائشة أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 

، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو صائم، تقاول: بعض أزواجه يقبل -وسلمصلى هللا عليه - هللا
 "وأيكم أملك لنفسه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ".

، أو مان فعال بعاض صاحابته مماا ال يجاوز، -عليه الصالة والساالم-يعني أحيان ا يرد بعض النصوص من فعله 
، لمااا تقااول مثاال هااذا الكااالم لشاااب تاازوج فااي آخاار  أو ممااا ال يحساان أن يلقااى فااي أوساااط مجتمااع متساااهل مااثال 

يقبل وهو صائم، مثال هاذا فاي الغالاب أناه ساوف يحصال مناه  -عليه الصالة والسالم-شعبان، تقول: كان النبي 
مااا هااو أشااد ماان ذلااك؛ ولااذا أهاال العلاام يقااررون فااي الشااخص الااذي يحااج مااع زوجتااه، ثاام يفسااد حجااه بالجماااع أنااه 

قاباال، يمضااي فااي فاسااده، ويقضااي ماان قاباال، ويفاارق بينهمااا؛ لاائال يقااع منهمااا مثاال مااا وقااع فااي العااام  يقضااي ماان
الماضي، وهذا مناه؛ ألناك إذا خشايت والمساألة تادور علاى المفطار، إذا كاان يغلاب علاى الظان حصاول ماا يفطار 

-يوجاد ال يمناع، والنباي يمنع؛ ألن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا غلب علاى الظان أناه ال يحصال المفطار وال 
" يعناي  -صالى هللا علياه وسالم-كان يقبل؛ ولاذا تقاول: "وأيكام أملاك لنفساه مان رساول هللا  -عليه الصالة والسالم

افترض شابًّا تزوج حديث ا، ونام بجوار زوجته، ثم قبلهاا، وقارب منهاا فاي الفاراش، مثال هاذا يخشاى علياه؛ ألن هاذا 



؛ ألن المساألة -علياه الصاالة والساالم-خ الكبير، أو كما هو الظاهر من حاله في الغالب ال يملك كما يملك الشي
مسألة ماذا؟ الذي يمنع من وقوع المحظور، الدين بالدرجاة األولاى، األمار الثااني: الشاهوة الغالباة، قاد يكاون عناده 

علياه -والنباي  دين لكن تغلبه شهوته في وقت ال يستطيع أن يكفهاا، وقاد يحصال مناه شايء ال يساتطيع مدافعتاه،
ثبت عنه أنه قب ل وصلى ولم يتوضأ، بعض الشباب يقبل ويخرج، ثم إذا شرع في الصالة خارج  -الصالة والسالم

 منه شيء، وهذا مطرد عندهم، مثل هذا يمنع من القبلة، وقل مثل هذا في الصيام.
  ".خير إلى تدعو للصائم القبلة أر لم: "الزبير بن عروة قال :عروة بن هشام قال :مالك قال :يحيى قال

ا للمادة، واتقاء  للشبهة؛ ألن النبي  يملاك أرباه، ومان عاداه ال يملاك، مثال هاذا  -عليه الصاالة والساالم-يعني حسم 
علياااه -الكااالم يلقاااى علاااى عاماااة الناااس الاااذين فااايهم المتسااااهل وفاايهم...، يعناااي أنااات تتصاااور مااثال  حاااديث النباااي 

، يعنااي مثاال هااذا حكمااه الواضااح بااالجواز، والحركااة التااي مثاال حماال صاالى وهااو حاماال أمامااة -الصااالة والسااالم
الصبي ووضعه؛ لكن عندك ناس متساهلين يسمعون مثال هاذا الكاالم فيزيادون علياه أضاعاف، مثال هاذا ماا يلقاى 

ِ َقداِنِتيَن{: -جل وعال-على مثل هؤالء، يلقى عليهم مثل قوله  فالنصاوص [ ( ساورة البقارة218)]}َوُقوُموْا ّللِِ
صاالى وهااو حاماال  -صاالى هللا عليااه وساالم-شاارعية عااالج لااألدواء، بعااض الناااس يعااالج بمثاال هااذا، بمثاال النبااي ال

أمامة، لماذا للذي عنده شيء من التشدد، فيعالج بمثل هذا النص، وبعض الناس هو من األصل متساهل، يعني 
ااا يعبااث وهااو صاالى وهااو حاماال أمامااة، يع -صاالى هللا عليااه وساالم-كثياار العبااث، تقااول لااه النبااي  نااي رأياات شخص 

ن كاان الانص  يصلي، تأتي له بالحديث المتفق عليه أن النبي صلى وهو حامل أمامة، أنت تزياده فاي تسااهله، وا 
ا، وثابت عن النبي  -، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بينما مثل قوله -عليه الصالة والسالم-صحيح 

ِ َقاِنِتي: -جل وعال  يعالج به حال مثل هذا المتساهل.[ ( سورة البقرة218)]َن{}َوُقوُموْا ّللِِ
يقول عروة بن الزبير: "لم أَر القبلة للصائم تدعو إلى خير" واالحتياط مطلوب، ال سايما إذا اساتوى عناده األماران 
هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو ال يحصل؟ حينئذ القبلة ال تدعو إلى خير؛ لكن إذا غلب على ظنه أنه 

ذا غلاب علاى الظان أناه يحصال مناه ماا  -صلى هللا عليه وسلم-حصل منه شيء، نقول: النبي ال ي كاان يقبال، وا 
 ".-صلى هللا عليه وسلم-يخدش الصوم قلنا: ال يا أخي "أيكم أملك لنفسه من رسول هللا 

 .........:طالب
الشاابهة يتاارك، لكاان لااو فعاال مااا مسااألة الخااروج ماان الخااالف، وأن ماان أهاال العلاام ماان قااال: إنااه يفطاار، اتقاااء  لهااذه 

 يالم.
 للصاائم القبلاة عان سائل عبااس بان هللا عباد أن يساار بان عطااء عان أسالم بان زياد عان مالاك عان وحادثنييقول: 
 .للشاب وكرهها ،للشيخ فيها فأرخص

 ، يثبات المرفاوع، المرفاوع ال-علياه الصاالة والساالم-يعني عان ابان عبااس َيثب ات؛ لكان بعضاهم يرفعاه إلاى النباي 
يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب؛ لكن هو ثابت عن ابن عبااس ولاه وجاه، لمااذا؟ ألناه بالنسابة للشايخ الغالاب 

))ياا معشار الشاباب مان اساتطاع مانكم البااءة أن شهوته قد انكسرت مع الوقات؛ ولاذا جااء األمار بالنكااح للشاباب 
 هذا إال بقدر ما يحتاجون. أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم ال يطالبون بمثل  فليتزوج((



وكرههااا للشاااب؛ ألن الغالااب عنااده قااوة الشااهوة، بااالفرق بااين الشاااب والشاايخ قااال مالااك فااي روايااة، والشااافعي وأبااو 
حنيفااة، وعاان مالااك كراهتهااا فااي الفاارض دون النفاال، تكااره القبلااة فااي الفاارض دون النفاال؛ ألن النفاال أمااره موسااع، 

والمتطااوع أمياار نفسااه، حتااى لااو حصاال منااه مااا حصاال، المتطااوع أمياار  ويتساااهل فيااه مااا ال يتساااهل فااي الفاارض،
 نفسه.

والمشهور عن مالك كراهتها مطلق ا، كراهة القبلة للصائم مطلق ا، على كل حال المساألة والحكام يادور ماع ماا ياؤول 
صاالة علياه ال-إليه األمر، فاإن كاان غلباة الظان علاى أناه ال يخارج مناه شايء يخادش صايامه، فاال باأس، والنباي 

ن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما يخرج، إن كاان يخارج مناه ماا يخادش صايامه مناع، وال  -والسالم قب ل، وا 
 شك أن سد الذرائع واالحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات ال شك أنه أبرأ وأسلم للدين والعرض.

 ؛للصائم والمباشرة القبلة عن ينهى نكا -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
، ألن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قب ل وكارر ونظار وباشار، يعناي مااذا بقاي؟ ماا بقاي إال المفطار

 وهللا أعلم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مبسم هللا الرحمن الرحي
 الموطأ )كتاب الصيام( 

 باب ما جاء في الصيام في السفر
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 أجمعين.
 رام.اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجالل واإلك

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :السفر في الصيام في جاء ما باب

 عبداس بدن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 حتدى فصدام ،رمضدان في الفتح عام مكة إلى خرج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما-
هللا عليدده  صددلى- هللا رسددول أمددر مددن فاألحدددث باألحدددث يأخددذون  وكددانوا ،الندداس فددأفطر أفطددر ثددم ،الكديددد بلددغ
 .-وسلم

 أصدحاب بعد  عن الرحمن عبد بن بكر أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 الفدتح عدام سدفره فدي نداسال أمدر -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن -صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول
 :حددثني الدذي قدال :بكدر أبدو قدال ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول وصام ((لعدوكم تقووا)) :وقال ،بالفطر

 قيدل ثم ،الحر من أو ،العطش من رأسه على الماء يصب بالعرج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت لقد"
 كدان فلمدا :قدال ،صمت حين صاموا قد الناس من طائفة إن هللا رسول يا :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول
 ".الناس فأفطر ،فشرب بقدح دعا بالكديد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

- هللا رسدول مدع سدافرنا: "قدال أنده -رضي هللا عنده- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن وحدثني
 ".الصائم على المفطر وال ،المفطر على مالصائ يعب فلم رمضان في -صلى هللا عليه وسلم

 قدال -رضدي هللا عنده- األسدلمي عمدرو بدن حمدزة أن أبيده عدن عدروة بدن هشدام عدن مالك عن يحيى حدثنيو 
- هللا رسدول لده فقدال ؟السدفر في أفأصوم ،أصوم رجل إني هللا رسول يا :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول

نو  فصم شئت إن)) :-صلى هللا عليه وسلم  .((فأفطر شئت ا 
 .السفر في يصوم ال كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،عدروة فيصدوم معده ونسدافر ،رمضدان فدي يسدافر كدان أنده" أبيده عدن عدروة بدن هشدام عدن مالك عن وحدثني
 ".بالصيام يأمرنا فال ،نحن ونفطر

 ارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وب
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب ما جاء في الصيام في السفر:



يعنااي فااي حكمااه، ودلاات أحاديااث الباااب علااى جااواز الصاايام فااي الساافر، وجاااءت أحاديااث أخاارى تاادل علااى كراهتااه 
عليااه الصااالة -ابع الصاايام بالعصاايان، حيااث قااال واألماار بااالفطر، وجاااء مااا هااو أشااد ماان ذلااك ماان وصااف ماان تاا

 . ))أولئك العصاة((في حق بعضهم:  -والسالم
، وصام أصحابه معه، وثبت عنه أنه أفطر في السافر، صاام وأفطار، وكاان -عليه الصالة والسالم-فصام النبي 

هاذا علاى هاذا وال هاذا فمانهم الصاائم، ومانهم المفطار، ال يعياب  -عليه الصاالة والساالم-الصحابة يسافرون معه 
على هذا، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن الصوم في السافر صاحيح ومجازئ ومساقط للطلاب، وأناه إذا كاان 

-جل وعاال-، ويشمله قوله -عليه الصالة والسالم-ال يشق على المسافر فهو أفضل من الفطر؛ ألنه ثبت عنه 
ن زادت [ البقرة( سورة 084)]}َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم{:  أما من شق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، وا 

 المشقة عصى بصيامه، فالمسألة تتبع المشقة.
 ))أولئااك العصاااة(( الساافرماان أهاال العلاام ماان ياارى أن الصاايام فااي الساافر ال يصااح، ولاايس ماان الباار، والصااائم فااي 

دددد يعنااااي نظااااروا إلااااى بعااااض النصااااوص دون بعااااض دددداٍم }َفَمددددن َكدددداَن ِمددددنُكم مَِّريض  ددددْن َأيَّ ٌة مِِ ا َأْو َعَلددددى َسددددَفٍر َفِعدددددَّ
هذا يقول بعض أهال الظااهر أن الصايام فاي السافر ال يجازئ؛ ألن الواجاب علياه [ ( سورة البقرة084)]ُأَخَر{

عدة، صام أو لم يصم، عليه القضاء، فدل على أنه ال يجزئ الصايام فاي السافر، وعاماة أهال العلام يقادرون: مان 
ا أو  على سفر فأفطر فالواجب عدة، يقدرون )فأفطر( لكي تلتئم النصوص وتجتمع. كان منكم مريض 

: حدثني يحيى عن مالك عن اإلمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عان عبياد -رحمه هللا تعالى-يقول 
راسايل ، وهاذا مان م-رضاي هللا عنهماا-هللا بن عتبة بن مسعود أحد الفقهااء المشاهورين عان عباد هللا بان عبااس  

ااا مااع أبويااه فااي مكااة، ولاام يكاان معهاام حااال الساافر،  الصااحابة؛ ألن اباان عباااس لاام يشااهد القصااة؛ ألنااه كااان مقيم 
ن خااالف ماان خااالف كااأبي إسااحاق  ومراساايل الصااحابة معروفااة أنهااا علااى حكاام االتصااال، ونقاال عليااه االتفاااق، وا 

 اإلسفرائيني. 
 لااااااااااااااااااااااااااى الصااااااااااااااااااااااااااواب  فحكمااااااااااااااااااااااااااه الوصاااااااااااااااااااااااااال ع            ج  أمااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااذي أرسااااااااااااااااااااااااااله الصااااااااااااااااااااااااااحابي

 
 

خارج لعشار خلاون مان رمضاان، سانة ثماان عاام الفاتح خارج إلاى مكاة فاي  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  
رمضان لعشر خلون منه فصام حتى بلاغ الكدياد، قاال البخااري بعاد رواياة الحاديث: قاال أباو عباد هللا: الكدياد مااء 

فان وقديد، جاء فاي رواياة صاحيحة: حتاى إذا بلا غ عسافان، وفاي مسالم فلماا بلاغ كاراع الغمايم، وهاي قصاة بين ع س 
ا كراع الغميم.  واحدة، فالذي عندنا الكديد، وجاء في رواية صحيحة عسفان، وجاء في أخرى وهي صحيحة أيض 

، والكال فاي -علياه الصاالة والساالم-يقول القاضي عياض: "اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النباي 
ا متقاربااة، المواضااع الثالثااة: الكديااد، كااراع الغماايم، وعساافان، كلهااا متقاربااة، والجميااع ماان عماال قصااة واحاادة، وكلهاا

عسفان، يعني كلها تابعة لعسفان، فمن قال: أفطر بعسفان نظر إلى المعنى األعم األشمل، ومن ذكر الكديد، أو 
الغمايم، وبعضاهم اساتمر إلاى أن  كراع الغميم فلتقاربهما، ولعل بعضهم أفطر في الكديد، وبعضهم أفطار فاي كاراع

 وصل الثاني، المقصود أنها متقاربة فال اختالف. 



ألنااه بلغااه أن بعااض الناااس شااق عليااه  -عليااه الصااالة والسااالم-فصااام حتااى بلااغ الكديااد ثاام أفطاار، أفطاار النبااي 
ا للحرج والمشقة على أصحابه؛ ألنه لو لم يفطر لن ي -عليه الصالة والسالم-الصيام، فأفطر  فطر من معه، دفع 

، ولو مع المشقة، لما عارف -عليه الصالة والسالم-ولو شق عليهم الصيام؛ ألنهم ال يسهل عليهم مخالفة النبي 
 من حرصهم على الخير، وعدم تساهلهم في أمور دينهم. 

، -عليه الصالة والسالم-فأفطر فأفطر الناس، منهم من استمر على صيامه مع وجود المشقة، ومع رؤيته للنبي 
ألن الادين  ))أولئاك العصااة((لماا أخبار عانهم قاال:  -علياه الصاالة والساالم-وهو يفطر وهو يشارب، فقاال النباي 

يِن ِمدْن َحدَرٍج{دين رحمة  ، -جال وعاال-وهاذه رخصاة مان هللا  ،[( ساورة الحااج78)]}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِِ
 عليه العزيمة.فعلى المسلم أن يقبل هذه الرخصة، ال سيما إذا شقت 

، -صلى هللا عليه وسالم-يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول هللا   -يعني الصحابة-يقول الزهري: وكانوا 
ظاهر السياق يدل على أن الزهري يرى أن الصيام في السفر منسوخ؛ لكنه لم يوافق على ذلك، والقاعدة صحيحة 

عنااد التعااارض، وعاادم إمكااان الجمااع،  -هللا عليااه وساالمصاالى -يأخااذون باألحاادث فاألحاادث ماان أماار رسااول هللا  
ا لماا قبلاه عناد التعاارض وعادم إمكاان الجماع، أماا إذا أمكان الجماع باالقول الاذي  فيأخذون باألحدث فيعدوناه ناساخ 
أساالفناه فإنااه ال يلجاائ إلااى النسااخ؛ ألنااه إبطااال كلااي للحكاام، رفااع كلااي للحكاام، نعاام قااد يحماال علااى حالااة خاصااة، 

 جزئي، وهو أخف من القول بالنسخ. فالتخصيص رفع
ا إذا لام يمكان الجماع، والجماع ممكان، باأن يحمال الفطار علاى مان يشاق  يقول القاضاي عيااض: "إنماا يكاون ناساخ 
عليه الصيام، والصيام على مان لام يشاق علياه" يعناي كماا قادمنا، وفاي الحاديث رد علاى مان يارى أناه مان اساتهل 

دْهَر : -جال وعاال-أناه لايس لاه أن يفطار لقولاه  عليه الشهر في الحضر ثم ساافر بعاد ذلاك }َفَمدن َشدِهَد ِمدنُكُم الشَّ
وهااذا شااهد الشااهر، شااهد أول الشااهر فيلزمااه أن يصااوم بقيااة الشااهر؛ لكاان  ،[( سااورة البقاارة085)]َفْلَيُصددْمُه{

 الحديث نص في الموضع، وهو مبين لما أجمل في اآلية.
 بان بكار أبايبن الحارث بن هشاام عان ماواله  الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثنييقول: 
بهااام الصااحابي ال يضااار؛ ألن  ،-صااالى هللا عليااه وساالم- هللا رسااول أصااحاب بعاااض عاان الاارحمن عبااد مااابهم، وا 

الصحابة كلهم عدول، فال يضر إبهام الصحابي، البيهقي فاي مواضاع وصاف ماا جااء علاى هاذا النحاو مماا أبهام 
ل، قال: "هذا حديث مرسل" على كل حال هو ليس بمرسل متصل، فيه راو لم يسام، فيه الصحابي وصفه باإلرسا

عن بعض أصحاب رسول هللا   -عليه الصالة والسالم-ما سمي هذا الراوي وجهالته ال تضر؛ ألنه صحب النبي 
لعاادة أماار الناااس فااي ساافره عااام الفااتح، وكاناات ا -صاالى هللا عليااه وساالم- هللا رسااول أن -صاالى هللا عليااه وساالم-

خرج بعشرة آالف من المديناة إلاى مكاة للفاتح، وقيال: هام اثناي عشار  -صلى هللا عليه وسلم-عشرة آالف، النبي 
مع بين القولين بأن الذين خرجوا معه من المدينة عشرة، ثم لحق به من خارج المدينة تكملة العدة.  ألف ا، وج 

هاذا تعليال لألمار باالفطر؛ ألن فياه التقاوي علاى  وكم((ا لعادو ))تقاو أمر الناس فاي سافره عاام الفاتح باالفطر، وقاال: 
ا وعادم ا، فاإذا كاان عادم فطارهم أنشاط  العدو، ال سيما مع السفر؛ هذه العلة المنصوصاة ال شاك أنهاا معتبارة وجاود 
لهاام وأقااوى لهاام علااى ساارعة الجااري والكاار والفاار هااذه مسااألة أخاارى، وال تطاارد هااذه العلااة فااي غياار هااذا الموضااع 



لوجود عدو؛ لكن قد يقول قائل: إذا كان الفطر يتقوى به الطالب مثال  فاي دراساته أو يتقاوى باه  كم (())تقووا لعدو 
العاماال فااي عملااه، كمااا أفتااى بعااض الناااس بماان يشااق عليااه الصااوم أثناااء العماال أو أثناااء الدراسااة يفطاار ليتقااوى 

ن هاذه األقاويال ال عبارة بهاا؛ ألن بعمله؛ ألن العمل متعادي النفاع، وهاذا قاصار إلاى غيار ذلاك مان التعلايالت؛ لكا
صااوم رمضااان فريضااة، وركاان ماان أركااان اإلسااالم، ال تنتهااك هااذه الفريضااة بمثاال هااذه األعااذار، فااالتقوي إنمااا هااو 
ا مان بلادان المسالمين، وأرادوا الاادفاع عان بلادهم، وهاام  اا؛ لكان لااو دهام العادو بلااد  علاى العادو، وهناا فااي السافر أيض 

لتقوي بالفطر على العدو منصوص علياه؛ لكان ال باد أن يكاون لهاذا الفطار أثار فاي صيام فشق عليهم ذلك قلنا: ا
صد العدو بأن يكون الصيام يضعف المسلمين عن صد عدوهم، ويمكن العدو من االستيالء علايهم، يتقاووا علاى 

وجد عدوهم؛ ألن العلة منصوصة، نعم الوصف مؤثر وهو السفر؛ لكن السفر وصف مؤثر مبيح للفطر، ولو لم ي
ال مااا هااو بظاااهر؟ اآلن  عاادو، فاادل علااى أن التقااوي باإلفطااار علااى العاادو قاادر زائااد علااى مجاارد الساافر، ظاااهر وا 

وهاذه  ))تقاووا لعادوكم((عندنا وصفان في الحديث، وكالهما مؤثر، وصف السفر هم مساافرون، الوصاف الثااني: 
الحضاار إذا كااان بمواجهااة عاادو، يريااد أن علااة تسااتقل بااالحكم إذا وجااد العاادو، فعلااى هااذا يفطاار المساالم ولااو كااان ب

يستولي على بلده، أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يفطر ليتقوى عليه، وأما السفر ال شك أنه وصاف معتبار وماؤثر؛ 
 لكنه مؤثر وحده، بدليل النصوص األخرى ليس فيها عدو ومع ذلك أفطروا.

عليه -السفر، وأنه أفضل من الفطر؛ ألنه فعله ، وأخذ منه الصوم في -صلى هللا عليه وسلم-وصام رسول هللا  
( 084)]}َوَأن َتُصددوُموْا َخْيددٌر لَُّكددْم{: -جاال وعااال-أماارهم بااالفطر وصااام، ويشاامله عمااوم قولااه  -الصااالة والسااالم
 .[سورة البقرة

ا مبهم لكنه موصوف بأنه صحب النبي   عليه الصالة-قال أبو بكر بن عبد الرحمن: قال الذي حدثني، هذا أيض 
باالعرج،  -صالى هللا علياه وسالم-الذي حدثه في مطلع الكالم، قاال الاذي حادثني: لقاد رأيات رساول هللا   -والسالم

العرج بإسكان الراء قرية على نحو ثاالث مراحال مان المديناة، يصاب المااء علاى رأساه مان العطاش أو مان الحار، 
مان أجال الحار للتبرياد؟ أو هاو مان يصب على رأسه من العطش أو مان الحار، )أو( هاذه للشاك هال كاان الصاب 

ن كانات خارجياة، ثام قيال لرساول هللا   صالى هللا علياه -أجل العطش؟ وال شك أن البارودة تكسار شادة العطاش، وا 
عليااه الصااالة -يااا رسااول هللا: إن طائفااة ماان الناااس قااد صاااموا حااين صاامت؛ ألنهاام فهمااوا أن أماار النبااي  -وساالم

قااال: فلمااا كااان  -عليااه الصااالة والسااالم-ب، باادليل أنااه اسااتمر صااائم بااالفطر أماار إرشاااد ال أماار وجااو  -والسااالم
بالقديد دعا بقادح مان مااء فشارب، فاأفطر النااس؛ ولاذا ينبغاي أن يقارن القاول  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

شاك  بالعلم من أجل االقتداء، فالذي يصدر األوامر، ويصدر األنظمة، ثم يخاالف هاذه األوامار، وهاذه األنظماة ال
 أن غيره سوف يخالف.

لما أمرهم بحلق رؤوسهم زمن الحديبية ترددوا، ودخل على أم سلمة وشكا إليها ماا  -عليه الصالة والسالم-النبي 
علياااه الصاااالة -، فقالااات: "احلاااق رأساااك" فحلاااق النباااي -علياااه الصاااالة والساااالم-حصااال مااان عااادم امتثاااالهم ألماااره 

أفطار النااس، يؤخاذ  -عليه الصاالة والساالم-ا إلى الحلق، وهنا لما أفطر رأسه، فكادوا أن يقتتلوا، بادرو  -والسالم
من هذا أن مبادرة اآلمر ال شك أن لها أثر ا فاي تماام االئتسااء واالقتاداء، ومثال هاذا ال يظان بهام أنهام خاالفوا أماره 



مر الذي وجهاه إلايهم معاندة، إنما خالفوا أمره رغبة في الخير؛ ألن الصيام من أفضل األعمال، وظنوا أن هذا األ
ن كااان األفضاال االسااتمرار علااى الصاايام، فاارأوا األخااذ  -عليااه الصااالة والسااالم- إنمااا هااو ماان أجاال الرأفااة بهاام، وا 

، فلاام يكاان لهاام مندوحااة حينئااذ ماان -عليااه الصااالة والسااالم-بالعزيمااة؛ لكاان لمااا أفطاار تضااافر القااول والفعاال منااه 
 الفطر، فأفطر الناس.

 طالب:.......
حتى تفطرت قدماه، ونهى عن  -عليه الصالة والسالم-يأخذ بالعزيمة؛ ولذا قام  -عليه الصالة والسالم-الرسول 

لكنه  أكلفوا من العمل ما تطيقون(( ،))مهذلك عن طول القيام الذي يشق على المصلي بحيث يحمله على الترك 
ا  -عليااه الصااالة والسااالم-ن غفاار لااه مااا تقاادم ماان ذنبااه ومااا تااأخر، فأحااب أن يكااو  -عليااه الصااالة والسااالم- عبااد 

 شكور ا، اللهم صلي على محمد.
وقااد ساائل عاان صااوم  ،مالااك باانفااي ورايااة مساالم أخبرنااي أنااس  أنااس عاان الطوياال حميااد عاان مالااك عاان وحاادثني

 فاي -صالى هللا علياه وسالم- هللا رساول ماعفي البخاري: "كنا نسافر" ساافرنا  "سافرنا: "رمضان في السفر أنه قال
، في مسلم الصائم على المفطر والمجزوم با)لم( وحرك اللتقاء الساكنين،  "المفطر على الصائم عبي فلم رمضان

يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعف ا فأفطر فإن ذلك حسن، يقول الحافظ ابن حجار فاي 
وة فصام فإن ذلك حسن، ومان فتح الباري: "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع" يرون أن من وجد ق

ا حسن، هذا فيه توفيق بين النصوص التي في الباب.   وجد ضعف ا فأفطر فإن ذلك أيض 
 .......طالب:

ال، األصال فااي الساافر وجاود المشااقة، األصاال أن السافر ماان الزمااه المشاقة؛ لكاان ارتفعاات المشاقة، وارتفااع الخااوف 
ا الاذي لام يجاد مشاقة فاي سافره فاأفطر علياه شايء؟ ماا علياه الذي فيه الترخص، وثبت أن السفر علة مستقلة؛ ولذ

جال -شيء، ال يلزمه شيء، ولاو كاان فاي سافره أكثار راحاة واطمئنان اا مناه فاي بلاده، هاذه رخصاة، صادقة مان هللا 
تصاادق بهااا علااى عباااده، فالساافر وصااف مااؤثر، ومسااتقل بااالحكم، لكاان ماان صااام مااع عاادم المشااقة فهااو  -وعااال

 المشقة فهو أفضل، وبهذا تلتئم النصوص. أفضل، ومن أفطر مع وجود
 طالب:.......

يعني إذا كان أمير ا عليهم، يعني اتفقوا بأن يجعلوه أمير ا علايهم، ورأى أن الصايام يشاق علايهم أو ال يشاق علايهم، 
علياه -فرأى أن من مصلحتهم أن يستمروا في صيامهم أو يأمرهم بالفطر لاه ذلاك؛ لكان القادوة واألساوة هاو النباي 

 .-الصالة والسالم
 ...........طالب:

 هذا بالنسبة لمن يشق عليه، يحمل على هذا. ))ليس من البر الصيام في السفر((
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كذا في رواية يحيى وجميع أصحاب مالك يرووناه كماا فاي 

اق الذي معناا عان أبياه عان حمازة مرسال؛ ألن البخاري عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمر األسلمي، أما السي
عروة يحكي قصة لم يشهدها، عروة تابعي، فهو يحكي ويروي قصة لام يشاهدها، هاذا إرساال، لكان إذا رواهاا عان 
خالته عائشة اتصلت القصة، وفي بعض طرق الحديث روايته عن صااحبها عان حمازة بان عمارو األسالمي، قاال 



: "يا رسول هللا إني رجل أصوم" في رواية للبخااري: "إناي أسارد الصاوم" وفاي -صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا  
: -صالى هللا علياه وسالم-رواية: "وكان كثير الصيام" "إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟" فقال لاه رساول هللا  

ن شئت فأفطر((  ،))إن شئت فصم ساافر يجاوز والمشيئة هذه ال شك أنها بناء  على األصال فاي الحكام، وأن الموا 
ن اعتراه ما  له أن يصوم، ويجوز له أن يفطر؛ لكن إن اعترى هذا األصل ما يرجح الصيام، فاألفضل الصيام، وا 

ن زادت المشقة تعين الفطر على التفصيل السابق.  يرجح الفطر ترجح الفطر، وا 
ى أن الفطار عزيماة، يقول: وحادثني عان مالاك عان ناافع أن عباد هللا بان عمار كاان ال يصاوم فاي السافر؛ ألناه يار 

ااا قولااه  ))لاايس ماان الباار : -عليااه الصااالة والسااالم-وجاااء وصااف ماان اسااتمر فااي صاايامه بالعصاايان، وجاااء أيض 
كاال هااذه جعلاات اباان عماار ال يصااوم فااي الساافر، مااع حرصااه علااى الخياار، وتحريااه لالقتااداء  الصاايام فااي الساافر((

 واالتساء، ومع ذلك كان ال يصوم في السفر.
اا عان أباي هريارة، وعباد الارحمن  -رضي هللا عنه-يروى هذا عن عمر  أنه كاان ال يصاوم فاي السافر، ياروى أيض 

بن عوف، ومعروف عن أهل الظاهر أو عن بعضهم أن الصوم في السفر ال يجزئ وال يصح، بل يتعين الفطر، 
دا َأْو َعَلدى َسدَفٍر فَ : -جال وعاال-وأسلفنا أنهم استدلوا بقوله  دْن َأيَّداٍم ُأَخدَر{}َفَمدن َكداَن ِمدنُكم مَِّريض  ٌة مِِ ( 084)]ِعددَّ

 يعني فالواجب عدة، صام أو أفطر، والجمهور يقدرون قبل ذلك فأفطر فعدة، يعني فيلزمه عدة.[ سورة البقرة
 طالب:........

كيف؟ نعم؟ على حسب ما تقدم تفصيله، إن كان ال يشق بحال من األحوال هذا األفضل أن يستمر في صاومه؛ 
}َوَأن َتُصدددددوُموْا َخْيدددددٌر : -جااااال وعاااااال-صاااااام فاااااي السااااافر، ولعماااااوم قولاااااه  -ه الصاااااالة والساااااالمعليااااا-ألن النباااااي 

 لكن الذي يشق عليه الفطر في حقه أفضل.[ ( سورة البقرة084)]لَُّكْم{
 طالب:........

ذا فعل اإلنسان ما يضر به أثم، بعض الناس مريض، وينصحه األطباء أال  هذا األصل العصيان يترتب عليه، وا 
يصااوم، ومااع ذلااك يصااوم، ويتضاارر، يزيااد مرضااه، ويتااأخر باارؤه، ومااع ذلااك يصااوم، نقااول: "أولئااك العصاااة" لهااذا 

 األمر؛ ألن من يرتكب ما يضر به آثم.
عاروة بان الزبيار فقياه أحاد الفقهااء، - رمضاان فاي يسافر كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 وال الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة من التابعين.يعنى بأق -رحمه هللا-واإلمام مالك 
)فخااذهم عبيااد هللا( تكاارر ماارار ا عبيااد هللا باان عبااد هللا باان عتبااة باان مسااعود )فخااذهم عبيااد هللا عااروة( الااذي معنااا، 

 و)قاسم( القاسم بن محمد )سعيد أبو بكر سليمان خارجة(. 
، عروة يصوم؛ ألنه يرى أن الصيام أفضل، وثبت عروة ومفيص معه ونسافر رمضان في يسافر كان أنه أبيه عن

أنه صام في السفر، وثبت أن من الصحابة من كان يصوم في السفر، وكاان  -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
 فاال ،نحان ونفطارالمفطر ال يعيب علاى الصاائم، والصاائم ال يعياب علاى المفطار، فيأخاذ بالعزيماة فيصاوم عاروة 

ا، فالذي يترخص ال يعاب عليه وال يؤمر بالفطر. ؛بالصيام يأمرنا  ألن فعلهم جائز أيض 



وعلى هذا لو سافر مجموعة لرحلة أو نزهة، وصام بعضهم وأفطار بعضاهم، ال يعياب بعضاهم علاى بعاض، لكان 
لو كانوا اثناين قاال واحاد: نبغاي نجماع، وقاال الثااني: ماا نحان بجاامعين، اثناان؛ قاال واحاد: نبغاي نجماع الصاالة، 

قال الثاني: وهللا ما نحن بجامعين، التوقيت أفضل، مادمنا جالسين التوقيت أفضال، قاال الثااني: دعناا نجماع ال و 
تضيعوا علينا؛ ألنه هنا يفوت شيء، في الصيام ما يفوت شيء، لو أفطر واحد وصام واحد ما يفوت شيء، لكن 

يريااد التوقياات يجمااع ماان أجاال تحصاايل  هنااا يفااوت شاايء وهااو ماااذا؟ الجماعااة، فهاال نقااول: يرتكااب األدنااى الااذي
الجماعاة، أو نقاول: يصار ويصالي كال صااالة فاي وقتهاا ولاو فاتتاه الجماعااة؟ المساألة افترضات فاي الثااني رفااض 
ال بكيفااك، هاال نقااول لهااذا: يفااوت الجماعااة ويصاار،  قااال: ال بااد أن نجمااع، يقااول: أنااا جااامع جااامع، تبغااي تجمااع وا 

أما بالنسبة لمن يقول: أنه ال يصح الجماع إال لمان جاد باه الساير هاذه ويصلي كل صالة في وقتها؛ ألنه أفضل؟ 
ا؛ لكان إذا كاان يارى أن لاه  مسألة أخرى، ال يوافق صاحبه إذا كان يرى هذا الرأي، ولو أدى إلى أن يصلي منفارد 

ير، يفعل في تبوك، يجمع وهو جالس، ما جاد باه السا -عليه الصالة والسالم-جمع، وهو جالس، كما كان النبي 
وفياه ساعة، فمثال هاذا يحارص علاى الجماعاة ولاو فاتاه األفضال فاي  -وهلل الحماد-وهذا معروف، والجماع رخصاة 
 التوقيت، ويستمر في صيامه.

 .......طالب:
 على كل حال األصل الجواز؛ لكن إذا كان يشق عليه مشقة يتضرر بها يأثم وصيامه صحيح.

 ........طالب:
فإنه ال يترخص خالف ا ألبي حنيفة،  -جل وعال-من سافر سفر ا يعصي فيه هللا سفر المعصية الجمهور على أنه 

وشيخ اإلسالم يميل إلى قول أباي حنيفاة، النصاوص العاماة تشامل مان ساافر سافر طاعاة كاالحج والعمارة والجهااد 
ا كالنزهة، أو سافر سفر معصية، النصوص ما فرقات؛ لكان منازع ا لجمهاور وصلة األرحام، ومن سافر سفر ا مباح 

ومأخااذهم ماان كااون العاصااي ينبغااي أن يعاااق عاان متابعااة ساافره، فااال ييساار عليااه الساافر، ويسااهل عليااه ارتكاااب 
الاارخص، يعنااي باادال  ماان أن يقااال لااه: صاال   الصااالتين، واجمااع وتااابع ساافرك، ويااوفر لااه الوقاات، وهااو عاااص  فااي 

وقاات، الجمهاور مااا يارون هااذا، ويؤيااد  سافره، سااافر ليقطاع الطريااق، أو لينتهاك حرمااات، أو مااا أشابه ذلااك ياوفر لااه
فقياد تنااول األكال [ ( ساورة البقارة071)]ُطرَّ َغْيَر َبداٍغ َواَل َعداٍد{}َفَمِن اْض قولهم في أكل المضطر من الميتة 

 من الميتة وهو رخصة بعدم عصيانه في ذلك، وهو منزع حسن.
 :رمضان في أراده أو سفر من قدم من يفعل ما باب

 رمضدان فدي سدفر فدي كدان إذا كدان -رضدي هللا عنده- الخطداب بدن عمدر أن بلغده أنه لكما عن يحيى حدثني
 فدي كدان من: "-رحمه هللا تعالى- مالك قال :يحيى قال ،صائم وهو دخل يومه أول من المدينة داخل أنه فعلم
  ".صائم وهو دخل يدخل أن قبل الفجر له وطلع ،يومه أول من أهله على داخل أنه فعلم سفر
ذا" :الكم قال   ".اليوم ذلك يصوم فإنه يخرج أن قبل بأرضه وهو ،الفجر له فطلع رمضان في يخرج أن أراد وا 
 أن رمضددان فددي حيضددها مددن طهددرت حددين مفطددرة وامرأتدده ،مفطددر وهددو سددفره مددن يقدددم الرجددل فددي" :مالددك قددال

 ".شاء إن يصيبها أن لزوجها
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



 من سفر أو أراده في رمضان:  باب ما يفعل من قدم
 فعلام رمضاان في سفر في كان إذا كان -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني

يعناي فاي أول النهاار وبعاد طلاوع الفجار، كاان فاي سافر وطلاع علياه الفجار وهاو  ،يوماه أول من المدينة داخل أنه
ال مااا صااائم وهااو دخاالد طلااوع الفجاار يعلاام أنااه ياادخل المدينااة ماان أول النهااار بعاا ن دخاال قباال الفجاار يصااوم وا  ، وا 

ذا تصاور الخاالف فايمن دخال بعاد طلاوع  يصوم؟ يلزمه الصيام، هذا شده الشاهر، ال يجاوز لاه بحاال أن يفطار، وا 
 الفجر فإنه ال يتصور أو يذكر مثل هذا فيمن دخل قبل طلوع الفجر. 

 أول مان أهلاه على داخل أنه فعلم سفر في كان من: "- تعالىرحمه هللا- مالك قال :يحيى قالدخل وهو صائم، 
يعني علاى سابيل االساتحباب؛ ألناه فاي أول النهاار مخيار،  "صائم وهو دخل يدخل أن قبل الفجر له وطلع ،يومه

يعني بعد طلوع الفجر مخير، متلبس بالوصف المبيح للفطر، وهو مخير بين أن يصوم ويفطر، ثم إذا دخال مان 
 ر هل يمسك أو ال يمسك؟ دخل وهو صائم يعني استحباب ا.أول النها

ذا" :مالك قال  ذلاك يصاوم فإناه يخارج أن قبال بأرضاه وهاو الفجار هيالع فطلاع رمضاان فايللسافر  يخارج أن أراد وا 
وجوب ا" يصوم ذلك اليوم وجوب ا، يعني يلزمه اإلمساك، مادام طلع عليه الفجر وهاو فاي البلاد، يصاوم وجوب اا،  اليوم
سحاق: يجوز له الفطر، يعني في رواية عند أحمد، يعني يجوز لاه وبذل ك قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أحمد وا 

ا أن اإلمام مالك يرى أنه إذا دخل  ن طلع عليه الفجر إال أنه عازم على السفر، واللفظ يحتمل أيض  الفطر؛ ألنه وا 
وز لاه أن يفطار، ولاو باشار السافر، يعناي يلزماه صايام عليه الفجر ولزمه الصيام أنه يلزمه االستمرار فيه، وال يجا

ذاذلااك اليااوم، يعنااي اللفااظ هااذا يقااول: "  أن قباال بأرضااه وهااو الفجاار لااه فطلااع رمضااان فاايللساافر  يخاارج أن أراد وا 
" يعني هل يصوم ذلك اليوم إلى أن يباشر السبب وهو السفر أو أنه يصوم ذلك اليوم اليوم ذلك يصوم فإنه يخرج

 روب الشمس باعتبار أنه شرع في واجب فال يجوز له أن يخرج منه؟بكامله إلى غ
 .......طالب:

سافر وأفطر في السفر؛ لكن هل شرع في صيام اليوم  -عليه الصالة والسالم-نعم، لكن األحاديث السابقة النبي 
ال فااي الساافر؟ فااي ال ال فااي الساافر؟ يعنااي شاارع فااي الصاايام بالحضاار وا  ساافر؛ ألن الااذي أفطاار فيااه فااي الحضاار وا 

 عن المدينة مراحل. -عليه الصالة والسالم-المكان الذي أفطر فيه النبي 
اآلن عندنا مسألتان واللفظ يحتملهما: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع الفجر وهو بأرضاه، يعناي فاي بلاده قبال 

م، ثم إذا غادر البلد فارق أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوب ا، يعني يلزمه اإلمساك، مع طلوع الفجر، كأنه مقي
العمران، وباشر السبب المبيح للفطر، وهو السفر هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ على كالم مالك ليس له 

 أن يفطر.
 ........طالب:

أفطار فاي  -عليه الصالة والسالم-هذا احتمال، ليس له أن يفطر، طيب تجيب له النصوص التي فيها أن النبي 
لك: ما طلع عليه الفجر وهو بأرضه، طلع عليه الفجر وهو في السفر؛ ألن المكان الذي أفطار فياه السفر، يقول 

عن مكة على مراحل، فال يرد عليه مثل هاذا، وهاذا يقاول باه أباو حنيفاة والشاافعي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
اا مالااك، مااادام شارع فااي هااذا الواجاب ال يجااوز لااه أن يخاارج مناه، وقااال أحماا ساحاق: يجااوز لااه أن يفطاار؛ وأيض  د وا 



 -علياه الصاالة والساالم-الاذي يبايح الفطار باالنص، والنباي  -الاذي هاو السافر-ألنه باشر السبب الذي من أجله 
ا، يعني شرع في صيام الواجب ثام قطعاه للسابب المبايح، وال فارق  صام ثم أفطر، والصوم صوم في رمضان أيض 

قول: هذا االحتمال ظاهر من اللفاظ، احتماال ثاان: وهاو أناه إذا أراد أن بين أن يشرع فيه في بلده أو في السفر، ن
يخاارج فااي رمضااان فطلااع لااه الفجاار وهااو بأرضااه قباال أن يخاارج فإنااه يصااوم ذلااك اليااوم يلزمااه اإلمساااك، إلااى أن 

 يخرج، هذا االحتمال الثاني.
ألة ابتداء الترخص هل هو من والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، على كل حال مس

رضي -العزم على السفر؟ أو هو من مفارقة البلد ومباشرة السبب؟ الجمهور على مباشرة السبب، وجاء عن أنس 
علياااه الصاااالة -أناااه أفطااار قبااال أن يخااارج، أفطااار وهاااو فاااي بيتاااه ثااام خااارج، وقاااال رفاااع ذلاااك إلاااى النباااي  -هللا عناااه
لى كل حال الوصف المؤثر والمبيح للفطر هو السفر، وال يسمى ، لكن الحديث ال يخلو من ضعف، وع-والسالم

مسااافر ا حتااى يخاارج ماان البلااد، مااا دام فااي بلااده ال يقااال لااه: مسااافر، فعلااى هااذا ال يتاارخص إال إذا باشاار الوصااف 
 المبيح للفطر وهو السفر.

 هذه مسألة أخرى، قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر... 
 طالب:.......

 كذلك ما يجمع وال يقصر حتى يباشر السبب. كيف؟
 .......طالب:

 مسألة تغليب جانب الحضر المقصود أنه باشر السبب المبيح للترخص.
 .......طالب:

ن باشاار الساابب، علااى كاال حااال ناارى المسااألة  دخاال الوقاات وهااو فااي الحضاار؟ الجمهااور يغلبااون جانااب الحضاار وا 
 الثانية، وهي تحتاج إلى تأمل.

الااذي يقاادم ماان الساافر فااي أثناااء النهااار يلزمااه  "مفطاارة وامرأتااه ،مفطاار وهااو ساافره ماان يقاادم الرجاال فااي" :مالااك قااال
ال مااا يلزمهااا؟ مثلااه  اإلمساااك أو مااا يلزمااه؟ خااالف، طيااب الماارأة إذا طهاارت فااي الظهاار مااثال  يلزمهااا اإلمساااك وا 

 حيضاها مان طهارت حاين مفطرة وامرأته مفطر وهو سفره من يقدم الرجل في" :مالك قالخالف، نرى رأي مالك، 
 ".شاء إن -يجامعها– يصيبها أن لزوجها أن رمضان في -أو نفاسهايعني -

علاى هااذا الكااالم يلزمااه اإلمساااك؟ مااا يلزمااه اإلمسااك، يلزمهااا هااي اإلمساااك؟ ال يلزمهااا اإلمساااك علااى رأي مالااك، 
ل يستديم الفطر بقية يومه إذا يعني أصل المسألة: أن من أفطر لسبب مبيح للفطر، سبب شرعي مبيح للفطر، ه

زال السبب، أو يلزمه اإلمساك؛ ألن الفطر معلق بسبب وارتفع السبب؟ هذه أصل المسألة، يعناي إن زالات العلاة، 
وزال السبب المبيح للفطر هل يستمر؟ كما يقول أحمد والشافعي: هل يمسك باعتباار أناه زال السابب، هال يمساك 

مر في فطره ألن الصوم ال يتجازأ، أفطار فاي أولاه نصاف النهاار هال هاو صاوم كما يقول أحمد والشافعي، أو يست
 شرعي؟ نعم، وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة.

في المغني البن قدامة يقول: "فصل: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهر ا وباطن ا" يعني يخارج مان يبااح 
 دته، وما أشبه ذلك.له الفطر باطن ا فقط، يعني كمن رأى الهالل وردت شها



فأمااا ماان يباااح لااه الفطاار فااي أول النهااار ظاااهر ا وباطن ااا كالحااائض والنفساااء والمسااافر والصاابي والمجنااون والكااافر 
 والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ففيهم روايتان: 
 إحداهما: يلزمهما اإلمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة.

ساك وهو قول مالك والشافعي، وروي عن ابن مساعود أناه قاال: "مان أكال فاي أول النهاار والثاني: ال يلزمهما اإلم
فليأكال فاي آخااره" ووجهاه أنااه وجاد السابب المباايح للفطار فااي أول النهاار، وآخار النهااار ماا هااو محال للصاايام؛ ألن 

وهاو مفطار  الصيام ال بد أن يستوعب طرفي الوقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا مضى عليه وقات
ال يسمى بقية اليوم صيام شرعي، فكيف يلزم بغير ذلك؟ هذه وجهة نظر مالك وأباي حنيفاة، وأماا بالنسابة للرواياة 

}َفَمدن َشدِهَد ِمدنُكُم األولى وهي قول الشافعي أنه شهد الشهر، وارتفع العذر المبيح، فكيف يأكل وهو غيار معاذور 
ْهَر َفْلَيُصْمُه{  وال شك أن مثل هذا القول أحوط، واألدلة محتملة.[ ة( سورة البقر 085)]الشَّ
 طالب:.......

ال، أبااو حنيفااة مااع مالااك، والشااافعي مااع أحمااد، عناادنا هنااا فااي المسااألة افتاارض المسااألة فااي مسااافر وصاال البياات 
 الساعة تسعة، وكان مفطر ا مثال  في جدة، وفي الطائف جاء على الطائرة وصل البلد الساعة تسعة، من تسع إلى
خمس ونصف يلزمه اإلمساك أم ال؟ أو امرأة حائض طهرت بعد صالة الصبح وقبال طلاوع الشامس هاي فاي أول 
النهااار مفطاارة وجوب ااا، فهاال يلزمهااا اإلمساااك فااي بقيااة النهااار؟ أفطاارت لعااذر مباايح يباايح لهااا الفطاار ظاااهر ا وباطن ااا، 

لنهاار لهام عاذر مبايح، فاي أثنائاه وفاي آخاره، والمسافر أفطر لعاذر مبايح يبايح لاه الفطار ظااهر ا وباطن اا، فاي أول ا
نعم ليس هناك عذر، ارتفع العذر، أفطروا لعذر وارتفع العذر، شاهدوا الشاهر يلازمهم أن يصاوموا علاى قاول أحماد 
والشافعي، والرواية األخرى عن أحمد توافق قول مالك وأبي حنيفة، وهي أنه من ساغ له أن يأكل في أول النهاار 

 ين آخره؟ صوم ال يعتد به، يلزمه قضاؤه، فكيف يلزم باإلمساك؟ما الفرق بينه وب
 هذا يقول: وقال أبو حنيفة: متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم.

يعني مثل قول أحمد، والذي قالاه فاي المغناي يلازمهم اإلمسااك بقياة الياوم وهاو قاول أباي حنيفاة، يعناي أناا خلطات 
 نيفة مع مالك، ال العكس أبو حنيفة مع أحمد والشافعي مع مالك.يعني جعلت الشافعي مع أحمد وأبو ح

 ماذا تقول؟
 .......طالب:

يلزمه اإلمساك؟ على كل حال تعرفون أنتم المذاهب فيها أكثر من قول، فنقاول: أن أخاذ الماذاهب ال باد أن يكاون 
د يعتماااد رواياااة غيااار مااان كتاااب أربابهاااا، هاااذا األصااال؛ ألن الاااذي ينقااال عااان الماااذاهب، وهاااو مااان غيااار الماااذهب، قااا

المعروفة في المذهب، وقد يعتمد على قول غير معتبر في الماذهب؛ ألن بعاض الماذاهب فيهاا رواياات، روايتاان، 
ثااالث، أربااع، أكثاار، والشااافعية عناادهم القااول القااديم والجديااد، وأبااو حنيفااة عناادهم الروايااة، وظاااهر الروايااة وعناادهم 

قااول الصاااحبين؟ يعنااي مسااائل معروفااة عناادهم، فااال شااك أن مثاال األصااحاب، هاال يقاادم قااول أبااي حنيفااة ويعتباار 
الشراح، شراح الحديث إذا كان ما هو من نفس المذهب، يعني تعتمد على الناووي وعلاى ابان حجار فاي نقال إماام 
الشافعية؛ ألنهم أئمة في هذا الباب، تعتمد على ابن عبد البار فاي نقال أقاوال مالاك؛ ألناه إماام مان أئماة المالكياة، 

تماد علاى العيناي فاي نقال أقاوال أباي حنيفاة؛ ألناه فقياه مان فقهااء الحنفياة؛ لكان تجاد فاي كثيار مان األحياان فااي تع



الشروح ينقلون عن اإلمام أحمد رواية ليست هي المذهب، وقل مثل هذا إذا نقال ابان قداماة عان الشاافعية أو نقال 
كتااب أصاحابها، وهاذا كااالم صااحب المغنااي، الزرقااني عان الحنفيااة، كلاه موجااود، والتحاري أن تنقال المااذاهب مان 

يقول: "والثاني ال يلزمهم اإلمساك، وهو قول مالاك والشاافعي" وال يعناي أن الشاافعية كلهام علاى هاذا القاول، يعناي 
ا المفتى به هو ماذا عناد الشاافعية؟ القاول الجدياد إال فاي بضاع  قد يكون هذا القول الجديد أو القديم، وعندهم أيض 

ذكارت فاي مقدماة المجماوع، وفاي األشااباه والنظاائر، وغيرهاا يرجاع إليهاا، فاالفتوى فيهاا علاى القااديم، عشارة مساألة، 
فاحتمال أن ابن قدامة وقف على القول الجديد، والمفتى به على القديم أو العكس، فيتحرى فاي نقال الماذاهب مان 

 كتب أصحابها. 
 لمدينة.... داخل المدينة من أول يومه، يعني بعد طلوع الفجر، خارج ا

 طالب:........
 كيف؟ 

 طالب:........
هو في األصل مباح لاه الفطار فاي أول النهاار، يعناي لاو أفطار فاي السافر ودخال المديناة ولاو فاي أول النهاار ماا 
يلزمه اإلمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجتاه المفطارة، فالاذي يظهار أناه دخال وهاو صاائم، كأناه يقاول: إن الصايام 

فااي ساافره، يعنااي مثلمااا نقااول: إن اإلنسااان إذا كااان يغلااب علااى ظنااه أنااه ياادخل البلااد فااي أول  أفضاال، يمسااك وهااو
ن كان السبب  المبيح قائم ا، وهنا مثله..   وقت صالة العصر، فاألفضل له أال يجمع العصر مع الظهر، وا 

 .......طالب:
 قائم. يعني إذا أراد أن يخرج؟ وهو صائم استحباب ا؛ ألنه في أول النهار العذر

 كيف؟
 .......طالب:

 ألنه يسوغ له أن يفطر، اآلن ما بعد وصل، ما بعد دخل، باقي مائة كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم.
 طالب:........

ألن السبب قائم ما فيه أحد يقول: ما يجوز له يفطر، السبب قائم، مسافر، باقي مائة كيلو ما هو بواصل إال بعد 
 لفجر.ساعة من طلوع ا

 .......طالب:
إذا أراد أن يخارج غيار كوناه مسااافر ا بالفعال، اآلن ماا بعااد باشار السابب؛ لكاان هاو السابب قااائم قبال أن يادخل البلااد 
باقي ساعة علاى وصاول البلاد، السابب قاائم واألصال السافر ماا هاو باألصال الحضار، الحاظ األصال فاي المساألة 

أنااا بااداخل اليااوم، احتمااال، حصاال عليااه حااادث وال دخاال، مااا دام األولااى الساافر، افتاارض أنااه يقااول: وهللا أنااا مااا 
الساابب قااائم فلااه أن يفطاار، فيسااتحب لااه مااا دام يصاال أول النهااار وماادة المشااقة المصاااحبة للساافر ماادة يساايرة ومااا 
المانع أنه يمساك اساتحباب ا؟ نعام، وصاومه صاحيح؛ ألن الحكام مان حياث األفضال وعدماه الحكام للغالاب، الغالاب 

ا المسألة األولى: األصل فيها السفر، والمسألة الثانياة: األصال فيهاا الحضار؛ هو السفر  أو الغالب الحضر؟ أيض 
 ألن األصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر في المسألة الثانية طلع عليه الفجر، وهو مقيم.



 باب كفارة من أفطر في رمضان:
 -رضدي هللا عنده- هريرة أبي عن عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني

 شدهرين صديام أو ،رقبدة بعتدق يكفدر أن -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول فدأمره رمضدان فدي أفطر رجال   أن
 :فقدال تمدر بعدرق  -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول فدأتي ،أجد ال :فقال ،امسكين   ستين إطعام أو ،متتابعين

 -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول فضدحك ،مندي أحدوج أجدد مدا هللا رسدول يدا :فقدال ((به فتصدق هذا خذ))
 .((كله)) :قال ثم ،أنيابه بدت حتى

 رسدول إلدى أعرابدي جداء :قدال أنده المسديب بدن سعيد عن الخراساني هللا عبد بن عطاء عن مالك عن وحدثني
صدلى هللا - هللا رسدول لده فقدال ،األبعدد هلدك :ويقدول ،شدعره وينتدف ،نحره يضرب -صلى هللا عليه وسلم- هللا

صدلى هللا عليده - هللا رسدول لده فقدال ،رمضدان فدي صدائم وأندا أهلي أصبت :فقال ؟((ذاك وما)) :-عليه وسلم
 :قددال، ال :قددال ؟((بدنددة تهدددي أن تسددتطيع هددل)) :فقددال ،ال :فقددال ؟((رقبددة تعتددق أن تسددتطيع هددل)) :-وسددلم

 دجدأ مدا :فقدال ((بده فتصددق هذا خذ)) :فقال ،تمر بعرق  -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول فأتي ((فاجلس))
  .((أصبت ما مكان ايوم   وصم ،كله)) :فقال ،مني أحوج
 بدين مدا" :فقدال ؟التمدر مدن العدرق  ذلدك فدي كدم المسديب بدن سدعيد فسألت :عطاء قال: -رحمه هللا- مالك قال

 ".عشرين إلى اصاع   عشر خمسة
 أهلده بإصدابة رمضدان قضاء في ايوم   أفطر من على ليس" :يقولون  العلم أهل سمعت :-رحمه هللا- مالك قال
 فددي انهددار   أهلدده أصدداب فدديمن -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول عددن تددذكر التددي الكفددارة ذلددك غيددر أو انهددار  

نما ،رمضان  ".إلي فيه سمعت ما أحب وهذا" :مالك قال ،اليوم ذلك قضاء عليه وا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب كفارة من أفطر في رمضان:
بين المفطرات من أكل وشرب وجماع، فمن أكل  -رحمه هللا-وأطلق الفطر ولم يقيده بالجماع؛ ألنه ال فرق عنده 

عليه الكفارة، هاذا رأياه  ا، أو جامع في نهار رمضان متعمدا   ا أو شرب في نهار رمضان متعمد  في رمضان متعمد 
  ؛ ولذا أطلق في الترجمة، واختار من ألفاو الرواة اللفظ المجمل.-رحمه هللا-

رضاي هللا – هريارة أباي عان عاوف بان الارحمن عباد بان حمياد عان شاهاب ابان عان مالاك عان يحياى حادثنيقاال: 
صالى هللا -، والذي في البخاري عن أبي هريارة: بينماا نحان جلاوس عناد النباي  رمضان في أفطر رجال   أن -عنه

قال: وقعت على امرأتاي وأناا صاائم، جااء  (())ما لك؟إذ جاءه رجل فقال: يا رسول هللا هلكت، قال:  -معليه وسل
قال: وقعت علاى امرأتاي وأناا صاائم، قاال:  (())ما لك؟، قال: -رحمه هللا-باللفظ المجمل ليشمل جميع المفطرات 

خاصاة بمان جاامع فاي نهاار رمضاان، واللفاظ تمسك بهذا الحنابلاة والشاافعية أن الكفاارة  ))هل تجد رقبة تعتقها؟((
ا، أو جامع عن عماد فإناه تلزماه الكفاارة  ا، أو شرب متعمد  المجمل قال به اإلمام مالك وأبو حنيفة: من أكل متعمد 

ال فال، طيب، ما الفرق بين المتعمد والناسي بالنسبة لألكل والشرب؟  وا 
 طالب:.......



ا أو هذا عند الحنابلة والشافعية؛ لكن مالك  يلزمه القضااء، وال كفاارة علياه، ساتأتي المساألة؛ لكان مان شارب متعماد 
ا، أو جااامع عاان عمااد هااذه تلزمااه الكفااارة عنااد مالااك، بينمااا عنااد أحمااد والشااافعي ال تلزمااه الكفااارة إال  أكاال متعمااد 

 بالجماع؛ ولذا اختار اإلمام مالك أن رجال  أفطر في رمضان، أفطر بأي شيء يشمل كل المفطرات. 
والرجل هذا جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشراح بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضاي، واألكثار علاى 
عدم تسميته، وقيال: إن سالمان هاذا هاو الاذي ظااهر، ولايس هاو الاذي جاامع، المقصاود أن اسامه ال يهمناا، كثيار 

 من الشراح قال: لم يسم.
أن يكفااار بعتاااق رقباااة، أو صااايام شاااهرين  -ى هللا علياااه وسااالمصااال-أن رجاااال  أفطااار فاااي رمضاااان فاااأمره رساااول هللا 

 متتابعين، أو إطعام ستين مسكين ا.
قاال: ال،  ((؟))هال تجاد رقباة)أو( هذه أخذ منها مالك أن الكفارة على التخيير، وقال الجمهور: هي على الترتيب 

بااة علااى الترتيااب، ال يجاازئ فهااي مرت ((ا؟))تطعاام سااتين مسااكين  قااال: ال، قااال:  ))هاال تسااتطيع صاايام شااهرين؟((
الصيام مع القدرة على العتق، وال يجزئ اإلطعام مع القدرة على الصيام؛ ولذا يقول أهال العلام: إن مان جاامع فاي 
نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، كفارة الظهار الترتيب ظاهر مقيد، الخصالة الثانياة مقيادة بعادم االساتطاعة علاى 

 األولى، وهكذا فالترتيب ظاهر.
يقول أهل العلم: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" ما يقولون: عليه كفارة مجامع في نهاار رمضاان 
لماذا؟ هي مضابوطة كفاارة الجمااع فاي نهاار رمضاان مضابوطة باألحادياث الصاحيحة؛ لكان يقولاون: "مان جاامع 

قرآن المعاروف عناد الخااص والعااام، فاي نهاار رمضاان فعلياه كفاارة ظهاار" لمااذا؟ ألن كفااارة الظهاار مضابوطة باال
فيحال عليه، أما مثال هاذا الحاديث أو مثال هاذه األحادياث قاد تخفاى علاى كثيار مان النااس، لاو قيال: علياك كفاارة 
مجااامع فااي نهااار رمضااان، تخفااى علااى كثياار ماان الناااس، بخااالف القاارآن الااذي يعنااى بااه كاال مساالم عااالم وجاهاال، 

 يعتني بها إال أهل العلم، فيحال على المعروف لدى الخاص والعام. كلهم يعنون بكتاب هللا، بينما السنة ال
علااى بيعااة النساااء، وبيعااة النساااء متااأخرة  -صاالى هللا عليااه وساالم-ولااذا جاااء فااي حااديث عبااادة: بايعنااا رسااول هللا  

أشاير  عن بيعة الرجال، فكيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ ألن بيعاة النسااء مضابوطة باالقرآن، بيعاة الرجاال ماا
لها وما ذكرت في القارآن، لكان يحاال علاى ماا فاي القارآن؛ ألناه معاروف لادى الخااص والعاام، وعلاى هاذا فالكفاارة 

 على الترتيب يعتق رقبة، لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، لم يجد، يطعم ستين مسكين ا.
ارة ظهار، لمااذا ال يقاال: علياه لكن لماذا ال يقال: إن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال: عليه كف

كفارة قتل؟ ألن كفارة القتل ال إطعام فيها عند جمع مان أهال العلام، يعناي لام يانص عليهاا، مان قاال باإلطعاام فاي 
 كفارة القتل فعلى سبيل اإللحاق، في كفارة القتل بكفارة الظهار.

اا فاي أن يكفر بعتق رقبة، وهذه ال -صلى هللا عليه وسلم-فأمره رسول هللا   رقباة جااءت مطلقاة هناا، ومطلقاة أيض 
كفارة الظهار من غير تقييد بوصف، وجااء تقييادها باإليماان فاي كفاارة القتال، فهال نحمال المطلاق علاى المقياد أو 
ن اختلف السبب، معروف أنه إذا اتحد الحكام والسابب  ال؟ يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لالتحاد في الحكم، وا 

قيااد باإلجماااع، إذا اتحااد الحكاام والساابب؛ لكاان إذا اتحااد الحكاام دون الساابب فااالجمهور علااى حماال المطلااق علااى الم
حمال المطلااق علااى المقيااد كمااا هنااا، والعكااس ال يحماال المطلااق علاى المقيااد كمااا فااي اليااد مقياادة فااي آيااة الوضااوء، 



اا، ذا اختلاف الحكام والسابب ال يحمال المطلاق علاى المقياد إجماع  كالياد فاي آياة الوضاوء  ومطلقة في آية التايمم، وا 
 واليد في آية السرقة. 

 أو صيام شهرين متتابعين: التتابع الزم، فإن أفطر يوم ا استأنف، إال لعذر يبيح له الفطر في رمضان. 
بعرق فيه تمر، والعارق بفاتح العاين  -صلى هللا عليه وسلم-أو إطعام ستين مسكين ا قال: ال أجد، فأتي رسول هللا 

 والراء.
 .......طالب:

، رواياة يحياى المعتمادة نحان اعتمادنا مان األول رواياة يحياىأو صيام شهرين متتابعين رواية من؟ علاى كال حاال 
 .في الشرح

بعرق تمر: العرق بفتح العين والراء، ويروى بإسكان الراء، قال عياض: والصاواب بفاتح الاراء، وهاو المكتال زنبيال 
مر الااذي فيااه، فقااال: يااا رسااول هللا مااا أحااد أحااوج منااي، مااا أحااد أي بااالت بااه(( ق))خااذ هااذا فتصاادفيااه تماار، قااال: 

ال تميمية؟ حجازية.  أحوج، هذه )ما( عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، حجازية وا 
"مااا أحااد أحااوج منااي" وفااي روايااة: "فااو هللا مااا بااين البتيهااا" يريااد الحاارتين حرتااي المدينااة "أهاال بياات أفقاار ماان أهاال 

 علم جواز القسم على غلبة الظن.بيتي"، وأخذ منه جمع من أهل ال
حتى بدت أنيابه، جمع ناب، وهي األسنان المالصقة للرباعيات وهي  -صلى هللا عليه وسلم-فضحك رسول هللا 

اآلن هااذا  ))عيالااك((وفااي روايااة:  (())أطعمااه أهلااكوفااي روايااة:  (())كلااهأربعااة، والضااحك فااوق التبساام، ثاام قااال: 
أن يتصدق به، وعلى هذا ما دام تحمله غيره، وتصدق على أهلاه باه ساقطت العرق الذي فيه التمر هو المطلوب 

عنه الكفارة أو مازالت الكفارة الزمة له؟ يعني األقعد الماشي على القواعاد أن الكفاارة تلزماه، وتبقاى ديان فاي ذمتاه 
بالكفاارة، رجال  كديون اآلدميين، متى ما أيسر يكفر، وأن هذا التمر الذي جيء به وتصادق باه علياه ال عالقاة لاه

أفقر ما في المدينة يستحق صادقة، بال يساتحق إساعاف ا، يعناي جااء هاذا التمار فرصاة أن يادفع إلياه، ماا يوجاد فاي 
البلد أفقر منه، هو أحق الناس به، وحينئذ تبقى الكفارة ديان فاي ذمتاه، ومانهم مان يارى أناه إذا كاان معسار ا تساقط 

 عنه الكفارة، واستدلوا بظاهر هذا الحديث.
 .......طالب:

ولاام يجااد؟ علااى كاال حااال األقعااد والماشااي علااى القواعااد وهااو اختيااار كثياار ماان أهاال العلاام أن الكفااارة تبقااى كااديون 
 اآلدميين، دين في ذمته متى أيسر يدفعها.

يقول: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد هللا الخرساني، وفيه مقال ألهل العلم، صادوق يهام كثيار ا، عان ساعيد 
يضرب  -صلى هللا عليه وسلم-ب أنه قال: جاء أعرابي، لم يسم، وهو األعرابي السابق، إلى رسول هللا بن المسي

نحاره، وينتاف شاعره، وزاد الاادار قطناي: "ويحثاو علااى رأساه التاراب" ويقااول: هلاك األبعاد، يعنااي نفساه، وفاي بعااض 
زوجتاه التاي واقعهاا، فقاال لاه رساول طرقه: "هلكت وأهلكت" على ما تقدم، هلك األبعاد، يعناي هلاك بنفساه، وأهلاك 

أي الذي أهلك، فقال: "أصبت أهلي" أي جامعات زوجتاي وأناا صاائم  ))وما ذاك؟((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
والرقبة مقيدة باإليمان  (())هل تستطيع أن تعتق رقبة؟: -صلى هللا عليه وسلم-في رمضان، فقال له رسول هللا  

يعنااي تقاادر أن تهاادي بدنااة؟ وهااذه الجملااة نااص  ((أن تهاادي بدنااة ))هاال تسااتطيعقااال: عنااد الجمهااور، فقااال: "ال" 



قاال: "ال"  ))هال تساتطيع أن تهادي بدناة؟((الحفاو على أنها غير محفوظة، قاال البخااري: ال يتاابع عطااء عليهاا 
مقصاود اجلاس، انتظاار ا للحال، إماا ياأتي أحاد بشايء، أو ينازل وحاي يعفياك، ال ))فااجلس((يعني ال أستطيع، قال: 

 ))خذه هذا فتصادق باه((بعرق تمر أي فيه تمر، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فأتي رسول هللا  ))فاجلس((قال: 
لاه ماا دام ماا فياه أحاد أحاوج مناك إلياه، كلاه،  ه((ل ا))ك  فقال: "ما أحد أحوج مناي" فقاال:  ظااهره أناه صادقة علياه، ك 

ااة، فعلااى هااذا تبقااى الكفااارة دياان فااي ذمتااه، فقااال: ظاااهر اللفااظ أنااه صاادقة عليااه ال أنااه هااو الكفااار   ا))كلااه وصاام يوم 
 وعلى هذا يلزمه قضاء ذلك اليوم. مكان ما أصبت((

 بااين مااا" :فقااال ؟التماار ماان العاارق  ذلااك فااي كاام :المساايب باان سااعيد فسااألت :عطاااء قااال: -هللارحمااه – مالااك قااال
ساة عشار بادون تاردد، وفاي حاديث عائشاة " في حاديث أباي هريارة عناد أحماد: خمعشرين إلى اصاع   عشر خمسة

 عند ابن خزيمة: عشرون صاع ا.
ا أفطار مان على ليس" :يقولون  العلم أهل سمعت" :مالك قال  أو اعماد   انهاار   أهلاه بإصاابة رمضاان قضااء فاي ايوم 
، يعنااي لقضاااء رمضااان عليااه يااوم أو أيااام ماان رمضااان صااامها فااي سااواء  كااان عاان عمااد أو غياار عمااد ذلااك غياار

 مان علاى لايس" :يقولاون  العلام أهال سامعت :ثام جاامع أهلاه يقاول مالاك ،القعدة مان غيرهماا مان الشاهور شوال في
اا أفطاار أو غياار ذلااك  اسااواء  كااان عمااد   انهااار   ه، يعنااي فااي غياار شااهر رمضااان بإصااابة أهلاارمضااان قضاااء فااي ايوم 
، لحرماة رمضاان، رمضاان فاي انهاار   أهلاه أصااب فايمن -صلى هللا علياه وسالم- هللا رسول عن تذكر التي الكفارة

نمالحرمة الزمن،  وعليه عامة أهل العلم " إلي فيه سمعت ما أحب وهذا" :مالك قال ،فقط اليوم ذلك قضاء عليه وا 
اا فقال: عليه الكفارة ،إال ما يروى عن قتادة وحده ، وقيل: عليه قضاء يومين، كمن أفسد الحج يكمال الحاج، وأيض 

 ا، وهللا أعلم. يمضي في فاسده، ويحج حجة مكانه
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الموطأ )كتاب الصيام(

 أبواب: الحجامة، وعاشوراء، والوصال
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،بياء والمرسلينوالصالة والسالم على أشرف األن ،الحمد هلل رب العالمين
  .أجمعين

  .يا ذا الجالل واإلكرام ،واغفر للحاضرين والسامعين ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا
 باب ما جاء في حجامة الصائم:  -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

فكان  ،ثم ترك ذلك بعد :قال ،جم وهو صائمحدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه كان يحت
 .حتى يفطر ،إذا صام لم يحتجم

كانا  -رضي هللا عنهم-بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن عمر اوحدثني عن مالك عن 
  .يحتجمان وهما صائمان

رأيته احتجم  وما :قال ،ثم ال يفطر ،وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم
  .ق  إال وهو صائم

 ولو أن رجال   ،ولوال ذلك لم تكره ،ال تكره الحجامة للصائم إال خشية من أن يضعف" :-رحمه هللا-قال مالك 
 ؛ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه ا،ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئ   ،احتجم في رمضان

 ى فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فال أر  ،موضع التغرير بالصيامألن الحجامة إنما تكره للصائم ل
 ."وليس عليه قضاء ذلك اليوم ا،عليه شيئ  

، أما وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
  بعد:

  :امة الصائمباب ما جاء في حج :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 ،احتجم وهو محرم -عليه الصالة والسالم-بن عباس في البخاري أن النبي اوجاء فيها حديث  ؟أي ما حكمها

عليه -السنن أن النبي و  ا حديث شداد بن أوس في المسندوفيها أيض   ،والحديث في البخاري  ،واحتجم وهو صائم
وحديث  ،وهو صائم -عليه الصالة والسالم-م النبي احتج ))أفطر الحاجم والمحجوم(( :قال -الصالة والسالم
ومن  ،بأن الحجامة تفطر :وعليهما المعول عند أهل العلم فيمن قال ،))أفطر الحاجم والمحجوم(( :شداد بن أوس

  .بأن الحجامة ال تفطر :قال
وأما حديث  ،احتجم وهو صائم -عليه الصالة والسالم-وأن النبي  ،بن عباسافالجمهور على العمل بحديث 

وذلك أن حديث شداد كان  ،أنه منسوخ :أجابوا عنه بأجوبة منهاف ))أفطر الحاجم والمحجوم(( :شداد بن أوس
، بن عباس متقدم على حديث شدادابأن حديث  :وال يقول أحد ،بن عباس في حجة الوداعاوحديث  ،عام الفتح
حديث شداد منسوخ بحديث  :ذا قال الشافعيول ؛بن عباساتفقون على أن حديث شداد متقدم على حديث كلهم م

نما كانوا يعملون متأخرهو بن عباس في حجة الوداع و اوحديث  ،ألن حديث شداد كان عام الفتح ؛بن عباسا ، وا 



))أفطر الحاجم أن معنى  :ومنهم من يقول ،والجمهور على هذا ،-عليه الصالة والسالم-فعله باآلخر من 
 ، فيفطر بهذا،فالحاجم ال يؤمن أن يتسرب شيء من الدم إلى جوفه ،لى الفطرأن أمرهما يؤول إ والمحجوم((

يقول  ،ل أمرهما إلى الفطر، فيكون المقصود مآر، فيضطر إلى الفطوالمحجوم ال يؤمن أن يضعف عن الصوم
 وم(())أفطر الحاجم والمحج :-عليه الصالة والسالم-وهي أن المراد بقوله  ،جوبةعجاء بعضهم بأ" :بن خزيمةا

))أفطر  :فقال ،بحاجم ومحجوم كانا يغتابان الناس -عليه الصالة والسالم-مر النبي  ،ألنهما كانا يغتابان الناس
كيف  اإذ   ،ال :لقال ؟هل الغيبة تفطر الصائم :ولو سألت هذا القائل وقلت له :يقول ،بالغيبة الحاجم والمحجوم((

بن خزيمة من هذا اولذا تعجب  ؟ال تفطر حتى عند هذا القائليعول على أن السبب في فطرهما الغيبة والغيبة 
 .القول

ألنه كان العمل على  ؛ألنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم ؛ل الحاجم إلى الفطر: إذا كان مآقد يقول قائل
فهل  ،اجممن غير أن يمصها الح اواآلن أدوات كهربائية أو آلية تشتغل تلقائي   ،اآلالت القديمة التي تعمل بالمص

ى حتى عل ،وكونه ينساب إلى جوفه شيء مشكوك فيه ،والصوم إنما ثبت بيقين ؟نه يفطر أو ال يفطرإ :نقول
على القول هذا على كل حال  ؟فكيف يفطر ،قد يتحرز وال ينساب إلى جوفه شيء ،اآلالت القديمة ءأدا

 .بن عباسالكنه متقدم على حديث  ،والمعتمد تصحيحه ،بتصحيح حديث شداد
 أال يمكن أن يقال: الحكمة في اإلفطار تعبدية؟ طالب:

سحاق ،ألصحاب القول اآلخر أجوبة ،ال م والمحجوم، المظنة هنا نزلت منزلة يفطر الحاج :يقول اإلمام أحمد وا 
والنقض بالناقض  ،يقينوالوضوء ثبت ب ،وهو في األصل ليس بناقض ،كما أن النوم ينقض الوضوء ،نةالمئ

لم  ابدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرق   ،ال النوم نفسه ،ألن الناقض ما يحصل أثناء النوم ؛فيه الحقيقي مشكوك
 -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،وجاء ما يدل على أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ،ينتقض الوضوء

  .يضطجع ويسمع له خطيط
احتجم النبي  :يقولون  ،بن عباس بجواب جيداعلى حديث  يجيبون  ،وليست بفطر ،المقصود أن هذه مظنة بفطر

 ؟لكن النتيجة "احتجم الرجل وهو صائم" :وفي حديث شداد بن أوس ،وهو صائم -عليه الصالة والسالم-
 ،لكن فيه أنه احتجم ؛بن عباس أنه أفطر أو ما أفطرافي حديث  لكن ليس ))أفطر الحاجم والمحجوم(( :النتيجة

 ؟ تمر على صيامهلكن هل فيه أنه اس
 طالب:........

أن الحجامة ال على به  لستداللاللكن يمكن على احتمال أن يكون سياق مثل هذا الحديث  ؛احتجم وهو صائم
ن كان صائم   ،هذا احتمال ،تفطر ولو اضطره  ااالحتمال الثاني يساق على جواز الحجامة لمن احتاج إليها وا 

بن عباس أقوى من اال شك أن حديث  ،ناسخ ومنسوخ وانتهى اإلشكالمسألة  ، يعني ما هياألمر إلى الفطر
  ؟لكن ما موقف األئمة من هذه األحاديث ؛ألنه في البخاري  ؛حديث شداد

آخر شيء و  ،عند ضيق المخارج ،وهذا ال شك أنه مخرج ،ألنه متقدم ؛شداد منسوخ: حديث الجمهور يقولون 
 :فإن قلنا ،وال الترجيح يلجأ إلى النسخ ،مكن الجمع بين النصوصإذا لم ي ،آخر ما يلجأ إليه ،القول بالنسخ

ن قلنا ،بن عباس أرجحابالترجيح فحديث  وهذا مما يؤيد قول الجمهور  ،بالتقدم والتأخر فحديث شداد متقدم :وا 



ن قلنا أن بن عباس اأن ليس فيه أكثر مما ذكر  :قلنا ،بفطر الحاجم والمحجوم :من يقولو جواب الحنابلة : بوا 
لكن  ؛بن عباساما ذكرت في حديث  ؟ولكن ماذا عن النتيجة ؛احتجم وهو صائم -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

االحتمال األرجح واألظهر في ، و ألن عندنا نص وظاهر ؛ظاهر النص ،ليس بنص في المسألة ،ظاهر اللفظ
لنص الذي ال يحتمل غير الداللة فا ،الذي يقابل الظاهر ،واحتمال مرجوح يسمونه المؤول ،الداللة من النص

بن عباس أنه سيق لبيان اواالحتمال الراجح من حديث  ،االحتمال الراجح ، والظاهر هوالتي هي منطوق الخبر
 زيد أسد  :يعني إذا قيل ،هذا الذي يظهر من النص ،أن الحجامة ال تفطر الصائم

االحتمال األضعف أن زيد فيه وصف من و  ،والظاهر أن زيد شجاع كاألسد ،النص في هذا أنه حيوان مفترس
وهو معروف ومشاع بين الناس  -مثال  –زيد أسد  :لو قلت ا،لكنه يحتاج إليه أحيان   ؛أوصاف األسد غير ظاهر

 ؛زيد أسد :إذا كان زيد أبخر قيل ،البخر -مثال  -وهو  ،أن زيد جبان تبحث عن وصف آخر يتفق فيه مع األسد
الظاهر  ا،مراد قطع  ؛ لكن ما هو حيوان مفترس افالنص في هذا أن زيد   ،ر ظاهرةألنه يشارك األسد في صفة غي

تنبعث منه روائح كريهة من فمه  ،أبخر االمؤول وهو االحتمال المرجوح أن زيد   ،رجل شجاع كاألسد امنه أن زيد  
  .وهذا يحتاج إليه إذا لم نجزم باالحتمال األظهر ،كاألسد

واالحتمال الثاني أنه ساق  ،ن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة ال تفطر الصائمباوهنا االحتمال الظاهر أن 
وال  ،ليس بنص ،لكنه ال يظهر ؛الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات

 إنما هو احتمال مرجوح. ،ظاهر
 ........طالب:

 .واالحتمال الثاني قائم ،نه ظاهرإ :أنه يحتج به على الفطر قلناهو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى  ،نعم
ثم ترك ذلك بعد  :قال ،عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ىحدثني يحي :يقول

 رضي هللا تعالى عنه-ألنه  ؛لم يحتجم حتى يفطر فكان إذا صام ،لما بلغه فيها ما بلغه من حديث شداد
 "لما كبر وضعف صار ال يحتجم وهو صائم" :وقال الباجي ،بن عبد البراكما قال  ،من الورع بمكان -وأرضاه

ألنه يحتمل الحجامة مع الصيام يحتمل  ؟لما كان في وقت الشباب والنشاط والقوة يحتجم وهو صائم لماذا
فإذا احتجم اضطر إلى  ،لكن لما ضعف وكبر صار ما يتحمل ،ويستطيع أن يحتجم ويواصل الصيام ،الحجامة
  .هذا ما قاله الباجي ،فصار ال يحتجم وهو صائم ،الفطر

هذا منقطع لكن ثبت من رواية عامر بن سعد عن -بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص اوحدثني عن مالك عن 
ن أن سعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان، فدل على أ -أبيه وبهذا يكون متصال  

 .بعض الصحابة يرون أن الحجامة ال تفطر
رحمه هللا -فالمؤلف  ،ثم ال يفطر ،وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم

وما رأيته " :قال ا،وأن ذلك معروف عند الصحابة والتابعين أيض   ،يريد أن يقرر أن الحجامة ال تفطر -تعالى
 ،وهو محمول على غالب األحوال ،بن عبد البراقاله  ،نه كان يواصل الصومأل "احتجم قط إال وهو صائم

لكن إن احتاج إلى الحجامة وهو مفطر ال  ؛محمول على الغالب من أحواله أنه كان ال يحتجم إال وهو صائم
  .ال يظن به هذا ؟!يحتجم ينتظر حتى يصوم



عند البخاري، ولوال ذلك لم كما قال أنس بن مالك  "ال تكره الحجامة للصائم إال خشية من أن يضعف" :قال مالك
يعني واصل -احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر  ولو أن رجال  " ،ه إلى الفطرئن الضعف يلجتكره؛ أل

ولم آمره بالقضاء " ،ألنه فعل هذا الفعل الذي ال يفطر ا"لم أر عليه شيئ   -الصيام ما احتاج إلى أن يفطر لضعفه
يعني من أجل تعريض  "ألن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام ؛ي احتجم فيهلذلك اليوم الذ

فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فال " ،من أجل تعريض الصيام لإلفساد واإلبطال ،الصيام لإلفطار
سحاق أن الحجامة  ويرى اإلمام أحمد ،وهذا هو قول الجمهور "وليس عليه قضاء ذلك اليوم ا،أرى عليه شيئ   وا 

  .تفطر الصائم لحديث شداد
ونقض الوضوء مما  ،الفطر مما دخل ال مما خرج"كما في البخاري  ،استدل الجمهور بقول ابن عباس وغيره

لكن مثل هذا  ؛ونقض الوضوء بسبب ما يخرج منه ،يعني الفطر بسبب ما يدخل في البدن "خرج ال مما دخل
اآلن الفطر باإلجماع بالنسبة  ا،وال عكس   اال يسلم طرد   -عليه الصالة والسالم-نبي الكالم وهو غير مرفوع إلى ال

القيء والحجامة فال يسلم  :وليكن مثل ذلك ،خرج ؟لمن جامع زوجته بسبب ما دخل من بدنه أو مما خرج منه
من -قد ينازعون  نعم ،فنقض الوضوء من أكل لحم الجزور مما دخل ال مما خرج ا،كما أنه ال يسلم عكس   اطرد  

  .لكن القاعدة ليست مطردة ؛نوزع فيه -يقول مثل هذا
لكن إن  ؛األحوط أن ال يحتجم الصائم :وعلى هذا يقال ،الحجامة مثلما سمعنا من أقوال أهل العلم وحججهم

بن اورأى أنه يحتمل الحجامة من غير أن يعرض صومه للبطالن فالعمل على حديث  ،احتاج إلى الحجامة
  .المتأخر يقضي على المتقدمحديث شداد متقدم، و  وال شك أن -ارضي هللا عنهم-عباس 

ولم  ،وفي هذا الظرف ،لكن إن احتاج إلى الحجامة في هذا الوقت ؛فالمقصود أن االحتياط أن ال يحتجم الصائم
  .وقل مثل هذا في التبرع بالدم الفصد،يستطع تأخيرها إلى الليل اضطر إليها ومثلها 

 ......طالب:.
فمن يفطر  ،لكن التبرع بالدم الذي يحتاج إلى قدر كبير أكثر من الحجامة ؛إنه شيء يسير ال يؤثر :التحليل قالوا

أما بالنسبة لما يحتاج إليه من التحليل فمثل  ،والذي ال يفطر بالحجامة ال يفطر بالتبرع ،بالحجامة يفطر بالتبرع
  .ال يؤثر عند أهل العلم ،هذا يسير

 ،يحتاج المريض وال يستطيع التأخير عن الوقت المحدد إلى إخراج الدم من بدنه ،ل بالنسبة لمريض الكلىالغسي
ضافة بعض المواد إليه ،ثم تنقية هذا الدم : يعني إن قلنا ،وهذا ال إشكال في كونه يفطر ،ثم إعادته إلى البدن ،وا 

نه أفطر إ :إن الحجامة ال تفطر قلنا :ذا قلناوا   ،طر من مجرد إخراج الدم من بدنهأن الحجامة تفطر هذا أف
ضافة بعض المواد إليه، فالغسيل مفطر.  بإدخاله في بدنه وا 

 .......طالب:
  .هو مفطر على القولين ،هذا خرج ودخل على القولين مفطر

 .......طالب:
 وهللا هو ما حل لكن الراجح تصفيحه. ؟نعم كيف
 .......طالب:



هي عالج إن احتيج إليها فال  ،الذي ال يحتاج إليها مثل العالج ،تاج إليها ال بأسالحجامة حاجة من اح ؟ماذا
 بأس.

 باب صيام يوم عاشوراء:
ا هأن -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي  ىحدثني يحي

يصومه  -صلى هللا عليه وسلم- وكان رسول هللا ،تصومه قريش في الجاهلية اكان يوم عاشوراء يوم   :قالت
فلما فر  رمضان  ،وأمر بصيامه ،المدينة صامه -صلى هللا عليه وسلم-فلما قدم رسول هللا  ،في الجاهلية

  .ومن شاء تركه ،فمن شاء صامه ،وترك يوم عاشوراء ،كان هو الفريضة
-ية بن أبي سفيان بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاواوحدثني عن مالك عن 

سمعت  ؟كمعلماؤ يا أهل المدينة أين  :يقول ،وهو على المنبر ،عام حج ،يوم عاشوراء -ارضي هللا عنهم
))هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم  :يقول لهذا اليوم -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

  .فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر((
يوم  اأن غد   :أرسل إلى الحارث بن هشام -رضي هللا عنه-أنه بلغه أن عمر بن الخطاب  وحدثني عن مالك

 وأمر أهلك أن يصوموا. ،عاشوراء فصم
من نوى  -يأتي في مسألة االستقاء اوهذا أيض  - النفترض شخص   ،أهل العلم يقررون أن من نوى اإلفطار أفطر

وهذا الشخص يرى أن  ،م احتاج إلى إنقاذ للتبرع بالدمأو مسل ،شخص احتاج قريبه أو صديقه ،اإلفطار أفطر
 ،فذهب إلى المستشفى ليتبرع لصديقه ،واالستقاء يعني استدعاء القيء يبطل الصوم ،الحجامة تبطل الصوم
يفطر وال ما  ،اآلن اكتفينا ،لسنا بحاجة إلى دم :ثم قالوا له ،ومد يده ليسحب منه الدم ،واستلقى على السرير

من نوى اإلفطار أفطر أو  :وأهل العلم يقولون  ،ة مفترضة من شخص يرى أن الحجامة تفطرمسأل ؟يفطر
ن كان متردد   ؟شخص استدعى القيء فلم يخرج منه شيء يفطر وال ما يفطر  :هو ذهب إلى المستشفى فقال اوا 

ن لم يحتج إلي   ،تبرعت إن احتيج إلي   ل هذا متردد ليس مث ،يختلف الحكم وال ما يختلف؟ يختلف ،لم أتبرع وا 
ما باقي إال  :ثم نظر في الساعة قال ،وأما األول جازم بأن يفطر، يعني جائع وعزم على أن يأكل ،بجازم بالفطر

وهو أن ال  ،ألن المطلوب استصحاب الحكم ؛من نوى اإلفطار أفطر :أهل العلم يقولون  ،ساعة واحدة أتحمل
االستقاء مجرد ألن  ؛أو استقاء فقاء :الحنابلة يقولون  ،ناء العبادةهو ما زال في أث ،ينوي قطع العبادة قبل تمامها

كن ما خرج شيء يفطر وال ما ، أو ال يخرج، هو استقاء؛ لوال يلزم أن يخرج منه شيء ،هطلب القيء واستدعائ
 طلب االستقاء-وهو بهذا الطلب  ،هو طلب ذلك ؟يصير عليه ماذا : إذا لم يمنيقولون  ،يفطر؟ استمنى فأمنى
الذي ال يعرف أن  ؟أو هذا الحكم يختلف ممن يعرف الحكم ومن ال يعرف ،نوى اإلفطار -وطلب القيء وغيره
ألنه لم يحصل منه القيء وال نوى اإلفطار لكن شخص يعرف أن االستقاء  ؛هذا ال أثر له االستقاء يفطر مثال  

ومد  ،يره الذي استلقى على السريرونظ ،يفطر فأدخل أصابعه في أقصى الحلق يستدعي القيء فلم يخرج شيء
 ؟يحصل وال ما يحصل ،لسنا بحاجة إلى دمك :وقالوا ،من أجل أن يسحب منه الدم ،وربطت يده بالسيور ،يده

 ،مقتضى قولهم من نوى اإلفطار أفطر :أو نقول ،وال تقضي هذا اليوم ،استمر على صيامك :نقولهل  ،يحصل
 ،يعني ما علقوه على مجرد االستقاء ،أو استقاء فقاء :بلة في كتبهم يقولون يعني عبارة الحنا ،وأنت نويت اإلفطار



فمن  ،يختلف الحكم :فعلى هذا نقول ،أن من نوى اإلفطار أفطر اوهم يقررون أيض   ،حتى يخرج منه القيء
كن لو ل ؛والذي ال يعرف أن االستقاء مفطر هذا ما نوى اإلفطار ،نوى اإلفطار :يعرف أن االستقاء يفطر نقول

  .ومثله صاحب التبرع ،خرج منه القيء باالستدعاء أفطر
  :باب صيام يوم عاشوراء

يعني ما  ،وزعم ابن دريد أنه اسم إسالمي ،وحكي فيه القصر ،بالمد على المشهور :وعاشوراء ؟ما حكمهيعني 
 ،كالمهم خابوراء بن األعرابي حكى أنه سمع فيابأن  ، ورد عليه ابن دحيةاسم إسالمي ،يعرف في الجاهلية

ما فيه ما يمنع أن يكون من  ،والوزن موجود ،وما دامت الصيغة موجودة ،يعني الصيغة موجودة في كالمهم
لكن هل يلزم  ،بقول عائشة أن يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية اكما أنه رد أيض   ،ألفاظهم عاشوراء

  .ما يلزم ،ال يلزم ،نعم ؟دهمعن امن صيامهم لهذا اليوم أن يكون اللفظ معروف  
واألكثر على أن عاشوراء هو اليوم  ،والعدل للمبالغة والتعظيم ،أي الليلة العاشرة ،وعاشوراء معدول عن عاشرة

عاشوراء مأخوذ من التاسع أو من  :يعني كيف تقول ،وهو مقتضى االشتقاق ،من شهر هللا المحرم ،العاشر
هذا هو  ،من التاسع من التاسع تاسوعاء، لكن ما تأخذ عاشوراء تأخذ ،نعم من العاشر ؟العاشر أيهما أقرب
فعلى هذا على القول األول اليوم مضاف إلى الليلة  ،هو اليوم التاسع : عاشوراءوقيل ،مقتضى االشتقاق
وراء : عاشفإذا قلنا ،وبعدها العاشر ،ألن عندنا ليلة العاشر قبلها التاسع ؛على القول األول الماضية السابقة

ذا قلنا بالقول الثاني وأنه التاسع قلنا ،ن هذا اليوم مضاف لليلة التي قبلهإ :معدول عن العاشرة قلنا وعاشوراء  :وا 
هو اليوم التاسع هذا مروي عن  راءبن عباس هذا القول وأن عاشو اروي عن  ،ن اليوم مضاف لليلة التي بعدهإ
 .بن عباس له وجه وال ما له وجها

 .......طالب:
ألن بقيت إلى قابل ألصومن » :هو يستدل بحديث ؟وال ما نقول له لليلة لكن التاسع نقول له: عاشوراءعنا من اد

 -عليه الصالة والسالم-يوم عاشوراء هو التاسع الذي أراد النبي  اإذ   مع حثه على صوم يوم عاشوراء،« التاسع
كون هو يوم عاشوراء أو يضيف إليه العاشر أن يصومه هو ما بقي إلى قابل لينظر هل يصوم التاسع فقط لي

  ؟وصيام التاسع من باب المخالفة ،ليكون عاشوراء هو العاشر
فعاشوراء هو  ،يعني مع العاشر ن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع((لئ)) :وعلى كل حال الحديث الذي يقول

فصيام  ،بعده اقبله أو يوم   اصوموا يوم   ،مخالفة اليهود ،ويدل عليه األمر بالمخالفة ،ويصوم معه التاسع ،العاشر
نما عاشوراء هو اليوم العاشر ،وليس هو بعاشوراء ،وال تحصل به السنة ،التاسع ال يكفي وحده   .وا 

أنها  -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي  ىحدثني يحي :يقول
 ،يصومه -صلى هللا عليه وسلم-وكان رسول هللا  ،ريش في الجاهليةكان يوم عاشوراء يوم تصومه ق :قالت

صلى -كان رسول هللا و  ،ثم نسخ ذلك في رمضان ا،وكان صيامه واجب   ،صامه وأمر بصيامه قبل فرض رمضان
 ،وأمر بصيامه ،المدينة صامه -صلى هللا عليه وسلم-فلما قدم رسول هللا  ،يصومه في الجاهلية -هللا عليه وسلم

ألن قدومه في السنة األولى  ؛سنة واحدة ،واحدة ؟كم سنة ،ر بصيامه على سبيل اإليجاب قبل فرض رمضانأم
ثم فرض رمضان في السنة الثانية فما بقي المفروض  ،ذهب عاشوراء السنة الثانية صام عاشوراء ،كان في ربيع



وترك يوم  ،صار هو الفريضةرمضان  ،فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ،وأمر بصيامه ،إال سنة واحدة
بن عبد البر اإلجماع على أنه اونقل  ،ومن شاء تركه ،فمن شاء صامه ،وبقي االستحباب ،ترك فرضه ،عاشوراء

يدل على التخيير  ،ومن شاء تركه ،فمن شاء صامه ،ألن ظاهر الخبر ؛وعلى أنه مستحب ،اآلن ليس بفرض
  .ن استحباب صيامه إجماع بدليل أنه يكفر السنة الماضيةلك ؛ومثل هذا ال يدل على االستحباب ،واإلباحة

بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم اوحدثني عن مالك عن 
أول حجة حجها بعد خالفته  ،عام حاج ،بعد أن قفل من مكة ،أو بعد حجه ،يعني قبل حجه ،عام حج ،عاشوراء

والذي " :بن حجرايقول  ،وآخر حجة حج سنة سبع وخمسين ،أول حجة بعد أن استخلف هي ،سنة أربع وأربعين
: يقول ،منبر المدينة ،وهو على المنبر "ال األولى عام حج ،يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة األخيرة

م من أهل المدينة بصيام هذا كأنه لم ير اهتما ،بصيام هذا اليوم اكأنه لم ير اهتمام   ؟كميا أهل المدينة أين علماؤ 
بالنسبة لصيام  -رحمه هللا-كما سيأتي عند اإلمام مالك  ،تعجب من بعض ما صار عندهموأهل المدينة ي   ،اليوم

: يا يقول -رضي هللا تعالى عنه-ومعاوية  ،من أهل العلم والفضل يصومه اأنه ما رأى أحد   ،الست من شوال
))هذا يوم عاشوراء، ولم  :يقول لهذا اليوم -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا سمعت رسو  ؟كمأهل المدينة أين علماؤ 
يعني قلبت  ،معنى لم يكتب ماذا؟وقلب  ماذا؟نفي وجزم و  ماذا؟هذا حرف  (لم)ولم يكتب  يكتب عليكم صيامه((

 :قولويستدل بهذا من ي ،يعني لم يكتب في الماضي عليكم صيامه ،الفعل المضارع من المستقبل إلى الماضي
يعني  ،ألن لم قلبت الفعل ؛لم يكتب عليكم صيامه :بدليل قوله ،وال قبل رمضان ،ما فرض نه لم يفرض أصال  إ

وال داللة فيه الحتمال  ،قط انه لم يكن فرض  إ :فيستدل بهذا من يقول ،حتى في الماضي ما كتب ا،ما كتب أبد  
لم يكتب قلبته إلى  :قال، بفرض صيام رمضانبعد النسخ  ،أن يكون المراد أنه لم يكتب يعني بعد النسخ

ن كتب قبل فرض رمضان ،لم يكتب قبل يوم هذا ،-رضي هللا تعالى عنه-الماضي من كالم معاوية    .وا 
نة وعرفنا أن صيام يوم عاشوراء س   ))ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر((

وال يفرط في صيام مثل هذا اليوم الذي  ،ممن يستطيع الصيام أن يصوم هذا اليومكانوا يأمرون الصبيان  ،مؤكدة
بعده وليكن الحادي  اأو يوم   ،وليكن التاسع ،قبله اعلى أنه من أراد أن يصومه فليصم يوم   ،يكفر سنة إال محروم

  .مخالفة ألهل الكتاب ،عشر
 ،وهو من مسلمة الفتح ،ارث بن هشام بن المغيرةوحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الح

أرسل إلى الحارث بن هشام أن  ،في أوائل الصحيح ،عن الوحي -عليه الصالة والسالم-هو الذي سأل النبي 
ا يوم عاشوراء،وقال له ،أرسل إليه في اليوم التاسع من المحرم ،يوم عاشوراء اغد   فصم وأمر أهلك أن  : غد 

))من شاء صامه لبيان أن التخيير في الحديثين السابقين  -رحمه هللا تعالى-إلمام مالك وهذا ساقه ا ،يصوموا
نما هو لالستحباب ،هذا التخيير لم يكن لإلباحة ومن شاء تركه(( ))من شاء فليصم ومن شاء فليفطر(( فعمر  ،وا 

ال على  ،ذلك لالستحبابأن  ،وأمر أهلك أن يصوموا ،فصم ،يوم عاشوراء اأن غد   :أرسل إلى الحارث بن هشام
ن نسخ  ،وأنه لم يطرأ عليه ما ينسخه ،-عليه الصالة والسالم-وأن ذلك مستمر بعد وفاة النبي  ،سبيل الوجوب وا 

 وجوبه.
 



 باب صيام يوم الفطر واألضحى والدهر: 
أن رسول  -رضي هللا عنه-بن حبان عن األعرج عن أبي هريرة  ىعن مالك عن محمد بن يحي ىحدثني يحي

  .يوم الفطر ويوم األضحى ،نهى عن صيام يومين -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
-ال بأس بصيام الدهر إذا أفطر األيام التي نهى رسول هللا  :وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون 

أحب  وذلك :قال ،فيما بلغنا ،ويوم الفطر ،ويوم األضحى ،وهي أيام منى ،عن صيامها -صلى هللا عليه وسلم
 ما سمعت إلي في ذلك.

  :باب صيام يوم الفطر واألضحى والدهر -رحمه هللا تعالى-يقول 
عن أبي هريرة أن  -عبد الرحمن بن هرمز-بن حبان عن األعرج  ىعن مالك عن محمد بن يحي ىحدثني يحي
العيدين عامة أهل  وقال بتحريم صيام يومي ،واألصل في النهي التحريم ،نهى -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

لإلمام  اخالف   ،وال يصح ،ال ينعقد ،وال ينعقد فيما لو نذره ،وال يجزئ  ،باطل ،وال يصح ،وأن صيامهما حرام ،العلم
نهى عن صيام  ،ويصوم يومين مكانهما ،نعقد الصيامالكن لو نذر صيامهما  ؛أبي حنيفة أنه يحرم صومهما

لكن يبقى ، نقل اإلجماع؛ ء كافة على تحريم الصيام في هذين اليومينوالعلما ،ويوم األضحى ،يوم الفطر ،يومين
فال ينعقد لو نذره أو  ،فمع التحريم البطالن ؛ألن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه ؛أنه لو صامه فالصوم باطل

  .بل يحرم صيامهما ،ما أجزأ صامه قضاء
هذا معروف عند أكثر العلماء أنه ال و  ،صيام الدهرال بأس ب :حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون  :يقول

وما عدا ذلك يجوز صيامه  ،بل يستحبونه إذا أفطر األيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق ،بأس به
 ،عن صيامها -صلى هللا عليه وسلم-ال بأس بصيام الدهر إذا أفطر األيام التي نهى رسول هللا  ،عند األكثر
وأنه لم  ،-عز وجل-على ما سمعنا وأيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب وذكر هلل  ،ينكيومي العيد

صلى -فدل على المنع من صيامها التي نهى رسول هللا  ،يرخص في صيام أيام التشريق إال لمن لم يجد الهدي
بن ابلغنا البخاري عن عائشة و ويوم األضحى ويوم الفطر فيما  ،وهي أيام منى ،عن صيامها -هللا عليه وسلم

فدل على أن  ،لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي :قاال -ارضي هللا عنهم-عمر 
 ،فإذا أفطر هذه األيام الخمسة فالباقي على خالف بعضها كتخصيص الجمعة ،صيام أيام التشريق محرم

ذا  ،وتقدم رمضان بيوم أو يومين ،وتخصيص السبت يعني أيام جاء النهي عنها كل على  ،انتصف شعبانوا 
إن -ومنهم على ما سيأتي  ،ومنهم من يرى الكراهة ،منهم من يرى تحريم صيام هذه األيام ،مذهبه في الحكم
  .-شاء هللا تعالى

سحاق قالوا "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك"  حمزة بن عمرو األسلمي ،كراهة صيام الدهر ،بالكراهة :أحمد وا 
 ،وهذا تقدم ؟فهل عليه من جناح أن يصوم في السفر ،نه يسرد الصومإ :-صلى هللا عليه وسلم-قال للنبي 

نه ال إ :يصوم حتى يقال -عليه الصالة والسالم-وكان النبي  ،يسرد الصوم، فأخبره أنه ال جناح عليه بذلك
  .نه ال يصومإ :ويفطر حتى يقال ،يفطر

))ال صام من في الحديث الصحيح  ،ما لم يكن الدهر كامال   ،يام ال شيء فيهالمقصود أن تتابع األيام بالص
بمعنى أنه يدعى عليه بأن ال  ،يحتمل أن يكون دعاء عليه :وهذا يحتمل أمرين ،يعني صام الدهرصام األبد(( 



ن  ا،ويحتمل أن يكون خبر   ،-عليه الصالة والسالم-وقد خاب من دعا عليه النبي  ،يدرك الصيام بعد ذلك وهو وا 
ن صام باالمتناع من األكل والشرب إال أنه لم يصم صيام   ،إال أنه حكم شرعي اكان خبر   وقد  ا،شرعيًّ  اأنه وا 

على الوجهين سواء كان  ،بن العربياكما يقول  أنه لم يصم، -عليه الصالة والسالم-خاب من أخبر عنه النبي 
  ا.دعاء أو خبر  

صام من  ،كمن صام الدهر ،مع الحث على الصيام صيام ثالثة أياميعني  ،وعلى كل حال أفضل الصيام
 ايصوم يوم   ؛ودداوأفضل الصيام الذي ال أفضل منه صيام  ،من شوال كان كصيام الدهر ارمضان وأتبعه ستًّ 

 .اويفطر يوم  
 ؟طالب: صيام الدهر يا شيخ

))ال  ،شيء هما في ،لمنهي عن صيامهاإذا أفطر األيام ا ،ال بأس به :ن الجمهور يقولون إ :صيام الدهر قلنا
 .صام من صام األبد((

 طالب:.......
هم رأوا من العمومات من  ،على كل حال هذا قولهم ،الذين نشق عليهم ))أولئك العصاة(( :المشقة مثلما قال

أن الصيام  ورأوا ا،عن النار سبعين خريف   هفي سبيل هللا باعد هللا وجه اوأن من صام يوم   ،الترغيب في الصيام
داود ال  يعني أفضل منه صيام ،لكن قول مرجوح ،وأنه نهي عن أيام بعينها تترك هذه األيام ،من أفضل األعمال
في الحديث  -عليه الصالة والسالم-أفضل الصيام كما قال النبي  وه ،-عليه السالم-ود أفضل من صيام دا

  ((اويفطر يوم   ايصوم يوم   ،ود...صيام دا))الصحيح 
 ........لب:طا

  .يصير مفضوال   ،مفضول
 طالب: كيف مفضول وقد قال به أكثر العلماء؟

عليه -نجزم بأن قوله  ،نحن ندور مع الدليل ،ما يلزم ح،جاما هو معنى أنه قال به أكثر العلماء أنه هو الر 
وليس  ا،نفي  حتى ولو كان  ،أن فعله مرجوح على أي احتمال ))ال صام من صام األبد(( :-الصالة والسالم

ال يكون حكمه  ،ال يمنع منه ،ويمنع منه من باب الشفقة على المكلف ،نما ينهى عنهإ :هم يقولون  ،بدعاء
ومنعه من كثرة تالوة  ،من الصيام -عليه الصالة والسالم-بن عمرو لما منعه النبي او  ،بن عمراولذلك  ؛المنع
لكنه ندم أن  ؛عبد هللا بن عمرو بن العاص ،ولكنه ندم ،متثلبن عمر ما ااولذلك  ؛منعه شفقة عليه :قالوا ،القرآن

فيكون إذا كان الداعي لألمر أو للنهي بالكف  ،له بالرفق على نفسه -عليه الصالة والسالم-لم يقبل إشارة النبي 
ة عليه الصال-أن يفطر ما أفطر فهم أن النبي  -عليه الصالة والسالم-يعني أمره النبي  ،الشفقة على المكلف

أنا أتحمل وأريد األجر التي ثبت في النصوص األخرى عند بعض أهل  :ويقول ،إنما أمره شفقة عليه ،-والسالم
 ،أو منع من الصوم شفقة عليه ،يعني أمر بالفطر ،ألنه إنما منع من باب الشفقة عليه ؛العلم أن هذا ال يؤثر

إذا فهم من النص  :يقولون  ،وهكذا ،يوم شفقة عليه منع من قراءة القرآن كل ،منع من قيام الليل كله شفقة عليه
 ،الذي بعث رحمة للعالمين -عليه الصالة والسالم-لكن إذا لم نلتزم بشفقة النبي  ؛هذا فإنه ال يدل على المنع

 . -عليه الصالة والسالم-من أخص أوصافه هذا  ،وال اقتدينا به ،معناه ما ائتسينا به



 م: باب النهي عن الوصال في الصيا
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -ارضي هللا عنهم-عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر  ىحدثني يحي

  .إني أطعم وأسقى(( ،))إني لست كهيئتكم :فقال !يا رسول هللا فإنك تواصل :فقالوا ،نهى عن الوصال -وسلم
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -نهرضي هللا ع-الزناد عن األعرج عن أبي هريرة  وحدثني عن مالك عن أبي

 ،))إني لست كهيئتكم :قال ،فإنك تواصل يا رسول هللا :قالوا ))إياكم والوصال، إياكم والوصال(( :قال -وسلم
 .إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني((

  :باب النهي عن الوصال في الصيام -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
فيمسك عن األكل والشرب والجماع  ،متتابعة من غير أن يتخللها فطر في الليل اوالمراد بالوصال أن يصوم أيام  
 ،األمر بتعجيل الفطر :والوصال يعارض سنن منها ،يومين أو ثالثة أو أربعة ،في الليل والنهار أكثر من يوم

أنه يعين على  :ومنها ،السحرأكلة وأنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب  ،وأنه مندوب ،والتأكيد على السحور
  عليه الصالة والسالم.ولذا نهى عنه النبي  ؛ويترتب عليه مخالفات كثيرة عن الوصال ،الطاعة

لكن يستدل  ؛األصل في النهي التحريم ،وهو األصل ،وحمله الشافعي على التحريم ،والنهي عند الجمهور للكراهة
اليوم  ، واصل بهمإنك تواصل :لما قالوا له م،به واصل -عليه الصالة والسالم-من حمله على الكراهة بأن النبي 

لما  اولو كان الوصال محرم   ،كالمنكل بهم ،ولو لم ير الهالل الستمر ،ثم بعد ذلك رؤي الهالل ،األول والثاني
يستحق عليه العقاب  األن اإلنسان إذا فعل شيئ   ؛لو كان الوصال محرم ما نكل بهم بالمحرم ،هم بالمحرمب نكل

 هذه حجة الجمهور في صرفهم النهي من التحريم إلى الكراهة. ،بمحرم ما يعاقب
  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

نهى عن الوصال  -صلى هللا عليه وسلم-حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
لكن هل  ؛رق الحديث لهؤالء القائلينلم ترد التسمية في شيء من ط (فقالوا) ،يا رسول هللا فإنك تواصل :فقالوا

أنت  :قالوا ))ال تواصلوا(( قال: يعني ؟بعد أن نهى عن الوصال ؟يا رسول هللا إنك تواصل :من األدب أن يقال
يا رسول هللا فإنك  :قالوا ،-عليه الصالة والسالم-واالقتداء به  ،أو أن هذا من باب الحرص على الخير ،تواصل
 ، إني أطعم وأسقى. ولست مثلكم ،يعني ليس حالي كحالكم ت كهيئتكم(())إني لس :قال ،تواصل

صلى هللا -حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا و  :ه يقولالحديث الذي يلي
م ثالث وعند مسل ،مرتين ))إياكم والوصال((وعند البخاري  إياكم والوصال(( ،))إياكم والوصالقال:  -عليه وسلم

))إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني(( ))أطعم  :قال ،فإنك تواصل يا رسول هللا :قالوا ،مرات
الطعام المذكور هنا هل  ؟هل ينطبق عليه الحقيقة اللغوية ،الطعام والشراب من خالل الحقائق الثالث وأسقى((

يعني مثل هذا  ؟والعرفية والشرعية في الطعام والشرابوهل تختلف الحقائق الثالث اللغوية  ؟طعام لغوي  :نقول
هل يقال  ،يعني ما تختلف فيه الحقائق الثالث ا،وشرع   اوعاء لغة وعرف   اوهو أيض   ؟ال أوصح  ،إناء ؟ماذا نسميه

يعني  ؟ال أمصح  ا،وشرع   اهي األوعية لغة وعرف   :ولذا يقولون في باب اآلنية ؛نعم ،غير اإلناء في اللغة :له
هذا  ،يعني األكل والشرب ،ما تختلف ؟الطعام والشراب تختلف فيها الحقائق الثالث ،تجتمع فيها الحقائق الثالث

هذه حقيقته في  ،إدخال الماء إلى الجوف بواسطة الفم :يعني الشرب ،يعني إذا شرب اإلنسان شرب لغة ،شرب



هل  ؟هل هو طعام عرفي ؟هل هو طعام لغوي  هذا الطعام اإذ   ،ومثله الطعام ،وفي الشرع ،وفي العرف ،اللغة
طعام  :لو قلنا ،ما واصل ،أفطر :قلنا ،طعام عرفي :لو قلنا ،أفطر :قلنا الغويًّ  الو كان طعام   ؟هو طعام شرعي

 :يقول ،الذي يقول بالمجاز ما عنده مشكلة ؟ما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب اإذ   ،أفطر ما واصل :قلنا ،شرعي
لكن الذي ينفي المجاز كيف  ؛ما عنده مشكلة ،وال عنده إشكال في مثل هذا ،في غير ما وضع له استعمال للفظ
 نه طعام؟إ :يقول عن هذا

 .......طالب:
هذا  :ال بد أن نقول ،ما دمنا ننفي المجاز، بد أن نتعامل مع النصوص على ضوء الحقائق الثالث ال ،ال ؟كيف

 .؟كيف حقيقي ،الكالم حقيقي
 ........طالب:

طبق عليها  :يقول ،ألن صاحب المجاز يريد يلزمنا بهذا ؛نريد أن يكون كالمنا ما فيه مداخل آلخرين ،ال
 .وناقشني الحقائق الثالث
 طالب:.......

  ؟الشرعية المعروفة حقيقة شرعية غير الحقيقة
 طالب:.......

  ا.يكون كالمك صحيح  بحيث يعني تستطيع تنظر لنا 
 طالب:.......

  ؟لحديثا ما
 طالب:.......

يعني الطعام المعنوي  ا،هذا مثال رددناه مرار  ، أن الحقيقة الشرعية تأتي ألكثر من شيء ،نريد نظير هذا نعم،
هذه  ،يعني مثلما قال كالمه صحيح ،الطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية ،حقيقة شرعية كما هنا

))أتدرون من  :لما قال -عليه الصالة والسالم-النبي ، المفلس صحيح ومثله ،وتلك حقيقة شرعية ،حقيقة شرعية
 ،يأتي بأعمال من صالة وصيام وغيرها من األعمال الصالحة ،المفلس من ال درهم له وال متاع :قالوا ((؟المفلس

ى آخر إل ،وأخذ مال هذا ،وظلم هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،يأتي وشتم هذا ))أمثال الجبال(( :وفي رواية
))من وجد ماله عند  ،كما أن له حقيقة شرعية أخرى في باب الحجر والتفليس ،فهو مفلس حقيقة شرعية ،الحديث

وضرب  ،هذا المال الذي وجدته عند رجل جاء بأعمال أمثال الجبال :هل نقول رجل قد أفلس فهو أحق به((
 ذهفه ،هذا المفلس ،ن ال درهم له وال متاعم :حقيقته ؟ ال، ليست هذه حقيقة،هذه حقيقة هنا ،وسفك هذا ،هذا

والطعام المعنوي الذي  ،والطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية ،وتلك حقيقة شرعية ،حقيقة شرعية
 فال يشكل إن شاء هللا. ،عندنا حقيقة شرعية

 .......طالب:
))يطعمني أن نوجه هذا الكالم  لكن نحتاج إلى ؛-صلى هللا عليه وسلم-هذا من خصائص النبي  ؟كيف ،نعم

  ؟كيف يطعمنيويسقيني(( 



 طالب:........
 ؟ويصير مواصال   ؟حقيقي يعني أكل وشرب

 ........طالب:
  ؟يعني لو فتح البطن ويدخل فيه طعام ما أثر على الصائم ،يعني من غير مرور بالحلق

 ........طالب:
  ؟ما يفطر ،بالمشرط ،باشرا هو مخليه م ،ال

 ........طالب:
صرفوا هذا الكالم على الحقائق الثالث التي  :نحتاج إلى كالم علمي لئال يرد علينا أصحاب المجاز يقولون  ،ال

 نعم. ،ال بد أن نقول بأنه مجاز أو نوجد له مخرج ،تدعونها
 طالب:........

، مثل ما قيقة شرعيةوعلى الطعام الحقيقي ح ،يطلق على الطعام المعنوي طعام حقيقة شرعية أن الذيالمقصود 
 المفلس سواء.نظرنا ب
 ........طالب:

 هذا.......و  ،وهذا طعام معنوي حقيقة شرعية ،فلس حقيقي كوهذا ،فلس معنوي  هذا
 ........طالب:

  .ألن الحقيقة غير المجاز ا؛مجاز أبد   :بأنها حقيقة شرعية ما احتجنا أن نقول :إذا قلنا ،ال
 .......طالب:
هذا  ،وغذاء القلب ،غذاء الروح ذا، ومنما يلقى إليه من المعارف واألذواق وك :يقول ،ن القيمباتكلم فيه هذا 
 ا ... نعميعني اإلنسان أحيان   ،معلوم
 ........طالب:

طالب علم  ،أنت اآلن لو بيدك كتاب وأنت طالب علم منهوم ا،ليس مجاز   ،ال  ؟الفلس هذا مجاز ،ما نحتاج ،ال
وأنت تستفيد من هذا  ،تحس أنك لست بحاجة إليه أصال   ،العشاء أو ءويقدم لك الغدا ،وبيدك كتاب ،بالفعل
حتى قال  ،من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بذلك عن الغذاء الحسي :فابن القيم يقول ،الكتاب
  :الشاعر

    لهاااااااااااااااا أحادياااااااااااااااث مااااااااااااااان ذكاااااااااااااااراك تشاااااااااااااااغلها

 عااااااااااااااااااااااان الشاااااااااااااااااااااااراب وتلهيهاااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااان الااااااااااااااااااااااازاد   
 
 

 ........طالب:
  ماذا فيه؟ ،بال الشيطان في أذنيه ،نعم

 ........طالب:
في  يت شيئ اس: أنا ما حيعني أنت تقول ،وهللا أعلم بكيفيته ؟المانع ما ا،حقيقيًّ  يبول الشيطان بوال   :نحن نقول

  ...وال ،وال شيء خيشومي، أذني وال في
 .......طالب:



 ،عدم األكل وعدم الشرب ؟معنى الوصال ما ؟كل ويشربفكيف يواصل وهو يأ ،ما واصل األنه لو صار حقيقيًّ 
 .لو أكل وشرب ما صار مواصال  

 ........طالب:
  .حقيقته فيما يؤكل ويشرب ،عندك أحاديث تدل على األكل والشرب ،ال

 .......طالب:
 ،معنوي فحصل له األكل والشرب الحقيقي الشرعي ال ،هو امتنع من األكل والشرب الحقيقي الشرعي الحسي ،نعم

كما  ،وهذا خاص ،وال يقطع الوصال ،ن طعام الجنة ما يفطرإ :منهم من يقولو  ،ما واصلقلنا: ولو قلنا باألول ل
، لكن يكفينا من على كل حال الكالم طويل حول هذا ،أن هناك أمور محرمة في الدنيا وهي مباحة في الجنة

 .هذا ما سمعنا
 باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر: 

أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو  :يقول اوسمعت مالك   ىي يحيحدثن
وقوي على الصيام فليس له أن  ،أنه إن صح من مرضه ،ويقطع عليه صيامه ،تظاهر فعر  له مر  يغلبه

قتل النفس  وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في ،وهو يبني على ما قد مضى من صيامه ،يؤخر ذلك
وليس  ،قد صامت وهي تبني على ما ،خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت ال تؤخر الصيام

وليس له أن  ،أو حيضة ،ألحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب هللا أن يفطر إال من علة مر 
 ."وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" :-رحمه هللا-قال مالك ، يسافر فيفطر

  :باب صيام الذي يقتل خطأ :-رحمه هللا تعالى-ول المؤلف يق
أو  ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،والكفارة عتق رقبة مؤمنة ،خطأ فعليه مع الدية الكفارة االذي يقتل مؤمن  

ار ومثل هذا الذي يطأ امرأته في نه ،على ما جاء في سورة المجادلة ،يظاهر من امرأته بأن يجعلها كظهر أمه
صيام شهرين  ،الكفارات الثالثفي فيلزم بصيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق  ،رمضان على ما تقدم

  .متتابعين بأن ال يقطع هذا التتابع بفطر يوم أو أكثر بال عذر
أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة " :يقول اوسمعت مالك   ىحدثني يحي

يعني حصل له عذر شرعي يبيح له  "فعرض له مرض يغلبه"يعني من زوجته  "ها في قتل خطأ أو تظاهرليعتق
يعني عليه صيام  ،أيام تشريق، و عيد مثال   "بحيث ال يستطيع معه الصيام" ،الفطر كالمرض والحيض والنفاس

لفضل العشر وأصوم من  أريد أن أصوم شهر ذي الحجة :يقول ،شهرين متتابعين فبدأ بها من واحد ذي الحجة
ثم يأتيه يوم  ،فيصوم من واحد ذي الحجة إلى آخر محرم ،أو أصوم جميع شهر هللا المحرم ،شهر هللا المحرم

بعد  ،بحيث ال يستطيع الصيام ويقطع عليه صيامه" ،هذا عذر شرعي ،العيد وأيام التشريق يجب عليه أن يفطر
وقوي على الصيام "يمنعه من متابعة الصيام بسبب المرض  اضطر إلى ما "أن شرع فيه أنه إن صح من مرضه

حتاج إلى شهر نقاهة أوأفطرت بعذر و  ،وانقطع التتابع ،أنا اآلن مرضت :يقول ،ال يتأخر "بعد أن يصح مباشرة
إن " ،يرتفع عنك الوصف المبيح ،خالص مجرد ما تستطيع الصيام تعود إلى الصيام :نقول له ،ألستعيد صحتي
عليه أن يبادر بالصيام إذا ارتفع الوصف الذي يبيح  "صيام فليس له أن يؤخر ذلكلوقوي على ا صح من مرضه



 إن أخر ذلك بعد أن عوفي من مرضه مضى من صيامه فإن أخر ذلك لم يبن"وهو يبني على ما قد " ،له الفطر
أو  ،قتل النفس خطأ وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في ،بل عليه أن يستأنف صيام الشهرين لم يبن

يلزمها كفارة وال  ؟هو عليها كظهر أبيها :لكن هل المرأة تظاهر من زوجها إذا قالت ؛بالجماع في نهار رمضان
 لكن هي حرمت ما أحل هللا عليها يلزمها كفارة يمين. ؛كفارة ظهار ما يلزمها ،ال يلزمها ؟ما يلزمها
 .......طالب:

وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام " :يقول ،قد تكون هي السبب ،ارةعلى كل حال إذا كانت مطاوعة ومخت
 :وقد تضاف األلف والنون يقال ،تثنية ظهر "في قتل النفس خطأ إذا لم تجد رقبة تعتقها إذا حاضت بين ظهري 

ا دام أنا م :تقول "أنها إذا طهرت ال تؤخر الصيام"ه يعني في أثنائ "بين ظهري صيامها"وهذا كثير  ،بين ظهراني
 "ال تؤخروا الصيام" ،ال :نقول ،ما دام انقطع التتابع انقطع نرتاح ا،ثاني   اعذرت في اإلفطار أسبوع أرتاح أسبوع  

وهي تبني على ما قد صامت فإن لم تتابع الصيام بعد ارتفاع السبب فإنها تستأنف صيام "ألنه ليس هناك عذر 
 "عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب هللا أن يفطر إال من علةوليس ألحد وجب " :يقول "الشهرين المتتابعين

فإن أفطر في سفره  ،بل يصوم ،وليس له أن يسافر فيفطر" :يقول ،مرض على ما تقدم أو حيضة على ما سبق
ن لحقته المشقة بخالف المرض والحيض ال يمكنه  ،ألنه يمكنه الصوم مع السفر "عليه أن يستأنف من جديد وا 

  .الصيام
من أهل العلم من يرى أن العذر الذي  ،لفطر إذا سافراأنه ليس له  "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" :قال مالك

ومنه السفر فيجوز  ،وال يقطع عليه التتابع ،يبيح له الفطر في صوم الشهرين ،وهو آكد ،يبيح الفطر في رمضان
لكن  ،هذا األصل فيه ،التتابععلى رمضان أنه ألن األصل في صيام  ؛له أن يفطر في أثناء الشهرين المتتابعين

ألنه إذا سافر ليفطر حرم  ؛على أن ال يسافر من أجل الفطر ،إذا وجد عذر يبيح من مرض وحيض ومثله السفر
ومن باب أولى  ،يبيح له الفطر في رمضان ،وهو عذر مبيح ،لكن وجد السفر ،ولم يصح له الفطر ،عليه ذلك

أن  ،وال شك أن االحتياط على ما يرى مالك ،وقال بهذا جمع من أهل العلم ،ابعينأن يفطر في الشهرين المتت
، ويخرج من عهدة الواجب بيقين ،ينتهي من هذه األيام ،الكتاب والسنةفي ص على التتابع اإلنسان ما دام ن  

ذا انتهى من صيامه يسافر كيفما شاء ،لدينه وعرضه ويستبريء بأن  :يقول وأخذ بقول من ،لكن لو سافر ؛وا 
  .وهللا أعلم ،-إن شاء هللا تعالى-السفر ال يقطع التتابع كالسفر في رمضان له وجه 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الموطأ )كتاب الصيام(

 الصيام أبواب: المريض، والنذر، والقضاء، والكفارة في
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 أجمعين. 
 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجالل واإلكرام.

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
  :صيامه في المري  عليف ما باب
 يشدق الدذي المدر  أصدابه إذا المدري  أن العلدم أهدل مدن سدمعت الذي األمر :يقولمالك ا  سمعت :يحيى قال

 فددي القيدام عليده اشدتد الدذي المدري  وكدذلك ،يفطدر أن لده فدإن ،منده ذلدك ويبلدغ ،ويتعبده ،معده الصديام عليده
 وهدو صدلى ذلدك بلدغ فدإذا صدفته تبلدغ ال مدا ذلدك ومدن ،العبدد مدن ذلدك بعدذر أعلدم هللا ومدا ،منه وبلغ ،الصالة
 المدري  مدن الصديام علدى أقدوى  وهدو ،السدفر فدي الفطدر في للمسافر هللا أرخص وقد ،يسر هللا ودين ،جالس
ْن َأيَّاٍم ُأَخَر{ :كتابه في تعالى هللا قال ٌة مِِ ا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  .[البقرة( سورة 184)]}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريض 

 ،إلدي سدمعت مدا أحدب فهدذا ،المدري  مدن الصدوم علدى أقوى  وهو ،السفر في الفطر في للمسافر هللا فأرخص
 ."عليه المجتمع األمر وهو

يقول  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :يفعل المريض في صيامه : باب ما-رحمه هللا تعالى-المؤلف 

ت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومناه ماا يمناع مان القادرة علاى الصاوم، ومناه ماا يطااق معاه الصاوم المرض يتفاو 
 إال أنه يؤخر البرء، أو يزيد في المرض.

اا يطااق  من أهل العلم من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف، وهاو المارض، ساواء  كاان المارض خفيف 
ا ال يطاق معه، وسواء  تسبب في تأخر البرء أو الزيادة في المرض أو ال، وذكر عن بعض معه الص وم، أو شديد 

ااا ماان رمضااان، فقياال لااه: فأشااار إلااى أصاابعه، وأن فيااه جاارح، هااذا  الساالف ولعلااه محمااد باان ساايرين أنااه أفطاار يوم 
 مرض.

دا{وآية الصيام التي فيها العذر  هاذا مارض، )ماريض( نكارة فاي [ ساورة البقارة( 084)]}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريض 
سااياق الشاارط تعاام الماارض الشااديد والماارض الخفيااف، كمااا أن الساافر عااذر مباايح للفطاار، وقااد يكااون المسااافر أثناااء 
سااافره أكثااار راحاااة مناااه فاااي بلاااد أقامتاااه، فاااإذا وجاااد الوصاااف الماااؤثر جااااز لاااه التااارخص؛ لكااان ال شاااك أن االحتيااااط 

، والخروج من عهدة الواجب بيقاين واساتبراء الادين والعارض، هاذا هاو المطلاوب مان واالهتمام للعبادة والبراءة منها
المسلم، فال يترخص بأدنى سبب، تالحظون أثناء األيام الشتاء التي توجد فيها األمطار، بعض الناس يجمع باين 

لجاافي، بعاض الصالتين ألدنى سبب، وبعض الناس لو صارت المسألة طوفان ما جمع، وديان هللا باين الغاالي وا



العامة يبلغ به المرض ما يبلغ بحيث يتضرر ضرر بالغ ا، وينصحه الثقات من األطباء أن يفطر فال يفطر، كما 
أن بعض الناس، وهو مسافر يلحقه من المشقة ما يقرب معها من الهالك وال يفطر، وهاذا لايس مان شارع هللا فاي 

 شيء، الدين يسر، وهلل الحمد.
ااا يقااول: "األماار الااذي ساامعته ماان أهاال  - تعااالىرحمااه هللا-اإلمااام مالااك  فيمااا ذكاار هنااا، قااال يحيااى: ساامعت مالك 

العلم" ماذا تشمون من هذا األسلوب؟ )األمر الاذي سامعته مان أهال العلام( واإلماام مالاك مان األئماة الحفااو، نجام 
يأنف بعض طالب العلام أن السنن، إمام دار الهجرة، إمام باتفاق المسلمين، يقول: "الذي سمعته من أهل العلم" و 

ينسب القول إلى قائله، ولو كان ممن اخاتص باه صااحبه، فياأنف أن ينساب القاول، وينقال عان غياره مان األحيااء 
ا ذلااك إلااى نفسااه أنفااة؛ ألنااه لااو كااان مجاارد نقااال فماااذا صاانع؟ واإلمااام مالااك   -رحمااه هللا تعااالى-واألمااوات مضاايف 

 يعني كأنه طويلب علم بالنسبة ألهل العلم، فنحتاج إلى مثل هذا.يقول: "األمر الذي سمعته من أهل العلم"، 
اا مان المشاقة والتعاب، يبلاغ  إن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق علياه الصايام معاه ويتعباه، ويبلاغ ذلاك مبلغ 

 ذلك منه، يكون له أثر عليه، وليس أدنى مرض، فإن له أن يفطر.
م الذي يزيد في مرضاه، أو يتسابب فاي تاأخر البارء، والصاوم ال شاك والضابط للمرض المبيح للفطر عند أهل العل

أنه مما يؤتمن عليه المسلم؛ ألن مقدار المرض ال يستطيع أحاد يقادره غيار الماريض نفساه، واألطبااء لهام أماارات 
ال فاألصل أن المريض هو الذي يقدر ذلك، وهو مماا ياؤتمن علياه المسالم. "فاإن لاه أن  وعالمات يستدلون بها، وا 
يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصالة، وبلغ منه، وما هللا أعلم بعذر ذلك من العبد" )الواو( هاذه 
زائدة، بلغ منه ما هللا أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما ال تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلاك يعناي ذلاك المبلاغ الاذي 

ا ))صال   هاو جاالس للعاذر، حاديث عماران بان حصاين: يؤثر فيه، ويشاق معاه القياام علاى المصالي، صالى و   ا،قائم 
فهذه االستطاعة ليس معناه أن يكون بمثابة المقعد هذه الذي ال يستطيع الوقوف، ال، إذا  ((افإن لم تستطع فقاعد  

شق عليه ذلاك ماع أناه إذا تحامال علاى نفساه، وصالى مان قياام ماع وجاود هاذه المشاقة التاي ال تخال بصاالته، وال 
 عليها تأخر برء، وال زيادة في المرض، له ذلك، صالته صحيحة.يترتب 

}ُيِريدددُد َّللِاُ ِبُكدددُم اْلُيْسدددَر َواَل ُيِريدددُد ِبُكدددُم : -جااال وعاااال-"صااالى وهاااو جاااالس لعاااذر، وديااان هللا يسااار" كماااا يقاااول هللا 
مااان العمااال ماااا كلفاااوا ))ا حاااد إال غلباااه((أالااادين ولااان يشااااد  ،))إن الااادين يسااار[ ( ساااورة البقااارة085)]اْلُعْسدددَر{
ا؛ لكان لايس فيهاا مستمساك ألهال  فإن هللا ال يمل حتى تملوا(( ،تطيقون  المقصود أن النصوص في هذا كثيارة جادًّ

التساهل والتراخي والتنصل عن الواجبات، ال، بقدر ما هو بدين يسر إال أنه دين تكاليف، والجنة حفات بالمكااره، 
خص باأدنى رخصاة، أو يرتكاب المحظاورات، أو يتارك الماأمورات والدين عبودية، لايس معناى هاذا أن اإلنساان يتار 

 ألن الدين يسر، ال.
 :........طالب

وهللا على كل حال المسألة تتفاوت، يعني إذا كان تحامله على نفسه ال يضر، ال يخل بصالته، والقيام ركن مان 
ا فيه ما فيه، فالمسألة تحتاج إلى دقة نظر، إذ ا كاان يشاق علياه وتحامال علاى نفساه، أركان الصالة، وتقديره أيض 

 واستطاع ألنه أثر عن بعض الصحابة ذلك، أنهم يعتمدون على العصي، وأن الرجل يهادى بين الرجلين.
 المقصود أن اإلنسان عليه أن يخرج من عهدة الواجب بيقين.



 فيه شيء، كأنك أردت؟
 طالب:.........

 ما دام ما يشق عليه الصيام... 
 طالب:.........

وهللا إذا قال: أنا مريض، فهذا مما يؤتمن عليه المسلم، ما دام ثبت أنه مريض، فالمرض عاذر، "وقاد أرخاص هللا 
للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض"، المسافر يستطيع الصيام أقوى علاى الصايام 

ا َأْو َعَلى َسَفٍر{}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ  :من المريض، قال هللا تعالى في كتاباه يعناي [  ( ساورة البقارة084)]ِريض 
ذا صااام لاايس عليااه  فااأفطر، فالواجااب عليااه عاادة ماان أيااام أخاار، وال بااد ماان هااذا التقاادير، إذا أفطاار عليااه عاادة، وا 
شيء، كما تقادم فاي صايام المساافر، بعادد ماا أفطار، فيصاومها بادال  مماا أفطاره، فاأرخص هللا للمساافر فاي الفطار 

 وهو أقوى على الصوم من المريض. في السفر،
على من أنكر الفطر للمريض إال لخوف الهالك،  -رحمة هللا عليه-هذا يقول: كما يقول الباجي: احتجاج اإلمام 

ا قالااه؛ ولكنااه خاااف ماان اعتااراض المعتاارض، فبااادر بالحجااة"  دون المشااقة الزائاادة، يقااول الباااجي: "ومااا أعلاام أحااد 
 انتهى.

أنه قيل: ال يفطار لخشاية زياادة المارض؛ ألناه ظان، وخشاية زياادة المارض ظان، وظان ال  وقد حكى ابن عبد البر
يقين، والصيام واجب بيقاين، فاال يخارج مان عهادة الواجاب اليقيناي إال بيقاين مثلاه؛ لكان األحكاام جلهاا مبناي علاى 

 غلبة الظن، جل األحكام مبني على غلبة الظن.
ما سمعت إلي، وهو األمر المجتمع عليه" عندهم بالمدينة، وعلى كال  : "فهذا أحب-رحمة هللا عليه-يقول اإلمام 

 حال المرض عذر، وينبغي أن يتقي هللا المسلم ما استطاع.
 :الميت عن والصيام الصيام في النذر باب

 ؟يتطدوع أن لده هل ،شهر صيام نذر رجل عن سئل أنه المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 قدال ،ذلدك مثل يسار بن سليمان عن وبلغني :مالك قال ،يتطوع أن قبل بالنذر ليبدأ: -رحمه هللا- سعيد :فقال
 مالده من عنه ذلك يوفى بأن فأوصى ،بدنة أو صدقة أو صيام أو ،يعتقها رقبة من نذر وعليه مات من :مالك
 الواجدب لديس أنده وذلدك ،لدهمث كدان مدا إال الوصدايا من سواه ما على ىيبدِ  وهو ،ثلثه في والبدنة الصدقة فإن
نمدا ،بواجدب لديس ممدا ،به يتطوع ما كهيئة وغيرها النذور من عليه  رأس دون  ،خاصدة ثلثده فدي ذلدك يجعدل وا 
 حضدرته إذا حتدى عليده الواجبدة األمدور مدن ذلدك مثدل المتدوفى ألخدر مالده رأس في ذلك له جاز لو ألنه ؛ماله
 لده اجائز   ذلك كان فلو ،متقا  منه يتقاضاها يكن لم التي ءاألشيا هذه مثل سمى لورثته المال وصار ،الوفاة
  .له ذلك فليس ماله بجميع يحي  أن وعسى ،سماها موته عند كان إذا حتى األشياء هذه أخر

 أو ؟أحدد عدن أحدد يصدوم هدل يسدأل كدان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".أحد عن أحد يصلي وال ،أحد عن أحد يصوم ال :فيقول ؟أحد عن أحد يصلي

 :الميت عن والصيام الصيام في النذر باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



، -رحماه هللا تعاالى-يعني هال الصايام تدخلاه النياباة كاالحج أو ال تدخلاه النياباة كالصاالة؟ مساألة ذكرهاا المؤلاف 
 أن لااه هاال شااهر صاايام نااذر رجاال عاان ساائل أنااه لمساايبا باان سااعيد عاان بلغااه أنااه مالااك عاان يحيااى حاادثنيقااال: 
ألنااه نااذر طاعااة، هاال لااه أن يتطااوع قباال صاايام  ؛والنااذر واجااب يجااب الوفاااء بااه ،يعنااي قباال صااوم نااذره؟ يتطااوع

هل له أن يتطاوع قبال أن يقضاي؟ علياه كفاارة واجباة هال لاه أن يتطاوع  ،الواجب؟ وقل مثل هذا فيمن عليه قضاء
 قبلها؟

 قااالالنااذر قباال أن يتطااوع؛ ألنااه واجااب قباال أن يتطااوع، مبااادرة إلااى إبااراء الذمااة ماان الواجااب، فقااال سااعيد: ليباادأ ب
 ، فإن قدم التطوع أساء، وصح صومه، وبقي النذر في ذمته".ذلك مثل يسار بن سليمان عن وبلغني" :مالك

ألة فاي شااخص مساألة مختلاف فيهاا باين أهال العلام: مان عليااه قضااء مان رمضاان، وأراد أن يتطاوع، افتارض المسا
عليااه أيااام ماان رمضااان سااتة أيااام، فلمااا كااان فااي أواخاار شااوال بقااي منااه سااتة أيااام، هاال يصااوم القضاااء أو يصااوم 
ذا بقاي علياه شايء مان  الست؟ يصوم القضاء؛ ألنه واجاب، أو يصاوم السات؛ ألناه مضايق؛ ألن وقتاه مضايق، وا 

 صيام الواجب هل يتطوع بصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء؟
منها، فهل يقول  -عليه الصالة والسالم-كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان النبي  -ضي هللا عنهار -عائشة 

قائل: إن عائشة ال تتطوع بشيء من التطوعات؟ ال تصوم يوم عرفة، وال ست من شوال، وال يوم عاشوراء، يعني 
إال فاي شاعبان لمكاان النباي  هل يتصور هذا من عائشة يكون عليها القضاء من رمضان فما تساتطيع أن تقضايه

 منها؟ وهنا يقول: يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. -عليه الصالة والسالم-
وجاااء فااي خباار أنااه ال يقباال نافلااة مااا لاام تااؤد فريضااة، وهااذا ظاااهر فاايمن عاازم علااى تاارك الفريضااة، يعنااي الااذي ال 

ته ماااردودة علياااه؛ لكااان يصااالي الفااارائض ويتنفااال، أو ال يصاااوم رمضاااان ويتنفااال، هاااذا معاااروف أن صااايامه وصاااال
 المسألة في الواجب الموسع، مع النفل المضيق، أيهما الذي يقدم؟

مسألة مختلف فيها، وابن رجب في قواعده ذكر هذه المسألة، وذكر لها نظائر، وكأنه مال إلاى جاواز ذلاك، جاواز 
 أن يتنفل في الوقت الموسع قبل أن يقضي الفرض، مادام وقته موسع.

 طالب:.........
عم، صاحب الست الذي لم يبق له مان شاوال إال ساتة أياام علاى كال حاال المتجاه والمارجح أناه ال يتطاوع ماا دام ن

فااي ذمتااه فاارض، نعاام هااذا الااذي يظهاار، وعناادنا مسااألة الساات التااي أشاارنا إليهااا وافترضااناها فااي شااخص بقااي ماان 
دم السات علاى رمضاان، علاى شوال ستة أيام هال ينطباق علياه أناه صاام رمضاان ثام أتبعاه سات مان شاوال، إذا قا

القضاء؟ ما ينطبق عليها، وال يتحقق فيه الوعاد، قاد يقاول قائال: إن رمضاان إذا كمال عان عشارة أشاهر، ولاو بعاد 
الساات؛ ألن الحساااب معااروف لماااذا صااام ماان رمضااان وأتبعااه سااتة ماان شااوال كااان كماان صااام الاادهر كلااه؟ ألن 

 صام الدهر. رمضان بعشرة أشهر، والست من شوال بشهرين، هذا كمن
، هاذا شاهر كامال،  : أنا صمت أربعة وعشارين مان رمضاان، وبقيات ساتة أصاومها فاي القعادة ماثال  يقول قائل مثال 

 عن عشرة أشهر والست تبقى في وقتها عن شهرين، وما الفرق؟ 
 :.......طالب



ال قاد يقاول قائال:  أناا أصاوم رمضاان وأتبعاه يعني االتباع، ثم أتبعه، ويبقى أن الست ال بد أن تكون في شوال، وا 
 ستًّا من محرم، الست الحسنة بعشر أمثالها، والست بشهرين، وما الفرق بين شوال والمحرم؟ 

 :........طالب
 كيف؟ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وما المانع؟ يعني فيه واحد يقول: بأن الحسنة ال تبلغ عشرة أمثالها؟ 

 :........طالب
شاارة أشااهر، هاال نسااتطيع أن نقااول: لااو صااام المحاارم كااامال  بعشاارة أشااهر؟ نعاام عشاارة نعاام، يعنااي كااون رمضااان بع

أشهر، لكن ليست مثل أشهر رمضان، يعني عشرة أشهر من مثل رمضان، والسات مان شاوال بهاذا الانص إلحاق اا 
 برمضان فتكون مثله، فال تكون الست من القعدة أو من ذي الحجة أو من المحرم مثل الست من شوال.

 :.........طالب
 ن هذه الست ملحقة برمضان.إ :ال أنا أقول

 طالب: التي أفطرت رمضان بعذر، هل يكتب لها األجر مثل المري  والمسافر.
}ُهدَو : -جال وعاال-ال، ما يكتب، هم اختلفوا فيمن أفطر بعذر كالحائض والنفساء، منهم من يقاول كماا قاال هللا  

والمانع لها خارج عن إرادتها فيكتاب لهاا مثال المساافر والماريض،  فهو كالمرض، [( سورة البقرة000)]َأذ ى{
ا فاي دينهاا، ماا  ومنهم من يقول: إنه ال يكتب لها ما كانت تعمله؛ ألنه لو كتب لها ما كانت تعمله ما صار نقص 

نقاص، سمي نقص في دينها، نقص في دينها أنها تبقى الليالي واأليام ما تصوم وال تصلي، هذا أثبت الشارع أناه 
ااا، مثاال المسااافر، المسااافر مااا هااو بناااقص،  ولااو كاناات تعطااى مثاال مااا تعطاااه فااي مكااان الطاااهرة مااا صااار نقص 
المااريض مااا هااو بناااقص، بينمااا الحااائض ناقصااة، هااذه حجااة ماان يقااول: إنااه ال يكتااب لهااا مااا كاناات تعملااه حااال 

 طهرها.
 :.......طالب

 وم الست.نعم، تقضي، ال بد أن تقضي، ال بد من االتباع، ما تص
 :........طالب

 ال، فات محلها، إذا انتهى شوال ال تقضى الست.
 .......:طالب

ال لو لم نقل هذا قلنا: صيام ست من القعدة، وماذا يصير؟ ال تصوم من  ما هو ببعيد؛ ألنه قرن به في النص، وا 
 شوال، تصوم من القعدة، والحسنة بعشرة أمثالها عن شهرين، إذ ا كمن صام الدهر.

 .......:البط
 كمن صام الدهر.

 :.......طالب
 صام ثالثة أيام أين؟

 :.......طالب



ي عبااد بشاايء أحااب إلااي ممااا افترضااته ))ومااا تقاارب إلااال؛ ألنهااا نفاال، كالمااه عااام، أي نفاال ال يقاادم علااى الفاارض 
 ألن الكالم طويل، وال عندنا إال ثالثة أيام. ((عليه
" بعياار ذكاار ا كااان أو أنثااى "يهديااه بدنااة أو صاادقة أو صاايام أو ،تقهااايع رقبااة ماان نااذر وعليااه مااات ماان" :مالااك قااال

-فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، ال مان رأس مالاه"، لانفهم كاالم اإلماام مالاك 
 ، والسبب الذي من أجله قال هذا الكالم.-رحمه هللا

باة يعتقهاا، ناذر أن يعتاق رقباة، أو ناذر أن يصاوم صايام ا، "فمن مات وعليه نذر" يعني يتطلب مال، عليه ناذر رق
أو صدقة يتصدق بها، أو بدناة يهاديها، فأوصاى باأن ياوفى ذلاك عناه مان مالاه فاإن الصادقة والبدناة فاي ثلثاه، "ال 
من رأس ماله، وهو يبد ى على ما سواه"، يقادم علاى ماا ساواه مان الوصاايا، إال ماا كاان مثلاه أو مسااوي ا لاه، وذلاك 

ديم ألنااه لاايس الواجااب عليااه ماان الناذور وغيرهااا كهيئااة مااا يتطااوع بااه ممااا لايس بواجااب باال دونااه"، باال مااا لاايس التقا
نما يكون من الثلث.  بواجب دونه، يعني الذي يبد ى ويقدم الواجب؛ لكنه ال يكون من رأس المال، وا 

نما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس مالاه"، يقاول: "ألناه لاو جااز لاه  ذلاك بارأس مالاه ألخار المتاوفى يقول: "وا 
المياات مثاال ذلااك ماان األمااور الواجبااة عليااه حتااى إذا حضاارته الوفاااة" أي عالمااات المااوت، "وصااار المااال لورثتااه 
ا" انتقل إليهم المال حكم ا "سمى مثل هذه األشياء التي لم يكن يتقاضها منه متقاض، بل يؤمر بها، فلو كان  حكم 

حتى كان عند موته سماها، وعسى أن يحايط بجمياع مالاه فلايس لاه ذلاك إلضاراره ذلك جائز ا له أخر هذه األشياء 
 بالورثة واتهامه بحرمانهم".

يقاول: هاذه األماور التاي لزمتااه، ناذرها ولزمتاه، أو علياه كفاارات واجباة، تكاون كلهاا ماان  -رحماه هللا-اإلماام مالاك 
يحارم الورثاة ناذر أن يطعام ألاف مساكين، ناذر أن  الثلث، لماذا؟ لئال يحمله ذلك علاى حرماان الورثاة، فاإذا أراد أن

يهدي عشر بدنات، نذر أن يعتق رقبة، وقد تأتي هاذه علاى جمياع مالاه، والماال المفتارض أناه للورثاة ال سايما إذا 
 حضرته الوفاة.

ا، هااذه األمااور كالااديون، ديااون اآلدميااين   (ء())دياان هللا أحااق بالقضاااغياار اإلمااام مالااك ماااذا يقااول؟ يقااول: ال، أبااد 
ويقول: إن هذه األمور ال تخلو إما أن تكون في حاال الصاحة وحينئاذ تكاون مان رأس مالاه، إن كانات فاي مارض 
موته المخوف فهي من الثلث؛ ألن االتهام ظاهر، أما إذا كان في حال الصحة ما فيه اتهاام، ماا ياتهم باأن يحارم 

يغلاب علاى الظان أناه يرياد حرماان الورثاة  الورثة، نعم، هام يتفقاون ماع مالاك أناه فاي مارض موتاه المخاوف بحياث
يكااون ماان الثلااث؛ لكاان إذا كااان فااي حااال الصااحة وتااوفي، هااذا دياان ماان الااديون، والمعااروف أن الحقااوق المتعلقااة 
بالتركة خمسة: األول: مؤن التجهيز، الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي تكون برهن، هذه مقدمة، 

قااة كااديون اآلدميااين، وديااون هللا تعااالى كالكفااارات والنااذور، هااذه ماان أصاال التركااة، الرابااع: الثالااث: الحقااوق المطل
 الوصايا، وهذه من الثلث، والخامس: اإلرث.

فالمساااألة تااادور علاااى قصاااد هاااذا الموصاااي أو النااااذر فاااإن كاااان قصاااده الحرماااان، وال يتصاااور الحرماااان فاااي حاااال 
الموت المخوف، فاي حاال مارض الماوت المخاوف، وفاي الصحة، إنما يتصور الحرمان في حال المرض، مرض 

حال مرض الموت المخوف يتجاه القاول بأنهاا مان الثلاث، أماا فاي حاال الصاحة فلاو تبارع بجمياع مالاه ولدياه قادرة 



ا صبر واحتساب، فعل ذلك أبو بكار  فخارج مان جمياع مالاه، وهاذا  -رضاي هللا عناه-على االكتساب، وعنده أيض 
 ال إشكال فيه.

 عان أحاد يصالي أو ؟أحاد عان أحاد يصاوم هال يساأل كاان عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن ثنيوحديقول: 
 ".أحد عن أحد يصلي وال ،أحد عن أحد يصوم ال" :فيقول ؟أحد

لماذا؟ ألنها عبادات بدنية ال تدخلها النيابة، أما الصالة فإجماع، ماا فياه أحاد يصالي عان أحاد، ال تادخلها النياباة 
الصيام فخالف، فمنهم من قال بهذا القول، ال يصوم أحد عن أحد، كالصاالة وهاو رأي مالاك وبعاض بحال، وأما 

))ماان مااات وهااذا الحااديث مخاارج فااي الصااحيح  ))ماان مااات وعليااه صااوم فإنااه يصااوم عنااه وليااه((العلماااء، وقياال: 
جب بأصل الشارع، ومن أهل العلم من حمله على الصوم الواجب، سواء  كان مما و (( وعليه صوم صام عنه وليه

أو أوجبه اإلنساان علاى نفساه بالناذر، وعناد اإلماام أحماد أناه ال يصاام إال ماا أوجباه اإلنساان علاى نفساه، وأماا ماا 
 وجب بأصل الشرع فكالصالة، يقول شيخ اإلسالم وابن القيم: "إن هذا هو األقيس".

فالمتجااه أن الااذي يقباال النيابااة ))ماان مااات وعليااه صاوم نااذر صااام عنااه وليااه((  وجااء فااي بعااض روايااات الحااديث:
صيام النذر، وأما ما أوجبه الشارع، ما وجب بأصل الشرع فإنه ال يقبل النيابة كالصالة وهاذا القاول وساط، وعلياه 

 يدل الحديث برواياته.
 ..........:طالب

ال ما يصوم؟  هو الواجب، الكالم على الواجب، هل يشمل؟ عليه صوم من رمضان، يصوم عنه وليه وا 
 :.......البط

ال، ما يصوم وجوب ا، صام عنه وليه إذا تبرع، بدليل أنه لو امتنع وحملاه مان يلياه أو الاذي يلياه أو تحملاه البعياد، 
 لكن األولى المفترض أن يصوم الولي.

 :........طالب
 عن ابن عمر؟

 ......:طالب
هو اإلطعام فيكون ماليًّا، نعم نذر أن يصوم، نعم الكالم في الصيام؛ ألنه ال يقبل النيابة، فيرجع فيه إلى البدل، و 

 والصيام ال يقبل النيابة، فيخرج عنه إطعام، من رأس ماله، ال من ثلثه.
 هل يقال: هذا مذهب اإلمام مالك؟

 هذا مذهب مالك، نعم، هذا هو النص في موطئه. 
 :والكفارات رمضان قضاء في جاء ما باب

 -رضدي هللا عنده- الخطداب بدن عمدر أن أسدلم بدن خالدد أخيده عدن أسدلم بدن زيدد عدن مالدك عن يحيى حدثني
 أميدر يدا :فقدال رجدل فجداءه ،الشمس وغابت ،أمسى قد أنه ورأى ،غيم ذي يوم في رمضان في يوم ذات أفطر

 ."اجتهدنا وقد ،يسير الخطب" :عمر فقال ،الشمس طلعت المؤمنين
 ويسدارته ،مؤونتده وخفدة ،أعلدم وهللا ،ندرى  يمداف القضداء ،يسدير الخطدب :بقولده يريدد" :-رحمه هللا- مالك قال
 ."مكانه يوما نصوم" :يقول



 رمضددان قضدداء يصددوم: "يقددول كددان -رضددي هللا عنهمددا- عمددر بددن هللا عبددد أن نددافع عددن مالددك عددن وحدددثني
 ".سفر في أو مر  من أفطره من امتتابع  
 -رضدي هللا عنده- هريدرة بداوأ -مدارضدي هللا عنه- عبداس بدن هللا عبدد أن شدهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 يفدرق  :قدال أيهمدا أدري  ال ،"بينده يفرق  ال اآلخر" :وقال ،"بينه يفرق " :أحدهما فقال ،رمضان قضاء في اختلفا
 ."؟بينه

 صدائم وهدو استقاء من: "يقول كان أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".القضاء عليه يسفل القيء ذرعه ومن ،القضاء فعليه

 رمضدان قضداء عدن سدأليُ  -رحمده هللا- المسديب بدن سدعيد سدمع أنده سدعيد بدن يحيدى عن مالك عن وحدثني
 ."رواتَ يُ  وأن ،رمضان قضاء يفرق  ال أن إلي أحب" :سعيد فقال
 إلدي ذلدك وأحب ،عنه مجزأ  وذلك ،إعادة عليه فليس رمضان قضاء فرق  فيمن :يقولمالك ا  سمعت يحيى الق
  .تابعهي أن
 أن عليده واجدب صديام مدن كدان مدا أو ،اناسي   أو اساهي   رمضان في شرب أو أكل من: "-رحمه هللا- مالك قال
 ه".مكان يوم قضاء عليه

 فجداءه ،بالبيدت يطدوف وهدو، مجاهدد مدع كندت" :قدال أخبدره أنده المكدي قديس بدن حميدد عن مالك عن وحدثني
 قدال ،شداء إن يقطعهدا نعدم :لده فقلدت :حميدد قدال ؟يقطعهدا أم أمتتابعدات الكفدارة أيدام صديام عدن فسدأله إنسان
 ".متتابعات أيام ثالثة" :كعب بن أبي قراءة في فإنها ،يقطعها ال" :مجاهد
 -رحمده هللا- مالدك وسدئل "امتتابع د يصام القرآن في هللا سمى ما يكون  أن إلي وأحب" :-رحمه هللا- مالك قال
 تمسدي حتدى تنتظدر ثدم ،حيضها أوان غير في عبي  دم من دفعة فعفتد ،رمضان في صائمة تصبح المرأة عن
د تصدبح ثم ،اشيئ   ترى  فال ذلك مثل ترى  أن  ذلدك ينقطدع ثدم ،األولدى دون  وهدي ،أخدرى  دفعدة فتددفع ى،أخدر  ايوم 

 الددم ذلدك" :-رحمده هللا- مالدك قدال ؟وصدالتها صديامها فدي تصدنع كيدف مالك فسئل ،بأيام حيضتها قبل عنها
  ".وتصوم فلتغتسل الدم عنها ذهب فإذا ،أفطرت ما ولتق  فلتفطر رأته إذاف الحيضة من

 أسدلم الدذي اليوم قضاء عليه يجب أو كله رمضان قضاء عليه هل رمضان من يوم آخر في أسلم عمن وسئل
نما ،مضى ما قضاء عليه ليس: "فقال ،فيه  الدذي اليدوم يقضدي أن إلي وأحب ،يستقبل فيما الصيام يستأنف وا 
 ".فيه مأسل

 : باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 أفطار -رضاي هللا عناه- الخطااب بان عمار أن أسالم بن خالد أخيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
ال )سحاب( جزم أو غلب على ظنه أنه قد أمساى، يعناي غابات الشامس،  غيم ذي يوم في ،رمضان في يوم ذات

أنااه دخاال فااي المساااء؛ ألن المساااء ياادخل قباال ذلااك، أنااه قااد أمسااى، وغاباات الشاامس، فجاااءه رجاال فقااال: يااا أمياار 
المااؤمنين طلعاات الشاامس، يعنااي ظهاارت، انجلااى الغاايم والسااحاب فظهاارت الشاامس، فقااال عماار: "الخطااب يسااير" 

مكاان ياوم ماا ياؤثر، "الخطاب األمر سهل؛ ألن هذا الفطار كاان عان اجتهااد ال عان تفاريط، فاال إثام، وقضااء ياوم 
يسااير، وقااد اجتهاادنا" يعنااي فااي الوقاات، حتااى غلااب علااى الظاان أن الشاامس قااد غاباات، قااال مالااك: "يريااد بقولااه: 



" نعام كاان الصايام ماا يشاق علاى ويسارته مؤونتهالخطب يسير، القضاء فيما نرى" يعني نظن، وهللا أعلم، وخفت 
ن الاذي ياركن إلاى الادنيا الصايام مان أشاق األماور علياه، ولاذلك تجاده الناس لعدم إخالدهم إلى الدنيا وزخرفها؛ لك

ااا يصااوم والناااس يااأكلون ويشااربون، هااذا قاتاال بالنساابة  يصااوم مااع الناااس مهمااا بلغاات بااه المشااقة؛ لاائال يقضااي يوم 
ااا  -وهللا أعلاام-لاابعض الناااس، واإلمااام مالااك يقااول: "القضاااء فيمااا ناارى  وخفاات مؤونتااه ويسااارته" يقااول: نصااوم يوم 

 مكانه.
رضاي هللا -عان هشاام بان عاروة عان فاطماة عان أساماء بنتاي أباي بكار  -رحماه هللا تعاالى-روى اإلمام البخاري 

ياوم غايم، ثام طلعات الشامس"، قيال لهشاام:  -صالى هللا علياه وسالم-قالت: "أفطرنا على عهاد رساول هللا  -عنهما
ا ي  قول: ال أدري أقضوا أم ال؟فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء، وقال معمر: سمعت هشام 

والجمهاور علااى أناه ال بااد مان القضاااء لمااذا؟ ألن األصاال بقااء النهااار، فاال يخاارج مان هااذا األصال إال بيقااين، وال 
 يكفي فيه غلبة ظن، ال بد من يقين.

 ونقل ابن عبد البر اإلجماع على أنه لو غم هالل رمضاان فاأفطروا، ثام ثبات الهاالل أن علايهم القضااء، ويساتدل
باإلجماع على أنه إذا لم ي ر الهالل ليلة األول من رمضان، وغام علايهم، وأصابحوا مفطارين؛ ألناه ياوم الشاك، ثام 
تبين أنه من رمضان بأن رؤي الهاالل ليلاة تساعة وعشارين مان رمضاان يلازمهم قضااء الياوم األول الاذي أفطاروه، 

 الجتهاد.وهذا أمر متفق عليه، ما قالوا: اجتهدنا وأفطرنا يكفينا هذا ا
نقول: اإلمام مالك يستدل باإلجماع على هذه المساألة، وذهبات طائفاة إلاى عادم القضااء بمنزلاة مان أفطار ناساي ا، 
ونسب الحافظ ابان حجار فاي فاتح البااري عادم القضااء لمجاهاد والحسان يقاول: وباه قاال إساحاق وأحماد فاي رواياة 

 واختاره ابن خزيمة أنه ال قضاء.
في البخاري، الكاالم لايس بصاريح علاى وجاوب القضااء، وال بعادم وجوباه، قيال لهشاام: على كل حال الخبر الذي 

فأمروا بالقضاء؟ فقال: بد من قضاء، اللفظ يحتمال أناه ال باد مان القضااء، ويحتمال أناه ينكار، هال يلازم القضااء؟ 
اء النهار، فال وقال معمر: سمعت هشام ا يقول: ال أدري أقضوا أم ال؟ فالنص محتمل، وعلى كل حال األصل بق

يخرج منه إال بيقين، وال يكفي فيه غلبة الظن، وحصل لبعض الناس أنهم فاي مكاان داخال بيات وعنادهم ضايوف 
ما يسمعون األذان لكثرة الكالم وجلبة األصوات، فقالوا لطفل: اخرج فاستمع األذان، مميز هاو لكناه غيار مكلاف، 

خرج الولد مجرد ما خرج من الباب أذن هو نفسه الصبي هذا،  صبي، قالوا: اخرج استمع األذان فإذا أذن أخبرنا،
 أذن فأفطروا، ثم بعد ربع ساعة سمعوا األذان، وهل بد من قضاء؟

 :.......طالب
 ال، هو عند الباب والباب مفتوح، والمجلس يعني يسمعون األذان.

 :.......طالب
 وهو قول الجمهور. النفس تستروح لمثل هذا، المقصود أن مثل هذا ال بد من قضائه،

 رمضاان قضااء يصاوم: "يقاول كاان -ماارضاي هللا عنه- عمار بان هللا عباد أن ناافع عن مالك عن وحدثنييقول: 
اا ااا، مااذهب اباان عماار وجااوب التتااابع لماااذا؟ ألن القضاااء ساافر فااي أو ماارض ماان أفطااره ماان امتتابع  "، يصااوم متتابع 

ه قاال بعاض أهال الظااهر، وذهاب الجمهاور إلاى اساتحبابه يحكي األداء، واألداء متتابع؛ فليكن القضاء كاذلك، وبا



ْن َأيَّداٍم ُأَخدَر{فقط، استحباب التتابع، وأما وجوبه فال، ألن الانص  ٌة مِِ عادة( لايس )[ ( ساورة البقارة084)]}َفِعدَّ
 فيها ذكر للتتابع.

منقطعاة، أن ابان شاهاب يحكاي قصاة لام يشاهدها فهاي  ،عبااس بان هللا عبد أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
يعناي جاواز ا، يعناي يجاوز أن  "بيناه يفارق " :أحادهما فقاال ،رمضاان قضااء فاي اختلفاا هريارة وأباعبد هللا بن عباس 

م؟ أحاادهما قاال اباان عبااس أو أبااو بيانه يفاارق قاال  أيهمااا أدري  المتتاابع،  "بينااه يفارق  ال" :اآلخاار وقااليفارق بينااه، 
 ا؛ لكن ال يدري هل ابن عباس اختار التفريق أو أبو هريرة؟هريرة، أحدهما اختار هذا، والثاني اختار هذ

يقول ابن عبد البر: "ال أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا التفرياق 
ْن َأيَّاٍم ُأَخَر{في قضاء رمضان، وقاال: ال بأس بتفريقه، لقوله تعالى:  ٌة مِِ  [.ة( سورة البقر 084)]}َفِعدَّ

)السين والتااء(  استقاء من: "يقول كان أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 فعليااه صااائم وهااو اسااتقاء ماان"للطلااب يعنااي طلااب القاايء، وتكلفااه وطلبااه، يعنااي بااذل األسااباب السااتخراج القاايء، 

" إال أن يتايقن أناه خارج مان القضااء علياه سفلايأي سابقه وغلباه  القايء ذرعاه ومانهاذا كاالم ابان عمار،  "القضاء
جوفه شيء، ثم عاد إليه، أنه رجع إلى جوفه شيء مما خرج بعد أن صار في فمه، بطوعه واختياره ال قهر ا عنهل 
ال لااو خاارج شاايء، ثاام عاااد بعااد أن بااذل الوسااع واسااتفرغ الجهااد فااي أن يخرجااه فلاام يسااتطع، فهااذا كماان طااار إلااى  وا 

ا إال وسعها. حلقه ذباب أو غبار، هذا  ال يكلف هللا نفس 
))مان  :-صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -رضاي هللا عناه-في المسند والسنن من حديث أباي هريارة 

صاححه جماع، وقاواه الادار قطناي، وقاال: "رواتاه كلهام ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومان اساتقاء فعلياه القضااء(( 
ال بهااذا جمااع ماان أهاال العلاام أن ماان اسااتقاء فعليااه القضاااء، وماان يقااول: إن ثقااات" وأعلااه أحمااد، وعلااى كاال حااال قاا

ا للصيام، وال إبطاال  له كالحجامة.  الفطر مما يدخل ال مما يخرج، ال يرى أن في القيء نقض 
 وعلى كل حال فالحديث قوي، يعني من حاول استخراج القيء فالحديث فيه قوي، عليه القضاء.

للحجامة هل بتعرضاه لهاا يكاون ناوى اإلفطاار؟ وكاذلك مان اساتدعى القايء وطلباه هال وتقدم الكالم فيمن تعرض 
 يكون نوى بذلك اإلفطار؟ أو يفرق بين من يعرف الحكم ومن ال يعرف الحكم؟ وهو الظاهر.

الحنابلة يعلقونه على القيء، ال على مجارد االساتقاء، ماع أنهام يقولاون: مان ناوى اإلفطاار أفطار؛ ولاذلك يقولاون: 
سااتقاء فقاااء يفطاار، فعلااى هااذا ماان اسااتقاء فلاام يقاايء ال يفطاار، مااع أنااه ماان نااوى اإلفطااار يفطاار عناادهم، هااذا ماان ا

عندهم؛ لكن يفرق بين من يعرف أن االستقاء مفطر يكون نوى اإلفطار بهذا، والذي ال يعرف أن استدعاء القيء 
ن اساتدعى القايء،  مفطر، بحيث إذا سئل أو سأل عن هذا الحكم أجيب بأنه أفطر، مثل هذا ما نوى اإلفطاار، وا 

 فهنا ملحظ ينبغي أن يالحظ؛ ألن المسألة دقيقة يا إخوان، المسألة دقيقة.
 :.......طالب

 على كل حال العبرة بالنص، النص المرفوع.
 ......:طالب



يشامل  تعرف رأي ابن عباس الذي ذكره البخاري؟ الفطر مما دخل ال مما خارج، يشامل القايء والحجاماة؛ لكناه ال
 اإلنزال يرد عليه.

 قضاااء عاان سااألي   -رحمااه هللا- المساايب باان سااعيد ساامع أنااهاألنصاااري  سااعيد باان يحيااى عاان مالااك عاان وحاادثني
 قضااااء يفااارق  ال أن إلاااي أحاااب ساااعيد" :فقااااليعناااي هااال يجاااب تتابعاااه أم ال؟ هااال يجاااب تتابعاااه أم ال؟  ،رمضاااان
" يعني يتابع، والتواتر هو التتابع، يقاال: تاواترت اإلبال يواتر وأن" "، يعني مثل ما ذكرنا أنه يحكي األداء،رمضان

 إذا جاءت بعضها إثر بعض، ولم تأت  دفعة واحدة.
 أن إلي ذلك وأحب ،عنه مجزئ  وذلك ،إعادة عليه فليس رمضان قضاء فرق  فيمن يقولمالك ا  سمعت :يحيى الق

 ، يعني إلحاق ا بأصله؛ ألن القضاء كما ذكرنا يحكي األداء.يتابعه
قال مالك: "من أكل أو شرب في رمضان ساهي ا أو ناسي ا أو ما كاان مان صايام واجاب علياه أن علياه قضااء ياوم 
مكاناه"، ماان أكال أو شاارب فاي رمضااان سااهي ا أو ناسااي ا علياه القضاااء عناد مالااك؛ لكان لاايس علياه كفااارة، أماا ماان 

ا عليه القضاء والكفارة عند مالك، والجمهور علاى  أناه إذا أكال وشارب ناساي ا فإنماا أطعماه هللا أكل أو شرب متعمد 
 وسقاه، هذا بالنسبة للناسي، أما بالنسبة للمتعمد فهو يفطر؛ لكن ال كفارة عليه إال بالجماع.

صاالى هللا -قااال: قااال رسااول هللا  -رضااي هللا عنااه-فااي الحااديث فااي الصااحيحين وغيرهمااا ماان حااديث أبااي هرياارة 
))مان أفطار ، وللحااكم أو شرب فلياتم صاومه فإنماا أطعماه هللا وساقاه(())من نسي وهو صائم فأكل : -عليه وسلم

 وهو حديث صحيح.فال قضاء عليه وال كفارة((  افي رمضان ناسي  
طيب ما الفرق بين رواياة الصاحيحين ورواياة الحااكم؟ رواياة الصاحيحين فيهاا األكال والشارب، بينماا رواياة الحااكم 

))فاال بال فيهاا ماا يشاير إلاى أناه لاو أفطار ناساي ا بالجمااع بادليل قولاه:  فيها ما هو أعم مان ذلاك مان أفطار ناساي ا،
فمان نساي فاأفطر بأكال أو شارب أو جمااع ال قضااء علياه وال كفاارة، ومان أهال العلام مان  ((قضاء علياه وال كفاارة

لاب أخذ بالنص المتفق عليه وخص ذلك باألكل والشرب دون الجماع، وقال: إن المسألة مشت علاى الغالاب، الغا
أن الذي ينسى هو األكل والشرب، أما الجماع فال يتصور من مسلم أن ينساى ويجاامع فاي رمضاان، وهاو يعارف 

 أن الجماع يبطل الصوم.
القاعدة في النسيان يعني مالك يرى أن ركن الصيام األعظم هو اإلمساك، وت رك هذا الركن، فيبطل الصيام بترك 

ال ماا تصاح؟ ولاو كاان هذا الركن، كما لو تارك المصالي ركعاة أو  ا تصاح صاالته وا  اا أو ساجود  ساجدة، تارك ركوع 
ناسي ا، لو ترك سجدة تصح صالته أو ما تصح؟ وهاو ناساي، ماا تصاح صاالته؛ ألن الساجود والركاوع مان أركاان 
الصااالة، وهااذا ركاان الصاايام الااذي هااو اإلمساااك، فااإذا تركااه وأكاال فسااد صااومه، ولااو كااان ناسااي ا، هااذه وجهااة نظاار 

ال إعااادام؟ إيجااااد، وتااارك الركاااوع والساااجود إعااادام، اإلماااام مالااا ك؛ لكااان الجمهاااور يااارون أن األكااال والشااارب إيجااااد وا 
والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، وال ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني شخص صلى الظهر ثالث ركعاات 

بأن يأتي برابعاة، وشاخص صالى الظهار ناسي ا، نقول: ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما عليك شيء؟ ال بد 
خمس ركعات يعيد الصالة ناسي ا؟ ال؛ ألن النسيان ينزل الموجود هاذه الركعاة الخامساة منزلاة المعادوم كأنهاا غيار 

 موجودة، بينما المعدوم الركعة الرابعة ال بد من اإلتيان بها.
 اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى هللا عليه وسلم.



 
 
 طأالمو

 كتاب الصيام
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

لم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وس
 وعلى آله وصحبه أمجعني:

  :يد بن قيس املكي القاري األعرج أنه أخربه قالوحدثين عن مالك عن محُ  :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
 :فسأله عن صيام أايم الكفارة وهو يطوف ابلبيت فجاءه إنسان   ،اإلمام جماهد بن جرب ،كنت مع جماهد

وليس السؤال عما ُنص عليه أبهنا  ؟أمتتابعات أم يقطعها :يعين يف كفارة اليمني ؟ت أم يقطعهاأمتتابعا
  ١٩٦البقرة:  ژ ختمت               حت جت يب ىب مب خب حب ژكما أنه ليس السؤال عما نص عليها أبهنا متفرقات   ،متتابعات

أجاب محيد بن قيس املكي  ،نعم :فقلت له :بدليل اجلواب قال محيد ،كفارة اليمني  ،فالسؤال عن الكفارة
ويف  ،ألنه جائز فلم يشار  فيه التتابع ؛يقطعها إن شاء ،نعم :فقلت له ،بني يدي اإلمام جماهد بن جرب

الناس  ،هذا أنه ال مانع أن يتكلم املتعلم حبضرة املعلم إذا كان يعرف من عادته وطبعه أنه ال يتأثر بذلك
وقد  ،يلقون الكلمات واملواعظ وبعض الدروس ،ه كثري من طالب العلميتفاوتون أو رأى أنه إذا أخطأ يسدد

فإذا كان هبذا  ،يتكلمون على بعض اآلايت وبعض األحاديث بني يدي بعض الشيوخ للتسديد والتصويب
ال  :قال جماهد ،نعم يقطعها إن شاء :صوبه هو يقول ،ال، ال يقطعها :قال جماهد ،االعتبار فال أبس به

ابلقراءة اخلارجة عن مصحف  واالحتجاج (وصيام ثالثة أايم متتابعات) :يب بن كعبقراءة أُ يف  يقطعها فإهنا
فمنهم من يرى االحتجاج هبا على  ؛هذه مسألة خالفية بني أهل العلم ،عثمان اليت مل تثبت بطريق التواتر

عليه -يب إىل النيب أُ  ثبتت إبسناد صحيح عن ،احلديث النبوي ،جمرى اخلرب يوإمنا جتر  ،أهنا ليست بقرآن
ألن من شر   ؛لكن ال تقرأ على أهنا قرآن ،فحكمها حكم احلديث النبوي حيتج هبا ،-الصالة والسالم

إذا كانت خارجة عن مصحف عثمان  ،ويرى بعضهم أنه ال يستدل هبا وال حيتج هبا ،القرآن التواتر كذا قالوا
وليست  فإذا مل تكن قرآانً  ،ومل أيت سياقها على أهنا حديث ،ألهنا مل تثبت قرآانً  ؛ال حيتج هبا وال يستدل هبا

 ليست حبجة... ..حبديث ال حيتج
 تعليقك على كالم أهل العلم يف هذا؟ ماعمر؟  تقول اي أاب ماذا

 طالب: ...................
 ال نريد رأيك. ،وعجبنا له يسأله ويصدقه ..،صح ما هو

 طالب: .................. 
 ال ما حيتج؟إو حيتج هبا 

 طالب: .................. 



لكن مىت  ،إبسناد صحيح -عليه الصالة والسالم-يب عن النيب ال حيتج هبا وال على أساس أهنا ثبتت عن أُ 
ابإلسناد الصحيح إىل أيب عن النيب  ،لكن ثبتت ابألسانيد ،إذا مل تكن متواترة فهي شاذة ؟إهنا شاذة :يقال
إهنا حديث عن النيب حكمها حكم  :لكن ملاذا ال يقال ،فهي شاذة ابعتبارها قرآانً  -عليه الصالة والسالم-

ومن يرى أنه ال حيتج  ،وهذا حمل اخلالف بني أهل العلم ؟-عليه الصالة والسالم-احلديث مادام ثبتت عنه 
 -ه الصالة والسالمعلي-ومل تورد على أساس أهنا مضافة إىل النيب  مادام ما أثبتناها قرآانً  :هبا مطلًقا يقول

 حديث إذا ال هذا وال هذا فال اعتبار هبا.
 طالب: .................. 

لو   األهن ؛ليست متواترة ،ألن من شر  القرآن التواتر ؛ما ثبتت قرآانً  هي أصالً  ،ما هي مسألة نسخت
 كانت متواترة لثبتت يف مصحف عثمان.

 طالب: .................. 

 فيه؟ ماذا
 ............... طالب: ...

 الشيخ والشيخة وما جاء يف معناها الرضاع. ،لكنه منسوخ التالوة قرر أهل العلم على أنه مازال قرآانً 
 طالب: .................. 

 الرجم الرضاع كلها أساس أنه قرآن منسوخ التالوة واحلكم ابٍق.
 طالب: .................. 

 كيف؟
 طالب: .................. 

الصحايب يرويها عن النيب  ؟-عليه الصالة والسالم-ال من النيب إمن الصحايب و  اتقبل تفسريً  ،تقبل قرآانً  ال
 .-عليه الصالة والسالم-

 طالب: .................. 

 .-عليه الصالة والسالم-يعين سنة تفسريية من تفسري النيب 
 طالب: .................. 

 واحلجج متكافئة.اخلالف فيها قوي ألهل العلم 
 طالب: .................. 

 .-عليه الصالة و السالم-ال، هو يرويها عن النيب 
 طالب: .................. 



 واالحتيا  التتابع.  ،اخلالف موجود بني األئمة يف هذا
على  يعين ،وكذا استحبه اجلمهور ،اوأحب إيل أن يكون ما مسى هللا يف القرآن يصام متتابعً  :قال مالك

وال جيب إال يف كفارات القتل والظهار واجلماع يف هنار رمضان اليت جاء التنصيص على  ،سبيل االحتيا 
أو ُدفعة من دم عبيط  ،يعين مرة ،وسئل مالك عن املرأة تصبح صائمة يف رمضان فتدفع َدفعة .أهنا متتابعات

لكنه يف  ،صفات مواصفات دم احليضيف غري أوان حيضها يعين اللون واملوا ،خالص يف غري أوان حيضها
ال ما تفطر؟ يف غري أوان احليض يعين إتفطر و  ،وتنقطع َدفعة يف أول الصباح مثالً  هغري أوان احليض تدفع

 :وكل على مذهبه من يقدم العادة كاحلنابلة يقول ،ميكن أن نقول على اخلالف يف اعتبار العادة أو التمييز
يف غري أوان  :يقول هنا اإلمام مالك ا،يعترب حيضً  :كالشافعية يقولون  ومن يقدم التمييز ،ال يعتد هبذا

 ،اح يقيدون هذا مبا إذ كان بعد انقطاع احليض األول مبدة هي مدة الطهر بني احليضتنيلكن الشر   ،حيضها
 ،ايئً مث تنتظر حىت متسي أن ترى مثل ذلك فال ترى ش ،ما اعتد هبا -مدة الطهر-وإال لو جاء يف أثناء املدة 

مث ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها  ،أقل منها ،وهي دون األوىل ،ا آخر فتدفع ُدفعة أخرىمث تصبح يومً 
األصل أال أيتيها  ..،يف يوم مخسة ،يف يوم مخسة وعشرين ،يعين انقطع حيضها يف اليوم العاشر ،أبايم

من انقطاع احليضة  اومً احليض إال يف الشهر الذي يليه يف يوم مخسة وعشرين بعد مضي مخسة عشر ي
ا مث تصبح يومً  :يقول ؟ماذا تصنع ،مث من الغد رأت دفعة ،رأت يف الصباح دفعة هذا يف رمضان ،األوىل

انقطع رأت  ،مث ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها أبايم ،أقل منها ،آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون األوىل
مث ينقطع ذلك قبل حيضتها  ،ثة اليت هي عادهتامث انقطع إىل يوم ثال ،يف يوم مخس وعشرين وست وعشرين

ذلك الدم من احليضة فإذا رأته  :اقال مالك جميبً  ؟كيف تصنع يف صيامها وصالهتا  :فسئل مالك ،أبايم
اإلمام مالك  .فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم وال تقضي الصالة ،فلتفطر ولتقض ما أفطرت وجوابً 

يعين  ،ألن مواصفات هذا الدم هي مواصفات دم احليض ؟ملاذا ،العادةهذا يف غري وقت  ،يرى أنه حيض
  .فعمل اإلمام مالك ابلتمييز هنا وهو املرجح عند الشافعية ،هنا مميزة متيز دم حيضها من غريهأ

أسلم يف آخر يوم من رمضان هل  ؟هل عليه قضاء رمضان كله ،وسئل عمن أسلم يف آخر يوم من رمضان
 ڻ ژليس عليه قضاء ما مضى  :فقال ؟أو جيب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه ؟لهعليه قضاء رمضان ك

ألن اإلسالم  ؛فليس عليه قضاء ما مضى حال كفره  ٨٢األنفال:  ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ
لكن الوجوب عند  ،ألنه خماطب بفروع الشريعة وهذا منها جيب عليه ؛يسقطه وإن وجب عليه حال كفره

وإمنا يزاد يف عقوبته على ترك الفروع  ،ناه أنه يُلَزم به حال كفره وال بقضائه إذا أسلمأهل العلم ليس مع
وإمنا يستأنف الصيام فيما  ؟هذا هو حمل اخلالف بني احلنفية واجلمهور ،إضافة إىل عذابه لارك األصل



فيمن قدم  ،نهاروتقدمت املسألة فيمن طهرت أثناء ال ،وأحب إيل أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه ،يستقبل
  .هذا كله تقدم ،فيمن أفاق يف أثناء النهار ،فيمن بلغ أثناء النهار ،من سفر أثناء النهار

 ،يف أنه جيب قضاء املاضي -ا للحسن وعكرمةخالفً -وال جيب  ،أحب إيل أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه
ألن  ؛قد كلف غري مكلفمن أوجب على الكافر يسلم أو الصيب حيتلم صوم ما مضى ف :قال أبو عمر

وتقدم قبل أايم أن من أفطر لسبب مبيح يبيح له الفطر فإنه يستدمي  ،الصيام إمنا جيب على املؤمن البالغ
ولسنا حباجة إىل إعادهتا،  ،اإىل آخر املسألة اليت ذكران فيها اخلالف سابقً  ،الفطر بقية يومه وإن زالت العلة

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 حلظة. ،حلظة
 الب: .................. ط

 ؟ما هو
 طالب: .................. 

 ابألحكام الوضعية؟
 طالب: .................. 

 اليهوديني. -عليه الصالة والسالم-يقام عليه، وقد رجم النيب 
 أحسن هللا إليك.

 طالب: .................. 

ألن بعد غد احتمال يكون  ؛ل إن شاء هللاا نكمي نقف على االعتكاف وغدً غكالم طويل وإبذن هللا نبال
 ، نعم.قليال في خنفغولذلك نب ؛من رمضان

 أحسن هللا إليك. 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم هللا الرمحن الرحيم

 واغفر للسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام. ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء ،وعلى آله وصحبه أمجعني
ابب قضاء التطوع. حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة  :قال املؤلف رمحه هللا تعاىل

فأهدي إليهما طعام  ،أصبحتا صائمتني متطوعتني -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنهما زوجي النيب 
فقالت حفصة وبدرتين  :قالت عائشة -صلى هللا عليه وسلم- فدخل عليهما رسول هللا ،فأفطرات عليه

فأهدي إلينا طعام  ،اي رسول هللا إين أصبحت أان وعائشة صائمتني متطوعتني :وكانت بنت أبيها ،ابلكالم
مسعت مالًكا  :قال حيىي «ا آخراقضيا مكانه يومً »: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،فأفطران عليه



ا يف صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي ا أو انسيً من أكل أو شرب ساهيً  :يقول -رمحه هللا-
إذا   ،وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء ،وهو متطوع وال يفطر ،أكل فيه أو شرب

دث ال وال أرى عليه قضاء صالة انفلة إذا هو قطعها من ح ،كان إمنا أفطر من عذر غرِي متعمد للفطر
  .يستطيع حبسه مما حيتاج فيه إىل الوضوء

الصالة والصيام واحلج وما أشبه -وال ينبغي أن يدخل الرجل يف شيء من األعمال الصاحلة  :قال مالك
ته إذا كرب مل ينصرف حىت يصلي نَّ فيقطعه حىت يتمه على سُ  -هذا من األعمال الصاحلة اليت يتطوع هبا الناس

وإذا دخل يف الطواف مل  ،مل يرجع حىت يتم حجه وإذا أهلَّ  ،فطر حىت يتم صوم يومهوإذا صام مل ي ،ركعتني
ا من هذا إذا دخل فيه حىت يقضيه إال من أمر يعرض له مما وال ينبغي أن يارك شيئً  ،يقطعه حىت يتم سبوعا

يقول يف   -وتعاىل تبارك-وذلك أن هللا  ،واألمور اليت يعذرون هبا ،يعرض للناس من األسقام اليت يعذرون هبا
فعليه إمتام الصيام   ١٢٨البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ :كتابه

ا وقد قضى ابحلج تطوعً  لَّ أهَ  فلو أن رجالً   ١٩٦البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژوقال هللا تعاىل:  ،كما قال هللا
وكل أحد دخل يف انفلة فعليه  ،من الطريق مل يكن له أن يارك احلج بعد أن دخل فيه ويرجع حالالً  ،الفريضة

 وهذا أحسن ما مسعت. ،إمتامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب قضاء التطوع حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة 

عليه الصالة - زمنه وابن شهاب مل يدرك القصة اليت حصلت يف -عليه الصالة والسالم-زوجي النيب 
عن عروة عن عائشة  ،وقد وصله ابن عبد الرب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ،فهو مرسل -والسالم

أصبحتا صائمتني  ،أصبحتا صائمتني متطوعتني -صلى هللا عليه وسلم-أن عائشة وحفصة زوجي النيب 
على هذا  ،فأفطرات عليه ،عائشةفأهدي هلما طعام أي شاة كما يف رواية اإلمام أمحد عن  ،صوم تطوع

وبدرتين سبقتين  ،فقالت حفصة :قالت عائشة -صلى هللا عليه وسلم-فدخل عليهما رسول هللا  ،الطعام
رضي -عمر  ،وكانت بنت أبيها يعين ومادامت بنت أبيها فهي مشبهة له يف املسارعة إىل مثل هذا ،ابلكالم

ا بنت أبيها بينما عائشة أيضً  ،وكانت بنته حفصة تشبهه ،ألموركثري املسارعة يف مثل هذه ا  -هللا تعاىل عنه
وإذا كان عمر كثري املسارعة يف مثل هذه  ،وهي تشبهه ،أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق

وقد حصل منه املسابقة إىل اخلري مع عمر  ،فإن أاب بكر من أهل املسارعة إىل اخلريات واملسابقة ،األمور
فهم من أهل املسارعة  ،مث جاء أبو بكر جبميع ماله ،فجاء عمر بنصف ماله ،دقة واملنافسةنفسه يف الص

لكنه  ،نعم إذا اقتضى األمر املسارعة سارع ..،لكن الذي يقرأ عن الرجلني يعرف أن أاب بكر ،واملسابقة
ها إًذا عائشة ن حفصة تسارع كأبيإ :ال يقال ،اواحدً  وإال فهو أفضل من عمر قوالً  ،صاحب تريث وتروي

وأبو بكر  ،عائشة أفضل من حفصة ،إن عائشة مل تكن كأبيها يف هذه اخلصلة :أو نقول ،أبوها أبو بكر



 ،إذا كان عمر مما ميدح به املسارعة واملسابقة واملنافسة :نقول ،فال بد من التوجيه املناسب ،أفضل من عمر
وقد ظهر منه من القوة يف  ،مر املسارعة إىل ما يقصدا ميدح أبو بكر ابلتأين والاريث إال إذا اقتضى األأيضً 

ويف حربه مع املرتدين وغري ذلك من املواقف اليت  ،الرأي والشجاعة ما مل يظهر من غريه يف يوم الوفاة النبوية
  .أابنت عن إمامته

-رسول هللا  فقال ،ا فأفطران عليهفأهدي إلينا طعامً  ،اي رسول هللا إين أصبحت وعائشة صائمتني متطوعتني
وبه قال مالك وأبو  ،واألصل يف األمر الوجوب ،اقضيا أمر «اقضيا مكانه يوما آخر» :-صلى عليه وسلم

 :وقال أمحد والشافعي ،وهذا يشمل الفرض والنفل عنده  ١٢٨البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ژ :لعموم قوله ؛حنيفة
الصائم املتطوع  ،«املتطوع أمري نفسه» :اكمال قضاء على من أفطر يف صوم التطوع ملا رواه الارمذي واحل

 ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژ وحيمل قوله جل وعال ،أو املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ،أمري نفسه

  .ويكون األمر فيه لالستحباب «ااقضيا مكانه يومً » .على الصوم الواجب  ١٢٨البقرة: 
لكن  ،ا يف صيام التطوع فليس عليه قضاءا أو انسيً من أكل أو شرب ساهيً  :ا يقولمسعت مالكً  :قال حيىي

ا خبالف من أكل أو شرب متعمدً  ،ا يف صيام الفرض عليه القضاء وال كفارة عليها أو انسيً من أكل ساهيً 
واجلمهور على أنه إن أكل أو شرب أو أفطر انسًيا أو ساهًيا ال شيء  ،فعليه القضاء والكفارة على ما تقدم

وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو  ،ويستوي يف هذا الفرض والنفل «مه هللا وسقاهفإمنا أطع» ،عليه
اإلمام مالك حيمله  ،على التطوع «ا فليتم صومهمن أكل أو شرب انسيً » :حلديث محالً  ؛متطوع وال يفطره

طع وليس على من أصابه أمر يق ،على التطوع وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء
إذا كان إمنا  ،إذا اضطر إىل الصيام ليس عليه قضاء ،يعين إذا احتاج إىل الصيام ،صيامه من تطوع قضاء

أفطره من عذر كمرض أو حيض أو شبههما غري متعمد للفطر خبالف املتعمد فإن عليه القضاء ولو كان 
وال أرى عليه قضاء  ،ة انفلةوال أرى عليه قضاء صال ،«اقضيا مكانه يوما آخر» :على األثر السابق نفالً 

يعين منعه مما حيتاج فيه إىل الوضوء من بول أو  ،صالة انفلة إذا هو قطعها من حدث ال يستطيع حبسه
إمنا  ،فليس عليه قضاء كمن أفطر وهو صائم لعذر ال قضاء عليه ،ال يستطيع حبس هذا ،غائط أو ريح

  .القضاء على من قطع العبادة من غري عذر
الصالة والصيام واحلج وما -وال ينبغي ال جيوز أن يدخل الرجل يف شيء من األعمال الصاحلة  :قال مالك

فيقطعه حىت يتمه على  -أشبه هذا من األعمال الصاحلة كالعمرة والطواف واالعتكاف اليت يتطوع هبا الناس
ع يف صالة انفلة مث ولذا من شر  ؛ ٨٨حممد:  ژ ڈ ڈ ڎ ژيعين ال جيوز له أن يقطع لقوله جل وعال  ،سنته

 ال ما يقطعها؟إأقيمت الصالة يقطعها و 
 طالب: .................. 



وإن كان مل يتم   ٨٨حممد:  ژ ڈ ڈ ڎ ژيعين إذا كان أمت ركعة كاملة وهي اليت تسمى صالة ال يقطعها 
فيقطعه  «إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة» :ويشمل حديث ،ركعة فما أقل من ركعة ليس بصالة

إذا كرب  ،على طريقته املشروعة ،حىت يتمه على سنته ،منصوب أبن املضمرة بعد فاء السببية يف جواب النهي
ولذا ال تتأدى حتية  ؛أقل الصالة يعين يف غري الوتر ،ألن ذلك أقل الصالة ؛مل ينصرف حىت يصلي ركعتني

وإذا صام مل يفطر حىت يتم صوم  ،كعتنييعين أقل شيء ر  «فال جيلس حىت يصلي ركعتني» :املسجد بركعة
 : لقوله تعاىل ؛ابحلج مل يرجع حىت يتم حجه وإذا أهل    ١٢٨البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ژ :لقوله جل وعال ؛يومه

وإذا دخل يعين شرع يف الطواف مل يقطعه حىت يتم سبوعه  ،ومثل احلج العمرة  ١٩٦البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژ
كاألسبوع يشتمل على   ،األسبوع ما يشتمل على سبعة أجزاء ،بوع أو أسبوعسُ  :إن شئت فقلت ،مع ركعتيه
ا من هذا إذا دخل فيه وال ينبغي أن يارك شيئً  ،واألسبوع يف الطواف يشتمل على سبعة أشوا  ،سبعة أايم
 ژ :اءأييت مبعىن األد ،والقضاء أييت مبعىن اإلمتام ،أي يتمه ويؤديه حىت يقضيه يتمه ويؤديه ،حىت يقضيه

 ،ال ،ليس معىن هذا أنه يقضيها بعد خروج وقتها ، يعين إذا قضيت الصالة  ١٨فصلت:  ژ ٻ ٻ ٱ
واألمور  ،إال من أمر يعرض له مما يعرض للناس من األسقام من األمراض اليت يعذرون هبا ،إمنا هو يف وقتها

 ڄ ژ :يقول يف كتابه -تعاىلتبارك و -وذلك أن هللا  ،اليت يعذرون هبا من غري األسقام كاحليض وشبهه

يعين بياض النهار   ١٢٨البقرة:  ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژيعين يف مجيع الليل إىل الغاية احملددة   ١٢٨البقرة:  ژ ڄ
وهو  ،إىل آخر وقته  ١٢٨البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ ژالذي هو سواد الليل   ١٢٨البقرة:  ژ   چ چ چ ژ

وهذا عنده  ، ١٢٨البقرة:  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژ :كما قال هللا جل وعال  ئذٍ فعليه إمتام الصيام حين ،غروب الشمس
يشمل الفرض والنفل عند   ١٩٦البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژ :كما أن قوله  ،يشمل الفرض والنفل بعمومه

مل يكن له أن يارك  ،ا وقد قضى الفريضة قبل ذلكابحلج تطوعً  -أي أحرم- أهل   فلو أن رجالً  ،اجلمهور
 ،ويقاس عليها بقية العبادات من األعمال الصاحلة ،ا يف احلج والعمرة والصيامخل فيه نصًّ احلج بعد أن د
وكل أحد دخل يف انفلة ال تتبعض فعليه إمتامها إذا دخل  .يعين الذي جاء منه ،من الطريق ويرجع حالالً 

ألن العبادة ابلشروع  ؛إذا دخل فيها كما يتم الفريضة ،كل من دخل يف انفلة ال تتبعض عليه إمتامها  ،فيها
 .وهذا أحسن ما مسعت ،تلزم على رأيه وعند اجلمهور ال يلزم إال احلج والعمرة من النوافل كما يتم الفريضة

مث طرأ  ،شرع يف قراءة سورة البقرة ويف نيته إمتامها ،شرع يف القراءة ،فأما العبادات اليت تتبعض كالقراءة مثالً 
إن  ،ألهنا تتبعض إذا قرأ منها ما شاء له اخليار ؛ال ما جيوز؟ جيوزإوز و له ما جيعله يقتصر على بعضها جي

 شاء أمت وإن شاء ترك، نعم.
 طالب: .................. 



 والكالم هنا يف النفل، نعم. ،ألنه واجب ؛ال جيوز له أن يفطر حبال
 ابب فدية من أفطر يف رمضان من علة

 ،كرب حىت كان ال يقدر على الصيام  -رضي هللا عنه-مالك حدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أن أنس بن 
فمن  ، عليهوأحب إيل أن يفعله إذا كان قوايًّ  ،وال أرى ذلك واجًبا :-رمحه هللا-قال مالك  ،فكان يفتدي

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد  .-صلى هللا عليه وسلم-دًّا مبد النيب فدى فإمنا يطعم مكان كل يوم مُ 
 :قال ،سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام -رضي هللا عنهما-ر هللا بن عم

وأهل  :قال مالك .-صلى هللا عليه وسلم-ا مدًّا من حنطة مبد النيب تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينً 
ا من مرضً  ويرون ذلك  ١٢٤البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژ :العلم يرون عليها القضاء كما قال هللا عز وجل

  .األمراض مع اخلوف على ولدها
من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه  :وحدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول

وعليه مع  ،ا مدا من حنطةفإنه يطعم مكان كل يوم مسكينً  ،حىت جاء رمضان آخر ،وهو قوي على صيامه
  .ذلك القضاء

 غه عن سعيد بن جبري مثل ذلك.وحدثين عن مالك أنه بل
 : ابب فدية من أفطر يف رمضان من علة-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف  ،نعم

حىت كان ال يقدر على  ، بكسر الباء أسنيقول حدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كرب 
أو نصف صاع  ا،مدًّ  ايطعم عن كل يوم مسكينً  ،فكان يفتدي ،يف آخر عمره ال يستطيع الصيام ،الصيام

وأحب إيل أن يفعله على طريق  ،اواجبً  -يعين اإلطعام-وال أرى ذلك  :قال مالك ،على اخلالف
يعين العاجز عن احلج يسقط عنه من عجز عن شيء مما أوجب  ،ا عليه أي قادرً االستحباب إذا كان قوايًّ 

 ،مفهومه أن الذي ال نستطيعه ال أنيت به «إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم» :هللا عليه يسقط عنه
وتقدم لنا قول ابن عباس  ،يفطر -رضي هللا تعاىل عنه وأرضاه-أنس بن مالك  .فالعاجز عن الصيام يفطر

الشيخ الكبري الذي ال يستطيع  ،أهنا يف الشيخ الكبري  ١٢٤البقرة:  ژ ڍ    ڍ ڇ ژ : يف قوله جل وعال
لكن ملا  ،مع أن الذي يطيقه هو الذي يستطيعه ؟عليه فدية :قال ابن عباس وعرفنا ملاذا ،الصيام عليه فدية

فإما أن يصوم  ،وقد ارتفع التخيري استمرت املقابلة ،ُجعل الصيام يف اإلطعام يف مقابل الصيام وقت التخيري
الذي ال يستطيع عليه  ،اجلمهور مشوا على هذا أن عليه اإلطعام ،طعم وال اثلث هلماالشخص أو يُ 

وأحب أن يفعله إذا كان  ،يعين اإلطعام ،اوال أرى ذلك واجبً  :مالك يقول .وهذا قول ابن عباس ،اإلطعام
ألجر املستحب  فمن فدى يعين حتصيالً  ،فإن عجز فال شيء عليه ،ا عليهقادرً  ، يعين قادر على اإلطعامقوايًّ 

هذا رأي اإلمام مالك أن الفدية ال جتب و  ،-صلى هللا عليه وسلم-ا مبد النيب فإمنا يطعم مكان كل يوم مدًّ 



والفدية مل جتب  ،مل يوجبه على من مل يطقه ومن ال يطيقه -جل وعال-ألن هللا  ؛على من ال يطيق الصيام
يف حق املطيق بني الصيام  التخيري ،سخيعين التخيري بني الصيام واإلطعام نُ  ،كتاب وال سنة صحيحةب

ال ما هو بظاهر؟ مادام نسخ كيف نعمل بنص إظاهر و  ؟سوخفكيف نعمل بنص من ،واإلطعام منسوخ
وال ميكن  ،مثالً  اا ما صار نسخا صار ختصيصً لكن لو كان رفًعا جزئيً  ،والنسخ رفع كلي للحكم ؟منسوخ
لكن فقه ابن عباس وهو  ،الذي يطيقه والنص يف، نه خاص ابلذي ال يطيقه وهو الشيخ العاجزإ :أن يقال

 ،كالصالة ال تسقط حبال  ،ام العقل منا  التكليف اثبت فهو مكلف هبذه العبادةمن دقيق فقهه أنه ماد
والفرائض ال  ،فإما أن يوجد هذه العبادة أو يوجد البدل والفدية مل جتب بكتاب وال سنة صحيحة وال إمجاع

اإلطعام غريه  والذمة بريئة قاله أبو عمر وأوجب ،إما ابلكتاب أو ابلسنة أو ابإلمجاع ؛جتب إال هبذه الوجوه
 .وفيه قول ابن عباس يف اآلية اليت تقدمت ،ألنه بدل الصوم ؛من أهل العلم

ألن احلمل  ؛وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على ولدها
 ،قدرة تتحمل املدةلديها  ،األم تتحمل ،فإذا انقطع الغذاء عن األم انقطع عن الولد ،يتغذى من غذاء أمه

 ،تفطر :إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال .لكن الولد يتضرر ،وال ضرر عليها ،مدة الصيام
 ،وهبذا قال أهل احلجاز ،-صلى هللا عليه وسلم-من حنطة مبد النيب  اا مدًّ وتطعم مكان كل يوم مسكينً 

  .من املد وهو أحو  نصف صاع بدالً  :وقال العراقيون
ابن عمر سئل عن احلامل  ،ا البن عمرل مالك: أهل العلم يرون عليها القضاء فقط بال إطعام خالفً قا

 ا وتطعم، نعم كيف؟تفطر خمافة على ولدها تقضي مكانه يومً 
 طالب: .................. 

 .. فأفطر ..
 طالب: .................. 

 ال ما يصح.
 طالب: .................. 

  ڃ   ڃ ڄ ژا البن عمر كما قال هللا عز وجل: رون عليها القضاء فقط بال إطعام خالفً وأهل العلم ي

يعين  ،ضا أو شبيه ابملر ووجه االستدالل أهنم يرون أن ذلك مرضً   ١٢٤البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ
لكة على ه ا مقبالً حىت لو أن الشخص رأى شخصً  ،وفيه صيانة لنفس معصومة ،يعوق عن متابعة الصيام
 ؛لكن هل يطعم ،ال شيء وأفطر من أجل إعانته ال شيء عليهإال حرق و إغرق و  هإما يف انر أو يف حبر في

يلزمه أن يطعم أو ال  ،اأو مرضعً  ختاف على ولدها سواء كانت حامالً  ألنه خاف على غريه مثل املرأة اليت
 يكفيه القضاء؟  ؟يلزمه



 طالب: .................. 

يعين من خاف  ،القياس يقتضيه ،وهذا خاف على شخص من أبعد الناس ،لى ولدهاطيب هذه خافت ع
من خاف على غريه واملثال ابحلامل واملرضع إذا خافت على ولديهما عليهما  ،على نفسه يكفيه القضاء

؟ ماذاوضع عن املسافر شطر الصالة ووضع عن احلامل واملرضع  -جل وعال-هللا  ،القضاء واإلطعام
  ١٢٤البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژأو ال بد من القضاء لعموم  ،عين وضع عنهما الصيام إىل غري بدلي ،الصيام

فدخل يف عموم  ،مع اخلوف على ولدها اضا من األمر ويرون ذلك مرضً  :واإلطعام خلرب ابن عمر كما قال
القضاء فقط  اآلن أهل العلم يرون عليها .خبالف من خافت على ولدها وهي املرضع فتقضي وتطعم ،اآلية

كالم ابن عمر ملا سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على ولدها   ،هذا ابلنسبة للحامل إذا خافت على ولدها
عليه -ا من حنطة مبد النيب دًّ ا مُ تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينً  :قال ،واشتد عليها الصيام ،اهلالك

أهل العلم يرون  :يقول مالك ،ألحو أو نصف صاع وهو ا ،كما يقول أهل احلجاز  -الصالة والسالم
ا على هذا ابلنسبة للحامل اليت تفطر خوفً  ،يعين اإلطعام ثبت خبرب ابن عمر واجلمهور ابآلية ،عليها القضاء

واخلالف فيها  ،املرضع إذا خافت على ولدها فتقضي وتطعم ،مثلها املرضع إذا خافت على ولدها ،ولدها
أما  ،جتد من يرضعه ،ألهنا جتد بدالً  ؛ال املرضع؟ املرضعإيف احلامل و اخلالف  :أيهما أقوى ،يف املرضعو 

ولذا الكفارة واإلطعام ابلنسبة للمرضع  ؛فهي أحوج إىل الفطر من املرضع ،ابلنسبة للحامل ال جتد من حيمله
نفسيهما خافتا على  أما إذا ،واإلطعام إمنا هو ابلنسبة ملن خافتا على ولديهما ،أقوى منه ابلنسبة للحامل

 .فال إطعام للعذر
أحد الفقهاء  ،وحدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه القاسم :يقول
 ،من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه إال إن اتصل عذره :أنه كان يقول ،السبعة

مثل  ،رمضان املاضي حىت مر عليه رمضان آخريعين ما قضى  ،فإنه يطعم وجوابً  ،حىت جاء رمضان آخر
ا من حنطة عند اجلمهور عليه مع دًّ ا مُ  مكان كل يوم مسكينً هذا يقضي بعد رمضان الثاين ويطعم وجوابً 

  .ذلك القضاء بال نزاع
يعين ما اتصل عذره برمضان  ،املسألة فيمن عليه قضاء من رمضان وأخره إىل رمضان آخر من غري عذر

لكن إذا مل يتصل العذر متكن من القضاء  ،اتصل عذره برمضان الثاين هذا معذور ما عليه شيء إذا ،الثاين
  ا.اجلمهور على أنه يطعم عن كل يوم مسكينً  ،فلم يقض
ال إطعام  :قال أبو حنيفة ،وبه قال األكثر ،وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبري مثل ذلك :يقول
ألن هللا تعاىل قال:  ؛إمنا عليه القضاء فقط ،آخر عليه القضاء وال إطعام عليه ،يعين أخره إىل رمضان ،عليه

نه ثبت عن ستة من الصحابة ومل إ :لكن قال ابن عبد الرب ،اومل يذكر إطعامً   ١٢٤البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژ



أن  ال أبس :وقال ابن عباس ؟ويف البخاري مىت يقضي قضاء رمضان ،يعرف هلم خمالف األمر ابإلطعام
ال يصلح حىت  :وقال سعيد بن املسيب يف صوم العشر  ١٢٤البقرة:  ژ ڇڇ ڇ چ چ ژلقول هللا تعاىل:  ؛يفرق

ويذكر عن أيب  ،اومل ير عليه إطعامً  ،إذا فر  حىت جاء رمضان آخر يصومها :وقال إبراهيم ،يبدأ برمضان
 ژ ڇڇ ڇ چ چ ژاإلطعام إمنا قال:  ومل يذكر هللا تعاىل :يقول البخاري ،وابن عباس يطعم هريرة مرسالً 

لكن األكثر  ،فالراجح عند اإلمام البخاري عدم اإلطعام وأن عليه القضاء فقط كقول أيب حنيفة  ١٢٤البقرة: 
لكن من أراد أن يطعم من  ،واألصل براءة الذمة ،طعم مع القضاء وليس يف اإلطعام نص ملزِمعلى أنه يُ 

 ابب االحتيا  فهذا أوىل، نعم.
 ن هللا إليك.أحس

 ابب جامع قضاء الصيام
صلى -أنه مسع عائشة زوَج النيب  ،حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

 فما أستطيع أصومه حىت أييت شعبان. ،تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان -هللا عليه وسلم
 ضاء الصيام : ابب جامع ق-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

هو حيىي بن  :ا البن التني فقالووهم الكرماين تبعً  ،هو األنصاري ،حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد
والصواب أنه حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب  ،انوذهب مغلطاي فنقل عن الضياء أنه القط   ،أيب كثري

تقول: إن كان ليكون علي الصيام  -يه وسلمصلى هللا عل-أنه مسع عائشة زوج النيب  ،سلمة بن عبد الرمحن
أو  -صلى هللا عليه وسلم-الشغل من النيب  :قال حيىي ،من رمضان فما أستطيع أن أصومه حىت أييت شعبان

وال تتفرغ للصيام حىت يضيق عليها  ،فهي تشتغل خبدمته وحاجته -صلى هللا عليه وسلم-ابلنيب 
كانت ال تتطوع بشيء من الصيام ال يف ست شوال   - عنهارضي هللا-واستدل هبذا على أن عائشة ،الوقت

وأن  ،وفيه أن القضاء ال جيب على الفور بشر  العزم ،وال يف عشر ذي احلجة وال عاشوراء وال غري ذلك
 حق الزوج مقدم على سائر احلقوق.

 أحسن هللا إليك
 ابب صيام اليوم الذي يشك فيه

لم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به حدثين حيىي عن مالك أنه مسع أن أهل الع
وال يرون يف  ،اءهقضويرون أن على من صامه على غري رؤية مث جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه  ،رمضان

 والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان.، وهذا األمر عندان :قال مالك ،اا أبسً صيامه تطوعً 
 شك فيه م اليوم الذي يُ ابب صيا :يقول رمحه هللا



ألنه إذا مل حيل دونه غيم وال  ؛ويوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان إذا حال دون رؤية اهلالل غيم أو قار
ليس هذا هو  ،فهذا ليس بشك إمنا هو مقطوع به أبنه من شعبان ،ا ومل ير اهلاللار صارت السماء صحوً قَ 

 ،هذا الذي يشك فيه ،فيه إذا حال دون رؤية اهلالل غيم أو قاراليوم الذي يشك فيه إمنا اليوم الذي يشك 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب » :وجاء يف حديث صلة عن عمار كما علقه اإلمام البخاري

ألن يشك فيه ما يكون فيه  ؛من صام يوم الشك :هلوهو أبلغ من قو  ،«-صلى هللا عليه وسلم-القاسم 
لو شك أي واحد من الناس يف  ،ما يلزم أن تشك أنت ،ه أي واحد من الناسيعين يشك في ،أدىن شك

والرواية  «من حدث عين حبديث يَرى أنه كذب» :يعين نظري احلديث ،صيام هذا اليوم دخلت يف املعصية
لو رآه غريك أنه كذب ال جيوز أن حتدث به، بينما على الرواية األوىل: يعين  ،هذه أشد «يُرى» :األخرى
، ال بد أن تراه بنفسك أنه كذب، إذا مل تراه أنت فاألمر فيه سعة؛ ولذا قالوا: إن اليوم الذي يشك فيه يَرى

 أبلغ من يوم الشك، أو اليوم املشكوك يف صيامه. 
حدثين حيىي عن مالك أنه مسع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان هني كراهة، 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب القاسم »ر التحرمي؛ لقول عمار: مذهب مالك وإن كان الظاه
عند احلنابلة اليوم الذي يشك فيه يعين ليلة الثالثني من شعبان إن حال دونه غيم  «-صلى هللا عليه وسلم-

جيوز أو قار أو سحاب، فظاهر املذهب جيب صومه، وعرفنا أنه يف الرواية األخرى جيوز صومه، واألخرى ال 
صومه، ثالث رواايت، لكن املعروف يف املذهب أنه جيب صومه وهو يوم الشك حقيقة، عمال بصنيع ابن 

أوىل ابالتباع، وال  -عليه الصالة والسالم-عمر وهو راوي احلديث. على كل حال املرفوع الثابت عن النيب 
بان، إذا نوى به صيام رمضان أنه من شع «الذي ُيشك فيه»: -عليه الصالة والسالم-قول ألحد مع قوله 

يعين احتياطًا ينهون عنه، ويرون أن على من صامه على غري رؤية صام يوم الثالثني من شعبان الذي هو 
أنه من رمضان أن عليه القضاء؛ ألنه مل  -يعين الثقة الذي يثبت الشهر بقوله-يوم الشك، مث جاء الثبت 

د إن كان من شعبان فهو تطوع وإن كان من رمضان فهو يصمه بنية جازمة؛ ألنه صامه على سبيل الارد
فرضه، شخص صلى العشاء وانم ليلة الثالثني من شعبان، وما استيقظ إال بعد طلوع الفجر ويف نيته أنه إن  
كان غًدا من رمضان يعين إن ثبت من رمضان ال أنه يوم شك، هذا ماش على اجلادة، يعين إن ثبت 

ان صائم هبذه النية هبذا الاردد، دعوان من صامه على أنه يوم شك أو على أنه ودخل الشهر بطريقة شرعية فأ
من شعبان تطوًعا، مث تبني بعد ذلك أنه صامه بنية الشك، أو بنية اجلزم أبنه من شعبان هو صائم، سواء 
ية شك وإال من شعبان الثاين؟ ال، يقول: لن أصوم إال إن كمل رمضان مث طلع عليه الفجر، هل تكفيه ن

الاردد بعد أن جاء الثبت، أعلن الناس ابلليل وهو انئم أن غًدا رمضان، كيف؟ ال بد من اجلزم ابلنية وإن 
مييل إىل أنه  -رمحه هللا-قال: غًدا إن كان من رمضان فأان صائم، ما صح صومه، لكن كأن شيخ اإلسالم 



لنوم بعد صالة العشاء، لكن هل ال يكلف أكثر من هذا، ال ميكن أن يكلف أكثر من هذا، وهو مأمور اب
يقال له: اسهر حىت تسمع اخلرب وليس مبقدوره أكثر من هذا، تعبان انم، من صلى العشاء إىل أن أذ ن 

 الصبح وهو يف نيته إن كان من رمضان يبغي يصوم، شيخ اإلسالم كأنه يصحح مثل هذا.
 طالب: ................. 

وال يكلف هللا نفًسا إال وسعها، لكن عليه أيًضا أن حيتا ، إما أن هو ال يستطيع أن يفعل أكثر من هذا 
 يتأخر يف نومه أو يتقدم يف انتباهه، عليه أن يبذل األسباب ليجزم بصيامه.

 طالب: ................. 
نعم، لكن أان أقول: عليه أن حيتا ، لكن إذا ما تيسر رك ب الساعة، وقال: الناس سيوقظوين قبل صالة 

 ، إن كان صياًما فأيقظوين أنوي وأتسحر، ما أيقظوه.الفجر
 طالب: ................. 

 هو ال بد من النية اجلازمة لكن يبقى أنه ال يستطيع أكثر من هذا، شيخ اإلسالم هذا مأخذه، نعم.
 طالب: ................. 

 لينوي؟
 طالب: ................. 

 لغري، لكن يبقى أنه من حقه على أهله وذويه ومن علم حباله. أما اإلجياب من غري الزم إجياب على ا
وال يرون بصيامه تطوًعا أبًسا ال يرون؛ ألن النية..، يقول: وال يرون أن بصيامه تطوًعا أبًسا، يعين الذي هو 
يوم الثالثني من شعبان يوم الشك يصوم متطوًعا، ال على أساس أنه احتيا  لرمضان يقول: ألن علة النهي 

نتفية ومثله إذا صادف عادة لو يصوم االثنني وصادف يوم الثالثني من شعبان، يوم االثنني إذا صادف إن  م
كان له عادة هذه يبعد كونه صامه احتياطًا لرمضان، وعلى هذا فاملارجح تركه على أي حال؛ ألنه يوم 

رمضان سابق، وضاق عليه  شك، وجاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومني، اللهم إال إذا كان قضاء من
 الوقت وما بقي إال هذا اليوم فممكن. 

محاًل للنهي على حتريه  -يعين املدينة-قال مالك: وهذا األمر عندان والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان 
يعين إذا   «ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوًما فليصمه»من رمضان؛ حلديث 

 اًدا لذلك، نعم.كان معت
 أحسن هللا إليك.
 ابب جامع الصيام 



عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة  -موىل عمر بن عبيد هللا-حدثين حيىي عن مالك عن أيب النضر 
 -صلى هللا عليه وسلم-أهنا قالت: كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النيب  -رضي هللا عنها-

 -صلى هللا عليه وسلم-ر، ويفطر حىت نقول: ال يصوم، وما رأيت رسول هللا يصوم حىت نقوَل: ال يفط
استكمل صيام شهٍر قط إال رمضان وما رأيته يف شهر أكثر صياًما منه يف شعبان. وحدثين عن مالك عن 

 الصيام»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-أيب الز اند عن األعرج عن أيب هريرة 
. «ُجنة فإذا كان أحدكم صائًما فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل: إين صائم، إين صائم

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة 
ريح املسك، إمنا يذر شهوته والذي نفسي بيده خلُلوف فم الصائم أطيب عند هللا من »قال:  -وسلم

وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام يل وأان أجزي به، كل حسنة بعشر مثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إال الصيام 
رضي هللا -. وحدثين عن مالك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة «فهو يل وأان أجزي به

 نة وُغلقت أبواب النار، وُصفدت الشياطني. أنه قال: إذا دخل رمضان فت حت أبواب اجل -عنه
وحدثين عن مالك أنه مسع أهل العلم ال يكرهون السواك للصائم يف رمضان يف ساعة من ساعات النهار، 

 ال يف أوله وال يف آخره، ومل أمسع أحًدا من أهل العلم يكره ذلك وال ينهى عنه.
تة أايم بعد الفطر من رمضان: إنه مل ير أحًدا من يقول يف صيام س -رمحه هللا-قال حيىي: ومسعت مالًكا 

أهل العلم والفقه يصومها، ومل يبلغين ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، وخيافون 
بدعته، وأن يلِحق برمضان ما ليس منه أهل اجلهالة واجلفاء لو رأوا يف ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم 

مسعت مالًكا يقول: مل أمسع أحًدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن  يعملون ذلك. وقال حيىي:
 صيام يوم اجلمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.

فيه أكثر من حديث أنه هو يوم الشك، أن تقدم رمضان بيوم أو يومني، وفيه أيًضا ما ذكرت إن صح على 
ابنتصاف شعبان، استنكره أمحد وابن معني. على كل حال كالم اإلمام مالك يف هذا  خالف يف تصحيحه

 فيه ما فيه. 
 ابب جامع الصيام 

قال: حدثين حيىي عن مالك عن أيب النضر سامل بن أيب أمية موىل عمر بن عبيد هللا، عن أيب سلمة بن عبد 
صلى هللا عليه -أهنا قالت: كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-الرمحن بن عوف، عن عائشة زوج النيب 

-يصوم حىت نقول: ال يفطر، ليتابع ويسرد الصيام حىت ينتهي ذلك إىل غاية القول أبنه ال يفطر  -وسلم
عليه -، ويفطر حىت نقول: ال يصوم، فينتهي فطره إىل غاية يظن معها أنه ال يصوم -عليه الصالة والسالم

استكمل صيام شهر قط إال  -صلى هللا عليه وسلم-رأيت رسول هللا تطوًعا، وما  -الصالة والسالم



رمضان؛ لئال يظن وجوبه، لو استكمل شهرًا كاماًل ظن وجوبه، وما رأيته يف شهر أكثر منه صياًما يف 
صياًما منه يف شعبان، ومتعلق اجلار واجملرور يف  -اثن ل   )رأيت(مفعول -شعبان، ما رأيته يف شهر أكثر 

يف شعبان، والسبب يف ذلك استغالل شهر شعبان بكثرة الصيام، جاء التنصيص عليه أبنه  صياًما )صياًما(
شهر يغفل عنه الناس، يعين بني رجب شهر حرام وبني رمضان، فهو وقت غفلة؛ ولذا أثر عن كثري من 

يح بعد هذا السلف استغالل أوقات الغفالت اليت يغفل فيها الناس عن التعبد يستغلوهنا، وجاء يف الصح
، كان يصوم شعبان كله هذا يف البخاري، قال «وكان يصوم شعبان كله»احلديث عند البخاري عن عائشة: 

ابن حجر: نقل الارمذي عن ابن املبارك أنه قال: جائز يف كالم العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام 
أفضل »لى أن احلكم للغالب ويف مسلم: الشهر كله، إذا صام أكثر الشهر قالوا: صام الشهر كله، بناء ع

شهر هللا احملرم، وهذا حممول  على أنه أفضل األشهر احلرم، وابلنسبة  «الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم
 لتفضيل وكثرة الصيام يف شعبان ابلنسبة لغري األشهر احلرم ملا عدا األشهر احلرم. 

ان عن األعرج عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة أن رسول وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عبد هللا بن ذكو 
وقاية وسارة من النار أو من املعاصي اليت يستوجب  «الصيام ُجنة»قال  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ويف رواية:  «جنة فال خيرقها» «فال خيرقها»جاء يف بعض الرواايت  «الصيام جنة فإذا»صاحبها هبا النار، 
فإذا  »وعلى كل حال ارتكاب احملرم أثناء الصوم يعرضه، يعرض هذه اجلنة ألن خيرقها،  «غيبةفال خيرقها ابل»

أي: ال  «وال جيهل»والرفث الفحش يف الكالم وقيل ما يتعلق ابلنساء،  «كان أحدكم صائًما فال يرفث
ة يقدر بعدها إن هذه خمففة من الثقيل «فإن امرؤ قاتله»يفعل فعل اجلُه ال كالسفه والسخرية والصخب، 

 ى ى ې ې ژقاتله يفسره املذكور كما يف قوله جل وعال  «فإن قاتله امرؤ»فعل يرفع به امرؤ، 

مفاعلة بني الطرفني يعين دافعه وانزعه، أو شامته ساب ه  «قاتله»التقدير وإن استجارك أحد   ٦التوبة:  ژ ائ
 «إين صائم إين صائم»مرتني، يف غريه  «مفليقل إين صائ»مرتني يف البخاري،  «فليقل إين صائم إين صائم»

العلم إن كان رمضان والناس   لثالاًث هل يقول: إين صائم بلسانه أو بقلبه؟ نعم على اخلالف الذي ذكره أه
كلهم صيام ال مانع من أن يقوله؛ ألن الرايء ال يتطرق إليه، خبالف ما إذا كان نفالً فإنه يقوله بقلبه، ومنهم 

ني؛ مرة بقلبه لريتدع هو من داخله يرتدع؛ لئال يكافئ هذا الذي اعتدى عليه والثانية من قال: يقوله مرت
 بلسانه، لريدع خصمه. 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا 
وعظمته وإن قال كثري من الشراح:  وفيه إثبات اليد هلل جل وعال على ما يليق جبالله «والذي نفسي بيده»

والذي نفسي بيده خلُُلوف فم »: -جل وعال-هو الذي روحي يف تصرفه إال أنه حيد عن إثبات اليد هلل 
فيه رد   «فم الصائم»ُخُلوف بضمتني وفتح الفاء خطأ، واملراد به تغري رائحة الفم بسبب الصيام  «الصائم



خلُُلوف يف الصائم؛ ولذا  يففة؛ ألنه يكون من األمساء اخلمسة على من زعم أن امليم ال تثبت مع اإلضا
يقول: والفم حيث منه حيث امليم منه ابن، فعند اإلضافة تبني امليم يعين تنفصل امليم، ويف احلديث دليل 

أطيب عند »تغري رائحته  «وخللوف فم الصائم»على ثبوت امليم مع اإلضافة، وإن قال األكثر: إهنا حتذف. 
إمنا يذر يارك شهوته وطعامه »واملسك أطيب الطيب كما جاء يف صحيح مسلم،  «من ريح املسك هللا

-وال يارك ذلك وال ينهزه ترك ذلك إال ابتغاء مرضاة هللا  -جل وعال-خملًصا لوجه هللا  «وشرابه من أجلي
كل حسنة »األعمال جزاء ال يقدر كغريه من  «وأان أجزي به»ألنه ال رايء فيه  «فالصيام يل» -جل وعال

واإلضافة هذه فيها  -جل وعال-وإذا اختص به هللا  «بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصيام فهو يل
الصوم »يقول ابن عبد الرب: كفى شرفًا للصوم قوله جل وعال:  «وأان أجزي به»مزيد تشريف هلذه الفريضة، 

هذا املدح وهذا االختصاص، الصوم الذي ال خيالطه واملراد ابلصوم الذي يستحق صاحبه  «يل وأان أجزي به
ما خيدشه. وهذان احلديثان الذين فرقهما اإلمام مالك ساقهما اإلمام البخاري مساقًا واحًدا مجع احلديثني 

 وساقهما مساقًا واحًدا.
ة وحدثين عن مالك عن عمه أيب سهيل انفع بن مالك عن أبيه مالك بن أيب عامر األصبحي عن أيب هرير 

هذا موقوف على أيب هريرة عند اإلمام مالك، وهو مرفوع صر ح أبو هريرة  «إذا دخل رمضان»أنه قال: 
 «أبواب اجلنة»ابلتخفيف فِتحت وابلتشديد فت حت  «إذا دخل رمضان فتحت»برفعه عند البخاري وغريه 

الرواية األوىل، لكنه يف وأكمله يف رواية أخرى تلي نفس  ةأبواب اجلنة. البخاري اقتصر على هذا يف رواي
ويف  «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني»الرواية الثانية قال: 

الفتح هذا حقيقي وال مانع مينع من احلقيقة، ومنهم  «إذا دخل رمضان فت حت» «سلسلت الشياطني»رواية 
مبعىن أنه حيال  «وغلقت أبواب النار»وصلة إىل اجلنة، من يقول: إنه تسهل على العباد األعمال الصاحلة امل

بني كثري من العباد وبني أن يزاولوا من املنكرات واجلرائم ما كانوا يزاولونه يف غري رمضان، وهبذا يكون 
اإلغالق غري حقيقي، إمنا يكون مؤدي إىل اإلغالق، ومنهم من يقول: إغالق حقيقي وال مينع من إرادة 

تصفيدها حقيقة قال ابن العريب: قد  «الشياطني»سلسلت وُغلت وأوثقت ابألصفاد  «دتوُصف»احلقيقة 
اساراب مريب، يعين أوجد إشكاالً، ولعله فهم من هذا املريب أنه يريد أن يقدح يف اخلرب فقال: نرى 

َكذب املعاصي يف رمضان كما هي يف غريه، فما هذا التصفيد، وما معىن احلديث؟ يقول ابن العريب: وقد  
وَجِهل فإنه ال يتعني يف املعاصي واملخالفة أن تكون من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه، قد تكون من النفس 

صفدة  «وصفدة مردة اجلن»األمارة وشهواهتا، وقيل املراد ابلشياطني املردة فقط، بدليل الرواية األخرى: 
 مردة اجلن. 



واك للصائم يف رمضان يف ساعة من ساعات النهار ال وحدثين عن مالك أنه مسع أهل العلم ال يكرهون الس
يف أوله قبل الزوال وال يف آخره بعده، يقول: ومل أمسع أحًدا من أهل العلم يكره ذلك وال ينهى عنه، بل 
يستحبونه، واستحباب السواك مطلق يف مجيع األوقات لعموم األدلة، وهو قول مالك وأيب حنيفة، وقال 

وكرهه الشافعي وأمحد وإسحاق آخر النهار، يعين بعد الزوال، ملاذا؟ ألنه يكون سبًبا يف النووي: إنه املختار، 
إزالة اخلُُلوف تغري الرائحة، لكن عموم األحاديث اليت تتناول الصائم وغري الصائم يف أول النهار ويف آخره 

و من املعدة، إمنا ينبعث تضعف هذا القول، ويضعفه أيًضا أن اخللوف ليس من الفم وال من األسنان، إمنا ه
 «إذا صمتم فاستاكوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي»من املعدة خلُلوها عن الطعام فال أثر له، جاء يف اخلرب: 

 لكنه ضعيف. 
قال حيىي: ومسعت مالًكا يقول يف صيام ستة أايم بعد الفطر من رمضان: إنه مل ير أحًدا من أهل العلم 

من صام رمضان »ا، ما رأى هؤالء يصوموهنا، مع أن فيها احلديث الصحيح: والفقه أهل االجتهاد يصومه
إنه مل ير أحًدا من أهل العلم والفقه يصومها، ومل يبلغين ذلك عن  «وأتبعه سًتا من شوال كان كصيام الدهر

ن أحد من السلف، يعين الذين مل يدركهم كالصحابة وكبار التابعني، وإن أهل العلم يكرهون ذلك وخيافو 
بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه، وأن يُلِحق برمضان ما ليس منه، أهُل اجلهالة واجلفاء فاعل يلحق، 
اجلفاء الغلظة والفضاضة لو رأوا يف ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك يعين اإلمام مالك 

إمنا هو أكثر من شهر؛ ألهنم إذا  رمحه هللا احتا  لرمضان أبن يلحق به غريه، فيقال: الصيام ليس بشهر
أتبع رمضان بغريه تراءى للجهال أن الصيام أكثر من شهر، لكن مادام وجد الفاصل ابلعيد وانتهى رمضان 
ورئي هالل ما بعده، هل يبقى بعد هذا مستمسك ملن يقول مثل هذا الكالم؟ وهو أيًضا كالم يف مقابل 

ن حينما يقول مالك يف الصدر األول يف عهد السلف يف نص صحيح صريح فال اعتبار به، يعجب اإلنسا
القرون املفضلة: إنه مل ير أحد من أهل العلم والفقه يصوم الست، لكن ال يعين أهنم يف الواقع ال يصومون، 
قد خيفى عليه شيء لكن ابجملموع قد يستبعد يعين خفاؤه وعلته ما مسعتم واحلديث صحيح صريح، فال 

 صحة اخلرب.عربة يف قول أحد مع 
 طالب: ................. 

 يعين خيفى عليه يف املدينة كلها أن ما فيه أحد يصوم الست.
 طالب: ................. 

ال يظهرون الصيام، لكن الناس يظهرون الصيام اآلن؟ وخيفى علينا أن الناس يتطوعون ابلست وابلبيض 
عين بلد كامل خيفى عليه أن أهل العلم والفضل واالثنني واخلميس؟ ما خيفى على أحد هذا، ما خيفى ي

يصوموهنا؟! لكن هو حلظ ملحظًا دقيًقا ابلنسبة وهو أنه يريد أن جيعل الفرض فرًضا ال يشرك به غريه، ويريد 



أن حيسم املادة ملن أراد لكن مع ذلك يتساهل يف صيام آخر يوم من شعبان، وفيه اجلمعة، وفيه أمور 
اوية: أين علماؤكم اي أهل املدينة؟ أين علماؤكم اي أهل املدينة؟ يعين قد يكون عاشوراء تقدم يف قول مع

عندان ُمستغرب هذا الكالم؛ ألننا ما طرقنا هذا الكتاب وال أخذان عليه وال مسعنا فقه املالكية، لكن عند 
ك ومشوا عليه وال املالكية يقرؤون هذا مثلما نقرأ البخاري، ما فيه أدىن مشكلة؛ ألهنم يقلدون اإلمام مال

من »: -عليه الصالة والسالم-ست وال شيء ماذا يصري؟ لكن عندان الذي توارثنا هذا األمر امتثااًل لقوله 
يصعب علينا أن نستسيغ مثل هذا الكالم، يعين ال شك أن إساغة  «صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال

، والناس يفعلونه من غري نكري، وقد صح فيه اخلرب: مثل هذا الكالم فيها صعوبة ابلنسبة ملن اعتاد هذا األمر
ما رأى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، مث بعد ذلك قال مطرف: فإمنا كره صيامها لذلك، فأما من 

من صام رمضان وأتبعه سًتا من »صامها رغبة ملا جاء فيها فال كراهة، وقيل: إن مالًكا مل يبلغه احلديث: 
 أو مل يثبت عنده، أو وجد العمل على خالفه؛ ألن من أصوله عمل أهل املدينة.  «شوال كان كصيام الدهر

وقال حيىي: مسعت مالًكا يقول: مل أمسع أحًدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم 
يصوم ثالثة  -صلى هللا عليه وسلم-كان »اجلمعة، وصيامه حسن، أي مستحب؛ حلديث ابن مسعود: 

رواه الارمذي وحسنه، لكن ال يظن به أنه يفرد يوم اجلمعة؛  «من كل شهر وقلما رأيته يفطر يوم اجلمعةأايم 
 «تصومني غدا؟»قالت: ال، قال:  «صمت ابألمس؟»ألنه أمر جويرية أم املؤمنني ملا صامت يوم اجلمعة: 

يعين -يصومه، وأُراه  وقد رأيت بعض أهل العلم قيل: إنه حممد بن املنكدر «فأفطري»قالت: ال، قال 
كان يتحراه، يتحرى صيام اجلمعة، وقد ثبت النهي عن ختصيص يوم اجلمعة ابلصيام، وعن ختصيص   -أظنه

ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال أن »ليلة اجلمعة ابلقيام، ويف الصحيحني وغريمها عن أيب هريرة مرفوًعا: 
 راهة إفراده.؛ ولذا ذهب اجلمهور إىل ك«يصوم قبله يوًما أو بعده

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 كتاب االعتكاف –الموطأ شرح: 

 االعتكاف قضاء باب - للعيد المعتكف خروج باب -باب ما ال يجوز االعتكاف إال به  - االعتكاف ذكر :باب
 القدر ليلة في جاء ما باب - االعتكاف في النكاح باب -

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

  : االعتكافكتاب
 االعتكاف ذكر :باب

رضي - عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 اعتكف إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -اهللا عنه
 ".اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان ،فأرجله رأسه إلي يدني

 اعتكفت إذا كانت -ارضي هللا عنه- عائشة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .تقف ال تمشي وهي إال المري  عن تسأل ال
 ،اإلنسان لحاجة يخرج أن إال ،اأحد   يعين وال ،لها يخرج وال ،حاجته لمعتكفا يأتي ال": -رحمه هللا- مالك قال
تباعها الجنائز على والصالة ،المري  عيادة إليه يخرج ما أحق لكان أحد لحاجة اخارج   كان ولو  ."وا 
 على والصالة ،المري  عيادة من المعتكف يجتنب ما يجتنب حتى امعتكف   المعتكف يكون  ال :مالك قال
 .اإلنسان لحاجة إال البيت ودخول نائزالج

 بأس ال نعم :فقال ؟سقف تحت لحاجته يدخل هل يعتكف الرجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني
 .بذلك
 كره أراه وال ،فيه يجمع مسجد كل في االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف ال الذي عندنا األمر :مالك قال

 إلى فيه اعتكف الذي مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال ،فيها معيج ال التي المساجد في االعتكاف
 مسجد في الجمعة إتيان صاحبه على يجب وال ،الجمعة فيه يجمع ال امسجد   كان فإن ،يدعها أو ،الجمعة
( 181)] اِجِد{}َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمسَ : قال -تبارك وتعالى- هللا ألن ؛فيه باالعتكاف ابأس   أرى  ال فإني ،سواه

 .منها اشيئ   يخص ولم ،كلها المساجد هللا فعم [سورة البقرة



 أن عليه يجب ال كان إذا الجمعة فيها يجمع ال التي المساجد في يعتكف أن له جاز هنالك فمن :مالك قال
 .الجمعة فيه تجمع الذي المسجد إلى منه يخرج
 رحاب من رحبة في خباؤه يكون  أن إال فيه تكفاع الذي المسجد في إال المعتكف يبيت وال :مالك قال

 ومما ،المسجد رحاب من رحبة في أو المسجد في إال فيه يبيت بناء يضرب المعتكف أن أسمع ولم ،المسجد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان :-ارضي هللا عنه- عائشة قول المسجد في إال يبيت ال أنه على يدل
 يعني- المنار في وال ،المسجد ظهر فوق  يعتكف وال ،اإلنسان لحاجة الإ البيت يدخل ال اعتكف إذا

 .-الصومعة
 أن يريد التي الليلة من الشمس غروب قبل فيه يعتكف أن يريد الذي المكان المعتكف يدخل :مالك وقال

 يعر  ال باعتكافه مشتغل والمعتكف ،فيها يعتكف أن يريد التي الليلة أول باعتكافه يستقبل حتى فيها يعتكف
 ومصلحة بضيعتهببع  حاجته  المعتكف يأمر بأن بأس وال ،غيرها أو التجارات من به يشتغل مما لغيره
 من بذلك يأمر أن اخفيف   كان إذا بذلك بأس فال ،نفسه في يشغله ال بشيء أو ماله ببيع يأمر وأن ،أهله
 .إياه يكفيه
نما ،اشرط   تكافاالع في يذكر العلم أهل من اأحد   أسمع لم :مالك قال  مثل األعمال من عمل االعتكاف وا 

 شيء في دخل فمن ،نافلة أو فريضة ذلك من كان ما ،األعمال من ذلك أشبه وما ،والحج والصيام الصالة
 من ال ،المسلمون  عليه مضى ما غير ذلك في يحدث أن له وليس ،السنة من مضى بما يعمل فإنما ذلك من
 .االعتكاف سنة المسلمون  وعرف ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتكف وقد ،يبتدعه وال يشترطه شرط
 .سواء والبدوي  للقروي  واالعتكاف ،سواء والجوار واالعتكاف :-رحمه هللا- مالك قال

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-هللا تعالىرحمه -يقول المؤلف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 :كتاب االعتكاف

أنها قد تقدم الترجمة على  اوذكرنا مرار   ،وقد مضى نظائره من ذكر البسملة قبل الترجمة، واألصل أن يبدأ بها
ة ويكون ذكر الترجمة بمثابة ذكر اسم السور  ،، وهذا يوجد في البخاري، تقدم الترجمة على البسملةاالبسملة أحيان  

 في القرآن قبل البسملة، ولكل وجه.
 كتاب االعتكاف:

 .امضى تعريفه مرار   :الكتاب
 ،وحبس نفسه عليه اعتكف ا، فمن لزم شيئ  اكان أو شرًّ  اواالعتكاف: اللزوم، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خير  

}َيْعُكُفوَن َعَلى : -جل وعال-وقال  [ة( سورة البقر 459)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{: -جل وعال-كما قال 
 يعني طول المكثاعتكاف، فلزوم الشيء وحبس النفس عليه اعتكاف، هذا  [( سورة األعراف455)] َأْصَناٍم لَُّهْم{

ولذا الذين يمضون الساعات أمام القنوات واآلالت هم يعتكفون  ؛والبقاء في مكان ألمر من األمور اعتكاف



إذا أداموا النظر ولزموا األماكن لمطالعة  ،، ويتداول الطالب أيام االمتحانات هذه اللفظةعليها، يعكفون عليها
 مالزمة المكان لإلفادة من دروسه. ،دروسهم يقال: فالن عاكف على دروسه؛ ألنه يطيل المكث والمالزمة

 }َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم لَُّهْم{وية، وبين بالسنة الن [( سورة البقرة459)] َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{} :فرق بين
الشرك  -هللا السالمة والعافيةنسأل -يعني هذا من أفضل األعمال، وهذا  ،وبينهما أمور [( سورة األعراف455)]
ن كان لغويًّ -، وال يصرف هذا المسمى -جل وعال-لكفر، فعلى اإلنسان أن يلزم طاعة هللا وا لكن حقيقته  -اوا 

 .بيت كل تقي كما جاء في بعض األخبارلزوم المسجد، والمسجد  الشرعية
 تحليتهااااااااااااااا ذكاااااااااااااار اإللااااااااااااااه بمسااااااااااااااجد    ج  وخياااااااااار مقااااااااااام قماااااااااات فيااااااااااه وحليااااااااااة

 ج

اللهم اغفر له، اللهم " دام في مصاله: انتظار الصالة بعد الصالة، والمالئكة تصلي على المصلي ما :والرباط
نفق على القيل والقال، أو على اآلالت المحرمة، أو على ما يقرب هكذا ينبغي أن تنفق األوقات، أما أن ت "ارحمه

منها من استعمال بعض األمور من ورقة وغيرها، يمضون عليها الساعات الطوال، ويحدث معها من األلفاو 
 د أن اإلنسان عليه أن يحفظ وقته.وقد يحصل معها الجعل المحرم كالقمار، المقصو  ،البذيئة، وتأثر القلوب

، يعني للعبادات الخاصة الالزمة من صالة -جل وعال-بأنه لزوم المسجد لطاعة هللا  ا:العتكاف شرع  وعرف ا
يعطل أثناء االعتكاف، وأما ما يستروح إليه بعض أهل العلم أن االعتكاف  اوتالوة وذكر، حتى ما كان نفعه عامًّ 

بشيء، ليس باعتكاف ال لغوي وال  وأن كل من دخل المسجد ينوي سنة االعتكاف، هذا ليس ،يصح بأدنى شيء
ولذا يوجد في بعض المساجد في االسطوانة التي تقابل الداخل إلى المساجد تذكير بنية االعتكاف،  ؛شرعي

نويت سنة االعتكاف، مكتوب عليه هكذا لكل داخل، ينوي سنة االعتكاف، يعني أقل ما قيل في االعتكاف، قال 
صوص، الحنفية عندهم أن أقل ما ينطبق عليه االعتكاف ساعة، مكث بعضهم: ولو لحظة، لكن هذا لعب بالن

 ساعة.
هي تذكير بأمر مبتدع، وهو النطق  اقولهم: نويت سنة االعتكاف، على أنها لفظ مخالف لحقيقة االعتكاف أيض  

و في نة االعتكاف ولبالنية، استحضار النية، ولو لم ينطق بها اإلنسان على هذه الكيفية بأن يقول: نويت س
هذا لم يرد به دليل، إنما يعمل به بعض متأخري الفقهاء، وال يوجد في خبر صحيح وال ضعيف عن النبي  نفسه
وال عن صحابته أن المتعبد يقول: نويت كذا، نويت أن أعتكف، نويت أن أصلي صالة  -عليه الصالة والسالم-

ويمثل في الصف بين  ،ما يذهب إلى المسجد كذا، ولو في نفسه، إنما مجرد قصده لهذا األمر هو النية، مجرد
 يقول المؤلف: هذه هي النية. -جل وعال-يدي هللا 

 :االعتكاف ذكر باب
الذي في البخاري " الرحمن عبد بنت عمرة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"

ل الحافظ ابن حجر: ذكر عمرة في عن عائشة؛ ألن عروة يرويه عن عائشة بدون واسطة، يقو  عن عروة وعمرة
، نعم اإلمام مالك يروي الخبر من طريقين، من طريق عروة ومن الك من المزيد في متصل األسانيدرواية م

 ، وليس على هذه الصورة التي جاءت في رواية يحيى.-ارضي هللا عنه-طريق عمرة كالهما عن عائشة 
 إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قالت اأنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن"

 ال وكانيعني أمشط شعره وأسرحه وأنظفه " "فأرجله" يقرب إلي رأسه "يدني""، فأرجله رأسه إلي يدني اعتكف



دل على أن إخراج جزء من البدن من المسجد ال يخل باالعتكاف، إذا أخرج " اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل
رجله دون بقية بدنه هذا ال يخل باالعتكاف، وليس معنى هذا أن المعتكف يفرش فراش عند باب رأسه أو يده أو 

من أجل التسريح والترجيل، بعض الناس عنده  ،المسجد ويخرج رأسه لينظر إلى الغادي والرائح هذا لحاجة هذا
-سه، ويقول: النبي ويخرج رأ ،محبة لالستطالع، يحب االستطالع ومع ذلك يجعل الفراش عند باب المسجد

ال ليس هذا هو المقصود، هذا ينافي مقتضى االعتكاف، و  -عليه الصالة والسالم بعض كان يخرج رأسه، وا 
أو كونه في بيته، أو في محل مع زمالئه  احتى ال يوجد فرق بين كونه معتكف   الناس يتوسع في أمر االعتكاف

جهزة التي كان يستعملها في بيته، عنده التليفون الثابت، تجد عنده األ ،توسع في أمورهيمن استراحة أو غيرها، 
إنترنت أو غيره، ويزاول جميع ما كان يعمله قبل االعتكاف، بل مع األسف  وعنده الجوال، وعنده إن كان آالت

هل هذا اعتكاف؟ أو يخل ببعض العبادات، تجده ينام حتى يفوته  وجد من تنقل إليه الصحف والمجالت،أنه 
، والخلوة به، -جل وعال-وات، هذا ينافي مقتضى االعتكاف، االعتكاف لالزدياد من القرب من هللا بعض الصل

 .ومعالجة القلب من آثار الران الذي يكسبه طول العام
ال يدخل  -عليه الصالة والسالم-ولذا كان  ؛إال ما ال بد منه ان أن يتخفف من أمور الدنيا كلهافعلى اإلنس

نسان، فسرها الزهري بالبول والغائط، واتفق العلماء على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من البيت إال لحاجة اإل
الحاجات كاألكل والشرب، أما إذا أمكن إدخال األكل والشرب إلى المسجد فال يجوز له أن يخرج من أجلهما، 

 احكم الحاجة، يلحق أيض   -حكم األكل والشرب- د صار حكمهوأما إذا منع من إدخال األكل والشرب في المسج
 ؟، احتاج إلى أن يقيء يخرج من المسجد وهكذا، نعمبما ذكر الزهري ما هو في معناهما كالقيء مثال  

 طالب:......
 الرباط؟

 طالب:......
أو  العتكافعلى كل حال الرباط لزوم المسجد، لكن أحكامه قد تختلف عن أحكام االعتكاف؛ ألن أحكام ا

 ؟ن يخصص للعبادات الخاصة، والرباط قد يكون للتعلم والتعليم، نعماالعتكاف ينبغي أ
 طالب:......

 سيأتي الكالم عن المجاورة.
 عن تسأل ال اعتكفت إذا كانت عائشة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"

لم على المسلم، ومع ذلك إتباع الجنازة من حق المسنة، مع أن عيادة المريض س "تمشي وهي إال المري 
عنه وأنت تعطل هذه األمور، ونص المالكية أنه لو كان المريض أو الميت أحد األبوين ما يعرج عليه، إال يسأل 

، مثلما تفعل عائشة،  ألن الوقوف بمعنى العيادة وال تجوز العيادة كحضور الجنازة، يعني ومن  ؛تقف الماش 
 .اه ذلك، والمالكية يشددون في أمر االعتكاف جدًّ ه وما أشبأولى طلب دين واستيفاؤ باب 

 بد منها، حاجته غير حاجة اإلنسان التي ال من المسجد" لها يخرج وال ،حاجته المعتكف يأتي ال: مالك قال"
شخص عند باب  "اأحد   يعين والمن المسجد،  لها يخرج وال ،حاجته المعتكف يأتي ال" أموره الحاجية األخرى 

إال  ا"ال يخرج من المسجد، وال يعين أحد   : ال يعينهوليقيرفع معه متاعه إلى دابته أو سيارته  المسجد يريد من



 لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المري " ا"ولو كان خارج  التي تقدمت  أن يخرج لحاجة اإلنسان"
ا مقدم أو مؤخر، يعني نظير ما إم ،وأحق وعيادة بالوجهين، بالنصب والرفع، أحدهما اسم كان، والثاني الخبر

 ((ا))يوشك أن يكوَن خير مال  المسلم غنم  والرواية األخرى:  (())يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم  جاء: 
 يجوز هذا وهذا.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ما يخرج إليه، يعني عموم المعتكفين، أو ما يخرج إليه المعتكف، المعنى ما يختلف.
ألن هذه األمور من حقوق المسلم على أخيه، واتباعها مع أنه  تباعها"او  الجنائز على والصالةالمري ، "عيادة 

وسيأتي ما في االستثناء في  ،ال يخرج لذلك، فمن باب أولى أن ال يخرج لغيرهما، بعض الناس يستثني
 فه.االعتكاف، بعضهم يستثني الدوام، يخرج للدوام، ويرجع بعد الدوام يكمل اعتكا

 والصالة ولو أبويه، المري  عيادة من المعتكف يجتنب ما يجتنب حتى امعتكف   المعتكف يكون  ال :مالك قال"
 يعني ما استثني إال هذا، فدل على أن المعتكف يلزم المسجد. "اإلنسان لحاجة إال البيت ودخول ،الجنائز على

 بأس ال نعم :فقال ؟سقف تحت لحاجته يدخل هل يعتكف الرجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني"
السبب؟ هو  مابطل،  -تحت السقف–وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل تحته  "بذلك

يعني يأوي إلى بيت أو إلى مسكن، أو  ؟في األصل في المسجد تحت سقف، هل يدخل لحاجته تحت سقف
في الغالب أن يكون في هذا المكان أناس  ن دخوله تحت سقف؛ ألويرجع ما كانت العرب تفعلهيخرج يتبرز مثل

ليس فيه أحد ينشغل به، لكن ال بأس بذلك،  ان قضاء الحاجة الذي ال يظله سقفينشغل بهم، وأما إذا خرج لمك
 وهو قول جماهير أهل العلم.

عني تصلى فيه ي "فيه يجمع مسجد كل في االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف ال الذي عندنا األمر :مالك قال"
 الذي مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال فيها يجمع ال التي المساجد في االعتكاف كره أراه وال" الجمعة
ألنه يضطر أن يخرج إلى صالة الجمعة، أو يضطر إلى تركها، وكالهما ال يجوز، ال يجوز  "فيه اعتكف

 .-رحمه هللا-هذا عند اإلمام مالك  ،ةالخروج إلى صالة الجمعة، وال يجوز أن يترك الجمع
الذي اعتكف  مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال فيها يجمع ال التي المساجد في االعتكاف كره أراه وال"

 يجب وال ،الجمعة فيه يجمع ال امسجد   كان فإن" فيحرم عليه ترك الجمعة "يدعها أو اوجوب   الجمعة إلى فيه
، مسافر ال جمعة مثال   اال يجب عليه إتيان الجمعة لكونه مسافر   "سواه مسجد في الجمعة إتيان صاحبه على

عليه، أو امرأة ال جمعة عليها، أو كانت مدة االعتكاف بحيث ال يتخللها جمعة، يعتكف خمسة أيام من السبت 
 أو من األحد إلى الخميس، مثل هذا ال بأس أن يعتكف في مسجد غير جامع.

جل - هللا ألنمن اعتكافه فيه؛  اإتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني ال أرى بأس   "وال يجب على صاحبه
فيدخل في ذلك مساجد  "كلها المساجد هللا مفعم [( سورة البقرة181)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{: قال -وعال



عم  -جل وعال-ألن هللا  ا سواها؛، ويدخل فيها مالفروض، ويدخل فيها الجوامع، يدخل فيها المساجد الثالثة
 لعدم االحتياج إلى الخروج. "منها اشيئ   يخص ولم" المساجد كلها

مسجد، لمسجد، ال يصح االعتكاف إال في أنه ال يصح االعتكاف إال في ا شتراط المسجد قول عامة أهل العلما
دون الرجل،  رأة في مسجد بيتهازه الحنفية للمبن لبابة أنه أجازه في كل مكان، وأجابن عمر  قيل عن محمد

 وعلى كل حال ال اعتكاف إال في مسجد.
لو اعتكف في المسجد تأذى  الكن لو قدر أن شخص   "المساجد في يعتكف أن له جاز هنالك فمن :مالك قال"

 موأفتي من باب المصلحة أن يعتكف في جهة من الجهات التي ال يتأذى الناس بوجوده نعمالناس بوجوده، 
منه، هذا ليس عليه ما يدل عليه من النصوص، والمصالح والمفاسد مقدرة  اولو كانت خارج المسجد قريب  فيها، 

باعتبار أن هذه سنة وليست بواجب، ويترتب عليها مفسدة كبيرة، وقد حصل بعض الشيء بعض العلماء أفتى 
 من يتأذى الناس بوجوده إما لكثرة االحتياط عليه، أو كثرة األتباع.

المصالح إذا خالفت األدلة  اهذا من النظر في المصالح، لكن عموم   "يعتكف أن له جاز هنالك فمن :الكم قال"
ال  ال ينظر إليها، وحينئذ   تكون الفتوى باطلة، لكن من ناحية أخرى هذه سنة، إن حصل له أجرها فبها ونعمت، وا 
على ما - الصيام قبل العتق، يقول...، أفتاه ببخالف من أفتى من وجبت عليه الكفارة ،حصل له أجر القصد

من علماء األندلس من أفتى في كفارة الوطء في نهار رمضان، قال: تصوم شهرين متتابعين،  -مضى شرحه
يعتق، كان يطأ كل يوم، العتق  :يعني يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، قال: لو قلنا له

فالنظر في المصالح إذا لم تعارض النصوص،  ؟هو أميرو رين متتابعين سهل بالنسبة له، لكن كيف يصوم شه
 ؟نعم

 ؟اطالب: إذا كان مسجد  
 يس بمسجد هذا.هو مسجد على كل حال، لكن المسجد الذي تعطلت منافعه بحيث ال يصلى فيه البتة ل

عدم احتياجه إلى يعني ل "الجمعة فيها يجمع ال التي المساجد في يعتكف أن له جاز هنالك"قال مالك: فمن 
 أن عليه يجب ال كان إذا" لجمعة أثناء مدة إقامته في معتكفهالخروج، إما لعدم وجوبها، أو لعدم مرور يوم ا

النقضاء ما نواه من اعتكاف قبل مجيئها، فعند مالك كون  "الجمعة فيه تجمع الذي المسجد إلى منه يخرج
؛ ألنه مجرد الخروج لغير حاجة اإلنسان يبطل االعتكاف الجمعة شرط احتاج إلى الخروج، إذا االمسجد جامع  

اعنده، فيشترط أن يكون المسجد جامع   لئال يخرج، لكن إن خرج إلى الجمعة  ا، وأما غيره فيستحب أن يكون جامع 
 ستثني حاجة اإلنسان، كما اافهذا مستثنى، مستثنى شرع   ال يجمع فيه وخرج لصالة الجمعة اعتكف في مسجد

خص  -رضي هللا تعالى عنه-جة، يعني الحاجة الشرعية ال تقل عن الحاجة العادية، وخصه حذيفة وهذه الحا
أن االعتكاف يصح في جميع االعتكاف في المساجد الثالثة، لكن رد عليه ابن مسعود، فالجمهور على 

 .[( سورة البقرة459)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{لعموم قوله:  المساجد؛
يعني خيمته التي ضربها  "خباؤه يكون  أن إال فيه اعتكف الذي المسجد في إال المعتكف يبيت وال :مالك قال"

قسم  :، أي في صحن المسجد، يعني المسجد يقسم في الغالب إلى قسمينالمسجد رحاب من رحبة في لالعتكاف



يها؛ ألنها داخلة في سور مسقوف، وقسم مكشوف، المكشوف يسمونه رحبة المسجد، هذه يصح االعتكاف ف
 المسجد.

 طالب:...... 
 أي ساحات؟ ،الساحات

 طالب:......
داخله  الذيخارجة عن السور ليست تبع المسجد، الشبك  الذيساحات المسجد النبوي ليست تبع المسجد، 

 الدورات وما الدورات؟
 طالب:......

 خارج األسوار ليس من المسجد. الذيحاته، اوال س
 يدل ومما ،المسجد رحاب من رحبة في أو ،المسجد في إال فيه يبيت بناء يضرب المعتكف نأ أسمع ولم"

صلى هللا - هللا رسول كان :-رضي هللا عنها- عائشة قول المسجد في إال يبيت ال -يعني المعتكف- أنه على
ل وال للشرب، وال يعني ال يدخل البيت ال لألك "اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال اعتكف إذا -عليه وسلم

 بالحاجة الضرورية التي سبق ذكرها.للنوم، ال يدخل بيته إال لهذا، فحصر الدخول 
المنار يعني التي  ة"المنار  في وال" يس منه، هذا على رأي اإلمام مالكألنه ل "المسجد ظهر فوق  يعتكف وال"

المسجد وسطح المسجد حكمه وضعت عالمة على المسجد كالصومعة هذه ال يعتكف فيها، غيره يقول: ظهر 
ن كانت تفتح  حكم المسجد؛ ألن الهواء له حكم القرار، والمنارة يقولون: إن كانت تفتح إلى المسجد فهي منه، وا 

 إلى خارج المسجد فليست منه، واإلمام مالك يشدد في هذا.
 أن يريد التي لةاللي من الشمس غروب قبل فيه يعتكف أن يريد الذي المكان المعتكف يدخل :مالك وقال"

متى يدخل المعتكف؟ من أراد أن  ؛ ألجل أن يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها"فيها يعتكف
يعتكف العشر األواخر من رمضان؟ على قول مالك وهو قول الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس 

تبدأ من ليلة واحد وعشرين، وليلة واحد وعشرين إنما  من يوم عشرين، يعني يوم عشرين ليس من العشر، العشر
تبدأ بغروب الشمس، فيدخل المعتكف من غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ويخرج منه بعد غروب الشمس 

 وهذا سيأتي. ،من آخر يوم من رمضان
ا صلى إذ -عليه الصالة والسالم-في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي 

يعتكف  -عليه الصالة والسالم-الصبح دخل معتكفه، صلى الصبح دخل المعتكف، وهنا يقول أهل العلم: النبي 
، صلى الصبح ثم دخل المعتكف، يعني -عليه الصالة والسالم-العشر األواخر، هذا الذي استقر عليه أمره 

ال صبح واحد وعشرين؟ إن كان واحد   اعتكف ليلة إحدى وعشرين، وليلة  وعشرين يكون ما اصبح عشرين وا 
أنه يرى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين،  ،إحدى وعشرين في سنة من السنوات هي ليلة القدر كما سيأتي

 ؟فهل يدخل صبيحة عشرين أو صبيحة واحد وعشرين؟ عشرين ليست من العشر، نعم
 طالب:......



في العشر قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ثم  نعم هذا ما قاله الشراح، يقولون: دخل المسجد لالعتكاف
عليه الصالة -لما صلى الصبح دخل المكان المخصص لالعتكاف الخباء، أو الحجيرة التي تحجرها النبي 

 في المسجد. -والسالم
 طالب:......

 معتكف في المسجد؛ ألن مكان االعتكاف في المسجد، لكنه خال بعد ذلك بعد صالة الصبح.
 واليعني من أمور الدنيا،  "غيرها أو التجارات من به يشتغل مما لغيره يعر  ال ،باعتكافه مشتغل فوالمعتك"

إذا كان السلف يعطلون العلم وتعليمه، ويتفرغون للعبادات الخاصة من صالة وتالوة وذكر فكيف بأمور  ..،بأس
ويتوقف أمر  ،زرعة إلى أمر تلفاحتيج في الم "وال بأس أن يأمر المعتكف ببع  حاجته بضيعته" ؟!الدنيا

ال قل لفالن ،المزرعة عليه ال مانع من أن يأمر يقول: اذهب إلى فالن : يصنع كذا، شيء واشتر منه كذا وا 
ا  من -ال مانع أن يقول: يا فالن  "أهله ومصلحة بضيعتهببع  حاجته  المعتكف يأمر بأن "وال بأسخفيف جدًّ

 و كذا، شيء يسير.أ و وصل إخوانكوصل أهلك، أ :-أوالده
ال يب ،عنده سيارة زائدة "ماله ببيع يأمر وأن" ال يبدلها استعداد   ،ي يشتري غيرهاغوا  للسفر بعد االعتكاف يقول  اوا 

"أو بشيء ال  ببعض ما يحتاج إليه، بقدر الحاجةما نحتاجها، واشتر مكانها كذا، يأمر  ،له: بعها، بع السيارة
ويحتاج إلى زكاة  ،طيب هذا معتكف "ا"فال بأس بذلك إذا كان خفيف   ذه األمورال يشغل باله به يشغله في نفسه"

"فال بأس بذلك  ع زكاة الفطر، نعم، هذا شيء خفيفلنا صا الفطر، ال مانع أن يقول: يا فالن هذه عشرة اشتر  
 ما خف ال يشغله.إذ المدار على عدم اشتغاله عما هو فيه، واألمر ب "إياه يكفيه من بذلكيأمر  اإذا كان خفيف  

يعني ال يشترط في اعتكافه، يعني إذا أراد  "اشرط   االعتكاف في يذكر العلم أهل من اأحد   أسمع لم :مالك قال"
، يشترط إن احتاج إلى الخروج، أو اشترط الخروج للصالة على ...أن يدخل المعتكف أو نوى االعتكاف يقول

رط إيصال األوالد إلى المدارس ويرجع، كل هذا يقول اإلمام مالك أو يشترط الخروج إلى الدوام، أو يشت ،األموات
، كمن شرط يخرجه عن هذه السنة "اشرط   االعتكاف في يذكر العلم أهل من اأحد   أسمع لم": -رحمه هللا-

نما"الخروج متى أراد مثال    والصيام الصالة مثل" يتصل أولها بآخرها ،المتصلة "األعمال من عمل االعتكاف وا 
إذا شرع في الشيء المندوب وجب ولزم من ذلك االعتكاف، من ذلك  -رحمه هللا-ألنه عند مالك  ؛"لحجوا

 األعمال من ذلك أشبه وما "مثل الصالة والصيام والحجالصالة، من ذلك الصيام، من ذلك النسك، يجب 
 يعمل فإنما ذلك من ءشي في دخل فمن" ق بينهماال فر  "نافلة أو فريضة ذلك من كان ما كالعمرة والطواف،

أن يحدث، ليس له  "المسلمون  عليه مضى ما غير ذلك في يحدث أن له وليس ،السنة من مضى بما
 ."يبتدعه وال يشترطه شرط من ال" المسلمون ما اشترطوا إذ ا أنت ال تشترط

 طالب:......
 اج إليه في االشتراط يشترطما يحتإذا رأى عالمات  ،ال سيما عند الحاجة ،االشتراط يشترط في الحج، يشترط

 وقد"يحدثه بعد الدخول،  "يبتدعه وال يشترطه شرط من ال"حديث ضباعة بنت الزبير  ))حجي واشترطي((
ينقل أحد االشتراط في  ولم عنه "االعتكاف سنة المسلمون  وعرف ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتكف

 االعتكاف.



شرط في ابتداء اعتكافه إن عرض له أمر خرج جاز، وهو رواية عن  : إن-رحمه هللا تعالى-وقال الشافعي 
 فرق بعضهم بين الواجب والتطوع، يعني في الواجب ال يشترط، وفي التطوع يشترط.و اإلمام أحمد، 

يعني ال يفرق، ال فرق سواء العاكف  "سواء والبدوي  للقروي  واالعتكاف ،سواء والجوار واالعتكاف :مالك قال"
والجوار يطلق ويراد به  البادي األعرابي الذي يأتي لمدة يسيرة مثله العاكف المقيم المالزم للمسجد، فيه والباد،
فيلزم فيه ما يلزم في االعتكاف، ويطلق على ما يفعله من يقصد مكة في آخر عمره، وهذا معروف  االعتكاف

وينقلب  ،ه يلزم المسجد الحرام بالنهاربمعنى أن ،كثير في تراجم أهل العلم أنه جاور، أو في أثناء عمره يجاور
بالليل إلى مكان إقامته، هذا معروف كثير من أهل العلم يوجد في ترجمته أنه جاور، ويذكر في ترجمة 

 شيء؟ لكسب الحسنات،ألنه جاور، وغيره من العلماء، لكن الجوار من أجل أي  جار هللا؛ سميأنه الزمخشري 
 لب في هذا المكان المعظم.والبعد عن السيئات، واستصالح الق

، ولزم المسجد الحرام، ولزم الصيام، كان يصوم الدهر، الصيام الفارابي أنه جاور في آخر عمره ذكروا عن
ومع ذلكم في مجاورته ذكروا أنه كان يفطر على  ،والقيام، لكن هل هذا على الجادة؟ معروف الرجل بانحرافه

 .-سأل هللا السالمة والعافيةن-وأفئدة الحمالن،  ،؟ الخمر المعتقماذا
ال يتعبد إال بما شرعه هللا مود السيرة، المقصود أن اإلنسان على كل حال هو معروف الرجل وضعه، ما هو مح

 .-جل وعال-
 ،وكان يثني عليه ،من شيوخه الذين درس عليهم في مدرسة القضاء الشرعي اأحمد أمين يقول: إنه افتقد شيخ  

، حصل له ..فقدر أن رآه في ،يقول: افتقده عشر سنوات، يبحث عنه ما وجده ،العبادةويمدحه بالعلم والخلق و 
مثل  ؟سفرة إلى تركيا، قال: فوجدته فيها، قد انقطع عن الناس، ولزم الصيام والقيام، لكن هل هو على الجادة

يب منها، إلى غروب ساعة أو كذا، قر يعني ب، يصوم من بعد طلوع الشمس -نسأل هللا السالمة والعافية-األول 
نصرانية أو يهودية،  :وهللا ما أدري قال ،الشمس، صوم ليس بشرعي، ويعلل ذلك أنه في الشقة التي تحته عائلة

ال  .-نسأل هللا السالمة والعافية-، ..إذا أراد أن يقوم يستيقظ من أجل السحور يمكن يشوش عليهم وا 
ال في ااألمور يجر بعضها بعض  أمور ما تدري،  ، يستحيلبداية األمر شخص يسمع هذا الكالم يقول: ، وا 

، والحسنة تقول: أختي، أختي، والسيئة ايستحيل أن يصنع مثل هذا، لكن هي أمور تراكمات يجر بعضها بعض  
 إذا وجد من يقول:...، ما له نهاية، الضالل ال نهاية له، يعني فإذا تراكمت هذه األمور، والضاللكذلك، 

 وتااااااااااااااااانطمس البصاااااااااااااااااائر والقلاااااااااااااااااوب      د الااااااااااااااااااذنوب  أال بااااااااااااااااااذكر هللا تاااااااااااااااااازدا
 

 .مشكلة؛ ألن الضالل ما له نهاية، لكن على اإلنسان أن يعتصم بالكتاب والسنة، وهللا المستعان
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما ال يجوز االعتكاف إال به: 

 :قاال -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد مولى اونافع   محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
}َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُ  اأَلْبَيُ  ِمَن : كتابه في -تبارك وتعالى- هللا بقول ،بصيام إال اعتكاف ال"



َياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ  ( سورة 181)] َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{ اْلَخْيِ  اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِِ
 .الصيام مع االعتكاف هللا ذكر فإنما [البقرة
 .بصيام إال اعتكاف ال أنه عندنا األمر ذلك وعلى :-رحمه هللا- مالك قال

 عليه الصالة-ن النبي ، منهم من يشترط، وأاشتراط الصيام لصحة االعتكاف مسألة خالفية بين أهل العلم
لكنه  ))وال اعتكاف إال بصيام(( وهو صائم، وجاء في خبر عائشة: لم يثبت عنه أنه اعتكف إال -والسالم

}َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُ  اأَلْبَيُ  ِمَن مضعف، واستدالل مالك وانتزاعه الدليل من اآلية يقول: 
َياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{ اْلَخْيِ  اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ  ( سورة 459)] ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِِ

 .[البقرة
بن أبي بكر أحد الفقهاء،  "محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني"الخبر يرويه اإلمام قال:  :أوال  
- عمر بن هللا عبدمولى  ا"ونافع   الغ او من شيوخ مالك، كأنه لم يسمعه منه فرواه بوه "ابن عمر مولى اونافع  "

"في )الباء( هذه سببية،  قول هللا تبارك وتعالىهذا رأيهم، بسبب  "بصيام إال اعتكاف ال" :قاال -رضي هللا عنهما
َياَم ِإَلى الَّلْيِل }َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُ  اأَلبْ كتابه:  َيُ  ِمَن اْلَخْيِ  اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِِ

 ."الصيام مع االعتكاف هللا ذكر فإنما [( سورة البقرة181)] َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{
 فيشترط لصحة االعتكاف الصيام.

وقال غيره: أن االعتكاف يصح من غير صيام،  "بصيام إال اعتكاف ال أنه عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال"
: -عليه الصالة والسالم-وقال له النبي  ،نذر أن يعتكف ليلة -رضي هللا تعالى عنه-يصح بدون الصيام، عمر 

لكن استدالل اإلمام ، االليلة وجهت أنها بيومه :، وروايةايوم   :على أنه جاء في بعض الروايات بنذرك(( ))أوف  
ال ما يسلم؟ نعم؟ ما يسلم، أوال  مالك باآلية ي   المسألة عطف، وال تباشروهن، المسألة مستقلة، الواو يحتمل  :سلم وا 

 أن تكون استئنافية.
األمر الثاني: أنه لو اشترطنا الصيام لصحة االعتكاف ال بد أن نشترط االعتكاف لصحة الصيام، وال قائل به، 

نه يلزم الصيام لالعتكاف وال يلزم االعتكاف للصيام؟ يصح الصيام بدون اعتكاف : إا بالتالزم كيف نقولإذا قلن
ال ما يصح؟ إجماع   يصح، إذن يصح العكس، وهذا يضعف استدالل اإلمام باآلية، وعلى كل حال  ا، إجماع  اوا 

 ؟ال شك أن االعتكاف مع الصيام أكمل، نعم
 طالب:......

 ؟ران عند أهل العلم ضعيفة، داللة االقتران عند جماهير أهل العلم في غاية الضعف، نعمأصل داللة االقت
 طالب:......

ال يتصور أنه اعتكفه، لماذا؟ ألنه مشغول بالصالة وغيرها من أعمال يوم  ،يوم العيد ال يتصور، نعم شوال
 .لى قول مالك ما ينخرم، نعمما يمنع، يعني ع هما في ؟المانع ماالعيد، اعتكف بعد يوم العيد يصوم و 

 أحسن هللا إليك.
 :للعيد المعتكف خروج باب



 بكر أبا أن ،الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك حدثنا :قال الرحمن عبد بن زياد عن يحيى حدثني
 يرجع ال ثم ،الوليد بن خالد دار في مغلقة حجرة في سقيفة تحت لحاجته يذهب فكان اعتكف الرحمن عبد بن

 .المسلمين مع العيد يشهد حتى
 أهاليهم إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بع  رأى أنه مالك عن زياد حدثني
 .الناس مع الفطر يشهدوا حتى
 في إلي سمعت ما أحب وهذا ،مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :-رحمه هللا- مالك قال :زياد قال
 .ذلك

لباب من أبواب االعتكاف إلى آخر باب االعتكاف مما فات يحيى سماعه من اإلمام مالك فرواه عنه هذا ا
 بواسطة.

في المقدمة إذا كان معكم طبعة فؤاد عبد الباقي، يقول: ارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك بال 
 :قضاء االعتكاف، وباب :، وبابلعيدا إلى المعتكف خروج :بابواسطة إال ثالثة أبواب من كتاب االعتكاف، 

النكاح في االعتكاف، يعني من هذا الباب إلى آخر كتاب االعتكاف، من هنا إلى آخر كتاب االعتكاف لم 
يسمعه يحيى من مالك أو شك في سماعه كما قال بعضهم، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن األندلسي القرطبي 

 األندلس. –على ما يقول أهل العلم –ن أدخل الموطأ المعروف بشبطون، وهو ثقة، وهو أول م
 :للعيد المعتكف خروج باب
 بكر أبا أن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك حدثنا :قال الرحمن عبد بن زياد عن يحيى حدثني"

مقفلة، أي  "مغلقة حجرة في سقيفة تحت لحاجته يذهب فكان اعتكف" أحد الفقهاء بن الحارث "الرحمن عبد بن
 "المسلمين مع العيد يشهد حتى يرجع ال ثم ،الوليد بن خالد دار في" : معلقة، أي: عالية مرتفعةوفي رواية

 بالمستحب. عمال  
 إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بع  رأى أنه :مالك عن زياد حدثني"

 وهذا ،مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :مالك قال :زياد قال ،الناس مع الفطر يشهدوا حتى أهاليهم
 العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بع  رأى أنه :مالك عن زياد حدثني"يقول: نعم،  "ذلك في إلي سمعت ما أحب

مستحب، ليصل اعتكاف لل تحصيال   "الناس مع الفطر يشهدوا حتى أهاليهم إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر
ال فمن أراد أن يعتكف العشر، العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة  بصالة العيد، هذا على جهة االستحباب وا 

الحنابلة وغيرهم، يستحبون أن ال يخرج إال  ابعمل آخر يستحبها أيض   امستحبًّ  العيد، لكن إذا أراد أن يصل عمال  
تلك الليلة ي يالعيد في المسجد، ويح ، وكأنهم يستروحون إلى أن يبقى ليلةاإلى صالة العيد بثياب االعتكاف أيض  

لكنه ضعيف ال يعمل به،  ))من أحيا ليليتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب(( عمال  بالحديث الضعيف
 وعلى هذا االعتكاف ينتهي بغروب الشمس.

 لك، يقول:قال النخعي: وكانوا يستحبون ذو  "مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :مالك قال :زياد قال"
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يخرج إذا يدل على أنه سمع غير هذا القول،  "ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا"

 واستحب الحنابلة البقاء إلى صالة العيد، نعم. ،غربت الشمس من آخر أيامه



 أحسن هللا إليك.
 :االعتكاف قضاء باب

 رسول أن -ارضي هللا عنه- عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن زياد حدثني
 ،أخبية وجد فيه يعتكف أن أراد الذي المكان إلى انصرف فلما ،يعتكف أن أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 وزينب وحفصة عائشة خباء هذا :له فقيل ،عنها سأل رآها فلما ،زينب وخباء ،حفصة وخباء ،عائشة خباء
 اعشر   اعتكف حتى يعتكف فلم انصرف ثم ((؟بهن تقولون  آلبر)) :-يه وسلمصلى هللا عل- هللا رسول فقال
 .شوال من

 مر  ثم ،يومين أو ايوم   فأقام ،رمضان من األواخر العشر في لعكوف المسجد دخل رجل عن مالك وسئل
 شهر أي وفي ؟عليه ذلك يجب ال أم صح إذا العشر من بقي ما يعتكف أن عليه أيجب ،المسجد من فخرج
 أو رمضان في صح إذا عكوف من عليه وجب ما يقضي :-رحمه هللا- مالك فقال ؟ذلك عليه وجب إن تكفيع

 إذا حتى ،يعتكف فلم رجع ثم رمضان في العكوف أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني وقد ،غيره
 واحد أمرهما االعتكاف هعلي والذي ،رمضان في االعتكاف في والمتطوع ،شوال من اعشر   اعتكف رمضان ذهب
 .اتطوع   إال اعتكافه كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يبلغني ولم ،عليهما ويحرم لهما يحل فيما
 طهرت فإذا ،بيتها إلى ترجع إنها اعتكافها في حاضت ثم اعتكفت إذا إنها :المرأة في -رحمه هللا- مالك قال

 عليها يجب المرأة ذلك ومثل ،اعتكافها من مضى ما على يتبن ثم ،طهرت ساعة أية المسجد إلى رجعت
 .ذلك تؤخر وال ،صيامها من مضى ما على فتبني تطهر ثم فتحي  ،متتابعين شهرين صيام

 في اإلنسان لحاجة يذهب كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن مالك عن زياد وحدثني
 .البيوت
 .غيرها مع وال أبويه جنازة مع المعتكف رجيخ ال: -رحمه هللا- مالك قال

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :االعتكاف قضاء باب

والخروج منها إال لعذر  ،هاطعيرى أنه إذا شرع في العبادة لزمه إتمامها، وحرم عليه ق -رحمه هللا-اإلمام مالك 
الصالة والصيام والنسك في ذلك في الشروع، ويستوي  همن مرض أو حيض أو نحوهما، فالعبادة تلزم عند

 وغيرها. واالعتكاف
نما  "شهاب ابن عن مالك عن زياد حدثني" يقول ابن عبد البر: هذا خطأ، وال يعرف الحديث عن ابن شهاب، وا 

هو عن يحيى بن سعيد كما في البخاري وغيره، وتردد ابن عبد البر في منشأ الخطأ، هل هو من يحيى أو من 
 ، مالك عن يحيى بن سعيد.يه على الصواب في البخاري زياد؟ ألن مالك يرو 

 انصرف فلما ،يعتكف أن أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن"
 خباء"الخباء مثل الخيمة،  "وجد أخبية"المكان الذي خصص العتكافه  "فيه يعتكف أن أراد الذي المكان إلى

 أمهات المؤمنين بنت جحش" زينب وخباء" ائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمرع "حفصة وخباء ،عائشة
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،وزينب وحفصة عائشة خباء هذا :له فقيل عنها سأل رآها فلما"



عني ي ))آلبر تظنون بهن((، تظنون، والقول يطلق على الظن بهمزة ممدودة، تقولون  "؟((بهن تقولون  آلبر))
في مثل هذا؛ لظرف  ر  بهؤالء النسوة الالتي اتخذن أخبية من أجل االعتكاف، مفهومه أن المفسدة راجحة، فال ب  

معين؛ ألنهن تتابعن على ضرب األخبية اقتداء  من بعضهن ببعض، وبعض الشراح يقول: هذا من باب الغيرة 
ب، هذا من باب الغيرة، والغيرة في مثل هذا بين النساء، اتخذت عائشة خباء، فتبتعها حفصة، ثم تبعتها زين

 فلم انصرف ثم ))آلبر تقولون بهن؟((: -عليه الصالة والسالم-ولذا قال  ؛مذمومة، وال يطلب بواسطتها البر
 .شوال من اعشر   اعتكف حتى ،يعتكف

، ففيه من شوال افاعتكف عشر   ف يبقى هؤالء النسوة؟ ينصرفن معه،يعني يظن به إذا انصرف عن االعتكا
 ؟قضاء االعتكاف الذي ترجم به المؤلف، نعم

 طالب:......
 من شوال. الكن هو يستدل بالقضاء، حتى اعتكف عشر   نع،

 طالب:......
قطعه لمصلحة راجحة، وأولئك لم يردن البر؛ ألن  -عليه الصالة والسالم-ال يجب إتمامه عند مالك، لكن النبي 

 ضرب األقبية تنافس.
 طالب:......

 ؟، ماذا يصير لهأنه ال بر فيه -عليه الصالة والسالم-وحكم النبي  ،يتطوع به، ويتبرر به، ويقصد ثوابه عمل
  طالب:......

دام الغيرة ليس باعتكاف شرعي، نعم، واستدل  هذا ما هو باعتكاف شرعي، ماأن آخر،  اال، هو نزع منزع  
 اء.على أنه يلزمه القض -عليه الصالة والسالم-بقضاء النبي 

وفيه صحة اعتكاف النساء، وكرهه الشافعي لهن في المسجد التي تصلى فيه الجماعة، واشترط الحنفية لصحة 
أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها االعتكاف في المسجد مع زوجها، يعني ليحفظها  ااعتكافه

عليه الصالة -، وفعله أزواج النبي مسجدا أمنت الفتنة فللمرأة أن تعتكف في العلى كل حال إذنعم، ويحوطها، 
 ؟نعم ،بعده، أما ما حصل في هذا الحديث فلما سمعنا -والسالم

 طالب:......
: الذي حمل ما قضين االعتكاف؛ ألن هذا ليس باعتكاف شرعي، حملهن على ذلك الغيرة، قد يقول قائل مثال  

 ))آلبر تقولون بهن؟((: -عليه الصالة والسالم-قوله  الثانية والثالثة، لكن ما الذي حمل األولى؟ المقصود أن في
 هن بشر.ألن وهو أعرف بحالهنيعني تظنون بهن البر، 

 مر  ثم يومين أو ايوم   فأقام ،رمضان من األواخر العشر في لعكوف المسجد دخل رجل عن مالك وسئل"
 إذا العشر من بقي ما كفيعت أن عليه أيجب المسجد من فخرج يشق عليه معه البقاء في المسجد، امرض  
  "؟ذلك عليه وجب إن يعتكف شهر أي وفي عليه ذلك؟ يجب ال أم صح

 سواء  كان بنذر أو بمجرد الدخول فيه، إذا "عكوف من عليه وجب ما يقضي"مالك يرى أنه يجب عليه، فقال: 
 رجع ثم رمضان في العكوف أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني وقد" ،غيره أو رمضان في صح



 والمتطوع" يعني كما في الحديث السابق المسند، "شوال من اعشر   اعتكف رمضان ذهب إذا حتى ،يعتكف فلم
المتطوع في االعتكاف المتبرر به، المقتدي  "واحد أمرهما االعتكاف عليه والذي ،رمضان في االعتكاف في

"فيما جب عليه االعتكاف بنذر أو شروع أمرهما واحد ولو لم يجب عليه، ومن و  -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
جلس في كنت..، وبركة ي ل ماو أتوسع، وأزاريد أن وهللا هذا اعتكاف نذر، أ :ما يقول يحل لهما ويحرم عليهما"

يجتنب ما يجتنبه المعتكف، لكن  بغين ، والواجب على العين والرأس،االمسجد، يعني ما يلزمه إال إذا كان واجب  
لكن يكفيه أنه  ؟أمنع مما كنت أزاوله من الوناسة مع اإلخوان، والسمر مع األحباب ماذاع أمير نفسه، لالمتطو 

 في المسجد.
 طالب:......

 ال، ما دام هذه العبادة شرعت لحكمة ال بد من تحقق الهدف منها.
صلى - عرف عن النبييعني ما  "اتطوع   إال اعتكافهكان  -صلى هللا عليه وسلم-"ولم يبلغني أن رسول هللا 

عليه الصالة -أنه كان ينذر بحيث نذر االعتكاف فلزمه الوفاء به، إنما جميع اعتكافاته  -هللا عليه وسلم
عتكاف في التطوع، لكن الذي يقول د وجوب قضاء االيفيف "وقد قضاه لما قطعه لعذر" إنما هي تطوع -والسالم

ه لهذا االعتكاف لم يكن إذا عمل عمال  أثبته فقضاؤ  -لسالمعليه الصالة وا-عدم وجوب القضاء يقول: النبي ب
نما هو م ،من باب الوجوب وال اللزوم  باب إثبات العمل. نوا 

؛ ألنه ال يجوز لها أن اوجوب   "بيتها إلى ترجع إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها: المرأة في مالك قال"
 وز لها أن تمكث في المسجد كالجنبفال يج "يض المصلىوليعتزل الح" :حديث أم عطيةفي تمكث في المسجد، 

 "اعتكافها من مضى ما على تبني ثم ،طهرت ساعة أية"ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد 
 تطهر ثم فتحي  ، لكفارة،متتابعين شهرين صيام عليها يجب المرأة ذلك ومثل" تحسب المدة التي قبل الحيض

العذر،  يعني لو أخرت استأنفت، يعني تفطر بقدر ما يطلبه "ذلك تؤخر وال امهاصي من مضى ما على فتبني
 استأنفت من جديد. اوتاسع   ا، يعني لو تأخرت ثامن  اال يجوز أن تزيد ثامن   جاءتها العادة سبعة أيام

 في اإلنسان لحاجة يذهب كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن مالك عن زياد وحدثني"
 كما أسنده في أول االعتكاف، وأنه كان يخرج لحاجة اإلنسان. "البيوت

 "فإن خرج بطل اعتكافه ،من باب أولى غيرها مع وال -إذا ماتا- أبويه جنازة مع المعتكف يخرج ال: مالك قال"
 ، نعم.-رحمه هللا-عند مالك 

 أحسن هللا إليك.
 :االعتكاف في النكاح باب
 الخطبة نكاح تنكح اأيض   المعتكفة والمرأة ،المسيس يكن لم ما الملك نكاح المعتكف بنكاح بأس ال: مالك قال
 .بالنهار منهن عليه يحرم ما بالليل أهله من المعتكف على ويحرم ،المسيس يكن لم ما
 مول ،غيرها وال بقبلة منها يتلذذ ال معتكف وهو امرأته يمس أن لرجل يحل وال :مالك قال :زياد قال :يحيى قال

 أن للصائم يكره وال ،فيكره المسيس يكن لم ما ااعتكافه في ينكحا أن للمعتكفة وال للمعتكف يكره اأحد   أسمع
 ويشهد ،المري  ويعود ،ويشرب يأكل المحرم أن المحرم ونكاح المعتكف نكاح بين وفرق  ،صيامه في ينكح



 يشهدان وال ،شعره من منهما واحد كل ويأخذ ،ويتطيبان يدهنان والمعتكفة والمعتكف ،يتطيب وال ،الجنائز
 في السنة من الماضي وذلك ،مختلف النكاح في فأمرهما ،المري  يعودان وال ،عليها يصليان وال ،الجنائز
 .والصائم والمعتكف المحرم نكاح

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :االعتكاف في النكاح باب

الوطء، كما أنه يطلق ويراد به العقد، وهو حقيقة فيهما، شيخ النكاح في االعتكاف، النكاح يطلق ويراد به 
يرى أن النكاح المأمور به ال يتحقق إال باجتماعهما، النكاح المأمور به ال يطلق  -رحمه هللا تعالى-اإلسالم 

))يا معشر : -عليه الصالة والسالم-على العقد وحده، وال على الوطء وحده حتى يجتمعا، ففي مثل قوله 
لو قال شاب: أنا امتثلت األمر عقدت وطلقت، نقول: ال، ما امتثلت  اب من استطاع منكم الباءة فليتزوج((الشب

هذا النكاح المأمور به ال يتحقق إال باجتماع ومن باب أولى أن يطأ من غير عقد،  األمر حتى تعقد وتطأ،
( 00)] }َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم{ حدهمابأحدهما، يثبت النهي على أ األمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيتحقق

، عن أن يقول: أريد أن أطأ وال أعقد عقد مجرد عقد وال أطأ؟ فضال  أ يعني هل لشخص أن يقول: أنا  [سورة النساء
 وهو في غاية التحقيق. ،هذا ما حققه شيخ اإلسالمال، يتجه إلى كل واحد منها، 

}َواَل ُتَباِشُروُهنَّ : -جل وعال-لقوله  يعني مجرد عقد ال وطأ؛ "الملك نكاح كفالمعت بنكاح بأس ال: مالك قال"
 والمرأة" ،الذي هو الوطء فيحرم "المسيس يكن لم ما" [( سورة البقرة459)] َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{

تخطب، تقدم الخاطب إلى  "الخطبة نكاح تنكح اأيض   "والمرأة المعتكفة ...، بل يبطل االعتكاف بالوطءالمعتكفة
 من المعتكف على ويحرم ،المسيس يكن لم ما" ؛ لكن ال يطأها مدة اعتكافهاوليها ويعقد له عليها وهي معتكفة

َفُث ِإَلى ِنَسنِئُكْم{ ما هو مثل الصيام يعني "بالنهار منهن عليه يحرم ما بالليل أهله َياِم الرَّ  }ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِِ
فيحرم عليه بالنهار وال يحرم بالليل، في االعتكاف يحرم عليه بالليل والنهار؛ ألن الوطء  [( سورة البقرة459)]

 مبطل لالعتكاف.
جيل مس التذاذ ال لغيره، كتر  "معتكف وهو امرأته يمس أن لرجل يحل وال :مالك قال :زياد قال :يحيى قال"

عند الشافعي ال و  ، فإن فعل بطل االعتكاف"غيرها وال بقبلة امنه يتلذذ ال" الشعر ونحوه، مثل هذا ال يضر،
 ما اعتكافهما في -يعقدا– ينكحا أن األنثى للمعتكفة وال كرالذَّ  للمعتكف يكره اأحد   أسمع ولم" يبطل إال بالجماع

 للصائم يكره وال" هنا التحريم؛ ألنه يبطل االعتكافوالمراد بالكراهة  "فيكره" ذي هو الجماعال "المسيس يكن لم
ن لم يكن معتكف ا ،صيامه في يعقد ال في الليل وال في النهار، وهو صائم، "ينكح أن قد  "..نكاح بين وفرق " وا 

نعم وهو  ))ال ينكح المحرم وال ينكح(( يخطب عن أن يطأ، وال يقول قائل: المحرم ال يجوز له أن يعقد فضال  
-لماذا ال يمنع المعتكف من العقد كالمحرم؟ أراد اإلمام  اذ  ممنوع من النكاح، والمعتكف ممنوع من النكاح، إ

 بالحج أو العمرة.أن يبين أن هناك فروق كثيرة بين االعتكاف وبين اإلحرام  -رحمة هللا تعالى عليه
 ويشهد ،المري  ويعود ،ويشرب يأكل المحرم أن بحج أو عمرة المحرم ونكاح المعتكف "وفرق بين نكاح

ا المعتكف يأكل المحرم يأكل  "يتطيب وال" يفرق به بين االعتكاف واإلحراما هذا مم "الجنائز ويشرب، أيض 
 ائزوالمعتكف ال يعيد المريض، ويشهد الجن ه يشترط الصيام له، ويعود المريضألن ويشرب في غير النهار؛



 يدهنان معتكفةوال والمعتكف" المحرم ال يتطيب والمعتكف يتطيب، والمعتكف ال يشهد الجنائز، وال يتطيب
 يشهدان وال" هذا المعتكف لكن يحرم على المحرم، "اأو تقصير   احلق   شعره من منهما واحد كل ويأخذ ،ويتطيبان
 يعني كما اختلفا في بقية األحكام "مختلف النكاح في فأمرهما ،المري  يعودان وال ،عليها يصليان وال ،الجنائز

))ال ينكح المحرم : -عليه الصالة والسالم-لقوله  ؛تكف دون المحرميختلفان في أمر النكاح، فيجوز نكاح المع
 ، نعم.بال اعتكاف" والصائم والمعتكف المحرم نكاح في السنة من الماضي وذلك" وال ي نك ح((

 أحسن هللا إليك.
 :القدر ليلة في جاء ما باب

 سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن الهاد بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن زياد حدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أنه -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي عن الرحمن عبد بن

 يخرج التي الليلة وهي ،وعشرين إحدى ليلة كان إذا حتى اعام   فاعتكف ،رمضان من الوس  العشر يعتكف
 ثم الليلة هذه رأيت وقد ،األواخر العشر فليعتكف يمع اعتكف من)) :قال اعتكافه من صبحها من فيها

 ((وتر كل في والتمسوها ،األواخر العشر في فالتمسوها ،وطين ماء في صبحها من أسجد رأيتني وقد ،أنسيتها
 :سعيد أبو قال ،المسجد فوكف عريش على المسجد وكان ،الليلة تلك السماء فأمطرت :سعيد أبو قال

 صبح من والطين الماء أثر وأنفه جبهته وعلى انصرف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عيناي فأبصرت
 ".وعشرين إحدى ليلة

 ليلة تحروا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن زياد وحدثني
 ((.رمضان من األواخر العشر في القدر

صلى - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن اردين بن هللا عبد عن مالك عن زياد وحدثني
 ((.األواخر السبع في القدر ليلة تحروا)) :قال -هللا عليه وسلم

رضي هللا - الجهني أنيس بن هللا عبد أن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن زياد وحدثني
 ؟لها أنزل ليلة فمرني ،الدار شاسع رجل إني هللا ولرس يا :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال -عنه
 ((.رمضان من وعشرين ثالث ليلة انزل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال

 هللا رسول علينا خرج: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن زياد وحدثني
 ،فرفعت رجالن تالحى حتى رمضان في الليلة هذه أريت إني)) :فقال رمضان في -صلى هللا عليه وسلم-

 ((.والخامسة ،والسابعة ،التاسعة في فالتمسوها
صلى - هللا رسول أصحاب من رجاال   أن -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن نافع عن مالك عن زياد وحدثني

 إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو فقال ،األواخر السبع في المنام في القدر ليلة أروا -هللا عليه وسلم
 ((.األواخر السبع في فليتحرها متحريها كان فمن ،األواخر السبع في تواطأت قد رؤياكم أرى 

 أري  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :يقول العلم أهل من به يثق من سمع أنه مالك عن زياد وحدثني
 بلغ الذي مثل العمل من يبلغوا ال أن أمته أعمار تقاصر أنهفك ،ذلك من هللا شاء ما أو قبله الناس أعمار
 .شهر ألف من خير القدر ليلة هللا فأعطاه ،العمر طول في غيرهم



 أخذ فقد القدر ليلة من العشاء شهد من :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن زياد وحدثني
 .منها بحظه

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :القدر ليلة في جاء ما باب

ولتنزل  فيها، ولكونها خير ا من ألف شهر؛ لنزول القرآن لمقدار العظيم، فهي ذات قدر عظيم؛ليلة القدر، والقدر: ا
}ِفيَها  :-جل وعال-أو لما يقدر فيها من أحكام السنة، كما في قوله  ،المالئكة فيها، أو لعظم قدر من أحياها

}ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة ا السورة الشهيرة: يههذه الليلة ليلة عظيمة، جاءت ف [( سورة الدخان1)] {ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ 
تعظيم من شأنها، وجاء فيها الحديث الصحيح: هذا تعظيم،  [( سورة القدر0-4)] َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر{*  اْلَقْدرِ 

ومن حرم فضل هذه الليلة فقد حرم، حرم الثواب  غفر له ما تقدم من ذنبه(( ااحتساب  و  ا))من قام ليلة القدر إيمان  
المرتب على قيامها فهو المحروم، ليلة واحدة تعادل في ثوابها وأجرها أكثر من ثمانين سنة، ليس فيها ليلة من 

، هذا هو اها رأس  وبعض الناس ال يرفع ب ،ليالي القدر، المقصود أنه جاء الحث عليها بالنصوص القطعية
 المحروم حقيقة.

نها بالنسبة للتحديد فيها اضطراب كبير، نصوص : إهذه الليلة جاءت في النصوص الكثيرة التي قد يقول قائل
صحيحة لكنها ليست صريحة التحديد، فجاء نص صحيح يدل على أنها ليلة إحدى وعشرين، وجاءت نصوص 

ولذا  ؛نها في األوتار، وجاء ما يدل على أنها في السبع األواخرتدل على أنها في العشر، وجاء ما يدل على أ
، وأرجح هذه األقوال أنها تنتقل في العشر األواخر، يختلف أهل العلم في تحديدها على ما يقرب من خمسين قوال  

ن كانت األوتار آكد ة سابع (())التمسوها في سابعة تبقى اع لها نصيبها من النصوص الصحيحةلكن األشف ،وا 
هي ليلة ثالث وعشرين، وعلى اعتبار أن الشهر كامل هي ليلة أربعة  تبقى هذه على اعتبار أن الشهر ناقص

ليلة أربعة وعشرين، هذا  فأهل البصرة عندهم ليلة القدر ،ولذا يختار بعض أهل البلدان ليلة بعينها ؛وعشرين
وعند غيرهم  ها، وعند أهل مكة ليلة،لبصري وجمع من عباد البصرة وعلمائأنس بن مالك والحسن ا معروف،

ليلة، وعند أهل المدينة ليلة ثالثة وعشرين، المقصود أنها على ضوء ما يفهم من مجموع ما ورد في الباب أنها 
نما الهدف إخفاؤ  تنتقل، وتحديدها بدقة في ليلة معينة ليس والقرب من  ،ها ليكثر الناس من التعبدهدف ا شرعيًّا، وا 

، إذ لو حددت بليلة معينة كما أن ساعة الجمعة جاءت كذلك، لو حددت بساعة دعا الناس في -جل وعال-هللا 
هذه الليلة ولم يقوموا غيرها؛ ألن كثير من الناس مجبول على في هذه الساعة، ولو حددت هذه لقام الناس 

أنها تسع ليال ما هن ولذا تجدون الفرق واضح في المساجد بين ليالي األوتار، وليالي األشفاع، مع  ؛الكسل
إذا دخلت  -عليه الصالة والسالم-الدنيا شيء، إذا اعتني بهذه الليلة، والنبي ال شيء، ما فائت من أمر الدين و 

عليه -وأحيا ليله، وأيقظ أهله، فال أقل من أن يجتهد اإلنسان في هذه العشر، وكان النبي  ،العشر شد مئزره
 ى من رمضان بقيام ونوم، لكنه في العشر األواخر ال ينام، يحيي ليله.يخلط العشرين األول -الصالة والسالم

 سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن الهاد بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن زياد حدثني"
 يعتكف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أنه الخدري  سعيد أبي عنبن عوف  الرحمن عبد بن

ط جمع وسطى " سُ الوُ  رالعش  وهي ،وعشرين إحدى ليلة كان إذا حتى اعام   فاعتكف ،رمضان من" أو الوس 



من العشر الوسط، يعني الصبح الذي قبلها؛ ألن ليلة إحدى وعشرين ليست  "صبحها من فيها يخرج التي الليلة
نما هي من العشر األواخر من  ايعني بدء   "((األواخر رالعش فليعتكف معي اعتكف من)) :قال ،اعتكافه من" وا 

 اعتكف من))ر الوسط، بيحة يوم واحد وعشرين، انتهت العشليلة إحدى وعشرين، فدل على أنه يخرج من ص
 ثم)) هذه الليلة ليلة القدر ((الليلة هذه ))أريت :وفي رواية هذه الليلة(( رأيت وقد ،األواخر العشر فليعتكف معي

 يعني رأيت نفسي أسجد ((أسجد))رأيتني  يعني رأى ما يدل عليها ((أيتنير  وقد)) بعد أن علمتها ((أنسيتها
 كل في والتمسوها ،األواخر العشر في فالتمسوها)) جعلت له عالمة يستدل بها ((وطين ماء في صبحها من))
العشر األواخر من رمضان، وفي كل وتر منه، وأولها ليلة الحادي والعشرين، وآخرها ليلة التاسع  ((وتر
  العشرين.و 
 من جريد النخل، "عريش على المسجد وكان" " ليلة إحدى وعشرينالليلة تلك السماء فأمطرت :سعيد أبو قال"
صلى - هللا رسول عيناي فأبصرت :سعيد أبو قال" ، وتنازلت منه قطراتيعني سال منه الماء "المسجد فوكف"

 إحدى ليلة صبح من ،والطين الماء أثر فهوأن ، وفي وراية: جبينه،جبهته وعلى انصرف -هللا عليه وسلم
 ".وعشرين

فليلة القدر في تلك السنة هي ليلة إحدى وعشرين، وال يمنع أن تكون غير هذه الليلة في غيرها من السنوات كما 
وليس منها ليلة إحدى وعشرين التي دل  ))التمسوها في السبع األواخر((دل على ذلك النصوص؛ ألنه جاء: 

 ديث الصحيح الصريح.عليها هذا الح
- هللا رسول أن" البخاري عن عائشة ووصله مرسال   "أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن زياد وحدثني"

 ((.رمضان من األواخر العشر في القدر ليلة))اجتهدوا، اطلبوا  "((تحروا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
 ))سابعة تبقى، خامسة تبقى((يقول:  اأحيان   خر(())في السبع األوايقول:  اوأحيان   ))في العشر األواخر((

، ودل الدليل على أنها ليلة إحدى وعشرين، كل هذا من باب التعمية، في هذا الزمن المحدود في ا..وأحيان  
ولذا يخطئ في حق األمة من يحددها بليلة معينة،  ؛العشر، وليس تحديدها بليلة بعينها من المقاصد الشرعية

ائل االتصال من الجواالت وغيرها، هذا يحرم الناس من خير عظيم، ولو كان من مقاصد وينشر ذلك في وس
الشرع أن تحدد بليلة معينة لحددها من ال ينطق عن الهوى، المؤيد بالوحي، لكن الهدف الشرعي أن تكثر 

 .امن أنفسهم خير   -جل وعال-يروا هللا  سلم، وأن يري المسلمون من أنفسهم،العبادات من قبل الم
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن زياد وحدثني"

 من رمضان((. األواخر السبع في القدر ليلة)) يعني اجتهدوا في طلب "((تحروا)) :قال
 هللا عبد أن"ي التيمي القرش هللا عبيد بن عمر مولى سالم بن أبي أمية "النضر أبي عن مالك عن زياد وحدثني"

 شاسع رجل إني هللا رسول يا :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال"أبا يحيى المدني  الجهني "أنيس بن
 ثالث ليلة انزل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ؟لها أنزل ليلة فمرني" بعيد الدار "الدار

 ر لم يلق عبد هللا بن أنيس، وال رآه.با النضهذا الخبر منقطع؛ ألن أ" ((رمضان من وعشرين
معروفة بالمدينة ليلة ثالث وعشرين، وحديثه هذا مشهور  -عبد هللا بن أنيس-ليلة الجهني  :قال أبو عمر: يقال

 عند عامتهم وخاصتهم، والحديث وصله اإلمام مسلم في صحيحه.



، وكثير من أهل العلم يرون أن ليلة القدر ليلة ليلة ثالثة وعشرين، وهو يدل على أن ليلة القدر ثالثة وعشرين
لكن أهل العلم من استنبط التحديد بسبع  ؛سبع وعشرين، ومنهم من استنبط يعني من الصحابة ومن غيرهم

هذه الكلمة )هي( رقم سبع  وعشرين، سالم هي، سبعوعشرين أنها هي بالنسبة لكلمات السورة تأتي رقم 
يره: هذا من ملح العلم ال من متينه، وال تثبت الليلة بمثل هذا، لكن عندنا يقول ابن عطية في تفسوعشرين، 

ها وتعميتها بهذه النصوص التي يحتار اإلنسان في الباب، وعرفنا أن السبب في إخفائ نصوص صحيحة في هذا
 ليجتهد جميع هذه الليالي. ؛التوفيق بينها

 هللا رسول علينا خرج: "قال أنه مالك بن أنس عن -الخزاعي- الطويل حميد عن مالك عن زياد وحدثني"قال: 
أريت، أو  (("رمضان في الليلة هذه أريت إني)) :فقالليخبرنا بليلة القدر  رمضان في -صلى هللا عليه وسلم-

ن زعم بعضهم أنهما ابن أبي  ((رجالن)) تنازع وتخاصم ((تالحى حتى)) علمية أو بصرية؟ رأيت لم يذكرا، وا 
يعني  ))تالحى رجالن(( ما في طرق الحديث ما يدل على هذاين، لكن لك لما تقاضيا الدَّ حدرد وكعب بن ما
 ؛يعني رفع تحديدها، ال رفع وجودها كما زعم بعضهم، إنما رفع تحديدها رفعت ))فرفعت((تخاصما وتنازعا 

السابعة (( والخامسة ةوالسابع التاسعة في فالتمسوها ))رفعت لألمة -وهلل الحمد-للتالحي والتنازع، وفيه خير 
 يحتمل هذا وهذا، أنها سابعة تبقى، تاسعة تبقى، خامسة تبقى، أو تمضي. ع،من البقايا أو من المواضي

 -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أصحاب منلم يسم  جال  ر  أن- عمر ابن عن نافع عن مالك عن زياد وحدثني"
 في القدر ليلة أروا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا لم يسم أحد منهم من أصحاب  ، أن رجاال  أو أن رجاال  

نها في السبع األواخر، ويحتمل أنهم رأوا ما : إقال ابن حجر: يعني رأوا من يقول لهم "األواخر السبع في المنام
ا جازم ا، والظن أو أظن ظنًّ  " أو أ رى، أجزم((أرى  إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" هايدل علي

أي:  ((متحريها كان فمن ،األواخر السبع ي))فيعني توافقت  ((تواطأت قد رؤياكم ))أرى  يأتي بمعنى العلم
 من رمضان.(( األواخر السبع في فليتحرها)) طالبها

 أري  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :يقول العلم أهل من به يثق من سمع أنه مالك عن زياد وحدثني"
رأى بعضهم،  "ذلك من هللا شاء ما أو" أعمار الناس من األمم السابقة -جل وعال-أراه هللا  "قبله الناس أعمار

 -عليه الصالة والسالم- فكأنه" سبعمائة سنة، ألف سنة، أكثر، أقلمن يعيش خمسمائة سنة، ستمائة سنة، 
كثرة العمل، لكنه ليس ألن طول المدة يمكن اإلنسان من  الصالح" العمل من يبلغوا ال أن أمته أعمار تقاصر

ثالثين سنة، ويعمل فيها من األعمال الصالحة ما ال يبلغه  ،بخير على كل حال؛ ألن اإلنسان قد يعيش عشرين
فال يكون من مصلحته أن  ،من عاش مائة سنة، وقد يعيش اإلنسان مائة سنة ويؤخر لمعاصي وفتن وغير ذلك

))خيركم من طال عمره الصالحة إذا طال فهو أفضل وأحسن، يؤخر، فالعمر ال شك أنه مع استغالله باألعمال 
يعني - "فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل من طال عمره وساء عملهبخالف  وحسن عمله((

إذا أعمار هذه األمة من الستين إلى السبعين،  ؛مثلما بلغ غيرهم من طول العمر لقصر أعمارهم -الصالح
يعني ثالثة وثمانين سنة  خير من ألف شهر "شهر ألف من خير القدر ليلة هللا فأعطاه، وقليل من يجاوز ذلك

 ال يحد. -جل وعال-وأربعة أشهر، أو ستة أشهر، في ليلة واحدة فضل هللا 



قال ابن عبد البر: هذا أحد األحاديث األربعة التي ال توجد في غير الموطأ ال مسندة وال مرسلة، وابن عبد البر 
يع المقطوعات في الموطأ إال هذه األحاديث األربعة، هذا الحديث: أري أعمار الناس قبله، وحديث: وصل جم

))حسن خلقك تقدم هذا، والرابع قوله لمعاذ:  ((بحرية أنشأت إذا))والثالث:  ))إني ألنسى، أو أنسى ألسن((
 قال: وليس منها حديث منكر، وال ما يدفعه أصل. للناس((

 أخذ فقد القدر ليلة من العشاء شهد من :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن زياد وحدثني"
أخذ بنصيبه من ليلة القدر، إذا صلى العشاء مع الجماعة، يعني إذا حضرها مع الجماعة أخذ  "منها بحظه

ا قام نصف ))ومن صلى العشاء في جماعة فكأنمبنصيبه من ليلة القدر؛ ألنه صح أنه صلى في ليلة القدر، 
 فأخذ نصيبه منها، منها يعني من ثوابها المنوه به في القرآن والسنة. الليل((

، يعني ال يمكن أن يقوله ابن المسيب من رأيه، اللهم إال اقال ابن عبد البر: قول ابن المسيب هذا ال يكون رأي  
ومراسيله أصح المراسيل عند  (())من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلإذا كان استند إلى حديث: 

: فهو له حكم الرفع، لكن سعيد تابعي، نقول: هذا مرسل إذا قلنا ني إذا كان ال يقال من جهة الرأيأهل العلم، يع
، مراسيل سعيد -عليه الصالة والسالم-نه ال يقال من جهة الرأي، هو مرسل كما لو صرح بنسبته إلى النبي إ

 من أصح المراسيل.
وأما الصبح فال  ))من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل((هو بمعنى الحديث: و جي: يقول البا

ألن الصبح ليست من ليلة القدر، إذا طلع  ))من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله((يدخل، لماذا؟ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله. وهللا أعلمنتهت ليلة القدر، الصبح ا
 أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .المحرم غسل :باب، و شرح: باب: الغسل لإلهالل
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 أحسن هللا إليك.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،ب العالمينالحمد هلل ر 
 أجمعين.

 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 : الحجكتاب
 الغسل لإلهالل :باب

 أنها -رضي هللا عنها- عميس بنت أسماء عن أبيه عن القاسم بن لرحمنا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول -رضي هللا عنه- بكر أبو ذلك فذكر ،بالبيداء بكر أبي بن محمد ولدت
 .((لتهل ثم فلتغتسل مرها)) :فقال

 ولدت -رضي هللا عنها- عميس بنت أسماء أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .تهل ثم تغتسل أن -رضي هللا عنه- بكر أبو فأمرها الحليفة بذي -رضي هللا عنه- بكر أبي بن محمد

 ،يحرم أن قبل إلحرامه يغتسل كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .عرفة عشية ولوقوفه ،مكة ولدخوله

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب الحج
 .في الكتب السابقة في هذا الكتاب وغيره االكتاب سبق الكالم عنه مرار  

، والفتح اجًّ نجد، والفتح لغيرهم، والكسر المصدر حج يحج ح  الكسر ألهل  ،لغتان وكسرهاوالحج بفتح الحاء 
 ج اسم المصدر.، والح  اجًّ عكسه، المصدر حج يحج حَ  :اسم المصدر، وقيلاسمه، 
وجاء ذكره والتشديد في أمره والتهويل من شأنه، وتهويل أمره  ،ركن من أركان اإلسالم بإجماع أهل العلم :والحج

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيال  : -جل وعال-لك إال قوله ولو لم يكن في ذ ،في النصوص  }َوّللِِ



بحديثه لما  -رضي هللا عنه-باآلية استدل علي  [( سورة آل عمران79)] َوَمن َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيل َعِن اْلَعاَلِميَن{
ن شاء نصرانيًّا، وقال تعالىت إن شاء يهوديًّ ذكر أن من كان ذا جدة ومقدرة ولم يحج فليم وذكر اآلية،  ا وا 

ي الباب عن أبي وفيه ضعف؛ ألنه من رواية الحارث األعور عن علي، وف ،والحديث مخرج عند الترمذي وغيره
كما ادعى ابن الجوزي إلى أن  ا،وجمع من الصحابة يرتفع بها الحديث عن كونه موضوع   هريرة وأبي أمامة

 .-رحمه هللا تعالى-أصل كما قال الحافظ ابن حجر  يكون له
الصيام، وذكرنا وأشرنا إلى قبل والرابع عند اإلمام البخاري  ،فالحج ركن اإلسالم الخامس عند جمهور أهل العلم

 :))بني اإلسالم على خمسهذا في شرح كتاب الصيام؛ ألن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: 
يتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيال   اال هللا، وأن محمد  شهادة أن ال إله إ قام الصالة، وا  ، رسول هللا، وا 
، وذكرنا أن في مسلم تقديم الصيام على الحج، رواية بتقديم الصيام هذا الذي في الصحيحين وصوم رمضان((

ن، قال: ال، صوم رمضان على الحج، فلما قدم ابن عمر الصيام على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضا
 والحج، وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة.

المقصود أن الحج شأنه عظيم، فمن بلغ وكلف واستطاع أن يحج فعليه أن يبادر، وال يتعذر بأعذار واهية مع 
؟ القدرة على ذلك، ومع األسف أن بعض الطالب وهم طالب علم في كليات شرعية، لماذا ال تحج يا فالن

العام الماضي من  ،هللا تسليم البحث في األسبوع األول بعد الحج ما أستطيع، نعم، ما أستطيعفيكون عذره: و
، ربيع، يقول: ربيع ما نقدر وهللا -إن شاء هللا-السنة الجائية ماذا؟ قال: وهللا ربيع ما نقدر، الطالب من اعتذر ب

حج قالها شخص حج مرار ا،  خذالن، يعني لو ،نعوذ باهلل ،ننعم، فهذا خذال أتييروح وييبغي يكفت و  السنة، ذهه
ول: ربيع، وهللا نم الفرصة أنت قوي ونشيط وقادر والفرصة متاحة بإمكانك أن تحج، يق: اغعشر مرات، تقول له
 عن كونه فريضة هللا. ، فضال  يعني ما تحمل......

ن قال بكفره بعض العلماء، رواية عن أحمد تارك الحج أو الصيام أو الزكاة عند جمهور العلماء ال يكفر،  وا 
في كتاب اإليمان أن تارك أحد األركان  -رحمه هللا- وقول معروف عند أصحاب مالك فيما ذكره شيخ اإلسالم

يكفر، ولو اعترف بوجوبه، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه ال يكفر، أما من ترك الركن األول فال حظ له 
صالة فالنصوص الذي ترك الركن األول، وأما بالنسبة لل في اإلسالم بالكلية، هذا لم يدخلل في اإلسالم ولم يدخ

))بين العبد  ،))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر((أن من تركها كفر، فيها صحيحة صريحة ب
من ترك بقية األركان فالقول بكفره  ولذا المفتى به أن تارك الصالة كافر، أما ؛وبين الكفر والشرك ترك الصالة((

ال يكفر، لكنه على خطر قول معروف في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه 
 .ال شك أن البناء ينهدم، إذا ترك ركنه األعظم وأساسه فإنه ينهدم اركن   ألن من ترك عظيم؛

ويجب بالنذر إذا نذره ألزم به نفسه وجب  ،ي أصل الشرعوالحج ال يجب في العمر إال مرة واحدة، الواجب ف
ن لم يكن واجب    بأصل الشرع. اعليه، إذا تلبس به وأحرم به لزمه إتمامه، وا 

 باب: الغسل لإلهالل



لمقصود الغسل لإلحرام، أي التلبية، واألصل رفع الصوت بها، التلبية إنما تكون بعد الدخول في النسك، وا
للداللة على الدخول في النسك، هي األمر الظاهر التي تدل على أنه دخل في  ؛بالتلبيةرفع الصوت واإلهالل 
 النسك.
عبد الرحمن بن  "عميس بنت أسماء عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

جدته، وهي تحت  سأبيه القاسم بن محمد، أحد الفقهاء، عن أسماء بنت عميالقاسم بن محمد بن أبي بكر عن 
عن  -عليه الصالة والسالم-أبي بكر في هذه القصة؛ ألنها ولدت محمد بن أبي بكر، أبو بكر سأل الرسول 

 بن محمد ولدت أنها"أمرها، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تحت علي بن أبي طالب، 
المكان واحد، والبيداء بطرف ذي الحليفة، فهي جزء  المقصود أن "بذي الحليفة" :وفي رواية "بالبيداء بكر أبي
المقصود أنها كلها يشملها ولذا جاء في إحرامه أنه أهل بالبيداء، وأهل من المسجد، وأهل من الشجرة،  ؛منها

ة احد، هذا المكان يبعد عن المدينة ستة أميال يعني حوالي عشرة كيلو، أسماء بنت عميس خرجت حاج  مكان و 
عليه -منها على أداء هذه الشعيرة مع النبي  ا، يعني بدأ بها الطلق وهي في بيتها، نعم حرص  وهي في الطلق
 هواالقتداء به، وعندنا من أعظم األعذار الحمل، مجرد ما تخرج نتيجة التحليل خالص، ما في -الصالة والسالم

وما عداه أمر سهل ما يفوت،  أي أمل، فالتساهل واضح، بينما سلف هذه األمة هذا صنيعهم، الدين رأس المال
يت الضرر على نفسها أو على نعتقد أن الدين يسر، والدين يعذر مع المشقة، إذا خش نحننعم ديننا يسر، 

وبين كونه  ،، لكن فرق بين كون اإلنسان يترخص ويأخذ بأيسر األمور مع وجود المشقةاتعذر بهذا شرع   حملها
الطلق من البيت بدأ، وعشرة كيلو وتلد في  ،بقوة، هذه تطلق في بيتهايرتكب العزيمة ليبرهن أنه يأخذ الكتاب 

من ة، للحيض، تأتي األسئلة بكثرة عاآلن يحسبون ألف حساب للدورة الشهري ؟ي تطهرغالمحرم، طيب متى تب
 ا من أفتاها أن تطوف وهي حائض،يخشى أن تأتيها الدورة وهي ما طافت بالبيت فتحبس الرفقة وكذا، وقد أفتاه

يعني يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه  ((؟))أحابستنا هييقول:  -عليه الصالة والسالم-الرسول و 
عليه الصالة -نفاس، احتمال يصل إلى األربعين، ومع ذلك حرصت على أداء هذا الركن واالقتداء بالنبي 

 وما فرطت. ،-والسالم
يعني باإلمكان أن  ،اآلن المرأة ولدت ؟يعني ماذا تصنع "-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول بكر أبو ذلك فذكر"

يقال: ترجع إلى بيتها؛ ألنها إلى اآلن ما دخلت في النسك، وما أسهل الرجوع عند الناس اليوم، كان يحرم أو 
-ة ئيالجا يصل إلى المحرم ثم يبلغه خبر أال شيء، ثم يقول: وسعها هللا يصل إلى المحرم ما يتلبس باإلحرام،

؟ متى ؟هامتى تقضي حج   ؟، متى تطهرااحتمال يصير أربعين يوم   ه، وهذه عذرها قوي، يعني في-شاء هللا إن
وله أوجاعه، وله تبعاته، ومع ذلك من اعتمد على هللا كفاه، اآلن استرخى الناس، وهولت  ،النفاس له آالمه

، وال تحمل كذا، ثم ابتلوا بأدنى ادرج   األمور في نفوسهم، وتنصح المرأة إذا حملت أن تلزم الفراش، وال تصعد
لى وقت قريب والمرأة في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال، يعني ما هو  ،شيء يحصل اإلسقاط، أدنى عثرة، وا 

 وهللا المستعان. ،بكالم نظري هذا حقيقي، لكن الناس استرخوا فزيدوا من هذه األمور
 ...هي ولدت. "-ليه وسلمصلى هللا ع-"فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا 

 نعم؟



 ...طالب:....
ج مرة ثانية، وعندي ولد ويصعب علي الح ،قالت: أنا هذه آخر فرصة لي في البلد واحدة قبل أيام اآلن اتصلت
هل أستطيع الحج أو أنا معذورة؟ الولد عمره سنة يمكن يعيش عند أمها عند خالتها، قلت: هل هناك  عمره سنة

 بدونها. مره سنة يعني ماشين، عو أهلنا كلهم موجود ،نعممن يكفله؟ قالت: 
يعني تحرم مع  "((لتهل ثم فلتغتسل مرها)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-"فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا 

الناس، والنفساء حكمها حكم الحائض، تصنع جميع ما يصنعه الحاج غير أنها ال تطوف بالبيت، جميع ما 
أمور الحج، وال يبعد بنا الذهن حتى نصل إلى أمور هي من متطلبات الدين، ال من  يصنعه الحاج، يعني من

))تصنع ما يصنعه بدليل أن الحاج يقرأ القرآن، وقال:  : إن الحائض تقرأ القرآنمتطلبات الحج، حتى قال قائلهم
 وما استثني إال الطواف إذ ا تقرأ القرآن، نعم؟  الحاج غير أال تطوف بالبيت((

 .......طالب:
تصوم ثالثة أيام؟ ألنه  نعم إذا كانت قارنة ولم تجد هدي األنه من متطلبات الحج،  يعني ما استثني إال الطواف؛

ما استثني إال الطواف، والحاج الذي ال يجد يصوم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، المقصود أن 
الشارع حينما تكلم بهذا الكالم يبعد أن يكون مما  لشرع،صد االذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقا

 أراد هذه األمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج.
ال يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها،  يأمر أسماء -عليه الصالة والسالم-اآلن النبي  ))مرها فلتغتسل(( وا 

أمر به أو ال؟ األمر باألمر بالشيء هل هو أمر به األمر باألمر بالشيء هل هو  :وهناك مسألة عند أهل العلم
أو ال؟ نعم، أمر به، يعني لو نزلنا هذه القاعدة على أمورنا العادية لتقرب لنا المسألة الشرعية، لو قال األب 

ال يدخن، يعني هل هذا األمر متجه إلى األصغر فقط أو للجميع؟  :-ابنه األصغر-لولده األكبر: قل لفالن 
 ج بالليل، قال األب لولده األكبر: قل ألخيك: ال يخرج بالليلور التي تتناول الجميع، قل لفالن: ال يخر يعني األم

، هل اهل هو أمر للجميع أو للواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا، لكن لو قال له: قل لفالن يحضر لنا خبز  
ال للمأمور؟و هو أمر للجميع    ا 
 طالب: للمأمور.
يعني  ))مرها فلتغتسل((األمر، اآلن يقول:  اذه األوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذللمأمور فقط، فه

 ؟نعم ؟هل أبو بكر ما يغتسل
 .طالب:......

 أن يغتسل؟ هذا أمر لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، االغتسال سنة.
 طالب: لكنها بالنسبة لها هي.

-، والرسول وغيره وأبو بكر يحرم الغسل من أجل اإلحرام؟ تبغي تحرم أليس ؟ي من هذا الغسلتستفيد ه ماذا
 واغتسل. هإلهاللتجرد  -عليه الصالة والسالم

 هي معها مما يصحب من آثار. كنطالب: ل



ال  ائميؤثر فيها االغتسال، حدثها د ال، اآلن أبو بكر أولى منها باالغتسال؛ ألنه يؤثر فيه االغتسال وهي ال
يؤثر فيها، على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا االغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، واألمر 

 العلم على أنه مستحب وليس بواجب، نعم؟ األصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل
 ...طالب:....

س، وتصنع جميع ما ال، الجميع، االغتسال لإلحرام سنة في حق الجميع، ثم لتهل، تحرم وتلبي مع النا
 نعم؟ ....يصنعونه، ففي هذا دليل على

 طالب:.......
يسن لها، هذا غسل اإلحرام يسن للجميع،  ا، يعني كما يسن لمن ال حدث عليهالنفساء والحائض مثل غيره ،ال

لو ه، وهو جنب، يعني يصح إحرام اففي هذا صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وقل مثل هذا في الجنب أيض  
 الدخول في النسك وأنا جنب وأذهب وقال: وهللا الجو بارد ما أنا بمغتسل إال إذا دخلت مكة أنوي  جاء وهو جنب

ذا دخلت مكة اغتسل ال غير صحيح؟ صحيح، هو أولى من الجنب والحائضتوا   ، نعم؟، إحرامه صحيح وا 
 طالب:.......

 نه سنة؟: إأما قلنا
 طالب:.......

 ى أنه سنة لكل أحد، لكن الكالم هل الحائض والنفساء أولى بالغسل أو الطاهر أولى؟ال، عامة أهل العلم عل
 طالب: الطاهر.

الدخول في هذا النسك العظيم يحتاج إلى أن نفساء هذه ما يؤثر فيها غسل، لكن ال ،ألنه يرتفع حدثه الطاهر؛
 قرب منها عند من ال يمكنه الكمال، نعم؟أو ما  ،يكون على أكمل طهارة

 الب:.......ط
ولذلك يبحثون مسألة إذا لم يجد ماء للغسل يتيمم  ؛للدخول في النسك فيستوي فيه الجميع، للدخول في النسك

ال ما يتيمم ال ما يتيمم؟؟ وا   يتيمم للدخول في النسك وا 
 طالب:.......

 هو معروف خالف معروف.
 طالب:.......

ال العلة أنه تع نعم، من  بد مثل غسل الجمعة وغيره، بحيث يشرع لو كان مغتسال  لكن هل العلة التنظيف هنا وا 
 نعم؟ ...قبل، يعني
 ....طالب:...

اغتسلوا،  تهصحاباغتسل، و  -عليه الصالة والسالم-للدخول في هذا النسك العظيم يشرع الغسل، والنبي  ،نعم
 واغتسلوا لدخول مكة، واغتسلوا للوقوف بعرفة من دون موجب.

 طالب:.......
 هو؟ ما



 طالب:.......
لكن هذا العمل الذي هو نية الدخول في النسك له غسل، يشرع له غسل،  ،الحدث ال يرتفع ا،هو ما يرفع حدث  

ي يصلي قبل اإلحرام، هذه مسألة ثانية، يرفع غوهي تنوي الدخول في النسك فهي كغيرها، دعنا من شخص يب
من غيرهما، ، من نفساء نب، يصح من حائضلذلك الدخول في النسك يصح من الج ؛الحدث من أجل الصالة

 لكن من أجل الدخول في النسك يغتسل، سواء  ارتفع الحدث أو لم يرتفع.
؛ ألنها إذا أمرت الحائض والنفساء مع عدم ارتفاع الحدث فغيرهما أولى؛ ألنه يؤثر فيه ااغتسال لإلحرام مطلق   هفي

 على الخالف الذي سيأتي.حظنا أن النسك يقع بعد صالة الغسل، ال سيما إذا ال
 طالب:.......
إذا لم يستطع؛ ألنه على كل حال يشبه الغسل من وجه  يطهر، الطهارة الصغرى ال بأس، بعد...للطهارة نعم 

 في رفع الحدث.
 بكر أبي بن محمد ولدت عميس بنت أسماء أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"

ثالثة  -عليه الصالة والسالم-وأدرك من حياة النبي  ،أبي بكر الذي ولد في آخر القعدةمحمد بن  "الحليفة بذي
وهل هو من التابعين بإحسان؟ المقصود أن سيرة الرجل معروفة وال داعي للكالم  ؟أشهر هل يثبت له صحبة

وعدم إدراكه  -والسالمعليه الصالة -فيه، أما الصحبة فالنزاع طويل في إثباتها له بمجرد والدته في عهد النبي 
 إال ثالثة أشهر، ال سيما وأن سيرته فيها ما فيها.

بالبيداء، وال تنافي بينهما كما تقدم؛ ألن البيداء بطرف ذي الحليفة، بعض  :بذي الحليفة، وفي الرواية السابقة
 يجمعها مسم ى، وهي كلها -عليه الصالة والسالم-في الشجرة، كما جاء الخالف في موضع إهالله  :الروايات
 واحد.

فهذا الغسل ، تهل ثم، -صلى هللا عليه وسلم-ألمر النبي  أمرها أبو بكر امتثاال   "تغتسل أن بكر أبو فأمرها"
واغتسل، وأمر بذلك فأقل األحوال أن  تجرد إلهالله -عليه الصالة والسالم-للدخول في النسك مشروع، والنبي 

 يكون سنة، االغتسال لإلهالل.
 "مكة ولدخوله ،يحرم أن قبل إلحرامه يغتسل كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن دثنيوح"يقول: 
أنه كان يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح  -كما في الصحيح-يعني بعد أن يحرم؛ ألنه ثبت عنه  مكة ولدخوله

 -ة والسالمعليه الصال-اغتسل ودخل مكة، أصبح وصلى الصبح اغتسل ثم دخل مكة، ويذكر ذلك عن النبي 
ا الغسل لدخول مكةأنه كان يف عليه الصالة -ورفعه إلى النبي  ،فعله ابن عمر الصحابي المؤتسي عله، فهذا أيض 

 .-والسالم
يقول ابن المنذر: االغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم شيء، ويجزئ عنه 

 ة والطواف، فيكفي إذا ارتفع الحدث، وال يلزم الغسل إال لجنب.الوضوء؛ ألنه يراد منه االغتسال لدخول مك
ال ما تغتسل؟ اآلن اغتسلت لإلحرام فهل هذا الغسل الذي  هنا نقول: الحائض والنفساء لدخول مكة تغتسل وا 

لمجرد دخول مكة أو للطواف؟ إذا قلنا لمجرد دخول  -عليه الصالة والسالم-يذكره ابن عمر ويرفعه إلى النبي 
ذا قلنامك  ؟نه للطواف قلنا: ال تغتسل الحائض وال النفساء، نعم: إة قلنا: تغتسل الحائض والنفساء، وا 



 طالب:.......
أنه يرد األمر الصريح الذي ال نقف على صارف له، ومع ذلك األئمة  امرها فلتغتسل؟ هذه المسألة ذكرناها مرار  

نهي الصريح الصحيح الذي األصل فيه التحريم، وال يوقف األربعة وأتباعهم يحملونه على االستحباب، ومثله ال
له على صارف، ومع ذلك عامة أهل العلم على االستحباب، وال يقول بالوجوب إال أهل الظاهر، فهل نقول 

ن خالفنا عامة أهل العلم، أو نقول ،بمقتضى الدليل إن عامة أهل العلم ما عدلوا عن الوجوب إلى االستحباب  :وا 
ريم إلى الكراهة إال لصارف لعلنا قصرنا في البحث عنه، أو قصرت همتنا عنه، يعني ما فهمناه، أو من التح

ألمر لم نفهمه أو لم نقف عليه؟ وعلى كل حال هيبة عامة أهل العلم ال بد أن تكون في ذهن طالب العلم، وأنه 
ن كان األصل والعمدة عند العامة وال خاصة الدليل فهل نقول: إنهم وقفوا ال يقدم إال بأمر ال يستطيع دفعه، وا 

على صارف قصرنا في البحث عنه، أو لم نقف عليه، أو لم يصلنا؟ أو نقول: األصل الوجوب وال صارف وال 
غسل تعبدي ال  إن هذا مثال   :هل نقول ))مرها فلتغتسل((علينا من عامة وال خاصة؟ بالنسبة للصارف هنا: 

حدث هذا الغسل، فوجوده شبه العدم، وأثره ضعيف، ولوال األمر الشرعي  يعقل له علة، وأن الحدث باق لن يرفع
ما له أثر، فمثل هذا قد يعتبرونه صارف عندهم،  ))مرها فلتغتسل(( له أثر، نعم، لوال األمر الشرعي كان ما به

ما ال سي- لكن افترض أن المسألة ال صارف لها بوجه من الوجوه، ولم نقف بعد طول البحث، هل اإلنسان
هل له أن يتخطى عامة أهل العلم، ويفتي بمقتضى الدليل؟ أو  -طالب العلم المتأهل للنظر في األدلة المطلع

ما حمله وصرفه أهل العلم ومن يعتد بقوله من أهل العلم إال لوجود صارف ولو لم يطلع عليه؟ وهذه  :نقول
 اتجد أمر   ،، كثير من المسائل من مثل هذامسألة ال بد من اعتبارها، أقول: هذه مسألة يحتاجها طالب العلم

أن عامة أهل العلم على أنه  أما فيه أدنى إشكال، وتبحث عن صارف ال تجد، لكن تفاج اصحيح   اصريح  
 .استحباب، وال شك أن األمر كما يرد للوجوب يرد لالستحباب، لكن األصل فيه للوجوب

 طالب:........
 دم.عدم الذكر ال يدل على العأما 
 لب:........طا

رد السالم، ول: قنما  مسائل كثيرة أن مثال  فسلم عليه ا فييجيئنلكن عدم الذكر ال يدل على العدم، يعني  نعم،
 هذا صارف؟ :نقول

 طالب:........
ذا األمر واستفاضته لعلمهم به :يعني ما خالفه من العدم إما أن نقول اصريح   اصحيح   اال، هو إذا وجد نصًّ 

، ويحتارون اكرد السالم، سهل الجواب عن هذا، لكن أقول: هذه مسألة تواجه طالب العلم كثير   عندهم ما نقل
فيها، وال شك أنها محيرة، يعني طالب العلم عليه أن يهاب أهل العلم، وال يجرؤ حتى يجزم أنه ال يوجد صارف 

عمدتهم  -الجمهور وغير الجمهور سواء   يعني-تدع قول ما سبق إليه، والكل وأن يسبقه أحد من أهل العلم، ال يب
الدليل واألصل فيه الوجوب، وبناء  على قاعدتهم أنه يجب، لكن ما قالوا به، لماذا؟ لذا نجد من يرجح قول 

وغيرهم، وال ينظرون إلى الجمهور أدنى نظر مع صراحة الدليل،  باستمرار مثل الشوكاني والصنعانيالظاهرية 
ينبغي أن يجبن عن اإلقدام بمثل هذا حتى يستوي، حتى يتأهل التأهل التام  وهذا هو األصل، لكن طالب العلم



ولو  علينا بالدليل وال علينا من أحد نرجح؟ نقول: ماذاويكون لديه من اإلطالع مثل ما عندهم، ماذا نقول؟ 
 كيف؟  خالفنا عامة أهل العلم األربعة كلهم وأتباعهم إلى قيام الساعة، ترى مسألة مشكلة يا اإلخوان،

 ....طالب:....
ال يجرؤ ن مثل مَ يجد هذا المنحى، لكن  -رحمه هللا-يعني من سبر حال الشيخ ابن عثيمين  ؟ويقلد العامة وا 

الشيخ في الفهم واالطالع، حتى أنا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة قال: العمدة الدليل، ولو خالفه عامة 
ولوا مثل هذا الكالم، لكن طالب علم مبتدئ أو متوسط عليه أن يهاب أهل أهل العلم، لكن يبقى لمثل هؤالء أن يق

 ؟، نعمب أقوالهم، ويتهم نفسه بالتقصيرالعلم، ويها
 طالب:.......

يعني على الخالف في اعتبار أقوالهم واالعتداد بها، لكن من أهل العلم من يرى أنه ال  ؟ولم يسبقه إال الظاهرية
 اإلجماع، وجودهم كعدمهم، فينقلون اإلجماع مع وجود خالفهم. يعتد بهم في الخالف وال في

 ....طالب:...
ردد؛ ألن هؤالء مذاهبهم لها أصولها تكون الظاهرية والحنفية قالوا به، يعني واحد من األئمة األربعة يجعلك ما ت

نسان ما يتردد في كونه يقلد لهم أتباع حرروها ونقحوها وتتابعوا عليها، يعني اإل اوقواعدها وعمدتها الدليل، وأيض  
من األئمة قال بهذا، يعني  اويتبع الدليل في األصل، لكن يتشجع لما يرى أن واحد   ،من األئمة األربعة اواحد  

ما هي بمسألة اتهام للدليل أو تقليل من شأن  الكن أيض   ،ينبغي أن يكون العمدة الدليل ،عمدة الجميع الدليل
، يعني هل تجزم إذا بحثت مسألة أنك اس هل أنت أحطت بالسنة بحيث ال تجد صارف  المسألة اتهام للنف ،الدليل

، أنه ال يوجد صارف بالفعل، أما قالوا في نظير هذا أنه لو وجد دليل صحيح صريح يدل على اما وجدت صارف  
خ؟ ما قالوا بهذا؟ نجزم بأنه منسوخ ولو لم نقف على الناس :مسألة بعينها وعامة أهل العلم على خالفه ما يقولون 

وهذا جزء مما  ،نعم إنما صرفه ،ما أبطلنا الدليل بالكلية فليكن هذا من جنسه، يعني نحنقالوا بهذا أهل العلم، 
مثل هذا نسخ جزئي، يعني كوننا نحمل الدليل من الوجوب إلى االستحباب ألن يقال بوجود ناسخ لم نقف عليه، 

أمره لوجود صارف ولو ستحباب فعملنا به، نعم عديناه مرحلة، فخففنا من عملنا بالدليل؛ ألن من معاني األمر اال
 بناء  على أن أهل العلم كلهم قالوا بمقتضاه. لم نقف عليه

إن اإلنسان يهون من شأن الدليل، أهل العلم قاطبة  :فمثل هذه األمور ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وال أقول
ينطلق من غير دليل، لكن كون هذا الدليل بلغ فالن أو لم يبلغ فالن، هذه ي غأحد يب هعمدتهم الدليل، ما في

لهم مأجورون، مسألة، كونه بلغه وفهمه على وجه غير ما فهمه عليه فالن مسألة أخرى، وكلهم مجتهدون، وك
 ويبحث عن أدلتها، ويبحث ،المخطئ له أجر، ولكن على طالب العلم أن يعنى بالمسائلالمصيب له أجران، و 

 عن كيف استنبط أهل العلم هذا الحكم من هذا الدليل.
 .....طالب:...

 اوأمر النفساء أن تغتسل، فأهل العلم الذين يستحبونه مطلق   ،-عليه الصالة والسالم- هعلى كل حال هو فعل
ارة، يقولون: أمرت النفساء باالغتسال مع كون هذا االغتسال ال يفيدها، وال يرفع حدثها، ولن تستعمل به طه



أقول: ال تستعمل بهذا الغسل عبادة، ال تزاول إال برفع الحدث، ال تستعمل به شيء، فغيرها من باب أولى، يعني 
 ، نعم؟هذا مأخذهم، يعني يكون من باب قياس األولى

 ....طالب:...
التهام ألهل نعم، سؤال؟ فما هو با ؟ما اطلعنا عليه، هل اطلعنا على جميع ما كتبه أهل العلم نقلوه، لكن نحن

يكون نفس  االعلم أو للدليل، االتهام لطالب العلم الذي قصر في البحث عن الصارف، أو قصر في فهمه، أحيان  
 نعم. ،النص يدل على صارف، في الدليل األمر نفسه فيه ما يدل على صرفه

 أحسن هللا إليك.
 :المحرم غسل :باب

- عباس بن هللا عبد أن أبيه عن حنين بن هللا عبد نب إبراهيم عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 ،رأسه المحرم يغسل: هللا عبد فقال باألبواء اختلفا -رضي هللا عنه- مخرمة بن والمسور -رضي هللا عنهما

 إلى -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد فأرسلني :قال ،رأسه المحرم يغسل ال :مخرمة بن المسور وقال
 :فقال ،عليه فسلمت ،بثوب رتستم وهو ،القرنين بين يغتسل فوجدته -رضي هللا عنه- األنصاري  أيوب أبي
صلى هللا - هللا رسول كان كيف أسألك عباس بن هللا عبد إليك أرسلني حنين بن هللا عبد أنا :فقلت ؟هذا من

 قال ثم ،رأسه لي بدا حتى فطأطأه الثوب على يده أيوب أبو فوضع :قال ؟محرم وهو رأسه يغسل -عليه وسلم
 رسول رأيت هكذا :قال ثم ،وأدبر بهما فأقبل بيديه رأسه حرك ثم رأسه على فصب اصبب :عليه يصب إلنسان

 .يفعل -صلى هللا عليه وسلم- هللا
  ليعلى قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن رباح أبي بن عطاء عن قيس بن حميد عن مالك وحدثني

 تجعلها أن أتريد :يعلى فقال ،رأسي على اصبب :يغتسل وهو ،ماء   الخطاب نب عمر على يصب وهوْنية مُ  بن
 .اشعث   إال الماء يزيده فلن اصبب :الخطاب بن عمر له فقال ؟صببت أمرتني إن بي

 بين طوى  بذي بات مكة من دنا إذا كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك وحدثني
 أو احاجًّ  خرج إذا يدخل وال ،مكة بأعلى التي الثنية من يدخل ثم ،الصبح لييص ثم يصبح حتى الثنيتين
 .يدخلوا أن قبل فيغتسلون  معه من ويأمر ،طوى  بذي مكة من دنا إذا مكة يدخل أن قبل يغتسل حتى امعتمر  

 نم إال محرم وهو رأسه يغسل ال كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .االحتالم

 أن بعد بالغسول رأسه المحرم الرجل يغسل أن بأس ال :يقولون  العلم أهل سمعت: -رحمه هللا- مالك قال
 ،الشعر وحلق ،القمل قتل له حلِ  فقد العقبة جمرة رمى إذا أنه وذلك ،رأسه يحلق أن وقبل العقبة جمرة يرمي
لقاء  .الثياب ولبس ،التفث وا 
 فيه؟ اماذ، و نعموعشية عرفة  ،نعم

 طالب:.......
 يغتسل منه.

 طالب:.......



 هنا؟ نعم؟
 طالب:.......

يعني في حديث أن عبد هللا بن عمر كان يغتسل إلحرامه قبل أن يحرم، هذا معروف للدخول في النسك يغتسل، 
ني ولدخول مكة يغتسل، وللوقوف عشية عرفة يغتسل، للوقوف يعني ليوم تسعة، من أجل الوقوف، لإلحرام الثا

يدخل فيه اإلحرام األول، اإلحرام الثاني بالنسبة للمتمتع ينسحب حكم اإلحرام األول، نعم كأن يغتسل إلحرامه 
، ومعروف أن يقف على طهارةلقبل أن يحرم سواء  كان بالحج أو بالعمرة هذا اليوم الثامن، أما الوقوف لعرفة 

اإلجابة أن يكون اإلنسان على طهارة، وأن يستقبل  فيحسن االغتسال فيه؛ ألنه من مظنة هذا اليوم يوم عظيم
ويلح في الدعاء، المهم أن هذا منها، يكون على أكمل حال،  ،-عليه الصالة والسالم-القبلة كما فعل النبي 

هل يناسب هذه الحال لمثل هذا اليوم العظيم؟ نعم، صلى الظهر والعصر  ،مثال   ايعني لو كان عشية عرفة جنب  
صلت مزدلفة أغتسل بمزدلفة، لماذا إذا و  أنا ما أنا مصل    :متى يلزمه الغسل؟ للصالة، قال لم،تثم اضطجع فاح

نعم؟ ال  ا؟هل يناسب أن يقف ويدعو في هذا المكان العظيم التي تتنزل فيه الرحمات، نعم، أن يقف جنب   نتعجل؟
 ؟ن عمر يغتسل للوقوف، نعمولذا كان اب ؛لض، كلما كان أكمل كان أفيحسن، يقف على غير طهارة مثال  

 طالب:........
اجتماع كبير للمسلمين، وفيه عبادات مجتمعة في هذا اليوم وهو يوم عظيم، ويوم ال شك أنه هو الحج،  اآلن فيه

والحج عرفة، ويشرع الغسل في نظائره في الجمعة وفي العيد وكذا، فهذا منها، من هذه الحيثية وليقف على أكمل 
 حال.
واختلفوا فيما عدا ذلك،  ،يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة : غسل المحرم""بابيقول: 

المحذور من االغتسال بالنسبة  مسور تدل على أن هناك خالف، ماوالمحاورة التي حصلت بين ابن عباس وال
أو في  وهذا قد يتسبب في سقوطهك الشعر، تحري :للمحرم؟ يعني كون الماء يغطي الرأس من جهة، األمر الثاني

ه مع كون -مارضي هللا تعالى عنه-ولذلك تردد المسور أنه ما يغتسل، ابن عمر  ؛قتل ما فيه من دواب وهوام
ولعشية عرفة إال أنه ال يغسل رأسه على ما سيأتي، ما يغسل رأسه، يغسل جميع البدن دون  يغتسل لدخول مكة

تغطية الرأس بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، هذه شبه  ذكرناها:لسبب أن فيه األمور التي الرأس، وا
ال كيف تغطي رأسك بالماء؟ األمر سهل، هذه ما هي بتغطية ال حقيقة وال عرف   ، ابالنسبة لمن يرى المنع، وا 

ك المانع؟ إذا احتجت إلى حك الرأس تح ما ،كونك تحرك رأسك بهدوء ورفق بحيث ال يترتب عليه سقوط شعر
أقول: هذه شبه من  ؟المانع ما ،رأسك، كونه يسقط شعر غير مقصود أو يموت هوام ودواب غير مقصود قتلها

 يرى أن المحرم ال يغتسل إال للجنابة.
عبد هللا بن حنين مولى - أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراهيم عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني"

 -مكان قرب مكة- باألبواء اختلفا -رضي هللا عنه- مخرمة بن والمسور سعبا بن هللا عبد أن -بن عباس
ألنه يلزم عليه  "رأسه المحرم يغسل ال :مخرمة بن المسور وقال، رأسه المحرم يغسلبن عباس:  هللا عبد فقال

لف في في تساقط الشعر، وفي قتل الهوام، والماء يغطيه، هذه شبه لمن يخا اما ذكرنا، تحريكه قد يكون سبب  
 غسل المحرم رأسه.



"فوجدته خالد بن زيد األنصاري  "األنصاري  أيوب أبي إلى عباس بن هللا عبد فأرسلني عبد هللا بن حنين: قال"
هذا جواب عملي، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر،  القرنين بينفوجدته يغتسل  "القرنين بينيغتسل 

 "بثوب ستري وهو" ، ويرفع بواسطتها، هما القرنانالتي يوضع فيها الدلو تعلق بالخشبة البكرة التي يستقى بها،
م على المتطهر حال تطهره، وفي هذا جواز السال "عليه فسلمت" ال سيما إذا كان بحضرة أحد التستر ال بد منه

ر فيه م يذكهنا ل ؟وهو يغتسل، لكن هل رد السالم أو لم يرد -عليه الصالة والسالم-وأم هانئ سلمت على النبي 
بأم  ا))مرحب  قالت: أم هانئ، قال:  ((؟))من: -عليه الصالة والسالم-قال النبي  رد سالم، وفي حديث أم هانئ

ن كان قد وقع، ورد السالم واجب، واألدلة : إولم ينقل أنه رد السالم، منهم من يقول هانئ(( نه لم ينقل وا 
عليه الصالة -نه في هذه الحالة ال يرد حتى يفرغ، النبي إ :متظاهرة عليه ال تحتاج إلى تكرار، ومنهم من يقول

وما نقل بابنتي((  ا))مرحب  وسلمت عليه فاطمة قال:  بأم هانئ(( ا))مرحب  قال: فسلمت عليه أم هانئ  -والسالم
حصل النقل في  نه ال يحتاج إلى نقل في كل قضية يقول:: إفالذي يقول ،-عليه الصالة والسالم-أنه رد السالم 

 اوال يلزم، هذا عرف واستفاض عند المسلمين وال يلزم نقله، ومنهم من يقول: إن مرحب   بعض القضايا ويكفي
 تكفي عن رد السالم.
وَها{ استفاض بين الناس أنه ال بد منه المقصود أن هذا مما ْيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ َذا ُحيِِ ( 50)] }َواِ 

 أن ترد بلفظها. يعني أقل األحوال [لنساءسورة ا
- هللا رسول كان كيف أسألك عباس بن هللا عبد إليك أرسلني حنين بن هللا عبد أنا :فقلت ؟هذا من :فقال"

عليه -اآلن ما سأل عن غسل الرأس، يعني هل كان الرسول " ؟محرم وهو رأسه يغسل -صلى هللا عليه وسلم
فية الغسل، أو أنه رآه والنزاع في كي ،ال يغسل؟ ألن هذا كاألمر المتقرر عندهميغسل رأسه أو  -الصالة والسالم

الكيفية، المقصود أن السؤال عن الكيفية ال عن أصل المشروعية؛ ألن ابن  أنه لم يرَ  ويغسل بدنه إال يغسل رأسه
 عباس يرى المشروعية.

من أجل أن ينزله كي يبدو رأسه، لكي  ليهه، وضعه عالثوب الذي يستر  "الثوب على يده أيوب أبو فوضع :قال"
 يراه السائل، الثوب ساتر، الثوب إذا وضع عليه شيء ثقيل كاليد نزل، ومع هذا النزول يبدو الرأس.

لكي يرى هذا  "اصبب :عليه يصب"وهذا لم يسم  "إلنسان قال ثم" ظهر "رأسه لي بدا حتى -خفضه- فطأطأه"
يعني كما يغسل في األغسال  "وأدبر بهما فأقبل بيديه رأسهوب أبو أي حرك ثم رأسه على فصب"السائل 

ال الشرعية سواء  كانت الواجبة أو المستحبة، فدل على جواز ذلك، وأنه ال أثر له، وأن تغطية الرأس بالماء 
 ."يفعل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت هكذا"ثم قال:  يضر، وأن تحريك الشعر ال يؤثر

ل عبد هللا بن حنين: فرجعت إليهما، إلى المسور وابن عباس، فأخبرتهما فقال المسور البن عباس: قا :زاد سفيان
، وفي هذا االعتماد على خبر الواحد الثقة والرجوع إلى النص؛ ألنه لما فعل ذلك رفعه إلى النبي اال أماريك أبد  

واالستعانة في الطهارة فيباح،  يفعل" -مصلى هللا عليه وسل-"هكذا رأيت رسول هللا  ،-عليه الصالة والسالم-
تباح االستعانة بأن يصب عليه الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء، فتباح معونته، واألولى في هذا األمر 

 االعتماد على النفس إذا أمكن، لكن إذا اقتضى الحال االستعانة ال بأس بها.



 بن ليعلى قال الخطاب بن عمر أن رباح أبي بن عطاء عنالمكي  قيس بن حميد عن مالك وحدثني"يقول: 
أمية، متقاربان  :؟ واحدة المنى، وهي اسم أمه، منية أمه، وأما أبوه فاسمهماذابالتخفيف وهي أمه، المنية  مْنية"

"اصبب يقول:  "رأسي على اصبب :-وهو محرم- يغتسل وهو ماء   الخطاب بن عمر على يصب وهو"في اللفظ 
رم لرأسه، نعم تريد أن يعني كأن يعلى متردد في غسل المح "بي تجعلها أن أتريد :يعلى فقالعلى رأسي، 
ال ما أتولى هذا األمر الذي أنا شاك فيه متردد فيه، فال  ؟"صببت أمرتني إن" تجعلها بي استجابة  ألمرك وا 

 مر.بل أفعل استجابة ألمرك، ولوال أمرك لما فعلت؛ ألنه متردد في هذا األ ،اجتهاد لي في ذلك
يجعل الغبار  ألن الماء يلبد الشعر، يدخل فيه "اشعث   إال الماء يزيده فلن اصبب :الخطاب بن عمر له فقال"

، قد يقول قائل: إن الماء يرطب الشعر ويلينه ويلبده وتلبيده وتليينه نعم ايستمسك به، فلن يزيده الماء إال شعث  
ظاهر المعنى؟ أو أنه إذا أريد تسريح  اشعث   إال ماءال يزيده فلن اصببخالف الشعث هذا، يعني هل قوله: 

ن هذا في آخر عمره، مع أنه عمره اآلن هل يمك ؟ثم يلين ويرطب، وهذا عكس الشعث، نعم ،الشعر يبل بالماء
 هذا في وقت خالفته أو قبل ذلك؟

 طالب:.......
الخطاب قال ليعلى بن  أن عمر بن ؟هل شهدها أو لم يشهدها : إن عمر بن الخطاب، هو يحكي قصةيقول

، اآلن الشعث امنية، هو لم يشهد القصة، فمثل هذه القصة منقطعة، لكن قوله: اصبب فلن يزيده الماء إال شعث  
إذا أريد جمعه وتسريحه وترجيله يبل بالماء، فماذا عن  امتفرق   اما هو بيزال بالماء؟ نعم إذا كان الشعر متشعث  

 شعث ا؟ اصبب فلن يزيده الماء إال :قوله
 طالب:.......
قالوا: ألن الماء يلبد الشعر، ويدخله مع ذلك في الغبار وما أشبه، الماء إذا جاءه  ...؛ ألن الماءانعم، إال شعث  

ا، هو من هذه الحيثية الغبار وفيه ماء يلصق فيه الغبار بخالف ما ال المعنى مشكل. لو كان يابس   وا 
 طالب: هو مجرب يا شيخ.

 ين؟أ
 ب.طالب: مجر 

هو طريق للترجيل ، يسوون به؟ على كل حال الماء يصلح لهذا وهذا ماذا؟ اآلن إذا أرادوا تجعيد الشعر ماذافي 
ن ترك بعد الماء ال شك الشعث طريق إلى اوالتسريح والتليين، وهو أيض   ، فإن تبعه المشط وتبعه الدهن ترجل، وا 

 .أنه يشعث، مع أن الخبر فيه ما فيه
 طالب:.......

 ، هللا المستعان...زاز يقفلونه والار يالزمهم ماذا عندهم؟ ال عندهم قالغب أما
 طالب: االستثناء؟

لن يزيده الماء شيئ ا إال شعث ا،  االستثناء، ترى المستثنى مفرغ؟ أين؟ االستثناء من افلن يزيده الماء إال شعث   كيف؟
 ألن المستثنى منه غير موجود. هذا األصل؛



اعلى كل حال إذا كا ما يعين على تسريحه من دهن ومشط وما أشبه ذلك فهو كما قال  هما في ن ماء  مجرد 
 وأرضاه. رضي هللا عنه

وذو  "طوى  بذي بات -قرب منها- مكة من دنا إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك وحدثني"يقول: 
 من يدخل ثم ،الصبح يصلي ثم" احيدخل في الصب "يصبح حتى الثنيتين بين" طوى اآلن يعرف بماذا؟ بالزاهر

 أن قبل يغتسل حتى امعتمر   أو احاجًّ  خرج إذا يدخل وال" : كداء بالفتح والمد،يقال لها "مكة بأعلى التي الثنية
للسنة؛ ألنه يفعل  تحصيال   "يدخلوا أنفيغتسلون قبل  معه من ويأمر ،طوى  بذي مكة من دنا إذا مكة يدخل

 .-هللا عليه وسلمصلى -ذلك ويرفعه إلى النبي 
 ."االحتالم من إال محرم وهو رأسه يغسل ال كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"

وكونه ال يغسل رأسه ذكر أنه يغتسل إلحرامه ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وأما اغتساله لإلحرام فال إشكال في 
ذلك لدخول مكة أو للوقوف كان ال يغسل رأسه إال من  كونه يغسل رأسه؛ ألنه لم يدخل في النسك بعد، أما بعد

لمثل هذه األمور، وعنده تشدد في بعض  ااحتالم؛ لئال يلزم عليه تغطية الرأس، كان ابن عمر يحتاط كثير  
 المسائل.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .بقية بدنه

 طالب:.......
أصح من هذا شيء؟ ما في أصح منه،  ماافع أن ابن عمر، يستثنى الرأس بدليل هذا الكالم، مالك عن ن ال، ال

 الرأس. ما عدا فيكون الرأس مستثنى، فيكون الغسل لجميع البدن
 طالب:.......

بالتصغير  اداء، والخروج من أسفلها من ك دى، هناك أيض  الدخول والخروج؟ الدخول لمكة من أعالها من ثنية كَ 
سفلدي، الدخول من األعلى والخروج من اك   فمنهم من يرى استحباب  ،-عليه الصالة والسالم-فعله النبي  ،أل 

ذلك، والحنابلة يقولون: يسن دخول مكة من أعالها، والخروج من أسفلها، ودخول المسجد من باب بني شيبة، 
ه، منها، ومنهم من يقول: إن هذا طريق -عليه الصالة والسالم-إلى آخره، يعني من المواضع التي دخلها النبي 

عليه الصالة غير طريقه، ال شك أن الدخول من األعلى أسهل، وهو طريقه  -عليه الصالة والسالم-ما تكلف 
ال  -عليه الصالة والسالم-طريقه  يكن لكن الخروج من األسفل ولو لم والسالم، الخروج من األعلى صعب وا 

لى مرة ثانية فيه صعوبة، وال مانع سهل؟ صعب، يعني كونه من أعالها وينزل سهل، لكن كونه يرجع إلى األع
ولذا إذا كان  ؛من أن ينزل مع األسفل ثم يدور دورة كاملة حتى يصل إلى طريقه، فال شك أن هذا أرفق بالداخل

: األعلى ليس على طريقه مثل الذي يحرم من السيل طريقه في الدخول من األسفل ال من األعلى، نعم، فال يقال
عليه -وأن هذا داخل فيما يقتدى به النبي  : إن هذا أصلإال من قال تي من أعالهافضل أنك تستدير فتأاأل إن

 كما يصنع ابن عمر وغيره. -الصالة والسالم



 ....طالب:...
 هو؟ ما

 طالب:.......
موضع معين ثم يصرفونك عنه، نعم من تريد الدخول  لمسارات، مسارات السيارات أحيان ا،ال، هو إذا ما حرفت ا

ال ممكن ال من جدة يدخل من أعالها، و  ئالذي يج ،يعني وا  من جهة الشمال يكون من  يءيج الذيمن المدينة وا 
 من جهة الجنوب أو الشرق يكون من أسفلها. الذيأعالها، و 
 ."احتالم من إال محرم وهو رأسه يغسل ال كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 العلم أهل سمعت: مالك قال"المواضع لدخول مكة وللوقوف ما عدا الرأس. ه في وعرفنا أنه يغسل جميع بدن
 طيب فيه، الغسول ما يغسل به الرأس، يعني مما ال "بالغسول رأسه المحرم الرجل يغسل أن بأس ال :يقولون 

 أن بعد" وصابون غير معطر ال بأس، هذا في الجملة، لكن كالمه يقول: من سدر وخطمي ونحوهما أو أشنان
المحرم  كالسدر رائحته طيبة، المنظف المعطر معروف أن الغسول الذي فيه الطيب مثال   "العقبة جمرة يرمي

والمناديل المعطرة كلها ممنوع منها المحرم؛ ألنها تشتمل على الطيب الذي يعلق  ممنوع منه، الطيب المعطر
كنت أطيب  -رضي هللا عنها-دليل حديث عائشة بالبدن وباليد وبالرأس، لكن بعد التحلل األول يستعمل الطيب ب

 .يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيتإلحرامه قبل أن  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 رأسه المحرم الرجل يغسل أن بأس ال :يقولون  العلم أهل سمعت"هنا:  -رحمه هللا تعالى-كالم اإلمام مالك 

نا، وهذه العلم من قبل اإلمام مالك، سمعت أهل العلم، أهل العلم ببلدترون كثرة اإلحالة على أهل  ماذا "بالغسول
ال هو إمام بإمكانه أن يقول هذا الكالم وال يتردد من غير نسبة إلى أحد، إمام دار الهجرة، نجم  لها داللة قوية وا 

من هذا اإلمام ال شك أن هذا فيه تواضع لكن حينما يقول: سمعت أهل العلم السنن، ما أحد يطعن في إمامته، 
عن أن ينقل عمن هو دونه، اإلمام  فضال   ،لشخص هو في منزلته ومقامه الكبير، والواحد منا يأنف أن ينقل قوال  

 مالك احتمال أن بعض أهل العلم الذين ينقل عنهم أنه أقل منه منزلة.
هذا  "رأسه يحلق أن بلوقبعد أن يرمي جمرة العقبة  بالغسول رأسه المحرم الرجل يغسل أن بأس ال" :يقولون 

لقاء ،الشعر وحلق ،القمل قتل له حل فقد العقبة جمرة رمى إذا أنه وذلك" هو التحلل األول عنده، نعم،  وا 
حظورات تحل؟ كونه يحل حلق تقليم األظافر يحل؟ بقية الم ؟لكن هل يحل له الطيب "الثياب ولبس ،التفث
 لبس الثياب تحل؟الشعر 

 طالب:.......
 ب.ولبس الثيا

لقاء التفث.  طالب: وا 
 هأحد من أهل العلم يمنع حلق الشعر بعد رمي الجمرة؟ ما في هفي ؟لكن كونه يحل حلق الشعر فيه إشكال نعم،

 أحد، لماذا؟ نعم؟
 طالب:.......

 ين؟أ



 ....طالب:...
لقاء ،وحلق الشعر الشعر لكنه ما ذكر قص األظافر وهو في حكم حلق  ...، حتى لما قرن به لبس الثيابوا 

 أن التحلل األول يحصل بواحد؟ -رحمه هللا-إن اإلمام مالك يرى  :ولبس الثياب، الحكم واحد، فهل نقول
 طالب: الذي يظهر من كالمه نعم.

لقاء ،الشعر وحلق ،القمل قتل له حل فقد العقبة جمرة رمى إذا أنه وذلك يقول الشراح: ، الثياب ولبس ،التفث وا 
يد، وكره الطيب قبل الطواف، يعني ولو فعل، ولو رمى جمرة العقبة، وكره الطيب قبل وال يبقى سوى النساء والص

يعني إذا لم يفعل إال  ؟وعائشة تقول: ولحله قبل أن يطوف؟ نعم ، لكن كيف يكره الطيب قبل الطوافالطواف
 يكره الطيب، أي الطيب ولبس الثياب؟ اواحد  

 طالب: لبس الثياب.
 ،يرى أن التحلل يكون برمي الجمرة بواحد فقط، هذا الذي يظهر -رحمه هللا-مالك يظهر أن اإلمام  الذيال، 

ن كان يفرق بين بعض المحظورات لقاء التفث ،فهو نص على حلق الشعر ،بين بعضها ،وا  ، ولبس الثياب ،وا 
اثنين، وأن  ذلك يختلفون فيه، ورأيه فيما يظهر أو فيما نقل عنه أنه يكره الطيب قبل الطواف ولو فعل وما عدا

اهة مع حديث عائشة كره الطيب قبل الطواف، لكن هذه الكر حل إال بعد الثالثة كالنساء، نعم، الطيب ال ي
 ." ال اعتبار لهاولحله قبل أن يطوف" الصحيح الصريح

))إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء ، لكن -إن شاء هللا تعالى-مسألة التحلل األول بما يحصل تأتي 
وهذا منشأ الخالف من اختالف الروايتين، لكن  ))إذا رميتم وحلقتم(( :هذا معروف، وفي رواية إال النساء((

فدل  "ولحله قبل أن يطوف" ألنها علقت الحل بما قبل الطواف -ارضي هللا عنه-المرجح بواسطة حديث عائشة 
هذا الوصف معتبر عند جمع من أهل  ،ولم يبق إال الطواف ،على أنه حل بعد أن فعل الحلق والرمي النحر

 ذكر المسألة. -إن شاء هللا-ويأتي علم، ال
 .اجزاك هللا خير  طالب: 

 ..على محمد. اللهم صل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (2كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 
 لبس :باب، و اإلحرام في المصبغة الثياب لبس :باب، و اإلحرام في الثياب لبس من عنه ينهى ما :بابشرح: 
 .وجهه المحرم تخمير :باب، و المنطقة المحرم

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجالل واإلكرام، واغفر للسامعين يا حي يا  ،اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه

 قيوم.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 اإلحرام في الثياب لبس من عنه ينهى ما :باب
صلى - هللا رسول سأل جال  ر  أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

 القمص تلبسوا ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الثياب من المحرم يلبس ما -هللا عليه وسلم
 من أسفل وليقطعهما خفين فليلبس نعلين يجد ال أحد إال ،الخفاف وال البرانس وال السراويالت وال العمائم وال

 ((.الورس وال الزعفران مسه اشيئ   الثياب من تلبسوا وال ،الكعبين
 لم ومن)) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ذكر عما -رحمه هللا تعالى- مالك سئل :يحيى قال
صلى هللا عليه - النبي ألن ؛سراويل المحرم يلبس أن أرى  وال ،بهذا أسمع لم :فقال ((سراويل فليلبس اإزار   يجد
 ولم ،يلبسها أن للمحرم ينبغي ال التي الثياب لبس من عنه نهى افيم السراويالت لبس عن نهى -وسلم
 .الخفين في استثنى كما فيها يستثنِ 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 .حراماإل في الثياب لبس من عنه ينهى ما :باب"
يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه  " رجال   أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

؟ والمراد به الثياب من المحرم يلبس ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل بشيء من الطرق، أن رجال  
المرأة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن  الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل، بدليل الجواب، وال يلتحق به



 ،تلبس جميع ما ذكر من القمص والعمائم والسراويل، العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن الخمر على الرؤوس
 وتلبس ما يمنع من الرجل إال ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس ال تلبسه المرأة. ،تلبس الخفاف

يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن  ((القمص تلبسوا ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
ألن  ))ال يلبس((فقال:  ؟يسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره؛ ألن غيره أولى منه بالجواب، ما يلبس المحرم

 ؛يث يبقى البقية على األصلالذي يلبسه غير محدود، والذي ال يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به، بح
ب التعديل، ما يقولون: فالن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولذا ال تجدون األئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسبا

ي ويجاهد ويفعل ويترك، ما يقولون هذه األمور، ما يذكرون أسباب التعديل؛ ألنها هي األصل ف ويبر والديه
ألنها هي  ؛ه محصور، ضعيف لكذا فقط، أما أسباب التعديل ال يذكرونهاألن المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به؛

 األصل في المسلم.
 طالب:....... 

 ال، ال ما هو صحيح.
لكن يبقى أن الرواية يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فال بد أن يعدل، ال بد أن ينص على تعديله، لكن 

ال عدل خالص يكفي، لكن ما يقولث :ما ينص على تعديله لكذا، إذا قال اإلمام ثقة، يعني يطلبون تفسير  :قة وا 
ألنه هو األصل، يعني إذا قال أحمد: ثقة،  الجرح، وال يطلبون تفسير التعديل؛الجرح، أهل العلم يطلبون تفسير 

صلي ويصوم ويحج وال يرتكب لماذا؟ لماذا ثقة؟ ألنه مسلم ي ،أحمد ثقة يب تقول:وقال أبو حاتم: ضعيف، ط
يؤثر في الرواية ويضعف الراوي  اهذا األصل، لكن ضعيف لماذا؟ ال بد من تفسيره؛ ألنه قد يرى سبب   محرمات،

من يذكر سبب  ؟بن عمرو، وسبب تضعيفهه المنهال في ا، ابن حزم ضعف حديث  اوهو في الحقيقة ليس سبب  
 تضعيفه؟

 طالب:....... 
أنت  ؟تقول بالطنبور ماذاوت الطنبور، طيب يا ابن حزم ال، سمع من بيته صالذي يركب برذون،  ما هو ،ال

كله حالل، ويرى أن كل ما ورد فيه من األحاديث  ؟ نعم يرى الغناء من جميع أبوابه وآالتهتقول؟ نعم ماذاأصلك 
ال تضعفه؟ غموضوع، اآلن تب ألنه يرى تحريم الطنبور، لكن ضعفه معه وجه؛  الذيي تضعف وتوثق الرجل وا 

حينما يناقش ابن حزم في  رح وليس بجارح،ير الجرح، ال بد منه، قد يقول بجأهل العلم يعتنون بتفس ولهذاأنت؟ 
في  اونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيض   مثل هذا يناقش من وجه، ال، نحن نرى تحريم الطنبور مثال  

ال ؟ألنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت يف؛سبب التضع فالذي  ؟ما يجرح لماذا ؟ يجرحتجرح توثق وا 
سئل ما يلبس المحرم من  -عليه الصالة والسالم-جر الكالم الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى األهم، فالنبي 

تكلم  ألنك تسمع الجوال على الموسيقىاآلن ارتفع شأن ابن حزم؛  ))ال تلبسوا القمص((الثياب؟ فقال رسول هللا: 
 اولدك يضربك كفًّ  قال: خلفي الموسيقى، نقول: طيب ابن حزم  حزم إمام ما يرى شيئ ال: وهللا ابن صاحبك يقو 

شيء، لكن ما يقول لك: أف، ترضى؟ خل الولد يتغوط في اإلناء لكن ما يبول فيه، نعم يعني كيف  هوال في
 ما يوافق المسألة هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به، والذي ال تيعني صار  ؟نرتضي بمثل هذه األمور

نأخذه، صار الدين هوى، واإلشكال أنه يقول مثل هذا الكالم عوام، ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل 



امي يقول لك: وهللا ابن حزم لالجتهاد، لكن ع األمر سهل، إذا كان أهال   وأداه اجتهاده إلى حل هذا األمر، النظر
على اإلنسان أن  ،ي بابن حزم في كل شيء أو فيما يوافق هواك؟ الفي الموسيقى، أنت تقتد ئ اوما يرى شي إمام

جاءني ، ا، ألن أنت سمعت فالن  ..هذا الشيء الذي، -عليه الصالة والسالم-لما جاء عن النبي  ايكون هواه تبع  
 التيسنين ال تقول: الشيخ فالن ما يرى زكاة الحلي، قلت: وأنت   ،رأيك ما، امرأة تقول: ...الشيخ فالن واحد قال:

ما أرى زكاة الحلي على  ابهذا اإلشكال، قلت: أنا أيض   ليسعمرنا نزكي، وهللا كل  تقولون؟ قالت: ماذافاتت 
عثيمين بكفة؛ ألن المسألة مسألة  تقولين بكفة، وحطي ابن باز وابن الذيسبيل اإللزام، لكن حطيني أنا وفالن 

ذا ما جاز له قال: ال شيء، إذا ان يتبع هواه دين ما هي بهوى، ما هو باإلنس أجاز له فالن قال: إمام، وا 
 ،والعامي يلزمه اتباع األوثق، وال يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن هذا أرجح في باب كذا، أرجح

ألن  قل من فالن إلى عالن؛الحمد هلل، أما كونه ينت ،ال، يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة بتقليده
 هذا الذي ال ينبغي. هذا وافق هواه وهذا ما وافق،

 الكالم بديع من الجواب هذايقول النووي: قال العلماء:  ))ال تلبسوا القمص((: -عليه الصالة والسالم-فقال 
 كذا يلبس ال :فقال ،منحصر فغير الجائز الملبوس وأما به، التصريح فحصل منحصر يلبس ال ما ألن ؛وجزله
، خمسين نوع ا مما يلبس؛ ألنه لو بين مما يلبس عشريسواه ما ويلبس أي ائة سنة، ثم ظهر بعد م ن نوع ا مثال 

ال ما تلبس؟ ألنها ما نص عليها، في ضمن الملبوس، يعني لو كان  مائتي سنة، ألف سنة، أمور هل تلبس وا 
هذه أمور عارضة تنقرض فيما بعد  ثم قد تكون  -عليه الصالة والسالم-الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي 

غيرها ثم يحصل اإلشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه األمور المنصوص عليها، لكن نص  ويجيء
ما  ))وال العمائم(( ،وهو ما يخاط على قدر البدن ))ال تلبسوا القمص(( ى ما ال يجوز لبسه والباقي تتركه،عل

جمع سراويل، يعني المفرد سراويل، وجمعه سراويالت، فال  :سراويالتال ))وال السراويالت(( يغطى به الرأس
بدن، وله كمان تدخل فيهما والمقصود بالسراويالت ما يغطي النصف األسفل من ال ،تلبس، ال يلبسها الرجل

منها ما يسمى بالنقبة، وهو سروال ليس فيه أكمام مفتوح وال كرسي،  األرجل، السراويالت أنواع حتى ذكروا
 .نعم الوزرة ؟مونه النقبة، ذكره األزهرية وغيره، أنه على هيئةيس

  .طالب:.......
أفتت لهم، المقصود أن هذه هودجها  للذين يرحلون  -ارضي هللا عنه-ال، التبان سروال قصير أفتت به عائشة 

 هل اللغة.الوزرة التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل؛ ألنها نوع من السراويل كما نص عليه أ 
))وال مما يلبس فوق الرأس مما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند المغاربة كثير هذا،  ))وال البرانس((

 مسه اشيئ   الثياب من تلبسوا وال ،الكعبين من أسفل وليقطعهما ،خفين فليلبسالخفاف إال أحد ال يجد نعلين 
 .((الورس وال الزعفران

يعني يلزمه أن يلبس خفين؛ ألن  (فليلبس)الالم الم األمر  الالم هذه؟ ((خفين لبسفلي))إال أحد ال يجد نعلين 
لكن األصح  ،نعم األكثر على أنه لإلباحة ؟يكون حكمه : هو أمر بعد حظراألصل في األمر الوجوب، أو نقول

هذا في  من الكعبين(())أسفل  لالم هذه الم األمرا ا،أيض   ))وليقطعهما((يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر،  أنه
عندنا حديث ابن عمر فيه األمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه اإلطالق بدون أمر حديث ابن عمر، 



بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن  -عليه الصالة والسالم-بالقطع، حديث ابن عمر قاله النبي 
حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، عندنا ننتبه لمثل هذا االختالف، عباس قاله بعرفة، 

حديث ابن عباس مطلق، اتفقا في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، 
على قاعدة حمل المطلق على وبهذا قال األئمة الثالثة، يعني الجمهور على هذا لزوم القطع، وهو الجاري 

ما يرى القطع، يلبس من غير قطع، طيب اإلمام أحمد يرى حمل المطلق  -رحمه هللا-مام أحمد طيب اإلالمقيد، 
سخ، كيف؟ يقول: هذا قيل على المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا النص ما يرجح عنده القول بالن

هي وقت البيان، وقت وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة، وعرفة  بالمدينة
ألنه لو قدر أنه حضر نسبة عشرة بالمائة المدينة وتسعين بالمائة يحتاجون إلى بيان، أهل  ؛الحاجة إلى البيان

؛ ألنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص، يحمل المطلق على المقيد لم إذا حصل البيان في موطن يكفيالع
ال لما وجد مطلق أصال   ، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ، وال وجد عام أصال  وال يلزم التكرار، وا 

يكفي عند أهل العلم في حمل المطلق عليه، لكن هذا ما  حصل التقييد ولو في مناسبة واحدةويوجد مقيد، فإذا 
هذه من وجهة -ينتهي اإلشكال، لكن اعترى و بين هذين النصين من تعارض األصل يحمل المطلق على المقيد 

اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ، يقول: حضر أعداد هائلة في  -رحمه هللا-م أحمد نظر اإلما
إلى  -رحمه هللا تعالى-عرفة وال بين لهم، وهذا وقت حاجة، وال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح 

المال، قطع الخف إتالف، إذا القول بالنسخ، وأنه ال يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك نصوص النهي عن إتالف 
أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع، وأن األمر بالقطع 

المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى بقية األئمة، يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه ال يلجأ  ،منسوخ، نعم
والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد؛ ألن حمل المطلق على المقيد نسخ إلى النسخ إال إذا لم يمكن الجمع، 

والجمع ال شك أنه أولى من القول بالنسخ، لوال  ،جزئي، التقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم
 ،قيل بالمدينة ما أبداه اإلمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يلزم أن الناس كلهم بلغهم القطع الذي

يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء  افأحيان  
والعام  الكن إذا كان الخاص مفهوم  األصل أن الخاص مقدم على العام، إذا وجد عام وخاص،  القواعد، فمثال  

تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو  ،كثر من قاعدة، في نصناكيف نرجح؟ ألن اآلن هنا تعارض أ ا،منطوق  
السبب الذي جعلهم يختلفون، اإلمام أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد، في مثل هذه الصورة قد يكون 

؟ تأخير البيان عن ماذالكن اعتراه  ،لالتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد اإجماع  
ذا كان جة، وهذا ال يجوز عنده وال عند غيره من األئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، إوقت الحا

ال عامًّ  انقدم خاصًّ  الخاص مفهوم ا والعام منطوق ا المنطوق يقدم على المفهوم لكن يقولون: الخاص مقدم  ا؟وا 
عام،  لماء طهور ال ينجسه شيء(())إن احديث أبي سعيد:  ، مثال  اعلى العام، فيختلفون في مثل هذا أيض  

من أوصافه، ماء  اوحديث ابن عمر في القلتين خاص، فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئ  
نه دون : إأو نقول : إن الماء طهور ال ينجسه شيءمن أوصافه، هل نقول ليل دون القلتين نعم وما غيرت شيئ اق

بالمفهوم، داللته على  ،مفهومألن داللة حديث ابن عمر على هذا  ل بالمنطوق؟بالخاص أو نعم القلتين؟ عمال  



ن كان مفهو  : نقدم العام ألنه منطوق هذا بالمفهوم، فهل نقول اأو نقدم الخاص وا  ن كان خاصًّ  م ا، نقدم المفهوم وا 
يعمل بمنطوقه يصححه و  -رحمه هللا-ألنه خاص، هذا على القول بتصحيح حديث القلتين؛ ألن شيخ اإلسالم 

وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وهو قول اإلمام يلغي المفهوم، فإذا عمل بمنطوقه دون مفهومه، 
لألئمة الثالثة، وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء يعني كثيرة، كان  اخالف   ،-رحمه هللا-مالك 

ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص  -صلى هللا عليه وسلم-آخر األمرين من رسول هللا 
 ؟ماذاعلى لحم اإلبل، عندنا متقدم ومتأخر، آخر األمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول: الوضوء من لحم اإلبل 

 طالب:........
إلبل ما هو آخر األمرين، منسوخ؛ ألن آخر األمرين ترك الوضوء، لكننا نقول: إن آخر األمرين عام، ولحم ا ،ال

خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا، فهذه المسائل ترون من مضايق األنظار ما هي 
ولذلك األئمة  ؛ال، هذه تحتاج إلى مزيد عنايةبساطة، بمسائل سهلة يعني ممكن يقول بها طالب علم بأدنى 

ى المفهوم، وال يختلفون في أن المتأخر ينسخ الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم عل
إلى الترجيح بأدنى شيء  اوهكذا، لكن يستروحون أحيان   ون في أن المطلق يحمل على المقيدالمتقدم، وال يختلف

ولذلك مثل هذه  ؛لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء
 ،الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم؛ ألنها مسائل من مضايق األنظارالمسائل ال تجزم بأن قول 

 ماذا ؟وعرفنا ما فيها، يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤالء األلوف المؤلفة الذين حضروا ما سمعوا الكالم
 ؟؟ نعمهؤالء قال لهم

 طالب:.......
 بدون قطع.

 طالب: والموقف مظنة أحكام.
هو البيان هذا وقته، ألوف مؤلفة حضروا ما سمعوا األول، لكن بالمقابل األئمة اآلخرون يقولون: ما بال شك، 

 ؟يلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسبة، خالص علم واستقر يكفي، نعم
  ....طالب:...

 ضاق الوقت؟ ما المقصود با
 .....طالب: يعني بعرفة ما يمدي

 ؟ما يمديكيف 
 السعة في المال هذا الذي أعرف، ما هو السعة في الوقت.طالب: هم يقولون: 

 ؟ أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة.سعة الوقت
 ... ......طالب:

ال سعة، نرجع  :لو قلنا بهذا ما قلنا ،-رحمه هللا-، نرجع إلى رأي أحمد اإذن ما تحتاج قطع   إن المسألة ضيق وا 
 ير البيان والنهي عن إضاعة المال هذا الذي يرجحه.إلى قول اإلمام أحمد، اإلمام أحمد مدعوم بتأخ

 . .....طالب:..



ما قال أحد تلبس مع وجودها، الكالم  ؟ما يمكن، ال، مع وجودها ،ي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ الغأنت تب
 فيمن لم يجد النعلين.

 . .....طالب:..
 ين؟أ

 طالب: يلزم بالشراء؟
، كما يلزم بشراء الماء للوضوء يلزم بالواجبات، بقيمته المعتادة، بما ال يشق عليه، يلزم بالشراء، بقيمة المثل يلزم

أن شريعتنا جاءت  -الحمد هلل-يعني ما هو من متطلبات اإلحرام، هذا جبلي يحتاجونه الناس، لكن مع ذلك 
 باليسير.

في مغاط  طت أطرافه ووضع لهفماذا يقال عن اإلحرام الذي خي ،للمحرم ايقول: إذا كان سروال النقبة ممنوع  
 اآللة وجيوب للمفاتيح والجوال؟

 هذا هو النقبة هو نفسه.
نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ  ))وال الورس(( الزعفران معروف مسه الزعفران(( ا))وال تلبسوا من الثياب شيئ  

إن شاء هللا -كر له يأتي مزيد ذ ؟أو للون  حة فيدخل في منع المحرم من الطيبوهل المنع من أجل الرائ ،به
 .-تعالى
 فليلبس اإزار   يجد لم ومن)) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ذكر عما مالك سئل" :يحيى قال

 -مارضي هللا عنه-في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس  "بهذا أسمع لم :-رحمه هللا- فقال ((سراويل
 فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين(( الم يجد إزار  ))من قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

مخرج في الصحيحين وغيرهما، هذا يدل على أن اإلمام مهما بلغت منزلته فإنه ال يحيط بالدين، ال يمكن 
طالب العلم، هذا ليعرف  اإلحاطة، يعني هؤالء األئمة الكبار الجبال يعني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار

جل -سان قدر نفسه، ومجموع ما أوتيت األمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول هللا اإلن
ن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليال  : -وعال بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بضع مسائل  [( سورة اإلسراء59)] {}َوَما ُأوِتيُتم مِِ

 رف قدر نفسه.على اإلنسان أن يع ،انتفش، وصار إمام الدنيا، ال
جاءت بعد مالك، يقول: لم  ،هذا اإلمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ومعروف أن الصحيحين وغيرهما

ن استدرك عليههللا أعلم، أو ما سمع :أسمع بهذا، وال ضير أن يقول اإلنسان ، الشيخ ابن باز ت، أو لم أسمع، وا 
ال، سئل عن معن بن زائدة هل هو  ،في آخر حياته يعني ما هي في آخر حلقة من الحلقات -رحمه هللا-

ال  ال تابعي وا  ، في آخر الحلقة قال المذيع: نمسح -إن شاء هللا-هو؟ قال: ما أدري، نبحثه  منصحابي وا 
، ايعني تتصور بشخص أنه محيط بالدنيا كلها؟ أبد   ؟المانع ما، خليه يجلس االسؤال، قال: ال، ال تمسحه أبد  

، اإلمام مالك يقول: لم أسمع بهذا، يقول: وال أرى العلم يعرفون أن معن بن زائدة متأخر جدًّ وتجد آحاد طالب ا
يعني في حديث ابن عمر،  ،نهى عن السراويالت -عليه الصالة والسالم-أن يلبس المحرم سراويل؛ ألن النبي 

 كما فيها يستثن   ولم ،بسهايل أنيعني ال يجوز للمحرم  للمحرم ينبغي ال التي الثياب لبس من عنهفيما نهى 



يقول: إنه ما استثنى في السراويل مثلما استثنى في  ))إال أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين(( الخفين في استثنى
 .-رحمه هللا تعالى-النعلين، وعرفنا أنه استثنى مما خفي على اإلمام مالك 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

قضية اآلن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر  -أخشى أن يفوتنا شيء-طالب: لكن يا شيخ 
 ....لكن هل
ا مثال  أو حتى لو  ن الطيب في استعماله طيب احرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع مالم   ؟الشرب استعمل عالج 

ه تطييب لكن ال شك أنه إذا قصد ب ؟وال معنى الطيب ال على هيئته أو استعمل في طعام وال يقصد به الطيب
 .الرائحة والنفس وكذا فهو طيب مهما كان

 طالب:.......
 ؟رائحته ؟وال يظهر أثره

 طالب: كيف يعني؟
مثال  من أجل أن يطيب تطييب الطعم في القهوة  قصد مثال  طيب،  يطبخ، على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو

 ال بأس، هذا ما هو بطيب، وال في معنى الطيب. طعم القهوة
  ......طالب:.

لكن ال يقصد به الطيب، يقصد به الطعم، أما لو  ؟المانع ما ،في القهوة ضعونه، ماء الورد طيب يماء الورد مثال  
 ...قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس.
 ....المعتدة. اطالب: مثل المحادة يعني اآلن تأتي كثير  

كالم على كونه يتطيب، في إشكال، لكن ال هما في المهم ال يطيب بدنه وال ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم
 ...يشم الريحان. البخاري 

 هل تشرب قهوة بها زعفران؟ ا،يأتي السؤال كثير   كطالب: مثل المعتدة أحسن هللا إلي
 رائحة ما هو بالرائحة الطعم، نعم؟إذا ال تقصد به الطيب تقصد تطييب ال

 طالب:....... 
 مقصود الطيب، نعم. ، الال مقصود الصابون وما الصابون 



 أحسن هللا إليك.
 اإلحرام في المصبغة الثياب لبس :باب

 رسول نهى: قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 نعلين ديج لم من)) :وقال ،ورس أو بزعفران امصبوغ   اثوب   المحرم يلبس أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 .((الكعبين من أسفل وليقطعهما خفين فليلبس
 عبد يحدث -رضي هللا تعالى عن عمر- الخطاب بن عمر مولى أسلم سمع أنه نافع عن مالك عن وحدثني

رضي - هللا عبيد بن طلحة على رأى -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا
 أمير يا :طلحة فقال ؟طلحة يا المصبوغ الثوب هذا ما :عمر فقال ،محرم وهو امصبوغ   اثوب   -هللا عنه
 هذا رأى جاهال   رجال   أن فلو ،الناس بكم يقتدي أئمة الره  أيها إنكم :عمر فقال ،مدر هو إنما المؤمنين
 من ايئ  ش الره  أيها تلبسوا فال ،اإلحرام في المصبغة الثياب يلبس كان هللا عبيد بن طلحة إن :لقال الثوب
 ".المصبغة الثياب هذه

 كانت أنها -مارضي هللا عنه- بكر أبي بنت أسماءأمه  عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .زعفران فيها ليس ،محرمة وهي المشبعات المعصفرات الثياب تلبس
 يحرم هل ،بالطي ريح منه ذهب ثم طيب مسه ثوب عن -رحمه هللا- مالك سئل :-رحمه هللا- يحيى قال
 .ورس أو زعفران من صباغ فيه يكن لم ما نعم :فقال ؟فيه

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 .اإلحرام في المصبغة الثياب لبس :باب"

 نهى: قال أنه -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 "ورس أو بزعفران امصبوغ   اثوب   -كان أو امرأة رجال  - المحرم يلبس أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 يصبغ به. وف، والورس نبت أصفر طيب الرائحةالزعفران معر 
 طالب:........ 

 ؟الصبغ نعم؟
 طالب:........ 

فيه الثوب أو يخطط أو يقلم المقصود أنه صبغة، عبد الرحمن بن غطس الصبغ يوضع هذا النبت في ماء وي
فما أنكر  ))ما هذا؟(( :-عليه الصالة والسالم-جاء وعليه ردع، فقال له النبي و  -رضي هللا عنه-ف تزوج عو 

نما علق به من المر  وال  أة، الرجل ال يلبس الثوب المزعفرعليه، لكن العلماء قالوا: لعله لم يقصد هذا الصبغ، وا 
 المعصفر، فقالوا: لعله لحقه من ثوب المرأة ما قصد.

 دليل أن عليه أثر.طالب: 
 زادت الصفرة والحمرة اشتد المنع. نعم، فاألصل المنع، وكل ما ،أثر
 وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ((الكعبين من أسفل وليقطعهما خفين فليلبس نعلين يجد لم من)) :وقال



 بن رعم أن عمر بن هللا عبد يحدث الخطاب بن عمر مولى أسلم سمع أنه نافع عن مالك عن وحدثني"
 .أحد العشرة المبشرين "هللا عبيد بن طلحة على رأى الخطاب

 سااااااعيد وسااااااعد واباااااان عااااااوف وطلحااااااة
 وعامر فهر........................   ج

  جج
 ؟ماذا

 ....................والزبير الممدح  ...................................
 

 فقال ،محرم وهو امصبوغ   اثوب  "أن يقتدي به من رآه بالجنة مظنة  طلحة أحد العشرة المبشرين نالمقصود أ
المدر هو نعم كيف مدر؟  "مدر هو إنما المؤمنين أمير يا :طلحة فقال ؟طلحة يا المصبوغ الثوب هذا ما :عمر

ال مدر صارا المدر هنا؟ هو الطين األحمر، لكن  ما؟ ماذاطين، لكن هنا يقولون ال لطين، نعم إذا قيل: حجر وا 
، األصل أنها تكون في الكن تخالط بياض   ،؟ حمرة، المغرة حمرةنعم ؟معنى المغرة ما ،شراح: هنا مغرةيقولون ال

 للون، البياض الذي يخالطه األحمراللبن الذي يخالطه شيء من الدم، هذه المغرة فكأن هذا الثوب مصبوغ بهذا ا
"أئمة يقتدى  ال سيما الكبار منهم -المعليه الصالة والس-يعني صحابة النبي  "فقال عمر: إنكم أيها الره "

ولذا على طالب العلم الذي ترتفع منزلته إلى أن يكون  ؛، يأتم بكم الناس، ويقلدونكمالناس بكم يقتدي أئمة بهم"
"إنكم أيها  تكون دعوته بفعله قبل قولهيخشى من أثره على الناس، وأن  اعليه أن ال يزاول شيئ   ،ممن يقتدى به

 يلبس كان هللا عبيد بن طلحة إن :قالف الثوب هذا رأى جاهال   رجال   أن فلو ،تدي بكم الناسأئمة يق الره 
الكالم هل عمر منع طلحة  ،"المصبغة الثياب هذه من اشيئ   الره  أيها تلبسوا فال ،اإلحرام في المصبغة الثياب

تعدي األمر إلى غيره؟ نعم خشية  من أن يلبس هذا الثوب المصبغ أو لئال يقتدى به؟ يعني منعه لذاته أو خشية
ال غير ممنوع، غير ممنوع من خالل كالم عمر  األمر، إذ اتعدي  ، -رضي هللا تعالى عنه-هذا اللون ممنوع وا 

رضي هللا -المانع؟ إذا كان ما هو ممنوع لذاته، لكن عمر  ما ،يقتدي بطلحة طيب يأتي شخص يصبغ بمدر
 ادام لبس طلحة ثوب   ، وماامصبوغ   اخص يقول: إن طلحة لبس ثوب  من شدة احتياطه أن يأتي ش -تعالى عنه
هذا صفرة، إلى أن يقع الناس في المحظور، فأراد عمر  ماذا؟هذا مغر، هذا مدر، هذا  بأي صبغ كان امصبوغ  

من هذه الثياب  ا"فال تلبسوا أيها الره  شيئ   يحسم المادة، أن يحسم هذه المادةأن  -رضي هللا تعالى عنه-
 لئال يقتدي به جاهل، ويسترسل في الصبغ حتى يقع في المحظور. ؛فإنما كره ذلك لمصبغة"ا
 المعصفرات الثياب تلبس كانت أنها بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"

ران أو ورس، نعم، قالوا: إن المرأة والرجل يستوون في المنع من الثياب المصبوغة بزعف "محرمة وهي المشبعات
وقالوا: إن هذا يستوي فيه الرجل  مسه الزعفران وال الورس(( ا))وال تلبسوا من الثياب شيئ  في النص األول: 

عفران أو بز  امصبوغ   اثوب   -كان أو امرأة رجال  -أن يلبس المحرم  -صلى هللا عليه وسلم-والمرأة، نهى رسول هللا 
اهنا أسماء ب ورس، لكن الصبغ بغيرهما ذكره البخاري، هذا القول ذكره البخاري عن  نت أبي بكر وهو أيض 

ا بالثياب المصبغة المشبعة وهي محرمةأنها ال تر  امعلق   -ارضي هللا عنه-عائشة  ، زعفران فيها ليس ى بأس 
 ذلك تختلف عن الرجل فيه. تثنى بالنسبة للنساء من األصباغ الزعفران والورس وما عدافعلى هذا يس



 يكن لم ما ،نعم :قال ؟فيه يحرم هل ،الطيب ريح منه ذهب ثم ،طيب مسه ثوب عن مالك سئل :يىيح قال"
))وال تلبسوا : -عليه الصالة والسالم-يعني فيحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر قوله  "ورس أو زعفران صباغ فيه
ن الزعفران والورس ي هل المنع موأجازه الشافعية إذا ذهبت ريحه؛ ألن الخالف فمسه الزعفران وال الورس((  اشيئ  

بحيث إذا وجد لونه أو ريحه يسمى زعفران، نعم، يعني في الثياب، يبقى زعفران،  ا؟أو لهما مع   للون أو للريح
ن المقصود به الرائحة كالشافعية : إ، ولو ذهبت رائحته، وهذا وجه المنع المطلق منه، أما من يقولاويبقى ورس  

ل بالماء ما فاحت رائحته فإنه يجوز عندهم، والحديث يتناول األمرين، بحيث لو ب   يقولون: إذا ذهبت رائحته
 يتناول اللون ويتناول الرائحة ال سيما بالنسبة لهذين الذين جاء النص عنهما.

لبس المعصفر المصبوغ باللون األصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير 
ا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس الزعفران والورس هذ

 المعصفر.
-يعني مثل الورس والزعفران، طيب وفيه الفدية، واستدلوا بإنكار عمر  "العصفر طيب :وعن أبي حنيفة"قال: 

ذر بأن عمر كره ذلك لئال يقتدي به تعقبهم ابن المنة بن عبيد هللا في الكالم السابق، على طلح -رضي هللا عنه
قالوا:  الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر، يقول ابن المنذر: تعقب الحنفية، الحنفية

النص على الورس والزعفران الحنفية استدلوا بإنكار عمر على طلحة قالوا: أنكر العصفر طيب، وفيه الفدية، 
دام  نكار لئال يقتدي به جاهل، ال ألنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ماعليه المدر، لكن وجه اإل

ا جاز هذا اللون يجوز غيره من األلوان، فيلبس المورس والمزعفر، فيتعدى أمره إلى الممنوع، وفي البخاري معلق  
 ؟، نعمعن جابر: ال أرى المعصفر طيب ا

 طالب:.........
ضها إذا بخيتها مثل لون مثل األطياب الموجودة في األسواق لها ألوان، لها ألوان بعكثير من األطياب لها 

م ، قالوا: يحر ..نهإهل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخالف، قلنا: الكالم ، ..ومثل العصفر
 .لمن؟ للشافعية اولو ذهب ريحه خالف   ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي المعصفر والمزعفر

 أحسن هللا إليك.
 :المنطقة المحرم لبس :باب

 .للمحرم المنطقة لبس يكره كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 تحت المحرم يلبسها المنطقة في يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".بع  إلى بعضها يعقد اسيور   اجميع   رفيهاط جعل إذا بذلك بأس ال نهإ": ثيابه
 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا: -رحمه هللا تعالى- مالك قال

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج، فيشد  ،ما يشد به الوسطموهي  "المنطقة المحرم لبس :باب"

 ته كالعميان.أو لكونه يحتاجها إلحراز نفق ،ظهره بشيء



وروي عنه  "للمحرم المنطقة لبس يكره كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
 ، فكأنه يرى أن لبسها من باب خالف األولى.-وأرضاه رضي هللا تعالى عنه-الجواز 

المورد والخف للمرأة، الحلي بالحلي والثوب األسود و  ابأس   -ارضي هللا عنه-عائشة  : ولم ترَ افي البخاري معلق  
إال أنها المنطقة على  ال على الر  جل، هذا شبيه بالمنطقةالذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال، الخلخ

، لكنها -ارضي هللا تعالى عنه- اما يلبس في اليد ال ترى به بأس   اجل، وأيض  وسط البدن، والخلخال على الر   
 ها.ؤ زينة ال يجوز إبداجانب؛ ألن هذا النسبة للرجال األتحتاط ب

 تحت المحرم يلبسها المنطقة في"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول 
ال ال مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق  تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوميعني  "بذلك بأس ال نه: "إثيابه وا 

، وعلى قة بنفس الوقت يشد بها الظهر، ويربط به اإلزار، ويضع فيه النفقةافترض أنها هميان ومنط ؟الثياب؟ نعم
بمعنى  ؟ما يمنع؟ اآلن تحت الثياب يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب هفي هذا يكون فوق الثياب

ا نقول: أن ما يلبس تحت الثياب  ال ال؟  هل للرجل أن يلبس سراويل تحت اإلزارال أثر له؟ إذا كان مقصود  وا 
 هذا تحت ما يبين، هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم؟

 طالب:........ 
 هل له أثر؟  ؟بحيث ال يرى  هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخف   :لكن تحت الثياب هل نقول نعم،

 طالب:........ 
 ع أكثر من مصلحة.الظهر، ويجم من أجليشده فوق الثياب  غي يشد شيئ ايب الذيال، الغالب أن 

ه من فعدِ  يل إذا احتاج إليها.،طالب: لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراو 
 الحاجة.

هذه المنطقة، اجتمع في شد  هو اآلن نظر إلى مصلحة واحدة وهي شد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في ،ال
يداع النفقة فيه؛ ألن التنصيص  الظهر على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في وشد اإلزار، وا 

 الحكم أو ال؟ 
 طالب:........ 
 تحت المحرم يلبسها المنطقة فينه سمع سعيد بن المسيب يقول يقلده الناس؟ اسمع الكالم يقول: إيعني حتى ال 

نصوص  لنا لفظه معاملةولبسه فوق ثيابه، إذا عام ةمنطق" يجوز، لكن افترض أنه جاء ببذلك بأس ال نهإ: "ثيابه
ذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم،  ،له مفهوم ومنطوق  نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وا 

ن كرهها هنا، لكن  مسألة دليل هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس، يعني في قوله الثاني، وا 
السروال تحت الثوب، النقاب تحت  فوق الثياب، ونجري على هذانحتاج إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما 

س نقاب ا وأحط الغطاء ألب ،أنا وهللا ما أشوف :الغطاء؛ ألنه يوجد من يفتي اآلن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة
يقول: بأن  زيد من الناس يلبس سراويل وفوقه اإلزار، إذا كان لهذا الكالم أثر؛ ألنه وجد منل اأيض   فوقه، نقول:

، فهذا ي رى اإلزار ما  ا، نقول: أيض  رى النقاب تحت الغطاء ما فيه شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما ت
إذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل االستعانة  وهالذي جعلنا نتكلم على قوله: تحت ثيابه، 



بعد ذلك نحتاج إلى رباط لإلزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه  تكون تحت الثياب، ثم ا على متاعب الحجبه
يعني  يعني يدخل بعضها في بعض، جمع سير "بع  إلى بعضها يعقد اسيور   اجميع   طرفيها جعل إذا"؟ تكفي

شمع ا  من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة، يربط بعضها في بعض هكذا، لكن لو ما كانت السيور، كانت
 ال ما تصلح؟ا  تصلح و  طبق واحد على الثاني،مثال  ي

 طالب:....... 
 ي تقول كذا أنت؟غتب ؟سيور، الشمع ما يجوزتقتدي بسعيد تقول: وهللا يقول: ي غأنت اآلن أنت تعرف تب

 طالب:........
 هذا الكالم، الكالم هل له مفهوم كل كالمه ذا؟ نعم، ألن

 طالب:........ 
 يعقد بعضها إلى بعض. اسيور   اإذا جعل طرفيها جميع  شرط، ألن هذا  يقول: إذا جعل
 طالب:.......

بدون سيور، أنت  ؟صار ماذا ،وعقدت طرفه بطرفه الثاني اورخو   اكبير   الو صار مشدًّ هي عبارة عن مشد، ال، 
 ا؟الزم تسير سيور  طرفه نقول:  دت حزم ظهرك بشماغكأر  بالشماغ مثال  

 .......طالب:
ا، إذا جعرتبط اآلنهذا ا ،ال ، وأربطة ما هو برباط، اهذا الرباط، بعضها بعض   ل طرفها سيور ا يعقد بعضها بعض 
 ف الثاني، هي تعقد على نصف البدنير أربطة، ال هي ما تشابه السراويل حقيقة، ما له عالقة بالنصصي تغتب

حاجة إذا احتيج الكالم على الهذا يستعان بها يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة، 
ا ال ال؟ آلمته ركبته ف إليها، آلمه ظهره فوضع مشدًّ ، موجود في اصحيًّ  اعليها رباط   وضعيلزمه شيء وا 

 الصيدليات.
 يعقد بعضها إلى بع " ا"في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه ال بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيور   :يقول

يقول ابن عبد البر: "فال تكره " ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا: مالك قالبعض، " يعني يدخل بعضها في
إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولمن ينقل كراهته إال عن ابن  مصار، وأجازوا عقدهعنده وعند فقهاء األ

يد منع العقد، عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة، سع
تجعل في اإلحرامات وفي غيرها، بعضهم  تييعني يربط بعضها في بعض، اآلن في حكم العقد المشابك ال

يمسك به من  ومعروف المشابك الدبابيس الكالليبيمسك اإلحرام سواء  األعلى أو األسفل فيجعله كالمخيط، 
ا الرداء كذلك.أعاله إلى أ  سفله، واألعلى أيض 

 .طالب:.......
ال طقطق، نعم، موجود، وهذا كله تحايل على لبس المخيط، يكرهون العقد، عقد لكن ما تدعو إليه الحاجة وال  وا 

العورة،  هذا أمر ال بد منه، خشية أن يبدو أمر محرمال بد منه، ما ال يثبت اإلزار إال به  ،يثبت اإلزار إال به
يتحاشى الرباط، لكن إدخال بعضها  بط عنده السيور عندهالحاجة، فال يزاد على قدر الحاجة، الر لكن هذا بقدر 



معناه؟ هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشاه، وجاء عنه منعه عند ابن أبي شيبة، فهو مجرد يدخل  مافي بعض 
 هذا في هذا من دون عقد.

 طالب:....... 
 يلبس. الذيانتقبت، وهذا 
 طالب:....... 

 من لبس النقاب. المقصود أنها لبست النقاب وهي ممنوعة
 طالب:........ 
الكالم على النقاب،  سيأتيوال تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين ال بأس، و  ،ال، ال تنتقب

 ؟، نعم...وعلى
 طالب:........ 

و أو نقاب تحت الغطاء، ل وهللا إني ما أرى له أثر؛ ألنه حتى لو لبس...، يلزم عليه لو لبس سروال حتى الثياب
 عاملناه معاملة النصوص قلنا بهذا.

 أحسن هللا إليك.
 .وجهه المحرم تخمير :باب

 الحنفي عمير بن الفرافصة أخبرني :قال أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 .محرم وهو وجهه يغطي بالعرج -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان رأى أنه

 الرأس من الذقن فوق  ما: "يقول كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد نأ نافع عن مالك عن وحدثني
 ".المحرم يخمره فال

 ومات هللا عبد بن واقد ابنه كفن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".لطيبناه حرم أنا لوال" :وقال ،ووجهه رأسه وخمر ،امحرم   بالجحفة

نما :مالك قال  .العمل انقضى فقد مات فإذا ،احيًّ  دام ما الرجل يعمل وا 
 وال المحرمة المرأة تنتقب ال: "يقول كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".القفازين تلبس

 ،محرمات ونحن وجوهنا نخمر كنا: "قالت أنها المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".-مارضي هللا عنه- الصديق بكر أبي بنت أسماء مع ونحن

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
أو ال كرأسه؟ فالعلماء  فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنهالتغطية،  :التخمير "وجهه المحرم تخمير :باب"

ن عوف وابن الزبير عن ابن عباس وعبد الرحمن بجاء  ايختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان وأيض  
وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه  ه ال بأس به، وبهذا يقول الشافعيأن وجابر

يجوز، واختارها األكثر من  :وعن اإلمام أحمد روايتان: إحداهما ،يحرم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة
 .ارأس فال تجوز اتفاق  ال يجوز، أما تغطية ال :أصحابه، والثانية



 عمير بن الفرافصة أخبرني :قال أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
ألنه يرى  "محرم وهو وجهه يغطي" قرية على ثالث مراحل من المدينة "بالعرج عفان بن عثمان رأى أنه الحنفي

 جواز ذلك.
 يخمره فال الرأس من الذقن فوق  ما: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ولذا  ؛أما تغطية الرأس فال خالف فيهاال يغطيه، هذا رأي عثمان الجواز، وهذا رأي ابن عمر المنع،  "المحرم

 جاء المنع من لبس العمائم والبرانس، تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته، سقط
فجاء المنع من تغطية  ))كفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه وال وجهه((عنها فمات، وجاء في صحيح مسلم: 

 ن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى.فإذا منع من تغطية وجه الميت فلئالوجه، 
ن تكلم بعضهم فيهال أحد...،  وهذه الرواية في صحيح مسلم ها، رواة لم يذكر ا، وقال: إن أكثر الفي الصحيح، وا 
ن الوجه كالرأس ال يغطى، وما دامت الراوية في صحيح : إوهي عمدة من يقول ،على كل حال هي في الصحيح

 مسلم ال كالم ألحد.
 بالجحفة ومات -هللا عبد بن- واقد ابنه كفن عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول هنا: 

االحال أنه قد مات بالجحفة و  "امحرم    حرم أنا لوال :وقال" غطى رأسه ووجهه "ووجهه رأسه وخمر" محرم 
ه بالحنوط لباشروا هذا الحنوط وهم محرمون، أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف ألنه لو طيبو  "لطيبناه

نما": -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول اإلمام مالك  ؛شيء يمنع بالنسبة له، خالص ما دام مات هبالموت، ما في  وا 
دام مات ورفع عنه قلم  يعني رأى أنه ما "العملانقطع  فقد مات فإذا احيًّ  دام ما -يعني بالتكاليف- الرجل يعمل

ما هو مكلف، وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته  وه  مانع أن يفعل به ما يفعل بغيرهالتكليف ال
، طيب غيره ما يلبون ابه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبي  دابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة 

 .غيره ال، هذه قضية عين، ما يقاس عليه يوم القيامة؟ قالوا:
رحمه -فال يمتنع تطييب المحرم وال تغطية وجهه، وبهذا قال أبو حنيفة  "العمل انقضى فقد مات فإذا"يقول: 

نما، يعني مع من؟ مع مالك، قال: -هللا  ،-رحمه هللا-، أقر فعل ابن عمر، اإلمام مالك ...دام ما الرجل يعمل وا 
نما"قال مالك:   ."العمل انقضى مات فإذا احيًّ  دام مايعني بالتكاليف  الرجل يعمل وا 

وقال غيرهما: ال يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابته، وأجابوا عن هذا بأنه 
عليه الصالة -، ويرون أن غيره ليس مثله، شهد له النبي ابعث يوم القيامة ملبيًّ قضية عين، يعني العلة أنه ي

وأما من عداه فيبقى على األصل، واألصل أن الميت يدرج في األكفان من هامه إلى إبهامه، وال يبرز  ،-والسالم
عليه وال  منه شيء، لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه ال يخمر رأسه، وهذا أمر متفق

 وجهه.
 تلبس وال المحرمة المرأة تنتقب ال: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ال تنتقب المحرمة، ال تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين، وجاء هذا  "القفازين

ن كان أبو داود أشارالبخاري وأبي داود والترمذي والنسا دالحديث مرفوع عن  رواية النقاب. إلى لمز الرواية ئي، وا 
 طالب:........ 



يعني كأنه يستشم شذوذها، يستروح إلى شذوذها، وبعضهم يعني مع اإلساءة البالغة في  ..،لمزها يعني ما كأنها
وال تنتقب المرأة،  فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة، نساء كأنه يميل إلى قول أبي داوداستعمال النقاب من قبل ال

مفهومه أنه إذا كانت المحرمة ال  ،الحالل تنتقب اإذ   ،ما تنتقب ة؟ أنه الداللة على أنها إذا المحرمماذامن أجل 
يرى النقاب نعم الموجود اآلن، يعني سوء االستعمال جعله يحكم على هذه الرواية ، هو تنتقب فالحالل تنتقب

واقع الناس ال أثر له في النصوص، تبقى  ؟اقع الناس يؤثر في النصوصبأنها فيها ما فيها، لكن متى كان و 
وأن المحرمة ال تنتقب والحالل تنتقب، لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين،  ا،النصوص نصوص  

ذا ، وا  ا، ما صار نقاب  افي غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور  
، وال نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية اصار سفور   ةضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشر 

الثابتة في الصحيح، النقاب نقاب، نحرر النقاب وال عندنا إشكال، يعني هل نحن مطالبون بأن نزيد على 
أنت نصدر فتوى بتحريم النقاب،  .ية باتباع النصوص، فإذا جاء النص....النصوص؟ نحن نحقق هذه العبود

، السفور الذي يزاوله النساء ال يمكن أن يحكم احرر النقاب يا أخي قبل، والواقع ال يحكم على النصوص أبد  
، صحيح موحش وهللا، فال نحتاج إلى أن نمنع اموحش   نا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي على النصوص، ورأي

ستعمال، يبقى أن سوء االستعمال سيء وسفور وال يدخل في النقاب النقاب، أو نضعف الرواية لسوء اال
، وأنه اوأقروا ما كان عليه العرب قبل اإلسالم يبقى نقاب   ،الشرعي، وأما النقاب الشرعي الذي جاءت الشريعة به

 ال يفتن وال يثير وال شيء.
ر الوجه والكفين بحضور الرجال يعني ما يخاط بقدر اليد مع أنه يجوز، بل يلزم ست "وال تلبس القفازين"

 األجانب على ما سيأتي.
 أنها -بنت عمه- بن الزبير المنذر بنت فاطمةزوجته  عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
زوجها، وهي جدتها وجدة  "الصديق بكر أبي بنت أسماء مع ونحن ،محرمات ونحن وجوهنا نخمر كنا: "قالت

علينا" لماذا؟ ألن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال األجانب، رواه أبو داود عن  زاد في رواية: "فال تنكر
فإذا حاذونا سدلت  محرمات -صلى هللا عليه وسلم-عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول هللا 

 ،هها بحضرة األجانبفإذا جاوزونا كشفناه، فالمرأة المحرمة تغطي وج ،إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها
 وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها.

 ..وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (3الموطأ كتاب الحج )شرح: 

 .الحج في الطيب في جاء ما :بابشرح: 
 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 ن الرحيمبسم هللا الرحم

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين. 

 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :الحج في الطيب في جاء ما :باب
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 يطوف أن قبل ولحله يحرم أن قبل إلحرامه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أطيب كنت: "قالت أنها

 ".بالبيت
صلى هللا عليه - هللا رسول إلى جاء اأعرابيًّ  أن رباح أبي بن عطاء عن قيس بن حميد عن مالك عن وحدثني
 تأمرني فكيف ،بعمرة أهللت إني هللا رسول يا :فقال ،صفرة أثر وبه قميص األعرابي وعلى بحنين وهو -وسلم
 في وافعل ،عنك الصفرة هذه واغسل ،قميصك انزع)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ؟أصنع أن

 ((.حجك في تفعل ما عمرتك
رضي - الخطاب بن عمر أن -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر مولى أسلم عن نافع نع مالك عن وحدثني
رضي - سفيان أبي بن معاوية فقال ؟"الطيب هذا ريح ممن" :فقال ،بالشجرة وهو اطيب   اريح   وجد -هللا عنه
 أمير يا طيبتني حبيبة أم إن :معاوية فقال ؟هللا لعمر منك :فقال ،المؤمنين أمير يا يمنِ  :-ماهللا عنه
 ".فلتغسلنه لترجعن عليك عزمت :عمر فقال ،المؤمنين
 وجد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أهله من واحد غير عن زييد بن الصلت عن مالك عن وحدثني

لى بالشجرة وهو طيب ريح  يا مني :كثير فقال ؟الطيب هذا ريح ممن" :عمر فقال ،الصلت بن كثير جنبه وا 
 ففعل ،تنقيه حتى رأسك فأدلك شربة إلى فاذهب :عمر فقال ،أحلق ال أن وأردت رأسي لبدت المؤمنين أمير
 ".الصلت بن كثير
 .النخلة أصل عند تكون  حفير الشربة :مالك قال



 عبد بن الوليد أن الرحمن عبد أبي بن وربيعة بكر أبي بن هللا وعبد سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 عن يفي  أن وقبل ،رأسه وحلق ،الجمرة رمى أن بعد ثابت بن زيد بن خارجةو  هللا عبد بن سالم سأل الملك
 .ثابت بن زيد بن خارجة له وأرخص ،سالم فنهاه ،الطيب

 منى من يفي  أن وقبل ،يحرم أن قبل طيب فيه ليس بدهن الرجل يدهن أن بأس ال: -رحمه هللا-قال مالك 
 .الجمرة رمي بعد
 به بأس فال ذلك من النار تمسه ما أما :فقال ؟المحرم يأكله هل زعفران فيه طعام عن مالك سئل :يحيى قال
 .المحرم يأكله فال ذلك من النار تمسه لم ما وأما ،المحرم يأكله أن

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :- تعالىرحمه هللا-فيقول المؤلف 
االنتهاء والفراغ الظرفية تقتضي ما بين الدخول فيه إلى  "في الحج"وقوله:  "الحج في الطيب في جاء ما :باب"

وبعد أن يفرغ  ؟نه في الحج: إالطيب في الحج، يعني قبل أن يحرم اإلنسان هل يقال لهمن جميع أعماله، 
د اإلحرام وقبل التحلل منه محظور من محظورات ال، فالطيب في الحج بع ؟إنه في الحج :ويوادع هل يقال
وبعد التحلل منه؟ والمراد بذلك التحلل األول على ما  ذا عن الطيب قبل الدخول في النسكاإلحرام، لكن ما

 سيأتي.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 

- النبي زوج عائشة عن -القاسم بن محمد- أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني"
تطيب  "يحرم أن قبل إلحرامه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أطيب كنت: قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم

 -عليه الصالة والسالم-"في رأس النبي ووبيص المسك لمعانه وبريقه  "وكان يرى وبيص الطيب" رأسه ال ثيابه
- هللا رسول أطيب كنت" ص فيه، وهو متفق عليه،، والحديث نهذا في البدن ال بأس به "ولحيته وهو محرم

وبهذا قال جمهور العلماء أن الطيب ال بأس به في البدن قبل  "يحرم أن قبل إلحرامه -صلى هللا عليه وسلم
اإلحرام، وال مانع من استدامته بعد اإلحرام، أما في الثياب فال، فيجب غسل ما مسها من طيب على ما يدل 

 عليه الحديث اآلتي.
واف اإلفاضة، قبل أن يعني قبل ط "بالبيت يطوف أن قبل ولحله" في اإلحراميعني قبل أن يدخل  "قبل أن يحرم"
ألنها علقت ذلك على وصف مؤثر وهو  ف هذا المراد به طواف القدوم؟ ال؛هل يتصور أن الطوا يطوف بالبيت

طواف الوادع؟ ال، لماذا؟ ألنه قد فرغ  الحل، فدل على أنه حل من إحرامه، وهل يتصور أن المراد بالطواف هنا
من جميع أعمال الحج، والوداع ليس من أعمال الحج إنما هو للمغادرة، ليس من أعمال الحج الداخلة فيه، بدليل 

 أن أهل مكة ليس عليهم وداع، نعم، فال يدخل في هذا.
اف اإلفاضة؛ ألن طواف القدوم المقصود أن المراد بالطواف هنا الذي علق به الوصف المؤثر وهو الحل هو طو 

قبل الحل، وطواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج، وهذا الحديث من أقوى األدلة على أن التحلل ال يحصل 
إال باألفعال التي تسبق طواف اإلفاضة؛ ألنه قبل الطواف، قبل اإلفاضة قبل أن يطوف بالبيت حصل له الحل، 



الحل يحصل بواحد لكان الحل المذكور في الحديث قبل الذي يليه وطواف  ن، ولكاني  ولو حصل له قبل ذلك لبَ 
وقع بعد الحلق والرمي، بالنسبة للنحر هل هو من األعمال التي  -عليه الصالة والسالم-اإلفاضة بالنسبة لفعله 

لطواف ومعه وا لتي علق بها التحلل ثالثة: الرمي والحلقال، األعمال ا ؟علق بها التحلل؟ نعم ؟علق بها الحل
جل -يعني جاء فيه مثل قوله  حل، مع أن النحر وهذه من الغرائبالسعي، هذه هي األعمال التي رتب عليها ال

بدأ بحلق الرأس قبل  ايعني لو أن إنسان   [( سورة البقرة470)] }َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه{: -وعال
ال ال؟ نعمأن يبلغ الهدي م -ولوال قوله  ،حله، يعني نزل من مزدلفة منتصف الليل ورمى وحلق يلزمه شيء وا 

لقلنا: إنه محظور حتى يبلغ  ن سأل عن من قدم الحلق قبل الرميلم ))افعل وال حرج((: -عليه الصالة والسالم
مقصود أن الخالف أو فعله؟ ال الخالف في محله هل هو وقت حلوله أو مكان حلوله الهدي محله، على أن

معروف، وعامة أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، إنما جعلوا أسباب التحلل ثالثة، واختلفوا بما 
يحصل به التحلل األول، فمنهم من يرى أنه ال يحصل إال باثنين، ومنهم من يرى أنه يحصل بالرمي فقط، وجاء 

لق، ألحاديث التي اقتصر فيها على الرمي، أو ما ضم إليه من حفي ذلك أحاديث ال تسلم من مقال، سواء  كان ا
إلحرامه قبل أن يحرم، ولحله  -صلى هللا عليه وسلم-"كنت أطيب رسول هللا  وهذا الحديث أصح ما في الباب،

 قبل أن يطوف بالبيت" ولو حل قبل ذلك لقالت: قبل أن يحلق، لو اكتفى بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق.
 فيها؟ ماذا ؟نعم

  ....طالب:...
معروف أنه يتحلل إذا جاء بأفعالها، إذا جاء بأفعالها يتحلل، إذا طاف وسعى وقصر أو حلق  إذا كان معه هدي

 يتحلل.
  ....طالب:...

 ؟أين
  ....طالب:...

نما وجوبه بالنسبة للمتمتع والقارن، أما بالن د والمعتمر فقط سبة للمفر بالنسبة للهدي في العمرة سنة، نعم سنة، وا 
 تطوع، فإذا جاء بأفعالها فحله رتب على اإلتيان بأفعالها، نعم. سنة، هدي

  ....طالب:... 
ا ال تسلم من ، وكله«إذا رميتم وحلقتم» :، في رواية«إذا رميتم فقد حللتم» :ال، هو األصح جاء في الحديث

 مقال، وأصح ما في الباب هذا الحديث.
  ....طالب:...

 ق هذا الحديث؟يعني من طر 
  .....طالب:...

ما قبل الطواف لنبه عليه، لقالت: ى القبلية هذه؟ نعم، ولو كان قبل معن مالكن "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" 
قبل الحلق، قبل الرمي، وأما قولها: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" كما أن الذكر ذكر الصباح والمساء قبل طلوع 

و كان قبل صالة الفجر يعلق بما قبل طلوع الشمس؟ ال، ولو كان قبل صالة الشمس وقبل غروبها، نعم ل



ال ما هو بظاهر؟ في الحديث استحباب الطيب عند إرادة اإلحرام،  العصر ما علق بغروب الشمس، ظاهر وا 
ها، ؤ بقاضر الرائحة ال ي اوأنه ال يضر بقاء لونه، وأيض   ،استحباب الطيب عند إرادة اإلحرام، وجواز استدامته

نما يحرم ا ه من محظورات اإلحرام، وفرق بين االستدامة واالبتداء، بدليل أن عقد النكاح يحرم حال بتداؤه، ابتداؤ وا 
ال؟ إجماع   جائز، هذا رأي الجمهور وقال مالك والزهري وجماعة: "يحرم  ااإلحرام، استدامة النكاح نعم جائز وا 
 إلحرام" التطيب عند اإلحرام بطيب يبقى له رائحة بعد ا

ن كان قبله بطيب تبقى رائحته بعد اإلحرام" أجابوا عن  ،قال مالك والزهري وجماعة: "يحرم التطيب عند اإلحرام وا 
" -عليه الصالة والسالم-هذا الحديث بأنه ذهبت رائحته، لكن حديث: "كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي 

 هذا نص في الباب.
كان قبل  قبل اإلحرام -عليه الصالة والسالم-هذا الطيب الذي تطيبه النبي  نإمن أجوبتهم:  اهم يقولون أيض  

نص في الباب، وهو مفسر  ، لكن الحديث: "كنت أرى وبيص المسك" هذاغتسال لإلحرام، فأذهبه االغتسالاال
 ....بعضهم ذهبلما عندنا، 
 طالب:......
يعني االغتسال يزيل الشعر  ؟اإلنسان أشعث أغبروكون  كيف توفق بين االغتسال مثال   ؟الفرق  ما ؟يعني الغسل

ال ال؟ كيف توفق زول أثر عد مدة يسيرة يشعث، كونه يتطيب ويببينها؟ يعني كون اإلنسان يغتسل  صح وا 
، فمثل هذا ال اأبد   ....... على هذه الصفةالطيب بعد مدة، ال ينافي كونهم أتوه وخرجوا إلى الموقف وتعرض

 يعارض هذا.
وأنه حبب إليه ما حبب من النساء  ،-عليه الصالة والسالم-إلى أن الحديث من خصائصه بعضهم ذهب 

عليه الصالة -، وأما كونه اذمعروف أن الخصائص ال تثبت بمثل هوالطيب، وليس في حكمه غيره، ولكن ال
ارض من نهى عن الطيب وتطيب فيحمل فعله على أنه خاص به، ونهيه لألمة نعم هذا لو حصل التع -والسالم

كل وجه، اآلن ممكن الجمع، النهي عن الطيب إنما هو بعد التلبس باإلحرام، والطيب المذكور إنما هو قبل 
 ؟التلبس باإلحرام، فال وجه للتخصيص، نعم

 .. ....طالب:.
رحمة -ال، كالم مالك منع الطيب بمعنى منع بقاء أثر الطيب بعد الدخول في النسك، نعم، فهو يريد أن يقول 

نه تطيب قبيل اإلحرام : إنه تطيب ثم اغتسل لإلحرام فذهب أثره، بهذا يتم جوابه، أما لو قلناإ :- عليههللا
هذا اإلشكال قائم، قد يقول مثل هذا الجمهور، بقي  إلى أن دخل مكة ثم اغتسل بذي طوى،واستدامه وبقي أثره 

خالف بينه وبين الجمهور، ليس معنى  هصار فيأثره إلى أن اغتسل بعد ذلك، يعني لو قال اإلمام مالك بهذا ما 
، وال ينافي كون ما بقي أثره بعد الدخول في النسكقول الجمهور أنه بقي أثره إلى أن انتهى من أعمال الحج، إن

؛ ألن تفال   شعث ا أغبركون اإلنسان يغتسل، ال ينافي أن يكون  ،اإلنسان يسرح شعره، كون اإلنسان يدهن ويتطيب
د ر، هذا لن يستمر وقت اإلحرام، ويذهب بعد مدة يسيرة، لكنهم هم مع ذلك يحرصون على تلبيهذا لن يستم

من أجل أن ال يشعث وال يؤذيهم؛ ألنه مع شعوثته يؤذيهم  اأو بعسل أحيان   الشعر، نعم يلبدونه بصمغ ونحوه
ترتب على مثل هذا أذى بالحكة، ويجتمع فيه القمل، نعم، فهذا األذى ليس بمطلوب لذاته، ليس بمطلوب إذا 



أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه؛ ألنه تأذى  -عليه الصالة والسالم-ولذلك النبي  ؛للحاج يعالج هذا األذى
 .به

 طالب:........
 إذا كانت رائحة طيبة، إذا خلط معه شيء من الطيب، إذا كانت رائحته طيبة هو منه.

وقبل اإلفاضة، والجمهور على استحبابه لهذا الحديث، والسبب  كره الطيب بعد الرمي والحلق ااإلمام مالك أيض  
زال في أعمال  في هذا أنه ما زال في أعمال الحج والطواف والسعي من أعظم أعمال الحج ومن أركانه، وما

 الحج، فالنهي متجه إليه.
فظ ابن حجر: إنه ايقول الح "اأعرابيًّ  أن رباح أبي بن عطاء عن قيس بن حميد عن مالك عن وحدثني"يقول: 

يعني بعد أن انتهى من غزوتها،  "بحنين وهو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى جاء" لم يقف على اسمه،
وهذا غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة، الموضع الذي وقعت فيه غزوة حنين يسمى اآلن، يسمونه الشرائع، 

عليه الصالة -بالتخفيف والتشديد، والنبي  الجعرانة بعد منصرفه من حنين هو يعني المكان الذي لقيه فيه
كما جاء في الصحيح  اأربع   -عليه الصالة والسالم-من حنين، فعمره  هنصرفاعتمر من الجعرانة، م -والسالم

عليه الصالة -وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجه  رها، عمرة الحديبية وعمرة القضاءمن حديث عائشة وغي
 أربع. فهي -والسالم
صلى هللا -جاء إلى رسول هللا  اهذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيًّ  "قميص األعرابي وعلى" يقول:

ال منقطع؟ نعم، مرسل؛ ألن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، فهو مرسل، لكن  -عليه وسلم الحديث متصل وا 
في المصادر المعتمدة عن عطاء عن صفوان ، وهو موصول في الكتب كلها، اوصله اإلمام البخاري ومسلم أيض  

ال الذي عندنا؟ معضل، فيكون حينئذ   ،بن يعلى بن أمية عن أبيه واإلعضال أشد من اإلرسال،  مرسال  فقط وا 
 وعلى كل حال هو موصول في الصحيح، وال إشكال في صحته.

ا في الصحيحوفي رواية ""وعلى األعرابي قميص  رسول يا :فقالمن زعفران،  صفرة أثر وبه" : جبة، وهي أيض 
يعني في هذه العمرة، وقميصه به أثر صفرة، عرفنا أن الطيب ال  ؟"أصنع أن تأمرني فكيف بعمرة أهللت إني هللا

مانع منه قبل الدخول في النسك في البدن في الرأس واللحية، ويتقي المواضع التي ينتقل منها الطيب من البدن 
 فكيف ،بعمرة أهللت إني هللا رسول يا"فقال:  غسله، به أثر صفرة من الزعفران،م إلى الثوب؛ ألنه لو انتقل لز 

بعد  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال" ؟في عمرته، كيف يصنع في هذه العمرة ؟"أصنع أن تأمرني
ليه الصالة ع-وهو في هذا يوحى إليه  ))أين السائل؟((ثم قال:  -عليه الصالة والسالم-أن سكت، سكت النبي 

عليه -أين السائل؟ والسكوت من المفتي بعد إلقاء السؤال؛ ألن السكوت منه  :، فلما نزل الوحي نادى-والسالم
تكرر بعد أن يسأل، وفي بعض األحاديث ما يدل على أنه ينتظر الوحي صراحة، وفي بعضها  -الصالة والسالم

ن احتمل ذلك،  وعلى هذا  ،-عليه الصالة والسالم-لكنه يسكت ليس فيه ما يدل على أنه ينتظر الوحي وا 
 ،السؤال قبل أن يكمل ئل سؤاله، وبعض الناس يجيب عنفالمفتي عليه أن يسكت ليتأمل السؤال، وليتم السا

ويستفصل من السائل فيما ينبغي االستفصال  ،ويكثر الخطأ بسبب ذلك، فعلى اإلنسان أن يسمع السؤال كامال  
 انزع)) :-صلى هللا عليه وسلم-"فقال له رسول هللا  ا، وليسدد ويوفق في جوابه،ق  فيه، ليكون الجواب مطاب



اخلع قميصك، خلع، والخلع إنما يكون من جهة الرأس، بمعنى أنه من جيبه، إن كانت األزرار مغلقة  "((قميصك
ال يلزم شق  فتفتح هذه األزرار، ويخرج القميص من الرأس، هذا هو مقتضى النزع، انزع قميصك، وعلى هذا

ن قال به الشعبي، يقول: أحرم بقميص يشق هذا القميص، لم ، اذا؟ لئال يلزم منه تغطية الرأسالقميص، وا 
ولو ترتب عليها  مثل هذه األمور التي تفعل للتخلص ))انزع قميصك((يقول:  -عليه الصالة والسالم-والرسول 

جل -و اآلن في آخرها، وتاب إلى هللا وه امحظور أخف من المحظور األصلي، يعني شخص اغتصب أرض  
ال  -وعال ماذا من هذا الغصب، مشيه في هذه األرض معصية بال شك، لكن كيف نقول: اخرج منها، طر وا 
؟ نعم؟ ال يقول أحد بمثل هذا، إنما عليه أن يخرج منها ومشيه فيها ال يؤثر، وكذا نزعه للقميص؛ ألن يفعل

))انزع عنك  ؟هل هو أحرم بهذا القميص ألعرابي الذي أمر بنزع القميصا اتغطية الرأس غير مقصودة، لكن هذ
وهل يتم االمتثال  ؟وفي الصحيحين ثالث مرات، اآلن هل الرجل أحرم بقميص ((الصفرة هذه واغسل القميص،

 بمجرد الغسل ويعيده إليه؟ نعم؟
  .....طالب:...

 ...ني، يحرم بهذا القميص؟ القميص له أزرار وأكمام، ثوب يعنعم
 طالب:........
بعد -والتقدير: البس بعده  ))انزع قميصك(( :طيب كيف يتخلص من هذا المحظور؟ ألن الجواب ،فعل محظور

 ))واغسل هذه الصفرة عنك((المانع؟  ما، اغسل هذه الصورة عن بدنك التي لصقت بك، ورداء   اإزار   -نزعه
ي القميص أو بالبسه؟ خلونا على شوية شوية؛ ألن الصفرة هل هي ف "وعلى األعرابي قميص وبه أثر صفرة"

 ،ن الصفرة بالقميص، وقال: انزع عنك القميص واغسل هذه الصفرةحتاج إلى عناية؛ ألنه إذا قلنا: إهذه مسألة ت
البدن اآلن حينما يقول أهل العلم ويختلفون في نزعه وشقه هل يختلفون في أنه ال يعود  ؟وأعد القميص لتلبسه

ال ينزع اون: نزعه من جهة الرأس خالف هل يشق شقًّ يقول ؟إليه  يعود إليه ثانية بعد؟ ؟وا 
 طالب: دليل أنه محرم.

  هو محرم.
 غسل الخلوق ثالث مرات من الثياب، تبويب البخاري. :طالب: محرم به، حتى التبويب باب

ابي قميص وبه أثر صفرة، ال هو اآلن ما عليه إال هذا القميص الذي قال: وعلى األعرابي قميص، وعلى األعر 
كما هو قول الجمهور من  اهل ينزع نزع   ،ثم قيل له: انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، والعلماء يختلفون 

هذا الخالف،  ن يوجد مثل: إليس بمخيط ما احتاج إلى أن يقالأنه قبل الرأس، دل على أنه مخيط، ولو 
 بيان. ))واغسل هذه الصفرة عنك((

  .....طالب:...
 العبارة؟ انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك. انظرال، يكفيه أن يقول: انزع قميصك، 

  .....طالب:...
 .واغسل هذه الصفرة عنه :اغسله عن قميصك، ما قال :اغسله عنك، ما قال : اغسله،ما قيل
 ........طالب:



 واغسل هذه الصفرة عنك. نعم،
 ........طالب:

 وتأثر. -عليه الصالة والسالم-مكن رآه النبي يدريك أن ما عليه، ي وما
 .....طالب:...

وكأنه تطيب في الدخول إلى  ؟لكن ما يدريك أنها انتقلت هذه الصفرة بعد الدخول في اإلحرام إلى البدن نعم،
 انزع ؟ أو نقول: هما جملتان:باإلشكال هنا، اإلشكال هل عاد هذا الرجل إلى قميصه بعد أن غسله ليساإلحرام، 

))انزع قال:  ،قميصك، وال يلزم العود إليه، يحرم بإزار ورداء، ال يلبس القميص وال السراويل، نعم، قميص
 ما قال عنه. قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك((

 ....طالب:...
 في وافعل))..، بعد من. يأتينا، يعني اسابق   ايمنع أن يكون هذا الحكم مقرر   ما الذيلكن  ،من بعده امعروف  

بفعله وقوله بعد حنين،  -عليه الصالة والسالم-؟ يعني الحج الذي بينه ماذاحجه  ((حجك في هتفعل ما مرتكع
وقال: انزع قميصك،  ،أحاله على ما يعرف، إنما جاء بعدها ((حجك في هتفعل ما عمرتك في وافعل))يقول: 

 ؟عليه جبة، نعم :وعلى األعرابي قميص، وفي رواية
  ......طالب:...

صلى هللا عليه -تعارض أن النبي  هال نقرر أنه سابق إال إذا قررنا التعارض، هو سابق سابق، لكن هل في ال،
 ما عمرتك في وافعل))انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، أقره على لبس القميص، وهو يقول:  -وسلم
الخبر فيه ما يدل على  ى الحق؟والمعروف أن الحج إنما كان بعد هذه العمرة، فكيف يحال عل ((حجك في هتفعل

قبل  -عليه الصالة والسالم-والحج معروف عند العرب، وحج النبي  نه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك،أ
 الهجرة مرة أو مرتين، فيحال على معروف، نعم.

ويتساهلون يقول ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في اإلحرام إذا حجوا، 
أن مجراهما واحد، واضح كالم  -عليه الصالة والسالم-في العمرة؛ ألنها شأنها أقل من شأن الحج، فأخبره النبي 

بقميص مثل ابن العربي؟ نعم؟ يقول: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، يعني في الحج، والعمرة يحرمون 
عليه الصالة -ون بالحج ويتساهلون في العمرة، فبين النبي وهذا تطيب، فكانوا يحتاط هذا، ويجتنبون الطيب

فمحظورات اإلحرام هي محظورات العمرة،  راهما واحد، إذا دخلت في اإلحرامفي هذا الحديث أن مج -والسالم
ال ليس بظاهر؟ كالمه في العارضة، ظاهر   افالذي يظهر أنه قيل له: انزع قميصك، وخلع الثياب كان معروف  وا 

، وليس بنص، ال يمنع أن يكون القميص إلى هذا الوقت تى أن منهم في الجاهلية من يطوف عار  عندهم، ح
ما يمنع، ثم نسخ بعد ذلك لما سئل عما يلبس المحرم، لكن ليس فيه ما يدل على أن القميص  هيحرم به، ما في

اترك في عمرتك  ة عنك((واغسل هذه الصفر  ،))انزع قميصكيجوز اإلحرام فيه حتى في هذا الوقت؛ ألنه قال: 
 ما تترك في حجك؟ هو الترك، الترك عمل، 

 لااااااااااااااااائن قعااااااااااااااااادنا والنباااااااااااااااااي يعمااااااااااااااااال
 فاااااااااااااااذاك مناااااااااااااااا العمااااااااااااااال المضااااااااااااااالل    ج

  ج
 ج



ن الفعل فعل إيجاد دخل فيه الترك، لك ))واعمل في عمرتك((لكن منهم من يفرق بين العمل والفعل؛ ألنه قال: 
قبل اإلحرام ال تجوز استدامته بل يجب غسله، ومثله  على كل حال تطييب القميص ولوعلى كالمهم هم، 

 اإلزار والرداء.
 وهو طيب ريح وجد الخطاب بن عمر أن الخطاب بن عمر مولى أسلم عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
"فقال:  رام، وجد ريح طيب وهو بالشجرة، والشجرة سمرةالشجرة هذه بذي الحليفة، في نفس مكان اإلح "بالشجرة

 نعم؟ ن هذا الطيب؟"مم
 طالب:........ 
 والبدن يغسل. في القميص والبدن، والقميص ينزع الذي يظهر أنها

 ....طالب:...
 ، ثم يعيده عليه؟نعمانتقل، 

 طالب:........ 
متى نلجأ إلى النسخ؟ نلجأ إلى  اومتأخر   اعندنا نصوص محكمة في أنه ال يلبس القميص، يعني كون هذا متقدم  

 عنه. :غسل الطيب عنك، يعني عن بدنك، نعم ما قالا كان هذا نص صريح في إعادة القميص، و النسخ لو 
 وهو طيب ريح وجد الخطاب بن عمر أن الخطاب بن عمر مولى أسلم عن نافع عن مالك عن وحدثني"

ف ال يتركون المنكر يمر بدون سؤال، خال ؟"الطيب هذا ريح ممن :قال -وهي سمرة بذي الحليفة- بالشجرة
حال الناس اليوم التساهل موجود، تجد بعض المحرمات تزاول في أماكن العبادة، وكل شخص يقول: ما هو 

 ا))من رأى منكم منكر   ط بكل مكلفبمسئول عن مثل هذا، األمر والنهي له ناس، ومعلوم أن األمر والنهي منو 
 ن على مثل هذا، سمعوا المنكر ينكرونه.ال يصبرو  -رضوان هللا عليهم-والصحابة  إلى آخره،... ((فليغيره بيده

وفي بعض  "المؤمنين أمير يا يمنِِ  :-رضي هللا عنهما- سفيان أبي بن معاوية فقال ؟الطيب هذا ريح ممن"
يعني ألنك تحب الرفاهية، فما  "هللا لعمر منك :فقال" ،-رضي هللا عن الجميع- يه عمرالروايات: فتغيض عل

لى ظن عمر أنه من معاوية ولو لم يجبه؛ ألنه يحب الرفاهية، لكنه ال يواجه يستبعد أن يكون منك، ويغلب ع
، يعني لو كان بجنبك، اآلن بجانبك وفي غيره، وتشم الريح بنسبة -عليه الصالة والسالم-، وهذه سنة النبي اأحد  

وعندك ناس، تسأل تسع وتسعين بالمائة أنه من هذا الرجل أو تجزم أنه منه، أو يرن جواله موسيقى وهو بجنبك 
 لغ في اإلنكار، وأدعى إلى القبوليا إخوان من معه هذا الجوال؟ وأنت تعرف أنه من بجنبك، ال شك أن هذا أب

 رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخت معاوية "حبيبة أم إن :-امعتذر  - معاوية فقال"فقال: منك لعمر هللا، 
، ما دام هذا صنيع أم المؤمنين، -رضي هللا عنه-تغيض عمر  يريد أن يخفف من "المؤمنين أمير يا طيبتني"

ن هذا فلعل عندها من العلم ما لم يبلغك يا عمر، و  -عليه الصالة والسالم-وأم المؤمنين على صلة بالنبي  ا 
وفي  "فلتغسلنه لترجعن عليك عزمت" :عمر فقال "إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، ليس من تصرفي

يعني لو كان األمر لمعاوية أن يغسله م حبيبة فلتغسلنه عنك لما طيبتك" سمت عليك لترجعن إلى أرواية: "أق
لى المصدربنفسه نعم استمر فعل أم المؤمنين من غير تغيير، لكن لما يعاد من ي  الحظ عليه إلى األصل وا 

ا؛ ولذا لو حصل من موظففيكون التغيير لمعاوية وألم الم جاء  يل المثال جيء للمدير،يعني على سب ؤمنين مع 



: غي ره، هل األفضل أن الوكيل للمدير بخطاب يقرأه ليوقع عليه، لما قرأه المدير وجد فيه خطأ، نعم، وقال للوكيل
ولو كان نقطة واحدة، باإلمكان المدير نفسه يخرج القلم ويضع  ول: اذهب إلى الناسخ ليغيره؟أو يق يقول: غيره

ضعها أنت، فكونه يعيده إلى الطابع يكون التغيير مر على جميع المراحل التي  :يلهذه النقطة، أو يقول للوك
 مر عليها الخطأ، مثل هذا.

م حبيبة فلتغسلنه وفي رواية: "أقسمت عليك لترجعن إلى أ "فلتغسلنه لترجعن عليك عزمت"فقال عمر: يقول: 
ه أنه يتم التغيير على الجميع، على جميع وعرفنا أنه في مثل هذا في إعادة الخطأ إلى مصدر عنك كما طيبتك" 

مثل ما  ؟من اشترك في هذا الخطأ، بخالف ما لو أمر المخاطب بالتغيير متى ينتبه الذي وقع في الخطأ األول
أو الجيم كتبت حاء، باإلمكان أن يأخذ  ويحتاج إلى نقطة الخاء كتبت حاء ذكرنا، يأتي الخطاب إلى المدير

النقطة بنفس اللون الذي طبع به الخطاب، فيقال له: أعد الخطاب إلى الناسخ فليصحح، المدير القلم ويضع هذه 
 ولذا أمره أن يرجع إلى أم حبيب لتغسله. ؛وهكذا لناسخ يحتاط، ويجعل الوكيل يراجعمثل هذا يجعل ا

ل اإلحرام وهل هو وجد قب ؟أو في الثوب ، ويأتي ما يوضحه هل هو في البدناآلن هذا الطيب الذي في معاوية
 أو بعد اإلحرام؟ ينظر، تكشفه األخبار الالحقة.

أي من أهل  "أهله من واحد غير عن" تصغير زيد الكندي "زييد بن الصلت عن مالك عن وحدثني"يقول: 
مثل ما وجد ريح الطيب من  بذي الحليفة، يعني "بالشجرة وهو طيب ريح وجد الخطاب بن عمر أن" الصلت
لى" معاوية،  ،المؤمنين أمير يا يمنِِ  :كثير فقال ؟الطيب هذا ريح ممن :عمر فقال الصلت بن يركث جنبه وا 
 ال أن وأردت "لبدت رأسي طرق إليه الشعثفال يت يه شيئ ا نحو الصمغ ليجتمع الشعرأي جعلت ف "رأسي لبدت
 :عمر فقال" و للقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة، أضطر إلى حلقه، لألذى المترتب عليه، أئالليعني  "أحلق
 ما أمره به. "الصلت بن كثير ففعل" يعني من الطيب اغسل رأسك "تنقيه حتى رأسك فأدلك شربة إلى فاذهب

في التمهيد: الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر، وحوض  "النخلة أصل عند تكون  حفير الشربة :مالك قال"
 شربة، وهذا الحوض يجتمع فيه الماء.يكون بمقدار ريها، حوض دائري يكون عند أصل النخلة، هذه 

 طالب:........ 
من الذي الصلت بن زبيد بالباء ال بالياء، ولو كان المرجع موجود اآلن،  :تصغير زيد، يقول :زبيد، لكن قالوا

ها بالمفردة، بضم الطبعات، ابن زبيد، كاتب انظر ؟ مالك عن الصلت،حد من الشروح يقول بالباءا أم ،كتب هذا
 ؟تصغير زيد، نعم تحتيتينالزاي و 

 طالب:........ 
 نحذر اإلخوان من مثل هذه الطبعات، نعم؟نحذر اإلخوان من مثل هذه الطبعة، 

 طالب:........ 
ر كثير منها، على كلها قديمة، وصو   ذا الكتاب خمس طبعات غير هذهأنا أعرف له ا،مرار   رَ و   ص   ال، موجود،

ذا أخذ العلم من هذا الكتاب الذي فيه شيء من التصحيف والتحريف يستمر طالب العلم أن يعنى بكتابه؛ ألنه إ
 عنده.

 .......طالب:.



 ؟، نعماكثير   انعم، وعد  
 طالب:........ 
ال الضعيف ما الذي ؟أو الثانية تشهد لألولى ؟أو هذه تشهد لهذه بينهن تعارض ؟ وهل يجعل األصل القوي وا 

؟ ة، والثانية عن الثاني شاهد أو العكس؟ على كل حال كل واحدة تشهد للثانياألصل األول و  الشاهد ما يذكر أوال 
ن كانوا مجاهيل إال أنه في عصر تقادم العهد بهم، يعني في  غير واحد من أهله أن عمر، ومجموعة هؤالء وا 

ذا انضم رواية بعضهم إلى بعض قويتعصر التابعين، نعم، ومثل ه  روايتهم، ذا هم إلى التوثيق أقرب، وا 
ن كانوا  نهم وا  مجاهيل إال أن خبر المجهول ينجبر، وبعضهم يوثق بمثل هذا، يقبل الخبر بمثل هذا، يقول: وا 

 ؟فيحكم به، نعم وهؤالء أكثر من واحد
 ........طالب:

إذا كان على البدن ما يؤثر، على البدن ما يؤثر، لكن انتقل إلى الثوب يغسل، هذا إذا كان وضعه قبل الدخول 
 نعم لبدت رأسي.الرأس ما فيه إشكال، يستمر، ام، في اإلحر 

 طالب:........ 
 ظر، انتظر خلينا نكمل الباب، نعم؟انت

 .....طالب:...
 المعنى ما يختلف. ،حفير؟ على كل حال كله واحد

 -بن محمد بن عمرو بن حزم- بكر أبي بن هللا وعبداألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 بكر أبي بن هللا وعبد سعيد بن يحيى عن مالك عن ،المعروف بربيعة الرأي "الرحمن عبد أبي نب وربيعة
 "هللا عبد بن سالم سأل" ن الخليفةبن مروان الخليفة اب "الملك عبد بن الوليد أن" ، وكلهم من شيوخ مالكوربيعة

أحد الفقهاء  اوهو أيض   ،ألنصاري ا ثابت بن زيد بن وخارجة هللا بن عمر أحد الفقهاء السبعة، سالم بن عبد
 السبعة:

 فخااااااااااااذهم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااام
 سااااااااعيد أبااااااااو بكاااااااار سااااااااليمان خارجااااااااة   ج

 ج

ال ما هو منهم؟ نعم  ال، لكن السابع مختلف فيه على ثالثة أقوال. ،البيت ؟سالم منهم وا 
؛ ألنه يكره "سالم هفنها الطيب عن" يطوف طواف اإلفاضة "يفي  أن وقبل ،رأسه وحلق ،الجمرة رمى أن بعد"

ا، سالم من يشابه أب "ثابت بن زيد بن خارجة له وأرخص" الطيب قبل اإلفاضة اه فما ظلم، ويشابه جده أيض 
ام من النسك، يعني من الجد وابنه وحفيده كلهم يمنعون من الطيب إال بعد الفراغ الت وكلهم سالم وعمر وابنه

اإلحرام، فكونه أنكر على  قبل ايمنعونه أيض   بل طواف اإلفاضة، فكما يمنعونه قإلى الفراغ منه الدخول فيه
 ، وال يستديم الطيب.األنه يرى هذا، يرى أن المحرم ال يمس طيب   معاوية وأنكر على كثير بن الصلت؛

 طالب:........ 
ضح من ذلك، وخفي على غيره، وال يتصور وال يتوقع من شخص أنه و خفي عليه ما هو أصحيح، يخفى، يخفى 

 يجمع العلم كله.



وعرفنا أن رأي مالك هو رأي عمر وابن عمر وسالم  "طيب فيه ليس بدهن الرجل يدهن أن بأس ال"قال مالك: 
 بأس ال فيه إشكال هذا؟ كالزيت" طيب فيه ليس بدهن الرجل يدهن أن بأس ال"قال مالك: عبد هللا بن عمر بن 
نعم؟ لكن  ؟فهل لمثل هذا الكالم وجه المحظور الطيبكالزيت، إذا كان  طيب فيه ليس بدهن الرجل يدهن أن

لطيب يمنع كل ما يستعمل في أنه لحسم مادة ا -رحمه هللا تعالى-التنصيص على مثل هذا لئال يظن بمالك 
ال مخالف؟  "قبل أن يحرم، وقبل أن يفي  من منى  بعد رمي جمرة العقبة" الرأس فهذا مطابق لحديث عائشة وا 

في  ، وحديث عائشةيفيض أن وقبل يحرم أن قبل مه أنه لو كان فيه طيب لمنعهمفهو ليس فيه طيب، 
 إلحرامه قبل أن يحرم، وقبل أن يطوف بالبيت. الصحيحين وغيرهما أنها تطيبه

وضع وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، استعمال الطيب في غير ما  "زعفران فيه طعام عن مالك سئل :يحيى قال"
ذا شربه في القهوة يقال: تطيب القهوة أو وضعه في الطعام له، لو وضع زعفران في أو   ؟فالمحظور الطيب، وا 

ذا وضع في األكل يقال: تطيب أو فيه طيب؟ لكن هل يقال مثل هذا في الصابون مثال   :يقول أحد  هذا طيب؟ وا 
 رائحته مقصودة. الذي فيه طيب؟ نعم، تطيب؛ ألن
فال  ابحيث تميته طبخ   "ذلك من النار تمسه ما أما :فقال ؟المحرم يأكله هل "سئل مالك عن طعام فيه زعفران

ن بقي لونه؛ ألن اللون ال يذهب بالطبخ، اللون يؤثر بالمطبوخ، وينتقل م ن الزعفران إلى غيره مما تبقى رائحته وا 
 يأكله فال لكذ من النار تمسه لم ما وأما ،المحرم يأكله أن به بأس فال"أما ما تمسه النار من ذلك  طبخ معه،

 ."المحرم
يعني هذا وضع زعفران بالقهوة، بالطعام المطبوخ، على رأي مالك جائز، لكن وضع الزعفران في السلطة يجوز 

ال ما يجوز  على رأيه؟ ؟وا 
 طالب:........ 

ب، ألنه نوع من الطي "وأما ما لم تمسه النار من ذلك فال يأكله المحرم" ،ال يجوز؛ ألنه ما مسته النار، طيب
، ومنهم من يقول: إذا لم يكن طيب ا وال والعدول إلى أكله دليل على أن رائحته مقصودة، وهذه وجهة نظر مالك

، لكن لو -إن شاء هللا-بأس  هيظهر أنه ما في الذيوال استعمل استعمال الطيب فال بأس به، و  في معنى الطيب
 ؟يتقى من باب الشبهة كان أولى، نعم

 طالب:.........
 فال يؤثر. بطيب ومن شمه قال: هذا ليس بطيب ود إذا كان ليسالمقص

 طالب:........ 
 .وهللا أعلمال، ما دام برائحة ما يجوز استعماله فال بأس به، 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .اإلهالل مواقيت :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،زه عنا خير الجزاءواج ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :اإلهالل مواقيت :باب

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 قال ((قرن  من نجد أهل ويهل الجحفة من مالشا أهل ويهل ،الحليفة ذي من المدينة أهل يهل)) :قال -وسلم
 اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وبلغني :-رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد
 .((يلملم من

- هللا رسول أمر: قال أنه -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ،قرن  من نجد وأهل ،الجحفة من الشام وأهل ،الحليفة ذي من يهلوا أن المدينة أهل -سلمصلى هللا عليه و 

-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من فسمعتهن الثالث هؤالء أما: -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد قال
 ((.يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وأخبرت ،

 .الفرع من أهل -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن ثنيوحد
 .إيلياء من لِ أهَ  -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني
 .بعمرة الجعرانة من أهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف فيقول 
المواقيت: جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزماني، كما  "اإلهالل مواقيت :باب"

وعشر من ذي الحجة، وعند  في الحج عند الجمهور شوال والقعدة زمانيةيطلق ويراد به المكاني، والمواقيت ال
فيحرم بحج قبل   يجوز أن يتقدم الميقات الزمانيمالك ثالثة أشهر بتكميل ذي الحجة، والخالف معروف، وال



ك، هالل شوال، وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، يستثنى من ذلك األيام التي يتلبس فيها المرء بنس
وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه األحاديث، من التوقيت ألهل مكة، وألهل نجد، وألهل اليمن، 

 وألهل الشام، وألهل العراق.
بالتراجم على هذا الحديث وما جاء في معناه  اهذا الحديث وغيره من األحاديث مبتدئ  على وترجم اإلمام البخاري 

 .يت: فرض المواقبقوله: باب
وظاهر كالمه أنه ال يجيز اإلحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح، ال يجوز اإلحرام بالحج 

 والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني.
حدد شرع ا دام  حدد هذه األماكن ألهل تلك الجهات، وكالمه ظاهر في هذا، ما -عليه الصالة والسالم-والنبي 
فال يجوز أن يتقدم، هذا في األصل، لكن ابن  لمكان لهذا العمل فكما أنه ال يجوز أن يتجاوز بدون إحرامهذا ا

 ءمن إيليا ل  أهَ  -على ما سيأتي-المنذر نقل اإلجماع على جوازه، على جواز اإلحرام قبل الميقات، وابن عمر 
جل -ن الصحابة، وجاء في تفسير قوله م أهل بالبصرة، وثالث أهل من كرمان امن بيت المقدس، وغيره أيض  

ِ{: -وعال أنه قال: "إتمامهما أن  -رضي هللا عنه-نقل عن علي  [( سورة البقرة470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ
حدد هذه األماكن، وفرض المواقيت، وأحرم من  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،تحرم بهما من دويرة أهلك"

، ولوال ما جاء عن الصحابة في هذا لقلنا بقول اإلمام البخاري؛ ألن الزيادة على العبادة مما لم يرد به الميقات
قد يأخذ منه بعض الجهال أن هذا أكمل من  -عليه الصالة والسالم-نص بدعة، والزيادة على ما فعله النبي 

، ءسيأتي أن ابن عمر أحرم من إيليا، وبعض الصحابة أحرم قبل الميقات كما -عليه الصالة والسالم-عمله 
رضي هللا -وأحرم عمران بن حصين من الشام، وأحرم بعضهم من البصرة، وبعضهم من كرمان، وكره عثمان 

اإلحرام بالحج من كرمان؛ ألنه وجد في وقته من أحرم منه، لوال هذه النصوص التجه القول بعدم الجواز،  -عنه
، كيف يحتاط ايجوز أن يتقدم عليها، ولو زعم من فعل ذلك أنه فعله احتياط   ال كما أنه ال يجوز أن تتأخر عنها

 عمل القدوة واألسوة على خالف االحتياط، وال شك أن االحتياط في ترك هذا االحتياط. في مسألة شرعية
ل ابن المنذر نقل االتفاق على جواز اإلحرام قبل الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعد

ِ{: -جل وعال-حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله  ( 470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ
أن تنشأ العمرة من بيت المقدس، وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن ال يتم الدخول فيها إال  [سورة البقرة

شئ عمرة من دويرة أهلة ال شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات من الميقات، يعني كون اإلنسان ين
، حسن نعم، هذا هو عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق  فضال  

 نقل عن مالك وغيره، نعم.
على األقدام، أو حتى على  الدافع لهذا االحتياط أنه يتصور أن الطائرة ما هي بمثل ما كان على الجمال أو

إذا وصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوته الميقات وهو ال  هبإمكانه أن ،السيارات
 ؟نعم ...يشعر، وقد يغفل عن ذلك فاالحتياط هنا له وجه؛ ألن الطائرة ما هي بمثل غيرها، الطائرة لو

 طالب:........ 



عض الناس عندهم مزيد من االحتياط، مثل الطائرة له وجه االحتياط فيها؛ ألن سرعتها نعم هم يحتاطون، لكن ب
 يعني قد يفوت اإلنسان عن الميقات وهو ال يشعر، المقصود أن من احتاط بالنسبة للطائرة له وجه.

 طالب:........ 
 ال، ما له كثير.
 ؟........طالب: إذا أعلنوا

قالوا: بقي كذا على الميقات، ليس معنى هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة  أعلنواأنه يحرم قبل؛ ألنهم إذا  المقصود
تها تزيد وتنقص، نعم، عالتي حددوها أنه اآلن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير؛ ألن الطائرة معروف سر 

منه بيقين،  المقصود أن االحتياط في مثل هذا ال بأس به، نعم، أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم
، ولوال ما نقل من اإلجماع وأفعال بعض -عليه الصالة والسالم-فاالحتياط في ترك هذا االحتياط، اقتداء  به 

 .االصحابة لكان القول بقول اإلمام البخاري متجه  
وهو هو رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على نفس اإلحرام، األصل فيه اإلهالل، رفع الصوت بالتلبية،  :واإلهالل

منقول من رفع الصوت عند رؤية الهالل، اإلهالل واالستهالل رفع الصوت، واألصل فيه رفع أصوات الناس 
ا، والمهل واإلهالل توسع   ت بالتلبية، ثم أطلق على اإلحرامعند رؤية الهالل، إذا رأوه، ثم نقل إلى رفع الصو 

 .بمعن ى
صلى هللا عليه - هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني": -رحمه هللا-يقول 
وأل العهدية  ،-عليه الصالة والسالم-والمدينة إذا أطلقت فالمراد بها مدينته  "((المدينة أهل يهل)) :قال -وسلم

اإلمام في مذهب  :معروفة عند أهل العربية، كما أنهم إذا أطلقوا اإلمام في كل مذهب معروف، إذا قيل
عهدية، يعني تعاهدوها وعرفوها بينهم،  (أل)كذا، فهذه  :اإلمام في مذهب الحنابلة، إذا قيل :قيلالشافعية، إذا 
ذا أطلق الكت المقصود أن بعض الناس قد يدلس، فيحرج على النعناع ويقول: نعناع المدينة، اب فهو معروف، وا 

إذا استثبت قال: الرياض مدينة، الخرج وأهل الخبرة يعرفون نعناع المدينة من نعناع غيرها، إذا شم تبين الفرق ف
 مدينة، نعم، هذا تدليس.
 ...))يهل أهل المدينة((.

 أو نية الدخول في النسك؟ بعدم جواز اإلحرام قبل الميقات ولبس اإلحرام هذا يقول: هل المقصود
ألنه في الطائرة  فال بأس أن يلبسه قبل صعوده الطائرة؛ في النسك، أما مجرد لبس اإلحرام المقصود نية الدخول

ينتبه له، شيء، يصعب عليه أن يغير مالبسه ويخلع مالبسه، ويلبس ثياب اإلحرام، لكن هنا شيء ينبغي أن 
الجالس في المسجد النبوي يالحظ أن من الناس من يدخل المسجد وعليه اإلحرام،  في المدينة مثال  يالحظ

وصاحبيه، باعتبار أنهم أحرموا في  -الة والسالمعليه الص-ويصلي فيه ركعتين، ويذهب ليصلي على النبي 
مكان سكنهم في المدينة، وال يريدون الوقوف في الميقات، أو يتصورون أن أماكن االغتسال فيها زحام، أو شيء 

أقول: مثل هؤالء ينبغي أن اإلجازات، وال يوجد زحام وال شيء، من هذا في المواسم، مع أنه وجد هذا بكثرة في 
و على األقل من دخول المسجد؛ لئال يظن جاهل أن المسجد يحتاج إلى إحرام، المسجد النبوي، أو يمنعوا، ول

جد يعني في للذريعة، وكان يو  ايحتاج إلى إحرام، فمثل هذا يمنع سدًّ  -عليه الصالة والسالم-السالم على النبي 



ي بيوتهم، وفي سكنهم، ولم يدخلوا في اآلن زادوا، والمظنون بهم أنهم تجهزوا للعمرة ف اليوم الواحد أو أشبه
نما أرادوا أن يتأهبوا لها من بيوتهم، وهذا أسهل عليهم، لكن ينبغي أنه إذا لبس إحرامه من سكنه أن ال  النسك، وا 

بعد  -صلى هللا عليه وسلم-أن ال يزور المسجد ويسلم على النبي  :ينوي الدخول بالنسك من جهة، األمر الثاني
عليه الصالة -ظن الرائي أن دخول المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام، أو أن السالم على النبي أن يلبس؛ لئال ي

 وعلى صاحبيه يحتاج إلى إحرام، فيدخل في حيز االبتداع. -والسالم
عن مكة، على : أبيار علي، وهو أبعد المواقيت ذي الحليفة ويقال له ))يهل أهل المدينة من ذي الحليفة((

، قريب، انه وبين المدينة ستة أميال، يعني عشرة كيلو أو إحدى عشرة كيلو، عشرة كيلو تقريب  عشر مراحل، وبي
ا كثر وهو أبعد المواقيت من مكة، والسبب في ذلك على ما قاله أهل العلم: لتعظم أجور أهل المدينة؛ ألنه كلم

الذين يأتون من رفق ا بأهل اآلفاق مدينة، وقيل: زاد األجر، لتعظم أجور أهل ال -طالت مدته-التلبس باإلحرام 
بعيد، يعني أهل نجد أبعد من المدينة، اليمن أبعد من المدينة، الشام أبعد من المدينة، العراق أبعد من المدينة، 

وهي أقرب هذه اآلفاق إلى مكة، فأولئك لما  ،وكلهم مواقيتهم أقرب إلى مكة، والميقات البعيد هو ميقات المدينة
دة في سفر قبل التلبس باإلحرام لوحظوا في قصر المدة في اإلحرام، هذا قول بعض أهل العلم، طالت عليهم الم

 ؟د أو قرب، نعموالعبرة والمعول على النص، سواء  كان بع   ،ذلك هذا ما قاله بعض أهل العلم معلال  
 طالب:........ 

 لتعظم أجورهم، يدخل في هذا الكالم. :هذا قالوا
 من الشام أهل ويهل)) الحليفة ذي منيدخل في النسك، أهل المدينة من الميقات، يعني يحرم و  ))يهل((
دعا  -صلى هللا عليه وسلم-لليهود، فلما هاجر النبي  امن الجحفة، وهي قرية قديمة خربة، كانت سكن   ((الجحفة

كل من  ،لمرض ائهاو أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إلى الجحفة حتى قيل: إنه لو مر طائر به
وقد  ،-عليه الصالة والسالم-دخلها يوعك بالحمى، ولو مر طائر بهوائها بجوها لمرض، استجاب هللا دعوة نبيه 

 ؟يلزم أهل الشام أن يحرموا منه ايقول قائل: إذا كانت بهذه المثابة بلد ممرض، وجو موبوء كيف يجعل ميقات  
حرمون منه، بغض النظر عن كونهم يمرضون أو ال المكان وي   يعني معناه أن أهل الشام ال بد أن يمروا بهذا

لليهود، وعند توقيت هذه المواقيت  ايمرضون، نعم الدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لما كانت سكن  
ليس فيها أحد من اليهود، نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة هل معناه أن المدينة ال يحم فيها أحد، يعني 

ت بالكلية أو الحمى التي كانت موجودة بكثرة في المدينة أكثر من غيرها من البلدان، نقلت وصارت المدينة انتقل
مثل غيرها من البلدان العادية، فيها حمى لكنها نسبتها مثل نسبتها في البلدان األخرى، هل يحم أهل المدينة أو 

 ؟يصابون بالحمى أو ال يصابون؟ نعم ؟ال يحمون 
 .طالب:......

، لكن المقصود هل بقي شيء من أثر الحمى في المدينة أو لم -جل وعال-ما في شيء خارج عن إرادة هللا 
 ؟نعم ؟يبق

 .......طالب:



وغيره، فبقي فيها ما بقي مما هو في سائر البلدان، والدعاء في أول  -عليه الصالة والسالم-نعم حمى النبي 
وكانت سكانها من اليهود، نعم،  ،إلى المدينة دعا أن تنقل حماها -سالمعليه الصالة وال-الهجرة لما انتقل النبي 

 -عليه الصالة والسالم-لنبيه، والنطالق الدعوة منه، فطلب النبي  -جل وعال-المقصود أن هذا بلد اختاره هللا 
ا مناخها طيب ل -جل وعال-من هللا   هذه الدعوة وللقائمين بها.أن تكون بلد 

 ومن قديم والناس يحرمون من رابغ، وهي قرية قريبة منها. ،الجحفة قرية خربت
 ، قال: قَرن ط في ذلكل  من قرن المنازل بإسكان الراء، وضبطه الجوهري بفتحها، وغ   ((قرن  من نجد أهل ويهل))

فغلط في ذلك، ونقل النووي االتفاق على أنه بإسكان الراء، مع أن منهم من حركها، لكن عامة أهل العلم على 
وهذا غلط، فغلط في هذه المادة في موضعين،  مرة أخرى فنسب إليها أويس القَرنيبالسكون، وغلط الجوهري  أنها

ال موضع؟ قبيلة، في نيفي ضبطها وفي نسبة أويس القَرني إليها، وقرن قبيلة وا  ن فيقال: القر  هل  من ينسب إلى قر 
 ينسب إلى بلقرن.هو إلى هذا المكان أو هناك بالد يقال لها بلقرن؟ نعم، نعم 

 (("يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وبلغني :عمر بن هللا عبد قال"
وجاء الجزم بذلك من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وغيرهما بإهالل أهل اليمن من يلملم، ويقال: 

 يبة من رابغ، قريبة من جدة من رابغ.ألملم، بالهمز على مرحلتين من مكة، كقرن المنازل، قر 
 طالب:........ 

خربة هذه، من قديم، الجحفة خربة من قديم، ويحرم الناس من رابغ، اآلن عندنا أهل المدينة من ذي  نعم،
الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وبقي أهل العراق ويحرمون من ذات 

وجاء في سنن أبي داود وغيره أن  ،ف فيمن حدد ذات عرق ألهل العراق معروف بين أهل العلمعرق، والخال
-والذي في الصحيح أن عمر وقت ألهل العراق ذات عرق، وهو حديث حسن،  -عليه الصالة والسالم-النبي 

يه الصالة عل-وقت ألهل العراق ذات عرق، وال يبعد أن يخفى الخبر المرفوع إلى النبي  -رضي هللا عنه
لهامه للصواب معروف، هناك  -والسالم على عمر ويجتهد عمر ويوافق المرفوع، فموافقات عمر وتوفيقه وا 

، من أوضحها أمره بالحجاب، وباتخاذ مقام إبراهيم ، وقد جمعت في كتابموافقات عمر تزيد على العشرين
ا مصلى، وعدم الصالة على المناف ي بدر، ومسائل أوصلها بعضهم إلى فقين، مسائل كثيرة، واألسرى أيض 

، فال يبعد أن يكون خفي عليه الخبر -رضي هللا عنه-عشرين، أو زادت على ذلك، هي من موافقات عمر 
 .-عليه الصالة والسالم-المرفوع فاجتهد فوافق اجتهاده ما قاله النبي 

صلى هللا - هللا رسول أمر: قال أنه عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
فكونه أمر  "قرن  من نجد وأهل ،الجحفة من الشام وأهل ،الحليفة ذي من يهلوا أن المدينة أهل -عليه وسلم

على  ايطلق أيض   والفرض كما يطلق على اإليجابهذا هو الذي جعل البخاري يقول: باب فرض المواقيت، 
 ت.يعني قدر  أول ما فرضت الصالة ركعتينالتقدير، 

 رسول أن وأخبرت ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من فسمعتهن الثالث هؤالء أما: عمر بن هللا عبد قال"
ي يعني يرويه بواسطة، وهو ثابت ف" ((يلملم من اليمن أهل ويهل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 د.من غير شك وال ترد -عليه الصالة والسالم-الصحيحين وغيرهما عن النبي 



هذه المواقيت ال يجوز تجاوزها من غير إحرام، فمن جاوزها من غير إحرام القول الوسط في حكمه أنه يلزمه دم، 
 ،وهذا قول الجمهور، وفي المسألة قوالن متقابالن: قول سعيد بن المسيب: "من تجاوز الميقات فال شيء عليه"

 ؟وقول سعيد بن جبير: "من تجاوز الميقات فال حج له"، نعم
 طالب:........ 

 كيف؟
 .......طالب:.

 نعم معروف، فال حج له، والقول الوسط في هذه المسألة هو قول الجمهور.
))هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ألنه جاء في الحديث نفسه:  ((ة))لمن أراد الحج والعمر 

فإن هذا ال يلزمه اإلحرام من هذه األماكن، وهناك  أما الذي يريد الدخول إلى مكة وال يريد النسك الحج والعمرة((
قول معروف عند أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة والحنفية أنه يلزمه اإلحرام، ولو لم يرد الحج والعمرة، 

مرة أنه ال مفهومه أن الذي ال يريد الحج والع ))ممن أراد الحج والعمرة(( ديث صريح في الداللة للقول األولوالح
أي هذه األماكن ألهل تلك الجهات، ولمن مر عليهن، أو لمن أتى عليهن  ))هن لهن(( حرم من هذه المواقيت،ي

 من غير أهلهن.
قرن، أو إلى يعني المدني يحرم من ذي الحليفة، وال يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى  ))هن لهن((

))ولمن : -عليه الصالة والسالم-ه هذه الجملة، لكن قوله وهذا ما يدل علي ))هن لهن(( يلملم، وما أشبه ذلك
ذهب إلى  المسألة متصورة في شامي أو نجدي يعني مدني مر على الجحفة، أتى عليهن من غير أهلهن((

الحج والعمرة عن طريق المدينة، مر الشامي بالمدينة، أو مر النجدي بالمدينة، هل يحرم من ذي الحليفة أو 
ميقاته، الشامي من الجحفة، والنجدي من قرن، أو يحرم من ذي الحليفة؛ ألنه أتى عليهن،  ينتظر إلى أن يصل

ن كان من غير أهله ن كان من غير أهله، جمهور أهل العلم على أنه إذا تجاوز اوا  ، أتى على الميقات وا 
يرى  -رحمه هللا-مام مالك ، واإلاأنه يلزمه دم، ولو أحرم من ميقاته الذي حدد له شرع   الميقات الذي مر به أوال  

ن خالف  هذه  ))هن لهن(( الجملة الثانية فقد وافق الجملة األولىأنه ال شيء عليه إذا أحرم من ميقاته، فهو وا 
المواقيت ألهل تلك الجهة، يعني كأن المسألة مسألة استحقاق، أهل المدينة لهم هذا الميقات فقط، وأهل اليمن 

لنظر عن مرورهم بغيره من المواقيت، فالجمهور يلزمونه بدم، إذا مر الشامي لهم ذلك الميقات وهكذا، بغض ا
-وعمل بقوله  ،على المدينة فلم يحرم، مر بذي الحليفة فلم يحرم، مر بالجحفة فأحرم منها، فمر بميقاته األصلي

ألنه  يلزمونه بالدم؛الجملة، والجمهور  هذه ألنه وافق مالك ال يلزمه بشيء؛ ))هن لهن((: -عليه الصالة والسالم
))ولمن أتى عليهن من غير : -عليه الصالة والسالم-تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو داخل في قوله 

ن خالف الجملة الثانية فقد عمل بالجملة األولى،  -رحمه هللا-ورأي مالك  أهلهن(( له وجه، وجه قوي؛ ألنه وا 
ألهل هذه الجهة فإلزامه بالدم فيه ما فيه، لكن اإلشكال فيما إذا مر  ، ومعتبراشرع   امحدد   ادام الميقات ميقات   ماو 

وتجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة، ولم يحرم من الميقات الذي مر به، ولم يحرم من  ،بالمدينة النجدي مثال  
رن المنازل، فما ، وقل مثل هذا في الشامي يمر بالمدينة ويتجاوز الحليفة ويحرم من قاالميقات الذي حدد له شرع  



: ، نعم، وأحرم من غيره، هنا هل نقولاأحرم من الميقات الذي مر به، وما أحرم من الميقات الذي حدد له شرع  
 ))هن لهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن((. إن المواقيت كلها حكمها واحد

 طالب:........ 
قال له: ارجع إلى رابغ ر بذي الحليفة، نعم، هل ي، وقد متنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثال   اال، هو أحيان  

ال ارجع إلى ذي الحليفة أرفق بك ال شك أن اإلحرام من أقرب  ؟من نجد مثال   جئتلقرن إذا كنت ؟ أو ارجع وا 
 المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج.

 طالب:........ 
 إلىوال يذهب  من هذا، يحرم من مكانه، بضوابط، وهناك أمور أيسر ا، لكن التيسير ال بد أن يكون مضبوط  نعم

 شيء. 
 طالب:........ 

 إشكال. هإذا اتجهوا إلى المدينة ورجعوا منها وأحرموا من ذي الحليفة ما في
 .....طالب:...

ي يسأل وهو بالمدينة نقول له: ال تتجاوز غيب الذي، ...ال، هو لو يحرم من قرن المنازل صار له وجه ما دام
 بإحرام. ذي الحليفة إال
 طالب:........ 

ت بذي ر نقول له: أنت مر  انعم، لكن إذا تجاوز، المسألة مفترضة فيمن وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامي  
 الحليفة ترجع إلى ذي الحليفة.

 طالب: وما نقره........
 قبل مجاوزته ما يرخص له، لكن إذا تجاوز اآلن في األمر الواقع اآلن وصل إلى جدة.

 ........ طالب:
 أقول: هو ميقاتهم األصلي؟وهو محرمهم األصلي 

 طالب:........ 
 بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه سعة.ا مارًّ .... ما دام ما انتهينا، الجمهور

إن شاء هللا - بر جاء النص عليه، األمر فيه سعةومعت االمقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرع  
 مع أن األحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به.، -تعالى

  طالب:........
شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، وال عندهم استعداد أن يلبسوا اإلحرام أربع ساعات، أربع  ههو ما في

 لبسه عشرة أيام. -عليه الصالة والسالم-ساعات الناس ما يتحملونه، والنبي 
 طالب:........ 

 كل شيء متيسر وهلل الحمد. شتاء، ال قيظ وال  وهللا



لمدينة، وهو قبل وهو موضع بناحية ا "الفرع من لِ أهَ  عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني" يقول:
 نعم؟ المدينة؟ قبل الميقات، يعني بعد ما يتجاوز الميقات؟ لهأ  نأيللميقات؟  اأو محاذي   الميقات أو بعده
 طالب:........ 

 ؟، يعني ابن عمر تجاوز ذا الحليفةللجحفة محاذ  
 طالب:........ 

بعد الميقات إلى  للجحفة، الذي نعرف أن الفرع ال، تجاوز الحليفة، وراح للفرع وهو على الطريق، وهو محاذ  
 مكة، إن كان المكان هو هو، إذا لم يكن هناك موضع آخر بهذا االسم.

 يقول؟ ماذاالشرح 
 طالب:........ 

 فقط؟
 .... طالب:....

 ؟ال، ما يكفي هذا، نعم
 طالب:........ 

 من جهة؟
 طالب:........ 

 من غير إحرام حتى وصل هذا المكان، نعم؟يعني بعد الميقات، ابن عمر في المدينة، معناه أنه تجاوز الميقات 
 طالب:........ 

 ا أبدى الشيخ.إشكال، لكن اإلشكال في كونه تجاوز الميقات من غير إحرام، أو على م هما في نعم،
ن دون الميقات يحرم من مكانه من حيث يقول: احتمال أن يكون له محل في هذا المكان فأحرم منه؛ ألن مَ 

 أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
عن ابن عمر أنه أهل من الفرع، فإن كان تجاوز الميقات خرج من المدينة،  -رحمه هللا تعالى-ما ذكره اإلمام 

أنه حاذى الجحفة وأحرم منها، وما يظن به هذا، ما يظن بابن عمر أنه يتجاوز  ولما وصل إلى الفرع رأى
بالفرع  ومحال   افاالحتمال القائم أنه له مكان   ،الميقات، وله أقوال شديدة في مثل هذا، وهو صاحب التحري والتثبت

 ؟وأحرم منه؛ ألنه أنشأ من دون الميقات، نعم
 طالب:........ 

 رخص، من قاله هذا؟
 لب:........ طا

 مخرج؟ عن الباقر، نعم؟
 طالب:........ 

الحليفة، وقد روى عن  ا، نعم، أقول: مثل هذا ال يظن بابن عمر أنه يتجاوز ذامعضل، ما يصح، ما يصح أبد  
عليه الصالة -ن النبي إ :الحليفة، وشدد على من قال اأنه وقت ألهل المدينة ذ -عليه الصالة والسالم-النبي 



ما أهل إال من  -صلى هللا عليه وسلم-كم التي تكذبون فيها على رسول هللا أَهل  من البيداء، قال: بيداؤ  -والسالم
فالمظنون أن ابن عمر له  !عند المسجد، فابن عمر يتتبع اآلثار بدقة، ثم يحرم من الفرع؛ ألنه يحاذي الجحفة

 ؟من هذا، فأنشأ منه، نعم يئ امكان في الفرع، فليكن مزرعة أو ش
 طالب:........ 

 نعم؟ وأهل من الفرع؟ ء، يعني أهل من إيلياءمن إيليا هل  أَ 
 طالب:........ 

ها من بيت المقدس ال الدخول فيها من بيت المقدس، فابن ؤ حملنا العمرة من بيت المقدس أن المراد إنشا نحن
 ؟ نعم؟ءأو أنه دخل في النسك من إيليا ء هل معناه أنه أنشأعمر حينما أهل من إيليا

 طالب:........ 
يتجاوز إن ابن عمر هذا رأيه، وأنه  :اإلشكال أن لفظة أهل واإلهالل رفع الصوت بالتلبية يبعد هذا، فإما أن يقال

أو ما يحاذيه، وهذا بعيد، يعني لو كان غير ابن عمر قبل، لكن ابن عمر وصاحب  الميقات األول إلى الثاني
أهل بالبيداء، مع  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي : إثار، وشدد على من قالالتحري في هذا الباب، في تتبع اآل

أنه ثبت ذلك، أنه أهل بالمواطن كلها المذكورة، وصح الخبر بها في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يتجاوز 
 الميقات، ويهل من الفرع، هذا فيه بعد، والسند كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح األسانيد، ال

، فأنشأ منه، نعم، وهذا امطعن فيه، لكن يحمل على أن ابن عمر كان له محل بالفرع، والغالب أن يكون بستان  
أكثر من منزل هل يحرم من األبعد أو  من له ؟يمنع الذي وماحكم من له أكثر من منزل، احتمال نعم، احتمال 

 ني عزم فيه على النسك.أو يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النسك؟ يع يحرم من األدنى،
وسطه؟ يستحبون اإلحرام من وقل مثل هذا في الميقات نفسه هل يحرم من أبعد طرفيه أو من أدنى طرفيه أو 

 من أبعد الطرفين، نعم.
  "عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 طالب:........ 
 العمرة؟ب واأمن أين أنش

 طالب:........ 
 وا؟ أمن أين أنش
 ...طالب:.....

 ه أن يحرم من الميقات، إذا مر به.نيتهم، المهم أنه في نيته أن يعتمر قبل أن يصل إلى الميقات، علي
 طالب:.......

ن ل نعم، م يكن من أهله وهو مريد للنسك، إذ ا يلزمه أن يحرم، لكنه مر به، صدق عليه أنه مر بهذا الميقات، وا 
 نعم؟

 طالب:........ 
 يلزمه أن يحرم. قات، وهو مريد للنسكه في الرياض، يصدق عليه أنه مر بالميوأهل ال، هو يدرس في مكة



وهذا  "بعمرة الجعرانة من أهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
 الحديث موصول في السنن.

 طالب:........ 
 إيلياء؟
يلياء هي بيت المقدس،  "إيلياء من أهل عمر بن هللا عبد أن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"يقول:  نعم، وا 

يظن بابن عمر أنه نه ال : إوبهذا يستدل على جواز اإلحرام قبل الوصول إلى الميقات، وقلنا في األثر السابق
 .-عليه الصالة والسالم-فكيف يظن به أنه يحرم قبل الميقات؟ نعم، وهو يتتبع آثار النبي  يتجاوز الميقات

ن استروح إلى هذا األمر وأوغل فيه وتتبع هذه اآلثار بدقة ال يبعد أن يحرم قبل الميقات، من باب أقول: م
يضرب المثل بابن عمر لشدة التحري والتثبت، نعم، بخالف ابن عباس، ابن  االحتياط، أنت تعرف الشخص أوال  

لىما يفهم من النص، يهمه  ،عباس فقيه ولذا لما  ؛تداء واالئتساء أكثر، نعماالق وابن عمر ميله إلى العبادة وا 
إلى ابن عمر يسأله من مسائل الحج، فقال له: سل ابن عباس، فقال له:  -كما في صحيح مسلم-جاء رجل 

ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، هو فهم من حال ابن عباس أنه توسع، وأنه ليس عنده من التحري والتثبت 
 ما عند ابن عمر.

العالم الفقيه الذي يعمل بما يدل عليه النص؛ ألن الزيادة على النص إن لم تكن أشد من  وأنتم تعرفون وضع
النقص منه فليست دونه، نعم واإليغال في مثل هذه األمور في العبادة وغيرها قد يحمل صاحبه على الزيادة، 

بد هللا بن عمرو في قيامه وسألوه عن عبادته، وع -عليه الصالة والسالم-وقصة الثالثة الذين أتوا إلى النبي 
له: كذا، ويزيد عليه، وذلك من حرصه على  ليقو  -عليه الصالة والسالم-وقراءته وصيامه أمر معروف، والنبي 

نما من باب الحرص واالحتياط  االعبادة، فالحريص على العبادة ال يستبعد أن يزيد فيها، ال خروج   إلى االبتداع، وا 
وأن داللة النص على كذا من غير زيادة وال نقصان يعمل  ،يفهم من النص ما يفهمللعبادة، بينما الفقيه الذي 

 بالنص فال يزيد عليه وال ينقص، وهذا ال شك أن الفقه في مثل هذا أن ال يزاد عليه وال ينقص.
ت فحرص ابن عمر على تتبع اآلثار يجعله يستروح ويميل إلى أن يحرم من بيت المقدس، ال سيما إذا كان قد ثب

 عنده أن عمرة بيت المقدس لها مزيد فضل.
 طالب:........

هو يتحمل المشاق، اآلن شواهد األحوال، نعم، من استروح إلى شيء ومال إليه، وأشرب ذلك الشيء قلبه، ال 
ن كان غيره في األصل أرجح منه.  شك أنه يرجحه على غيره، وا 

ادة وزهد ونسك، بينما ابن حجر صاحب علم، هل صاحب عب -رحمه هللا تعالى-النووي  مثال   :أضرب مثاال  
ال سيما إذا كان هذا الثقة الضابط العدل ليس  ؟تجد النووي يترجم للثقات من الرواة مثل ما يترجم به ابن حجر

ن كانت الثقة أقلب ابمزيد عبادة، لكن لو كان معروف   امعروف   ، وا  كتبه مملوءة و تجد النووي يشيد به،  عبادة مثال 
نعم، ال شك أن الناس لهم ميل إلى جهة أو باب من أبواب الدين، تجدهم هذا الباب ديدنهم، ومن يهتم بهذا، 

، هل تكون ترجمة النووي لهذا زيد الرقاشي مثال  يالنووي ل ويعنى بهذا الباب هو المقدم عندهم، لو ترجم مثال  
أو ليس بعابد، عدل  اكونه عابد   الرجل مثل ترجمة ابن حجر؟ ابن حجر يهمه ثبوت الخبر، بغض النظر عن



 م لشخص معروف بكثرة تالوة القرآن والعناية بهولذلك إذا ترج ؛العبادةتهمه  يكفي ابن حجر، لكن النووي  ثقة
وقل مثله في الذهبي وغيره  ،أشاد به، بينما منحى ابن حجر اأشاد به، إذا وجد زاهد   اأشاد به، إذا وجد عابد  

 يختلفون عن هذا.الذين يهمهم ثبوت الخبر 
، هؤالء يهمهم العمل، تهمهم العبادة، ر مثل هذا بابن عباس وابن عمر، نعم أو بعبد هللا بن عمرو مثال  ونظ  
ن إ :إن ابن حجر ليس بعابد، ال، لكن ما هو مثل النووي، وال يقال :نصيبه من العبادة، يعني ما يقال مثال   ولكل   

، ال عابد، لكن ما هو بمثل ابن عمر، ابن عمر ال ينام من الليل إال قليال  إ ابن عباس ما تهمه العبادة وليس...
))فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر ومعروف الموازنة بين العلم والعبادة، نعم، 

من العلم، لكن إنما عنده  : إن ابن عمر ليس بعالمإن ابن عباس ليس بعابد، وال يقال :وال يقال مثال   الكواكب((
 عرف بهذا، وذاك عنده من العبادة لكنه عرف بهذا الشيء.

كل له باب أو طريق، وكل هذه الطرق موصلة إلى هللا  ،أنت لو تأملت العلماء في هذا الوقت وجدتهم على هذا
لناس وكذا، وهذا على خير، وبعض ا ، وما يتعلق به من تفاسير وقراءاتنآ، بعض الناس يهتم بالقر -جل وعال-

فتح له باب الحديث وبعض الناس فتح له باب االستنباط والفقه، وبعض الناس إلى آخره، وبعض الناس فتح له 
ال والجاه، المقصود أن هذه أبواب من أبواب الدين أخرى، عبادة، تالوة، جهاد، إنفاق في سبيل هللا، بذل للم

الهتمامه بجميع  األبواب الثمانيةمة من يدعى من ولكل باب منها باب من أبواب الجنة، لكن من هذه األ أبواب
 ب من كل باب من هذه األبواب بسهم.يضر  نهذه األبواب، وأبو بكر الصديق منهم بالنص، فليحرص اإلنسان أ

 يعني أحرم منها ودخل في النسك. ء،من إيليا ل  فابن عمر أهَ 
 نعم؟ "وحدثني عن مالك..."

 طالب:........ 
ه، لكن يشيد به، بينما يذكره ابن حجر بنصف سطر، يكتب عنه النووي صفحة، يشيد به، ال ما يوثق، ما يوثق

الكن ما   ؟النووي، لكنه يشيد به ويرفع من شأنه، نعم يوثقه، نعم ما يوثق الضعيف أبد 
 طالب:........ 

 إحرامه من الفرع؟ يدل على هذا. نعم،
عمرة  "بعمرة الجعرانة من لِ أهَ  -هللا عليه وسلمصلى - هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 

بعد  من حنين -عليه الصالة والسالم-من حنين، بعد فراغه  -عليه الصالة والسالم-الجعرانة هذه بعد فراغه 
فتح مكة، وكان إحرامه لهذه العمرة من الجعرانة في شهر القعدة، وعائشة لما ردت على ابن عمر في زعمه أن 

عليه الصالة -ما اعتمر النبي  رحم هللا أبا عبد الرحمنقالت: " في رجب اعتمر -صالة والسالمعليه ال-النبي 
عليه الصالة -إال وهو معه" فذكرت أن عمره  -عليه الصالة والسالم-في رجب، وال اعتمر النبي  -والسالم
وعمرة  رة القضاء، نعم،عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعم كلها في القعدة، ومنها هذه -والسالم
 .-عليه الصالة والسالم-بعد حنين، والعمرة التي مع حجته  الجعرانة

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ىوصل
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .إلهاللبا الصوت رفع :بابشرح: باب: العمل في اإلهالل، و 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 اغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.و  ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: العمل في اإلهالل: 

صلى هللا - هللا رسول تلبية أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .((لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن ،لبيك لك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك)) :-عليه وسلم

 إليك والرغباء لبيك ،بيديك والخير وسعديك لبيك :فيها يزيد -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد وكان :قال
 .والعمل

 طالب:........ 
 .لبيك لبيك

 طالب:........ 
 لحظة لحظة، هكذا تقال: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ذي مسجدب يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن امهش عن مالك عن وحدثني
 .أهل راحلته به استوت فإذا ،ركعتين الحليفة

 بيداؤكم: يقول -رضي هللا عنه- أباه سمع أنه هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن مالك عن حدثنيو 
 إال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أهل ما فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون  التي هذه
 .الحليفة ذي مسجد يعني ،المسجد عند من

رضي هللا - عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني
 ؟جريج ابن يا هن وما :لقا ،يصنعها أصحابك من اأحد   أرَ  لم اأربع   تصنع رأيتك الرحمن عبد أبا يا: -ماعنه
 إذا ورأيتك ،بالصفرة تصبغ ورأيتك ،السبتية النعال تلبس ورأيتك ،اليمانيين إال األركان من تمس ال رأيتك :قال



رضي هللا - عمر بن هللا عبد فقال ،التروية يوم يكون  حتى أنت تهلل ولم الهالل رأوا إذا الناس أهل بمكة كنت
 وأما ،اليمانيينالركنين  إالمنها  يمس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني األركان أما: -ماعنه
 ،فيها ويتوضأ شعر فيها ليس التي النعال يلبس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني السبتية النعال
 أن أحب افأن بها يصبغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما ،ألبسها أن أحب فأنا

 ".راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني اإلهالل وأما ،بها أصبغ
 ثم الحليفة ذي مسجد في يصلي كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .أحرم راحلته به استوت فإذا ،فيركب يخرج

 ،راحلته به استوت حين الحليفة ذي مسجد عند من هلِ أَ  مروان بن الملكِ  عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .بذلك عليه أشار عثمان بن أبان وأن

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 عني كيف يعمل من أراد النسك إذا أراد الدخول فيه؟ي "باب: العمل في اإلهالل"
أصح األسانيد عند مالك عن نافع عن ابن عمر  "عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

 "((لبيك لك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تلبية أن" اإلمام البخاري 
 -صلى هللا عليه وسلم-يقول: "فأهل النبي  -عليه الصالة والسالم-في صفة حج النبي  وفي حديث جابر

))لبيك اللهم لبيك، بالوحدانية ونفي الشريك عنه، وهنا يقول:  -جل وعال-ما المراد بالتوحيد؟ إفراد هللا بالتوحيد" 
، لبيك ال شريك لك، بخالف ما -جل وعال-نفي للشريك، وفي ضمنه إثبات للتفرد والوحدانية هلل  ال شريك لك((

هو لك، تملكه وما ملك،  اإال شريك   لككان عليه المشركون من التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
أهل بالتوحيد،  -عليه الصالة والسالم-، وهذا هو الشرك األكبر، النبي -نسأل هللا العافية-يثبتون الشرك 

ن بالشرك األكبر، الذي ال يغفر، وقد يسمع من بعض المنتسبين إلى اإلسالم من والمشركون على النقيض يهلو 
 -عليه الصالة والسالم-ينطق بالشرك األكبر في هذه العبادة العظيمة، يا محمد، يا علي، يا حسين، والنبي 

فرتك، سمع هذا، يهل بالتوحيد، وقد سمع من يقول: يا فالن، أو يا أبا فالن، جئنا بيتك وقصدنا حرمك، نرجو مغ
 الشرك األكبر، يعني إن لم يكن هذا هو الشرك فال معنى للشرك.

كون يستثنون من يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، والمشر  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 .تملكه وما ملك ،هو لك اإال شريك   ذلك الشرك األكبر

ابة، ويقولون: إنه مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على إجابة وهذه لفظ إجابة، إجابة لك بعد إج
 دعوتك، وأنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة.

 ))أن الملك(( ستئناف جملة جديدة، ويروى بفتحها:)إن( بكسر الهمزة تأسيس وا ((والملك لك والنعمة الحمد إن))
ا وأجبنا؛ ألن الحمد والنعمة لك والملك؛ ألنك مستحق لهذا فتكون جملة ويكون هذا علة للجملة السابقة، لبين

 تعليلية، واألكثر على الكسر.



ألنه كونه يؤتى بالجملة ابتداء  تكون مقصودة لذاتها أقوى من  ((لك شريك ال))إن الحمد والنعمة لك والملك، 
ذا قلنا كونها مقصودة لغيرها، فإذا كسرنا الهمزة قلنا: إنها جملة مستقلة ن الحمد والنعمة لك : "إمستأنفة، وا 

نما جعلت علة لغيرها، وهذه تلبية النبي  "والملك عليه -قلنا: هذا تعليل لما تقدم، فيكون المجيء بها ال لذاتها وا 
 ولم يزد عليها. ،ولزمها -الصالة والسالم

 :فكان عبد هللا بن عمر يزيد فيها ،-عليه الصالة والسالم-وكان الصحابة من حوله يزيدون على ما سمعوه منه 
"لبيك يزيد هذه التلبية، ومنهم من يزيد:  "والعمل الخير بيديك، لبيك والرغباء إليكلبيك لبيك، لبيك وسعديك، و "

يسمع، فلم ينكر عليهم، وهذه التلبيات  -عليه الصالة والسالم-إلى آخره، يزيدون والنبي  ا"...ورقًّ  اتعبد   ا،حقًّ  حقًّا
، أقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فاكتسبت -عليه الصالة والسالم-اءوا بها هذه اكتسبت الشرعية من تقريره التي ج

قراره شرع كقوله وفعله، لكن فرق بين ما يختاره  ،-عليه الصالة والسالم-الشرعية من هذه الحيثية من تقريره  وا 
عليه الصالة -ال محظور فيه، لكن لم يقله النبي  وبين اللفظ الذي ،ويلزمه -عليه الصالة والسالم-هللا لنبيه 
ن أقره. -والسالم  وا 

 طالب:........ 
-بعض الزيادات والنبي  ، وكانوا يزيدون، وذكر-عليه الصالة والسالم-هذا؟ في حديث جابر، صفة حج النبي 

 ؟لم ينكر عليهم، في حديث جابر، نعم -عليه الصالة والسالم
 طالب:........ 

م، ، يعني وقوفهم ليست مناسبة في كثيرة من األحيان؛ ألنهم عوام وأشباه عوا...هم، ما لهالذي وراء هذا من أجل
إن الصفا المروة  :وراءه الذييقول  ا،مرار   ميقف، سمعناه "إن الصفا والمروة من شعا" ويهمهم أن يلقنوا من خلفهم

 وتسمع في المطاف والمسعى الشيء العجيب. وراءه، ومثل هذا كثير، ويرددون  "ئر هللا"ا :من شعا، ثم يبدأ
 طالب:........ 

زينه، هو تصحيف، لكنه دعوة  "طوعنا بعده"كثير منهم يقول:  عنا بعده(( ))واطو   :، في دعاء السفرةهذه زين
 طيبة.

 طالب:........ 
هب  رب  "تقول: نراهم ما عندهم، بدون عقل يرددون، قد يوجد دعاء فيه اعتداء، سمعت عجوز في المطاف  نعم

 ، إيه يوجد، يوجد من العواماورجل يقول: إني نذرت لك ما في بطني محرر  " ال ينبغي ألحد من بعدي الي ملك  
 من الغرائب، توجد الغرائب. شيء

 طالب:........ 
سيما ال  األذكارمثل سليمان، يعني على أنه لفظ مطلق، ال يتعبد بلفظه، أما األدعية فاإلطالق فيها ظاهر، أما 

ورسولك الذي " :ولذلك لما قال البراء في حديث النوم ؛األذكار المقيدة بمكان أو زمان ال بد فيها من التوقيف
 " قال: ال، نبيك الذي أرسلت.أرسلت

 طالب:.......



 ،وأنه ليس فيه مخالفة ،، ويقتصر على المرفوع؛ ألن المرفوع مضمون شرعيتهرض  وهللا التوسع فيه ما هو بم  
 ؟نعم

 طالب:........ 
ال، هو إذا أتي به على أساس أنه ذكر ال يزاد فيه، وباعتبار أنه في هذا الذكر الذي انتهى عند هذا الحد، نعم، 

، فإذا وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل    علي(( لم يصل  ))البخيل من ذكرت عنده فواستصحبنا حديث: 
 .افصل فصلت ال بأس، ال تلحقه به،

 طالب:........
رى شرعيته مما وردت به نصوص هو إذا أنت، إذا أتيت بالذكر المشروع، وأتممته لك أن تقول من عندك ما ت

 ، افصل.أخرى على أال تقرنه به، يعني ال تتعبد به بين جمله
في  يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
-كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، النبي  "لِ هَ أَ  راحلته به استوت فإذا ،ركعتين فةالحلي ذي مسجد

والقضاء وحجة  ،أحرم من ذي الحليفة كم مرة؟ وجاء للنسك من المدينة في الحديبية -عليه الصالة والسالم
بذي الحليفة ركعتين؛ الوداع، جاء ثالث مرات، فإن ثبت أنه صلى في المرات الثالث صح أن يقال: كان يصلي 

ألن )كان( األصل فيها االستمرار، وكونه صلى ركعتين في حجة الوادع هذا ال يختلف فيه أحد، هذا ثابت 
فريضة؛ ألنه صلى الظهر  -عليه الصالة والسالم-افرة، وهاتان الركعتان صالهما النبي ضبالنصوص المت

م ثم صلى المغرب والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ثثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين،  ا،بالمدينة أربع  
في هذا الوادي  ))صل    ة، لكن صح الحديث باألمر بالصالة:، فصالته هذه فريضل  هَ ثم أَ  صلى الظهر ركعتين

ن؟ يعني إذا لم الإلحرام ركعت :هل يقال ختلف أهل العلم في ركعتي اإلحرامولذا ي؛ المبارك وقل: عمرة وحجة((
يضة نصلي ركعتين ركعتي اإلحرام، إذا كان وقت فريضة ال إشكال، نصلي الفريضة ونهل بعدها، يكن وقت فر 
ذا لم يك الحليفة ونهل بعدهما؛ ألنه يقول: كان يصلي في مسجد ذي  ن وقت فريضة نصلي ركعتين لإلحراموا 

وداع أنه أحرم بعد والذي حصل منه في حجة ال في هذا الوادي المبارك(( ))صل    ركعتين، وجاء األمر بهما
 صالة الظهر ركعتين.

نما وقع بعد الفريضة فال تشرع الصالة لإلحرام، أما من صلى فريضة  فالذي يقول: إن اإلحرام ليس له صالة، وا 
، أو الضحى أو الوتر، أو صلى للوضوء وغير ذلك من الصلوات، هذه ليست أو ركعتين تحية المسجد مثال  

ألن بعض  كعتي الوضوء؛ركعتين للوضوء وأنت ليس من عادتك أنك تصلي ر  تصلي :لإلحرام، لكن إذا قلنا
تين لإلحرام هو قول العلماء الناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم حتى أن النووي قال: إن صالة ركع

م جاء ث ،أنه ليس لإلحرام صالة، ثم جاء شيخ اإلسالم ونصر هذا القول كافة إال ما يذكر عن الحسن البصري 
من يقول بقوله ونصروا هذا القول، وصار كأن الذي يصلي ركعتين لإلحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد 

يصلي بذي الحليفة ركعتين، نعم جاء من  -عليه الصالة والسالم-اإلنكار، وهو قول العلماء كافة، وكان النبي 
عليه الصالة -مرة واحدة، يعني ما ثبت أن النبي  النصوص ما يدل على أن هذا األسلوب جاء فيما لم يفعل إال

فعله إال مرة واحدة، لكن األصل فيها التكرار، وجاء األمر بها وهو قول عامة أهل العلم، فإنكاره ليس  -والسالم



، قبل أن يعرف شيخ اإلسالم، وقبل أن يشهر شيخ اإلسالم، ويتبناه من هو محل ئ ا...بوجيه، والناس إذا قال شي
 أي شيخ اإلسالم على هذا، لكن لما عرف ر  مشوان قبل الجميع، الناس ثقة م

 إذا قالااااااااااااااااااااات حاااااااااااااااااااااذام فصااااااااااااااااااااادقوها
 فااااااااااااإن القااااااااااااول مااااااااااااا قالاااااااااااات حااااااااااااذام   جج

  ج
يعني غيره ما لهم عبرة، شيخ اإلسالم إمام من أئمة المسلمين، إمام ال يشك في  خالص قال شيخ اإلسالم

ئمة، أو أنه هو المعصوم دون غيره، ال، الغالب أن اإلصابة إمامته، وتبرأ الذمة بتقليده، لكن ليس هو كل األ
 معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم، فمن صلى ركعتين لإلحرام ال يالم، وال ينكر عليه.

 طالب:........ 
 ؟أنا بالنسبة لي قول عامة أهل العلم مرجح عندي، نعم

 طالب:........ 
أهل العلم قاطبة فهموا ركعتين، عم، وغيره ليس بمبارك فال يستحق ال، نابوصفه ألنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك  

 أن هاتين الركعتين لإلحرام.
 طالب:........ 

))إذا دخل  ، بحثوا هذا في حديث تحية المسجدأكثر من ثنتين سهل ن؟ يعني لو صلى واحدة، صلى واحدةيأ
أو أن العدد مقصود بمعنى أن هذا األمر هل المقصود الصالة  أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((

ال يتأدى إال بركعتين فأكثر، فلو دخل شخص المسجد بعد صالة العشاء، وقال: أنا أريد أن أوتر بركعة واحدة 
صح أنه صلى  اوتكفيني عن تحية المسجد، األكثر على أنها ال تكفيه، بل ال بد من ركعتين، أما إذا صلى ثالث  

 ؟ركعتين فأكثر، وغيره
 طالب:........ 

ن هل مفهومه أنك ال تصلي لك في هذا الوادي المبارك(( ))صل    ؛ ألنه جاء في وصف أنه واد مباركهذا كالمه
 أو ال مفهوم له؟ عامة أهل العلم لم يفهموا هذا. في غيره

 ت به راحلته.ى بالنسك، إذا استو يعني لب   "لِ هَ فإذا استوت به راحلته أَ  ،"يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين
 التي هذه بيداؤكم: يقول أباه سمع أنه هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن مالك عن حدثني"و  يقول:

 -عليه الصالة والسالم-ن النبي : إألنه وجد من يقول "فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون 
ما  -عليه الصالة والسالم-ابن عمر هذا الكالم، وأثبت أن النبي ، فأنكر ل  هَ بالبيداء، فلما عال على البيداء أَ  ل  هَ أَ 

أهل إال من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، ففي الخبر األول حينما استوت به راحلته، في الخبر الثاني 
بعد  ، وثبت عنه أنه أهلل  هَ أنه على ظهر البيداء أَ  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه  امن عند المسجد، وأيض  

وسنن أبي داود، وجواب هذا في حديث ابن عباس في المسند ، -عليه الصالة والسالم-الركعتين، كله ثابت عنه 
أهل لما صلى الركعتين في المسجد  -عليه الصالة والسالم-النبي : حديث ابن عباس يقول جواب هذا اإلشكال،

ألول فذكروه، ل فسمعه أناس لم يسمعوا إهالله اعند الشجرة أهمن فسمعه أناس فنقلوه، ثم لما خرج من المسجد 
أهل، فسمعه ناس لم يسمعوه قبل ذلك فنقلوا، ثم لما عال على ظهر  -استوى على دابته- فلما عال على دابته



فسمعه أناس لم يسمعوا ما قبله فنقلوه، وهذا فيه جمع بين هذه الروايات الثابتة المختلفة، فيجمع على  ل  هَ البيداء أَ 
 هل في جميع هذه المواضع، وكل منهم سمع ما لم يسمعه اآلخر فنقله.أنه أ 

صلى هللا عليه - هللا رسول أهل ما ،فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون  التي هذه بيداؤكم"
 ."الحليفة ذي مسجد يعني ،المسجد عند من إال -وسلم

 .جة على من لم يحفظمع، ومن حفظ حفكل يذكر ما سمع، وكونه لم يسمع ليس بحجة على من س
 يا: عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 اأحد   أرَ  لم اأربع   تصنع رأيتك "يا أبا عبد الرحمن هللا بن عمر، وهي كنية ابن مسعودكنية عبد " الرحمن عبد أبا
سمعه من  يفعله، وال كالم -صلى هللا عليه وسلم-عمر ال يفرط بشيء رأى النبي ابن  "يصنعها أصحابك من

عليه الصالة -ليقتدي به، ونوزع في بعضه مما فعله النبي  بل يحرص عليه -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ال على جهة التعبد، نوزع. -والسالم

 ال رأيتك :قال ؟جريج ابن يا هن وما :قال نعها،من أصحابك يص الم أَر أحد   -من الخصال- ا"رأيتك تصنع أربع  
بتخفيف الياء، وهي ياء النسب، وياء النسب كياء الكرسي مشددة، لكن عوض  "اليمانيين إال األركان من تمس

عن إحدى الياءين األلف األصل اليمنيين، فلما أتي باأللف اليمانيين صارت وحلت محل إحدى الياءين فخففت، 
ال فاألصل أن ي  سب مشددة.اء النوا 

 ياااااااااء كيااااااااا الكرسااااااااي زياااااااادت للنسااااااااب
 
 ج

 ................................... 
 ج

 ض عنها إذا قلت: تيماوية، يمانيةاألصل في ياء النسب، لكن إذا عو  تقول: هذا تيمي وهذه تيمية بالتشديد، هذا
 ما يخالف، أما األصل أن الياء ياء النسب مشددة.

لسبت والتسبيت الحلق، وهي التي ليس فيها شعر، كما فسرت في الحديث، وا "بتيةالس النعال تلبس ورأيتك"
 ؟ ماذاالخارج سيماهم  ءسيماوجاء في 

 طالب:........ 
 ...كان النبي.شعر، هذه النعال ليس فيها شعر، و نعم هو حلق ال

 نعم؟
 طالب:........ 

 يلبس النعال التي ليس فيها شعر.كان  -عليه الصالة والسالم-نهى عن لبس السبتيتين؟ النبي ي  
 طالب:........ 

لمروره بين القبور بالنعال، سواء  كان سبتيتين أو غير سبتيتين، النهي للمرور بين القبور بالنعال، هذا هو  نعم
 السبب.

- بالصفرة "ورأيتك تصبغ جاء الجواب عن ذلك على ما سيأتي ثم "تصبغ ورأيتك"ورأيتك تلبس النعال السبتية، 
كله مأخوذ  ،االستهالل ،ألن اإلهالل "الهالل رأوا إذا الناس أهلَّ  بمكة كنت إذا ورأيتك -تصبغ الشيب بالصفرة

 ولم" ؤية هالله، فرأوا أنهما متالزمانمن رؤية الهالل، فالناس استصحبوا هذا، وجعلوا اإلهالل بالحج عند ر 
ن ذي الحجة، سمي بذلك ألنهم يتروون ويتزودون هو اليوم الثامن م الذي "التروية يوم يكون  حتى أنت تهلل



يهلون بالحج، ثم يذهبون إلى منى  فيصلون بها  يها ماء في ذلك الوقت، في الثامنفيه من الماء؛ ألن منى  ف
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يدفعون إلى عرفة، والمبيت بمنى يوم التروية 

 هذه كلها سنن، ال شيء على من تركها.ها إلى صالة الفجر ة بليلة عرفة واإلقام
يعني ال يمس من األركان إال  "األركان أما: عمر بن هللا عبد فقال "ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية،

"أما هما وال يستلمان، يقول: مسالركنيين اليمانيين الذين في جهة الجنوب، وأما الذين في جهة الشمال فال ي
وذلك أن الركنين اليمانيين باقيان  "اليمانيين إالح يمس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني ركاناأل 

 ؛كونه على قواعد إبراهيم، وكونه فيه الحجر األسود :على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر فيه خصلتان
ولذا يستلم، لكن ال  ؛على قواعد إبراهيم ، نعم هو باق  اختص بأحكام أكثر من أحكام الركن الثاني الذي قبله ولذا
لكن ال يشار إليه مثل الركن الذي فيه الحجر، وأما الركنان الشاميان فال يستلمان؛  ،يستلم، ال يشار إليه و يمس

، من الكعبة الذي فيه الحجر اقصرت بهم النفقة فأخرجوا جزء   األنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلكم أن قريش  
هذا من الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم في هذا الموضع، ومن الصحابة من يستلم 

 ،-عليه الصالة والسالم-ويرى أنه ليس في البيت شيء مهجور، لكن العبرة بما ثبت عن النبي  ،جميع األركان
اإلشارة إليه ، نعم، المقصود أنه ما ثبتت يمس إال اليمانيين -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فإني لم أرَ 

 بخالف الحجر األسود.
 .....طالب:...

 وال استطاع يستلم الحجر األسود، استطاع أن يستلم هذا ولم يستطع أن يستلم هذا؟
 .....طالب:...

-فعله النبي  دام ثبتت اإلشارة إلى الركن الذي فيه الحجر ولم تثبت اإلشارة إلى اآلخر يكتفى بما وهللا عندهم ما
ال فال. ،-عليه الصالة والسالم  إن تيسر له استالمه وا 

 طالب:........ 
-ال، أكثر المذاهب على أنه حكم واحد، حتى عند الحنابلة يشير ويكبر، نعم، لكن ما ثبت فيه شيء عن النبي 

 ؟نعم ،فلنقف على هذا -عليه الصالة والسالم
 طالب:........ 

البيت على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر، ثم لما  نقض الكعبة فبنىابن الزبير،  مقتضى هذا نعم، وقد فعله
عليه -تهدمت على يد الحجاج ومن معه، لما رميت بالمنجنيق أعيدت على ما كانت عليه في عهد النبي 

قواعد  : أال نعيدها على-رحمه هللا-، أعيدت ثم بقيت فلما تولى المنصور قال لإلمام مالك -الصالة والسالم
لصنعت وصنعت وصنعت،  ))لوال أن قومك  حديث عهد بجاهلية((يقول:  -عليه الصالة والسالم-إبراهيم؟ النبي 

لماذا ال يحقق هذا األمر، لماذا ال تحقق هذه األمنية؟ حققها ابن الزبير، ثم أعيدت على ما كان عليه في عهد 
لئال تكون ملعبة للملوك؛ ألن خدمة هذا البيت  ال؛ ، ثم استشير مالك، فقال:-عليه الصالة والسالم-النبي 

وهذا  هذا البيت فيصير ملعبة، هذا يفتلشرف، ويتسابق الناس لخدمته بما فيهم الملوك، كل يريد أن يقدم خدمة ل



ينقض، وبهذا تذهب هيبته من القلوب، من نفوس الناس إذا كان عرضة ألن يتعرض لمثل هذه األمور يوم يهدم 
 ال شك أنه تذهب هيبته من القلوب. ويوم يبنى،

 هللا رسول رأيت فإني السبتية النعال وأمايمس إال اليمانيين،  -صلى هللا عليه وسلم-"فإني لم أَر رسول هللا 
يلبس النعال السبتية  -عليه الصالة والسالم-النبي  "شعر فيها ليس التي النعال يلبس -صلى هللا عليه وسلم-

، كيف يتوضأ فيها؟ لسعتها بحيث يصل الماء إلى جميع المفروض، ويتردد فيها يتوضأو  التي ليس فيها شعر،
ال ما يمكن؟ يمكن، إذا كان النعل  فيه، وال تتأثر هذه النعال، يمكن غسل الرجل وهي داخل النعال، يمكن وا 

"فأنا  -لصالة والسالمعليه ا-اقتداء  بالنبي  "ألبسها أن أحب فأنا" ال تغطي المفروض، فكان يتوضأ فيهاواسعة و 
تغيير الشيب أقل  "بها يصبغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما أحب أن ألبسها،

لما رأى رأس أبي قحافة أبيض  ))غيروه(( إلى حد الوجوب، فقد جاء األمر به:أحواله االستحباب إن لم يصل 
فيغير بأي لون سوى السواد، سواء  كان بالصفرة أو  )وجنبوه السواد(()أمر بتغييره، قال:  روه(())غي  كالثغامة قال: 

-أو بالحناء مع الكتم كما كان يفعل أبو بكر  -رضي هللا عنه-بالحمرة، بالحناء الصرف كما كان يفعل عمر 
 .-رضي هللا عنه

 -يه الصالة والسالمعل-وجاء في شعره  يصبغ بها" -صلى هللا عليه وسلم-"وأما الصفرة فإني رأيت رسول هللا 
لم يشب، وجاء إثبات الشيب، وللجمع  -عليه الصالة والسالم-إثبات الشيب ونفيه، جاء عن أنس أن النبي 

عد ال ترى، ، بضع عشرة شعرة، هذه من ب  اجدًّ  اوالتوفيق بين هذه النصوص المثبتة والنافية أن شيبه كان يسير  
بين أهل  ظر قال: شاب، وهل صبغ أو لم يصبغ؟ محل خالففمن يراه من بعيد قال: لم يشب، ومن حدد الن

كانت من الطيب ال من الصبغ،  -عليه الصالة والسالم-ن الحمرة التي في شعره العلم، ومنهم من يقول: إ
ن وجد الشيب إال أنه يسير جدًّ   ؟، نعماوليس في شعره ما يحتاج إلى الصبغ؛ ألنه وا 

 طالب:........ 
 ير، وما طلب إزالته يزال.، ما يبدو يغكله يغير

 طالب:........ 
 ؟نعم ))وجنبوه السواد(( ، وهو من أصل الخبر، وليس بمدرجالسواد محرم بال شك، السواد محرم

 طالب:........ 
 ضعيف، ضعيف.

ن كانت من رواء حائل، نعم، تهان جثث المسلمين، ....الجمهور يطلقون الكراهة؛ ألنه يتسبب إلى أن توطأ ، وا 
ن ك ان هناك حائل، لكن لو قال: أنا لن أطأ على جثة مسلم، متى يتسنى له ذلك؟ إذا مشى بين القبور أو وا 

 على القبور أنفسها؟ يعني إذا مشى على القبور ما وطئ الجنازة.
 طالب:........ 

ا، يعني إذا مشى بين القبورالدفن نفت وهال،   .نقول: إنه وطئ على الجثث رض لحد 
 طالب:.......

 ي يسير.يعن



 طالب:.......
 لكن الميت كله يدخل.

 طالب:........ 
، اكحرمته حيًّ  انصفه نعم، على كل حال، كل هذا مما يتقى؛ ألن فيه إهانة، إهانة لألموات، وحرمة المسلم ميت  

 رجليه وعليك نعالك ما رضي، ما يرضى بهذا، فيه إهانة له، وكذلك الميت، امادًّ  اي تتخطى لك إنسان  غلو تب
 ومن هذه الحيثية جاء النهي، بين القبور بحيث يترك قبور على يمينه وقبور على يساره، ال بأس يمشي.

 طالب:........ 
 .نعم احافي  

 طالب:........ 
أو  اأو شوك   اشديد   اما يجوز، ال يجوز ذلك، لكن قد يحتاج إلى اللبس بأن يكون حرًّ  ،ال، ما يجوز أن يطأ القبر

 لحكم عند الجمهور الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة.ما أشبه ذلك، وا
 اإلهالل وأما ،بها أصبغ أن أحب فأنايصبغ بها،  -صلى هللا عليه وسلم-وأما الصفرة فإني رأيت رسول هللا 

 ".راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني
 أهل الناس إذا رأوا الهالل ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية" "ورأيتك إذا كنت بمكةالسؤال نعم، السؤال: 

يعني هل من كان بمكة  "راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني"والجواب: 
إلى تنبعث به راحلته إلى الحج من أول الشهر أو من يوم التروية؟ من يوم التروية، تنبعث به راحلته من مكة 

منى  التي هي أول المشاعر، فما يهل بالحج ويبقى بمكة، إنما يهل بالحج حين تنبعث به راحلته إلى أول 
 المشاعر وهو منى.

 طالب:........ 
، ، لكن هو قاس اإلهالل بالحج لمن أراد أن ينشئ الحج من جديد بعد العمرة كالمتمتع مثال  ازال محرم   وماقارن 

دام انبعثت به راحلته إلى أداء النسك نعم حينما تنبعث به راحلته من المحرم،  رة، ماقاسه على اإلهالل بالعم
بمكة فحينما  اهذا بالنسبة لمن مر على محرم، سواء  كان في حج أو عمرة، من المحرم، لكن إذا كان مقيم  

 تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر.
 طالب:........ 

محرم، كما دلت على ذلك األحاديث السابقة، لكن هو يرى أن انبعاث الراحلة ال، حينما انبعثت به راحلته في ال
 قبل ذلك هذا ما انبعثت به راحلته. اإنما هو للنسك، والمقيم بمكة يقيم أسبوع  

 "فيركب يخرج ثم ،الحليفة ذي مسجد في يصلي كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن"وحدثني يقول: 
، فيركب يخرج ثم صلى بذي الحليفة، -عليه الصالة والسالم-، كما فعل النبي يفةالحل ذي مسجد في يصلي

-من حديث ابن عباس  وعرفنا ما في هذا تفصيال   "فإذا استوت به راحلته أحرم" ،يخرج من المسجد فيركب
 .-مارضي هللا عنه



 ماحين" موافق لما قبله "يفةالحل ذي مسجد عند من لَّ أهَ  مروان بن الملك عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"
 رسول أرَ  لم فإني اإلهالل وأمافإذا استوت به راحلته أهل، وفي الثالث يقول:  الحديث األول: "راحلته به استوت

 مسجد عند من أهلوهنا يقول: أن عبد الملك بن مروان  ،راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا
أبان بن عثمان بن عفان من  "بذلك عليه أشار عثمان بن أبان وأن" ،احلتهر  به استوت حين الحليفة ذي

ال غير مصروف؟ عندنا؟ ،الفقهاء  وأن أبان بن عثمان مصروف وا 
 طالب:........ 

ال غير مصروف؟  الذياآلن .......   عندنا مصروف وا 
 طالب:........ 

 ر مصروف.هو منصوب على كل حال، ما هو بمجرور، نعم، يبين عليه أنه غي
 طالب:...

 العلة العجمة، عثمان ممنوع من الصرف لزيادة األلف والنون، وأبان؟هي ال، ما هو بأعجمي، ما 
 .....طالب:...

 ؟من اإلبانة أو من اإلباء، نعم ما فيه عجمة
 .....طالب:...

 د.مثل يزي ني ممنوع للعلمية ووزن الفعل، صحنعم، أبان على وزن أفعل، من اإلبانة، نعم يع
أو غير مصروف؟ النصب واحد للمصروف  ااآلن المقصود عندنا هنا، هل يختلف وضعه عن كونه مصروف  

 وغير المصروف، نعم، االختالف في المجرور.
ال غير مصروف؟  معنى الصرف؟ التنوين، الصرف هو  مااآلن من خالل هذا السياق نعرف أنه مصروف وا 

ال غير منون؟ ألنه ال ممنوع؟ نعم التنوين، وهنا منون وا  أبان مصروف في قول  ،هو مصروف ؟مصروف وا 
هل هو  السبب في ذلك االختالف، مثل حساناألكثر، وابن مالك صاحب األلفية يرى أنه ممنوع من الصرف، و 

من منع "من الحس أو من الحسن؟ وهنا هل هو من اإلباء أو من اإلبانة؟ وكل على مذهبه، ويقولون في هذا: 
هنا ما يبين الفرق بين المصروف وعدمه في حال النصب إال بترك التنوين، وهل ترك التنوين  "أبان فهو أتان

ال ما يلزم؟ ايعني هل يلزم أن نقول: وأن أبان   ؟في مثل هذا قطعي في كونه غير مصروف  ابن عثمان؟ يلزم وا 
 طالب:........ 

ال؟ جري   هال، ما هو مضاف، ما في أنس بن عن اعدة، تمشي على ما مشينا عليه، على الق اإضافة، اجتهاد ذا وا 
ذا قلت ابن مالك، وأنس مصروف، أن محمد   مالك، أن أنَس  رسول هللا، تنون؟ األصل  اأن محمد   :بن عبد هللا، وا 

ا بن مالك، هذا األصل، أن أبان ا التنوين، ا بن عثمان، هذا هو األصل، لكن لغة ألصل أنه منون، فتقول: أن أنس 
عية، هي لغة ربيعة، وهي يفي مثل هذا السياق، نعم، حذف التنوين يسمونه اللغة الرب اتنوين مطلق  ربيعة حذف ال

ال فاألصل أن يقال: وأن و  االستعمال تركوا التنوين تخفيف اأخف على اللسان، ولما كثر عند المحدثين مثل هذا  ا 
ا بن مالك... إلى آخره.  أبان ا بن عثمان، وأن أنس 

 نعم. ،على األحاديث السابقة اأشار عليه أن يهل إذا استوت به راحلته، استناد   ""أشار عليه بذلك



 طالب:........ 
 اعند المسجد؛ ألنه جاء اإلحرام من بعد الصالة، وجاء من عند المسجد، وجاء من عند الشجرة، وجاء أيض  

البيداء، كل هذه جاءت وجوابها لما عال على ظهر  احينما استوت به دابته، نعم، وجاء عند ركوبه، وجاء أيض  
 في حديث ابن عباس.

وهذا يقول لنا من بعد الصالة، أنا خرجت من عند المسجد والدابة مربوطة عند المسجد وركبت وأهللت عندها، 
 .اعند المسجد لما علوت على الدابة في آن واحد، يسير جدًّ من 

 ........طالب:
 ما تقدم، وهو موصول عند ابن عبد البر، نعم الخبر موصول.العبرة ب ،ما علينا منه، يثبت أو ما يثبت

 وفيه ما يكفي، نعم. -عليه الصالة والسالم-على كل حال يهمنا نحن ما جاء عنه 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :باإلهالل الصوت رفع :باب

 بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن ،أبيه عن األنصاري  السائب بن خالد عن هشام بن الحارث

 .أحدهما يريد ((باإلهالل أو بالتلبية أصواتهم يرفعوا أن معي من أو أصحابي آمر أن فأمرني جبريل أتاني))
 .نفسها المرأة لتسمع بالتلبية الصوت رفع النساء على ليس :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني

 في إال يليه ومن نفسه ليسمع الجماعات مساجد في باإلهالل صوته المحرم يرفع ال: -رحمه هللا- مالك قال
 .فيهما صوته يرفع فإنه ،منى ومسجد الحرام المسجد

 .األر  من رفش كل وعلى ،صالة كل دبر التلبية يستحب العلم أهل بع  سمعت: -رحمه هللا- مالك قال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

عرفنا فيما تقدم أن اإلهالل رفع الصوت، اإلهالل نفسه هو رفع الصوت، ثم  "باإلهالل الصوت رفع :باب"
رفع  :استعمل في اإلحرام الذي هو نية الدخول في النسك، فإذا استعمل باإلحرام ساغ التعبير بقوله: باب

ال ف ؟ فهل نقول: باب رفع الصوت برفع الصوت؟ نعم ،األصل أن اإلهالل رفع الصوتالصوت باإلهالل، وا 
ما صار فيه وهم في الفهم،  ه بذلك وتابع التلبية برفع الصوتفإذا لبى بما يريد من األنساك ورفع صوت نعم،

ما ل باب رفع الصوت برفع الصوت كما هو األصل؛ ألن اإلهالل هو رفع الصوت، لكن :بخالف ما لو قلنا
لدخول في النسك والتلبية ااستعمل اإلهالل باإلحرام نفسه ساغ رفع الصوت باإلحرام، وباإلهالل الذي هو معنى 

 به.
 العج: رفع الصوت ))أفضل الحج العج والثج((في الحديث:  اوجاء أيض   ،ورفع الصوت جاء في هذا الحديث
 بالتلبية، والثج: إراقة دماء الهدي.

 بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن األنصاري  السائب بن خالد عن هشام بن الحارث



 مأصواته يرفعوا أن معي من أو أصحابي آمر أن فأمرني))، -جل وعال-يعني من قبل هللا  "((جبريل أتاني))
يعني األمر باألمر بالشيء هل هو أمر به أم ال؟ أو ليس  ((أصحابي آمر أن فأمرني))أتاني جبريل  ((بالتلبية

))أمرني أن آمر هنا  ))مروا أوالدكم بالصالة لسبع(( أن يأمر ابنه أن يراجع ابنته ))مره فليراجعها((بأمر به؟ 
 ؟عليه أن يجهر مثلهم ا؟ ألنه مأمور أن يأمر وأمر،ي سرًّ أن يلب -عليه الصالة والسالم-هل للنبي  أصحابي((

 أو نقول: هو مأمور باألمر وخالص وأمر وانتهى، وامتثل األمر، فال يرفع صوته بالتلبية؟
 ......طالب:...

عليه الصالة -؟ يعني هل مطلوب من النبي -صلى هللا عليه وسلم-، لكن مثل هذا األمر هل يتناول النبي نعم
من خالل هذا النص الذي معنا؛ ألنها قاعدة عند أهل العلم، وهي مسألة  يرفع صوته بالتلبيةأن  -والسالم

، ومن األوامر المأمور ال يمكن أن يتجه إلى المأمورخالفية، ومنشأ الخالف أن من األوامر المأمور باألمر بها 
ال ال؟  باألمر بها يمكن اتجاهه إلى المأمور كغيره، صح وا 

 ........طالب:.
أو يتجه إلينا أن نأمر  لسبع، فهل هذا األمر يتجه إلينا دعنا من اآلمر، اآلن أمرنا أن نأمر أوالدنا بالصالة

 بمعنى أن المأمور هل هو داخل في ضمن هذا األمر؟ ؟أوالدنا بهذا األمر
 ماعمر  عها(())مره فليراج لمأمورات ما يصلح أن يوجه للجميعوالسبب فيه ما سمعتم، أن من ا المسألة خالفية
ال ما يصلح؟ ما يصلح، إذ ا عالقته بالمرأة؟ المأمور، نعم، لكن مثل  األمر بمثل هذا األمر ال يتجه إلى يصلح وا 

، يعني -عليه الصالة والسالم-ألن األمر يصح أن يواجه به يتجه إليه؛  أمرني أن آمر أصحابي(())ف الذي أمر
خبز ا، هل يتجه األمر إلى الجميع كلهم يذهبون يشترون  مد يشتري : قل لمحقال زيد من الناس لولده األكبر لو

ال األمر متجه إلى األصغر في هذه الصورة؟ أو قل لزيد: ال يدخن، الكبير هذا المأمور بتبليغ هذا األمر  خبز ا وا 
غ أمور بتبليما يدخن، قال: قل ألخيك زيد: ال يدخن، هذا ما يصلح أن يتجه إليه األمر، فليس بمأمور به، إنما م

أما إذا صح اتجاه  ))مره فليراجعها((: -عليه الصالة والسالم-قل مثل هذا في قوله و لمن يصح منه،  األمر
عليه الصالة -إن النبي  :األمر إلى جميع األطراف بأن كان التكليف به على الجميع على حد سواء ما يقال

، ما يمكن أن يقال افع الصوت بالتلبية وهو يلبي سرًّ أمر أصحابه ولم يلبي، أمر أن يأمر أصحابه بر  -والسالم
أن آمر ))أنه كان يرفع صوته بها، بل كانوا يصرخون بها،  -عليه الصالة والسالم-مثل هذا، وقد ثبت عنه 
))أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية  ماذا؟ أو ))أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية(( شك من الراوي  أصحابي أو من معي((

 .أحدهما يريد شك من الراوي هل قال هذا أو هذا، اأيض   ((لباإلهال  أو
 المرأة لتسمع بالتلبية الصوت رفع النساء على ليس :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
ولذا لم تكلف بأذان؛ ألنه يتطلب رفع الصوت، فالمرأة ليس عليها رفع  ؛المرأة ال يطلب منها رفع الصوت "نفسها
وت، وبهذا وبأمثاله من النصوص من يحتج على أن صوت المرأة عورة، ال يجوز أن يسمعه الرجال،  الص

نما المحظور الخضوع بالقولومنهم من يقول: هو ليس بعو  َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع ا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء  رة، وا  }َواِ 
( 50)] اَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌ {}فَ عني تسمعون كالمهن ي [( سورة األحزاب95)] ِحَجاٍب{

ال أصل الصوت، وينبغي أن يكون صوت المرأة وسماعه بقدر الحاجة،  بالقولفالمحظور الخضوع  [سورة األحزاب



في بيتها، وال تقر  ذلك فيبقى أن األصل المرأة ع صوتها واحتيج إليها، أما ما عداإذا احتاجت إلى ذلك يسم
 ؟وال تكلم الرجال؛ ألنها مثار فتنة، نعم تخالط الرجال،
 طالب:........ 

إن صوتها عورة، صوتها عورة يحرم أن يسمع صوتها،  :هو ال بد من االستدالل على كل قول، فالذي يقول
تسمع المرأة نفسها، ، ليس عليها رفع صوت في التلبية، إنما ...ويستدل على ذلك بأنها ليس في حقها أذان، وال

عن حكم  فووضع بالنسبة للمرأة من التشريع واالحتياط في حقها ما لم يوضع لغيرها، فدل على أن حكمها يختل
َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع ا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب{: -جل وعال-الرجال، ويبقى أن مثل قوله  ( سورة 95)] }َواِ 

 ا يمكن أن يتم بغير صوت؟ نعم؟يعني مثل هذ [األحزاب
 طالب:........ 

ال ما يتم بالمعاطاة؟ اما يمكن، إذا سألتموهن متاع    ، أعطينا كذا، فتدفعه إليه من غير صوت، يتم وا 
 طالب:........ 

 على كل حال هذا مما يستدل به على أن صوتها ليس بعورة.
نما الممنوع الخضوع فيه،  [( سورة األحزاب50)] }َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل{ دل على أن أصل القول ال بأس به، وا 

ا -ال كثرهم هللا-ثرهم وعلى كل حال مثل هذا ال سيما مع وجود من في قلبه مرض وما أك ممن  كثيرون جدًّ
يتربصون بالنساء الدوائر، وفي قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات ما يجعلهم يكثرون الطرق على هذا 

هذا مجتهد، إن أصاب له  مسألة من أدلتها ليتوصل إلى الحقا من عالم مخلص ناصح يبحث الالباب، دعون
ن أخطأ له أجر واحد، لكن من أراد أن يخرج المرأة من خدرها لمرض في قلبه أو أراد أن يسمع  ،أجران، وا 

عد أن أمر ب -سالمعليه الصالة وال-صوتها، أو أراد أن تغشى أماكن الرجال لمرض في نفسه، ليخشى من قوله 
{ بالحجاب  [( سورة األحزاب06)] }َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَناِفُقوَن{قال:  [( سورة األحزاب97)] }ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ

ث، أما العالم المخلص الناصح التي توفرت عنده أدوات بفإتباع هذه اآلية باآلية األولى ليس من طريق الع
هذا ال يالم، مع أن على من  اأو مرجوح   اد ويجتهد في النصوص ويتوصل إلى رأي سواء  كان راجح  االجتها

يبحث مثل هذه المسائل أن يحذر أشد الحذر أن يؤخذ على غرة، ويحتاط لهذا األمر؛ ألن أطراف متعددة تريد 
أن يبحثوا مثل بأهل  ن أنهم ليسواأن تبحث مثل هذه المسائل والذي عندها هللا أعلم به، لكن الذي يغلب على الظ

هذه المسائل؛ ألنه ولغ في مثل هذا أناس ال خالق لهم، وال مدخل لهم في مثل هذا، وال مجال لهم في مثل هذه 
 المسائل والبحوث، إنما هم لهم مآرب ولهم مقاصد، وهللا المطلع على السرائر.

لمرأة، ووجه في الصحف ووسائل اإلعالم مسألة عورة ايعني الذي يبحث  ؟يعني لماذا ما بحثوا غير هذه المسألة
ال أصناف من تصرف لهم الزكاة يبحث مثل هذه  المرأة، وصوت المرأة هل يمكن أن يبحث شروط الصالة وا 

قال: أنا لست من أهل العلم، نعم، ثم إذا جاء  ذه المسائل، ولو طلب منه مثل هذاالمسائل؟ ما يبحث مثل ه
يفتي ويعدل ويجرح ويصنع، فمثل هذا يتقون، ومثل هذه الظروف تبرز بعض  اإمام   الحجاب انبرى له وصار

 من كان يختفي ويندس بين الناس، فالظروف الصعبة ينجم فيها النفاق، وهللا المستعان.



أما من يطلب الحق هذا ال  للحق، افليحذر من يبحث هذه المسائل لمرض في قلبه وشيء في نفسه، ال طلب  
قال بكشف الوجه أئمة وال يالمون وهم مجتهدون ومأجورون على هذا، لكنهم يتفقون أنه في وقت يالم، يعني 

 وهللا المستعان. ،الفتن أنه يجب ستر كل شيء، فنهتم لهذا األمر
 "الجماعات مساجد في باإلهالل صوته المحرم يرفع ال: مالك قال"يعني من غير صوت  "لتسمع المرأة نفسها"

؛ ألنه يكثر فيهما من "منى ومسجد الحرام المسجد في إال يليه ومن نفسه ليسمع" ،عليهميعني لئال يشوش 
 ."فيهما صوته يرفع فإنه" يلبي فال تشويش

عني إذا لم ي "األر  من شرف كل وعلى ،صالة كل دبر التلبية ون يستحب العلم أهل بع  سمعت: مالك قال"
نه يبدأ من فجر يوم عرفة إال الحاج، فإنه يبدأ قيد: إفي التكبير الم ولذا قالوا ؛فإنهم يلبون  يباشروا أسباب التحلل
 .وهللا أعلما؟ ألنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، من ظهر النحر، لماذ

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (6كتاب الحج ) -أ الموطشرح: 

 .الحج في القران :باب، و الحج إفراد :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
  أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
حبه والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وص ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :الحج إفراد :باب

رضي هللا - عائشة عن الزبير بن عروة عن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع خرجنا: "قالت أنها -يه وسلمصلى هللا عل- النبي زوج -اعنه
- هللا رسول وأهل وحده، بالحج أهل من ومنا ،وعمرة بحجة لِ أهَ  من ومنا ،بعمرة لِ أهَ  من افمنِ  ،الوداع حجة

 حلواي فلم والعمرة الحج جمع أو بحج أهل من وأما ،فحل بعمرة أهل من فأما ،بالحج -صلى هللا عليه وسلم
 ".النحر يوم كان حتى

 رسول أن -ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 .الحج أفرد -صلى هللا عليه وسلم- هللا

- المؤمنين أم عائشة عن بيرعن عروة بن الز  الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن وحدثني
 .الحج أفرد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -ارضي هللا عنه

 له فليس بعمرة بعده يهل أن له بدا ثم مفرد بحج أهل من :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني
 .ذلك
 .ببلدنا العلم أهل عليه أدركت الذي وذلك :-رحمه هللا تعالى- مالك قال

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك ع ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

القران، األنساك ثالثة، منها اإلفراد، موضوع الباب األول، والقران موضوع  والباب الذي يليه "الحج إفراد :باب"
 الباب الثاني، والثالث التمتع.



 يضيف إليه وال يجمع معه عمره، سواء  كانت معه في أفعاله كالقران، وال اإفراد الحج: أن يأتي بالحج وحده مفرد  
وبأعمال  والقران: أن يجمع النسكين في سفرة واحدةفي أشهر الحج من غير سفر كالتمتع، أو تقدمت عليه 

ر أن ثم يفرغ من جميع أعمالها ثم بعد ذلك يحرم بالحج من غي ،التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجواحدة، و 
واإلفراد رجحه جمع من أهل العلم، يرون ترجيح اإلفراد؛ ألنه يخصص الحج يقطع بينهما بسفر، هذا هو التمتع، 

بسفر مفرد، بخالف القران الذي يأتي بالحج والعمرة بسفرة واحدة، وكذلك التمتع، فاإلفراد أفضل من هذه الحيثية، 
، وكالمه محمول امن أفرد الحج بسفرة مستقلة أفضل اتفاق   يرى أن -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، أريد أن على من أراد أن يؤدي ما أوجب هللا عليه دون زيادة، يعني شخص يقول: لن أتطوع ال بحج وال بعمرة
حجة اإلسالم فقط، وعمرة اإلسالم فقط، نقول في مثل هذه الصورة: اإلفراد أفضل وهي  أؤدي ما أوجب هللا علي؛

 .... نعم؟ي عليها االتفاق الذي ذكره شيخ اإلسالم، أما من أراد أن يتابع بين الحج والعمرة فكونه يأتي.الت
  ....طالب:.........

لوجود الخالف؛ ألن من أهل العلم من يفضل  رتلكن هذا االتفاق محمول على هذه الصورة التي ذكنعم،  اتفاق ا
إال إذا حمل على هذه الصورة، يعني المسألة  اإن اإلفراد اتفاق   :القران، ومنهم من يفضل التمتع، فكيف يقال

نقول: افرد، من أجل  ؟أو أقرن  ل: لن أزيد على ما أوجب هللا علي، فهل أفرد أو أتمتعمفترضة في شخص يقو 
 -وعال جل-ويتقرب إلى هللا  ،أما إذا كان يريد أن يكرر الحج والعمرةحج، وتنشئ سفر ا للعمرة، لل اأن تنشئ سفر  

))العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج  جاء الحث على متابعتها وتكريرها بهذه األعمال الفاضلة التي
أمر أصحابه به، نعم، أمر  -عليه الصالة والسالم-نقول: تمتع؛ ألن النبي  المبرور ليس له جزاء إال الجنة((

لحل كله بعد أداء العمرة، ثم يحرمون بالحج؛ ألن هذه أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيتمتعون ويحلون ا
 العمرة قدر زائد على ما يريد أن يأتي به، نعم.

: تفضيل اإلفراد من هذه الحيثية عند شيخ اإلسالم ال خالف فيه، وحملناه على ومنهم من يفضل القران، أوال  
ن كالم شيخ اإلسالم للحاج أحوال، وعلى هذا نقل مبعض العلماء يفضل اإلفراد مطلق ا، الصورة التي سمعنا، و 

 ا انتهينا من التقرير، نقرأ هذا.فضل فيها نوع من أنواع النسك، هذكل حال يكون األ
))لو  أمر به، وأسف على سوق الهدي -عليه الصالة والسالم-ومن أهل العلم من يفضل التمتع؛ ألن النبي 

 -عليه الصالة والسالم-مع أمره -فهذا  عمرة(( استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها
صلى -ألنه هو حج النبي  صريح في تفضيل التمتع، ومنهم من يفضل القران؛ -علوها عمرةألصحابه بأن يج

 .إال األفضل وما كان هللا ليختار لنبيه ،-هللا عليه وسلم
، وأهل اجاء ما يدل على أنه حج مفرد   -صلى هللا عليه وسلم-وحج النبي  -عليه الصالة والسالم-إحرام النبي 
، وهذا هو المرجح اأنه حج قارن   -عليه الصالة والسالم-بالحج، وجاء عنه  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

وتمتعنا معه" فاألنساك الثالثة  -صلى هللا عليه وسلم-عند أهل العلم، وجاء من قول الصحابي: "تمتع رسول هللا 
 .-ه الصالة والسالمعلي-نسبت إلى النبي 

ن خويلد، بن نوفل ب "الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن يحيى حدثني" حديث عائشة الذي معنا:
: قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن" كان يتيم ا في حجر عروة



 أهل من فمنا -لخمس بقين من ذي القعدة- لوداعا حجة عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع خرجنا"
 "ومنا من أهل بحجة وعمرة" لذي أهل بالعمرة فقط هذا المتمتع،ا "وعمرة بحجة أهل من ومنا" يعني فقط "بعمرة

 "بالحج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وأهل" وهذا المفرد، يعني وحده "بالحج أهل من ومنا" ،هذا القارن 
قالت: خرجنا مع رسول  ،رة، جاء في حديثها وهو قبل هذا الحديث في صحيح البخاري مباشرةمنا من أهل بعم

ال نرى إال أنه : وال نرى إال أنه الحج، ال نعرف العمرة كما جاء في بعض الروايات -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
من لم يكن ساق الهدي أن  -لمصلى هللا عليه وس-تطوفنا بالبيت، فأمر النبي  -قدمنا مكة– الحج، فلما قدمنا

يحل، يعني حديثها الثاني يدل على أن منهم من أهل بعمرة؟ ال، كلهم على كالمها أهلوا بالحج، وال نرى إال أنه 
فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل  -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  :الحج، وحديثها الذي معنا

ال ما فيه تعارض؟ الظاهر التعارض، وهذا الحديث  بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، بعد فيه تعارض وا 
 لصحيح في البخاري.الذي سقناه في االحديث 

، يعني خرجنا ال الحج أشهر في االعتمار ترك من يعهدونه كانوا ما ذكرت أنها علىيقول ابن حجر: يحمل هذا 
ال يرون إال أنه الحج، وال يعرفون العمرة في أشهر نرى إال أنه الحج، وال نعرف العمرة، يعني في السابق كانوا 

))من أراد أن بأنواع النسك، وقال:  -عليه الصالة والسالم-الحج إلى أن وصلوا المحرم فأعلمهم النبي وأخبرهم 
فعرفهم المناسك إلى أن وصلوا الميقات  (( ))من أراد أن يهل بحج(( ))من أراد أن يهل بحج وعمرة((ةيهل بعمر 

 وال يعرفون العمرة في أشهر الحج، لما وصلوا الميقات أعلمهم األنساك الثالثة. ،ن إال أنه الحجال يرو 
لما قدموا مكة وطافوا تقول: "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت" يعني أخبرهم األنساك الثالثة على التخيير في المحرم، 

ء من العمرة في هذا الوقت؛ ألنهم في يعني أكد على التمتع نعم، كأنه صار في نفوس بعضهم شي بالبيت أمر
أن يجتث هذا اإلشكال من قلوبهم، فأمر  -عليه الصالة والسالم-الجاهلية كانوا يرونها من أفجر الفجور، فأراد 

خرجوا من و من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأخبرهم بجواز األنساك الثالثة في المحرم، ومنهم من أهل، 
الحج، كما تقول عائشة، لما وصلوا المحرم خيرهم بين األنساك الثالثة، لما طافوا بالبيت المدينة ال يعرفون إال 

زال، يعني بعضهم أحرم  أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والسبب في هذا ما سمعتم؛ ألن اإلشكال ما
شيئ ا من السعي  نفسهموفي نفسه شيء كما كان في أنفسهم من السعي بين الصفا والمروة، نعم كان في أ بعمرة

وهم يرون  ،ألنهم كانوا يسعون بينهما بين صنمين إلساف ونائلة، نعم فبقي في أنفسهم شيء بين الصفا والمروة؛
المكان الذي يطاف فيه  يسعى بينهما، وبعض الشبه يصعب اجتثاثها، ومثل هذا -عليه الصالة والسالم-النبي 

وكان هذا المكان مما  ،-جل وعال-تؤدى عبادة يتقرب بها إلى هللا ال شك أنه يشق على النفس أن  بين صنمين
 ،أن يجتث هذه الشبهة من أعماق قلوبهم -عليه الصالة والسالم-، فأراد النبي -جل وعال-يتقرب فيه لغيره 

أهل  فقال جمع من الظرف الذي جاء األمر فيه بأن يجعلوها عمرة، ولوحظ مثل هذا اوألزمهم إلزام   ا،فأمرهم أمر  
العلم أو عامة أهل العلم على أن التمتع ليس بواجب، لوال وجود مثل هذا الذي احتف بهذا األمر لكان وجوبه 

فقد قيل به، قال بعض العلماء بوجوب التمتع لهذا األمر، لكن إذا عرفنا السبب الذي من أجله أمر  امتجه  
لم يسق الهدي، أما بالنسبة لغيرهم فاألدلة الصحيحة  بالتمتع قلنا: إنه بالنسبة لهم واجب لتزول هذه الشبهة لمن

 الصريحة دلت على جواز األنساك الثالثة.



بشيء  ل  وبعضهم استنبط من هذا الظرف الذي جاء فيه هذا األمر أن هذا األمر خاص بالصحابة، وأن من أهَ 
ولم يسق  اى عمرة، من كان قارن  وال تغير النية بعد ذلك، فمن أهل بالحج ال يجوز له أن يقلبه إل ،لزمه إتمامه

ال ما هو  الهدي لم يجز له أن يحوله إلى عمرة، نعم؛ ألنه لحظ الظرف الذي جاء فيه هذا األمر، واضح وا 
يعني هذا الظرف ال شك أنه احتف بهذا األمر، فمن أهل العلم من قال، يعني أوغل في إدخال الظرف  ؟بواضح

ال من  إلى عمرة خاص بالصحابة تلك السنةج في الحكم، فقال: إن قلب اإلحرام من ح لتزول الشبهة فقط، وا 
هذا األمر بغض النظر عما احتف به يدل على وجوب التمتع، والقول  :أحرم بنسك لزمه إتمامه، ومنهم من قال

الوسط في هذه المسألة أن هذا الظرف معتبر، لكن ال يختص بهم، فيرجح التمتع على غيره لألمر به، ويكون 
 رف الذي احتف بهذه القصة صارف لهذا األمر من الوجوب إلى االستحباب.الظ

فخرجوا ال يعرفون إال  ،يقول: يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك االعتمار في أشهر الحج
لحج، وجوه اإلحرام في الميقات، وجوز لهم االعتمار في أشهر ا -صلى هللا عليه وسلم-الحج، فبين لهم النبي 

زالت تراود بعضهم حتى أمرهم بقلب اإلحرام إلى عمرة، وهذا متى؟ بعد أن طافوا بالبيت،  ما ةلكن هذه الشبه
 وبهذا األسلوب تزول الشبهة.

جل -لما توقفوا أو صار في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة؛ ألنهم كانوا يعظمون فيه غير هللا 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعنِئِر َّللِاِ َفَمْن : -جل وعال-ونزل قوله  -والسالم عليه الصالة-، سعى النبي -وعال }ِإنَّ الصَّ

َف ِبِهَما{ يعني اإلثم الذي يجدونه في نفوسهم  [( سورة البقرة495)] َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
ي فقط، وهذا هو المتمتع بأن يهل بعمرة، وهذا إذا لم يسق الهدي ترجح في يعن ا من أهل بعمرة"فمنِ "، مرتفع، نعم

حقه أن يهل بعمرة، ثم يفرغ من أعمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحل له كل شيء، فإذا جاء يوم التروية 
 أهل بالحج، وأكمل أعماله.

، افصار مفرد   "نا من أهل بالحج وحدهوم" يعني جمع بينهما فصار قارن ا "ومنا من أهل بحجة وعمرة"يقول: 
-جاء في نسكه  -عليه الصالة والسالم-ذكرنا أن النبي و  بالحج" -صلى هللا عليه وسلم-"وأهل رسول هللا 

ا، وهنا يقول: ، وجاء ا، وجاء عنه أنه حج قارن  امفرد   اأنه أهل حجًّ  -عليه الصالة والسالم "أهل عنه أنه حج متمتع 
األمر نه أهل أول : إ، فإما أن يقال في مثل هذاامفاده أنه حج مفرد   بالحج" - عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا 

يعني اجمع  في هذا الوادي المبارك، وقل: لبيك حجة وعمرة(( ))صل   إلى أن جاءه الجائي فقال له:  بالحج
بة ممن نقل عنه أنه حج صحا، ومنهم من يقول: إن هذا تعبير من عائشة ومن غيرها من الابينهما، فصار قارن  

ا صورة ما يفعله القارن وما يلزم القارن من و ، -عليه الصالة والسالم-أنه رأى أو نظر إلى صورة فعله  مفرد 
، الصورة ما تختلف، حج القارن مثل حج المفرد، ودخلت العمرة في اأعمال ال تختلف عن صورة من حج مفرد  

وأنه لما قيل له:  -عليه الصالة والسالم-خر األمرين من إهالله فنظر إلى آ اإنه حج قارن   :الحج، ومن قال
 :ومن قالأنه حج قارن ا،  ند أهل العلمجمع بينهما، وهذا هو المرجح ع: وقيل في هذا الوادي المبارك(( ))صل   
السفرين، بترك أحد  هنظر إلى المعنى العام للتمتع، وأصل التمتع الترف احج متمتع   -عليه الصالة والسالم-إنه 

فالمعنى العام للتمتع يشمل القران والتمتع االصطالحي، ومن نظر إلى المعنى الخاص للتمتع وهو الحل بين 
-النسكين، الحل التام واالستمتاع بما يمنع منه المحرم حتى النساء حمله على المعنى الخاص، فما نقل عنه 



ومنهم من نسب التمتع إلى ي سفرة واحدة كالمتمتع، ع بينهما فأنه تمتع معناه أنه جم -عليه الصالة والسالم
ألمره به؛ ألنه أمر أصحابه بالتمتع، فلكونه أمر به ينسب إليه، وهذا في  -عليه الصالة والسالم-النبي 

وعلى كل حال بفعله، ال يلزم أن يباشره بنفسه،  االستعمال اللغوي كثير كما يقال: فعل األمير كذا، إذا أمر
 .احج قارن   -ليه الصالة والسالمع-المرجح أنه 

 م طافإذا أدى جميع أعمال العمرة، أهل بها، ث ، وله أن يباشر امرأتهالحل كله "فحل بعمرة أهل من فأما"
وسعى وقصر، خالص انتهى، لكن هل له أن يعود إلى بلده وقد جاء بنية التمتع من بلده؟ له ذلك أو ليس له 

 ذلك؟
  .....طالب:.........

ل الحل كله ولم أما إذا ح ،بال نزاع عنده في المذهبنصاف الذي يقول: ليس له ذلك بال نزاع، لكن المراد ال، اإل
، أو اما الذي يلزمه بالحج؟ نعم، يعني أدى العمرة وحل من الحل كله فرأى الزحام شديد   يدخل في نسك الحج،

سالم قبل ذلك، ما الذي يلزمه بالدخول استدعي من قبل أهله، يلزم حضورك عندهم مشكلة، وقد أدى حجة اإل
ما  كامال ، وقال: وهللا أنا الحج نفل وال دخلت فيههو حل الحل كله، الجهة منفكة، جاء بالنسك  ؟في النسك؟ نعم
ثم لما  اأو أهل قارن   اوال يلزم إال بالشروع وأنا ما شرعت، ال يوجد ما يمنع، لكن إذا أهل مفرد   ؟الذي يلزمني فيه

لها عمرة كما أمر النبي عطواف القدوم، لما طاف للقدوم، قال: أريد أن أج ،ف القدوم أو طواف العمرةطاف طوا
؟ أصحابه، ثم لما تم من أعمال العمرة، قال: ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما شرعت فيه -صلى هللا عليه وسلم-

ا وأهللت تنزل في اوليس لك أن  ألنك لك أن تقلب النسك إلى أعلى ؛يلزمك ال، نقول: ال، لنسك، أنت جئت مفرد 
أن تقلب إلى أعلى التمتع، لكن ليس لك أن تقلب إلى عمرة مفردة، وقد يتحايل بعض الناس  بالحج أو قارن ا، لك

على الرجوع إلى بلده بمثل هذا، فال يجوز في مثل هذه الصورة، أما إذا جاء في ذهنه أن يحج بعد أن يؤدي 
ما دخل في النسك، وما شرع فيه ليلزم به، كمثل شخص وصل المحرم فقيل له: ارجع،  العمرة، لكنه إلى اآلن

 ؟وهو ما بعد تلبس بالنسك له أن يرجع، نعم
 ... .....طالب:.........
 ينقطع التمتع.

 ......طالب:.........
 مفردين، يحرمون من الميقات......... 

  طالب:.........
 يحرمون منه. ، إذا رجعوا إليهنعممن الميقات 

 فلم والعمرة الحج جمع أو بحج أهل من وأما" اف وسعى وقصريعني بعد أن أداها ط "فأما من أهل بعمرة فحل"
ال يحلون حتى يوم النحر، فمن أهل بحج أو جمع بينهما  ،ال بد أن يتموا الحج "النحر يوم كان حتى يحلوا

، ثم بعد ذلك يبقى على م، وسعى بعده سعي الحجطاف للقدو والصورة واحدة ال تختلف إذا وصل قدم البيت 
ثم إلى منى يرمي وينحر ويحلق ثم يطوف بالبيت طواف اإلفاضة،  ،إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة



والسعي ما عليه سعي؛ ألنه سعى بعد طواف القدوم بخالف المتمتع، العمرة منفكة بطوافها وسعيها، والحج منفك 
 بطوافه وسعيه.

صلى - هللا رسول أن المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك  ا،وذكرنا أن هذا محمول على أول األمر أنه أحرم مفرد   "الحج أفرد -هللا عليه وسلم

 ا.وأدخلها على الحج، يعني أحرم بهما مع  
واختلفت أفهام أهل العلم في فهم هذا الظرف وتأثيره على األمر،  ،هذا الكالمأنا قلت: الظرف الذي قيل فيه 

 ؟نعم
  طالب:.........
ألوامر ، أنت تعرف أن من ا...ن الظرف الذي احتف به هذا األمرذكرناه، ومر علينا، وقلت: إأمرهم، كل هذا 

ستحباب، وهناك أوامر ك أوامر لالإذا كان بعد حظر، تعرف؟ هناك أوامر لإلباحة، وهنا ما هو لإلباحة فقط
إن  :الظرف الذي قيل فيه هذا األمر ال شك أن له أثر، والعلماء نظروا إلى هذا األثر، فمن قالللوجوب نعم، 

ال فاألصل أن من أحرم بشيء لزمه  -عليه الصالة والسالم-أمره  إنما هو لمجرد اجتثاث الشبه من قلوبهم، وا 
مفرد ثم يدخل عليه بة، وال يتجه األمر لغيرهم، وال يجوز ألحد أن يحرم بحج إتمامه، قال: هذا خاص بالصحا

يبقى على إحرامه، وذلك األمر خاص بالصحابة للظرف الذي ذكرناه، نعم، ومنهم من أعرض  عمرة أو العكس
ل يحول الحج إلى عمرة، وأوجبوا التمتع، وهذا قو  ا، وقال: يجب أنعن ذكر الظرف ونظر إلى األمر مجرد  

رة، بالصحابة وال يلزم قلب اإلحرام إلى عم االجمهور توسطوا، فقالوا: ليس خاصًّ  ،معروف، نعم والبقية توسطوا
 لهذا األمر من الوجوب إلى االستحباب. افيكون صارف   إنما ال شك أن الظرف له أثره

كان لالستحباب فهو المحقق في األمر بعد الحظر أن األمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن عاد 
َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{ :لالستحباب، إن كان للوجوب فللوجوب، إن كان لإلباحة فهو لإلباحة، يعني مثله ( 0)] }َواِ 

اَلُة َفانَتِشُروا{ [سورة المائدة هذه  [زاب( سورة األح95)] }َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا{ [( سورة الجمعة46)] }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
 ؟نعم ...،األوامر

  طالب:.........
 ؟بعد طواف القدوم، نعم -صلى هللا عليه وسلم-، مثلما فعل النبي نعم

  طالب:.........
السلف ال سيما كبارهم مقدم على غيرهم، لكن يبقى أن الحكم النص، فهم ال شك أن  لكن ماذا عن األمر النبوي؟

ة من السماء أقول: قال يوشك أن تنزل عليكم حجار "لك يقول ابن عباس: ولذ ؛فمن وافق قوله النص فهو المقدم
 .-عليه الصالة والسالم-هذا كالمه  "وتقولون: قال أبو بكر وعمر رسول هللا

  طالب:.........
ال ال، الجمهور رأوه صارف ا فالوجوب ظاهر، األصل في األمر الوجوب، نعم،  من الوجوب إلى االستحباب، وا 

 عامة أهل العلم على أنه لالستحباب. لكن مع ذلك



لد، الذي كان يتيم ا في حجر بن نوفل بن خوي "الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 كسابقه. "الحج أفرد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن المؤمنين أم عائشة عن بير"عن عروة بن الز  عروة

 يهل أن له بدا ثم ،مفرد بحج -يعني أحرم- أهل من :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
أهل بحج مفرد، ثم أراد أن يدخل  يعني معه يدخلها عليه، بعده يهل أن له بدا ثم "ذلك له فليس بعمرة بعده

 ؟-اعنهرضي هللا -كما صنعت عائشة  ، فإذا تمت أعماله جاء بعده بعمرةأو يهل بحج مفرد ؟العمرة على الحج
رة على الحج المفرد هل المراد أنه يدخل العم ؟ناأي الصورت "ذلك له فليس بعمرة بعده يهل أن له بدا ثم"يقول: 

 اأهل بعمرة مستقلة؟ فليس له ذلك؟ اآلن عندنا من أهل قارن   أو أنه إذا أتى بالحج المفرد كامال   فيصير قارن ا،
كن من أدائها إال بعد عرفة، تدخل الحج على العمرة فتصير معروف، نعم، من أهلت بعمرة ثم حاضت ولم تتم

قال: أدخل  حج قارن ا -صلى هللا عليه وسلم-إن النبي  :قارنة، هات عكس هذه المسألة من أهل بحج فقيل له
ال ما يجوز؟االعمرة على الحج فأصير قارن    ؟ يجوز وا 

  طالب:.........
 ؟، نعم...، نعم، على هذا يتنزل كالم مالك، قال مالكمن كالم مالك ال يجوز، وكأن هذا هو المراد

 طالب: يعني يقلب من إفراد إلى قران.
والمراد المدينة؛ ألن أعمال العمرة داخلة في أعمال  "ببلدنا العلم أهل عليه أدركت الذي وذلك :مالك قال"نعم،  

، يعني إدخال الحج على العمرة فيه الحج فال فائدة في إردافها عليه بخالف عكسه، يعني إرداف الحج بالعمرة
فائدة يقول، فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك من أعمال  هفائدة، أما إدخال العمرة على الحج ما في

 الحج.
 على الحج محل خالف بين أهل العلم، وقول مالك يدل على أنه ال يجيزها. وعلى كل حال إدخال العمرة
 إليك؟طالب: األظهر أحسن هللا 

 .اما دام ما ساق الهدي يبقى مفرد  وهللا 
 طالب: إال أن يتمتع؟

في أفضل األنساك، يقول: أفضل أنواع  -رحمه هللا-إال أن يتمتع، هذا كالم ملخص من كالم شيخ اإلسالم 
وفي كل حال يكون  ،، يقول: للحاج أحوال-رحمه هللا-، كأن هذا من موسوعة فقه ابن تيمية ...األنساك
 عمرة سفرة أخرى في غير أشهر الحجولل حالة األولى: أن يسافر للحج سفرةل فيها نوع من األنساك، الاألفض

ن تمتع في -مرضي هللا عنه-وهذا أفضل من مجرد التمتع أو القران، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعلي  ، وا 
كانوا قد  -صلى هللا عليه وسلم-هللا من الصحابة الذين حجوا مع رسول  االسفرة الثانية فهو أفضل، فإن كثير  

اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم باإلفراد؛ ألنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي وهو 
 أفضل من عمرة وحجة.

لكالم الذي ذكرناه ظاهر في هذه المسألة، يعني تنزيل االتفاق الذي ذكره شيخ اإلسالم على الصورة التي ا
ن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، يعني  ،اصورناه الظاهر أن كالم الشيخ ما يحتمل غيرها؛ ألنه يقول: وا 

ال أفرد في حقك اإلفراد ألنك هل نقول: األفضل  ؟مفترض سافر للعمرة فقط، ثم سافر ثانية، يقول: أتمتع وا 



أنا ال أزيد على ما أوجب هللا  :نقول: تمتع، لكن الذي يقول ؟ما عنده مانع يتمتعهو و خصصت العمرة بسفر 
ال بسفرتين؟ نقول: سفرتين أفضل، وعلى هذا ينزل كالم شيخ اإلسالم علي   -رحمه هللا-، أجمعهن بسفرة واحدة وا 

. 
، هذه اللفظة نقل االتفاق عليها -صلى هللا عليه وسلم-من الصحابة الذين حجوا مع رسول هللا  ايقول: فإن كثير  

ب العلم، كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم باإلفراد؛ أشكل على كثير من طال
 ألنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي وهو أفضل من عمرة وحجة.

الحالة الثانية: إن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج ثم قدم للحج والتمتع في حق هذا أفضل، أظن هو الكالم 
 ؟نفسه الذي قبله، نعم

فاإلفراد في حق هذا  ،الحالة الثالثة: أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج
، فاإلفراد في حق أفضل باتفاق األئمة، أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج

في حكم المكي، وفي عمرة المكي خالف، وفي  باعتبار أن عمرة المكي مختلف فيها وهو هذا أفضل باتفاق،
ذا تمتع لم يلزمه هدي على القول الصحيحتمتع الم َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد  َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكنْ } كي خالف، وا 
 نعم. ،فهو في حكمهم ة[( سورة البقر 470)] اْلَحَراِم{

حدة في أشهر الحج، وفي هذه الحالة ينظر فإن كان ساق أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة وا :الحالة الرابعة
ن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل.  الهدي معه من الحل فالقران في حقه أفضل، وا 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :الحج في القران :باب
- طالب أبي بن علي على دخل األسود بن المقداد أن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني

رضي هللا - عفان بن عثمان هذا :فقال ،اوخبط   ادقيق   له بكرات ينجع وهو ،بالسقيا -رضي هللا تعالى عنه
 ،والخب  الدقيق أثر يديه وعلى طالب أبي بن علي فخرج ،والعمرة الحج بين يقرن  أن عن ينهى -تعالى عنه

 يقرن  أن عن تنهى أنت :فقال ،عفان بن عثمان على دخل حتى ذراعيه على والخب  الدقيق أثر أنسى فما
 وعمرة بحجة لبيك اللهم لبيك :يقول وهو ،امغضب   علي فخرج ،رأيي ذلك :عثمان فقال ؟والعمرة الحج بين
 ".امع  
 شيء من يحلل ولم ،اشيئ   شعره من يأخذ لم والعمرة الحج قرن  من أن عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 .النحر يوم بمنى ويحل ،معه كان إن اهدي   ينحر حتى

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني
 أهل من ومنهم ،والعمرة الحج جمع من ومنهم ،بحج أهل من أصحابه فمن ،الحج إلى خرج الوداع حجة عام
 .فحلوا بعمرة أهل كان من ماوأ ،يحلل فلم والعمرة الحج جمع أو بحج أهل من فأما ،فق  بعمرة

 ما له فذلك معها حجالب يهل أن له بدا ثم بعمرة أهل من :يقولون  العلم أهل بع  سمع أنه مالك عن وحدثني
 عن صددت إن :قال حين -مارضي هللا عنه- عمر ابن ذلك صنع وقد ،والمروة الصفا وبين بالبيت يطف لم



 إال أمرهما ما :فقال أصحابه إلى التفت ثم ،- عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول مع صنعنا كما صنعنا البيت
 .العمرة مع الحج أوجبت أني أشهدكم واحد
 قال ثم ،بالعمرة الوداع حجة عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب أهل وقد: -رحمه هللا- مالك قال
 يحل حتى يحل ال ثم ،العمرة مع جبالح فليهلل هدي معه كان من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لهم

 ((.اجميع   منهما
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ،-عليه الصالة والسالم-المراد بالقران الجمع بين النسكين في أفعالهما كما فعل النبي  "الحج في القران :باب"
الب المعروف علي بن أبي طبن علي بن الحسين بن  "محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 

محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وكالهما من أئمة الهدى، وال يضيرهما ما  "أبيه عن" بالصادق
نصاف يروون عن مثل هذين إلمامتهما، وال يؤثر فيهما ما اوبهتان   انسب إليهما زور   ، وأهل السنة أهل عدل وا 

 "بالسقيا طالب أبي بن علي على دخل األسود بن لمقدادا أن" وما نقل عنهما من الكذب والبهتان ،نسب إليهما
ناقة، وتطلق اآلن على األنثى وهي ولد ال ،البكرات جمع بكرةو  بكرات له" -يسقي- "وهو ينجع قرية بطريق مكة

ي تضرب بها الشجر صع   ،نفض بالمخابطالخبط ورق الشجر الذي ي   "اوخبط   ادقيق   له بكرات ينجع وهو" فقط،
دخل فقال، يعني المقداد دخل على علي بن أبي طالب فقال له:  "عفان بن عثمان هذا :فقال" قها،حتى ينزل ور 

نما يأمر باإلفراد "والعمرة الحج بين يقرن  أن عن ينهى"هذا عثمان بن عفان  فال يجمع بين النسكين بسفرة  ،وا 
 فما ،والخب  الدقيق أثر ديهي وعلى طالب أبي بن علي فخرج "ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة،واحدة 
 أنسى فما"القصة، وحفظها وحفظ ما يحتف بها،  ومثل هذا يستدل به على أن الراوي ضبط "الدقيق أثر أنسى
 الحج بين يقرن  أن عن تنهى أنت :فقال ،عفان بن عثمان على دخل حتى ،ذراعيه على والخب  الدقيق أثر

رضي هللا -يعني واجهه  ؟"والعمرة الحج بين يقرن  أن عن هىتن أنت" والمسألة في خالفة عثمان، ؟"والعمرة
ألمن المفسدة، وكالهما من الراشدين الذين يقولون بالحق ويؤثرونه على آرائهم،  واجهه بذلك باإلنكار، -ماعنه

 والمفسدة منتفية.
ال فاألسلوب قوي، فمثل هذا األسلوب إذا أمن ؟"والعمرة الحج بين يقرن  أن عن تنهى أنت" : ، أوال  ..ت الفتنةوا 

الذي  كان، لكن يتحرى األسلوب المناسب من االتغيير واإلنكار أمر ال بد منه مع أي شخص كان مرتكبه كائن  
يعني قد يقول قائل: لماذا ال  ؟وال يترتب عليه مفسدة، أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة يضمن التغيير

فيمن يقرن بين الحج  -رضي هللا تعالى عنك وأرضاك-ما رأيك يكون التغيير بطريقة على طريقة السؤال، 
يعني هذه األسلوب ال شك أنه بالنسبة لبعض الناس الذين يخشى منهم أو ليس عندهم من  ؟والعمرة بسفرة واحدة

 رأى الداخل، -عليه الصالة والسالم-النبي  ،اإليمان واليقين ما ينصاعون إلى الحق بسببه بمثل هذا األسلوب
: -عليه الصالة والسالم-وجلس، فقال له النبي  -عليه الصالة والسالم-داخل من باب المسجد يراه النبي ال

، لكن لو قال له: قم فصل، قد يثقل على نفسه مثل هذا األمر، مع اأسلوب مناسب جدًّ  ((؟))هل صليت ركعتين
المفسدة، وعلى كل حال لكل مقام في بعض األحيان حين أمن من هذه  -عليه الصالة والسالم-أنه استعمله 

مقال، ولكل شخص ما يناسبه من األساليب؛ ألن الهدف تغيير المنكر، هذا القصد وهذا الهدف، فإذا تغير 



ولذا بعض الناس يغير ما يرتكبونه من المنكرات باليد؛ ألنه ال يترتب  الهدف؛ وهالمنكر بأي أسلوب يناسبه هذا 
أو هذه المرتبة ال يستطيعها المغير ينتقل إلى المرتبة التي  لم يستطع هذاسدة، وهو األصل، إن على ذلك مف

إقرار المنكر والتواطؤ  اقد تكون أعظم منه، أيض  المنكر بما يترتب عليه من مفاسد هي  تليها وهكذا، فال يغير
ْم َخْيَر ُأمٍَّة }ُكنتُ  ، وهو سبب خيريتهاعلى إقراره والسكوت عنه ال يجوز، بل إنكار المنكر فرض على األمة

وما وصل األمر إلى الحد الذي  [( سورة آل عمران446)] ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر{
وكثر الخبث التفت بعض الناس  ،يعيشه المسلمون في سائر البقاع إال بترك هذه الشعيرة، حتى إذا كثر األمر

بعد أن عمت البلوى بكثير من المنكرات مما ال يستطاع تغييرها اآلن، ومع ذلك ال يأس، كل يغير  إلى اإلنكار
حسب استطاعته، وحسب قدرته على أن يسلك األسلوب المناسب؛ ألن الهدف تغيير المنكر، أما إذا ترتب على 

 التغيير منكر أعظم منه فال.
ينكر على مروان وهو على  -رضي هللا عنه-أبو سعيد يعني  "أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟"

 ،المنبر، الفتنة مأمونة؛ ألن العصر عصر صحابة؛ ألنه في عصر الصحابة، الصحابة متوافرون، والحق ظاهر
ال قل أن يسلم منه، على كل حال إذا أمكن  والتعصب للرأي قد ال يوجد إال على أمن على شيء يسير، وا 

 ؟باليد ثم اللسان ثم القلب، نعم التغيير فاألصل التغيير
  طالب:.........

، إذا ترتب على ذلك ايجعلونه صارف   رر المنك ر بنفسه أو ماله أو ولدهر يتضعلى كل حال إذا كان يتأذى المنك  
ذا كان المنك   ،ر فمثل هذا ال يقدم على اإلنكار إال بأسلوب يناسبمفسدة تتعدى المنك   ر ال يستطيع إنكار مثل وا 

من إنكاره لهذا المنكر أن يتصل بمن يستطيع تغييره،  ف من يستطيع تغييره عليه أن يتصل،ا المنكر ويعر هذ
 األمر ال بد منه. ،عوامها وعلمائها ،شيوخها وطالبها ،والتعاون بين األمة صغارها وكبارها

لماذا؟ ألنه فهم أن أمر  ،رأيي ذلك "رأيي ذلك :عثمان فقال"فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ 
الصحابة بقلب اإلحرام من حج إلى عمرة أنه فهم أنه خاص بهم، وقد صرح به  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

ن أجل ي، وأوردنا االحتماالت الثالثة واألقوال الثالثة التي قيلت مفهم يعني ،رأيي ذلكبعض الصحابة، فقال: 
 ما احتف بذلك األمر من ظرف.

وال بد من الغضب إذا انتهكت محارم هللا، نعم هذه وجهة نظر  "يقول وهو امغضب   علي فخرج ،رأيي ذلك"
لكن مثل هذه الوجهة ال يعارض بها النص المرفوع، نعم ينظر ما  ن، وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة،لعثما

ن أصر يبين الحق على أي حال. اعنده من شبهة فإن أمكن كشفه  بها فنعمت، وا 
 ،وأنكر بلسانه -رضي هللا تعالى عنه-غير  "امع   وعمرة بحجة لبيك اللهم لبيك :يقول وهو امغضب   علي فخرج"

رضي هللا تعالى -افر عليه قوله وفعله ضثم فعل ما يدل على إنكاره ما سمع وما رأى، فأنكر بالفعل والقول، فت
 . -وأرضاه عنه
 من يحلل ولم ،اشيئ   شعره من يأخذ لمقرن الحج والعمرة، أو  والعمرة الحج قرن  من أن عندنا األمر: مالك قال

 يوم بمنى ويحل معه كان إن احتى ينحر هدي   [( سورة البقرة470)] }َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه{ اهدي   ينحر حتى شيء
، هل نحر امتى؟ إذا فعل أمرين، نعم، إذا رمى الجمرة وحلق لكن ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدي  ، النحر



الهدي من أسباب التحلل عند أهل العلم؟ مع أنه جاء النص الصحيح، نص القرآن، النهي عن حلق الرأس حتى 
مكان حلوله، يعني لو أرسل  ؟يبلغ الهدي محله، لكن هل بلوغ الهدي محله وقت حلوله، أو مكان حلوله؟ نعم

ويحل  ،إن كان معه ت؛ ولذا قال: حتى ينحر هدي اقالو  يحلق؟ نعم، إذ االهدي إلى منى  قبل عرفة، بلغ المكان، 
 ؟بمنى  يوم النحر، مكان الحلول، نعم

  طالب:.........
ينكر عليه،  نعميعني اإللزام، يعني ليس بإلزام، على كل حال على أي حال كان إذا نهى عن أمر فيه نص 

أكثر من مرة، الخالف في الفهم،  أنا أوردت هذا ورددته ،نقول: الخالف في الفهم ،وهذه المسألة فيها نص
الظرف الذي احتف بهذا األمر ما هو؟ ما وقع في نفوسهم مما ورثوه من الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور، لما وصل إلى الميقات خيرهم بين األنساك الثالثة، ومنهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، 

، وبقي في أنفسهم شيء إلى أن دخلوا مكة، وفي أنفسهم شيء، يعني مثل ما ومنهم من أهل بحج وعمرة، نعم
 اوتأنف النفس عموم  ؟ ألنه كان يسعى بين صنمين، نعم بأنفسهم شيء؛ نظرنا السعي بين الصفا والمروة بقي

-له بين الصفا والمروة، ونزل قو  -عليه الصالة والسالم-، مسألة الحكم هو النص، يعني سعى النبي ...يعني
فَ : -جل وعال َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعنِئِر َّللِاِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ   ِبِهَما{}ِإنَّ الصَّ

فال بد أن يرتفع ما في النفوس، لكن قد يبقى في النفس شيء، أنت اآلن لو معك مصحف،  [( سورة البقرة495)]
د من المصنع، لكن داخله حفايض جدد، تأتي فتضع ، وعندك كرتون جدي-جل وعال-م هللا مصحف كال

ما في نفسك شيء أنت؟ هذا جديد من المصنع، ما فيه شيء، لو حملته وأنت تصلي ما عليك  المصحف فوقه
ا شيء، صالتك صحيحة طاهر، لكن يبقى من بعض األمور في النفس شيء، ال سيما إذا اختلط بالعبادة م

عليه -فسعى النبي  ،يضادها، فهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة لصنمين، نعم، فبقي من أنفسهم شيء
َف ِبِهَما{}: -جل وعال-ونزل قول هللا  ،بفعله -الصالة والسالم  [( سورة البقرة495)] َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ

عليه الصالة -ما زال في أنفسهم شيء، حتى أمرهم النبي  فاجتث ما في قلوبهم، وهنا خيرهم بين األنساك ثم
بأن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، أن يجعلوها عمرة، فاجتث ما في قلوبهم، لما اجتث ما في قلوبهم وانتهى  -والسالم

 هذا األمر عاد األمر إلى ما كان عليه من جواز األنساك الثالثة.
، افرأى أن هذه الظرف ارتفع، فاألمر المرتبط به ارتفع أيض   ،رفربط األمر بهذا الظ -رضي هللا عنه-عثمان 

إن األمر ثابت وقائم إلى قيام الساعة فأوجب التمتع، نعم، ومنهم من نظر  :وغيره من أهل العلم منهم من قال
لكن ال يعني وجوب األمر يصرفه من الوجوب إلى  ،له أثر في األمرظرف إليه من زاوية وقال: إن هذا ال

 ستحباب، وال يعني أنه ال أثر له بالكلية فال يجوز قلب اإلحرام، وهذا رددناه.اال
صلى هللا عليه - هللا رسول أن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يه صلى هللا عل-"أن رسول هللا  ر من الفقهاء السبعة من التابعين، فالخبر مرسل،سليمان بن يسا "-وسلم
 قدم موصوال  في أول الباب السابق.وقد ت "-وسلم

  طالب:.........
 ين؟أ



  طالب:.........
 نعم، تابع.

  طالب:.........
 أن المقداد، يحكي قصة لم يشهدها. ،نعم

  ؟اطالب: يكون ضعيف  
 إشكال. هين؟ ال، هو معروف من طرق أخرى، معروف من طرق أخرى ما فيأ

ا ،خرج الوداع حجة عام -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا هذا الخبر الذي يليه أن ر  لم  هذا يحكي قصة أيض 
 تابعي لم يشهد القصة فهي مرسلة، وهي ثابتة بالسند المتصل في الباب الذي قبله. ،يشهدها

 ومنهم ،بحج أهل من أصحابه فمن ،الحج إلى خرج الوداع حجة عام -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 
يعني حتى  "يحلل فلم والعمرة الحج جمع أو بحج أهل من فأما ،بعمرة أهل من ومنهم ،والعمرة لحجا جمع من

 الحل كله بعد أن أدوا جميع أعمالها وهذا تقدم. "فحلوا بعمرة أهل كان من وأما" يوم النحر،
 ،معها بحج يهل أن له بدا ثم بعمرة أهل من :يقولون  العلم أهل بع  سمع أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
ا أو أهل بعمرة مفردة، يعني "والمروة الصفا وبين بالبيت يطف لم ما له فذلك ثم أراد أن يدخل الحج  أَهل  متمتع 

نعم، هذا إن كان له عذر، مثل حائض، كقصة عائشة، هذا ال إشكال فيه، وأما إذا أراد  اعلى العمرة ليصير قارن  
فهذا فيه ما فيه عند بعض أهل العلم، ومالك يرى  ،هو القرانأن ينتقل من فاضل وهو التمتع إلى مفضول و 

 جوازه.
 حين عمر ابن ذلك صنع وقد ،والمروة الصفا وبين بالبيت يطف لم ما له فذلك معها بحج يهل أن له بدا ثم"

 صنعنا البيت عن"فقال: إن صددت  ،يعني عام نزل الحجاج بمكة، وخشي أن يصد عن البيت "صددت إن :قال
 صنعنامثل ما  صنعنافقال: إن صددت  يعني أهل بعمرة "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع نعناص كما
صلى هللا عليه -في الحديبية، نعم، صنعنا كما صنعنا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع

 ما :فقال أصحابه إلى لتفتا ثم"ل األمر اجتهاده على أن هذا في عمرة كالحديبية، ، وهذا يرى في أو -وسلم
 أمرهما ما :فقال"الهدي وال عندنا إشكال، نحل، نعم يعني الحج والعمرة واحد، إذا صددنا ننحر  "واحد إال أمرهما

أدخل الحج على العمرة، أهل بعمرة ليصنع كما  ا،فصار قارن   "العمرة مع الحج أوجبت أني أشهدكم ،واحد إال
ثم قال: إن أمرهما واحد، إذا صددنا عن البيت سواء  كان  ،في الحديبية -معليه الصالة والسال-صنع النبي 

في  -عليه الصالة والسالم-وننتهي كما صنع النبي  ،ونحلق رؤوسنا ،بحج أو عمرة نذبح ما كان معنا من هدي
 الحديبية، وما أمرهما إال واحد، وبهذا يستدل عمر على جواز إدخال الحج على العمرة.

 رسول لهم قال ثم ،بالعمرة الوداع حجة عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب أهل وقد :مالك قال"
يعني يدخل الحج على العمرة،  ((العمرة مع بالحج فليهلل هدي معه كان من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا
 . أعلموهللا" ((اجميع   منهما يحل حتى يحل ال ثم))" هذا أفضل في حقه؛ ألنه ساق الهديو 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (7كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .غيرهم من بها ومن مكة أهل إهالل :باب، و التلبية قطع :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 م.س
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :التلبية قطع :ببا

 إلى منى من غاديان وهما مالك بن أنس سأل أنه الثقفي بكر أبي بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني
 منا هلالمُ  يهل كان" :قال ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع اليوم هذا في تصنعون  كنتم كيف :عرفة
 ".عليه ينكر فال المكبر ويكبر ،عليه ينكر فال

 في يلبي كان -رضي هللا تعالى عنه- طالب أبي بن علي أن أبيه عن محمد بن جعفر عن كمال عن وحدثني
 .التلبية قطع عرفة يوم من الشمس زاغت إذا حتى الحج
 ".ببلدنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وذلك" :-رحمه هللا تعالى- مالك قال :يحيى قال

- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة عن بيهأ عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 .الموقف إلى رجعت إذا التلبية تترك كانت أنها -صلى هللا عليه وسلم

 انتهى إذا الحج في التلبية يقطع كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ترك غدا فإذا ،عرفة إلى منى منيغدَو  حتى بييل ثم ،والمروة الصفا وبين ،بالبيت يطوف حتى الحرم إلى

 .الحرم دخل إذا العمرة في التلبية يترك وكان ،التلبية
 وهو يلبي ال -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد كان :يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .بالبيت يطوف
 كانت أنها -ارضي هللا عنه- مؤمنينال أم عائشة عن أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني
 فإذا معها كان ومن ،منزلها في كانت ما تهل عائشة وكانت :قالت األراك إلى تحولت ثم ،بنمرة عرفة من تنزل
 ثم الحجة ذي في مكة من الحج بعد تعتمر عائشة وكانت :قالت ،اإلهالل تركت الموقف إلى فتوجهت ركبت



 الهالل رأت فإذا ،الهالل ترى  حتى بها فتقيم الجحفة تأتي حتى ،حرمالم هالل قبل تخرج فكانت ذلك تركت
 .بعمرة أهلت

 فسمع منى من عرفة يوم غدا -رحمه هللا- العزيز عبد بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .التلبية إنها الناس أيها :الناس في يصيحون  الحرس فبعث ،اعالي   التكبير

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

يعني متى تقطع التلبية بالنسبة للحاج والمعتمر، معلوم أنه يبدأ بالتلبية إذا تلبس باإلحرام  "التلبية قطع :باب"
ومتى يقطعها  ؟رع في التلبية، لكن متى يقطعها الحاجودخل في النسك، تلبس باإلحرام ودخل في النسك، يش

 ؟المعتمر
 منى من غاديان وهما مالك بن أنس سأل أنه الثقفي بكر أبي بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

خرج إلى منى يوم التروية  -عليه الصالة والسالم-إلى عرفة، النبي  اذاهبان من منى غدوة صباح   "عرفة إلى
فلما طلعت الشمس دفع إلى عرفة، فماذا  ،امن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحاليوم الث

 :عرفة إلى منى من غاديان وهما مالك بن أنس سأل" حين دفع؟ -عليه الصالة والسالم-كانوا يصنعون معه 
يقال في الذي  الذكروالسؤال عن  ؟"-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع اليوم هذا في تصنعون  كنتم كيف

بدليل  -صلى هللا عليه وسلم-يعني من األذكار في هذا اليوم مع رسول هللا  "كيف كنتم تصنعون" هذا الوقت:
ية متلبس باإلحرام، والمحرم ألن الوقت وقت تلب ؛"فال ينكر عليه"يلبي الملبي  "المهل يهل كان" :قالالجواب، 

 ا الوقت وقت تكبير؛ ألنه في العشروأيض   "عليه ينكر فال المكبر كبروي ،عليه ينكر فال منا"يهل المهل  يلبي
 اوالعشر وقت للتكبير، فيستغل الوقت بهذا وهذا، يستغل الوقت بالتلبية؛ ألنه متلبس باإلحرام، ويستغل أيض  

 بالتكبير وهم في طريقهم إلى عرفة، وهذا الحديث مخرج في الصحيح، في البخاري ومسلم.
ولم يدرك  "طالب أبي بن علي أن -الباقر- أبيه عن -الصادق- محمد بن جعفر عن مالك عن وحدثني"يقول: 

زاغت يعني زالت،  "التلبية قطع عرفة يوم من الشمس زاغت إذا حتى الحج في يلبي كان" عليًّا فهو منقطع
 ؟، نعم...قطع التلبية، وليس معنى هذا

  طالب:.........
 إياه. أرني ؟ينأ

  .طالب:........
 ن رواية يحيى بن يحيى.و معتمد ال، غير، نحن

محمد بن علي بن الحسين الباقر، وهو  "أبيه عن -وهو الصادق- محمد بن جعفر عن مالك عن حدثني"يقول: 
 في يلبي كان"أن علي بن أبي طالب  الخبر منقطع، يحكي قصة لم يشهدها، ف-رضي هللا عنه- الم يدرك علي  

فهل يتصور أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس من  "التلبية قطع عرفة يوم من الشمس زاغت إذا حتى ،الحج
 يوم عرفة وال يعود إليها وهو متلبس بإحرام؟ أو أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها استغالال  

ال فالتلبية ذكر، نعم، أقول: لعله  ؛يقطع التلبية في هذا الوقت لهذا الوقت بالذكر والدعاء، وهذا اجتهاد منه، وا 



وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون  ،لهذا الوقت عشية عرفة بالذكر والدعاء استغالال  
ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، دعاء وذكر، ثم بعد ذلك يعود إلى التلبية؛ ألنه وقت للتلبية، والنبي  :من قبلي

 ال يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، أو حتى إذا بلغ جمرة العقبة قطع التلبية. -معليه الصالة والسال-
هل هو وقت  خالف بين أهل العلم في وقت الرميحتى يرمي، أو حتى يبلغ جمرة العقبة، وال فالحاج يستمر يلبي

في  -لصالة والسالمعليه ا-كما ذكر ذلك من ردف النبي  ؟للتلبية أو أنه بمجرد بلوغه الجمرة يقطع التلبية
 وهذا في الصحيح. ،انصرافه من مزدلفة إلى منى

ويعني المدينة،  "ببلدنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وذلك" :-رحمه هللا تعالى- مالك قال :يحيى قال"
عقبة، وجماعة، وجمهور أهل العلم أنه ال يزال يلبي حتى يرمي جمرة ال وعائشة -على ما سيأتي- وقاله ابن عمر

ا على معنى  يصح لتوافق حتى إذا بلغ، نعم حتى يرمي، يعني حتى يشرع في الرمي، وهذا  ويمكن حملها أيض 
 ال زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة أو بلغ جمرة العقبة. -عليه الصالة والسالم-قول الجمهور؛ ألن النبي 

عليه الصالة - النبي زوج ئشةعاعمته  عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني"
وأنها بعرفة  ا حمل عليه سابقه،وهو محمول على م "الموقف إلى رجعت إذا التلبية تترك كانت أنها -والسالم

 .-رضي هللا عنه-وهو موافق لفعل علي  ،بعد الزوال تتفرغ للذكر والدعاء
 "الحرم إلى انتهى إذا الحج في ةالتلبي يقطع كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 

ا، في اوالمروة الصفا بينويسعى  ،بالبيت يطوف حتى ويستمر على قطعها أو أهل  لحج، يعني إذا أهل مفرد 
ومثله المعتمر إذا انتهى إلى الحرم قطع التلبية، كل من أحرم يقطع التلبية إذا دخل إلى الحرم، لكن  ،، نعماقارن  

، نعم، القارن والمفرد يعود إلى التلبية فال ازال محرم   وسعى يعود إلى التلبية؛ ألنه ماالمفرد والقارن إذا طاف 
 يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.

 الصفا بينويسعى  ،بالبيت يطوف حتى، ويستمر على ذلك الحرم إلى انتهى إذا الحج في التلبية يقطع كان
ا باإلحرام ألنه ما، ثم بعد السعي يلبي، يعود إلى التلبية؛ والمروة  فإذا ،عرفة إلى منى منيغدَو  حتى" زال متلبس 
لمؤلف عن عائشة وعلي بن أبي وهذا في الحج، وهذا الكالم موافق لما ذكر ا "التلبية ترك"ذهب إلى منى  "غدا

 ."الحرم دخل إذا العمرة في التلبية يترك وكان" طالب
ن كان معتمر ا وحل ودخل في النسك، ويقطعها إذا بلغ الحرم، فإ إذا تلبس باإلحرام، ؟عرفنا متى يشرع في التلبية

ن كان مفرد   من عمرته انتهت رجع إلى التلبية بعد فراغه من السعي إلى أن يرمي  اأو قارن   احتى يحرم بالحج، وا 
ذا غدوا وحملنا ما ذكره المؤلف عن علي وعائشة وابن عمر على أنهم يقطعون التلبية إ ،أو أن يبلغ جمرة العقبة

ن كان مالك  كأنه فهم أنهم يقطعونها وال يعودون إليها، ثم يستمرون  -رحمه هللا-إلى عرفة للتفرغ لما ذكرنا، وا 
أنه ال يزال يلبي حتى  -عليه الصالة والسالم-جمرة العقبة، وهذا هو المعروف والثابت عن النبي  احتى يبلغو 

 يرمي جمرة العقبة.
وبدأ من أسباب التحلل بغيره، بغير الرمي، طاف بالبيت  ،لى آخر النهار يوم العيدإلو افترضنا أنه أخر الرمي 

ال توسعى وحلق شع عليه -تنقطع؛ ألنه حل من إحرامه، والنبي  ؟نقطع التلبيةره ولبس ثيابه، يستمر يلبي وا 
إنه يقطع  :هل نقولة، العقب جمرة ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فحتى غاية، وهذا لم يرم   -الصالة والسالم



ن لم يرم   عليه -أو نقول: النبي  ؟جمرة العقبة؟ يعني هل يناسب أن اإلنسان يلبي وعليه الثياب؟ نعم التلبية وا 
يعني إذا باشر ؟ هذا ما بلغ الجمرة فال يزال يلبي حتى يبلغهازال يلبي حتى بلغ الجمرة و  ما -الصالة والسالم

رة يقوم مقامها ما قدم عليها من أسباب التحلل، يعني لو قدم الطواف قلنا: إذا أول أسباب التحلل؛ ألن رمي الجم
، ما رمى جمرة العقبة، افترض أنه ابلغ البيت، نعم، إذا قدم الحلق قلنا: إذا شرع فيه، لكن لو افترضنا أنه أخره

 ؟حصل له ما يمنعه من رمي الجمرة، نعم
  طالب:.........

 ؟حتى يذبح الهدي بدلها
  ب:.........طال

 الفدية؟
  طالب:.........

يلتزم بفعله، لكن من قدم وأخر، من قدم  -عليه الصالة والسالم-معروف، هذا الظاهر، ومن رتب ترتيب النبي 
وأخر وقد قيل له: افعل وال حرج، إذا باشر أسباب التحلل يقطع التلبية، واألصل في ذلك أن المعتمر حينما 

 ؟بية إذا بلغ البيت، فلو قدم الطواف على الرمي قلنا: إذا بلغ البيت يقطع التلبية، نعميباشر األسباب يقطع التل
  طالب:.........
أو إذا شرع في  ؟يعني حدود الحرم أو دخل الحرم ؟ هل هو إذا رأى البيتهل هو إذا رأى البيت على الخالف

أو شرع في الطواف وال فرق بينهما إال شيء المسألة خالفية بين أهل العلم، لكن كأنه إذا رأى البيت  ؟الطواف
 يسير.

في الحج، وكان يترك هذا معروف  إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية" يلبي حتى يغدو من من ى "ثم بعد السعي
ات، على ما ستأتي التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهذا يقول به اإلمام مالك بالنسبة لمن أحرم من الميق

، نعم، لكن إذا أحرم من أدنى الحل كأن مالك ال ايظنه كافي   األنه لبى قدر   من أحرم من الميقاتاإلشارة إليه، 
إذا كان من أدنى الحل، فمالك يحمله على ما إذا  باشرة يبغي يلبي ثم يدخل في الحرميقول بمثل هذا؛ ألنه م

 أحرم من الميقات.
 "بالبيت يطوف وهو يلبي ال عمر بن هللا عبد نكا :يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 

ا قال اب، -رحمهما هللا- ي الطواف؛ ولذلك كرهها ابنه سالم ومالكيعني لعدم مشروعيتها ف ن عيينة: ما رأيت أحد 
وهو  اوهو يطوف، يلبي سر   ا، يلبي سرًّ ايلبي حول البيت إال عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سرًّ  يقتدى به

ا باإلحرام، ن ربيعة يلبي وهو يطوف، يعني يجهر بها؛ ألنه مايسعى، وكا وال يقطعها وهو يطوف  زال متلبس 
 زال والغاية متى؟ حتى يبلغ الجمرة. ويسعى؛ ألنه ما

 عن"أم علقمة  مرجانة موالة عائشة "أمه عن" بالل المدني، ثقة "علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني"
 ؟هذا دليل على أن نمرة نعم "بنمرة عرفة من تنزل كانت أنها -هللا تعالى عنها رضي- المؤمنين أم عائشة

جاء في الخبر أنها كانت تنزل بنمرة من عرفة، نعم، يعني أن نمرة جزء من ؟ يعني لو نص من عرفة بنمرة، نعم
ومنهم من يقول: ، عنها اوليست منها، لقربها خارج   ، منهم من يقول: إنها مالصقة لهاعرفة، والمسألة خالفية



ال خارج  هي منها على الخالف بين أهل العلم، على كل حال هذه محل خالف، بطن عرنة هل يعد من عرفة وا 
والجمهور على أنه خارج عرفة، والوقوف فيه ال يجزئ،  ))وارفعوا عن بطن عرنة((وجاء في الحديث:  ؟عرفة

ارفعوا عن )): -عليه الصالة والسالم-قوله نبه عليها ب والمالكية يرون اإلجزاء؛ ألنه لو لم تكن من عرفة لما
ما يحتاج إلى التنبيه عليها؛ لو لم تكن من عرفة  ))عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة(( بطن عرنة((
وال عن أي مكان ثان، يعني لو لم تكن  : ارفعوا عن مزدلفة وال عن منى-عليه الصالة والسالم-ألنه لم يقل 
ألنه  قوف فيها، ويكون مجزئ ا، التحريمحتيج إلى التنبيه عليها كغيرها، فهي عنده منها، ويحرم الو منها لما ا

 ا، والجمهور الوقوف فيها ال يجزئ ألنها ليست منها.ألنها منه اخالف هذا األمر، ويكون مجزئ  
  طالب:.........

 ؟خاتم من حديد، نعم ؟يدتنزل من عرفة، لكن هل نقول: هذا خاتم من حدهي؟  ما ،من هذهواضح 
  طالب:.........

نعم لكن هل  [( سورة الحاج56)] اْجَتِنُبوا الرِِْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن{ف}، نعم منه، يعني جزء منه، افترض أنها بيانية مثال  
 منها ما يدل على ما ذكرت؟ 

 طالب:.........
 اه وما يسمعه من حوله في هذه الكلمة، نعم، أحيان  يهجم على اإلنسان فهمه واستعمال اال، أنا أقول: ترى أحيان  

لكن  ..،يهجم على الذهن ثم بعد ذلك يفهم النص ايهجم على اإلنسان االستعمال المحلي عنده لهذه الكلمة، أحيان  
، -إن شاء هللا-الكلمة عربية، ولو كان مغني اللبيب بين أيدينا لعرفنا، فليراجع  ههنا ال بد أن نرجع إلى ما تحتمل

 ؟وعلى كل حال الخالف موجود بين أهل العلم، نعم
  طالب:.........

ولذلك  ؛بنمرة، وبعضه داخل بعرفة، والمفتى به أن الجزء الذي من نمرة ليس من عرفة ،ال، المسجد بعضه فيها
لو لحظت الناس وهم في المسجد وجدتهم بعد الصالة ينحصرون في زاوية من المسجد ضيقة بعد، جزء من 

 سجد.الم
 -عليه الصالة والسالم-موضع بعرفة من ناحية الشام، يعني في شمال عرفة، النبي  "األراك إلى تحولت ثم"

الة ماذا صنع لما دفع من منى؟ وجد القبة مضروبة بنمرة وجلس فيها، ثم لما زالت الشمس دخل عرفة بعد الص
 "منزلها في كانت ما -يعني تلبي- تهل "وكانت عائشة قالت: أم علقمة مرجانة هذه "عائشة وكانت :قالت"

من كان  -ايهل أيض  - "و لمنزل الذي تكون فيه وقت اإلحرامالموضع الذي تنزل فيه، تلبي، تهل تحرم في ا
إلى أن قولها يوافق قول  االتلبية، وأشرنا سابق   تركت اإلهالل" -بعرفة- معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف

ابن عمر، كلهم إذا توجهوا إلى الموقف وزالت الشمس تركوا التلبية، وعرفنا أن هذا  وقول -رضي هللا عنه-علي 
محمول على أنه للتفرغ والذكر والدعاء، وأنهم يعني ما في اآلثار هذه ما يدل على أنهم ال يعودون إليها بعد 

 مي الجمرة.يصنع حتى ير  -عليه الصالة والسالم-غروب الشمس، وال يزاولون يلبون كما كان النبي 
؟ قبلها؟ فإذا غدا ترك ماذاا تركت اإلهالل، كان ال يلبي، تنزل ثم عندن "الحج بعد تعتمر عائشة وكانت :قالت"

التلبية، هنا تترك اإلهالل، تركت اإلهالل، وابن عمر ترك التلبية، وعلي قطع التلبية، في الداللة على الترك 



ل يفيد أنه لم يعد إليها؟ ال، الذي يغلب على الظن أنه قطعها في هرك المؤقت علي قطع التلبية، المطلق أو الت
هذه المدة ثم رجع إليها، نعم، أما الترك في خبر ابن عمر ترك التلبية، تركت اإلهالل الذي يغلب على الظن 

وقد حجت مع  -ارضي هللا عنه-أنها لم يعد إليها، لكن ما يظن بابن عمر وهو الصحابي المؤتسي، وعائشة 
لى الترك المطلق وعرفت من حاله ما عرفت أنه ترك مطلق؛ ألن الترك يطلق ع ،-عليه الصالة والسالم-نبي ال

 .والمؤقت
))العهد الذي  :وهذه مسألة تبحث في ترك الصالة، نعم هذه يحتاج إلى مثلها مثل هذا الكالم في مثل حديث

 ا بالكلية أو تركها ثم عاد إليها؟ نعم؟هل معنى هذا أنه تركه بيننا وبينهم ترك الصالة فمن تركها((
  طالب:.........

فالفهوم هنا ال بد من الرجوع فيها  ،وأخرجه عن وقته ما قيل بكفره؟ قيل بكفره ،أنت افترض أنه تعمد ترك فرض
وهذا ينفعنا هنا وفي مسألة تارك  ؟إلى كتب اللغة ومعاني الترك، هل يقتضي الترك بالكلية أو الترك المؤقت

 صالة.ال
مما يعني بعض أهل العلم تردد في كفر من ال يصلي إال الجمعة يقول:  "قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج"
 ؛، ومعلوم أن من أهل العلم من يرى أن من تعمد ترك فرض واحد كفراليس بتارك هذا، يعني هذا يصلي أحيان  

 نسأل هللا السالمة والعافية. ألنه كفر، لزم بالقضاء، يتوب وخالص يسلم من جديدولذا ال ي
، -صلى هللا عليه وسلم-يعني كما فعلت مع النبي  "الحجة ذي في مكة من "وكانت عائشة تعتمر بعد الحج

وأرجع بحج فقط، فأمر  : يرجع الناس بحج وعمرة-ارضي هللا عنه-لما انتهوا من أعمال الحج قالت عائشة 
في ليلة الرابع  شهر ذي الحجة في ليلة الرابع عشر منه، نعم، أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في

 عشر من ذي الحجة.
 تأتي حتى ،المحرم هالل قبل تخرج فكانت، ذلك تركت ثم "كانت تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة

 لجحفةاحتى إذا فرغت منه خرجت إلى  ، يعني تؤدي العمرة تؤدي الحج كامال  المحرم هالل قبل تخرج "الجحفة
عليه الصالة -: ال يكفيها أن تحرم من أدنى الحل كما فعلت في عهد النبي أوال   "الهالل ترى  حتى بها فتقيم"

حيث أحرمت من التنعيم، تخرج إلى الميقات وال تحرم بعد الحج مباشرة بل تنتظر هالل المحرم، والذي  -والسالم
 ل، وأحرمت قبل خروج شهر ذي الحجة.أدنى الح أحرمت من -عليه الصالة والسالم-فعلته في زمن النبي 

 الهالل رأت فإذا "ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هالل المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهالل،
جل -لقوله  ؛فتأتي مكة فتفعل عمرة ثم تعود إلى المدينة بعد ذلك ،أهلت من الجحفة من الميقات "بعمرة أهلت
}اْلَحجُّ َأْشُهٌر  تخليص هذه األشهر للحجفهي تستحب  [( سورة البقرة479)] َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت{}اْلَحجُّ : -وعال

أن شهر ذي الحجة كامل من  اوكأن رأيها أيض   ،فهي تخلص هذه األشهر الثالثة [( سورة البقرة479)] مَّْعُلوَماٌت{
ذلك إذا فرغت أشهر الحج اعتمرت، وخروجها أن تخلص هذه األشهر الثالثة للحج، ثم بعد لحج، تريد أشهر ا

 واإلحرام من التنعيم إنما هو رخصة، والميقات أفضل على حد ما فعلت. ،للجحفة لفضل اإلحرام من الميقات
إمام دار الهجرة، وعلقمة ثقة، وأمه مرجانة موالة عائشة  ،مالك نجم السنن ،الخبر مالك عن علقمة بن أبي علقمة

ال تابعية؟ تابعية،  : إنها مقبولةة، مقتضى قولهممقبول ؟مقبولة، نعم  ؟نعم ؟طيب خبر المقبول حكمهصحابية وا 



ولم  ،المرتبة الخامسة عند ابن حجر يقول: "من ليس له من الحديث إال القليل يولذا ف ؛يعني ال بد له من متابع
ال فلين"يذكر عنه ما يترك حديثه من أجله ذا االصطالح من اإلشكال الكبير، على ما في ه ، فإن توبع فمقبول وا 

ال عائشة  ال فلين، هذه نحتاج إلى ما يتابعها على هذا الخبر، وا  يبعد أن  -ارضي هللا عنه-إن توبع فمقبول وا 
بعد الحج  من أخاها أن يعمرها من التنعيمعبد الرح -عليه الصالة والسالم-وقد أمر النبي  ،تفعل مثل هذا

ال ما  اأن تذهب إلى الميقات، ولم يحتج أيض  مباشرة، لم يحتج في ذلك إلى  أن تنتظر خروج الشهر، واضح وا 
هل أحد يعرف من تابع أم علقمة هذه؟ يعني هل أم علقمة تفردت به أو توبعت؟ تفردت، هل  هو بواضح؟

 تستحق أن توصف بأنها مقبولة وقد تفردت؟
  طالب:.........

 .شكال الكبير في هذا االصطالحما أدري، قال: مقبولة، ال، نحتاج أن نعرف اإل
  طالب:.........

إن ابن  :، فهل نقولةألنها إذا لم توبعت فهي لين ؟، يعني كيف توصف بأنها مقبولة وهي لم تتابعنعمالمقبول 
ثم اإلشكال  أو في جميع أخبارها؟ حجر حينما حكم عليها بهذا الحكم أنه وقف لها على متابع في هذا الخبر

حكم على الراوي أو على المروي؟ نعم هذا إشكال كبير حول هذا االصطالح، وعلى كل حال  األكبر هل هذا
 هذا اجتهاد.

  طالب:.........
 من أبو عبد الملك؟
  طالب:.........

 كيف؟
  طالب:.........

 ؟هقاله أبو عبد الملك، ويش في
  طالب:.........

 و عبد الملك، أنت نظرت إلى الحديث الذي بعده؟عندك الحديث الذي بعده، والميقات أفضل قاله أب ،ال
  طالب:.........

ال ؟كآخر شرح الحديث هذا، ما الذي معال، وفي   ؟...الزرقاني وا 
  طالب:.........

 ؟المتن
  طالب:.........

 قاله أبو عبد صحيح كالمه، والميقات أفضل ه بعدادحنونحن مالمشكلة إن كان هذا فيه  ؟معك أنت ما الذيال، 
 الملك، وانتهى، ثم بدأ الكالم من جديد مالك عن يحيى بن سعيد.

 طالب: من هو؟
 عبد الملك هذا؟ يمن أب زال السؤال قائم نسأل عنه، ما الذيهذا 



 ؟فلعله هو ويبحث، نعم ،ينقلون عنه بكثرة ،في عند المالكية أبو عبد الملك البوني، والبونة بلدة في المغرب
  طالب:.........

ير من دار الكتب العلمية، يعني إنها قول: هذه الطبعة مصورة وتصوير جديد ودار الجيل، وهي أفضل بكثنعم، ي
 مصورة عن طبعة االستقامة.

 -الخليفة الراشد- العزيز عبد بن عمر أن -بن قيس األنصاري - سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يعني يرفعون - يصيحون  -وانهجمع حارس وهم أع- الحرس فبعث اعالي   التكبير فسمع منى من عرفة يوم غدا

، الوقت وقت تكبير وهو يعني فال تشتغلوا بغيرها، فهم يكبرون  "التلبية إنها الناس أيها :الناس في -أصواتهم
ا  أنها  يبين لهماشتغلوا بالتكبير، فأراد أن و  أن الناس تركوا التلبية بالكلية لحظ -رحمه هللا-فكأنه  ،وقت تلبيةأيض 

في هذا الوقت للناس كلهم للحجاج وغيرهم، واشتغلتم به  االتلبية، هذا وقت للتلبية، يعني إذا كان التكبير مشروع  
"أيها : -رحمه هللا تعالى-ن تشتغلوا بالخاص أولى من أن تشتغلوا باألمر العام، فقال لئعما هو خاص بالحاج ف

ولم يسمع التلبية  اهذا أنه يمنع التكبير، لكن لما رآهم يكبرون عالي  فاشتغلوا بها، وال يعني  الناس إنها التلبية"
إذا غدا  -عليه الصالة والسالم-وال يعني هذا أنه يمنع التكبير بدليل أن النبي  ،أراد أن يحثهم على ما يخصهم

 إلى عرفة الصحابة منهم المكبر، ومنهم الملبي وال ينكر هذا على هذا، وال هذا على هذا.
  .........طالب:

 نعم، صحيح، إلى عمر بن عبد العزيز.
  طالب:.........

 ما يظهر.
  طالب:.........

 (.عن))أن( حكمها حكم  ال،
................................... 
 سووا..............................

 وحكااااااااام )أن( حكااااااااام )عااااااااان( فالجااااااااال   
 ................................... 

 .مايعني بينه
 حتاااااااى يباااااااين الوصااااااال فاااااااي التخاااااااريج      ..............وللقطاااع نحاااا البرديجاااي

 ج

وذكرنا أن الحافظ العراقي فهم من كالم اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن )أن( تختلف عن )عن( وأن )أن( 
 محمولة على االنقطاع بسبب خبر واحد؛ ألن أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على خبر محمد بن الحنفية عن

-مر به النبي  امتصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمار   مر به فقال: -عليه الصالة والسالم-عمار أن النبي 
قال: منقطع، والفرق بينهما ظاهر؛ ألنه في الطريق األول يحكي القصة عن صاحبها،  -عليه الصالة والسالم

يس مرد هذا أن الصيغة عة، فلفهي متصلة، وفي الطريق الثاني يحكي القصة وهو لم يشهدها فهي منقط
 اختلفت، ال.

................................... 
 سووا..............................

 وحكااااااااام )أن( حكااااااااام )عااااااااان( فالجااااااااال   
 ................................... 



 اقي:ولذا يقول الحافظ العر  ؛بن شيبةيعقوب هذا ابن الصالح الذي فهم من كالم اإلمام أحمد و 
 كذا له.............................   ...................................

 .يعني البن الصالح
 .................ولم يصوب صوبه  ...................................
 يعني ما فهم المقصود، يعني وال حام حوله، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :غيرهم نم بها ومن مكة أهل إهالل :باب

 يا: "قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 ".الهالل رأيتم إذا أهلوا ؟مدهنون  وأنتم اشعث   يأتون  الناس شأن ما مكة أهل

 وهو سنين تسع بمكة أقام -مارضي هللا عنه- الزبير بن هللا عبد أن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .ذلك يفعل معه الزبير بن وعروة، الحجة ذي لهالل بالحج يهل
نما" :مالك قال :يحيى قال  أهلها غير من بمكة امقيم   كان ومن ،بها كانوا إذا بالحج وغيرهم مكة أهل يهل وا 
 ".الحرم من يخرج ال مكة جوف من
 يرجع حتى والمروة الصفا بين والسعي يتبالب الطواف فليؤخر بالحج مكة من أهل ومن" :مالك قال :يحيى قال
 ".-مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد صنع وكذلك ،منى من

 ؟بالطواف يصنع كيف ،الحجة ذي لهالل مكة من غيرهم أو المدينة أهل من بالحج أهل عمن مالك وسئل
 ،له بدا ما وليطف ،وةوالمر  الصفا بين السعي وبين بينه يصل الذي وهو ،فليؤخره الواجب الطواف أما" :قال

 بالحج أهلوا الذين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب ذلك فعل وقد ،اسبع   طاف كلما ركعتين وليصل
رضي - عمر بن هللا عبد ذلك وفعل ،منى من رجعوا حتى والمروة الصفا بين والسعي بالبيت الطواف فأخروا
 والمروة الصفا بين والسعي بالبيت الطواف ويؤخر ،مكة من بالحج الحجة ذي لهالل يهل فكان -ماهللا عنه

 .منى من يرجع حتى
 ".منه فيحرم الحل إلى يخرج بل" :قال ؟بعمرة مكة جوف من يهل هل مكة أهل من رجل عن مالك وسئل

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
مكان اإلهالل، متى يهل  اأيض  ويشمل  ،إهاللهم يعني وقت إهاللهم "غيرهم من بها ومن مكة أهل إهالل :باب"

أهل مكة؟ ومن أين يهلون للحج والعمرة؟ أما بالنسبة لمتى يهلون بالحج فتقدم عن ابن عمر، تقدم من حديث 
 أصحابك من اأحد   أرَ  لم اعبيد بن جريج أنه قال لعبد هللا بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربع  

 فقال ،التروية يوم يكون  حتى أنت تهلل ولم الهالل رأوا إذا الناس أهل مكةب كنت إذا ورأيتك، ثم قال: يصنعها
 ".راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرَ  لم فإني اإلهالل وأما :عمر بنا
هم، الذين حلوا من عمرت -عليه الصالة والسالم-وهكذا فعل أصحاب النبي  إلهالل يوم التروية لمن كان بمكةا

وأما من أهل بحج مفرد أو قرن بينهما فلم يزل على إحرامه، قلنا: استصحب هذا الخبر الذي تقدم شرحه وهو في 
 الصحيحين.



 ما مكة أهل يا: "قال الخطاب بن عمر أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
ن األجر يعني يأتون من بعيد وأحرموا قبلكم، وأدركوا م ؟"مدهنون تأتون  وأنتم ا،غبر   اشعث   يأتون  الناس شأن

"وأنتم وهذه عبارة عن عدم إحرامهم،  "وأنتم مدهنون" لتكونوا مثلهم "الهالل رأيتم إذا أهلوا" أكثر منكم، نعم
 أي هالل ذي الحجة، وهذا مما يخالف فيه ابن عمر أباه كما تقدم. مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهالل"

 -خليفة- سنين تسع بمكة أقام -بن العوام- الزبير بن هللا عبد أن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
ليحصل له من الشعث واإلغبرار ما يحصل لمن أحرم من الميقات، وهذا لما  "الحجة ذي لهالل بالحج يهل

الظهر من الميقات  كانت الوسائل وسائل النقل تحتاج إلى وقت طويل، أما اآلن ما الفرق بين أن يحرم بعد
ن كان بمن ى ينزل من الطائف على بل قد يصل عرفة قبل من كان بمكة، بل قبل م ؟ويقف بعرفة مع الناس

، وقد أحرم من الميقات، فكالمه هنا: "أهلوا إذا رأيتم الهالل" إن اإلهالل في وقته يحتاج مباشرةعلى عرفة  اهدال
من ذي الحليفة إلى مكة؟ يحتاج لتسعة أيام، أو عشرة كما فعل  إلى وقت طويل، كم يحتاج الطريق من المدينة

عشرة أيام، وأراد أحرم لخمس بقين وال وصل إال رابعة من ذي الحجة فيحتاج إلى  -عليه الصالة والسالم-النبي 
من في ما يقرب  امثلهم، وكذلك ابن الزبير، مثل من قدم من الميقات، لكن اآلن الطريق أحيان  عمر أن يكونوا 

 ؟نصف ساعة، نعم
  طالب:.........

لو كان بمكة أن يخرج إلى الحل، كونه يحرم من الحرم أفضل  اال، ما يلزم، يحرم من مكانه، لكن ال يلزمه أيض  
 .-إن شاء هللا-إشكال  همن كونه يحرم من الحل، نعم ولو أحرم من مكانه أجزأ ما في

 ين يحرمون أصحاب الحمالت؟أ
  طالب:.........

ورد مكة وأتى بعمرة وحل الحل كله حكمه ال يختلف عن المكي، ال  الذيمن عرفة نفسها،  ؟مشرفون عليهاال
رة ال بد ولذا لو أراد عم ؛يختلف عن المكي، باب إهالل مكة أهل مكة ومن بها من غيرهم، حكمهم حكم المكيين

 أو بمكة من غير أهلها. أن يخرج، سواء  كان مكيًّا
ما يحصل لمن قلنا: إنه ليحصل له من الشعث والغبرة  نين يهل بالحج لهالل ذي الحجة""أقام بمكة تسع س
وقد ذكر أباه خليفة  مام مالك بحاجة إلى أن يذكر عروةاإل "ذلك يفعل معه الزبير بن وعروة"أحرم من الميقات، 

 ه من الفقهاء.صحابي؛ ألن عروة من الفقهاء، من الفقهاء السبعة عروة، فيحتاج إلى نقل قوله كغير 
نما" :مالك قال :يحيى قال"  أهلها غير من بمكة امقيم   كان ومن ،بها كانوا إذا بالحج وغيرهم مكة أهل يهل وا 

 ."الحرم من يخرج ال مكة جوف من
نما" :مالك قال :يحيى قال ، مكي وقت عنها ا، أما إذا كانوا خارج  بها كانوا إذا بالحج وغيرهم مكة أهل يهل وا 

أو أحرم من جدة؟ أو افترض أنه في المدينة  الحج بجدة هل نقول له: اذهب إلى بيتك بمكة وأحرم منهاإلهالل ب
كالمتمتع إذا  بمكةيعني من غير أهلها  امقيم   كان ومنومر بالميقات يلزمه اإلحرام أو ال يلزمه؟ يلزمه اإلحرام، 

روج، لكن لو خرج كما يفعل بعض الناس حل من عمرته، من جوف مكة ال يخرج من الحرم، يعني ال يلزمه الخ



ألنه سوف يجمع بين الحل  مه أن يخرج، لماذا؟ وهذا في الحج؟من اإلحرام بعرفة، ال شيء عليه، لكن هنا ال يلز 
 والحرم؛ ألنه سوف يخرج إلى عرفة، ومن تلبس باإلحرام سواء  كان بحج أو عمرة ال بد من الجمع بينهما.

ليوقعه  "والمروة الصفا بين والسعي بالبيت الطواف فليؤخر بالحج مكة من أهل ومن" :مالك قال :يحيى قال"
بعد الطواف؛ ألنه ال يحتاج إلى طواف قدوم الذي بمكة يحتاج إلى أن يطوف للقدوم؟ ال يحتاج، وطواف 

 اإلفاضة يصح قبل يوم النحر؟ ال يصح، والسعي ال يصح عند األكثر إال بعد طواف.
ومثل هذا ال يحتاج إلى طواف ليوقعه بعد الطواف،  "والمروة الصفا بين والسعي بالبيت فالطوا فليؤخر"قال: 
 ."عمر بن هللا عبد صنع وكذلك"حتى يرجع من منى يوم النحر،  قدوم

  طالب:.........
 هاه؟

  طالب:.........
 ...في ذلك اليوم، في يوم النحر، لو أراد أن يقدم أو سعى

  طالب:.........
 يصلح.ال، ما 

ال من مكة؟  طالب: من الجميع وا 
من الجميع إذا لم يطف للقدوم؛ ألن جمهور أهل العلم يشترطون أن يقع السعي بعد طواف، ولو مسنون، يطوف 

 ثم يسعى بعده؟ امسنون  
  طالب:.........

 ؟عندهمال بأس، 
 طالب:.........

 افترض أنه مكي، ما عليه قدوم. ،ال
  طالب:.........

مقتضى قولهم أنه يصح، فإذا جاز تقديمه بعد طواف القدوم كما  ا ثم يسعى بعدهمسنون  ا يطوف طواف  أراد أن 
 نعم يجوز بعد أي طواف مسنون. -عليه الصالة والسالم-فعل النبي 

 ....طالب: طيب والمتمتع قبل التعريف حل ثم أحب أن...
 بعد أن يحرم بالحج؟

  طالب:.........
 .وكذلك صنع عبد هللا بن عمر ،"حتى يرجع من منىل الدخول فيه؟ ما يصير، انه قبكيف يأتي بركن من أرك

يعني من المقيمين بها، من الواردين عليها  "مكة من غيرهم أو المدينة أهل من بالحج أهل عمن مالك سئلو 
ألنه ال  ؛"هفليؤخر " الذي هو طواف اإلفاضة "الواجب الطواف أما :قال ؟بالطواف يصنع كيف الحجة ذي لهالل"

 وليطف" أي يأتي عقبه بال فصل، "والمروة الصفا بين السعي وبين بينه يصل الذي وهو" يصح قبل يوم النحر
، يعني كل ما طاف اأو أسبوع   "ابع  سُ  طاف كلما ركعتين وليصلِِ " ،من النفل يطف ما بدا له من النفل" له بدا ما



لو جمع أسابيع، طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة سبعة أشواط يصلي ركعتين، فلكل أسبوع ركعتان، و 
 يلزمه ركعتان لكل أسبوع، والجمع بين األسابيع ثبت عن عائشة والمسور وغيرهما.

 بالحج أهلوا الذين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب ذلك فعل وقد ،ا"وليصل ركعتين كلما طاف سبع  
 يوم النحر،يعني  "نىمِ  من رجعوا حتى والمروة الصفا بين والسعي بالبيت -الواجب- الطواف فأخروامن مكة 

ولعل هذا في بعض األحيان، وليست عادة مطردة؛  ،"الحجة ذي لهالل يهل فكان عمر بن هللا عبد ذلك وفعل"
 هل أحيان ا ليوافق عمل أبيه،ألنه تقدم عنه مما خرجه الشيخان وغيرهما أنه يهل يوم التروية، لكن قد يكون ي

 فيطوف ويسعى. منى من يرجع حتى والمروة الصفا بين والسعي بالبيت الطواف ويؤخر ،مكة من بالحج"
))حتى  انتهينا بالنسبة للحج يهل من مكة ؟"بعمرة مكة جوف من يهل هل مكة أهل من رجل عن مالك وسئل

هذا النص يشمل  مكة(())حتى أهل مكة من  دون المواقيت أهل مكة من مكة، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ((
ال يخرج إلى  ال خاص بالحج؟ يعني هل من أراد العمرة وهو في داخل مكة يحرم من مكة وا  الحج والعمرة وا 

اني، وأن أمر نه ال يلزمه الخروج، ورجحه الصنعفهم أن هذا عام، وأ -رحمه هللا تعالى-الحل؟ اإلمام البخاري 
أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم إنما هو لجبر خاطرها، لكي  عبد الرحمن بن -عليه الصالة والسالم-النبي 

العموم، وجماهير أهل  ))حتى أهل مكة من مكة((تدخل إلى مكة محرمة كما دخل غيرها، نعم ومقتضى قوله: 
العلم على أن المكي ومن في حكمه ممن وجد بمكة إذا أراد العمرة ال بد أن يخرج إلى الحل، ونقل المحب 

 .ةللعمر  اجعل مكة ميقات   عرف أحد  جماع عليه، وأنه ال ي  الطبري اإل
ألن  "منه فيحرم الحل إلى يخرج بل :قال؟ بعمرة مكة جوف من يهل هل مكة أهل من رجل عن مالك وسئل"

ل والحرم واجب؛ وألن العمرة زيارة للبيتالجمع  نما يزار الشيء من خارجه، من داخل  في اإلحرام بين الح  وا 
وعامة أهل العلم على أنه ال بد من الخروج، وأوضح أدلتهم  ،ار، إنما يزار الشيء يوفد عليه ويزارالبيت ما يز 

انتظرها، انتظرها وحبس الناس من أجلها،  -عليه الصالة والسالم-وأن النبي  -ارضي هللا عنه-حديث عائشة 
يشق  المستقلة ال يعني أنه أيض  وكونه جبر خاطرها باإلتيان بالعمرة اوهم ينتظرون الخروج من مكة حبسهم، 

على نفسه وعلى غيره بأن تحرم من خارج مكة وينتظرها الناس حتى تأتي إال ألن هذا واجب، وبهذا قال عامة 
 .وهللا أعلم، ونقل عليه اإلجماع، أهل العلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 



  الرحمن الرحيم بسم هللا
 (8كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 أشهر في العمرة :باب، و الحج في الحائض تفعل ما :باب، و الهدي تقليد من اإلحرام يوجب ال ما :بابشرح: 
 .العمرة في التلبية قطع :باب، و الحج

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ورقة قال: ذكر القاضي ب بو عبد الملك البوني، هذا ذكر جاءوقلت: إنه أ ر ذكره باألمسو عبد الملك الذي مأب

أبو عبد الملك البوني اسمه مروان بن علي القطان أندلسي األصل، سكن بونة من  عياض في ترتيب المدارك:
واه عنه الناس، وهو المراد ر  احسن   امشهور   اوألف في شرح الموطأ كتاب   ،بالد إفريقية، كان من الفقهاء المتفننين

 يعني.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :الهدي تقليد من اإلحرام يوجب ال ما :باب

 بن زياد أن أخبرته أنها الرحمن عبد بنت عمرة عن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 نب هللا عبد أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة إلى كتب سفيان أبي

 بعثت وقد "،الهدي نحريُ  حتى الحاج على يحرم ما عليه حرم اهدي   أهدى من" :قال -مارضي هللا عنه- عباس
 ليس: -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة قالت :عمرة قالت ،الهدي صاحب مري  أو بأمرك إلي فاكتبي بهدي
- هللا رسول قلدها ثم ،بيدي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول هدي قالئد فتلت أنا ،عباس ابن قال كما

 رسول على يحرم فلم ،أبي مع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بها بعث ثم ،بيده -صلى هللا عليه وسلم
 ".الهدي حرنُ  حتى له هللا أحله شيء -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 ،ويقيم بهديه ثيبع الذي عن الرحمن عبد بنت عمرة سألت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 هلِ أَ  من إال يحرم ال" :تقول -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة سمعت أنها فأخبرتني ؟شيء عليه يحرم هل
 ".ىولبِ 



 بن هللا عبد بن ربيعة عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 :ربيعة قال ،تجرد فلذلك يقلد أن بهديه أمر إنه :فقالوا ،نهع الناس فسأل بالعراق امتجرد   رجال   رأى أنه الهدير
 ".الكعبة ورب بدعة" :فقال ذلك له فذكرت -مارضي هللا عنه- الزبير بن هللا عبد فلقيت
 جاء حتى هو يحرم ولم الحليفة بذي وقلده فأشعره لنفسه بهدي خرج عمن -عفا هللا عنه- مالك وسئل
 رجل إال اإلهالل عند إال يشعره وال الهدي يقلد أن ينبغي وال ،فعله من يصب ولم ،ذلك أحب ال" :قال ،الجحفة

 ".أهله في ويقيم به فيبعث ،الحج يريد ال
 .بذلك بأس ال ،نعم :فقال ؟محرم غير بالهدي يخرج هل :مالك وسئل
 عندنا األمر :الفق ،العمرة وال الحج يريد ال ممن الهدي لتقليد اإلحرام من الناس فيه اختلف عما اأيض   وسئل
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن: -ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة قول ذلك في به نأخذ الذي
 .هديه حرنُ  حتى له هللا أحله مما شيء عليه يحرم فلم أقام ثم بهديه بعث

 ه وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول: المؤلف 

ن من بعث الهدي : إألنه وجد من يقول هذه الترجمة ذكرها المؤلف؛ "الهدي تقليد من اإلحرام يوجب ال ما :باب"
}َواَل َتْحِلُقوْا : -جل وعال-حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، ولعل عمدته في ذلك عموم قوله 

فشمل الهدي على عمومه بما في ذلك المستحب، ومن لم  [( سورة البقرة470)] َسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه{ُرُؤو 
وبهذا يقول ابن عباس على ما سيأتي، فمجرد تقليد الهدي وبعث الهدي إلى البيت ال يترتب  ،يدخل في النسك

ا أنه ال يشبه األضحية، فال يمسك عن شيء كما منع من عليه االمتناع، وأنه ال يشبه الدخول في النسك، كم
 ، فالذي يبعث الهدي ال شيء يمسك عنه.اأراد أن يضحي أن يمس من شعره وال من بشره شيئ  

 أن أخبرته أنها الرحمن عبد بنت عمرة عن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
لمعاوية، ابن حجر في فتح الباري  اهو بهذه التسمية يكون أخ   بن حرب سفيان أبي بن زياد "سفيان أبي بن زياد

، قال: زياد بن أبي سفيان، هذا في زمن بني أمية، ال أمية بني زمن في كذلك به حدث مالك شيخ كأنيقول: 
 كذلك به حدث ال يستطيع؛ ألنه في زمنهم، و زياد بن سمية، أو زياد بن عبيدبن أبيه، أايستطيع أن يقول: زياد 

 ؟ه، نعميب، وذلك للشك في أأبيه ابن زياد إال له يقال كان فما بعدهم وأما، أمية بني زمن في
 طالب:......... 
 يأتي، ال تستعجل.

 :له يقال كان ، قبل أن يستلحقه معاوية،له معاوية استلحاق وقبل ،أبيه ابن زياد إال له يقال كان فما بعدهم وأما
بن أبيه، كان مدة من الزمن يقال له: زياد بن عبيد، ثم قيل له: زياد اي جعلهم يقولون: زياد ، الذعبيد بن زياد

 تحت وكانت ،كلدة بن الحارث موالة ،سمية :وأمه اسمها بن أبيه،ابن أبي سفيان، فلما حصل التردد قيل: زياد 
 كان فلما إليه ينسب فكان راش عبيد،، على ففراشه على ازياد   فولدت ،االذي كان ينسب إليه سابق   المذكور عبيد
 فاستلحقه بهذه الشهاداتمعاوية عمل  ،ولده ازياد   بأن سفيان أبي إقرار على جماعة شهد معاوية خالفة في

، يعني نظير القصة التي حصلت في ولد زمعة، حيث ادعي، هو ولد على فراش زمعة، وادعاه غيره معاوية



لد على فراش زمعة، والقاعدة الشرعية أن الولد للفراش، يعني ولو وجد ن بعتبة، لكنه و عتبة، نعم وشبهه بي  
))هو لك يا عبد بن فقال:  -عليه الصالة والسالم-فحكم النبي  ،ن بعتبة، وولد على فراش زمعةالشبه، شبهه بي  

 جودها، وال يلتفت إلى غيرها مع و يعني هو ولد أبيك؛ ألنه ولد على فراشه، هذا حكم شرعي، قاعدة زمعة((
أال  شه، كيف تحتجب منه سودة بنت زمعة،طيب إذا كان هو لزمعة وولد على فرا ))واحتجبي منه يا سودة((

، لكن لما وجدت الشبهة فاالحتياط في مثل هذا من الجهتين، يحتاط لمثل ا؟ هو أخ لها حكم  الها حكم   ايكون أخ  
،  كم أرضعتيهما؟ ما تدري، اوفالن   اأرضعت فالن   هذا من الجهتين، يعني لو وجد شبهة رضاع، امرأة قالت: إني
ا أن تكشف له، احتياط من الجهتين، وال يجوز له ،لكن تجزم بأنها أرضعتهما، نقول: ال يجوز له أن يتزوجها

 ،له جمعهما والكوفة البصرة العراقين على ازياد   روأمَّ ابنة معاوية،  ابنتهزوج ابن زياد و  ،لذلك استلحقه معاوية
 .وخمسين ثالث سنة معاوية خالفة في ومات

وال يتحمل مسؤولية؛ ألنه إذا قال: زياد بن أبي سفيان  جعل من تأخر يقول: زياد بن أبيه المقصود أن مثل هذا
لكن الذي يظهر ما  ،وقد ولد على فراش عبيد، نعم، ومن نفاه وهو ال يعلم حقيقة الحال ،معناه أنه أثبت النسب

ن ادعاه أبو سفيان أو ادعاه معادامت متزوجة بعبيد، و  بأن أبا  وية، أو قامت الشهاداتولدت على فراشه، وا 
 ؟نعم ((؟))كيف وقد قيل يد فالولد له، ما لم ينفه بلعاندام الفراش لعب سفيان قال: إنه ولده، وما

 ......طالب:...
 ، كيف وقد قيل،ا أرضعتهماال، كثير من األحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، هي أرضعتهما، تجزم بأنه

هذا األصل،  ((؟كيف وقد قيل ،))اتركهاوال شيء، قال:  ؟كم أرضعتكم :ما قال -عليه الصالة والسالم-النبي 
 أكثر األحكام مبنية على غلبة الظن.

 طالب:......... 
 عنده أنها أرضعتهما، ما هي بمسألة غلبة ظن، الجزم أنها أرضعتهم.

وهو كذلك عند اإلمام  ،زياد كذا وقع هنا في جميع روايات الموطأ، زياد بن أبي سفيان ""أن زياد بن أبي سفيان
البخاري، ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله: زياد بن أبي 

ذا وهم، أن ه في مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أن ابن زياد بدل زياد بن أبي سفيان، وال شك سفيان،
يهم قع في البخاري، وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ، كيف يكون عند جميع رواة الموطأ بما فوالصواب ما و 

 نعم؟  ؟وقد خرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن زياد يحيى الذي روايته بين أيدينا
ى بن يحيى التميمي، وراوي الموطأ، وله يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك بواسطته اإلمام مسلم هو يحي

رواية في الموطأ، لكنها غير مشهورة وغير معروفة، أما يحيى بن يحيى الذي ندرس روايته فهو الليثي، وهذا 
نما يكتب عليه تمييز، فليست له رواية في الكتب الستة.  ليست له رواية في الكتب الستة، وا 

 من :قال عباس بن هللا عبد أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي وجز  عائشة إلى كتب"أن زياد بن أبي سفيان 
إلى البيت، وأراد أن  ايعني هذا األمير أراد أن يتأكد، بعث هدي   "الحاج على يحرم ما عليه حرم اهدي   أهدى

"أن عبد هللا بن عباس  بعث يسأل عائشة ؟أو يبقى حالال   ؟يتثبت هل يحرم عليه شيء كما يقول ابن عباس
 بعثت وقديعني حتى يبلغ الهدي محله،  "الهدي ينحر حتى ما يحرم على الحاج عليه حرم اهدي   أهدى من قال:



رضي - عباس ابن قال كما ليس: "عائشة قالت :عمرة قالت ،الهدي صاحب مري  أو بأمركِ  لي فاكتبي بهدي
صلى هللا - هللا رسول لدهاق ثم ،بيدي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول هدي قالئد فتلت أنا -هللا عنهما
 -رضي هللا عنه-مع أبي بكر  "أبي مع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بها بعث ثم ،بيده -عليه وسلم

 ."الهدي نحر حتى له هللا أحله شيء -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على يحرم فلم"
 وابن عباس، فمن الذي يقدم قوله؟ اآلن الخالف بين عائشة

 ....... طالب:..
قول عائشة لماذا؟ ألنها استدلت بمرفوع، ابن عباس لو استدل بمرفوع تحصل الموازنة، لكن هذا اجتهاد منه، وقد 

 فقولها هو الراجح. -عليه الصالة والسالم-استدلت بما نسبته إلى النبي 
ن اآلفاق إلى وهذا هدي تطوع يبعث م "الهدي ينحر حتى ما يحرم على الحاج عليه حرم اهدي   أهدى من"

يعني تظفر حبال وتربط في عنقه، ويعلق عليه نعل  ،يبعثه الناس وهم في بلدانهم، فيقلد وتفتل له القالئد ،البيت
إن كان من الغنم، ويشعر إن كان من اإلبل، والخالف في البقر هل تلحق باإلبل أو بالغنم؟ واألكثر على 

ن الغنم ضعيفة ال تتحمل اإلشعار، وهي ضربها بالسكين يعني إلحاقها باإلبل، فتشعر مثلها، والتفريق سببه أ
هذا اإلشعار يغطى بالشعر،  اكشطها بالسكين في جانب ظهرها األيمن، هي ضعيفة ال تتحمل مثل هذا، وأيض  

شعر الغنم كثيف، بينما هو في اإلبل والبقر ال يتغطى، وسببه لكي يعرف أن هذا هدي فال يتعرض له، وأنكر 
كالوسم،  -عليه الصالة والسالم-دام ثبت فعله عن النبي  إلشعار، وقالوا: إنه تعذيب للحيوان، وماالحنفية ا
دام ثبت هذا عن أرحم الخلق  وسم إبل الصدقة بيده، والوسم حرق بالنار، وما -عليه الصالة والسالم-النبي 

 .-معليه الصالة والسال-إنه تعذيب؟ المقصود أنه ثابت عن النبي  :فكيف يقال
ثم بعد ذلك ربطتها في عنقه  ،يعني جعلتها ظفرتها "-صلى هللا عليه وسلم-"أنا فتلت قالئد هدي رسول هللا 

، ثم بعث بها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-"ثم قلدها رسول هللا  طت فيها نعل لتعرف أنها هدي بيدي،ورب
شيء أحله هللا له  -عليه الصالة والسالم- ه"فلم يحرم عليتعني أبا بكر  مع أبي" -صلى هللا عليه وسلم-

، إذا اشترى ن األمور ما تكلف شيئ اوهذه السنة مهجورة، ينبغي أن تحيا، فيبعث الهدي، واآل حتى نحر الهدي"
ن يذبحه ويوزعه على مساكين بخمسمائة ريال، وقلده وبعث به مع ثقة، بحيث يذبحه أو يوكل م اشخص خروف  

 .اأحييت، وهذه ال تكلف شيئ  تكون هذه السنة  الحرم
وذكرنا في مناسبات أن سبب موت هذه السنة هي كون كتب المناسك وما يتعلق بالحج ال تقرأ إال في موسم 

ال لو قرئت في صفر الحج خالص تهجر، فتنسى هذه السننالحج، يعني تقرأ قبيل الحج، وبعد  في  ،في ربيع ،وا 
، اللهم الحرم بعث بالهدي إلى انسيت، يعني هل يعرف أحد منا أحد  رجب، وتذكر الناس هذه السنة وبعثوها ما 

 أو المجموع ال تكاد تذكر هذه السنة. فيها خير، لكن على مستوى الجميع القليل النادر، يعني األمة ما تزالإال 
 بهديه يبعث الذي عن الرحمن عبد بنت عمرة سألت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 "ىولبِ  لِ أهَ  من إال يحرم ال" :تقول عائشة سمعت أنها فأخبرتني ؟شيء عليه يحرم هل" يقيم في بلده "ويقيم

ى، أما الذي لم يدخل في النسك فإنه ال يحرم عليه شيء، ولب   ل  يعني ال يحرم على أحد شيء إال بالنسبة لمن أهَ 
 وهو بمعنى الحديث السابق إال أنه موقوف.



 بن هللا عبد بن ربيعة عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"
وكأنه  "تجرد فلذلك يقلد أن بهديه أمر إنه :فقالوا ،عنه الناس فسأل ،بالعراق امتجرد   رجال  سمع  أنه الهدير

الحاج، أنه يحرم  حرم عليه ما يحرم على امن أهدى هدي   :يرى رأي ابن عباس، يعني مقتضى قول ابن عباس
"فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر  سمع كالم ابن عباس فتجرد بالعراق،عليه لبس المخيط يتجرد، فكأن هذا 

 ."الكعبة ورب بدعة" :فقال ذلك له فذكرت الزبير بن هللا عبد فلقيت :ربيعة قالبهديه أن يقلد فلذلك تجرد، 
كف عن المحظورات بالنسبة لمن لم يدخل في النسك بدعة، وهذا يعني التجرد من المخيط وال بدعة ورب الكعبة

لكن لو كان  ،؛ ألنه في مقابل مرفوعفي مقابل المرفوع ال اعتبار به صحابيالعمل بقول صحابي، لكن قول 
بدعة، لكن لمخالفته  :يقولأن وعدم التجرد رأي عائشة مجرد رأي، نعم لما جرأ أحد  ،التجرد رأي ابن عباس

 بدعة. :قالواالمرفوع 
قبل الميقات، والتجرد عن المخيط من البلد  ، وهي اإلهالل بالحجهنا أمر هو متعلق بالمسألة التي طرقناها قبل

بدعة، وقد ثبت عن  :يجرؤ أحد أن يقول لأراد أن يحرم من دويرة أهله فتجرد وأهل بالحج أو بالعمرة من بيته، ه
ابن عمر أحرم من بيت المقدس، وبريدة من كرمان، وغيرهم من  بدعة، :بعض الصحابة، ال يجرؤ أحد أن يقول

 البصرة، المقصود أن هذا عمل به الصحابة، وهذا فهمهم، وهو اجتهاد منهم.
، نقول: قال بقول ابن عباس، وأراد أن يصنع ما الكن من أراد أن يتشبه بالحاج هو لم يحج، ولم يبعث هدي  

األول أنه يشبه أهل الموقف من كل وجه، فيتجرد  يحتمل أمرين: رمصايعرف بالتعريف باألمصار، التعريف باأل
من بيوت هللا، أو يخرج إلى الصحراء، ويتعرض لنفحات هللا عشية عرفة، لكي يتشبه  اعن المخيط، ويلزم بيت  

صام يوم  ابالحجاج، وهذا هو التعريف المطابق لفعل أهل عرفة، وهو الذي نص على أنه بدعة، لو أن شخص  
-وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنتين، صام يوم عرفة، وعشية عرفة لزم المسجد، يدعو هللا  ،رفةع

بدعة؟ ال، ليس ببدعة؛ ألنه ثبت عن السلف أنهم يحفظون صيامهم في  :ويتعرض لنفحاته، هل يقال -جل وعال
الة ولزوم المصلى بعد الصالة المساجد؛ ألن الذي يجلس في المسجد يحفظ صيامه، وانتظار الصالة بعد الص

كل هذه سنن ثابتة، وقد جاء الحث على التعريف، وهو محمول على هذا، والذي جاء وصفه بأنه بدعة النوع 
 هاألول، ويوم عرفة يوم فاضل، وأفضل أيام العام، وهو صائم، وينتظر الصالة، ويتعرض لدعوة مستجابة ما في

 إشكال إن شاء هللا.
 طالب:......... 

 ؟اذا فيهم
 طالب:......... 

 ؟ماذامسجد 
 طالب:......... 

على كل حال مالك له القول بكراهة اإلحرام قبل الميقات، لكنه ثابت عن جمع من الصحابة، ولوال فعل بعض 
دام ثبت عن بعض الصحابة  عن التحريم، لكن ما الصحابة نعم وقيل بعدم اإلجزاء قبل الميقات لما بعد، فضال  



ِ{: -جل وعال-م، وفهمهم لقوله ما لنا كال قالوا: أن تحرم بهما من  [( سورة البقرة470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ
 ؟، نعمأنها، المقصود أن هناك ما يدل على ذلكدويرية أهلك، والعمرة من بيت المقدس لها ش

 ......طالب:...
الحجاج من كل وجه هذا بدعة، ما فعله أحد، وال حث عليه، لكن ال، تعريف األمصار قلنا: إنه إن كان مشابهة 

المغرب، وتعرض إن كان مجرد صائم، لزم المسجد في مصاله الذي صلى فيه العصر، وانتظر فيه صالة 
وثبت عنهم أنهم كانوا يحفظون الصيام بالمساجد؛  ،، وحفظ صيامه ببقائه في المسجداأبد   لنفحات هللا ما يالم

 ، كيف؟...وأن المسجد عرضة ألن يتكلم وأن يلغو رج منألنه إذا خ
 طالب:......... 

 .االمقصود أنه مجرد الصيام، يعني اإلنسان صائم يلزم المسجد ما يالم، أبد  
 طالب:......... 

-معروف أنا أقول: إنه ثبت عن بعض الصحابة، وجاء الحث على العمرة من بيت المقدس، وفهموا من قوله 
ِ{}: -جل وعال دام هذا ثابت عن  أن تحرم بهما من دويرية أهلك، ما [( سورة البقرة470)] َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ

الصحابة، لكن هل هو الراجح؟ ما هو بالراجح، لكن من فعله ال ينكر عليه مثل ما ينكر على بعض من يفعل 
فقال: بدعة، بدعة ورب الكعبة، لماذا؟ ألنه معارض  لكصحابة، مثل ما قال: فذكرت له ذما ال أصل له بفعل ال

ننا الحظنا من يدخل المسجد إ :في مناسبات كثيرة ؛ ولذا قلنا-عليه الصالة والسالم-بنص مرفوع إلى النبي 
رة من الرياض، ولبس اإلحرام من الرياض ئالنبوي وهو محرم، يعني شخص أراد أن يتجهز لإلحرام، ويركب الطا

مكان يتجرد فيه، نقول: ما عليه شيء، لكن ال يعقد النية حتى يحاذي  هوال في مكنهبالطيارة ما ي ؟مبتدع :نقول
ر وأعقد النية سهل أم   ه، نعم، وقال: المسافة عشرة كيلوفي شقته، في منزل الميقات، لكن لو تجرد في المدينة

لشقة، بالسكن، ما يالم، لكن اإلشكال أتجرد بالبيت وبا ل ما أتجرد بالمحرم وأمسك سرةبد وأمشي، لكن أتجرد
إن المسجد يحتاج إلى إحرام، أو يقال: إن  :فخشية أن يقال يدخل المسجد النبوي وعليه إحرامهيأتي من كونه 

ة وكأنها زادت اآلن، لتحتاج إلى إحرام يمنع من هذه الحيثية، وكانت قلي -عليه الصالة والسالم-زيارة النبي 
 بكثرة تصنع.
 ؟؟ وهل ال يمس من شعره أو ظفره شيئ االهدي إلى البيت ما الفرق بينه وبين األضحية يقول: بعث

شيء أحله  -صلى هللا عليه وسلم-بعث الهدي مثل ما جاء عندنا أنه ال يلزم بشيء، فلم يحرم على رسول هللا 
ر وأراد أحدكم أن عش))إذا دخلت الهللا له حتى نحر الهدي، ما حرم عليه شيء، وجاء في األضحية ما جاء، 

 فاألضحية جاء ما يخصها. ((امن شعره وال من بشرته شيئ   يضحي فال يمس
 ال :قال ،الجحفة جاء حتى هو يحرم ولم، الحليفة بذي وقلده فأشعره لنفسه بهدي خرج عمن مالك وسئل"

 الحج يريد ال رجل إال اإلهالل عند إال يشعره وال الهدي يقلد أنله  ينبغي وال ،فعله من يصب ولم ،ذلك أحب
أشعر الهدي  ،اآلن المسألة مفترضة في شخص خرج من المدينة، ومر بذي الحليفة "أهله في ويقيم به فيبعث

ال أحب هل  ، قال: ال أحب ذلك،لكنه لم يحرم إال من الجحفة، هذا عند مالك فيه إشكال؟ ،وقلده من ذي الحليفة
 قليد الهدي إلى اإلحرام؟ تأخير اإلحرام إلى الجحفة أو ال أحب تقديم ت



 طالب: تقليد الهدي.
 عند إال يشعره وال -د الهديأو أن يقل  - الهدي قلديُ  أن ينبغي وال ،فعله من يصب ولم ،ذلك أحب ال" :قالنعم، 

 فيقلده من بيته. "أهله في ويقيم به فيبعث الحج يريد ال رجل إال" ميقاتيعني في ال "اإلهالل
 ويشعره هديه يقلد إنمافهذا  ،النسكهو قاصد و  الهدي يسوق  أن إما: لبيت له حاالنابن حجر يقول: المهدي ل

ما ،إحرامه عند  لحديث الباب. إقامته مكان من فيقلده ويقيم الهدي يسوق  أن وا 
ونستذكر المسألة السابقة وهي أن من تجاوز الميقات الذي حدد له أو مر به إلى ميقات آخر عند مالك ال شيء 

ولم  ،د الهدي بذي الحليفةلال يرى عليه شيء، مر بذي الحليفة وق امهور يلزمونه بدم، وهنا كأن مالك  فيه، والج
ما ألزمه مالك بشيء، إنما أنكر عليه  ،يحرم حتى جاء الجحفة، تجاوز الحليفة غير محرم ثم أحرم من الجحفة

 كونه قلد الهدي قبل إرادة اإلحرام.
 بالهدي من بيته حتى يأتي المحرم يخرج "بذلك بأس ال نعم" :فقال ؟محرم غير بالهدي يخرج هل مالك وسئل"

 فيقلده، أو يبعث الهدي ويقيم في بلده فال بأس بذلك وال يحرم.
 ،العمرة وال الحج يريد ال ممنالهدي  لتقليد اإلحرام من الناس فيه اختلف عما -رحمه هللا- اأيض  - وسئل"

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن: المؤمنين أم عائشة قول ذلك في به نأخذ الذي عندنا األمر :فقال
 ؟كما تقدم، نعم "هديه نحر حتى له هللا أحله مما شيء عليه يحرم فلم ،أقام ثم بهديه بعث

 طالب:......... 
 ؟المانع ما ،هدي تطوع هذا، حتى في العمرة

لسنة، نعم، فبعث قيمة الهدي، فقال لشخص: وأراد إحياء هذه ا أقول: لو بحث عمن يبعث معه هدي فلم يجد
تقوم مقامي  ابه هدي   اذهب بهذه القيمة وفالن ينتظرك وكيل اتصلت به وقلت له: خذ الدراهم من فالن واشتر  

ال  ال بالهاتف المصرفي وا  وتوزعه، هل يكفي بعث قيمة الهدي؟ وهناك ما هو أسهل، يعني تحويله بالصراف وا 
ورؤيتهم لهذه السنة،  ،، لكن كل هذا ال يقوم مقام تقليد الهدي بين األوالد-هلل الحمدو -، األمور تيسرت ا...ب

 يبعثه. -عليه الصالة والسالم-وبعثه كما كان النبي 
 نعم.
 :الحج في الحائ  تفعل ما :باب

 التي الحائ  المرأة: "يقول كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 ،والمروة الصفا بين وال ،بالبيت تطوف ال ولكن ،أرادت إذا عمرتها أو بحجها تهل إنها العمرة أو بالحج تهل
 المسجد تقرب وال ،والمروة الصفا بين وال ،بالبيت تطوف ال أنها غير ،الناس مع كلها المناسك تشهد وهي
 .تطهر حتى

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
: يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"قال:  "الحج في ئ الحا تفعل ما :باب"
يعني وهي متلبسة بالحيض،  "أرادت إذا عمرتها أو بحجها تهل إنها العمرة أو بالحج تهل التي الحائ  المرأة"

نع عقد النكاح، ال مانع من ذلك، وأن الحيض ال يمنع من الدخول في النسك، وال يمنع عقد اإلحرام، وال يم



))افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي ولذا جاء في الحديث حديث عائشة:  ؛الحيض ال أثر له في مثل هذا
فدل على أن الحائض ال تطوف مهما  ((؟))أحابستنا هيقصة صفية: في وقال في حديث صفية،  بالبيت((

 .كانت الظروف، وأنها تحبس الرفقة
" يعني حائض أرادت إذا عمرتها أو بحجها تهل إنها العمرة أو بالحج تهل التي لحائضا المرأة: "يقول كان يقول:

))غير أن ال تطوفي بالبيت وال  بالبيت تطوف ال ولكنأو طرأ عليها الحيض بعد أن دخلت في النسك كعائشة، 
إلى أبعد من هذا،  تفعل ما يفعله الحاج مما يقتضيه النسك، وال نذهب في مثل هذا النص بين الصفا والمروة((

فنقول: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل هذا الحديث، تفعل جميع ما يفعل الحاج؛ ألن الحاج يقرأ القرآن، وبعد 
 الحاج يصلي، نعم، فاالستدالل بمثل هذا العموم على مثل هذه المسألة ال شك أن فيه إيغال في العموم.

الطهارة ألنها ممنوعة من دخول المسجد،  نعم ال تطوف بالبيت؛، والمروة الصفا بين والولكن ال تطوف بالبيت، 
وما بينهما خارج عن المسجد، لماذا تمنع من الطواف بين الصفا  شرط لصحة الطواف، وال بين الصفا والمروة،

 والمروة؟ ألنهم يشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف، فإذا اشترطناه للطواف لزم من ذلك اشتراطه للسعي.
إال الطواف، والحائض ال تدخل  لم يستثن   -عليه الصالة والسالم-نه جاء في الحديث أن النبي : إلو قالت لكن

السؤال عن تقديم السعي على الطواف  اوالمسعى خارج المسجد، وجاء أيض   "وليعتزل الحيض المصلى"المسجد، 
لت: أريد أن أسعى، ويبقى الطواف إلى هي في يوم العيد قا ))افعل وال حرج((في حديث أسامة بن شريك، قال: 

 بين وال كن ال تطوف بالبيتأن تطهر، مقتضى قول مالك قال: ال تطوف بالبيت، نعم، كالم ابن عمر: "ول
صحة السعي  " كأنه يرى أن السعي ال بد أن يقع بعد طواف، وهو شرط عند جمع من أهل العلموالمروة الصفا

 ؟نعم ،اولو مسنون   إال أن يكون بعد طواف
 طالب:......... 

 لها ذلك، لكن ال تطوف حتى تطهر.
 طالب:......... 

 ين؟ أ
 طالب:......... 

واستمر معها الحيض حتى خشيت فوات الحج تدخل الحج على العمرة فتصير  ،إذا أهلت بالعمرة في أيام الحج
عمرة وتبقى على تطهر فتأتي بن الوقت تنتظر حتى قارنة، يعني مثل عائشة أهلت بعمرة، إن كان هناك متسع م

تمتعها، إن خشيت فوات الحج بفوات الوقوف أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، أما كونها تحرم وهي 
 حائض ال مانع.

 غير" ))افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي((ولذا جاء في الحديث: ؛ "الناس مع كلها المناسك تشهد وهي"
فالحائض ال يجوز لها أن تدخل  "تطهر حتى المسجد تقرب وال ،والمروة الصفا ينب وال بالبيت تطوف ال أنها

أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، يشهدن  نب، وجاء في صالة العيدالمسجد كالج
ن كانت أحكامه أقل من أحكام  ،الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، ومصلى العيد مسجد وا 



يتفق مع المسجد في أشياء ويختلف عنه في أشياء، لكن إذا كان هذا في مصلى العيد  ،المسجد المعروف
 فالمسجد من باب أولى.

فلماذا تجلس في المصلى  ان الصالة؛ ألنها ما دامت لم تصل   وهي حائضبعضهم يقول: إن المراد بالمصلى مك
ي لن تصلي؟ تبعد عن الناس ولو كانت في المصلى، الذي هو المكان الذي يصلى فيه فتضيق على الناس وه

لكن موضع الصالة للمصلى المراد به المحدود معروف الحدود، فتعتزل في جهة منه، ولو كانت داخله، لكن 
يعني بحدوده أي جميع  "يعتزلن المصلى"البقعة التي يصلون فيها ال تضيق على الناس، لكن مقتضى قوله: 

 ؟أولى، نعمالمصلى، والمسجد من باب 
 أحسن هللا إليك.

 :الحج أشهر في العمرة :باب
 وعام ،الحديبية عام اثالث   اعتمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .الجعرانة وعام ،القضية
 اثالث   إال يعتمر لم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .القعدة ذي في واثنتين ،شوال في إحداهن
 أن قبل أعتمرُ : فقال المسيب بن سعيد سأل رجال   أن األسلمي حرملة بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني

 .يحج أن قبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتمر قد ،نعم" :سعيد فقال ؟أحج
- الخطاب بن عمر استأذن سلمة أبي بن عمر أن بالمسي بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

 .يحج ولم أهله إلى قفل ثم فاعتمر له فأذن شوال في يعتمر أن -مارضي هللا عنه
 عمر بن الخطاب؟ االتثنية استأذن

 وعمر بن الخطاب. : ال، أنا أقصد عمرو بن أبي سلمةطالب
 ألنه موهم.نعم؛ 

 أحسن هللا إليك.
 :-الىرحمه هللا تع-يقول المؤلف 

والشهر الكامل عند  ،وعشر من ذي الحجة عند األكثر أشهر الحج: شوال والقعدة "الحج أشهر في العمرة :باب"
كلها وقعت في هذه األشهر الحرم، حتى توقف ابن القيم في تفضيل  -عليه الصالة والسالم-ر النبي مَ وع   ،مالك

 -عليه الصالة والسالم-ر النبي مَ رم؛ ألن ع  عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج، بل في األشهر الح
 كانت في هذه األشهر على الخالف في عمرة رجب أثبتها ابن عمر ونفتها عائشة.

في رجب" وأنكرت عائشة  -عليه الصالة والسالم-ابن عمر كما في البخاري وغيره يقول: "اعتمر النبي 
في رجب قط، وما اعتمر قط إال وأبو  - عليه وسلمصلى هللا-واستدركت ذلك عليه، فقالت: "ما اعتمر رسول هللا 

 عبد الرحمن معه لكنه نسي".



وحسبت ثم عمرة القضية من قابل حيث  ،أربع: عمرة الحديبية التي صد عنها -عليه الصالة والسالم-ره مَ فع  
لرابعة التي مع والعمرة عمرة الجعرانة بعد منصرفه من حنين، بعد الفتح، والعمرة ا ،قاضى المشركين على ذلك

 ، والقارن جمع بين الحج والعمرة.ا؛ ألنه حج قارن  -عليه الصالة والسالم-حجه 
وهذه  "الحديبية عام اثالث   اعتمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني"قال: 

ن كانت لم تؤد ألنها كتبت يعني أحرم من الجعرانة بعد  "الجعرانة وعام" من قابل "القضية وعام" عمرة وا 
نعم، والحجة الرابعة ما عدت هنا؛ ألنها دخلت في  ،، وحنين مكانها الشرايعمنصرفه من حنين، ودخل مكة ليال  

ليس لها استقالل؛ ألن القارن أعماله كأعمال المفرد، المقصود أن المجموع أربع كما في لقران، فالحج، في ا
 حديث عائشة في الصحيح.

وما كان هللا ليختار لنبيه إال األفضل، هكذا قيل،  ،-عليه الصالة والسالم-أن هذا ما اختاره هللا لنبيه  المقصود
ال شك أن هذا مرجح،  -عليه الصالة والسالم-وأنها تعدل حجة وحجة مع النبي  ،وأما ما جاء في عمرة رمضان

 ؟نعم، ن من توقف كابن القيم هذا دليلهمرجح قوي على عمرة رمضان، لك
 طالب:......... 

 ين؟أ
 ......طالب:...

كما جاء  -عليه الصالة والسالم-اآلن؛ ألن النبي  هأحفظ الذييظهر أنه قال في أشهر الحج، نعم هذا  الذي
 لم يعتمر في غير أشهر الحج. -في حديث عائشة

 اثالث   إال يعتمر لم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
  ؟ ماذاالتي هي  "شوال في إحداهن

 طالب:......... 
 ؟ال، نعم

 طالب:......... 
"إحداهن م خرج إلى حنين وانتهى منهن ورجع ليعتمر من الجعرانة، الجعرانة نعم؛ ألن الفتح صار في رمضان، ث

 "القعدة ذي في واثنتين في شوال
 أن قبل أعتمرُ : فقال المسيب بن سعيدسأل  أن رجال   األسلمي لةحرم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني"

 "يحج أن قبل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتمر قد ،نعم :سعيد قال"أعتمر قبل أن أحج؟ يسأل  ؟"أحج
وبعض الناس يستغرب مثل هذا السؤال الذي فيه النص الصحيح الصريح، يوجد مثل هذا ويوجد ما هو دونه، 

 د، الناس يخفى عليهم ال سيما من ال صلة له بالعلم يخفى عليه مثل هذا.نعم يوج
السؤال؟ والناس متفاوتون في الفهم واإلدراك والتحصيل، إذا كان  ما هذا :قد يقول قائل "أعتمر قبل أن أحج؟"

 أولى. مبصر، نعم يسأل عن الكعبة وهو مبصر، فما دون هذا من باب ؟صحن الحرم يقول: أين الكعبة داخال  



صلى هللا -ربيب النبي  "سلمة أبي بن عمر أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
 قفل ثم ،فاعتمر ،له فأذن شوال في يعتمر أن الخطاب بن عمر استأذن" وهو ولد زوجته أم سلمة، -عليه وسلم

 .زمه أن يؤدي الحج، وال يليعني لإلنسان أن يعتمر في أشهر الحج "يحج ولم أهله إلى
 طالب:......... 

 هو؟ ما
 طالب:......... 

 ؟زال خارج المسجد، نعم عن المسجد، ووضعه الهندسي ما ازال خارج   ال، ليس داخل المسجد، ما
 طالب:......... 

افت ثم ، وعند من يشترط أن يتقدمه طواف، لكن لو ط-رضي هللا عنه-سعي الحائض سمعنا كالم ابن عمر 
 ل أن تسعى لها ذلك، نعم؟حاضت قب

 طالب:......... 
لها ذلك، من مقتضى حديث أسامة بن شريك أن لها ذلك، ولو طافت ثم حاضت ثم سعت بعد ذلك صح 

 ؟سعيها، نعم
 طالب:......... 

 نعم؟
 طالب:......... 

 القاعدة العامة. هتشمل ،فما سئل عن شيء قدم وال أخر ))افعل وال حرج((ال، ال ما فيه إشكال، على الجادة 
 طالب:......... 

 تشمله القاعدة العامة، نعم. ،يشمل، يشمل
 أحسن هللا إليك.

 :العمرة في التلبية قطع :باب
 .الحرم دخل إذا العمرة في التلبية يقطع كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني
 .البيت يرى  حين التلبية يقطع إنه :التنعيم من أحرم فيمن -رحمه هللا- مالك قال
 يقطع متى ،غيرهم أو المدينة أهل من وهو المواقيت بع  من يعتمر الرجل عن مالك سئل :يحيى قال

 بن هللا عبد أن وبلغني :قال ،الحرم إلى انتهى إذا التلبية يقطع فإنه المواقيت من المهل أما" :قال ؟التلبية
 ".ذلك يصنع كان -رضي هللا عنهما- عمر

عليه الصالة -أما قطع التلبية في الحج تقدم الكالم فيه، وأن النبي  "العمرة في التلبية قطع :باب"يقول: 
 أو حتى رمى جمرة العقبة. ،زال يلبي حتى بلغ جمرة العقبة ما -والسالم

أى بنيان أو إذا ر  ،أو بمجرد دخوله في الحرم لتلبية؟ هل يقطعها إذا رأى البيت،وأما بالنسبة للمعتمر متى يقطع ا
 دخل إذا العمرة في التلبية يقطع كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني"مكة؟ يقول: 



عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من التابعين يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهكذا كان يفعل  "الحرم
 ابن عمر.

لماذا؟ ألن التنعيم مالصق للحرم، معناه  "البيت يرى  حين التلبية طعيق إنه :التنعيم من أحرم فيمن مالك قال"
أنه ال يلبي، خطوات ويدخل الحرم، فمن أحرم من أدنى الحل هذا يستمر في التلبية حتى يدخل البيت، وأما من 

 أحرم من المواقيت لبعدها فإنه ال يزال يلبي حتى يدخل الحرم، هذا كالمه، نعم.
 .البيت يرى  حين التلبية يقطع إنه :التنعيم من أحرم نفيم مالكقال "يقول: 
 يقطع متى ،غيرهم أو المدينة أهل من وهو المواقيت بع  من يعتمر الرجل عن مالك سئل :يحيى قال

وأما إذا أحرم من أدنى الحل  "الحرم إلى انتهى إذا التلبية يقطع فإنه المواقيت من المهل أما :قال ؟التلبية
يعني يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم،  "ذلك يصنع كان عمر بن هللا عبد أن وبلغني" :قالفحين يرى البيت 

في المدونة يقول: يقطع إذا دخل ، نعم، مجرد ما يدخل حدود الحرم يقطع التلبية، والمراد بالحرم ليس البيت
ا: "يلبي المعتمر حتى مرفوع  بيوت مكة أو المسجد الحرام، ذلك كله واسع، هذا كله واسع، وجاء عن ابن عباس 

من الميقات ومن دون الميقات، لكن الخبر في إسناده محمد بن عبد الرحمن  ل  هَ وهذا يشمل من أَ  يستلم الحجر"
لكنه بالنسبة للحديث مضعف في الرواية سيء الحفظ، نعم، وأبوه من رجال  ،بن أبي ليلى، الفقيه المعروف

ا، يعني الكتب التي تنقل ذا الفقيه الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثير  الجماعة، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ه
 من مجلدات. اجمعت أقواله في رسالة كبيرة جدًّ ر ا، إمام فقيه، ال يكاد باب يخلو من ذكر اسمه مرا األقوال

الجهات المقصود أنه فقيه كبير، لكنه في ميزان المحدثين سيء الحفظ، وهذه الرسالة لما سجلت في جهة من 
، قرأ كتب التراجم، ما أسعفته، اوأراد صاحبها أن يحدد المراد بابن أبي ليلى، من المراد بابن أبي ليلى؟ تعب كثير  

ال  ،نعم، واألب محدث !سيء الحفظ ما يمكن يكون بهذه المثابة وبهذه اإلمامة في الفقه لكن ما ذكر عنه فقه، وا 
ل، لما ترجم النووي في شرح مسلم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثقة والذي حل اإلشكا ،ثقة، وتردد وسأل طويال  

احتج به الجماعة، وأما ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه في كتب الفقه فهو ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
جرد  وارد،ليلى الفقيه المعروف، ومثل هذا ال يمكن أن يوقف عليه إال بالجرد، جرد الكتب مع تقييد الفوائد والش

 كارثة، نعم هذه مصيبة. طئ في اسم صاحب البحث الذي تبحثهيعني لما تخ المطوالت؛ ألن مثل هذا مشكل
معروف أن من اتجه إلى شيء غفل عما سواه، ابن  ..،المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتنبه له، وابن أبي ليلى

رمي بسوء الحفظ، ابن أبي ليلى كذلك، كثير  عظمهذا في أبي حنيفة اإلمام األ أبي ليلى فقيه كبير، تقول مثل
ممن اتجه إلى فرع من فروع العلم الشرعي ال شك أنه على حساب غيره؛ ألن العقل ال يستوعب كل العلوم، كذا 

قليل من أهل العلم من عنده ضعف في االستنباط والدراية،  قد يكون  ب عليه حفظ الحديث ورواية الحديثمن غل
الفنون، لكن الغالب أن من اتجه إلى شيء وأعطاه كليته في الغالب أنه يكون على حساب جمع هللا له بين 

غيره، حتى من القراء، من قراءته متواترة ومشهورة ومعمول بها، قد يكون في حفظه شيء، لكن هل ما يقع في 
دفتين، مرده لالختبار، ، لماذا؟ ألن القرآن مضبوط بين الاحفظه مما يذكره المحدثون له أثر على قراءته؟ أبد  

القرآن يمكن حفظه حتى من سيء الحفظ؛ ألنه معروف أوله وآخره ال يمكن أن يخفى  ،اختبر، نعم فيمكن حفظه
مثل هذا ال  ، فالذي ال تسعفه الحافظة القويةالحديث دونه خرط القتاد !شيء منه على من أراده، بينما الحديث



ألنه بحر محيط، وهو كما قال أهل العلم: علم فحل ال يطيقه إال يذكر؛  ئ اشك أنه لن يدرك من الحديث شي
الفحول، وأهل الرأي كما ذكر ابن القيم وغيره عن بعض السلف أنهم أعياهم حفظ النصوص، نعم وصعب عليهم 
أنهم إذا سئلوا ما أجابوا، فاستعملوا الفهم، الفهم قد يوجد عند شخص ال يحفظ، والحفظ قد يوجد عند شخص ال 

هم، أو فهمه ضعيف، وفي كل خير، لكن يبقى أن الفهم وحده ال ينفع إال بما يعتمد عليه من حفظ، نعم، اللهم يف
وكثير من   أعلم، إذا كان بين يديه كتابإذا سئل عن شيء ال يحفظ فيه شيء يقول: هللا ا أراد أن يتورعإال إذ

خشية أن يزل؛ ألنه بصدد الكالم في كالم من المحدثين يعدل من التحديث من الحفظ إلى التحديث من الكتاب 
 ال ينطق عن الهوى، نعم، فكثير من الناس يحرص على أن يحدث من كتابه.

 نوع من أنواع الضبط الذي به يصح الخبر. اوالتحديث من الكتاب معروف عند أهل العلم، وضبط الكتاب أيض  
ثم الفهم، ال يطغى الحفظ على  بالدرجة األولى العلم على الحفظ المقصود أن مثل هذا ال بد أن يعتمد طالب

ا هذا مما يقال، أو ال يطغى  يكون مجرد زيادة كتاب أو ما أشبهالفهم بحيث  بحيث يستطيع أن يمشي الفهم أيض 
 اقال رسوله، فالحفظ بدون فهم قليل الجدوى، وأيض  و السائل بالرأي من غير أن يعتمد على نص، فالعلم قال هللا 

 ؟، نعمافعلى طالب العلم أن يهتم بهما مع  كون في بعض األحوال عديم الفائدة، حفظ قد يالفهم دون 
 طالب:......... 

نعم، يحتاج إلى دليل، لكنه فقيه على طريقة الفقهاء، يعني هنا قد يوجد محدث على طريقة الفقهاء، وقد  ،فقيه
ون مر عليك كالمهم وأشرطتهم، تسمع من يدرس الذينيوجد فقيه على طريقة المحدثين، نعم، وأنت تعرف كل 

ن كان يشرح الحديث تجزم بأن نفسه فقه، وقد ي   شرح كتاب بعض الناس تجزم بأنه نفسه حديث، وبعض الناس وا 
من كتب الحديث، أو كتاب أخص من ذلك من كتب المصطلح، قد يشرح بنفس الفقهاء، نعم، والعكس قد تشرح 

 .وهللا أعلملموفق من وفقه هللا للجمع بينهما، الحديث، وا كتاب من متون الفقه على طريقة أهل
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (9كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .باب: ما ال يجب فيه التمتع، و التمتع في جاء ما :بابشرح: 
 بد الكريم الخضير الشيخ/ ع

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 ذا الجالل واإلكرام.واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :التمتع في جاء ما :باب

 حدثه أنه ،المطلب عبد بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 عمرةبال التمتع يذكران وهما ،سفيان أبي بن معاوية حجِ  عام قيس بن والضحاك وقاص أبي بن سعد سمع أنه
رضي هللا - سعد فقال "-عز وجل- هللا أمر جهل من إال ذلك يفعل ال" :قيس بن الضحاك فقال ،الحج إلى

 قد -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فإن :الضحاك فقال ،أخي ابن يا قلت ما بئس: -تعالى عنه
 ".معه اوصنعناه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صنعها قد :سعد فقال، ذلك عن نهى

 أعتمر ألن وهللا: "قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني
 ".الحجة ذي في الحج بعد أعتمر أن من إلي أحب وأهدي الحج قبل

 اعتمر من: "يقول كان أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 فهو الحج يدركه حتى بمكة أقام ثم ،الحج قبل الحجة ذي في أو القعدة ذي أو شوال في الحج أشهر يف

 ".رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فإن ،الهدي من استيسر ما وعليه ،حج إن متمتع
 ".عامه من حج ثم الحج حتى أقام إذا وذلك" :-رحمه هللا تعالى- مالك قال
 ،الحج أشهر في امعتمر   قدم ثم ،سواها وسكن غيرها إلى انقطع مكة أهل من رجل في -رحمه هللا- كمال قال
 يكون  ال وأنه ،اهدي   يجد لم إن الصيام أو الهدي عليه يجب متمتع إنه :منها الحج أنشأ حتى بمكة أقام ثم
 .مكة أهل مثل

 ينشئ حتى بمكة اإلقامة يريد وهو حجال أشهر في بعمرة مكة دخل مكة أهل غير من رجل عن مالك وسئل
ن ،مكة أهل مثل هو وليس ،متمتع هو ،نعم :فقال ؟هو أمتمتع ،الحج  مكة دخل أنه وذلك ،اإلقامة أراد وا 



نما ،أهلها من هو وليس  وال اإلقامة يريد الرجل هذا وأن ،مكة أهل من يكن لم من على الصيام أو الهدي وا 
 ".مكة أهل من وه وليس ،ذلك بعد له يبدو ما يدري 

 شوال في اعتمر من: "يقول -رحمه هللا- المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 الهدي من استيسر وما ،حج إن متمتع فهو الحج يدركه حتى بمكة أقام ثم ،الحجة ذي في أو القعدة ذي أو

 ".رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن
أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،هلل رب العالمين الحمد
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول: المؤلف 
أن التمتع هو اإلتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحل منها، الحل  امر بنا مرار   "التمتع في جاء ما :باب"

ن عامه دون أن يرجع إلى أهله، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج تلك السنة ولم فاإلحرام بالحج م ،الكامل
يرجع بينهما إلى أهله هذا هو التمتع، التمتع الخاص، الذي هو قسيم لإلفراد والقران، أما بمعناه األعم بحيث 

بينهما في سفرة واحدة وفصل بينهما بالحل أو جمع  الإلفراد فقط، فهو شامل للقران، فمن حج تمتع   ايكون قسيم  
هو متمتع بالمعنى األعم، يعني أنه ترفه بسفر واحد، وجمع بين النسكين، ولزمه الدم، إن لم يكن من حاضري 

-وهذا ثابت عنه  ،أنه تمتع -عليه الصالة والسالم-المسجد الحرام، وعلى هذا يحمل قول من روى عن النبي 
ى األعم، أو أنه أمر أصحابه بالتمتع، واآلمر قد ينسب إليه الفعل، أنه تمتع يعني بالمعن -عليه الصالة والسالم

ولغة العرب تحتمل ذلك، لكن المراد به هنا الفصل بينهما، اإلتيان بالعمرة ثم الحج في سفر واحد، في سنة 
 واحدة مع التحلل بينهما.

 بن الحارث بن هللا عبد بن محمد عن" محمد بن مسلم الزهري  "شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
بد هللا بن أنه سمع، الضمائر أن محمد بن ع أنه حدثه "سمع أنه حدثه أنه"الهاشمي  "المطلب عبد بن نوفل

 "سعد بن أبي وقاص"سمع  -يعني محمد بن عبد هللا-بن نوفل بن عبد المطلب حدث ابن شهاب أنه الحارث 
 .أحد العشرة المبشرين بالجنة الزهري 

 اباااااان عااااااوف وطلحااااااةسااااااعيد وسااااااعد و 
 وعااااااااااااامر فهاااااااااااار والزبياااااااااااار المماااااااااااادح   ج

 

 أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا سعد بن أبي وقاص
 بن معاوية حج عام" هري أمير شهيربن خالد بن وهب الف "قيس بن والضحاك وقاص أبي بن سعد "أنه سمع

 سعد سمع" ،"الحج إلى بالعمرة تعالتم يذكران وهما" ولى في واليته سنة أربع وأربعينيعني حجته األ "سفيان أبي
ا والضحاك "وهما سفيان أبي بن معاوية حج عام قيس بن والضحاك وقاص أبي بن  التمتع يذكران" يعني سعد 

جل -؛ ألن هللا "-عز وجل- هللا أمر جهل من إال ذلك يفعل ال" :قيس بن الضحاك فقال، الحج إلى بالعمرة
ِ{}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ وَ يقول:  -وعال فكيف يتم امتثال هذا األمر مع أن اإلنسان إذا أحرم  [( سورة البقرة470)] اْلُعْمَرَة ّللِِ

يقول: ال يفعل ذلك إال من جهل أمر هللا  ؟قبل وقت حلول، قبل وقت الحلول في يوم النحر اتامًّ  بالحج يحل حالًّ 
ن نأخذ بسنة النبي : "إن نأخذ بكتاب هللا فإ-رضي هللا عنه-ولذا يقول عمر  ؛-عز وجل- -نه يأمرنا بالتمام، وا 

فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله" فداللة الكتاب والسنة على عدم التمتع، على عدم  -صلى هللا عليه وسلم



وعثمان، كلهم على هذا، هم يرون  -رضي هللا عنه-رأي عمر ا معنى ما دار في المحاورة، و التحلل بينهما، هذ
ِ{: -جل وعال-حل كله ينافي قول هللا أن التمتع الذي فيه ال ألنك  [( سورة البقرة470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ

 تحل من إحرامك قبل أن يبلغ الهدي محله.
يعني  "أخي ابن يا قلت ما بئس: سعد فقال" يعني في اآلية "-عز وجل- هللا أمر جهل من إال ذلك يفعل ال"

لبيان أن رد القول ال يقتضي القدح  : يا ابن أخيفيه الذم للقول بئس، وبين المالطفة بقولهجمع بين اللفظ الذي 
ألن يا ابن أخي هذه مالطفة وتأنيس، ومثل هذا األسلوب أدعى للقبول، مثل هذه المالطفة  ؛في صاحبه

 يقول؟ ماذا، بئس ما قلت يا ابن أخي، والتأنيس تجعل الكالم مقبوال  
 ......طالب:...

الم ئس هي تقابل نعم، فعل جامد أنشئ للذم، والمراد هنا ذم القول ال القائل، يعني كون اإلنسان يقف على كب
يبين الحق، عليه البيان، لكن ال يتعدى ذلك إلى تجريح األشخاص، وهنا قال:  مردود، أو كالم على خالف سنة

أنيس للرجل، لو قال: بئس ما قلت يا يا ابن أخي، هذه مالطفة وت -بئس القول الذي قلته-بئس ما قلت "
هذا هو  مع اشتماله على أمر يجعله مقبوال  ضحاك، هذه فيها شيء من الجفاء، فكون الكالم يؤدي الغرض 

 الحكمة.
 قد :سعد فقال" يعني التمتع "ذلك عن نهى قد الخطاب بن عمر فإن :الضحاك فقال"بئس ما قلت يا ابن أخي، 

-وأنا أستدل بفعل النبي  أنت تستدل بقول عمر، "معه وصنعناها -عليه وسلم صلى هللا- هللا رسول صنعها
قراره -عليه الصالة والسالم فالحق مع من؟ قد يقول قائل: إن عمر أمرنا باالهتداء بهديه واالستنان بسنته،  وا 

ائل هذا الكالم لكن قد يقول ق عضوا عليها بالنواجذ(( ،))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
ال إذا ثبت في المسألة نص من كتاب أو مثل هذا متى يكون مقبوال   ؟ إذا خلت المسألة عن الدليل المرفوع، وا 

من السماء، أقول: قال  ولذا يقول ابن عباس في هذه المسألة: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة ؛سنة فال كالم ألحد
يشعر أو ال يشعر، تورد عليه  قد يرد على ألسنة كثير من الناس وهذا" ؟وتقولون قال أبو بكر وعمر رسول هللا

يا أخي إن ..، وهذا. يقول: المذهب كذا، وهذا الذي عمل إلسالم يقول كذا، تورد عليه النصالنص يقول: شيخ ا
ى منه، أو متأخر عنه، أو يمكن حمله على أي و قعن النص عندك معارض راجح من نص أكان عندك جواب 

ال ما يقابل النص بمثل هذا الكالم. ند أهل العلم، فعلى العين والرأسالوجوه المقبولة ع وجه من  وا 
وهذه هي الحجة الملزمة، وهي  "معه وصنعناها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صنعها قد"فقال سعد: "

 مقدمة على الرأي واألقيسة.
ِ{}َوَأِتمُّوْا اْلحَ  االستدالل باآلية على منع التمتع طيب من أحرم بالعمرة، وجاء بها  [( سورة البقرة470)] جَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ

كاملة ثم حل من الحل كله، ثم أحرم بالحج وأتى بجميع أعماله نحل الحل كله، هذا ما أتم الحج والعمرة؟ أتم 
ن العمرة لقران؛ ألن كو الحج والعمرة، يعني لو قيل: إن هذه اآلية داللتها على التمتع أوضح من داللتها على ا

، وأن العمرة اإال إن الدليل الصحيح الصريح دل على جوازه يؤتى بها داخلة في الحج هل هذا تمام؟ ما فيه تمام
ال داللة اآلية على التمتع أظهر من داللتها على  القران، "أتموا الحج" أتممنا دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وا 

إن التمتع هو الذي ينطبق  :أتممنا العمرة، يعني لو قيل ه وحللنا منه "أتموا العمرة"أفعالبجميع  ؟صار ماذا الحج



على اإلتيان بالعمرة دون حج، وينطبق على ما إذا  اعلى هذه اآلية، مع أنه ينطبق على اإلفراد، وينطبق أيض  
 ؟جمع بينهما، نعم

 .....طالب:...
 إن شاء هللا. يأتي الخالف في هذا

ا، وقد تموق ،وجوب إتمام العمرة اآلية دلت على تمامه أيض  في صنيع  د تمت بجميع أفعالها، ثم اإلحرام بالحج وا 
فهذا نص في موطن  وجعلتها عمرة(())لوال أن معي الهدي ألحللت : -عليه الصالة والسالم-المتمتع، وقال 
ينهى عن المتعة، ثبت عنه  اكان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، وأيض   -رضي هللا تعالى عنه-النزاع، وعمر 

 .-رضي هللا تعالى عنه-النهي عن المتعة، وعن عثمان 
وكان عمر ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة؛ ألنه يرى الخصوصية، يرى أن األمر بالفسخ وجواز الفسخ خاص 

نأخذ بكتاب  من الصحابة، وكان يقول كما في البخاري: "إن -عليه الصالة والسالم-بأهل تلك الحجة مع النبي 
ن نأخذ بسنة النبي  فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله" وعرفنا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا فإنه يأمرنا بالتمام، وا 

 ما في هذا الكالم واإلجابة عنه.
في - الحج قبل أعتمر ألن وهللا: "قال أنه عمر بن هللا عبد عن يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني"يقول: 
أقول: هذا مبالغة في جواز  "الحجة ذي في الحج بعد أعتمر أن من إلي أحب -ايعني متمتع  - يوأهد -أشهره

ن كان االعتمار بعد الحج في ذي الحجة ال بأس به؛ ألن النبي  أمر عائشة  -عليه الصالة والسالم-التمتع وا 
ن كان أبوه ال يرى هذا.أن تعتمر بعد الحج بعد طلبها، وكالم ابن عمر هذا للمبالغة في فضيلة التمتع، و   ا 

 :يقول كان أنه -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد -مواله- عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"
 حتى بمكة أقام ثم -ال بعده- الحج قبل الحجة ذي أو القعدة ذي أو شوال في الحج أشهر في اعتمر من"

ال ال؟ هذا ليس  ،إن حج"" ،أدركه الحج فهو متمتع "متمتع فهو الحج يدركه لكن لو أدركه الحج وال حج متمتع وا 
ما تيسر من  ""ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسرولذلك يقول:  ؛بمتمتع
 "الحج في أيام ثالثة صيام"فعليه لعدم وجوده حقيقة أو لعدم وجود ثمنه  "فإن لم يجد الهدي" ، وأقله شاةالهدي
 النهي عنه، وهو محرم، ولم يستثنَ  وصيام أيام التشريق جاء ،ولو في أيام التشريق الحج يعني في أيام الحجفي 

 ؟من ذلك إال من لم يجد الهدي، فيصوم هذه الثالثة األيام؛ ألنه لم يبق من الحج سواها، نعم
 طالب: يوم النحر؟

 صام ال للحاج وال لغيره.ال، يوم النحر إجماع أنه ال ي  
إلى بلده ومصره، كما هو المعروف عن ابن عباس، أو إذا  "رجع إذا وسبعة فعليه صيام ثالثة أيام في الحج"

 وهما قوالن معروفان. ،رجع من منى، فله أن يصومها بمكة أو في طريقه إلى بلده
ن ع" عامه من حج ثم الحج حتى أقام إذا وذلك" :مالك قال" اد لبلده؛ فلو لم يحج من عامه فليس بمتمتع، وا 

، إنما هو األنه يقول: وذلك إذا أقام حتى الحج، إذا عاد لبلده ثم حج، عاد لبلده ثم حج في عامه لم يكن متمتع  
ال ما ينقطع؟ كالم اإلمام مالك ثم حج من  أما على مفرد، إذا سافر بين الحج والعمرة لغير بلده، ينقطع التمتع وا 

م، ثم يأتي في الباب الذي يليه ما هو أوضح من هذا، وأنه قيد ما هو أوضح من هذا، نعأو وسيأتي،  عامه



ولو مسافة قصر أو أكثر لغير بلده فإنه ال ينقطع التمتع؛ ألنه  االرجوع إلى بلده، ومفهوم هذا أنه إذا سافر سفر  
قصر فيها بينهما، فأتى بهما في سفر واحد، والحنابلة عندهم أنه إذا سافر بينهما سفر مسافة ت اما أنشأ سفر  

 الصالة فإنه ينقطع التمتع.
تركها، ترك مكة، وذهب إلى أي بلد من  "سواها وسكن غيرها إلى انقطع مكة أهل من رجل في مالك قال"

سكن الرياض، وانقطع  "الحج أشهر في امعتمر   قدم ثم" رياض مثال  للدراسة، وسكن الرياضالبلدان، جاء إلى ال
: -جل وعال-ألنه ال ينطبق عليه ما جاء في قوله  "متمتع إنه :منها الحج أنشأ حتى بمكة أقام ثم" عن مكة،

 ؟نعم، على الخالف المعروف، نعم [( سورة البقرة470)] }َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{
  ......طالب:...

قامته بمكة إذا كان أهله وبقيته ومجيئه وسفره هذا السفر طارئ، نعم، ، ال شك أن الحكم يختلف وسيأتي في وا 
كالم اإلمام مالك من مر بميقات وهو من أهل مكة، سافر ومر بميقات وهو من أهل مكة، إذا جلس للدراسة 

 ؟قام، نعمأ لرياض مثال  سنة كاملةبا
 طالب:.......... 

 الدراسة ال يخل بهذا. كونه ينوي الرجوع بعد نهايةيعتبر إقامة، و 
 لب: يتم في البلدين.طا

 يتم في البلدين، نعم.
ن كان أصله منها  "حتى أنشأ الحج منها أنه متمتع"يقول:  "فيجب ألنه ليس من حاضري المسجد الحرام، وا 
 النقطاعه وسفره عنها. "مكة أهل مثل يكون  ال وأنه ،اهدي   يجد لم إن الصيام أو الهدي عليه

 ينشئ حتى بمكة اإلقامة يريد وهو الحج أشهر في بعمرة مكة دخل مكة أهل غير من رجل عن مالك وسئل"
ن "مكة أهل مثل هو وليس" يعني عليه الهدي "متمتع هو نعم :قال ؟هو أمتمتع الحج ن  ،نوى اإلقامة بها وا  "وا 
وليس هو من أهلها، لماذا؟ ألنه ما يدري، الحين ما  ، وذلك أنه إذا دخل مكة وليس هو من أهلها"اإلقامة أراد
، وأحرم من الميقات ازالت عالقته وارتباطه ببلده، لكن لو افترض أن هذا جاء بعفشه واستأجر بيت   عد سكن، ماب

أو ليس من حاضريه؟  قول: هذا من حاضري المسجد الحرامن ،بالعمرة واستوطن مكة، ثم أحرم بالحج بعد ذلك
ن أراد اإلقامةيعني كالم اإلمام مالك:  بها، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من  "وليس هو مثل أهل مكة وا 

نما الهدي والصيام على من لم يكن من أهل مكة" ،أهلها وقت فعل العمرة والحج، وأن هذا الرجل يريد  وا 
اإلقامة وال يدري ما يبدو له بعد ذلك، هل يقيم أو يرجع إلى أهله بعد الحج؟ هو ليس من أهل مكة حين 

ما يدري ما يبدو له بعد ذلك، طيب إذا صار يدري، جاء يعني اآلية،  االعتمار فوجب عليه الهدي لدخوله في
محل إقامته،  اقل إلى مكة، هذا يدري، أنهاستأجر وسكن، أضف إلى ذلك أنه إن كان له عمل ون  فش كامل و بالع

لمقدمة قبل الحج، إنه ليكون من حاضري المسجد الحرام أن يحرم باألصل الذي هو العمرة ا :لكن هل يقال
ألن الهدي مرتبط بالنسكين، العمرة والحج، فهو متصف حال اإلحرام بالعمرة أنه ليس من  الوصف الزم له؛و 

حاضري المسجد الحرام، ما بعد صار منهم، وحينما أحرم بالحج صار من حاضري المسجد الحرام، قيل له: 
على الحج انتقل، وفي طريقه  أنت في الفصل الثاني ال بد أن تباشر بمكة، انتهى من االختبارات وبقى شهر



أحرم من الميقات واعتمر وحل الحل كله، ونوى اإلقامة بمكة، لكنه حينما أحرم بالعمرة ليس من حاضري 
المسجد الحرام؛ ألن حاضر المسجد الحرام المقيم بمكة ومن أهل مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل ال شك، 

"وأن هذا الرجل يريد اإلقامة، وال يدري ما يبدو له بعد ذلك،  سجد الحراموفد من بلد خارج الملكن ال يعني أنه 
ألنه حين االعتمار ليس منهم، ليس من حاضري المسجد الحرام، والدم إنما يسقط عن  وليس هو من أهل مكة"

فمثل هذا ال يحكم له بأن من الحاضر حتى حال أنه من حاضري المسجد الحرام، وال ،جمع بين النسكين
 توطن.يس
 أو شوال في اعتمر من: يقول المسيب بن سعيد سمع أنهاألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"

"ما تيسر يكون عليه  وحينئذ   إن حج" متمتع فهو الحج يدركه حتى بمكة أقام ثم الحجة ذي في أو القعدة ذي
قال ابن عباس: إلى  إلى أهله" رجع إذا وسبعة الحج في"فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام  شاة فأعلى من الهدي"

ها في الطريق، في مكة، الرجوع من منى إلى مكة، فيصومها في الطريق، له أن يصوممصره، وقال بعضهم: 
 قبل أن يصل إلى أهله.

 ؟سبعة إذا رجعتم إلى أينو نعم،  ؟هذه يتجه فيها الخالف هل هو إلى مصره أو إلى مكة "فسبعة إذا رجع"
يعني الرجوع يطلق على الشروع فيه أو على  [( سورة البقرة470)] الَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِِ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم{}َفِصَياُم ثَ 

 تحققه بتمامه؟ نعم؟
 طالب:.......... 

أن الفعل الماضي يطلق ويراد به  األن رجع فعل ماض، ومر بنا مرار   كله رجوع؛ ألن الشروع يطلق على الفعل؛
منه، فرغ من  ادة، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به تحقق الفعل والفراغ منه، هنا إذا تحقق الفعل وفرغاإلر 

ذا شرع في الحج ولم  ،ال إشكال، أنه يسمى رجع، حج من الرياض ثم وصل إلى الرياض نقول: رجع، الرجوع وا 
بع قال: أصومها أيام التشريق؛ ألنني أريد وبقيت الس نتصور أنه صام الثالثة قبل العيدل ،يفرغ من أعماله
}َفِإَذا َقَرْأَت يعني أردتم الرجوع، كما في قوله:  [( سورة البقرة470)] ِإَذا َرَجْعُتْم{}يقول:  -جل وعال-الرجوع، وهللا 

الِة{ [( سورة النحل75)] اْلُقْرآَن{ ال ما  إذا أردتم، وأنا [( سورة المائدة0)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ أريد الرجوع، يصلح وا 
 يصلح؟ نعم؟

 طالب:.......... 
وع، إذا رجع، يعني جزال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الر  ألنه في الحج، ما

إذا رخص في صيام أيام التشريق الثالثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثالثة األولى؛ ألنها آخر فرصة 
، وصام السادس والسابع والثامن ال ر فرصة له أيام التشريق، فإذا صامها أحرم من اليوم الخامس مثال  له، آخ

ن كان ممن يريد الرجوع فال يرد مثل هذا، إنما االحتمال قائم بين الشروع في  يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وا 
 ؟الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه، نعم

 ......طالب:...
هذا ما في إشكال أنه ليس من حاضر، لكن إذا  ن،، الكالم ما هو في هذا، هذا إذا اعتمر وهو لم ينو إلى اآلال

 قادم بنية اإلقامة.



 ......طالب:...
 ترجمته: مقبول.ال، هو مقبول، قالوا في 

 ......طالب:...
هذه األحاديث وكون وجوه اإلحرام  ،ي ، مرو اكان مفرد   -عليه الصالة والسالم-مقبول، مر بنا هذا أن النبي  نعم،

عليه الصالة -من فعله، كلها صحيحة، ثبت عنه  -عليه الصالة والسالم-الثالثة كلها مروية عن النبي 
أنه تمتع، فتمتعوا معه، والمرجح في  -عليه الصالة والسالم-، نعم، وثبت عنه اأنه أفرد، أهل مفرد   -والسالم
يعني ما هي بمرة وال  امرار   ا، وهذا أكثر، نعم، وأجبنا عن هذا سابق  اه كان قارن  أن -عليه الصالة والسالم-حجته 

 ؟مرتين، نعم
 طالب:.........

ا أنه تمتع وتمتعنا معه.-عليه الصالة والسالم-نصوص صريحة في كونه أفرد   ....... قرن، وجاء أيض 
 طالب:.........

جل -، نعم، ومن رجح التمتع قال: إن هللا اهل مفرد  أ أنه  -المعليه الصالة والس-ما فيه إال أنه ثبت عن النبي 
وال يختار لنبيه إال األكمل، ومن رجح التمتع قال: ألنه أمر به أصحابه، واعتذر عن  اختار لنبيه القران -وعال

يرهم، كونه لم يهل بالعمرة، المسألة مسألة استرواح يعني ميل من أهل العلم، ورجحان يلوح لهم ما ال يلوح لغ
 ؟مجتهدون مأجورون، نعم -إن شاء هللا-كلهم 

  طالب:........
 ين؟أيحرم من 
 .....طالب:...

 االستيطان ال يجوز له أن يتعدى الميقات. اهو لما جاء من وطنه مريد  
 .....طالب:...

 يحرم من الميقات، من أين يحرم؟
 طالب:.......... 

 كيف؟
 ........طالب:...

ج، ممن أراد الحج والعمرة، وسبق الخالف في هذا، منهم من يلزم كل داخل إلى مكة باإلحرام، ال، إذا ما أراد الح
هذا معروف عند الحنابلة، بل لكثير من أهل العلم يقولون بهذا، لكن النص الصحيح الصريح في البخاري 

وهو ال يريد معروف عند  أما إلزامه ))هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة((وغيره: 
 الحنابلة وغيرهم، يعني قول مشهور عند أهل العلم.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 باب: ما ال يجب فيه التمتع:



 فليس ذلك عامه من حج ثم أهله إلى رجع ثم الحجة ذي أو القعدة ذي أو شوال في اعتمر من :مالك الق
 مكة إلى انقطع من وكل ،حج ثم الحج حتى أقام ثم ،الحج أشهر في اعتمر من على الهدي إنما ،هدي عليه
 وال هدي عليه وليس بمتمتع فليس منها الحج أنشأ ثم ،الحج أشهر في اعتمر ثم ،وسكنها اآلفاق أهل من

 .ساكنيها من كان إذا مكة أهل بمنزلة وهو ،صيام
 مكة إلى رجع ثم ،اراألسف من سفر إلى أو الرباط إلى خرج مكة أهل من رجل عن -رحمه هللا- مالك سئل
 وكانت ،الحج أنشأ ثم الحج أشهر في بعمرة فدخلها بها له أهل ال أو بمكة أهل له كان بها اإلقامة يريد وهو

 ؟الحالة تلك على كان من أمتمتع ،دونه أو -صلى هللا عليه وسلم- النبي ميقات من بها دخل التي عمرته
تبارك - هللا أن وذلك ،الصيام أو الهدي من المتمتع لىع ما عليه ليس: "-رحمه هللا تعالى- مالك فقال

 .[( سورة البقرة470)] }َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{: كتابه في يقول -وتعالى
الزمه، الدم  ما ال يجب فيه التمتع والمراد بذلك "باب: ما ال يجب فيه التمتع": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 أو الصيام، يعني ما يلزم المتمتع.
جاء وأدى العمرة ورجع إلى  "أهله إلى رجع ثم الحجة ذي أو القعدة ذي أو شوال في اعتمر من :مالك ال"ق

أهله من الرياض إلى مكة، اعتمر في شوال في القعدة في أول الحجة ثم رجع، وهذا باإلمكان، ومتيسر اآلن، 
ن كان في عهد مال  ثم يرجع إلى أهله ال سيما إذا كان أهله بالطائف مثال   ،ك من يأتي بالعمرة في ذي الحجةوا 

 م، لكن إذا كان بعيد ال يتصور.ئممكن، نعم أو جدة أو ما قرب منهما، اإلمكان قا
 فليس ،ذلك عامه من حج ثمالحجة ثم يرجع إلى أهله، ذي المقصود أنه ممكن يعتمر في شوال أو القعدة أو 

 من على الهدي إنما وال بدل الهدي من صيام؛ ألنه ليس بمتمتع، حقيقة التمتع تخلفت عن فعله، هدي هعلي
، وبهذا قال الجمهور؛ ألن من شرط التمتع الجمع بينهما في حج ثم الحج حتى أقام ثم ،الحج أشهر في اعتمر

ال أن يحج ثم يعتمر، ومن شرطه أن تقدم العمرة،  اسفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، ومن شرطه أيض  
 .ااختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتع  متى ، ليس من حاضري المسجد الحرام، فاأن يكون آفاقيًّ 

 طالب:.......... 
ال، الكالم على لزوم الهدي، إذا اختلف شرط من هذه الشروط ال بد أن يجمع هذه الشروط أن يعتمر في أشهر 

تقدمة ويحج من عامه، وأن ال يسافر بينهما، متى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن الحج، وأن تكون العمرة م
 .في أشهر الحج ولو عاد إلى بلده إذا اعتمر اوقال الحسن: يكون متمتع   ا،متمتع  

كثير من الحجاج إذا أتى وصل مكة واعتمر ذهب إلى المدينة، والمدينة مسافة طويلة، يعني بقدر مسافة القصر 
 السفر بينهما يقطعت، عشر مراحل، فال ينقطع التمتع حتى يرجع إلى أهله، ومنهم من قال: إن مجرد خمس مرا

 التمتع ولو لم يعد إلى بلده.
 فليس منها الحج أنشأ ثم ،الحج أشهر في اعتمر ثم ،وسكنها اآلفاق أهل من مكة إلى انقطع من وكل"

 ."بمتمتع
جاء في رمضان واستوطن، جاء في شعبان واستوطن،  "وسكنها اقاآلف أهل من مكة إلى انقطع من وكل"يقول: 

جاء في شوال واستوطن في رجب أو قبل ذلك، هل نقول: أنت لست من أهل مكة بناء  على أن أصلك مصري 



ألن النسبة تستمر ولو تركت، يعني أال يوجد في مكة  ؟لست من أهل مكة؟ نقول: أو نجدي أو شامي أو يمني
، الشامي، نعم مجرد االنتساب، ال يؤثر في الحكم ساكن، وهو ..فالن النجدي، فالن ،مصري من يقال: فالن ال

، فالن الحجازي، فالن النجدي..كما أنه في مصر حجازي م العبرة  ،إلى آخره، فمثل هذا الوصف ال يؤثر ثال 
 بوجوده وحضوره المسجد الحرام.

 أشهر في اعتمر ثم ،وسكنها اآلفاق أهل من"وطنها يعني سكنها واست "مكة إلى انقطع من وكل"ولذا يقول: 
 من كان إذا مكة أهل بمنزلة وهو صيام وال هدي عليه وليس ،بمتمتع فليس منها الحج أنشأ ثم ،الحج

 ألنه من حاضري المسجد الحرام. "ساكنيها
اإلشارة هل  [( سورة البقرة470)] ِد اْلَحَراِم{}َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسجِ : -جل وعال-واإلشارة في قوله 

؟ يعني يعتمر ثم يحج في سنة يعني هل للمكي أن يتمتع ؟هي للتمتع نفسه أو للدم؟ أو بدله المترتب على التمتع
 ؟ وليس على المكي عمرة؟أو ليس له ذلك واحدة،

 ......طالب:...
إلى الحل ويعتمر للنصوص التي تحث على العمرة، في المسألة خالفية، لكن المكي كغيره ال يمنع من أن يخرج 

 الباب الذي يليه، والمسألة في وجوبها عليه، وأما األثر المترتب على التمتع فال، فال شيء عليه، نعم.
به عن كثرة االنتقال من بيت إلى بيت، أو قد يجد وقد ال يجد، أو ليضع  اما أعده رفق  يعني ما أعده لإلقامة، إن

ال ملك اإن كان له بيت، أما إذا كان بيت   ا كان له بيت فهو في حكمه، نعم هم يقولون: إذفيه أثاثه  ؟نعم ؟أجره وا 
 ؟، نعمالك  م من استأجرأو على الوجهين، 

 .......طالب:...
 ؟ماذاحقيقته  ،، أصل التمتع ما ينطبق، التمتع تعريفهنعم

 ......طالب:...
مقتضى التسمية، مسألتنا إذا كان للشخص أكثر من بيت، أما إذا كان  بسفرة واحدة ما هي بسفرتين، هذا ينافي

نما  افيه أهله أو بعض أهله فال إشكال، فهو من حاضري المسجد الحرام، أما إذا لم يكن مسكون   ا،البيت مسكون   وا 
 ؟كأنه مستأجر، نعم أنه ليس من حاضري المسجد الحرام فالذي يظهر ،أعده له إذا حضر

 .....طالب:...
 .كان ملك ا؛ ألنه ال يعده لإلقامة ولو

 .....طالب:...
 كيف؟

 .....طالب:...
فهو  ،الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي وال صيام من أهل البلدين، ثم أنشأ ،فهو متأهل في البلدين

 صار من حاضري المسجد الحرام. بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها؛ ألنها حينئذ  
خرج يرابط  "األسفار من سفر إلى أوبثغر من الثغور،  الرباط إلى خرج مكة أهل من رجل نع مالك سئل"و 

 أهل له كان"سواء  يقول:  بها" اإلقامة يريد وهو مكة إلى رجع ثم" حدود، أو سافر لتجارة أو طلب علم،على ال



 دخل التي عمرته وكانت ،-من عامه- الحج أنشأ ثم ،الحج أشهر في بعمرة فدخلها ،بها له أهل ال أو بمكة
 تلك على كان من أمتمتع -يعني من بقية المواقيت- دونه أو -صلى هللا عليه وسلم- النبي ميقات من بها

تبارك - هللا أن وذلك ،الصيام أو الهدي من المتمتع على ما عليه ليس: "مالك فقال" ، يعني أم ال؟؟"الحالة
وهذا حاضر إنما  "[( سورة البقرة470)] َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ }َذِلَك ِلَمن لَّمْ  :كتابه في يقول -وتعالى

 خرج من المسجد الحرام وغاب عنه لحاجة ثم رجع، ومثل هذا السفر ال يعد إقامة.
 وبارك على سيدنا محمد... وسلم اللهم صل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (11كتاب الحج ) -أ الموطشرح: 
 .العمرة في جاء ما جامع :بابشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :العمرة في جاء ما جامع :باب

- هريرة أبي عن انالسمِ  صالح أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن يحيى حدثني
 والحج ،بينهما لما كفارة العمرة إلى العمرة)) :قال -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول أن -رضي هللا عنه

 ((.الجنة إال جزاء له ليس المبرور
 جاءت: يقول الرحمن عبد بن بكر أبا سمع أنه الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 رسول لها فقال ،لي فاعتر  حجلل تجهزت كنت قد إني :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى امرأة
 ((.كحجة فيه عمرة فإن رمضان في اعتمري )) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

 بين افصلوا: "قال الخطاب بن عمر أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".الحج أشهر غير في يعتمر أن لعمرته وأتم أحدكم لحج أتم ذلك فإن ،وعمرتكم حجكم

 راحلته عن يحط  لم ربما اعتمر إذا كان -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .يرجع حتى
 .تركها في أرخص المسلمين من اأحد   نعلم وال سنة العمرة: -رحمه هللا تعالى- مالك قال
 .امرار   السنة في يعتمر أن ألحد أرى  وال :مالك قال
 ،أفسدها التي إتمامه بعد بها يبتدأ أخرى  وعمرة الهدي ذلك في عليه إن :بأهله يقع عتمرالم في مالك قال 

 ....من أبعد مكان من أحرم يكون  أن إال أفسدها التي بعمرته أحرم حيث من ويحرم
 عندك أفسدها؟

 أحسن هللا إليك، نعم.
 ؟أفسد وأ



ال أفسدها؟  التي أفسدها، أفسد وا 
 فيها؟ ماذاالشروح، الشروح 

 الشرح، الشرح للزرقاني.
ال شرح الذي معك؟   متن وا 

 طالب:........
 أفسدها؟ 

 بدون ها، وعلى كل حال المعنى واحد ال يختلف، نعم. هذا الذي معنا )أفسد(
 أحسن هللا إليك.

 إال يحرم أن عليه فليس ميقاته من أبعد مكان من أحرم يكون  أن إال أفسد التي بعمرته أحرم حيث من ويحرم
 .يقاتهم من
 ثم وضوء غير على أو جنب وهو والمروة الصفا بين وسعى بالبيت فطاف عمرةل مكة دخل ومن :مالك قال
 أخرى  عمرة ويعتمر والمروة الصفا وبين بالبيت فيطوف يعود ثم يتوضأ أو يغتسل :قال ذكر ثم بأهله وقع

 .ذلك مثل محرمة وهي زوجها أصابها إذا المرأة وعلى ،ويهدي
 عنه مجزأ  ذلك فإن يحرم ثم الحرم من يخرج أن شاء من فإنه التنعيم من العمرة فأما: -رحمه هللا- مالك قال
 هو ما أو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وقت الذي الميقات من يهل أن الفضل ولكن ،-هللا شاء إن-

 .التنعيم من أبعد
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسو  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف يقول: 
،  جامع  نعم، أو جامع  ما جاء؟  باب  جامع   "العمرة في جاء ما جامع :باب" ما جاء في العمرة، أو باب جامع 

 .نعم، يعني على اإلضافة وعلى القطع، يجوز في مثل هذا اإلضافة والقطع
قيل: هي القصد، وهي قصد البيت ألداء هذا النسك، أو زيارة البيت للطواف والسعي،  ،زيارةال :والعمرة في اللغة

وهي مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من العمارة؛ ألن العمرة ليس لها وقت محدد، فالمسلمون يعمرون 
لذي له وقت محدد، يعني لو هذا البيت المعظم بتكرار ترددهم عليه؛ ألنها ليس لها وقت معين، بخالف الحج ا

، نعم، لكن العمرة التي امهجور   الكان البيت لمدة تسعة أشهر وعشرين يوم   لم يشرع إال الحج في وقته المحدد
ليس لها وقت محدد كفيلة بعمارة هذا البيت، والعمرة كما سيأتي في كالم اإلمام مالك، يقول: العمرة سنة، وهي 

 يرى اإلمام الشافعي وأحمد وجوبها، ويأتي عند كالم اإلمام مالك شيء من هذا.مؤكدة عنده وعند أبي حنيفة، و 
 صالح أبي عن -الحارث بن هشام- الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

 الم كفارة العمرة إلى العمرة)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان -ذكوان-
 والحج))كفر، يعني ما بين العمرتين م ))العمرة إلى العمرة((، ((الجنة إال جزاء له ليس المبرور والحج ،بينهما
))من حج فلم يرفث ولم يفسق وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره:  ((الجنة إال جزاء له ليس المبرور

العظيمة كالعمرة والحج من باب أولى، والصلوات  فالتكفير بهذه العبادات رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه((



الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، جاءت به النصوص، لكن هل يكفر جميع الذنوب؟ بدليل 
لإلطالق في هذه  حمال   بما في ذلك الكبائر؟ أو أنه ال يكفر إال الصغائر ))رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه((

الجمهور على أن هذه العبادات  ؟))ما لم تغش كبيرة(( ؟))ما اجتنبت الكبائر(( قيدن النصوص على ما جاء م
 .لها من توبةالعظيمة ال تكفر إال الصغائر، وأما الكبائر فال بد 

))رجع من ذنوبه  جه الخصوص يكفر الكبائر والصغائرابن حجر كأنه يستروح ويميل إلى أن الحج على و و 
؟ ))رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه((يقول:  -عليه الصالة والسالم-بالكبائر والنبي  كيف يرجع كيوم ولدته أمه((

وعندي أن التحقيق في هذه المسألة والخالف فيها يقرب من اللفظي، كيف؟ الشخص الذي اقترف الكبائر، 
م إذا حج إذا تاب يغفر له ولو بدون حج، نع -المسألة إجماع-ألنه إذا تاب  بدون توبة؛المسألة مفترضة 

الفريضة، ولو بدون عمرة إذا اعتمر الواجبة، إذا تاب انتهينا من مسألة التوبة، المسألة مفترضة في شخص 
 هل تكفر هذه الكبائر بمجرد الحج؟ كب كبائر ويحج فلم يرفث ولم يفسق،مرت

 طالب:........ 
 يد أن يحج وال يرفث وال يفسق؛إشكال، المسألة مفترضة في شخص لم يتب، وير  ههذا إذا تاب انتهينا ما في

هل يوفق الشخص لعدم  ؟ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن هل يستطيع أن يحقق هذا الشرط بدون توبة
زمها ولذا اشترط رفع اإلثم عنه في اآلية بالتقوى، التي من ال ؛الرفث والفسوق وهو مصر على كبائر؟ ال يمكن

لَ  عدم ارتكاب الكبائر َر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتََّقى{ }َفَمن َتَعجَّ  [( سورة البقرة065)] ِفي َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخَّ
، ومسألتنا مفترضة فيمن -جل وعال-يعني يرتفع عنه اإلثم، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متى؟ إذا اتقى هللا 

 ؟الوعد، نعمال يرجع بهذا  بتقي، إذ ا يرتكب كبائر وليس
 طالب:........ 

ولو لم ينطق بالشهادة، ، إن صلى ، نعماهو متضمن لتوبة، اآلن العلماء قاطبة يقولون: إن صلى فمسلم حكم  
هذا ما صلى،  لي وال يتشهدألن الصالة فيها شهادة، قد يقول قائل: يص ألن الصالة متضمنة للشهادة؛لماذا؟ 

بعموم المغفرة للحاج، نعم كما جاء في بعض النصوص، وصنف في هذا المقصود أن مثل هذه األمور ال يغتر 
وهو مرتكب لكبائر، واآلية فيها داللة صريحة على  امبرور   اابن حجر رسالة، ال يمكن أن يوفق ألن يحج حجًّ 

د ويقول: المسألة مسألة أربعة أيام وتمحى الذنوب والحم ل العاميرتكب ما يرتكب طواا، بعض الناس يقول: هذ
هلل، المسألة أهون من ذلك، اندم على ما فات، واعزم على أن ال تعود، واقلع عن معصيتك ويغفر لك، ال تحج، 

فيها، فهذا  -جل وعال-هلل  انعم، وهذا متفق عليه أن التوبة تهدم ما كان قبلها، إذا وفق لها بشروطها، مخلص  
وقد  ،أقطار بعيدة وقد حملوا األوزار واآلثام ينبغي أن يتنبه له؛ ألن بعض الناس يسترسل ويأتي أناس من

))من حج فلم  حاج مبرور، رجع من ذنوبه، يا أخيومع ذلك يقولون: ال ،يرتكبون بعض الموبقات في حجهم
الحج كفارة، ما هو بكفارة لمثل هذا، ال بد من  اتقول: أبد   ))رجع من ذنوبه((بهذا القيد،  يرفث ولم يفسق((

 بهذا القيد. [( سورة البقرة065)] اتََّقى{ ِلَمنِ }تحقيق الشرط: 
ام الذي يكفر، والمراد بالعمرة التي تكفر، والحج الذي يكفر، والصالة التي تكفر، والصي ))العمرة إلى العمرة((
وال يرجع من صالته بشيء،  يصلي مثال   ا؛ ألن شخص  -جل وعال-المؤدى على مراد هللا  والجمعة التي تكفر



ن صالته مجزئة صحيحة مسقطة للطلب، لكن أال يمكن أن يرجع بدون أجر؟ يرجع إ :قال فيهيعني غاية ما ي
فال  بدون، ومن لغا بالعشر من األجر؟ ممكن، نعم، أجر الثواب المرتب على هذه العبادة قد يرجع اإلنسان

ر، بربع األجر، جمعة له، هل يقال: أعد الصالة؟ لكن األثر المترتب عليها، وقد يرجع اإلنسان بنصف األج
نعم؟ شيخ  ؟بعشره، نعم، مثل هذه الصالة التي لم يرجع منها إال بعشر أجرها، هل تكفر إلى الصالة الثانية

 ؟تكفر نفسها، نعم ة، يكفييقول: إن كفرت نفسها نعم -رحمه هللا-اإلسالم 
 طالب:.........

قلنا الكالم الذي تقوله، قلنا: هذا  يا أخي هذا الحديث من ضمن األحاديث التي جاءت في هذا الباب، لو
( سورة 54)] }ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبنِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِِْر َعنُكْم{ ، ما نحتاج إلى أن نجتنب الكبائرالحديث يكفي

ا كفر إذ ؟يبقى للصيام ماذاوهذا يكفر، إذا كفرت الصالة  لصالة تكفر وهذا يكفر، اما لنا داع   اوأيض   [النساء
تي جاء التكفير المسألة معتبرة بارتباط جميع بعضها ببعض، األمور ال ...؟إذا كفر ؟يبقى للحج ماذاالصيام 

يصلي الجمعة  ريد أني مثال   ايحج وال يصلي، أو تصور شخص   األنه تصور شخص   مرتبط بعضها ببعض؛
قول: مكفرة؟ أو العمرة إلى العمرة؟ ما نقول ون ويترك الصلوات الباقية ))الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها((

 ايترك ركن   ريد أنهذا، الدين مترابط، نعم فيه األركان، فيه الواجبات، وفيه السنن، وليست على حد سواء، لكن ي
ا يا أخي؛من األركان ويق ألن هناك هذه أسباب، أسباب لتكفير الذنوب، واألسباب  ول: أنا عندي مكفر، أبد 
سواء  كانت الحسية أو الشرعية، معروف أثرها، مشروط بانتفاء المانع، أما إذا وجد مانع، ما معروف أثرها، 

ال ما ظهر؟  يمكن، ظهر وا 
 ......طالب:...

ال ما صار في: إأو إلى اآلن؟ طيب، أنت تقول  ؟صح، ما هو بإغراء بالحج ؟نعم ؟فائدة زائدة هن الحج كاف وا 
ا: مجرد إغراء والتكفير حاصل بغيره، حاصل بالصالة، نعم، أنت تقول: إن قلن طيب، إذا أليس هذا إغراء بالحج؟

 الحج يكفي أنه يكفر، طيب ماذا عن الصالة والصيام والجمعة؟
 .....طالب:...

 [( سورة البقرة065)] }ِلَمِن اتََّقى{ رهوجاء فيها اإلطالق، جاء فيها التقييد واإلطالق، التقييد هنا أصرح منه في غي
ما  ،ما يمكن رتكب لكبيرة لم يتب منها وهو تقياآلية، ولم يرفث ولم يفسق، كيف يا أخي شخص موهو في 
معنى تقي؟ أنت تريده في هذه األيام يفرغ نفسه للحج وال يلتفت إلى غيره ويرجع، لن يوفق، يا أخي  يجتمع، ما

أن  -جل وعال-عم، ونسأل هللا علماء وطالب العلم من غير تخصيص وال تعيين، وال قدح في أحد بعينه، ن نرى 
ن بهذه األمور، يا أخي الواحد طول العام وهو فاتح لسانه بالقيل و متورط نحن ،يعفو عن الجميع ويعفو عنا قبلهم

إن  ق، يا أخي أنت ترى الواحد يرى نفسه يتلفتي يروح أربعة أيام ويخيط لسانه؟ ما يمكن، ما يوفغوالقال، ثم يب
ال  يأتية اأحد   يلق وضعه في الحج، يختلف، حج  مامن حفظ نفسه طول العام،  ترى هو يدور الناس، و  هبذوا 

 حجه صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، ويؤجر عليه، لكن ما تكفر ذنوبه، الكبائر ما تكفر إال بالتوبة.
عليه الصالة -وهو ضعيف ضعفه البخاري وغيره يذكر أن النبي  ا: حقوق العباد؟ ابن ماجه روى حديث  قلتَ 

 :، والحديث ضعيف-جل وعال-عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال هللا  -جل وعال-سأل هللا  -والسالم



التي هي حقوق العباد، فلما كان في المشعر الحرام في مزدلفة أعاد السؤال فقال:  إال المظالم(( ))قد فعلتنعم، 
 -جل وعال-ه لفضل هللا مع رجائنسان نعم، قد فعلت، فضل هللا واسع ال يحد، لكن على اإل ))قد فعلت((

، يعني اعتدى اورحمته التي وسعت كل شيء أن يخشى من ذنوبه، يعني لن يؤتى اإلنسان من قبل غيره أبد  
سلط عليك هذا  -جل وعال-هللا  ،ظلمك بهذا؟ أنت عندك خلل -جل وعال-عليك ظالم وضربك، يعني أنت هللا 

 ؟تفتش على الناس، نعمالظالم بسببك، ففتش عن نفسك قبل أن 
محدث في بلده، وذهب إلى الحج وأتى بالحج على أكمل  ...رجل  مثال   ب: يا شيخ، إذا كانت الجهة منفكةطال

 وجه؟
 حجه صحيح.

 ؟اوهل هو يكون مكفر   طالب: حجه صحيح
 لمن اتقى؟ أينلمن اتقى،  هما في
 ........اتقى طالب:

شخص  ...، هل تتصورون يا إخوان إن فيهأن نسترسل في مثل ما يمكن يوفق لهذا، يا أخي ما نحتاج إلى
يمكن يتصور مثل هذا؟ لماذا ضحك؟ ألن طول عمره ينكت  ؟!ساجد ليلة سبع وعشرين من رمضان يضحك

ويسخر من الناس ويضحك، وال يعرض عليه مثل هذه النكت إال في أضيق الظروف، فاإلنسان عليه أن يحفظ 
 في الرخاء يعرفك في الشدة. نفسه ليحفظ، تعرف على هللا

 .....طالب:...
 عليهن جهاد ال قتال فيه.

 طالب:........ 
شيء، وكوننا نجزم بأن هللا يغفر لهذا الفاسق الذي  كل أن يكفر -جل وعال-الرجاء شيء، والرجاء من هللا 

 .مرتكب الكبائر شيء آخر
 طالب:........ 

 ألنه عملي. ؛هو ال بد يكرر مثل هذا
الحج المبرور الذي  ))العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة((ا: يقول هن

ال يخالطه إثم عند أهل العلم، وعالمة بر الحج أن تكون حال الحاج بعد حجه أفضل وأكمل من حاله قبل 
، يمشي إلى مكة ثالث مرات احج ثالث مرات من بغداد ماشي   االحج، ويوردون قصة أوردها بعضهم أن شخص  

من بغداد إلى مكة، في الحجة األخيرة لما رجع فتح البيت فإذا الوالدة نائمة فبرفق شديد لئال  ا، يحج ماشي  احاجًّ 
من الحج على رجليه، فكأنه لم  أتى، وهو تعبان يوقظها نام، انتبهت األم فإذا الولد بجانبها فقالت: اسقني ماء  

، في الثالثة راجع نفسه، وقال: أحج ، كأنه لم يسمع، قالت: يا فالن اسقني ماء  ن اسقني ماء  يسمع، فقالت: يا فال
يقولون بحجه؟  ماذاأمتار عنه، ويستثقل أمر الوالدة لهذا، الفقهاء  اوالماء قريب جدًّ  اإلى مكة آالف األميال ماشي  

ة، الزهاد يسمونهم علماء اآلخر  الذيوب شك، الجهة منفكة عندهم ويصح الحج، لكن أرباب القل هصحيح، ما في
 ؟!هذا هلل ا بعد حجيت، كيف تضرب آالف أميالنهم قال: حج حجة اإلسالم، أنت موالعباد، استفتى واحد م



يعني لو كان حجك هلل ما استثقلت مترين أو ثالثة ألجل تسقي الوالدة ماء، على كل حال ما هو بهذا محل 
 دل على أن الحج ما أثر فيه. وقه بأمه أو استثقاله أوامر أمهلى عقبحثنا، لكن كون هذا الشخص رجع إ

 ؟استفاد من االعتكاف ماذايعني شخص يعتكف العشر األواخر ثم بعد ذلك ينام عن صالة الفجر يوم العيد، 
سيما  سهر ليلة العيد ونام عن الصالة، ما ترتبت عليه آثاره؛ ألن العبادات ال سيما مثل هذه األعمال الخاصة ال

االعتكاف الذي ينبغي أن يصرف للعبادات الخاصة التي ال ارتباط بها ألحد وال تعليم العلم إن لم يؤثر في القلب 
 صار أجوف كما يعبر عنه، نعم.

ذا كان صحيح   ؟صحيح ((ولين الكالم ،))بر الحج إطعام الطعام :هذا يقول: هل حديث هل يحصر البر في  اوا 
 الحج على هذين الفعلين؟

ن كان ضعفه كثير   ، وعلى فرض صحته يكون من باب تفسير العام اأقول: الحديث مقبول عند بعضهم، وا 
هتم بمثل هذا بإطعام الطعام في مثل هذا االجتماع الذي قد ال يتسنى ببعض أفراده، وهذا ال يقتضي الحصر، وي  

وكذلك لين الكالم لما يصاحب أو ال يتيسر له الحصول على الطعام،  ،لكثير من الحجاج أن يصنع الطعام
فلين الكالم دليل على حسن الخلق؛ ألن اللسان هو الذي يترجم ما في القلب،  ،الزحام من ضيق في األخالق

فإذا ساء الخلق ساء الكالم، وكذلك الطعام الحاجة إليه ماسة، فهذا ال شك أنه دليل على أن فاعل هذين رجل 
 موفق، وهي عالمة من عالمات القبول.

: يقول الرحمن عبد بن بكر أبا سمع أنه الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 هذه المرأة كنيتها أم سنان "للحج تجهزت كنت إني :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى امرأة جاءت

ناضحان،  ن من النواضح، إالااثنألنه ال يوجد لهم إال عرض لها عارض؛  "لي فاعتر "كنت قد تجهزت للحج 
، ينضحون عليه، يسقون الزرع عليه والثاني تركوه يستقون عليه ،وولده على أحدهما حج أبو فالن تعني زوجها

وفي رواية:  "((كحجة فيه عمرة فإن رمضان في اعتمري )) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال"
 ))كحجة معي((.

عليه الصالة -في عمرة رمضان، وأن فضلها عظيم، تعدل الحجة والحجة مع النبي  هذا الحديث فيه الترغيب
، لم يعتمر في رمضان شفقة على األمة؛ ألنه -عليه الصالة والسالم-فليحرص عليها المسلم، وكونه  ،-والسالم

مع قوله: إنها  ذا الزمنالقتتل الناس، لو اعتمر في ه -عليه الصالة والسالم-لو اجتمع مع هذا الكالم فعله 
، مع أنه وجد من -عليه الصالة والسالم-اقتتل الناس على العمرة، والزحام كما رأيتم دون أن يعتمر  تعدل حجة

 يقول بأن هذا الحديث خاص بهذه المرأة.
ن كان سببه خاصًّ  ،وفي رواية أبي داود ما يشم منه الخصوصية، لكن لفظه عام ، والعبرة بعموم اللفظ، اوا 

إلى قيام الساعة، فالقول بالخصوصية قول مرجوح، ويوجد من يقول  عند أهل العلم أنه عام، وباق   فالمصحح
ما هو  لكنتب هذا، نعم، ك   رمضان تعدل حجة، لكن ليس كل سنة، ويكتب في مثل هذه األيام أن العمرة في

ن من أهل العلم من يرى بكل سنة، أنا ما أدري ال عقل وال نقل، يعني لو قال بالخصوصية كان له سلف؛ أل
الخصوصية، وينتهي من المشكلة القائمة؛ ألنه يريد أن يساهم في حل اإلشكال القائم من الزحام في رمضان، 
فيقول مثل هذا الكالم، ما هو بكل سنة، يعني إذا كان لتحديد الحج في الخمس السنوات، يعني له حظ من 



له بدنه فلم يفد عليه في كل خمس سنوات مرة إنه  ))من وسعت عليه رزقه، وصححتالنظر باعتبار أن 
ا الذي ما يحج كل خمس مراتومرد ذلك إلى المصلحة؛ ألنه إذا كا ..،يعني هذا له يعني لمحروم((  ن محروم 

محروم من لم يحج كل سنة، مع ما نعرف، والحرمان نسبي، ويبقى أن مرد هذا إلى المصلحة، يعني إذا  اأيض  
رة تترتب على هذا، وأهل العلم عندهم النظر الواسع في مثل هذه األمور، ويفتون من يملك كان هناك مفسدة كبي

صحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة لكن ما  :المنع مثل ما أفتوه في الحج هذه مسألة ثانية، إما أن يقال
 ؟نعم ؟كل عشر ،كل ثالث ،كل سنتين ؟هو بكل سنة، طيب إلى متى

 .طالب: موظف بالجوازات
 .-إن شاء هللا-إشكال  هال، ما هو موظف بالجوازات، ال، هذا هللا يعين، ما في

 طالب: صحيح؟
 صحيح. ، نعمإشكال هما في

 .......طالب: لفظة
 ال، ثابتة ما فيها إشكال.
الحديبية التي صد عنها، والقضاء، وعمرة  :اعتمر أربع مرات -عليه الصالة والسالم-العمرة في رمضان النبي 

على ابن  ا، هذه أربع وكلها في القعدة كما قالت عائشة ردًّ -عليه الصالة والسالم-عرانة، والتي مع حجه الج
 عمر.

توقف في تفضيل عمرة رمضان  -رحمه هللا تعالى-المهم أنها في األشهر الحرم، أو في أشهر الحج، وابن القيم 
 -عليه الصالة والسالم-ا فيه؛ ألن صريح كالمه على العمرة في هذه األشهر، والتوقف في مثل هذا يعني فيه م

، وكونها تعدل حجة ان العمرة في أشهر الحج تعدل عمرة، تعدل حجة أبد  : إفي أن العمرة تعدل حجة ما قال
لكنه ال يقوم مقامه من كل  الم، نعم، فقد يقارن العمل بغيرهيعني في الفضل، وال يعني أنها تكفي عن حجة اإلس

المائة وأربعة  أ القرآن بأجزائه الثالثين وبسورهقد يكون من وجه دون وجه، يعني هل يستوي من قر وجه، والتشبيه 
عشرة، مع من قرأ اإلخالص ثالث مرات، وأنها تعدل ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ يقرأ قل 

ي جاءت بها النصوص كثيرة في هذا هو هللا أحد ثالث مرات، لكن من وجه دون وجه بال شك، والتشبيهات الت
إن المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه؟ ما هو  :مثل تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، هل نقول ،المعنى

يأتيني مثل  ا))أحيان   بصلصلة الجرس وهو مذمومصحيح، إنما من وجه دون وجه، تشبيه الوحي وهو محمود 
 ؟ظائر في الشرع، نعمالمقصود أن مثل هذا له ن صلصلة الجرس((

 .....طالب:...
ال بد من التفريق، وليس من كل وجه، يعني من أقسم، أو نذر أن يقرأ القرآن، ثم قرأ اإلخالص ثالث مرات  نعم،

 يكفي؟ نعم؟
 .....طالب:...



له أكثر من  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم  يث أنه يكفي، على كل حال المسألةال يكفي، لكن مفاد الحد
له كتاب خاص في هذه المسألة:  اهو أيض  و  ،صنف، منها تفسير سورة اإلخالص، وأفاض في هذه المسألةم

 )جواب أهل العلم واإليمان فيما جاء أن قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن(.
 بين -يعني فرقوا- افصلوا: "قال الخطاب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يسافر اإلنسان سفر ا مستقال  للحج يعني من الميقات، بأن  ،منهما وحده بأن تحرموا لكل واحد "وعمرتكم حجكم

عليه -النبي  ،آخر للعمرة، وكان يأمر بذلك وال يرى الجمع بينهما في سفرة واحدة، والمسألة معروفة اسفر  و 
م يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، على أن القول جمع بينهما في القران، وأمر أصحابه الذين ل -الصالة والسالم

أتم، أن  "أحدكم لحج أتم ذلك فإن" ، وهو ممن يرى هذابالخصوصية بتلك الحجة قول معروف عند أهل العلم
يأتي به بسفر مستقل، وسفره محسوب له، كخطاه إلى المساجد، ال ينهزه إال الحج فقط، مأجور، ثم إذا خرج 

عمرة يؤجر على هذا السفر، فيحرم من أجل أحد السفرين بهذا، وهذه المسألة يعني مفترضة ثانية ال ينهزه إال ال
فضل اتفاق ا كما قال ويعتمر مرة واحدة، وهذا يكون اإلفراد في حقه أ ،فيمن أراد وصمم أن ال يحج إال مرة واحدة

 أحد السفرين. كان يكره التمتع؛ لئال يترفه الحاج بترك -رضي هللا عنه-فعمر شيخ اإلسالم، 
 "يرجع حتى راحلته عن يحط  لم ربما اعتمر إذا كان عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 

يعني إلى المدينة، إذا اعتمر لم يحطط عن راحلته حتى يرجع إلى بلده، إلى المدينة؛ ألنه كان ينهى عن المتعة، 
، أن ال يبقوا ان يقيموا بمكة بعد الحج، بعد انقضاء الحج ثالث  للمهاجرين أ -عليه الصالة والسالم-ورخص النبي 

ال فاألصل أن  ،-جل وعال-في بلد تركوه هلل  وهجروه أكثر من ثالث، وأما الثالث فهي لقضاء بعض الحوائج، وا 
 ما ترك هلل ال يرجع إليه.

على أنها سنة، وليست بواجبة،  وعرفنا أن أبا حنيفة يوافق اإلمام مالك يعني مؤكدة" سنة العمرة: "مالك قال"
))حج أفأحج عنه؟ قال:  اكبير   اإن فريضة هللا أدركت أبي شيخ  "واإلمامان أحمد والشافعي يريان الوجوب لحديث: 

 ؟وغير ذلك مما يستدل به على وجوبها، نعم ،واألمر باإلتمام إتمام الحج والعمرة عن أبيك واعتمر((
 ......طالب:...
يرى وجوبها، نعم  امن هذا فهم بعض المالكية أن مالك   "تركها في أرخص المسلمين من احد  أ نعلم وال"يقول: 

 في مالك قال" ، -عليه الصالة والسالم-مالك يرى وجوبها، وكونها سنة يعني طريقة متبعة مأثورة عن النبي 
  "...أخرى  وعمرة الهدي ذلك في عليه إن" :-يعني يجامع زوجته- بأهله يقع المعتمر

 طالب:........ 
فعلى هذا تكره الثانية إذا اعتمر مرتين يكره  "امرار   السنة في يعتمر أن ألحد أرى  وال"نعم قبل ذلك يقول مالك: 
أنه اعتمر  -صلى هللا عليه وسلم-لذلك، ما أثر عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم-في حقه الثانية؛ لعدم فعله 

 كل واحدة في سنة مستقلة، والجمهور على جواز ذلك، على جوازفي سنة مرتين، إنما اعتمر أربع مرات 
 ))العمرة إلى العمرة(( ))تابعوا بين الحج والعمرة((ألدلة كثيرة منها ما تقدم:  االعتمار أكثر من مرة في السنة؛

لعمرة إلى مانع، ا هث عليه، يكثر من ذلك ما فيكل هذا يدل على التكرار، وأنه ال يتقيد بزمن، فال يمنع مما ح  
 .اوأعظم أجر    يعوق عما هو أهمعلى أن ال عمرةال



نعم ينتظر عنده ربع  ،المفاضلة بين العبادات موضوع في غاية األهمية، نعم؛ ألن بعض الناس جالس ينتظر
،ساعة فراغ، ويشكل عليه هل يصلي ثالث تسلي ا من القرآن مثال  أيهما أفضل؟ نعم، أو يعتمر  مات أو يقرأ جزء 

ويترددون في تفضيل  ،أو يلزم المسجد ليصلي ويطوف ويقرأ؟ هذه أمور تشكل على كثير من المتعلمين امرار  
بعضها على بعض، على كل حال هناك رسالة في أكثر من ألف صفحة في المفاضلة بين العبادات، رسالة 

 قيمة حقيقة ، يرجع إليها.
 .....طالب:....

 مان النجران، مطبوعة.سلي :المفاضلة في العبادات، واحد اسمه
 .....طالب:...

 تفريع، نعم؟قسم كبير من الكتاب في القواعد العامة، ثم بعد ذلك ال فيها يمكن أول الكتاب
 ....طالب:....

 يخرج للتنعيم ويعود، يقول: كرهه بعض الصحابة، وقالوا: يلزم المسجد ويقرأ ويطوف أفضل.
قضاء عن العمرة التي  "أخرى  وعمرة الهدي ذلك في عليه إن :-هايجامع- بأهله يقع المعتمر في مالك قال"

وقبل السعي  ،يعني هل يستوي في ذلك من وقع بأهله قبل الطواف أو بعد الطواف ، المعتمر يقع بأهلهأفسدها
أو بعد السعي وقبل الحلق، نعم، يعني كما اختلف الحكم في ذلك بالنسبة للحج، فالجماع قبل التحلل األول له 

 والجماع بعد التحلل األول له حكم.حكم، 
عمرة يعني  "أخرى  وعمرة الهدي ذلك في عليه إن :بأهله يقع المعتمر في مالك قال" :-رحمه هللا تعالى-يقول 

بالجماع، معنى  "أفسد التي إتمامه بعد -إلبراء ذمته يعني عاجال  - بها يبتدئ" قضاء عن العمرة التي أفسدها
 الحج، ويقضيها. كما أنه يؤمر بالمضي في فاسد كمل هذه العمرة،هذا أنه يمضي في فاسده، ي

وهي عملية والسؤال عنها كثير، يعني امرأة اعتمرت ولجهلها أو الحياء منعها طافت  ا،مسألة يسأل عنها كثير  
زالت محرمة، وعمرتها فسدت، نعم، فماذا عليها؟  وهي حائض وسعت وقصرت ومشت، وجومعت، نعم، ما

في العمرة الفاسدة التي هي أفسدت،  االذي ذكر اإلمام مالك، منهم من يقول: عليها عمرة مضي   عليها الهدي
ن هذه التي التي أفسدتها مضت فيها وأتمتها، نعم ويلزمها عمرة : إوعليها عمرة قضاء، نعم، أال يمكن أن يقال

حرم من جديد، فتأتي، تمضي بهذه عليها أن ت ،قضاء، أو نقول: إن العمرة التي أفسدتها أفسدت معها إحرامها
وبعد  : إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرةبعضهم قد يقول مثال   دتها ثم تقضي، واإلشكال الثاني أنالعمرة التي أفس

في فاسد  ن فسد إحرامك، وأعد اإلحرام وامض  اإلحرام مباشرة جامع زوجته، نعم، بعد اإلحرام، هل نقول له: اآل
وهذا بإمكانه أن يصحح حج هذه السنة، ال سيما إذا كان ممن  ؟ثان   اثم عليك حجًّ  جوكملها أو الحالعمرة 

 يصعب رجوعه إلى هذه األماكن.
يعني المسألة فرق بين أن ال يمكنه بعد عرفة جامع أهله، نعم وقبل  لناس يقول: ما دام يمكنه التصحيحبعض ا

 ؟التحلل األول فسد حجه، لكن ال يمكن تصحيحه، نعم
 ........طالب:



ي بدنة، فات عرفة، لكن إذا كان يمكنه التصحيح بأن يعود إلى المحرم ويغتسل ويحرم من جديد، نعم، ويهد
ا كامال ؛ ألنه ا صحيح  أفسد اإلحرام فقط، ما أفسد الوقوف، والحج بإمكانه أن يدركه، المعمول به عند  ويحج حجًّ

صحح، ثم بعد ذلك يحج من قابل، والمسألة هذا الفاسد وال ي   لكم  كثير من أهل العلم أنه يمضي في هذا الفاسد، ي  
أن يكمل هذه الحجة ويحج  تختلف من شخص ال يستطيع أن يفد إلى هذه البالد مرة أخرى، وشخص باإلمكان

 مكانها، وال يصعب عليه الرجوع مرة ثانية.
 طالب: وبالنسبة للعمرة.

 ين؟أ
 ئ  وال دريت ثم.......تقول: اعتمرت وأنا صغيرة أو حا التيطالب: 

 وهللا نقول: هي مضت في فاسدها وكملتها فتقضيها فقط.
 طالب: ونكاحها ما عليه شيء.

 ين؟أ
 طالب: عقدها للنكاح.

 عقدت؟
 محرمة. يعني كانت نعم،طالب: 

ن كان حصل هناك أوالد ف  إشكال. هشبهة، له، لهما يعني ما في هيال، يجدد، ال بد من تجديده، وا 
د الحج وصوره بالوطء والمضي بالفاسد واإللزام بالحجة الثانية، والتفريق بينه بين حصوله بعد التحلل مسألة إفسا

 تي أوردناها تحتاج إلى بحث، تبحث؟األول والثاني، والمضي في العمرة في الصورة ال
 طالب:........ 

 الصورة؟ رأيت ا؟تحضرها غد   ؟الشيخ عبد الرحمن
 .......طالب:.

اعتمرت  ايسأل عنها كثير   الذي، هذا ..، وأنت يا شيخ عبد الرحمن، مسألة فيما إذااحضره غد  ت ؟من؟ جاهز
يعني من اآلثار المترتبة على  ،كملت العمرة وذهبت ووطئت وقد تكون تزوجت ثم وطئتو وطافت وهي حائض، 

تعتمر ثانية؟ أو يكفيها  هل يلزمها أن تأتي بعمرة صحيحة إمضاء  لهذه الفاسدة ثم ،عمرتها باطلة وفاسدة هذا
أنها مضت في هذه الفاسدة حتى أكملتها، ثم تأتي بعمرة بدل هذه الفاسدة، وقل مثل هذا في الحج، فيما إذا كان 
يمكنه التصحيح، يعني أحرم ثم وطئ، ويمكنه أن يرجع إلى الميقات ويقف مع الناس، نعم؛ ألنه يفتى به في 

 ن ال بد منهما.االمسألت ،، وأنت كذلك بعدالنا غد   أحضرهاأن له وجه، له ك رى هذه األيام على نطاق ضيق، في
 ......طالب:...

 ؟ماذامع  ؟نعم
 .....طالب:...

ويبغون الناس ، والزمن زمن فقه التيسير، اويسأل عنهما كثير   ،مهمات هاتينتبحث المسألتين أنت اآلن بحثتها، 
 ا.غد   -إن شاء هللا-ونكمل بعد يخففون قليال، نعم، 



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وبارك على عبده ورسوله وصلى هللا وسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (11كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 
 .العمرة يف جاء ام جامع اببشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 شرح الباب السابق وقد قرئ كله. نكمل

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 قضاء  عن التي "أخرى  وعمرة الهدي ذلك في عليه ن"أ ،يعني يجامع زوجته "بأهله يقع المعتمر في مالك قال"
بعد إتمامه التي أفسدها بالوقاع،  ،بالوقاع "بعد إتمامه التي أفسد"إلبراء ذمته  عاجال   "يبتدأ بها"أفسدها 

يعني في العمرة األولى الفاسدة  "أحرم يكون  أن إال ،أفسد التي بعمرته أحرم حيث من"في عمرة القضاء  "حرمويُ "
ليفة بعمرة ثم يفسدها بجماع، يحرم في عمرة القضاء يعني كنجدي يحرم من ذي الح "ميقاته من أبعد مكان من"

إال أن يكون أحرم  افي قضائه "يحرم أن عليه فليس" يكفيه من السيل، على كالم المؤلفمن ذي الحليفة، وال 
 من إالمن مكان أبعد من ميقاته، مثل ما قلنا: نجدي أحرم من ذي الحليفة فليس عليه أن يحرم في قضائها 

 .اشرع   ا المحددميقاته
هذا بالنسبة لرأي مالك واضح؛ ألن له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به، يعني على جادة المذهب، مذهب اإلمام 

التي أفسدها، وال يكفي من إشكال، لكن على مذهب غيره أنه يلزمه أن يحرم من ميقات العمرة  همالك ما في
 ليكون القضاء مثل األداء. ميقاته؛

 وضوء غير على أو جنب وهو والمروة الصفا بين وسعى بالبيت فطاف بعمرة مكة دخل ومن :مالك قال"
 يعود ثم ،يتوضأ أو يغتسل :قالأنه ليس على طهارة،  ذكر ثمتمام عمرته،  امعتقد   بأهله وقعثم  ا،ناسي  

يتوضأ "يغتسل أو  ،لماذا؟ لبطالن الطواف األول بعدم الطهارة، طاف بغير وضوء نعم أو جنب "بالبيت فيطوف
هل ، السعي بين الصفا والمروة والمروة الصفا وبينلتخلف شرطه،  عن الطواف األول؛ ألنه باطل ثم يطوف"

ما الذي قضاء ، يعني  "أخرى  عمرة ويعتمر" طواف ولو مسنون، يشترط له طهارة؟ لكنه مشترط له أن يتقدمه
 ؟حدث

 ......طالب: وقع بعد ما.
 "بأهله وقع ثم ،وضوء غير على أو جنب وهو والمروة الصفا بينو  لبيتبا فطاف بعمرة مكة دخل ومنقال: "

 يعني عليه أن يمضي في فاسد العمرة، يعني طوافه األول الباطل وسعيه نعم الباطل.
 .طالب:.........
نه مترتب على طواف، وهذا طواف باطل ما يصح، كونه طاف وهو جنب وقد وطئ أهله، نعم : إال، السعي قلنا

إن هذا هو المضي في فاسده، أو عليه أن يغتسل، ويعيد الطواف  :لعمرته، طاف وسعى، هل نقول اومفسد  



أو  ن الصفا والمروة وهو جنبوالسعي وهذا مضاء في الفاسدة ثم يقضي ثالثة؟ المسألة شخص طاف وسعى بي
أن  ما هو بناس   ، جامع زوجته، نعم، وقع بأهله؛ ألنهوهو ناس   غير طهارة، ثم بعد ذلك وقع بأهلهعلى 
عليه؟ يغتسل  ماذاإنه على غير طهارة، والوقاع بناء  على أن عمرته قد تمت، نعم ثم ذكر ذلك،  ، ناس  ..الوقاع

أو يتوضأ؟ يغتسل إن كان عليه غسل، يتوضأ إن كان عليه وضوء، ثم يعود فيطوف بالبيت؛ ألن الطواف األول 
ال غير صح  نعم؟ يح؟باطل، نعم، والطواف الثاني صحيح وا 

 طالب:.........
ألن اإلحرام أصله فاسد، أفسد اإلحرام بالجماع، فهذا الطواف الثاني بعد الطهارة مضاء  في فاسد العمرة التي 
أفسدها بالجماع، يعني ما يكفي أنه مضى بها وأكملها األولى الفاسدة، بطواف باطل وسعي باطل؛ ألن وجود 

يطوف ويسعى ويكمل عمرته مضاء  في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة هذه مثل عدمها، فيغتسل أو يتوضأ ثم 
أخرى قضاء ، فيكون أتى بالعمرة كم مرة؟ ثالث مرات، األولى: التي جامع فيها، وطاف وسعى على غير طهارة، 

ا وهذ ،ثم بعد ذلك يطوف ويسعى ،، ثم جامع أهله، فسدت هذه العمرة، يقول: يغتسل أو يتوضأنعم؛ ألنه ناس  
ليس بقضاء عن العمرة الفاسدة، هذه مضي في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة صحيحة قضاء ، وهذا مثل ما 

: امرأة طافت وهي حائض، وسعت وقصرت وحلت، جهل أو حياء أو ما أشبه ذلك، وذهبت إلى بلدها اقلنا سابق  
على كالم مالك ما يلزمها إحرام؟ لماذا؟  عم،؟ نفقيل: إنك ما زلت محرمة، تأتي فتحرم أو ال يلزمها إحرام حينئذ  

إنما هذه هي المضي في الفاسدة، فتأتي بطواف وسعي على طهارة وتحل ثم بعد  ،ألن هذه ليست هي القضاء
ال  هذا  بظاهر؟ اآلن هل يختلف ليسذلك تعتمر عمرة أخرى قضاء ، فتكون أدت العمرة ثالث مرات، ظاهر وا 

وحل، هل يطلب منه ثالثة؟ أو هذه مضاء في الفاسدة،  ثم اغتسل وطاف وسعى فيما لو جامعها بعد اإلحرام،
نعم مضاء في الفاسدة، يؤتى بالفاسدة كما يؤتى بالصحيحة في باب المضي فيها، ثم تقضى؛ ألن قلنا: ثالث 

اطلة على ما ذكره مالك: األولى باطلة، لماذا؟ ألن الطواف على غير طهارة، والسعي متصل بالطواف، نعم، ب
كأنه جامع بعد اإلحرام، نعم،  جماع بعد الطواف والسعي الباطلين الذين وجودهما كعدمهمالهذا، فكونه وقع ال

يعني هل يمضي في فاسدها وهي انتهت على حد زعمه؟ يأتي ببدلها مضاء  في فاسدها ثم يعتمر عمرة أخرى 
 قضاء ، ويهدي للفساد.

ألن التكليف واحد، النساء شقائق الرجال، ومعلوم أن  "ذلك مثل مةمحر  وهي زوجها أصابها إذا المرأة وعلى"
 ؟هذا إذا كانت مطاوعة، نعم

 ؟ي اناس ا شيخ،طالب: بالنسبة للنسيان هل هذا يظهر ي
 .-إن شاء هللا- سيأتي كالم أهل العلم الحين بالتفصيل نعم

  طالب:.........
 بالنسبة لصحة الطواف؟

 ، ال.طالب: ألنه ناسٍ 
 .من إعادتهال بد 

 طالب: ألنه مثل الصالة، لكن الكالم على التكليف بالنسبة للناسي.



ال، هو من خرج من العبادة بناء  على أنها تامة، وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة فيها في هذه 
عليه الصالة -اليدين حصل ما يبطل الصالة، والنبي  ؟ في حديث ذيالعبادة التي خرج منها على أنها تامة

هذا ما أثر في الصالة بناء  على أنها تامة، من يعتقد تمام  لى أنها تامة، فما أثر في الصالة،بناء  ع -والسالم
 كالم أهل العلم موجود. ،من حديث ذي اليدين، والمسألة يأتي بسطها اعبادته ال يؤثر فيها ما يخالفها أخذ  

 ؟عمن "...التنعيم من العمرة فأما :مالك قال"
 األخيرة.

 طالب:.........
 ال بد. نعم،

 طالب:.........
وقضاء الواجب واجب، ويأتي في كالم ابن حزم أنه حتى في الحج،  ه بالشروع، لزمتهألنه شرع فيها فلزمت نعم؛

وال يمضي في فاسد وال شيء من  ثيابه ويروح ألهله، ال عليه هدي وال قضاء وقع على زوجته بطل حجه ويلبس
 إال إن كان ما حج حجة اإلسالم. ؟يلزمه وأصل الحج نفل ا الذيمهذا، 

 طالب:.........
 ادة كلها إذا بطلت يلزم إتمامها؟دام بطلت، العب ما ا وخالصهو إما أن تصححها وتلزمه باإلتمام، أو تبطله

 طالب:.........
 ال، هذا ما هو صحيح، هذا جامع زوجته قبل عرفة.

  طالب:.........
 هل العلم في المسألة.أل طويل كالم سيأتيض أنه متعمد ال، افتر 

 عنه مجزأ  ذلك فإن يحرم ثم الحرم من يخرج أن شاء من -على رأيه- فإنه التنعيم من العمرة فأما :مالك قال"
الحل حكمه واحد، ال يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل، من أي جهة كانت،  ألن "-تعالى هللا شاء إن-

ال من غيرها، يقول:  لو أحرم  فأما"باألولى من التنعيم، ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل، من عرفة وا 
 مجزأ  ذلك فإن يحرم ثم" يعني إلى أي موضع من الحل، "الحرم من يخرج أن شاء من فإنه التنعيم من العمرة
 يهل أن الفضل ولكن"رم وقد حصل، إذ الواجب في اإلحرام أن يجمع بين الحل والح "-تعالى هللا شاء إن- عنه
ال المواقيت المعروفة؟  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وقت الذي الميقات من  يعني التنعيم وا 

  طالب:.........
فخرج إلى التنعيم،  مكة، وقيل له: اخرج إلى التنعيم ال، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من

أو نقول: التنعيم  ؟-عليه الصالة والسالم-هذا أفضل الذي وقته النبي  ال، اذهب إلى السيل عم، هل نقول:ن
ميقات عند بعض أهل العلم، أن ميقات عمرة المكي التنعيم، وهو  ؟نعم ؟ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم

صلى هللا - هللا لرسو وقت الذي الميقات من يهل أن الفضل ولكن"ولذلك يقول:  ؛المعين في حديث عائشة
عليه الصالة -يعني من الميقات الذي وقته النبي  ،التنعيم من أبعد هو ما أويعني التنعيم،  "-عليه وسلم



عليه الصالة -، أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبية إلحرامه أو من الميقات الذي أحرم منه أوال   ،-والسالم
 منهما بالعمرة. -والسالم

 خوة.جماع المحرم، هذا بحث من أحد اإللمسألة، مسألة نعود إلى أصل ا
َفَمن َفَرَ  ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي }ما جاء في جماع المحرم من القرآن: قوله تعالى: 

سيله من طريق أبي توبة ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مرا ..اآلية ة[سورة البقر (197) {] {اْلَحجِِ 
من جذام جامع امرأته  عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجال  

ثم  ا،))اقضيا نسككما وأهدي هدي  فقال لهما:  -صلى هللا عليه وسلم- وهما محرمان، فسأل الرجل رسول هللا
 هذا مرسل ال تقوم به الحجة. ا فاخرجا وأتما نسككما وأهديا((ارجعا حتى إذا جئتم المكان الذي أصبتم

والتابعين كثيرة ومتعددة وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم والمجامع إال يقول: جاءت آثار عن الصحابة 
 اإلثم، وهذه بعض منها، وهي أصحها.

 .هدي منهما واحد كل على: قال عباس ابن عن مجاهد عن ذر بن عمر عن وكيع ثناقال ابن أبي شيبة: حد
 يقول: صحيح لغيره.
 عن شعيب بن عمرو عن عمر بن هللا عبيد عن نمير ابن ثنافي المصنف: حد -رحمه هللا-قال ابن أبي شيبة 

 يعرفه فلم عمرو بن هللا عبد إلى له فأشار بامرأته، وقع محرم عن فسأله عمر ابنإلى  رجل أتى: قال أبيه
 يخرج بل ،ال: قال يسأل، خالص، فيقعد؟ فيقعد؟: قال حجه، بطل: فقال فسأله، عهم فذهبت: شعيب قال الرجل،

 إلى فأرسلنا فأخبراه عمر بن هللا عبد إلى فرجعا، وأهدى حج قابل أدركه فإذا، يصنعون  ماك فيصنع الناس مع
 فأخبره ليهإ فرجع ،عمرو ابن قال ما مثل له فقال، فسأله معه عباس ابن إلى فذهبت :شعيب قال عباس ابن
 .قاال ما مثل :فقال؟ أنت تقول ما :الرجل له فقال

 يقول: هذا حديث حسن.
 لوجههما يمضيان: قال المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن حمراأل خالد أبو حدثناقال ابن أبي شيبة: 

 .قافر ي  و  وأهديا أفسد الذي بحجهما أهال كان حيث من أهال قابل كان فإذا أحبا، حيث ويرجعان حجهما ويقضيان
 أن قبل بامرأته وقع ثم بعمرة لبى رجل في :قال الزهري  عن معمر عن علىاأل عبد حدثناقال ابن أبي شيبة: 

 .بدنة ويهدي عمرة :عيدس قال عمرته، يقضي
 .عامهما هديا يهديان: قال المسيب بن سعيد عن داود عن فضيل ابن حدثناوقال: 

 أن قبل امرأته غشي ثم بعمرة أهل رجل عن سئلقال:  قتادة عن شعبة عن غندر حدثناقال ابن أبي شيبة: 
 .هديان وعليهما، العمرة يقضيا حتى ويتفرقان، بعمرة فيهالن حدهماأ إلى يرجعان: قال أنه البيت إلى يصل
 فإن ،كفارتها فعليه امرأته استكره إن المحرم في قاال وعطاء الحسن عن هشام عن علىاأل عبد حدثناقال: 

 .كفارة منهما واحد كل فعلى وعتهطا
 .اريق دم  هعن الحسن وعطاء قاال: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة وي اهذا عن الحسن وعطاء، وأيض  



ثم قال: عن عطاء قال: بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزئ، وعن إبراهيم قال: عن كل واحد منهما بدنة، وعن 
ا وعليهما هدي، ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا الحكم وحماد قاال: يقضيان نسكهم

 حتى يحال.
 .هديا حماد قاال: عليهما هدياو وعن الحكم 

 ؟نعم، وامرأته رجل: أريت إذا حج يد من األقوال في ذلك في المدونةيقول: مز 
 طالب:.........
 ن، في ورقة ثانية؟اما فيه إال سطر 
 طالب:.........

 مع ثمانية أمور:اجالميقول: باستعراض اآلثار السالفة يتبين أن على المحرم طيب 
تمام النسك، القضاء من العام القا ،اإلثم التفرق عن زوجته، الرجوع إلى  ،، الهديدمفساد الحج، التمادي وا 

سد الحج حج، حج، إذا مضى في فا حج عمرة، يفعل مثل ما يفعل الناسالميقات واإلهالل بعمرة، انقالب ال
 واآلثار فيه ثالثة أقسام: :اإلثم محل اتفاق السلف والخلف وذلك لآليات المذكورة، والفساد :اإليضاح

 ابن عمر وابن عمرو. اواحد   األول: صرح بالفساد قوال  
ما ال أفتيك بشيء، للمجامع المحرم، ل الثاني: لم يصرح بالفساد ولم يتكلم به، وهو أثر عن جبير بن مطعم، أف  

 سأله.
 الثالث: جاء مرة بالفساد وأخرى بغيره، وهي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والحكم وحماد.

، نقل اإلجماع -عليه الصالة والسالم-ع للنبي تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفو فالحاصل أن اآلثار لم 
ومصطفى العدوي، والحاصل عدم االتفاق  نوالقرطبي، ورده غيرهما كالشوكاني وصديق خاعليه ابن المنذر 

 واألصل فيه التحريم إال لدليل. ،وليس هناك نص مرفوع، أبطله ابن حزم بقوله: الهدي من مال المسلم
 وأبطله خان بقوله: فاألصل البراءة وال ينقل عنها إال لدليل.

 طالب:.........
 ؟ةأين؟ هذه نفسها، في ورقة ثالث

 طالب:.........
 نكمل كلها عناوين. ؟ دعنافي النسك ووجوب القضاءالتمادي 

للقواعد  ا، فلم يلزم باألشد مع األيسر خالف  على أقل منها، يعني البقرة والشاةولما يلزم الهدي بالبدنة رغم وقوعه 
 ؟العامة مع سماحة الشريعة

 أبطله الشوكاني بقوله: وليس فيه مرفوع.
 تفرق اآلثار فيه نوعان:

مر وابن ، واألول ابن عولم يقل به ثانية، مختلف على أصحابه فيه، الثاني لم يقل به أصال   وال  األول: قال به ق
 مكرر هذا؟ل عدم االتفاق، ليس فيه نص مرفوع، والحاص عمرو وابن عباس، والثاني...،



ذلك اختلف وك ؟من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق هل هو من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله
 أصحاب المذاهب واختلفوا في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته.

 التمادي في النسك اآلثار فيه قسمان:
 وابن عمر، وبعضه عن ابن عباس. األول يراه عن ابن عمرو

الحج عمرة، إلحرام بعمرة، وانقالب فجاء عنهم الرجوع للميقات واال يراه، قول قتادة والحسن وعطاء، الثاني: 
ورده  [( سورة يونس54)]}ِإنَّ َّللِاَ اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن{ وابن حزم رده بقول هللا تعالى:  ،فالحاصل عدم االتفاق

ه ورد .. إلى آخره،((ليس عليه أمرنا ))من عمل عمال  : -صلى هللا عليه وسلم-بقول الرسول  -صديق-خان 
 .: هو يفضي إلى إيجاب أكثر من حجةاوقال ابن حزم أيض  ه، الشوكاني بعدم ثبوت المرفوع ب

 لقول بالبطالن والتمادي السابقين.وهذا يبنى على ا ،فاآلثار فيه قسمان :وجوب القضاء
عند العجز،  دي دم ا، بدنة، شاة، بقرة، سبع شاةواختلفت في تفصيله، فجاء اله ،اتفقت عليه اآلثار جملة الهدي:

 وبالدراهم طعام، فإن عجز عن اإلطعام صام. متقوم البدنة بالدراه
وهما ينقضان البطالن، وكذلك وجوب االستمرار في  ،ليس محل االتفاقرجوع إلى الميقات واإلهالل بعمرة: ال

وما ينقضانه لعدم اإلجماع عليهم، ولعدم النص المرفوع، ويشعر بذلك  ،النسك الفاسد، فالحاصل عدم ثبوته
 ما من قائل وغير قائل بهما.اختالف أئمة العلم فيه

 خالصة ثبوت اإلثم للدليل.
عدم ثبوت ما قيل من اآلثار المترتبة على الجماع األخرى، لعدم اجتماع آثار السلف عليها، واختالف الروايات 

ح بذلك، األصل البراءة إال لدليل وال دليل، آثار السلف ليست على الواحد من السلف، وعدم وجود النص الصري
-مناقضة بعضها لبعض، هناك من اآلثار ما لم يثبت كاألثر المرسل المرفوع إلى النبي  -هذه قوية– بحجة

 وأثر علي وعمر، فاالستدالل باآلية على بطالن الحج للمجامع ال يستقيم. ،-عليه الصالة والسالم
 الخالصة أن الحج صحيح؟ ما عليه إال إثم؟

 طالب:.........
 ..آثم وخالص، مثل لو اغتاب، مثل لو جادل، ومثل قطفيعني ما عليه شيء أبد، 

 طالب:.........
 ؟هو ما ،شيخ، لكن عندنا أئمة اإلسالمعلى العين والرأس ال

 طالب:.........
فالوطء قبل التحلل األول يبطل رقون بين الوطء بعد التحلل األول وبين الوطء قبله، نعم، هم يفدعونا نرى، 

، وبعد التحلل األول يبطل اإلحرام عندهم، وال المضي في فاسده والبدنة، نعم، وقضاؤه زم عليه اللوازم،الحج، تل
 .يبطل الحج، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليطوف وهو محرم

 طالب:.........
 ين؟أ

 طالب:.........



ج، نعم يكمل مع الناس ح ،كاد يتفقون عليه أنه يمضي في فاسدهيمعروف، معروف هذا، لكن هذا عمل الذي 
 ويهدي ويقضيه من قابل.
 أن المسألة هذه على الكالم أول في قدمنا أنا اعلم: يقول: الفرع الثامن -رحمه هللا تعالى-كالم الشيخ الشنقيطي 

 ِفيِهنَّ  َفَرَ   َفَمن}: تعالى لقوله ه؛دون فيما ومباشرتها الفرج، في امرأته وطء المحرم على بسببه يحرم اإلحرام
 ،ومقدماته للجماع شامل الرفث أن قدمنا وقد [479: البقرة]{ الحج ِفي ِجَدالَ  َوالَ  ُفُسوقَ  َوالَ  َفثَ رَ  َفالَ  الحج

الفسوق  اأن يبطل بمقدمات الجماع؛ ألن اللفظ شامل لهما، وأيض   اومقتضى القول ببطالنه بسبب الجماع أيض  
 إذا المحرم أن العلم أهل بين خالف وال ذلك، من اشيئ   فعل لو يلزمه ما نبين أن الفرع هذا في أردنا وقد والجدال،

 اإلحرام محظورات من الحج يفسد ال أنه بينهم خالف وال بذلك، يفسد حجه أن بعرفات الوقوف قبل امرأته جامع
نعم، وال خالف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد  خاصة، الجماع إال

ذا خاصة، الجماع إال ماإلحرا محظورات من الحجخالف بينهم أنه ال يفسد  بذلك، وال  قبل بجماعه هحج فسد وا 
 والشافعي مالك عند وهو الهدي، وعليه الحج قضاء عليهو  أفسده الذي هذا حجه إتمام فعليه بعرفات الوقوف
 وشاة، وبقرة بدنة بين مخير هو: داود وقال شاة، عليه: حنيفة أبو وقال بدنة، الصحابة من وجماعات وأحمد،

 فحجه اإلفاضة وطواف يعني قبل التحلل األول العقبة جمرة رمي وقبل بعرفات الوقوف بعد جماعه انك فإن
 .وأحمد والشافعي مالك عند فاسد
وقد وقف بعرفة، نعم، حجه  (())الحج عرفةيستدل بحديث:  ،صحيح حجه: -رحمه هللا- حنيفة أبو وقال

ن ((عرفة الحج)) :حديث بظاهر امتمسك   بدنة هديي أن وعليه ،صحيح  العقبة جمرة رمي بعد جماعة كان وا 
 أبي وعند، فدية تلزمه الشافعي وعند أي عند األئمة األربعة، ،الجميع عند صحيح فحجه اإلفاضة طواف وقبل
ن، شاة فعليه الحلق بعد جامع إن حنيفة  .بدنة فعليه يعني بعد الوقوف الحلق قبل جامع وا 
مثل  ،وعمرة هدي وعليه، صحيح حجه أن: مالك ومذهب، بدنة أو شاة هو هل يلزمه فيما: روايتان أحمد وعن

 فيه وقع ولكنه، الحج به يفسد لم العقبة جمرة برمي األول التحلل بعد كان لما الجماع أن عنده ووجهه ما ذكرنا،
 ؟نعم ،والهدي بالعمرة يجبر عنده النقص هذا فكان الثاني التحلل قبل الجماع بسبب نقص

 طالب:.........
 وقبل الطواف؟ نعم؟ بعده

  طالب:.........
 رى الشنقيطي أعرف منا بمذهب مالك.ت نعم، هذا سيأتي،
 .طالب:.......

 ما هو بإنسان عادي. ،من أهل األثر والنظر -رحمه هللا-وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره، والشيخ 
 طالب: أضواء البيان؟

 لجزء الخامس.، في انعم



 أنه الجمرة ويرمي عرفة من يدفع أن وبين بينه ما الحج في بامرأته وقع رجل في: مالك قال الموطأ وفي"
، ويهدي يعتمر أن عليه فإنما الجمرة رمي بعد أهله إصابته كانت فإن: قال، قابل وحج ،الهدي عليه يجب
 ."قابل حج عليه وليس
 كان إذا فيما، بعرفة الوقوف وبعد واإلفاضة الرمي قبل بالجماع لحجا فساد محل نإ: مالك عن جيالبا ونقل
 فال قبلهما وجامع النحر يوم عن امع   اإلفاضة وطواف، العقبة جمرة رمي أخر إن أما، النحر يوم اواقع   الوطء
 محل نأ: مالك عن جيالبا ونقل، ولو لم يتحلل التحلل األول، لكنه ما هو بيوم العيد، هذا يقول: حجه يفسد
 أخر إن أما، النحر يوم اواقع   الوطء كان إذا فيما، بعرفة الوقوف وبعد واإلفاضة الرمي قبل بالجماع الحج فساد
 هدي ،وهديان عمرة وعليه، حجه يفسد فال قبلهما وجامع النحر يوم عن امع   اإلفاضة طوافو  العقبة جمرة رمي

 على الكالم في خليل لمختصر شرحه في المواق نقل بواسطة منه انتهى ،الجمرة رمي لتأخير وهدي، لوطئه
ن، مني كاستدعاء امطلق   وأفسد، ومقدماته والجماع: قوله هذه - تهإفاض قبل وقع إن، امطلق   الوقوف قبل بنظر وا 

ال قبله أو النحر يوم وعقبهإن وقع قبل إفاضته  :-عبارة خليل معقدة  .فهدي وا 
 ال الثاني وقبل األول التحلل وبعد ،األربعة األئمة عند للحج سدمف بعرفات الوقوف قبل الجماع أن: فتحصل

 .األربعة عند الحج يفسد
ذا كان بعد  يعني تحرير محل الخالف أنه يفسد الحج باتفاق بين األئمة األربعة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وا 

 لتحلل األول ال يفسد عند األربعة.ا
 ........طالب:

 عن األربعة. نتكلم نعم؟ األربعة، نحن
ن، منهم واحد كل عند التحلل به يقع ما قدمنا مام عرفت وقد  عند أفسد التحلل وقبل بعرفة الوقوف بعد وقع وا 

 .تقدم كما حنيفة ألبي اخالف   الثالثة
ذا  واللمس والمفاخذة كالقبلة الجماع مقدمات أن على متفقون  أنهم فاعلم الجماع في العلم أهل أقوال عرفت وا 

 كل أن وأصحابه مالك فمذهب ،ذلك من اشيئ   فعل لو يلزمه فيما اختلفوا ولكنهم، المحرم على حرام لذةال بقصد
 حتى حجه أفسد من يلزم ما اقريب   بينا وقد ،الحج أفسد إنزال معه حصل إذا غيرها أو قبلة من المرأة بمباشرة تلذذ
 يفسد لم إدامة غير من األولى النظرة بسبب أنزل ولو ،حجه مالك عند فسد فأنزل اللذة بقصد النظر أدام لو إنه

 .الهدي وعليه مالك عند حجه
 عند امطلق   المحرم على حرام والقبلة، هدي فعليه بتقبيل كان فإن ينزل ولم الجماع دون  بما بالمرأة تلذذ إذا أما

ن، اللذة به قصد إن ممنوع فهو باليد كاللمس القبلة بغير كان إن وأما، مالك  وال، بممنوع فليس به صدهايق لم وا 
ذلك، هذا ليس أو ما أشبه  أن يمسكها مثال  خوف ا من ضياعها أو في زحام، اللمس باليد من غير لذة كفيه هدي

، وبالمناسبة يوجد من بعض الشباب من يمسك بيد زوجته من غير اللذة به قصد ولو بممنوع وال هدي فيه
كثر من ذلك، بأن يضع يده على عاتقها، أو من ورائها وهذا بين يفعل ما هو أ احاجة، وبين الناس، وأحيان  

الناس، ومع األسف أنه قد يوجد في الحرم مثل هذا، وفيه من اإلثارة ما فيه، فمثل هذا يمنع ولو كانت زوجته، 
 ال.مكن، أما يفعل هذا في وقت السعة ، م..عليها في مواطن الزحام، وحريص على اإذا كان خائف  



نما ولو قصد به اللذة، هوال هدي في  عندهم هذا ومحل ،الهدي فيه فيلزم مذي بسبه حصل إذا إال اإلثم عليه وا 
 إلى آخره. موضع غير في

ن، أنزل إن الجماع بمقدمات الحج فساد مالك مذهب أن فتحصل  ،هدي   امطلق   خاصة القبلة ففي ينزل لم وا 
 عنده الحج يفسد وال، واالستغفار التوبة إال فيه فليس التلذذ من ذلك عدا وما، مذي بسببه خرج تلذذ كل وكذلك

 .اإلنزال أو بالجماع إال
 ولو، دم بسببه يلزم ذلك ونحو بشهوة واللمس كالقبلة الجماع دون  بما التلذذ أن: -رحمه هللا- حنيفة أبي ومذهب

 .-رحمه هللا- حنيفة أبي عند عليه شيء فال أنزل حتى امرأته إلى النظر ردد
 األذى فدية عليه أن بشهوة قبلها أو بشهوة الفرج دون  فيما امرأته باشر إن أنه: -رحمه هللا- لشافعيا ومذهب

 امرأته إلى النظر ردد ولو، شاة عليه أن الشافعية بعض وصحح ،الفرج دون  فيما كالمباشرة عنده واالستمناء
 ،دم فعليه ينزل ولم الفرج دون  فيما وطئ إن أنه أحمد اإلمام ومذهب ،الشافعي عند عليه شيء فال أمنى حتى
ن ، الخرقي جزم وبها ،بدنة وعليه حجه فسد أنزل إن أنه: إحداهما :روايتان حجه فساد وفي ،بدنة فعليه أنزل وا 
 ومالك محمد بن والقاسم والحسن عطاء قول وهو، بكر وأبو الخرقي اختارها الرواية هذه في: المغني في وقال

سحاق  .حجه يفسد وال بدنة فعليه أنزل إن أنه: ةالثاني والرواية، وا 
 حد بنوعه يجب ال استمتاع ألنهأنه ال يفسد حجه؛  الصحيحة وهي الرواية هذه في: المغني في قدامة ابن قال
 محل انتهى ،عليه المنصوص معنى في هو وال، إجماع وال فيه نص ال وألنه ؛ينزل لم لو كما الحج يفسد فلم

 .منه الغرض
 البدنة بلزوم قال وممن، فساده عدم أو الحج بفساد قلنا سواء أي بدنة تلزمه أنزل إن أنه من أحمد عن ذكرنا ما
ن ،المغني صاحب عنهم نقله كما، ثور وأبو والثوري  جبير بن وسعيد الحسن: ذلك في  أو ينزل ولم امرأته قبل وا 
 .أوضحناه وقد الفرج دون  فيما الوطء حكم على جرى  أنزل
ن ن، أحمد عند دم فعليه فأمنى بصره فصرف مرأتها إلى نظر وا   وقد ،عنده بدنة فعليه أمنى حتى النظر كرر وا 

 .وعطاء الحسن عن مروي  وهو ،حجه فسد أمنى حتى النظر كرر إن أنه: مالك عن قدمنا
 يعند العلم أهل قولي أظهر أن واعلم :-الشنقيطي -رحمه هللا-الشيخ - عندي العلم أهل قولي أظهر أن واعلم
 اآلثار ذلك ودليل، التراخي على إنه: قال لمن اخالف   القابل العام في افور   قضاؤه يجب بالجماع الفاسد الحج أن

 .المبحث هذا أدلة على الكالم في -هللا شاء إن- ستراها التي
 لئال ؛اءالقض بحجة أحرما إذا بينهما يفرق  حجهما أفسدا اللذين الزوجين أن: اأيض   عنديالعلماء  قولي وأظهر
 أن: اأيض   واألظهر، الصحابة عن المروية اآلثار بعض عليه يدل كما ،آخر بجماع اأيض   القضاء حجة يفسدا
 في والقضاء الفاسد في والمضي الهدي من الرجل يلزم ما مثل يلزمها الجماع في له مطاوعة كانت إن الزوجة
 .عليها هدي ال أكرهها ذاإ أنه رواألظه ،واحد هدي يكفيهما: قال لمن اخالف  ، القابل العام
ذا  ذلك أن الدليل عليه دل ما غاية أن فاعلم الجماع بغير ومباشرته المحرم جماع في العلم أهل أقوال علمت وا 
 ُفُسوقَ  َوالَ  َرَفثَ  َفالَ  الحج ِفيِهنَّ  َفَرَ   َفَمن} :تعالى قوله في ذلك على نص تعالى هللا ألن ؛اإلحرام في يجوز ال
 .[479: البقرة] {الحج ِفي َدالَ جِ  َوالَ 



 كتاب من دليل ذلك في أقوالهم من شيء على فليس ذلك في يلزم وفيما فساده وعدم الحج فساد في مأقواله أما
نما، سنة وال عليه الصالة - النَّبي عن ذلك في مروي  بشيء أعلم ولم ،الصحابة عن مروية بآثار يحتجون  وا 

: قال سننه في والبيهقي، المراسيل في داود أبو رواه ما وهو: حجة بمثله تقوم ال امنقطع   احديث   إال -والسالم
 توبة أبو ثناحدقال:  داود يأبعن  اللؤلؤي عن طريق  الحسن أبو أنبأناقال:  صالح بن محمد بكر أبو أخبرنا
 أن: توبة أبو شك ،نعيم بن زيد أو نعيم بن يزيد أخبرني: قال يحيى عن -سالم ابن: يعني- معاوية ثناحدقال: 
 اقضيا))ا: لهم فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول الرجل فسأل، محرمان وهما امرأته جامع جذم من رجال  

 منكما واحد يرى  وال ،فتفرقا أصبتما ما فيه أصبتما الذي المكان جئتما إذا حتى ارجعا ثم ،اهدي   وأهديا ،نسككما
 وأتما فأحرما أصبتما ما فيه أصبتما الذي المكان في كنتما ذاإ حتى نفتقبال ،أخرى  حجة وعليكما ،صاحبه
 منقطع بأنه صرح وتراه ،البيهقي من انتهى ،شك بال األسلمي نعيم بن يزيدهو و  منقطع هذا ((وأهديا نسككما

 ذكر أن بعد الراية نصب في الزيلعي قال ،التابعين صغار من المذكور نعيم بن يزيد ألن ؛ظاهر وانقطاعه
 القطان ابن وقال: نصه ما منقطع إنه: البيهقي قول وذكر والبيهقي المراسيل في داود أبي عند المذكور ثالحدي
 يعلم وال، توبة أبو شك وقد ثقة هزال بن نعيم بن ويزيد، مجهول نعيم بن زيد فإن، يصح ال حديث هذا: كتابه في

خبر مرفوع ال الهذا  ،يصح ال فهو كثير بيأ بن يحيى عن سالم بن معاوية به حدثهم عمن وال، منهما هو عمن
 يصح.

 ابن عن حرملة بن الرحمن عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن أخبرني وهب ابن وروى : القطان ابن قال
...، امرأته جامع جذام من رجال   أن: المسيب يروي القصة سعيد وهو لم يشهدها ،  يعني من كالم سعيد أن رجال 

صلى هللا - هللا رسول الرجل فسأل، محرمان وهما من جذام جامع امرأته ، أن رجال  (ن)أغة يرويها تابعي بصي
 .إلى آخره ..((بالمكان كنتما فإذا، أخرى  حجة وعليكما ،ارجعا ثم حجكما أتما)) :لهما فقال -عليه وسلم

 ،منه العكس على سيلالمرا وحديث ،الرجوع في ال العودة في بالتفرق  أمرهما أنه هذا وفي: القطان ابن قال
 .انتهى لهيعة بابن اأيض   ضعيف وهذا: قالو 

ذا  تبين سنده المنقطع الحديث هذا إال -صلى هللا عليه وسلم- بيالن عن فيها ليس المذكورة المسألة هذه كانت وا 
 بن مرع أن ابالغ   الموطأ في مالك رواه ما ذلك فمن، الصحابة عن المروية اآلثار على فيها الفقهاء عمدة أن

 بالحج؟ محرم وهو أهله أصاب رجل عن سئلوا -مرضي هللا عنه- هريرة وأبا طالب أبي بن وعلي الخطاب
 طالب أبي بن علي وقال: قال ،والهدي قابل حج عليهما ثم حجهما يقضيا حتى لوجههما يمضيانو  َين ف َذان  : فقالوا

ذا: -رضي هللا عنه-  .ترى  كما اأيض   منقطع الصحابة هؤالء عن األثر وهذا ،تفرقا قابل عام من بالحج أهال وا 
 وقع رجل في ترون  ما: يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن: اأيض   الموطأ وفي

 يسأل المدينة إلى فبعث، محرم وهو بامرأته وقع رجال   إن: سعيد فقال ،اشيئ   القوم له يقل فلم محرم؟ وهو بامرأته
 حجهما فليتما لوجهه ما لينفذا: المسيب بن سعيد فقال، قابل عام إلى بينهما يفرق : الناس بعض فقال، ذلك عن
 الذي بحجهما أَهالَّ  حيث من وي ه الن  ، والهدي الحج فعليهما قابل حج أدركهما فإن، رجعا فرغا فإذا، أفسداه الذي
 عني بينهما.ي ،بدنة اجميع   يهديان: مالك قال ،حجهما يقضيا حتى، ويتفرقان أفسداه



 عليه يجب نهأ الجمرة ويرمي عرفة من يدفع أن وبين بينه ما: الحج في بامرأته وقع رجل في مالك قال"
 حج عليه وليس، ويهدي يعتمر أن عليه فإنما الجمرة رمي بعد أهله إصابته كانت فإنقال: ، قابل وحج الهدي
 ."قابل

 .الختانين التقاءوهو  الحج يفسدثم ذكر ما 
 يعني امرأته أصاب بحجة محرم في قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن عطاء عن بإسناده بيهقيال روى 
 :قال، حجهما يتما حتى ويفترقان، أحرما كانا حيث قابل من الحج وعليهما حجهما يقضيان: قال محرمة؟ وهي
 ألن ؛اأيض   منقطع األثر وهذا ،واحدة بدنة يهمالع فإنما استكرهها أو، أطاعته إن بدنة وعليهما: عطاء وقال
 .-رضي هللا عنه- عمر يدرك لم عطاء
رضي - عمر عهد على ذلك كان: فقال امرأته؟ يواقع المحرم عن سئل مجاهد أن: اأيض   بإسناده البيهقي وروى 

 من كان فإذا، لصاحبه منهما واحد كل، حالال   يرجعان ثم، بحجهما أعلم وهللا ،حجهما يقضيان: قالف، -هللا عنه
 .فيه أصابها الذي المكان في وتفرقا، وأهديا حجا قابل

 ثم ذكر األثر عن الثالثة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.
 وتلزمه، فاسدهما في المضي ولزمه، وعمرته حجه فسد القارن  وطئ إذا: المهذب شرحهنا قبل في  اشروالفرع الع

 عليه توجه ألنه ؛امفرد   أم اقارن   قضى سواء أخرى  شاة اأيض   لزمته قضى فإذا، القران بسبب وشاة، للوطء بدنة
 .والشافعي مالك قال كله وبهذا: العبدري  قال ،القران دم عنه يسقط ال امفرد   قضى فإذا، اقارن   القضاء

 فإن، والهدي والقضاء فاسدها في المضي وعليه، اإجماع   عمرته فسدت طوافه قبل بعمرة المحرم جامع إذاثم 
 فعليه مالك مذهب وهو، ثور وأبي وأحمد الشافعي عند اأيض   فاسدة فعمرته السعي وقبل الطواف عدب جماعه كان

 أن بعد المعتمر جامع إن: حنيفة أبو وقال ،القضاء يذكر ولم شاة عليه: عطاء وقال، والدم والقضاء إتمامها
ن، دم وعليه عمرته تفسد لم ال سبعة، أربعة؛ ألن الحكم للغالب أشواط أربعة بالبيت طاف  أشواط ثالثة طاف وا 
 بفساد يقل فلم الحلق قبل ولكنه، والسعي الطواف بعد هجماع كان إن وأما، ودم والقضاء إتمامها وعليه، فسدت
 .الشافعي إال عمرته
 إلى آخره. ..دم عليه: حنيفة وأبو والثوري  عباس ابن وقال ،الشافعي غير عن هذا أحفظ وال: المنذر ابن قال

ما يترتب عليه أنه ليس عترف أن المسألة في إفساد الحج و ، المقصود أن الشيخ ي-رحمه هللا-يل للشيخ كالم طو 
نما فيها آثار، والمذكور عن عمر   وعن علي -رضي هللا تعالى عنه-فيها نص ملزم، ال من كتاب وال سنة، وا 

ذي نقل، واألظهر عنده أن الحج ال تقوم به حجة، ومع ذلك هاب اإلجماع ال منقطعة، والحديث المرفوع مرسل
 يفسد هيبة إلطباق أهل العلم على هذا.

 نإف عمرته، أو لحجه اذاكر   مةألوا الزوجة من الحالل في ءالوط تعمد الحج بطلوي  ابن حزم يقول: مسألة: 
 قال ،وعمرتها الموطوءة حج اأيض   بتعمده يبطل ذاوك عليه، يءش فال عمرة أو حج عمل في نهأل اناسي   وطئها
{: تعالى  وال، يحج فلم جامع فمن ،الجماع والرفث [( سورة البقرة479)] }َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِِ
 وأما ((القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وقال مر،أ   كما اعتمر
 وما والنسيان الخطأ يأمت عن رفع)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لقول ؛عليهيء ش فال والمكره الناسي



( سورة 9)] }َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّا َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم{: تعالى هللا ولقول ((عليه استكرهوا
 .أصحابنا قول وهو [األحزاب
 طواف من بقية وعليه وطئ نا  و يقول:  ،الجمرة رمى منيء ش أو وافط من بقية وعليه وطئ نا  و  :مسألة

{ :تعالى قال: قلنا كما حجه بطل فقد الجمرة رمى منيء ش أواإلفاضة   }َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِِ
 أصحابنا، وقول ر،عم ابن قول وهو مر،أ   كما يحج فلم حجه يكمل ولم رفث من أن فصح [( سورة البقرة479)]

 قبل النحر يوم وطئ نإ: مالك وقال حنيفة، أبى قول وهو عرفة، بعد ءبالوط الحج يبطل ال: عباس ابن وقال
 رمى قبل النحر يوم بعد وطئ وان حجه، يبطل لم الجمرة رمى بعد النحر يوم وطئ وان حجه، بطل الجمرة رمى

- هللا رسول بقول حنيفة أبو واحتج ،أصال   صحته على لدلي ال فتقسيم مالك قول ماأف ،حجه يبطل لم الجمرة
 عن خبرناأ يالذ هو هذا قال يالذ نأل ؛هذا في لهم حجة وال: يعل قال ((عرفة الحج)) :-صلى هللا عليه وسلم

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{: قال بأنه تعالى هللا  .[( سورة الحاج07)] }َوْلَيطَّوَّ
 طالب:.........

 أبو محمد. :يقال اعلي، وأحيان   : قاليقال ا، أحيان  هو ابن حزم
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{: قال بأنه تعالى هللا عن خبرناأ يالذ هو هذا قال يالذ نأل ؛هذا في لهم حجة وال  }َوْلَيطَّوَّ
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا َّللِاَ ِعندَ : قال نهأوب [( سورة الحاج07)]  وهو ،[( سورة البقرة475)] اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم{ }َفِإَذا َأَفْضُتم مِِ

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت : تعالى قال وقد بعض، دون  قوله ببعض خذاأل يجوز فال الجمرة يبرم أمر الذي }َوّللِِ
عليه - وقوله رق،ف وال كعرفة الحج هو بالبيت الطواف فكان [( سورة آل عمران79)] {َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيال  

 لو اامرء   أن على المخالف وافقنا وقد ،اأيض   عرفة غير الحج يكون  نأ من يمنع ال ((عرفة الحج)) :-السالم
 :-عليه السالم- بقوله تعلقهم فبطل له، حج فال سعى وال، طاف وال، لبى وال، يحرم فلم بها فوقف عرفة قصد

 ال ،باطل فاسد عمل على يتمادى نأ عليه فليس حجه فبطل ناقل كما اعامد   وطئ فمن :مسألة. ((عرفة الحج))
 ؟ما يكمل الباطل، مثل الصالة، نعم دام بطل ، يقول: ما يتم بعد، مايجزئ 

 طالب:.........
 ال، وال يلزمه بهدي، وال يلزمه بقضاء، وال شيء.

 لكن ،عنه، يجزئ  ال اطلب فاسد عمل على يتمادى نأ عليه فليس حجه فبطل قلنا كما اعامد   وطئ فمنيقول: 
وأبطل حجه، أحرم وباإلفراد وذهب إلى  أحرم ،ذلك غير عليهيء ش فال الحج تمام أدرك فان موضعه، من يحرم

، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف ما عليه شيء، لكن عرفة وباإلمكان أن يحرم مرة ثانية، جامع بعرفة مثال  
 هذا تساهل شديد.

 يدرك ال كان نا  و ، يعني بعد نهاية وقت الوقوف ال يدرك الحج، عصى فقد الحج تمام دركي ال كان نا  و يقول: 
يعني حجة  قط، يحج لم يكون  أن إال يءش وال ،ذلك في يهد وال ،تعالى هللا إلى وأمره، عصى فقد الحج تمام

فساده  ، لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور،والعمرة الحج فعليه، اإلسالم باقية إبطال الحج وا 
والتحلل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح، أن يحرم  ؛ ألنه ال يفرق بين التحلل األولأشد من قول الجمهور

نعم له أن يصحح ........ من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا إال في مسألة افترضها النووي 



ك خالص انتهى يطوف، يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدر و  إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد حجته
 .ما عليه شيء من.......

 ، ثم ذكر اآلثار المذكورة قبل في كالم.هذا في السلف اختلف وقد
ذا ،شاة هدىه أ أجز  حجه بطل إذا نهأ العجب من فكان: محمد أبو قال يقول:  وهذا بدنة، الإ يجزه لم حجه تم وا 
- الصحابة من غيره وعن ذكرنا كما عباس ابن عن اختلف فقد عباس بابن تعلق نإف أحد، عن ي رو  ما تقسيم
 وال أصال   اهدي   ذلك في يوجبلم  مطعم بن جبير وهذا بعض، من أولى بعضهم قول وليس ،-عنهم هللا يرض
 فمن [( سورة يونس54)] ْفِسِديَن{}ِإنَّ َّللِاَ اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلمُ : تعالى هللا قال: يعل قال ،الحج على بالتمادي أمر

 يصلح ال تعالى فاهلل ومنهم، منا خالف بال مفسد نهأل ؛-عز وجل- هللا هحيصل ال عمل على تماديه الخطأ
 التمادي ألزمه ومن مرة، يجب نماإ الحج نأ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن صح وقد القرآن، بنص عمله
صلى هللا عليه - هللا رسول أمر خالف وهذا حجتين، ألزمه فقد آخر احجًّ  ألزمه ثم الفاسد، الحج ذلك على
 .-وسلم

 يتمادى ال نهأ صالته أبطل من أن في يختلفون  ال وهم ،بزعمهم قياس أصحاب أنهم يدعون  نهمأ والعجب
 ،التفرق  من عنهم ي رو  فيما اوعليًّ  وعمر عباس ابن حنيفة أبو خالف وقد الحج؟ على التمادي ألزموه فلمَ  ،عليها
 ستة هم نماا  و  ،خالفه عنه صح قدو  ،التفرق  من عنهم ي رو  فيما اوعليًّ  ؟ماذا ...عباس ابن خالف فيمن نكره فال
- النبي عن صح وقد والسنة، القرآن إلى الرجوع فالواجب ذكرنا، كما مختلفون  -عنهم هللا يرض- الصحابة من

 وال قرآن بغير يهد يوجب أن يجوز فال ((حرام عليكم كموأموال دماءكم ن))إأنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم
 .-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من عهد

 ؟، نعم ارتكب أعظم المحظورات، نعما، أعظم المحظورات هذاالهدي ارتكب، ارتكب محظور  
 طالب:.........

على فكرة، يقول: لو بقي تصير عقوبة، أصل الكفارات عقوبات، ورأي في اإلفساد أشد من رأي األئمة  نعم،
 {َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِِ }يقول:  -جل وعال-حصاة واحدة من الجمر خالص ما تم حجه، وهللا 

 .الجمرة ذهوباقي من حجه اآلن ه ة[سورة البقر (197) ]
بعرفة حجه  يفة يرى أنه إذا وقفالمقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطالن أشد من آراء األئمة؛ ألن أبا حن

وعليه ما عليه، أما إذا كان  لتحلل األول، والثالثة إذا تحلل التحلل األول حجه صحيحولو لم يتحلل ا صحيح
ذا كان بعد التحلل األول ا اتفاق بين األئمة  وطئه قبل الوقوف في عرفة فهذا اتفاق بين األئمة األربعة، وا  أيض 

 مذهب مالك.في  إال تفصيال   األربعة
إال حجة اإلسالم، إن كان ما حج حجة اإلسالم  يبقى أن اآلثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة

ن كان قد حج حجة اإلسالم يرجع ال له....... يجيب غيرها،  .وا 
قضاء، طيب إذا ، ويلزمونه بالةسواء  كان بدنة أو شا ، ويلزمونه بهدياألئمة اآلخرون يلزمونه بالمضي في فاسده

ابن  يصحح الحج؟ هل يتمكن على رأي األئمة أن في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوفكان يمكنه اإلتيان بالحج 
على ما مر من كالمه، األئمة األربعة هل يستطيع أن يصحح؟ ال يستطيع، خالص عليه أن  ،يقدر يصحح حزم



ي يدرك غلميقات، ولبى ولبت زوجته، ثم وطئها، يبويكمل ثم يحج من قابل، لكن هو أحرم با ،يمضي في فاسده
 من جديد، نعم، ابن حزم يصح عنده.حرم جميع أعمال الحج، المسألة مسألة يغتسل وي
، نعم في عام اإلفساد فساداإل عام في القضاء يتصور :صحابناأ قالفي صورة أوردها النووي في المجموع يقول: 
 بعد يحصر بأن فساداإل عام في القضاء يتصور هذه الصورة، يقول: في صورة واحدة، نعم، وال يتصور في غير

فسد حجه، إن تمكن من الدخول إلى المشاعر وأدى حجة فاسد، لكن إن  ، جيد، يحرم ثم يقع على زوجتهفساداإل
، إذا تحلل له أن يرجع، نعم ثم بعد امنع؟ صار محصر وتحلل، تحلل خالص، تحلل بشاة، صار محصر  

 ل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل وحجه صحيح.الحصر والتحل
 يالمض عليه ويتعذر ،فساداإل بعد يحصر بأن فساداإل عام في القضاء يتصورهذا يقول النووي: قال أصحابنا: 

 ويجزئه ويفعله بالقضاء فيحرم باق   والوقت الحصر يزول ثم فيتحلل ،، ممنوع من المضي في الفاسدالفاسد في
 .سنته في
يعني ليس -، مع أنه وجد اآلن من طالب العلم الصورة هذه في إال فساداإل سنة في القضاء يتصور وال :قالوا

في مقابل ارتكابه هذا المحظور،  نه يمكن، إذا كان الوطء قبل عرفة، نعم يلزم ببدنة مثال  : إمن يقول -من الكبار
كن يبقى أن الناس اليوم مشكلتهم ويحرم من جديد ويحج مع الناس، كالم األئمة األربعة على خالف هذا، ل

مشكلة مع بعد المسافات واألنظمة التي قد ال يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه األماكن المقدسة، نعم، هو الذي 
ال ال شك أن األئمة لهم هيبتهم.يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل،   وا 

 طالب:.........
 ين؟أ

  طالب:.........
 ....بهم لهذا، لكن مسألة التصحيح باإلمكان.امعهم في اإلبطال، ونه نحن ؟إلبطالال، مسألة ا

 طالب:.........
 ال، النووي ما يصحح إال إذا حصر.

  طالب:.........
 هي يمضي بالفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد، وهو بإمكانه أن يصحح، ما فيغال، افترض إنه ما منع، يب
منقطع، وما  منقطع، يبقى من دونهم، عمر وعلي تاوى صحابة، وما ثبت عن الراشدينشيء ملزم، ما فيه إال ف

 .مرسل -عليه الصالة والسالم-روي عن الرسول 
  طالب:.........

 ين؟أ
  طالب:.........

 ما فيه إال عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.
 طالب:.........



شرع وأبطل، شرع وأبطله، مثل لو  ؟ن أن نمضي بفاسدما هو بأولى م نعم، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح
 ؟قضاء حضرأبطل الصالة، نقول: كمله وبعدين ت

 طالب:.........
 ين؟أ

  طالب:.........
 كيف؟

 طالب:.........
اإلشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة،  هذا ما له أصل، لكن اآلن لوال كالم الصحابة قلنا:

نعم، فهذا الذي جعلنا نهاب، ما جاء من فراغ الكالم ما  ،ة األربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبثكون األئم
وأمكنه التصحيح ما هو ببعيد على المحصر، فيمكن أن يتجه  مكن ال سيما من يصعب عليه الرجوعلكن إن أ

 أرحم من خلقه. ،غفور رحيم -جل وعال-وهللا  ،أن يقال له: صحح
 ....يمكن يؤخذ بقول ابن حزم إنه يعني.طالب: شيخ ما 

 ما عليه شيء أبد؟
 طالب: ما عليه شيء أبد؟

 ؟صعب هذا، ال، نهدر أقوال األئمة كلهم ،ال، ال
 طالب:.........

 من هو؟
  طالب:.........

 .يلزمه ثالث ؟ثالث
 طالب:.........

 يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم، على كل حال المسألة.
ن استطاع الس ،ويتم يمكن نتوس  نقول: يهدي بدنةطالب: يا شيخ ما  اوا  أو  نة القادمة ال سيما إذا كان بعيد 

 غير ذلك.
 بالمضي في فاسد. ياه بالتصحيح أحسن من أننا نلزمهال، أمرنا إ

  طالب:.........
 ألزمه بالمضي؟
 طالب:......... 

ولذلك النووي حينما لحظ هذا الملحظ عموم  ؛ل، صدوالكن اآلن هم محصرون ما يستطيعون الدخو  نعم،
ألنه ؛ الشافعية يقول: إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده، نعم، فإذا أعفيناه من المضي في الفاسد

 هل نقول: امض في فاسد وقد أعفيناه منه؟ ا يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخولمحصر م
 طالب:.........



 ؟المانع وما نعم،
 طالب:.........

ا مُِّبين ا{ يقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقيعمرة كاملة والصلح هو الفتح الحق نعم، ( سورة 4)] }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتح 
 ؟يعني صلح الحديبية، نعم [الفتح

 طالب:........
 من فراغ. س مسألة التلفيق بين األقوال ما تأتيب

هل مكة، يعني واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد والقضاء لم يلزم، لكن طالب: بس شيخنا إذا كان مثل أ
المحصر، السنة الجائية  مثلويعتبر أنه  ذا كان من غير أهل مكة يكون اآلن الوقت يكون خمس سنواتإ

ألنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر مثل  رج البالد؛المحصر، يكون يصحح العمرة، ويصحح الحج بخا مثليكون 
 ؟.....حصر ما يقدرالم

 ال هو اآلن ما هو بمحصر، على كالمهم ما هو بمحصر ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو بمحصر.
 طالب:.........

 ألن هذا واجب هذا. عم يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة؛ن
 طالب:.........

 إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر.
 ب:.........طال
معروف أن الخالفات موجودة، وكتب الفروع مملوءة من الخالفات والتفريعات على هذه المسألة، المسألة  نعم،

وال عن الخلفاء الراشدين  ،-عليه الصالة والسالم-مفروغ منها أنه ال يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي 
 مما يصح.

 طالب:.........
إجماع بينهم عن األئمة بعرفة طالن الحج، األربعة يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف ال، هم يتفقون على ب

وبحثنا مسألة هيبة عامة  اقررنا مرار  و األربعة، اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من مثل هذا النوع، مسائل يعني، 
وصول إلى القول الراجح، ال شك أو بالقصور عن ال كون اإلنسان يخالف وال يتهم نفسه بالتقصيرأهل العلم، و 

 أن األئمة لهم هيبة، والمعول على الكتاب والسنة.
نفسه أنه يجامع زوجته قبل التحلل، هل يقاس على هو أفسد الحج ب الذيطالب: القياس قياس اإلنسان 

هل  يس الذي جامع امرأته وأتى بمحظور بمثل إنسان أحصر؟والسبب ليس بيده، اإلحصار هل نق المحصر
 جوز؟ي

 قاسه هذا؟ الذيمن 
 ....على أنه هو يكون شبه المحصر في السنة القادمة أو. ن خوة يتكلموطالب: اإل

 ادمةلن يحج السنة الق ا، هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وأخذ تصريح  ..ال، هذا ما هو في
 من دخول البيت. ادام ممنوع   ما ،حصر ا إذ  



 ...ون تصريح ويمر  ليس معهمبكثرة ممكن يكون  اطالب: ولربما مر أن ناس  
 ا أبحنا له أن ال يمضي؛ ألنه محصر ثم أفرج عنهمثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه، فإذ

 خالص توسعت المسألة.
 فيما لو انتقل من ركن إلى ركن؟........ طالب:
 كيف؟

 ...الوقوف.يعني جامع زوجته قبل  طالب: يعني قبل الوقوف بعرفة،
وهذا جامع زوجته بمزدلفة، عند  دلفة، ما تجد مكان ا تجلس وال تنام،بمز  افترض أنه جامع زوجته وقد حصل ال،

......... أبي حنيفة حجه صحيح، عند الثالثة حجه فاسد، ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع
 إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح. ويمكن، بأن يغتسل بمزدلفة ويرجع إال إذا أمكن التصحيح

 طالب: إذا ما استطاع أن يرجع للميقات يا شيخ؟
 ين؟أ

  طالب:.........
 ؟سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمره سهل، يكفيه الدم، نعم

 .........طالب: القول بفساد اإلحرام هل يعني هذا
فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية المناسك  لفيما إذا جامع بعد التحلل األو  فساد اإلحرام

 ين؟أعلى إحرام صحيح، 
 طالب: الذين قابلوه بفساد اإلحرام، فساد الحج قابلوه.

 .األربعة كلهم قالوا بهذا، نعم
 طالب: هل يعني هذا انتقا  اإلحرام؟

 نه يجوز له أن يرجع إلى بلده إذا انتهت عمرته.إا: بالحج، وقلنا مرار  ........ ، خالص انتهى، فسد، ما بعدنعم
 طالب:........

 نعم، العمرة فقط.
 طالب:........

الحج ما بعد دخل فيه، بدليل أنه يجوز له أن يرجع إلى أهله بعد العمرة، ونحتاج إلى إحضار المسألة من ال، 
واللجنة الدائمة، والشيخ ابن  يخ...،محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشفتاوى شيوخنا المعاصرين، الشيخ 

 ؟عثيمين، كالمهم في هذه المسألة، نعم
  طالب:.........

 ...نشوف تفصيالتهم.
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (12كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 وباب: حجامة المحرم. شرح: باب: نكاح المحرم،
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 وبركاته.السالم عليكم ورحمة هللا 

مسألة جماع المحرم والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما تقدم، وأنه يختلف حكمه قبل التحلل وبعده، التحلل 
، وأنه ينصرف وال شيء عليه، ال يمضي في اعامد   اوأنه يفسد حجه إذا كان عالم   ،األول، وعرفنا قول الظاهرية

ال فال شيء عليه، إال إذا فاسده، وال يلزمه دم، وال يقضيه، إن أمكنه أن يصح ح بأن يحرم قبل الوقوف بعرفة وا 
في  والمضي األربعة وغيرهم في مسألة الفساد كانت حجة اإلسالم في ذمته، فال بد أن يأتي بها، وقول األئمة

مكان اإلحرام والتصحيح في الصورة التي ذكرها النووي، وهو  الفاسد والهدي والقضاء من قابل هذا معروف، وا 
إذا بطل حجه وفسد بالجماع ثم أحصر عن متابعة حجه الفاسد والمضاء فيه، أحصر ثم تحلل بالحصر، ثم أنه 

، ..تمكن من أن يحرم بالحج من هذه السنة صح حجه، وال يلزمه إال البدنة التي لزمته باألول، وأنه الفاسد لن
 ه الصورة عندهم.صد عنه، وأحصر عنه، والقضاء حصل من هذه السنة، وال يتصور في غير هذ

أو لم يحصر، لكن القول أحصر  كنه التصحيح فال مانع من التصحيحويوجد اآلن من يفتي بأنه إذا أم
جماهير أهل العلم على أنه ال يمكن تصحيح ما فسد بالوطء؛ ألنه يلزمه المضي في فاسده، والخالف للجمهور، 

 لل أو بعد التحلل األول، معروف بين الحنفية وغيرهم.بينهم فيما إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة أو قبل التح
إال أنه  ال يثبت فيها شيء -عليه الصالة والسالم-عن هللا وعن رسوله  مقصود أن المسألة شيء مرفوع ملزمال

رضي -وعلي  -رضي هللا تعالى عنه-وأما ما روي عن عمر  ،قول عامة أهل العلم، وأفتى به بعض الصحابة
ففيه انقطاع، ال يسلم من ضعف، لكنه معروف من فتوى ابن عمر وابن عباس، وقال به  -هللا عن الجميع

 جماهير أهل العلم.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 
 

 باب: نكاح المحرم:



صلى هللا عليه - هللا رسول أن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول ،ثالحار  بنت ميمونة فزوجاه األنصار من ورجال   رافع أبا بعث -وسلم

 .يخرج أن قبل بالمدينة
 بن أبان إلى أرسل هللا عبيد بن عمر أن الدار عبد بني أخي وهب بن نبيه عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،جبير بن شيبةَ  بنت عمر بن طلحة نكحأُ  أن أردت قد إني :محرمان وهما ،الحاج أمير يومئذٍ  وأبان عثمان
 رسول قال :يقول -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان سمعت :وقال، أبان عليه ذلك فأنكر ،حضرت أن وأردت
 .((يخطب وال حنكِ يُ  وال المحرم حنكِ يَ  ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

 وهو امرأة تزوج اطريف   أباهَطريف المري أخبره  بن غطفان أبا أن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني
 .نكاحه الخطاب بن رعم فرد ،محرم

 يخطب وال المحرم ينكح ال: "يقول كانما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".غيره على وال نفسه على

 نكاح عن سئلوا يسار بن وسليمان هللا عبد بن وسالم المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".ينكح وال المحرم ينكح ال" :فقال ،المحرم

 .منه عدة في كانت إذا شاء إن امرأته يراجع إنه :المحرم الرجل في -رحمه هللا- مالك قال
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
رحمه هللا -راد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع، وتفصيل شيخ اإلسالم والنكاح يطلق وي "باب: نكاح المحرم"

في التفريق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، وأنه في المأمور به ال يتأتى امتثال األمر إال  -تعالى
عقد إال إذا  ))فليتزوج((و [ة النساء( سور 5)]}َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم{ ، بالعقد وبالوطء، فال يتم امتثال اباألمرين مع  

والعقد نكاح، وأطلق وأكون في حل من هذه األوامر، كما أنه ال يتصور أن  ووطئ، ال يكفي أن يقول: عقدت
 يطأ دون عقد.

لى الوطء  -رحمه هللا-في النكاح المنهي عنه فيما يقرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  أنه ينصرف إلى العقد بمفرده وا 
ال  [( سورة النساء00)] }َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم{ لجمع بينهما، فإذا نهي عن النكاحمن باب أولى ابمفرده، و 

 يجوز العقد بمفرده ولو لم يطأ، كما أنه ال يجوز الوطء من باب أولى.
وأن أمره  ،قدم البحث فيهوهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء ت

بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل األول في قول جماهير أهل العلم، والكالم في الوطء 
إلحرام تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم على زوجة أثناء اإلحرام، والمحرم من تلبس با

، يعني دخل في النسك أنه كان يرى أن من  -مارضي هللا عنه- ر هنا ما مضى عن ابن عباسونستحض ،فعال 
، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محله ابعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكم  

د عنده في حكم المحرم، وهذا ق اوهذا تقدم، رأي ابن عباس، فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرم  
حيث يزعم ابن عباس أنه  ؛يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس



تزوجها وهما حالالن، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي،  -عليه الصالة والسالم-محرم، وميمونة تقول: إن النبي 
ث بالهدي قبل عقد عليها وقد بع -السالمعليه الصالة و -فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب البن عباس أن النبي 

فيكون ال خالف؟ ألن ابن عباس قريب من الحدث ما هو ببعيد، وخبره في الصحيح، هل  أن يدخل في اإلحرام
اس يمكن حمله على هذا؟ فيقال: حديث ميمونة وحديث أبي رافع حالل، يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عب

 ؟من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، نعم وهو محرم يعني أنه بعث بالهدي
 .....طالب:....

تزوج ميمونة وهو  -عليه الصالة والسالم-ليس بمحرم، لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي 
 ؟ نعممحرم، 

 .........طالب: لما ال يحرم
وهو محرم بمعنى  ها، فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجصيانة للصحيح ؛؟ أن تصحح كل الرواياتماذامن أجل 

أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس، لكن هل يستوي عند ابن عباس من 
 وأنه يجوز له أن يتزوج؟ عث بهديه وبين من دخل في اإلحرام،ب

 .......طالب:
رأي ال رواية، أما الرواية  ؟وأنه يرى جواز ذلك ماذا ال يستوي ث بالهدي كالمحرم لعنده ما دام يحرم عليه إذا بع

 فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه، احتمال هذا.
طابق أو خالف، كون  الكذب، والرأي مرده إلى االجتهادالرأي يختلف عن الرواية، الرواية مردها إلى الصدق و 
ه، نعم؛ ألن هذا مرده إلى العدالة والضبط، وذاك مرده اإلنسان يخطئ في روايته أعظم من كونه يخطئ في رأي

 إلى الفهم.
 مقدمة نحتاجها إلى شرح الحديث الذي يلي هذا، نفس الحديث هذا، الحديث األول.هذه 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "يسار بن سليمان عن" ربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك "الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثني"

وهذا مرسل؛ ألن سليمان  "رافع أبا بعث -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن" أحد الفقهاء السبعة المعروفين
 من ورجال  بعث أبا رافع  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا  ن يسار تابعي يحكي قصة لم يشهدهاب

 ،الحارث بنت ميمونة فزوجاه" من األنصار وبعث أبا رافع ورجال  من األنصار،  يعني وبعث رجال   "األنصار
قال:  قتيبة حدثنا: الحديث خرجه الترمذي، يقول "يخرج أن قبل بالمدينة -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول
، يعني رافع أبي عن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن الوراق مطر عن زيد بن حماد أخبرنا

 طاع، وكونه يحكيها عن صاحب الشأن؟ االنقماذاحكمها  كي القصة وهو لم يشهدهان يسار يحكون سليمان ب
 رافع أبي عن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن الوراق مطر عن أو من حضرها متصل،

في حديث عمار، عن محمد بن الحنفية عن عمار  ايعني يحكي عن صاحب القصة، يعني نظير ما ذكرناه مرار  
عليه -مر به النبي  امتصل، لكن عن محمد بن الحنفية أن عمار   مر به -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أن

 منقطع، وهذه مثلها. -الصالة والسالم



 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تزوج: قال رافع أبي عن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن
صدوق كثير الخطأ، مطر الوراق ، بينهما فيما الرسول أنا وكنت ،لحال وهو بها وبنى ،حالل وهو ميمونة

 يقول: ضعيف، لكن حديثه هنا عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحديثه عن عطاء
وفي الترمذي عن " ونحن حالالن بسرف -صلى هللا عليه وسلم-تزوجني النبي " في صحيح مسلم عن ميمونة:

 أنا وكنت ،حالل وهو بها وبنى ،حالل وهو ميمونة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تزوج"أبي رافع قال: 
مع أنه  "بالمدينة قبل أن يخرج -صلى هللا عليه وسلم-ورسول هللا "وفي حديث الباب: " بينهما بسرف الرسول

حمل على مقدمات منقطع، وال يقاوم ما في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها، وأنه تزوجها بسرف، اللهم إال أن ي
 ومقدمات النكاح، كانت قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك عقد عليها بسرف، وبنى بها وهو حالل. ،الخطبة

تزوجها وهو حالل متواترة عن ميمونة نفسها، وفي  -عليه الصالة والسالم-يقول ابن عبد البر: الرواية بأنه 
ن كانت خالته، ما تزوجها النبي في ت "وهم ابن عباسد بن المسيب: يالبخاري عن سع زوج ميمونة وهو محرم، وا 

 ؟نعم إال بعد ما حل"، -عليه الصالة والسالم-
 طالب:......... 

تزوجها وهو حالل معروف هذا عند  -عليه الصالة والسالم-، هذا كالم سعيد، لكن التواتر بأن النبي هذا كالمه
عباس ليس بعيد عن نه تزوجها وهو محرم إال ابن عباس، وابن إ :أهل العلم، عامة أهل العلم عليه، وأنه ما قال

تقانه، بل هم أعني الصحابة  ..،هي خالته، لكن ال يلزم أن القصة يعني كون اإلنسان محكوم بعدالته وضبطه وا 
من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن ال يعني أنه معصوم ال المرتبة األولى من مراتب التعديل بال منازع مفي 

الوهم ال يسلم منه أحد "يقول شيخ اإلسالم: على كثير من الصحابة، ويقع الوهم، خطئ، وعائشة استدركت ي
ال، فحمل كالم ابن عباس على ما مال عليه  ،لكن ال يعني أننا نبادر بتوهيمهم ألدنى مالبسة "حتى الصحابة

ث بهديه وهو بالمدينة لم يخرج، لكي تتفق بمعنى أنه بع ،إليه بعض أهل العلم، واستروح إليه أنه في حكم المحرم
 النصوص فيكون عقد عليها وهو حالل.

 .....طالب:...
 مقلوب؟

 .....طالب:...
عليه -، يقول ابن عباس في القصة عام الحديبية سنة ست، قبل وفاة النبي ال، هو احتمال من نسيان مثال  

ن كا -عليه الصالة والسالم-س عند وفاة النبي بخمس سنين، أو أربع ونصف، نعم، وابن عبا -الصالة والسالم
عمره ثمان سنين أو تسع سنين، ومع ذلك طالت به الحياة، توفي سنة ثمان و  عمره ثالث عشرة، فإذا كانت قبل

بما يقرب من ستين سنة إال ثالث سنوات، فالوهم وارد،  -عليه الصالة والسالم-وستين، يعني بعد وفاة النبي 
ذا أمكن حمله عل  ؟، من أنه في حكم المحرم، ال أنه تلبس باإلحرام، نعمايصح كما قيل سابق   ى وجه  وا 

 .....طالب:...
 يبقى رأي في المسألتين، ال رواية.

 .....طالب:...



ن كان حكمه حكم المحرم ال يضره ذلك.و نعم، وأن هذا ال يضر،   كونه يعقد اإلنسان الذي بعث بالهدي، وا 
ال يرفعه ، وليس رواية، و ي حكمه حكم المحرم هذا رأي لهرأيه في أن من بعث بالهدأقول: كوننا نقول: إن هذا 

أنه تزوجها وهو محرم  -عليه الصالة والسالم-وكونه ينسب إلى النبي  ،-عليه الصالة والسالم-النبي  إلى
الرواية، ال سيما في  بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية، نعم والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى إحرام ا حقيقيًّا

الثقات صيانة لهم؛ ألنه كونه يهم في رأيه ال يالم، ال يالم إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب 
ما يالم، بل هو مأجور على هذا أجر واحد، هم حينما أقول:  فيها النظر المعتبر، ووهم وأخطأ ونظر ،القضية

الصحيح أن يصون  اصيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيض   من يستروح إلى هذا القول يريد أوال  
 عن أن يوجد مثل هذا الخطأ، نعم؟

 .........ن ابن عباس: إطالب: لو قلنا
 بال شك.

 طالب: تزوج بميمونة، ال بد أن يكون سمعه صحابي؟
 أن؟ وعندك الحديث حديثورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الش ؟لكن أال يكفينا رواية ميمونة

 .))ال ينكح المحرم وال ينكح((عثمان: 
 طالب:......... 

؟ غير هذا اإلنكار ماذاوقال: أنا السفير بينهما،  أبو رافع رد عليهما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه، و 
 عليه وينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه.كل الصحابة كلهم يعترضون 

 .....طالب:...
عليه ميمونة وأنكر عليه أبو رافع، أنكر عليه هذا اإلنكار، يعني كونهم يروون ما يعتقدونه  تأنكر  ،أنكروا عليه

 وما ثبت عندهم هذا اإلنكار.
 طالب:......... 

، إذا ثبتت الرواية الصحيحة ما يلزم، كل النصوص بهذه الطريقة، يعني كل من روى خطأ اما يلزم، ما يلزم أبد  
 أو يبين الصواب ويكفي؟ ت أنت أخطأتي يقال له: اسكغيب

 .....طالب:...
ال ما يلزم، اإلنكار ثبت برواية ميمونة وبرواية أبي رافع السفير بينهما، يعني كوننا نعتمد على رأي البن عباس 

ة الخصوصية يعني مسأل نعم ال ينكح(())ال ينكح و من قوله:  -عليه الصالة والسالم-تخالف المرفوع إلى النبي 
 بن عباس مع أنه صبي في ذلك الوقت؟تحتاج إلى دليل، وعندنا مسألة ترجيح، تعارض وترجيح، هل يرجح ا

أحد أعرف من  هأحد أعرف بالقصة من صاحبها؟ ما في هيرجح قوله على ميمونة نفسها صاحبة الشأن؟ في
 هإليها، ورجع إليه، فما في -صالة والسالمعليه ال-صاحبها، وأبو رافع هو السفير بينهما، هو الذي بعثه النبي 

 مقارنة بين روايته وروايتهما.
 .....طالب:...

 ؟وأنا حالل: تزوجني ما سمعها وهي تقول ؟يعني ما سمعها وهي خالته



 طالب:......... 
وفاتها، بني عليها، وال تأخرت  التير؟ ماتت بسرف هي، بنفس كم عم   ؟ر ابن عباس بعد ميمونةكم عم   لكن

أال يحتمل الوهم هذا؟ يا أخي العام الماضي حصل قصة نظير من هذه  وعاش بعدها يمكن نصف قرن،
ارمينا، وواحد يقول: ال ما رمينا، اثن نحنواختلفوا، العام الماضي،واحد يقول:   ان وبحجة واحدة، يكلمون لهم واحد 

 ، نعم؟في نفس القصة
 طالب:......... 

 .ماهو با... كثرة يعنيال، نعم يحصل، يحصل مثل هذا ب
 ......طالب:..

ال ما رمينا،  ارمين وقعت في منى، واحد يقول: نحن في قصة خطبة  .ن لو يتساءوا 
وواحد يقول: طلعنا بعد  واحد يقول: طلعنا قبل الفجرالنحر، يأتي الصبح عقب يوم بالمبيت  طالب: هذا مثال  

 الفجر.
 "أرسل هللا عبيد بن عمر أن الدار عبد بني أخيالعبدري  بوه بن نبيه عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 

ال يستعجل؛ ألنه منع من الصرف، لو جاء  غير المتأكد ؟ماذاإلى  :، نقول..المرسل هو نبيه المذكور، إلى
 نعم؟وجه أو وجهين؟  ؟بالوجهين

 طالب:......... 
م فيمن منع من الصرف، وسبق كالمهعند األكثر مصروفة، وابن مالك يقول: ال، ممنوعة  ، هي مصروفةنعم

 أبان فهو أتان.
 .....طالب:...

عدم التنوين، والصرف هو التنوين،  الزم نقول التنوين؛ ألن المنع من الصرف هو "إلى أباِن بن عثماَن وأباٌن"
ردت أن "إني قد أ، "أن ُأنكح"، "عمر بن طلحة أنكح أن أردت قد إني :محرمان وهما ،الحاج أمير يومئذ وأبانٌ "

يعني تحضر  "تحضر أن -يعني أحببت- وأردت ،جبير بن شيبة بنت" القرشي التيمي ُأنكح طلحة بن عمر"
أحببت أن تحضر العقد، فهذا يستدل به على أن حضور العقد ال بد فيه من إذن؛ ألن فيه من األمور  ،العقد

فقال: ال  "أبان عليه ذلك فأنكر" ذنإ الخاصة التي تحصل بين الطرفين ما ال يرضاه بعضهم، فهو يحتاج إلى
د بذلك عقده ال يجوز حال بالسنة كاألعراب، لماذا؟ وهما محرمان، فالنكاح والمرا أي جاهال   اأراه إال أعرابيًّ 

يعني ال  "((ينكح ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :يقول عفان بن عثمان سمعت :وقال" اإلحرام
فيمنع من  ((يخطب وال)) يعني ال يتولى العقد لغيره ((ينكح وال))بحج أو عمرة أو بهما  ((المحرم)) هيعقد لنفس
وقال الشافعية: النهي في الخطبة للتنزيه؛ ألن الممنوع العقد، والخطبة  ،حال اإلحرام، وبه قال الجمهور الخطبة

فقط، هذا عند الشافعية، والجمهور لما اعتبرت وسيلة على هذا العقد منعت من باب منع الوسائل، ففيها الكراهة 
 العقد. اعلى أن الحكم واحد، فال تجوز الخطبة وال يجوز أيض  

 اطريف   أباه أن أخبره" المري  طريف بنسعد  :اسمه "غطفان أبا أن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني"
وحصل في وقت  ،نه وشروطهاآلن النكاح إذا توافرت أركا "نكاحه الخطاب بن عمر فرد ،محرم وهو امرأة تزوج



يمنع فيه مثل هذا المتلبس باإلحرام ممنوع، هل نقول: إن المانع هو اإلحرام مثل المانع من العقد على المعتدة 
؟ نعم؛ ألن النهي إلى أمر حرام؟ نعم حتى تنتهي عدتها؛ ألنه قد يقول قائل: لماذا ال يصح النكاح مع اإلمثال  

أن ال يكونا قد تلبسا بإحرام، والزوجة أن ال تكون  افي الزوج أيض  ون في المرأة و ، نعم هم يشترطخارج عن النكاح
 ، ومتى يعتد الزوج؟ا، يشترطون في الزوج أن ال يكون معتد  معتدة مثال  
 ......طالب:...

 فيلزمه انتظار المدة. ا،رجعيًّ  اإذا طلق رابعة، نعم إذا طلق رابعة طالق  
 طالب:......... 

 ؟ألنه ليس له أن يرجع إليها، نعم ثل الموت، ما هو ببعيد منه؛أنه م الظاهر
 ......طالب:...

المرأة ممنوعة من أن يعقد عليها، والرجل  نعم، اآلن أقول: هل النكاح حال اإلحرام مثل النكاح حال العدة؟
ذا  النكاح تام الشروط ؟ أو نقول: إن النهي ألمر خارج؟لهذا ممنوع من أن يعقد، فالنكاح باطل واألركان، نعم وا 

رد نكاحه بناء  على أنه نكاح  -رضي هللا تعالى عنه-إلى أمر خارج يصح التحريم، عمر بن الخطاب  لناعد
 وأقرب ما تكون إذا كانت محرمة أنها كالمعتدة. ،يرد فاسد

 وال نفسه على يخطب وال المحرم ينكح ال: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ابن  ))ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب((: -رضي هللا تعالى عنه-بعموم حديث عثمان  عمال   "غيره على

 للحديث على عمومه. " يعني حمال  غيره على وال نفسه على يخطب وال المحرم ينكح العمر يقول: "
 بن وسليمان هللا عبد بن وسالمالمسيب  سعيد بن -الفقهاء الثالثة من السبعة- أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"

الضم يعني ب "ينكح وال -بمعنى أنه ال يعقد لنفسه بالفتح- المحرم ينكح ال" وا:فقال المحرم نكاح عن سئلوا يسار
 .وخما ذكره أن العمل بحديث عثمان والفتوى عليه فليس بمنسغيره، ومراد المؤلف م

ألنها ما زالت في حكم  "منه عدة في كانت إذا -شاء إن- أتهامر  يراجع إنه :المحرم الرجل في مالك قال"
وال صداق، فهي في حكم من في عصمته، الرجعية زوجة والرجعة  جات، يراجعها، فال تحتاج إلى وليالزو 

وهذه مجرد ما  ،الحتاجت إلى ما يحتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق اليست بنكاح؛ ألنها لو كانت نكاح  
 ؟نعم ،فالنة يكفي راجعت :يقول

 طالب:......... 
 شهد أحوط، لكن لو وطئها دون كالم يعتبرونه أهل العلم رجعة.أوهللا إذا 
 ......طالب:...

وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي،  ،ثم أحرم أم أوالده، طلقها قبيل الحجتزوجها قبل،  ..، زوجته،ال، ال ما هو
 نعم، واضح؟
 .....طالب:...

انتهت العدة هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع؛ ألن هذا نكاح جديد، ليس له أن يراجع حتى  إذا خرجت، إذا
 ؟يتحلل من إحرامه، نعم



 .....طالب:...
 ؟، نعممع النية

 طالب:......... 
 زالت في العدة فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة. هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما

 .......طالب:..
 ....رجعيته هو، يشهدهم، ما هو. ال، تختلف هذه، ال

 طالب:...
 تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟

 .....طالب:...
ن هذا المنع يعود ألمر خارج عن ذات العقد وال : إهل نقول السابق إذا منع من نكاح المحرمة ، التنظيرنعم

 شرطه؟ ألمر خارج.
 ......طالب:...

 ألن هذا أسهل يعني.
 .....طالب:...

 أيهما أسهل؟ 
 .....طالب:...
أو تجد ميتة  ؟وأنت محرم وتأكله اأو تصيد صيد   ،وتأكله هل: أن تصيد طائر ا لشخص حق آدميأيهما أس
 لحق من؟ ؟ما هو بالمحرم ممنوع من الصيد ؟أيهما أسهل ،فتأكلها

 .......طالب:...
ألنك مضطر  لحق اآلدمي، وأكل الميتة الرجل، ، وصيد الرجل األجنبي هذا لحق هذا-جل وعال-لحق هللا 

جل -لحق هللا  لمضطر من الميتة أو من حق اآلدمي أوأن يأكل ا :أيهما أسهل في الشرع ..؟يعني هل تفضل
 نعم؟ وهو محرم؟ -وعال

 .....طالب:...
 ؟وهللا يقولون: حكمها حكم الميتة، نعم

 طالب: المضطر معذور يا شيخ.
 ؟ماذاأن يأكل 

 طالب: الميتة.
يقول: الميتة أسهل؛  مهم ليس بواضح في هذا، بعضهملكن ما هو مأذون له يصيد، ال تجزم، كال ،من الميتة

ألن فيها نص يبيحها، هذه ما فيها نص، لكن في الظرف التي نعيشها هل يمكن شخص أن يقدم على ميتة، 
ال ؟وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم ،نعم مر أوقات على األمة على  ال ما يمكن، في الظروف التي نعيشها وا 



األكل منها، هل يأكل شيئ ا  يأكلون الميتة، وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في طبيعيًّاالناس صار 
 .ره ما هو ببعيديعني تصو  ..؟ يدل على أن هذاأو يسير

 ......طالب:...
فهم أمير المؤمنين عمر  ينكح غيره، ماذاعلى كل حال ال ينكح لنفسه وال  ))ال ينكح وال ينكح(( ؟ المرفوعالمرفوع

 ؟بن الخطاب ونحن المأمورون باالقتداء بسنته
 .....طالب:...

 يرد. ،نكاحها فاسد ، ال ما يلزم يا أخي، هم قالوا: إن المحرمة مثل المعتدةال
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب: حجامة المحرم: 

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 .مكة بطريق مكان ،جمل بلحيي يومئذٍ  وهو ،رأسه فوق  محرم وهو احتجم
 إال المحرم يحتجم ال: "يقول كان أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني

 ".منه له بد ال مما
 "ضرورة من إال المحرم يحتجم ال: "-رحمه هللا- مالك قال

 الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره. "باب: حجامة المحرم"
فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، وتقدم ما فيها، وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم، لما يلزم عليها 

ولذا منع المحرم من صوم  ؛محرم كإضعاف الصائممن أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف لل
 يلزم منها أخذ الشعر. ايوم عرفة؛ ألنه يضعفه، والحجامة تضعفه فتمنع فمنعها من هذه الحيثية، وأيض  

صلى هللا - هللا رسول أن يسار بن سليمان عناألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
من  احتجم -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا  ي الصحيحين وغيرهمامرسل وهو موصول ف "-عليه وسلم

، وفي رأسه فوق ، وذلك في حجة الوداع، محرم وهواحتجم  : نوع من الصداع،والشقيقة شقيقة كانت به"
موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار  ذكروا أن في -يعني الشراح-الصحيحين: وسط رأسه، وعندهم 

 لعمى.في ا اسبب  
 ......طالب:...
 صحيح؟ 
 .......طالب:.

 الشراح يقولون هذا.
  طالب:........

 ما له أثر؟ ؟يعني من أي موضع كان
 ........طالب:.



وسط رأسه، وهم يقولون: إن في الرأس جزء لو استعمل في  :؛ ألنه يقول هنا: فوق رأسه، وفي الصحيحيننعم
 ل مواضع الرأس؟في العمى، يعني جرب ك االحجامة صار سبب  

 .....طالب:...
 وال ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم: أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله؟

 طالب: يضعف الذاكرة.
 يضعف؟

 طالب: الذاكرة.
 ....، في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدرون الذاكرة ما هونعم

 ......طالب:...
 ، مع وسط الرأس أو مع القفا؟تقوي الذاكرة
 ......طالب:...

 . يقولون: نقرة القفا
 ......طالب:...

 الحجامات كلها من هنا من الخلف. ؟ينأ
 ....طالب:...

  ؟الوسط
 طالب: هذه وهذه تؤثر على الحواس.

 ؟ءالهؤ يسمونهن  ماذا
 طالب: األخدعين.

 .نعم ،األخدعين
وهو محرم، وذلك في  -يعني صداع- ، وهذا من شقيقة كانت به-معليه الصالة والسال-"احتجم النبي يقول: 

وهذا مكان بين مكة  "جمل بلحيي يومئذ"وهو  : وسط رأسهوفي الصحيحين كما ذكرنا حجة الوداع فوق رأسه"
لى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل، الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، لحي الجمل،  والمدينة وا 

عليه -إبراهيم  ي كون ول: كان هو آلة الحجم الذي يشرط فيها الجلد، توقع هذا، يعني مثل خالفهم فنعم يق
ال موضع؟ هذا نظير ذاك، اختتن بالقدوم، هل هو اآللة الذي ه -السالم فاألوضح في الحديثين أنه و الفأس وا 

 موضع.
ر، وهل يفدي أو ال؟ ألنه احتاج إلى للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشع اوفيه الحجامة في الرأس وغيره أيض  

ال شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع  -محظورات اإلحرام-محظور، والمحظورات 
ن كان بدون حاجة فاإلثم، وهنا محتاج ال إثم عليه، لكن هل يفدي أو ال  اتعمده لها محتاج   إليها فال إثم، وا 

أنه فدى، لكن هذا هو األصل في حديث كعب بن عجرة أذن  -ه الصالة والسالمعلي-يفدي؟ ما نقل عن النبي 
أن يحلق رأسه؛ ألنه محتاج إليه، وألزمه بفدية األذى، وهذا منها، لكن هل  -عليه الصالة والسالم-له النبي 



دية، واحتاج إلى ف ذاك حلق كامل ؟إن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثال   :يقال
مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم منهم من يقول:  ،منه فيفرق بينهما من هذه الحيثية اوهذا يحلق جزء  

بثالث شعرات، ومنهم من يقول: ربع الرأس، فمثل هذا ال شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم 
ا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة زمه الفدية، والفدية هنوتل ا احتاج المحظور يرتفع عنه اإلثملقولهم أنه إذ اطرد  

 وبين أن يطعم ستة مساكين. وبين أن يصوم
 له بد ال مما إال المحرم يحتجم ال: "يقول كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
قلع شعر، لكن  إن لزم من ذلك اجة أثمك، فإن احتجم لغير حإلى ذل اومضطرًّ  ايعني ال بد أن يكون محتاج   "منه

ال ما يلزمه؟  ة، نعم احتجم في موضع ال شعر فيهأو لو احتجم من غير حاج لو احتاج أن يحتجم يلزمه شيء وا 
 .....قال:  إلى االحتجام ويسوف من سنين وهو يبغي يحتجم ويوم أحرم حاجةلكن لو كان بال يلزمه شيء، 

 أو عشرة أيام ااحتجم وهو محرم، وال يضيره أن يؤخره أسبوع   -لصالة والسالمعليه ا-فرصة نحتجم اآلن، النبي 
، لكن ال ا؛ ألنه من مدة طويلة وهو يسوف، يعني من غير حاجة ملحة، قد يكون أصل الحاجة موجود  أو شهر ا

 اذتاج إلى هحاجة؟ أو نقول: إنه اح هذه :، هل نقولافرق بين أن يحتجم وهو محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهر  
 ؟وقيل له: عالجك بالحجامة، نعم بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحجاألمر 

 .......طالب:...
 ؟وهو محرم على كل حال، نعم

 .......طالب:...
، فرصة ما تيسر لهه يسوف له مدة طويلة يحجم أو أن ،مسمى الحاجة أدنى الحاجة أنا أقول: هل قولهم حاجة
 وهو -عليه الصالة والسالم-قال: احتجم النبي  اوقد يتعبد بهذا، افترض شخص   قال..، رأى حجام ا أو الحالقين

 -عليه الصالة والسالم-؟ نقول: حجامته -عليه الصالة والسالم-اقتداء  به  محرم، لماذا ال أحتجم وأنا محرم
ال فال، هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشع فاقتد   افإن كنت محتاج   ،للحاجة حلق الشعر من ر؛ ألن به وا 

 محظورات اإلحرام.
 ......طالب:...
 .-إن شاء هللا-ما لك فيه بأس  ......إذا كان ال

حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر،  فإن احتجم لغير "منه له بد ال مما إال المحرم يحتجم ال: "يقول كان أنه"
ا منع المحرم من وألنها تضعفه، كم أخذ شعر؛ ألنه يلزم عليها "ضرورة من إال المحرم يحتجم ال: "مالك قال"

، تلحق به، لكن الئال يضعف، منع الحاج من الصيام يوم عرفة لئال يضعف فهذه تضعفه أيض   الصيام يوم عرفة
 ؟، نعمول بالتحريم ال يتجه في مثل هذاالق

 ........طالب:...
 يلزمه؟ ماذا النصف،؟ طيب الذي يحلق نصف دون يحلق ربع الرأس ما عليه شيء الذييعني 

 ........طالب:...
 ؟الحكم لألكثر، نعم :إذا قلنا



 ........طالب:...
الحكم للغالب، نرجع إلى الحاجة، ومع الحاجة هل يفدي أو ال يفدي؟ قاعدتهم المطردة  :نقول ،إذن ما ينضبط

 لكن يلتزم بلوازمه. ،أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور
 .......ب:...طال

 ال. ،ما نقل
 طالب:......... 

أن  -عليه الصالة والسالم-أمره النبي  ،ونزلت فيه اآلية ،لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه
 يفدي.

 طالب:......... 
ِبِه َأذ ى مِِن َأْو  ا}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريض   حد يلزمه، لكن الكالم على الشعر حجامة بدون شعر ما فيها شيء، ما

 ا}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريض   أال يكفينا في هذا القرآن؟ فيه أذى من رأسه ألزم الفدية، [( سورة البقرة470)] رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة{
 يعني فالواجب فدية. [( سورة البقرة470)] َأْو ِبِه َأذ ى مِِن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة{

 .....طالب:...
 وداع.ال، هذه في حجة ال
 طالب:......... 
 ....فحجامته في حجة الوداع. قبل أن يحتجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (13الحج ) -الموطأ كتاب 

 .الصيد من أكله للمحرم يحل ال ما :باب، و الصيد من أكله للمحرم يجوز ما :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 ته.السالم عليكم ورحمة هللا وبركا
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 :الصيد من أكله للمحرم يجوز ما :ابب
 األنصاري  قتادة أبي مولى نافع عن التيمي هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 طريق ببع  كانوا إذا حتى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع كان نهأ :-رضي هللا عنه- قتادة أبي عن
 أصحابه فسأل ،فرسه على فاستوى  اوحشيًّ  احمار   فرأى ،محرم رغي وهو محرمين له أصحاب مع تخلف مكة
 أصحاب بع  منه فأكل فقتله الحمار على شد ثم فأخذه ،فأبوا رمحه فسألهم ،عليه فأبوا سوطه يناولوه أن

 عن سألوه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أدركوا فلما ،بعضهم وأبى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .((هللا اطعمكموها طعمة هي إنما)) :فقال ذلك

 صفيف يتزود كان -رضي هللا عنه- العوام بن الزبير أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .محرم وهو الظباء
 .القديد والصفيف: -رحمه هللا- مالك قال

 الحمار في -رضي هللا عنه- قتادة أبي عن أخبره يسار بن عطاء أن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن سلمأ بن زيد حديث في نأ إال النضر أبي حديث مثل الوحشي

 .((؟شيء لحمه من معكم هل))
 عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد أخبرني :قال نهأ األنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن البهزي  عن الضمري  سلمة بن عمير عن هللا عبيد بن طلحة بن عيسى
صلى هللا - هللا لرسول ذلك فذكر ،عقير وحشي حمار إذا بالروحاء كان إذا حتى ،محرم وهو مكة يريد خرج

صلى هللا - النبي إلى صاحبه وهو البهزي  فجاء ((صاحبه يأتي أن يوشك فإنه دعوه)) :فقال -عليه وسلم
رضي - بكر أبا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر ،الحمار بهذا شأنكم هللا رسول يا :فقال -عليه وسلم
 فيه ظل في حاقف ظبي إذا والعرج الرويثة ة بينبباألثا كان إذا حتى مضى ثم ،الرفاق بين فقسمه -هللا عنه



 حتى الناس من أحد يبهير  ال عنده يقف نأ رجال   أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ فزعم ،سهم
 .يجاوزه
 -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن يحدث المسيب بن سعيد سمع نهأ سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 وجدوه صيد لحم عن فسألوه ،محرمين العراق أهل من اركب   وجد بالربذة كان إذا حتى ،البحرين من قبلأ نهأ
 قدمت فلما ،به مرتهمأ فيما شككت نيإ ثم :-رضي هللا عنه- أبو هريرة قال ،بأكله فأمرهم ،الربذة أهل عند

 فقال ،بأكله مرتهمأ :فقال ؟به مرتهمأ ماذا :عمر فقال ،-رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذلك ذكرت المدينة
 .يتواعده "بك لفعلت ذلك بغير أمرتهم لو: "-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر

 هللا عبد يحدث -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمع نهأ هللا عبد بن مسال عن شهاب بنا عن مالك عن وحدثني
 أحلت اناس   وجدوا صيد لحم في فاستفتوه بالربذة محرمون  قوم به مر نهأ -مارضي هللا عنه- عمر بن

  :فقال ،ذلك عن فسألته -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على المدينة قدمت ثم :قال بأكله فأفتاهم يأكلونه
 .ألوجعتك ذلك بغير أفتيتهم لو عمر :فقال :قال ،بأكله أفتيتهم :فقلت :قال ؟تهمأفتيبم 

 إذا حتى ،ركب في الشام من أقبل األحبار كعب نأ يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
هللا  رضي- الخطاب بن عمر على قدموا فلما :قال ،بأكله كعب فأفتاهم ،صيد لحم وجدوا الطريق ببع  كانوا
 ثم ،ترجعوا حتى عليكم رتهأمِ  قد فإني :قال ،كعب :قالوا ؟بهذا أفتاكم من :فقال ،له ذلك ذكروا بالمدينة -عنه
 عمر على قدموا فلما ،فيأكلوه يأخذوه أنب كعب فأفتاهم ،جراد من رجل بهم مرت مكة طريق ببع  كانوا لما
 ،البحر صيد من هو :قال ؟بهذا تفتيهم نأ على كحمل ما :فقال ،ذلك له ذكروا -رضي هللا عنه- الخطاب بن
 .مرتين عام كل في ينثره حوت نثرة الإ هي نإ بيده نفسي والذي المؤمنين أمير يا :قال ؟يدريك وما :قال

 يعتر  ذلك من كان ما أما :فقال ؟المحرم يبتاعه هل ،الطريق على الصيد لحوم من يوجد عما مالك وسئل
 محرم فوجده المحرمين به يرد لم رجل عند يكون  نأ فأما ،عنه وأنهى كرههأ فإني صيد أجلهم ومن ،الحاج به

 .به بأس فال فابتاعه
 نأ بأس وال يرسله نأ عليه فليس ،ابتاعه أو صاده قد صيد وعنده حرمأ فيمن :-رحمه هللا تعالى- مالك قال

 .أهله عند يجعله
 نأ للمحرم حالل نهإ :ذلك شبهأ وما والبرك نهارواأل  البحر في الحيتان صيد في -رحمه هللا- مالك قال

 .يصطاده
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 ُحُرم ا{ }َوُحرَِِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبرِِ َما ُدْمُتمْ  :صيد واالصطيادالومن المحرمات في الحرم  ،من محظورات اإلحرام

د، تقول: هذا صيد اد، كما أنه يطلق ويراد به المصيصيد يطلق ويراد به االصطيال ،[( سورة المائدة70)]
مهنته الصيد أي االصطياد، واآلية فيها المنع من االصطياد بالنسبة للمحرم، ال  اللطائر المصيد، وهذا أيض  
 و محرم أو في الحرم، أو صيد من أجله.الصيد يحرم عليه إن صاده وه ايجوز له أن يصيد، وأيض  

 ألنه هو الذي يؤكل. المراد به هنا المصيد "الصيد من أكله للمحرم يجوز ما :باب"



- نافع عن التيمي هللا عبيد بن عمر مولى -سالم بن أبي أمية- النضر أبي عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
 مع كان نهأ -مواله- قتادة أبي عن -لحارث بن ربعيا- األنصاري  قتادة أبي مولى -بن عباس األقرع المدني

وذلك في عام  -صلى هللا عليه وسلم-أنه كان مع رسول هللا  ،عام الحديبية "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 له أصحاب مع تخلف" ،بين مكة والمدينة : القاحةموضع يقال له "مكة طريق ببع  كانوا إذا حتى" الحديبية
للجبال، كانت هذه من أوصافه  رقاء   عداء   اصيادًّ  -وأرضاه رضي هللا عنه-وكان  "محرم يرغ وهو ،محرمين

طياده؟ فيه ما يمنع؟ ليس فيه ما وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اص وهو غير محرم "اوحشيًّ  احمار   فرأى"
 أن أصحابه فسأل" ه،عال عليه وصعد ورقي "فرسه على "فاستوى  يمنع؛ ألنه ليس بمحرم، وليس في الحرم،

وقالوا: ال نعينك على قتله، لماذا؟ " عليه فأبوا"سوطه في األرض، ناولوني السوط، قالوا: ال،  "سوطه يناولوه
ركه أد على الحمار فقتله" ثم شد" نزل فأخذ الرمح، "فأبوا رمحه فسألهم" ،ألنهم محرمون، ال نعينك على قتله

له أن يأكل هو  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب بع  منه فأكل" وراء أكمة وطعنه برمحه فعقره،
ال إحرام وال حرم، أصحابه محرمون، اختلفوا،  أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل؛ ألنه ال يوجد ما يمنع من أكله،

 "مبعضه وأبى -صلى هللا عليه وسلم-"فأكل منه بع  أصحاب رسول هللا  فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل،
، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما صيد االصطيادعن األكل، الذين أكلوا بناء  على أن المراد بال

م؛ ألنهم امتنع بعضه "وأبى بعضهم" ا على اصطياده فرأوا أن ذلك جائز،الصيد إذا لم يصد من أجلهم، ولم يعينو 
ى االصطياد المصيد فاالصطياد محرم، يعني مسألة والمصيد محرم، إذا كان معن حملوا الصيد على المصيد،

لنص محتمل، والمكلف أهل اجتهادية؛ ألن اللفظة تطلق على هذا وعلى هذا، فإذا كانت المسألة اجتهادية وا
ن أخطأ فله أجر واحد. ،فيعمل اجتهاده لالجتهاد  فإن أصاب فله أجران، وا 

ن اللفظ يدل على االحتمالين على حد سواء فالورع : إناهل يدخل الورع في مثل هذا أو ال يدخل؟ اآلن إذا قل
وفي وقت التنزيل، وهم من أهل  -عليه الصالة والسالم-يدخل، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي 

 االجتهاد.
 بأن ذكروا له القصة كاملة؛ ألن "ذلك عن سألوه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أدركوا فلما"وأبى بعضهم، 

، فلما صاده أكل بعضنا وبعضنا لم اوحشيًّ  االحكم ال يتبين حتى تذكر كاملة، لو قيل: إن أبا قتادة صاد حمار  
هل أنتم محرمون أو غير محرمين؟ هل أعانه منكم  ؟أو غير محرم ايأكل، نحتاج إلى استفصال، هل كان محرم  

 كاملة كما جاء في بعض الطرق.أحد؟ هل أشار إليه أحد؟ يحتاج إلى استفصال، لكن القصة ذكرت 
"، ((هللا اطعمكموها -يعني طعام– طعمة هي إنما ))كلوا ما بقي من لحمها: فقال"سألوه عن ذلك 

، أو أطعمكم هللا إياها؟ اآلن هذا في تقديم المفعول على هللا اطعمكموها :أيهما أجود أن يقال ((هللا اطعمكموها))
ال ما يجوز؟ يجوز، الفاعل، ولو قال: أطعمكم هللا إياها ، كان هو األصل تقديم الفاعل على المفعول يجوز وا 

أولى من التعبير ما يمنع؛ إال أنه كلما أمكن التعبير بالضمير المتصل كان  هما في ؟المانع ماأطعمكم هللا إياه، 
 أدنى إشكال. هألنه أخصر، والتقديم والتأخير هنا جائز، ما في بالضمير المنفصل

الصيد إذا لم يكن منه إعانة على صيده، وال إشارة سواء  كانت اإلشارة قوية أو  حملز أكل المحرم وفي هذا جوا
حرم عند الجمهور،  أو صيد ألجله بإذن أو بغير إذنه فإن صاده المحرمأراد صيده عليه، خفية، يستدل بها من 



وهي في  -عليه الصالة والسالم- في الرواية الالحقة قال النبي قيد الخبر بكونه لم يصد من أجله؟ لماذا
فأكلها،  -صلى هللا عليه وسلم-فقالوا: معنا رجله، فأخذها رسول هللا  ((؟))هل معكم من لحمه شيءالصحيحين: 

-أن النبي  ةلماذا قيدناه بأنه لم يصد من أجله؟ للتوفيق بين النصوص؛ ألنه سيأتي في حديث الصعب بن جثام
فرده عليه، وجاء  -عليه الصالة والسالم-ه، فالصعب إنما صاده من أجل النبي رده علي -عليه الصالة والسالم

 د لكم، وسيأتي اإلشارة إلى هذا.الم تصيدوه أو يص ماكم ل صيد البر حالل افي الخبر أيض  
يقول أبو حنيفة: يجوز أكل ما صيد ألجله، ورده الجمهور، وهناك زيادة وردت عند الدارقطني أن أبا قتادة قال 

إشكال كونه صاده  ه: "إنما اصطدته لك" فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة، اآلن في-عليه الصالة والسالم-لنبي ل
ال ما هو بصحيح؟ صحيح  لكن من أين جاء الشذوذ؟ ،له فلم يأكل منه، الحكم صحيح وا 

 ........طالب:
ه لك فلم تعندهم هذه الزيادة إنما اصطد نعم مخالفته لما هو أقوى منه، فرواية الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة
عليه في الصحيحين وغيرهما أنه أكل  ،يأكل منه، لكنها زيادة شاذة مخالفة لما هو أوثق وأقوى من هذه الرواية

 .الصالة والسالم
إذا اختلفت  -رحمه هللا تعالى-النووي  ،في شرح المهذب احتمال أنهما قضيتان -رحمه هللا-جمع النووي كعادته 

الروايات وأمكن الجمع في التعدد حمله على التعدد، ولو كان مرد االختالف إلى نقل الرواة، يعني لو اختلف 
الرواة في نقلهم للخبر حمله على تعدد القصة، كأنه يريد صيانة الرواة األثبات الثقات عن أن يحكم على 

الحكم على بمثل هذا، بل ال يترددون على  مروياتهم بالبطالن والشذوذ، لكن أئمة الحديث وجهابذته ال يقولون 
إذا دلت القرائن على أنه وهم، ال يترددون في توهيم الراوي وتضعيف روايته إذا دلتهم القرائن على  الراوي بالوهم

طرق  ، وجمع-عليه الصالة والسالم-وذلكم لممارستهم أحاديث النبي  ؛أنه وهم، وعندهم قرائن تقرب من اليقين
 معروف؟ ؟ووهم الواهم، النيسابوري ابن زياد ،وضبط الضابط ،يتبين لهم حفظ الحافظ األخبار بحيث

 ......طالب:....
حكم بأنها شاذة، وله كتاب في الزيادات والزوائد في الجمل المزيدة في األحاديث، وال يتردد في الحكم على  نعم،

ن كانوا ثقات أثبات، ومنهم من منهم من يجرؤ على ت ؛فهما منهجان ألهل العلم ،مثل هذه بالشذوذ وهيم الرواة وا 
فال مانع  ة مبنية على علم راسخ، وقدم ثابتيجبن عن ذلك، بل بعضهم يرده عن ذلك الورع، لكن إذا كانت الجرأ 

ن أتى بها من أتى  ،منها وهي طريقة األئمة الكبار من أهل العلم، ال يترددون في أن يقولون: هذه لفظة منكرة، وا 
 للمنكر مثلوا بتسمية اإلمام مالك.مثلوا  بها، ولما

................................... 
 

 ومالااااااااك ساااااااام ى اباااااااان عثمااااااااان عماااااااار 
 

 واألئمة يسمونه عمرو بفتح العين، ومالك تفرد بتسميته عمر، وذكروه في مثال المنكر، قالوا:
 نحاااااااو )كلاااااااوا الااااااابلح باااااااالتمر( الخبااااااار
 قلاااااااااات: فماااااااااااذا باااااااااال حااااااااااديث نزعااااااااااه

  ج

 م ى اباااااااان عثمااااااااان عماااااااارومالااااااااك ساااااااا 
 خاتمااااااااااااااه عنااااااااااااااد الخااااااااااااااال ووضااااااااااااااعه

 ج

ال يترددون في الحكم على الخبر أو على راويه بأن روايته منكرة، وعرفنا أن هذا سببه ليست الجرأة من فراغ كما 
يفعل بعض المتعالمين، بعض المتعالمين شباب أحداث في مسألة مختلف فيها، ويعيب بعضهم والثاني يسمع ما 



في الحج، في مسائل مختلف فيها، يختلف فيها أئمة كبار، نعم، وهم أحداث يعني أنا ال أبالغ إذا رآه من البدع 
نهم في الثانوي، في التعليم العام، يتضايق واحد منهم من رؤية هذه البدع، ومن سماعه لها، وقد قال بها : إقلت

 وجهل. ، هل هذا مرده إلى علم؟ هذا حمقأئمة من أئمة اإلسالم
وهذا  ،إلى رد خبر باجتهاد منه فله ذلك -علمه الثابت الراسخ ما هي بالدعاوى - حال من أداه علمهعلى كل 

صنيع أئمة اإلسالم، وليس معنى هذا أن الباب يفتح لكل أحد، ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل أحد، 
رعه، وقد عرف بهذا وتحريه وبعض الناس ما يجرؤ هذه الجرأة والنووي يرى هذا ديدنه قد يكون الباعث عليه و 

في باب الراوية ما وصلت إلى حد ما وصل إليه األئمة  له أن قدمه في هذا الباب وتثبته، وقد يكون الداعي
الكبار، يعني لو جعلت النووي في كفة، وجعلت شيخ اإلسالم في كفة في هذا الباب، وجدت شيخ اإلسالم أجرأ 

حاطتهمن النووي، وال يتردد بأن يحكم؛ ألن قد قالوا:  ،حتى شهد له خصومه واطالعه واسع مه في هذا ثابتة، وا 
 كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والحديث مخرج في الصحيحين.

في صالة الكسوف الثابتة في ... "العوام بن الزبيرأباه  أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
صالها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، هذا ثابت في  -لصالة والسالمعليه ا-الصحيحين وغيرهما أن النبي 

غيره خمسة ركوعات،  الصحيحين، وهو الوجه المرجح، وجاء في صحيح مسلم ثالث ركوعات وأربعة، وجاء في
القصة، وشيخ ، والنووي في مثل هذا يحمل على تعدد -عليه الصالة والسالم-لى صالة النبي وكلها مضافة إ

ااإلسالم ي براهيم  ،ما صالها إال مرة -عليه الصالة والسالم-المحفوو ركوعان وما عداه شاذ، والنبي  قول: أبد  وا 
 اوال شك أن الناس في تركيبهم أيض   ،، ولهذا نظائر كثيرة-عليه الصالة والسالم-ما مات إال مرة، ابن النبي 

 يختلف من شخص إلى شخص.
 ........طالب:.

أمكن الجمع ما يتردد، لكن لو الحظنا إلى التفريق بين أهل العلم، بعض أهل العلم يكون  إذا لم يمكن الجمع، إذا
نفسه الرواية، وبعضهم نفسه الدراية، بعضهم يهتم بالطرق، وبعضهم يهتم بالمتون، فالذي يهتم بالطرق وجمعها 

لمتون، ودراسة المتون، والتوفيق وأقوال أهل العلم فيها، تجد عنده شيء من هذا، نعم، والذين يهتمون بالدراية وا
 بين نصوصها المتعارضة تجدهم هذا منحاهم، وهذه على طريقة الفقهاء ماشية.

 وهو الظباء صفيف يتزود كان العوام بن الزبيرأباه  أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
لى وقت قريب للحم الجاف، القديد، وكان إيعني اللحم الجاف، الصفيف ا "القديد والصفيف: مالك قال"، محرم

والحافظات يقد اللحم ويجفف ويشمس، وهو صفيف بمعنى مصفوف، فعيل بمعنى مفعول؛  قبل انتشار المبردات
 ألنه يصف في الشمس لكي يجف، فهو فعيل بمعنى مفعول.

ه ليس عنده آالت يبرد واستعمال القديد موجود، حتى أن بعضهم اآلن يستعمله، ال من حاجة وال عوز، أو ألن
 للرجوع إلى الماضي قليال   عم متميز، وبعض الناس من حبهمبها، ال، بل بعض علية القوم يستعملونه؛ ألن له ط

دب شيء من كالم العرب ة من هذا النوع، ويأتي في كتب األوقد يشترط بعضهم أن تكون األكل ،يحبون مثل هذا
 .ان البدن ويضعفه، وعلى كل حال الحاجة تدعو إلى هذا أحيان  مما يفهم منه ذم القديد الجاف، وأنه يوه

 .....طالب:...



 نعم. ،يسمونه القفر الذيهو 
إلى طريق  -عليه الصالة والسالم-نعم، بعثه النبي  ؟لماذا لم يحرم أبو قتادة؟ قيل: بعثه إلى طريق الساحل

 نعم لو تعدى الميقات. ا؟لنسك، وأيض  ا وال عمرة، لم ينو   احجًّ  هو لم ينو  ومنهم من يقول: الساحل، 
 .....طالب:....

 ين؟أ
 .....طالب:....

ال، ليس في الرجعة، أصحابه محرمون، المواقيت حدت  ؟محرمين وهم بالرجعة ما معنى ال ما يجيء، الرجعة
ال ما حد ال بعد ذلك؟ نعم الحديبية حدتيعني عام  ؟تدفي ذلك الوقت وا  يت؟ دت المواقمتى حد ؟المواقيت وا 

 ، نريد تحديدها بالتحديد إذا نص أهل العلم على ذلك واستدلوا عليه.تبحث
 عطاء أن -رضي هللا تعالى عنه-العدوي مولى عمر بن الخطاب - سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 حديث مثل -يعني الذي مر ذكره في رواية أبي النضر- الوحشي الحمار في قتادة أبي عن أخبره يسار بن
فيه زيادة حديث زيد بن أسلم  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن سلمأ بن زيد حديث في إن إال النضر أبي

فقالوا:  (("؟شيء لحمه من معكم هل))" :قال -عليه الصالة والسالم-على حديث أبي النضر فيه أن النبي 
، فدل على حل أكل الصيد -الصالة والسالمعليه - فأكلها -صلى هللا عليه وسلم- معنا رجله، فأخذها رسول هللا

 الذي صاده غير المحرم، حله للمحرم إذا لم يكن صيد من أجله.
 التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد أخبرني :قال نهأ األنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
صلى - هللا رسول أن هزي الب عن -صحابي- الضمري  سلمة بن عمير عن هللا عبيد بن طلحة بن عيسى عن

، وهل الحديث من مسنده أو من اصحابي أيض   البهزي زيد بن كعب السلمي "مكة يريد خرج -هللا عليه وسلم
خرج يريد  -صلى هللا عليه وسلم-"عن البهزي أن رسول هللا  بن سلمة الضمري؟ يأتي في السياق مسند عمير

عقير: يعني  "عقير وحشي حمار إذا -مكة والمدينةموضع بين - بالروحاء كان إذا حتى ،محرم وهو مكة
صلى هللا عليه - هللا لرسول ذلك فذكر "إذا حمار وحشي عقير،بسهم جعله ال يستطيع المشي،  ضرب معقور،
 فجاء" الذي عقره "((صاحبه يأتي أن يوشك فإنه -اتركوه- دعوه)) :فقال" فقيل: هذا حمار عقير "-وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم- قول: عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول هللااآلن ي "صاحبه وهو البهزي 

صلى هللا عليه - حبه، هل يمكن أن يروي القصة ثم يقول: فجئت إلى النبياذكر القصة، فجاء البهزي وهو ص
و سلمة أ شأنكم بهذا الحمار؟ اآلن ظاهر السياق أن الحديث من مسند عمير بنما فقلت: يا رسول هللا  -وسلم

 ...تكون عن هذه. من مسند البهزي؟ مسند عمير إذ ا
 .....طالب:....
قصة البهزي، يعني كما  إنما يراد بها القصة، عن ( وال يراد بها الروايةعن)تأتي ال للرواية، تأتي  (عن)ال، في 
ليه خوارج فقتلوه، هل ا ذكروا اسمه، خرج عمنخرج عليه خوارج فقتلوه، نسيته، إ ؟ أنهماذا: عن أبي، في قولهم

يمكن أن يروى عنه بعد موته؟ نعم؟ عن فالن أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني عن قصته، عن قصة فالن، 



هذه ال للرواية، لكنها في  (عن)إلى آخره، فتكون  -صلى هللا عليه وسلم- وهنا عن قصة البهزي أن رسول هللا
 هذه ليست للرواية. (عن)المانع؟ تكون  مابها،  هذا السياق، هو يحدث بها عن قصته التي أخبره

أي صاحب الحمار الوحشي، والمصاحبة تطلق ألدنى مناسبة، تطلق  حبه"ا"فجاء البهزي وهو صيقول: 
 -عليه الصالة والسالم-هذا قاله النبي  إنكن ألنتن صواحب يوسف(())المصاحبة والصحبة ألدنى مناسبة، 

 المصاحبة هنا ألدنى مناسبة. واحب يوسف(())ألنتن ص لمن؟ ألمهات المؤمنين
ووجه المناسبة بين صنيع أمهات المؤمنين مع صنيع صواحب يوسف، نعم، أظهرن ما لم يكن في الباطن، 

 ....لما قالت لحفصة -ارضي هللا تعالى عنه-لم يكن يقصدنه، وعائشة  اأبدين شيئ  
 ........طالب:..

في محل مناسب من كل وجه،  اكفؤ   االناس، يعني أنت افترض شخص   يكرهه اال، العادة أن الذي يخلف عظيم  
رضي هللا -ن غيره في مكانه، ال شك أن الناس يكرهونه، فكون أبي بكر نعم، رأى ولي األمر استغنى عنه وعي  

 يكون في أنفسهم منه شيء، فعائشة أرادت أن ال يكون في -عليه الصالة والسالم-يقوم مقام النبي  -تعالى عنه
، فقالت: إنه رجل أسيف، فأبدت -عليه الصالة والسالم-أنفس الناس على أبيها شيء؛ ألنه وقف موقف النبي 

يصر إال أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي  -عليه الصالة والسالم-ما لم تخفيه، وقالت لحفصة، والنبي 
 بالناس.

يعني  "الحمار بهذا شأنكم هللا رسول يا :فقال -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى"فجاء البهزي وهو صاحبه 
وهو صاحبه، البهزي صاحبه،  الصديق" بكر أبا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر "بهذا الحمار، إغراء

أبا بكر الصديق  -صلى هللا عليه وسلم-"فأمر رسول هللا واألمر ال يعدوه، فإذا تنازل عنه لهم طاب أكله 
- بين الرويثة والعرج -موضع أو بئر- باألثابة كان إذا حتى مضى ثم -في السفر الرفقة- الرفاق بين فقسمه

 ظبي إذا ،"سهم فيه ظل في -رأسه بين يديه إلى رجليه منحن  - حاقف ظبي إذا -موضع بين مكة والمدينة
ال في ال حاقف بي؟ نعم؟ في ظل فيه سهم، الضمير يعود على أقرب ظفي ظل فيه سهم، يعني في الظل وا 

 كور؟مذ
 .....طالب:...

ى أقرب مذكور مما يمكن عوده هم يقولون: الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ال يمكن عوده إليه، نعم، إل ،طيب
الزعم يطلق ويراد به القول، نعم يطلق زعم بمعنى قال، وهذا وارد وكثير في و  "في ظل فيه سهم فزعم" إليه

 ن"فزعم أويوافقه، دل على أن الزعم هنا بمعنى القول  م الكسائيول سيبويه في كتابه: زعما يق االنصوص، وكثير  
حارس، يقف عنده يحرسه،  "عنده يقف ن"أ هذا الرجل لم يسم   "رجال   أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 ؟نعم

 ......طالب:...
ا ، إنما يأتي ويراد به الكن ليس مطرد   ،يأتيكالم المشكوك به، في العني يرد، ي "فأمر رسول  (قال)عنى مأيض 
ال يحركه وال  "ال يريبه أحد من الناس"كالحارس له، بحيث  أن يقف عنده" رجال   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

نفره، فهم يقولون في  اأثار صيد   اعلى ذكر التحريك والتهييج لو أن شخص   "حتى يجاوزه" ،يهيجه أحد من الناس



، لكن عندنا األمثلة الحية اآلن عندنا المروحة لو أثار حمام في الحرم ..أو أمثلتهم: فأكلته حية، أو وقع في بئر،
ال ما عليه؟ نعم؟اوضربته المروحة وطاح ميت   ال  مث  ، عليه وا 

 ....طالب:....
 ال ينفر صيده، نعم؟

 .....طالب:....
 منصوص عليه في اآليةمع أن التعمد  ،ال، عندهم هذا إتالف، كثير من أهل العلم ال يفرق بين اإلتالف وعدمه

ا{ د  وبعضهم يقول: لو وقع  ؟يعني في المباشرة فكيف بالتسبب [( سورة المائدة79)] }َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مَُّتَعمِِ
ال غطائر على ثوبه، ثوبه معلق يب فأخذ الثوب ثم  ؟به ماذا يفعلي يلبس الثوب، ينتظر إلى أن يطير الطائر وا 

نده، نعم، لكن العمد منصوص عليه في اآلية في المباشرة، ففي التسبب من طار فعرض له ما يتلفه يضمن ع
 باب أولى.

 "حتى يجاوزه"ال يحركه وال يهيجه أحد من الناس، يعني لئال يريبه، وجد هذا الحارس  "ال يريبه أحد من الناس"
 ألنه ال يجوز للمحرم أن ينفر الصيد وال يعين عليه.

 ؟نعم
 .......طالب:.

 نعم. ،عند بعضهم
 .....طالب:..
 كيف؟
 ......طالب:.

ال في حقوق هللا؟ فرق بين حقوق اآلدميين؛ ألنه في يضمن إذا قصد اإلتالف، متعمد ، في حقوق اآلدميين وا 
 }َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{حقوق اآلدميين العمد وعدمه سواء؛ ألنه ليس من باب الحكم الشرعي 

 يضمن تسبب في إتالف مال المسلم باب الحكم الوضعي، هذالكن يبقى أنه من  [( سورة البقرة050)]
 ، من هذا قتل الخطأ...مداسواء  كان ع
 ....طالب:....

 كيف؟
 ........طالب:

اَل  }َربََّنا :-جل وعال-إلنسان نعم، يكون من باب ربط األسباب بالمسببات، أما في حق هللا  اال، لو كان مملوك  
 وقال: قد فعلت. [( سورة البقرة050)] ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{

 من قبلأ نهأ هريرة أبي عن يحدث المسيب بن سعيد سمع نهأ سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
خص، فيشمل الجزء من البحرين موضع معروف في شرق الجزيرة العربية يطلق بمعنى  أعم، وبمعنى  أ "البحرين

الشرقي بالمعنى األعم، وعلى الجزيرة المعروفة بالمعنى األخص، وهو تثنية بحر، واألصل فيه بحران، نعم، ثم 



هذا البحران، أو هذان البحران، وجئت من أبو ظبي، ما  :حكي بعد ذلك فلزم الياء، تقول: هذا البحرين، ما تقول
ال يغة، فالنسبة إلى البحرين بحرينيصمن أبي ظبي، ألنه خالص لزم هذه ال :تقول  بحراني؟ وا 

 .......طالب:.
وبحريني ألهل السنة، البحراني  ال، هم يفرقون، دعونا من التفريق العقدي يقولون: بحراني هذا لغير أهل السنة،

ة سبمعروف هذا عندهم، في بحث للشيخ إسماعيل األنصاري أظن في مجلة المنهل احتمال هذا أنه حقق أن الن
قبل  ؤثرة، األصل في المثنى أنه مرفوعإرجاعه إلى أصله بعد خلوه من العوامل المإلى البحرين بحراني مطلق ا، ب

ألنه في النسب ترد األمور إلى أصولها، لكن إذا التبس هذا،  ؛دخول العوامل، ثم بعد ذلك ينسب إلى أصله
ويلتبس بشرار الناس هذا ما هو بصحيح، شخص من خيار أهل السنة، ومن خيار الناس تقول له: بحراني، 

ن كان من حيث العربية له وجه.  نعم؛ ألن هذا يوقع في لبس، وا 
؟ ماذابين البصرة وعمان، يعني هذا مثل  في كتب البلدان القديمة تقول: موضع مثال  ... "أنه أقبل من البحرين"

 يسمونه؟ ماذايستعملونه اآلن للتحديد،  الذيالجهاز 
 .....طالب:...
 ؟جارمان

 .....طالب:...
وقالوا: في فيد ؟ ارمن، بين البصرة وعمان، كم من ألف كيلوجال، يعرفونه اإلخوان، الصيد والرحالت نعم، مثل ال

 ...-إن شاء هللا-ي تقف غتب مباشرةقالوا: بين مكة والبصرة، يعني اركب البعير و  -قرية في شمال الجزيرة-
 .....طالب:...

، طريق الحاج من البصرة إلى مكة ما يميل اوال يسار   االطرق معروفة ومسلوكة ال تميل يمين  ال، لكن عندهم هم 
، ال بد غي..بتال يمين وال يسار، معروف القرى التي يمر بها، فتكون بين مكة والبصرة، أنت إذا قصدت مكة 

براري وقفار، ومساحات  ألن هذه هو بدقيق، معروف، ما له دقة؛ ما مأن تقع في هذا الموقع، وكان تحديده
، أمور محددة، ..اآلن هنا الخرائط، وهنا المقاييس، وهنا ؟على طريقتهم عة، فكيف يتوصل إلى معرفتها بدقةشاس

الوحدة الثانية ال بد من الوقوف على  موضع بل عندهم اآلن لو جعل الوحدة الطرفية لما يراد الوصول إليه في
 عليها بدقة، وهذا يستعملونه بدقة في الحروب.تلك الوحدة، نعم، ال بد من الوقوف 

 الربذة "محرمين العراق أهل من اركب   وجد بالربذة كان إذا حتى ،"يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين
وأهل العناية بالبلدان يجزمون بأنها الحناكية، ثم خرج لجان من أهل التحري والتتبع،  ،إلى وقت قريب قرية كانت

عن  ااع القرية فوجدوا أن في الربذة ما ال يوجد في الحناكية، ثم أداهم اجتهادهم إلى أنها بعيدة جدًّ ودراسة أوض
من أهل العراق  ا"وجد ركب   ، ومات فيها-رضي هللا تعالى عنه-الحناكية، بالربذة هذه التي نفي إليها أبو ذر 

عن سألوا أبا هريرة هؤالء المحرمون، سألوه  "صيد لحم عن فسألوه "محرمين يعني أحرموا قبل الميقات محرمين"
ال غيرة بندة،  "الربذة أهل عند وجدوه" لحم صيد الحمام صيد، جاء هؤالء وهم محرمون، ودخلوا على بندة وا 

ال ما يأكلون؟ نعم؟ ا،ووجدوا حمام    يأكلون وا 
 .....طالب:....



 ؟حمام صيد، نعم هذادعنا من الدجاج،  ،صيد يا أخي
 ......طالب:...

 ما صيد لهم.
 قال م لم يصيدوه، ولم يصد من أجلهم،هلماذا؟ ألن "بأكله فأمرهم "فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة

 ههذا الحمام معد لمن؟ في ،بالمشاعر حمام يباع مثال   هولم يصد من أجلهم، في ... طيب، لم يصيدوهأبو هريرة.
 ن أجل الحجاج فال يأكلونه؟د مأحد غير الحجاج، هل نقول: إن هذا الحمام صي

 ......طالب:..
إنهم ال عبرة بهم، نفر يسير، نعم لكن شخص معه حمام مورد مستورد نعم، جاء به للمشاعر  ال، الذين يخدمون 

ال، هو مجمد، يعني يباع بالمشاعر، أو يباع  ؟هو قصد بيعه على الحجاج، فهل قصد صيده من أجل الحجاج
 رها من البلدان ال فرق، فلم يصد من أجلهم.بالرياض أو بمصر أو بغي

 .......طالب:
ي يصرف كل ما نصيده، نعم فيكون غصيد، لكن الذي يصيد نقول: فرصة الموسم يب ،صيد كله ......ال، حكمه

صاده من أجل الحجاج أو يكون صاده من أجل حاج بعينه؟ وهذا الشخص الذي يأكل ما صيد من أجله بعينه، 
ه وقت صيد، وخرج مجموعة، جمع غفير من الناس يصيدون من أجل هذا الموسم، يتكسبون يعني افترضنا أن

وقصد هذا الموسم أنه صيد من  : إن قصد الحجاج بهذامن جهة، وينفعون إخوانهم بتوفير اللحم لهم، هل نقول
النية تؤثر في  أنا أقول: مثل هذه ؟ثم يبيعه من حاج أو غير حاج ؟ أو صاده من أجل نفسه ليتكسب به،أجلهم
أنا صائده للحجاج، أنا أبيعه للحجاج، هل هذا معناه أنه صاده  :قولأو ال تؤثر؟ نعم، أنا أقول: هذا يالحكم 

 لهم؟ نعم؟
 طالب: ال، هو ليس لهم، يسترزق.
ن أكله الحجاج، نعم  ؟صاده لنفسه، وا 

 .......طالب:.
 صاده لنفسه، لمصلحته هو.

 .......طالب:.
 ؟نعم

 .....طالب:....
 اأنت افترض شخص   ؟أو صاده لشخص بعينه األصل من أجل الحجاج ليعينهم به ، لكن هل صاده لهم فينعم

أو عشرة على األقل، وال وجد إال حجاج، نعم أو يغلب  وحشيًّا، وهو شخص واحد وهو يكفي مائة اصاد حمار  
صدق بباقيه، أو أهدي باقيه، لكن هل على ظنه أنه لن يوجد إال حجاج، فقال: أنا أصيد هذا، وآكل منه، وأت

 يشترط تعيين المصيد من أجله؟ أو يكفي النية المطلقة أنه ال يصاد لحاج، ولو لم يعين، نعم؟
 طالب: مؤثر؟



هذا حمار وحش  دراهم، طيب هذا بغير عوض، أنا أقول:المؤثر؛ ألنه ما صاده من أجله، صاد من أجل  نعم،
دق به على الحجاج أو أهديه إليهم، حتى من أصل النية، هل يقصد التعيين والباقي أتص آكل رجل منه أو يد،

أنه صاده لزيد من الناس؟ إذا صاده من أجل شخص معين، هذا ال إشكال فيه أنه ال يجوز، لكن لو صاده 
 نه صاده من أجلهم؟: إوقال: أنا أتصدق به على الحجاج وهم محرمون، هل نقول

 طالب:........
 ؟، أو صاده ألناس غير معينين من الحجاجهو صاده لنفسه

وه.... وقال لهم: كلوا، يأكل أبو قتادة، كله لحالهإشارة إلى هذا؛ ألنه الحمار ما آفيه  طالب: حديث أبي قتادة
 -صلى هللا عليه وسلم-ولذلك أمره النبي  ؛لنفسه وهم لكن لم يصده من أجلهمميل إلى أنه كان منهم،  فيه

 ....فيه إشارة. بعينه لفالن، لكن لم يصدهبأكله، 
 ؟نعم

 يدل على أنهم صاده من أجل أن يضيفهم........ طالب: مثل أول حديث
يقول: زمن صيد، وأنا أريد أن أنفع الحجاج، وبر الحج إطعام  اما يدل على هذا، أنت افترض شخص   هال ما في

إال حجاج، لكن من غير قصد  أماميالطعام، وأصيد لي عشرة من حمار الوحش وأوزعه على الحجاج، أنا ما 
 بحافظة. وضعهوكل ما صاد  ،هو، عنده حوافظ اأناس معينين، صاده لهم، وال أكل أبد  

 طالب: من باب الصدقة.
 لكنه صاده من أجل الحجاج على نية العموم ال على نية الخصوص.

 طالب: هم ال يعلمونه.
 في الباب ما يكشف. لعلال، 

وعرفنا السبب  "فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 ذكرت المدينة قدمت فلما ،به مرتهمأ فيما شككت نيإ ثم"قال أبو هريرة: نهم لم يصيدوه، ولم يصد من أجلهم، أ

ى أخذت تساور أبا إال أن األمر وهذه الفتاو  ي مع هيبة عمر، ومع قوته في الحقيعن "الخطاب بن لعمر ذلك
 مرتهمأ ماذا :عمر فقال" لخطاب،فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر بن ا ،هريرة لتحريه وورعه واحتياطه لذمته شك

ال فاألصل أن يقول: فقلت: كلوه،  وهذا فيه التفات، "بأكله مرتهمأ أبو هريرة: فقال ؟به  "فقال: أمرتهم بأكله،وا 
 ...:ألوجعتك، الرواية التي :في الرواية التالية "يتواعده "بك لفعلت ذلك غيرب أمرتهم لو: "الخطاب بن عمر فقال

 بن سالم عن شهاب بن عن مالك عن وحدثني"في الحديث الذي يليه يقول: ". كتعله ألوجلو أفتيتهم بمنع أك"
 صيد لحم يف فاستفتوه بالربذة محرمون  قوم به مر نهأ عمر بن هللا عبد يحدث هريرة أبا سمع نهأ هللا عبد

 عمر على المدينة قدمت ثم :قال ،بأكله فأفتاهم يأكلونه -، وهم من أهل الربذةجمع حالل- ةأحل اناس   وجدوا
 :فقلت أفتيتهم؟ بمَ  :فقال"كما يدل على ذلك الرواية السابقة ، هيعني شك في فتوا  "ذلك عن فسألته الخطاب بن

يعني بالضرب أو بالتقريع، وفي  "ألوجعتك ذلك بغير أفتيتهم لو :عمر فقال :قال" والعلة ما ذكرنا "بأكله أفتيتهم
ألن هذا األمر  ؛هذا ما يدل على أن ولي األمر عليه أن يهتم بهذا أشد االهتمام، ولو أدى ذلك إلى الضرب

ال لضاعت أديان الناس، لو ترك الناس يفتون بغير علم  حفظ األديان من أولى ما يعنى به ولي األمر، وا 



ويضلون هذه مشكلة توقع الناس في ضالل مبين، فعلى ولي األمر أن يتدخل في مثل هذه األمور التي  فيضلون 
فهؤالء الذين يتساهلون " ألوجعتك ذلك بغير أفتيتهم لو"هذا عمر يقول: توى، تؤدي إلى ضياع الدين بضياع الف

 ون، وهذه من وظائف ولي األمر.في الفتوى، أو يفتون بغير علم، أو تكثر عندهم الشواذ، مثل هؤالء يمنع
عرف بهذا، القوة في الحق، ومثل هذا يورد لبيان فقه أبي هريرة من  -رضي هللا تعالى عنه-المقصود أن عمر 

أن يكون لم يصب، فأراد أن يتثبت مع ما  -جل وعال-خوفه من هللا  :: إصابته الحق، األمر الثانيوجوه، أوال  
بالجرأة إنما العلم عته هيبة عمر من أن يتثبت، وهذا هو العلم، ليس العلم في المسألة من هيبة عمر، ما من

 بالورع. 
 ولااااااااااايس فاااااااااااي فتاااااااااااواه مفااااااااااات  متباااااااااااع

 

 ماااااا لااااام يضاااااف للعلااااام والااااادين الاااااورع 
 ج

لقت المرأة طلقة واحدة أراد أن يختبر أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة إذا ط   -رضي هللا عنه-ال بد من هذا، عمر 
، طلقت اتزوجت بآخر ثم رجعت إلى األول تعود بطلقاتها أو تستأنف؟ معروف أنها إذا كانت بائن   أو اثنتين ثم

لعد من جديد، لكن لو طلقت ثم تزوجت، ثم تزوجها األول ثانية، تعود صفر، تستأنف من جديد، تبدأ با اثالث  
ويبقى له واحدة؟ نعم؟ ترجع بطلقاتها،  نها ترجع بطلقاتهاإ :نها تبدأ من جديد كالبائنة أو نقول: إهل نقول طلقتين

رضي -يبقى له واحدة فقط، وقال له عمر نفس الكالم هذا، لو قلت غير هذا ألوجعتك، وهذا اختبار من عمر 
على  -رحمه هللا-لمن يتصدى لإلفتاء مثل أبي هريرة، وهذا استدل به شيخ اإلسالم ابن تيمية  -هللا تعالى عنه

ن أبا هريرة راوية غير فقيه، ويشترطون في قبول رواية الراوي أن : إع قول من يقولفقه أبي هريرة، وهذا لدف
 ؟، لكن هذا قول مردود، نعمايكون فقيه  
 ......طالب:..

 نحن، وقال: لو أفتيت بغير هذا ألوجعتك، لكن -إن شاء هللا- نحن معارضينههذا قول أبي هريرة وعمر بعد ما 
 حد يوجع الحين.أما عندنا 

 -الحميري التابعي المشهور- األحبار كعب نأ يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني": يقول
 بأكله كعب فأفتاهم -صاده حالل- صيد لحم وجدوا الطريق ببع  كانوا إذا حتى ركب في الشام من أقبل
 قد فإني :قال كعب :قالوا ؟ابهذ أفتاكم من :فقال له ذلك ذكروا بالمدينة الخطاب بن عمر على قدموا فلما :قال

ال فالحاج له أمير، ومكة لها أمير، نعم ألن  عني إمارة جزئية على هؤالء الركب،ي "ترجعوا حتى عليكم أمرته وا 
 كانوا لما ثم "فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا حيات تتوزع، نعم فهي إمارة جزئية،اإلمارات تتجزأ، والصال

 قدموا فلما ،فيأكلوه يأخذوه أنب كعب فأفتاهم -قطيع من جراد- جراد نم رجل بهم مرت مكة طريق ببع 
أي بأكل الجراد وهم محرمون،  ؟"بهذا تفتيهم نأ على حملك ما :فقال ،ذلك له ذكروا الخطاب بن عمر على

يعني بأكل  ؟"بهذا تفتيهم نأ على حملك ما" عم فتشمله اآلية، فهو صيد، ومصيدومعروف أن الجراد يصاد، ن
}ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاع ا يقول:  -جل وعال-وهللا  "البحر صيد من هو :قال"لجراد وهم محرمون؟ ا

يَّاَرِة َوُحرَِِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبرِِ َما ُدْمُتْم ُحُرم ا{  :قال "قال: هو من صيد البحر، [( سورة المائدة70)] لَُّكْم َوِللسَّ
- هي نإ بيده نفسي والذي المؤمنين أمير يا :قال" ؟ما الذي يعلمك؟ رأيته يخرج من البحر؟ نعم ؟"يكيدر  وما



 -عطسة، عطس الحوت فخرج الجراد- حوت نثرة الإ إن هي -ليل وجود االستثناء بعدهابد ( هذه نافيةإن)يعني 
وورد به  "مرتين عام كل فيينثره  -ه متفرق ا، يعطس ويطلع الجراد ذايعني يرمي- ينثرهإن هي إال نثرة حوت 

حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس أن الجراد نثرة حوت من البحر، لكنه حديث ضعيف، واألكثر على أن 
بأنه بحري وال جزاء فيه اعتمد على مثل هذا  :الجراد بري وليس ببحري، فال يجوز صيده وفيه الجزاء، ومن قال

، وهذا مما يتلقى عن بني إسرائيل -رضي هللا تعالى عنه-حضور عمر وهو ثابت، يعني قرره كعب األحبار ب
مما ال يصدقون فيه وال يكذبون، نعم، لكن المشاهدة والواقع بعد التتبع من جهات تعنى به يدل على خالف هذا، 

عمر  نعم، والمسألة اجتهادية، يعني من اقتنع، بلغه مثل هذا الخبر واقتنع به، وقال: إن كعب ذكره في محضر
وسكت، وقال به بعض الصحابة أنه بحري، بناء  على هذا، وثبت عن بعض الصحابة  -رضي هللا تعالى عنه-

أنه بحري، أما الحديث المرفوع فهو ضعيف ال يصح، فالمسألة اجتهادية، والذي يراه بحري ال جزاء فيه، والذي 
 اشبه ذلك، وأقيامه ترتفع وتنخفض، نعم، أحيان  أو ما أ هو بري فيه الجزاء، فيتصدق بدرهم أو بقبضة طعاميقول: 

كذا، واآلن سعر الجراد أظن أغلى بكثير، نعم، كان الناس يخرجون  اتمرة، وأحيان   ايكفي قبضة من طعام، وأحيان  
سنين يأكلون الجراد،  -عليه الصالة والسالم-الصطياده ويتقوتون عليه، وسافروا مع النبي وغزوا مع النبي 

ووضعه في كيس، فطلبت المدرسة هندسة، من أين هندسة ذاك  امشايخ يقول: إنهم صادوا جراد  وواحد من ال
هندسة، واحد من د لبلد آخر وبيع بخمسة واشتروا ابخمسة رياالت، وبعث الجر  ؟ قالوا: بكم الهندسة؟الوقت

 ري، ويشهد الواقع بهذا.والذي يغلب على الظن أنه ب ،المقصود أن المسألة قابلة لالجتهادالمشايخ المشاهير، 
أكل الجراد، وأكل  -عليه الصالة والسالم-والرسول  "الطريق على الصيد لحوم من يوجد عما مالك وسئل"

ال ألن سم، يعني سام هذا الجراد، فيمنع للضر  هبحضرته فهو حالل، إال ما يذكر عن جراد األندلس، وأنه في
 يعني يشتريه المحرم؟ ؟"المحرم يبتاعه هل الطريق على الصيد لحوم من يوجد عما مالك وسئل"الجراد ممنوع. 

هذا يدل على  "كرههأ فإني صيد أجلهم ومن -يقصد به الحاج- الحاج به يعتر  ذلك من كان ما أما :فقال"
: موسم الحج يصيد من أجل الحاج ليبيع عليهم فتنفق سلعته في هذا الموسم، أن النية العامة كافية، نعم، إذا قال

بهم، إنما يقصد بيعه على الحجاج،  ابعينه، وال يقصد به اإلهداء إلى الحاج إرفاق   اال يقصد به حاجًّ  ة عامةني
على الحجاج، يعني فرق بين أن يجعله في محل يرتاده الحجاج وغيرهم على محل  به البيعنعم، إنما يقصد 

ال حجاج، ويجزم بأنه لن يشتريه إال حجاج، إشكال، لكن إذا قصد موضع ما فيه إ هسواء، هذا مثل الربذة ما في
 فهو يقصد الحجاج بهذا، هذا الذي يقصده مالك.

 "كرههأ فإني صيد أجلهم ومن -يعني يقصد به الحاج- الحاج به يعتر  ذلك من كان ما أما"فقال: يقول: 
 فأما" لكراهة كراهة التحريم،، وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بااتحريم   "عنه وأنهى" والمراد بذلك كراهة تحريم

أي يجوز له شراءه  "به بأس فال فابتاعه محرم فوجده -بحج أو عمرة- المحرمين به يرد لم رجل عند يكون  نأ
 .-رضي هللا عنه-كما في فتوى أبي هريرة 

 صاده قد صيد وعنده حرمأ من "يرسله نأ عليه فليس ابتاعه أو صاده قد صيد وعنده حرمأ فيمن مالك قال"
 نأ بأس وال -يطلقه- يرسله نأ عليه فليس" ،اشتراه قبل أن يحرم واستصحبه معه ابتاعه أو ،قبل أن يحرم



ا أي يبقيه عندهم، "أهله عند يجعله ي، له أن يذبحه؟ ليس قبل أن يحرم ثم أحرم وهو بيده ح لكن لو صاد صيد 
 بعد أن نوى الدخول في النسك. له أن يذبحه

؛ ألن ابل يجب عليه أن يرسله، يطلقه إذا كان حيًّ  ،له في بلده وهو حي؟ ليس له ذلكهل له أن يبعثه إلى أه
 الصيد ما بعد تم، يعني مجرد اإلمساك ليس بصيد.

أي: يبقيه عندهم، وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه ومعه إلى أهله،  "أهله عند يجعله نأ بأس وال"يقول: 
ه ثم أحرم هل يقال: اتصل على أهلك م مثال  للبيع لألكل، نعم في بلدحمايعني لو افترض أن عنده تجارته بال

 ؟، نعم..يفتحون الباب
 ......طالب:...

 وال صادها في حرم، وليس عليه أن يرسلها، يطلقها. ،نه ما صاده محرمأل ليس.......؛ ال،
كانت المياه المالحة أو  سواء  يعني  "واألنهار البحر في" وغيرها من صيد البحر "الحيتان صيد في مالك قال"

يَّاَرِة{ "حالل نه"أ كالغدير "ذلك شبهأ وما والبرك" العذبة ( 70)] }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاع ا لَُّكْم َوِللسَّ
بنص القرآن، لكن هل هناك من الصيد صيد يعيش  "فللمحرم أن يصطاده" فصيد البحر حالل [سورة المائدة

 مائية؟  ؟نعم؟ فيه طيور يمكن أن تعيش في الماء؟ نعم ا؟ي البر والبحر؟ يصير برمائيًّ ف
 ......طالب:..

في البر، وأحيان ا يعيش في البحر في إذا وجد من هذا النوع برمائي مما يصاد وباإلمكان أن يعيش  برمائية، إذ ا
 فال يصاد.بون جانب الحظر لمثل هذا يغ

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :الصيد من أكله للمحرم يحل ال ما :ابب
 عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني

صلى هللا عليه - هللا لرسول أهدى أنه -رضي هللا عنه- الليثي عن الصعب بن جثَّامة -مارضي هللا عنه-
 رسول رأى فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عليه فرده ،بودان أو باألبواء وهو اوحشيًّ  احمار   -وسلم
 ((.حرم أنا إال عليك نرده لم إنا)) :قال ،وجهي في ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 عفان بن عثمان رأيت" :قال ربيعة بن عامر بنعبد الرحمن  عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 فقال صيد بلحم أتي ثم ،أرجوان بقطيفة وجهه غطى قد صائف يوم في محرم وهو عرجبال -رضي هللا عنه-

 ".أجلي من صيد إنما كهيئتكم لست إني :فقال ؟أنت تأكل ال أو :فقالوا ،كلوا :ألصحابه
 يا: "له قالت أنها -ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 .الصيد لحم أكل تعني "فدعه شيء نفسك في تخلج فإن ليال عشر هي إنما أختي ابن
 أنه يعلم وهو منه فيأكل الصيد ذلك له فيصنع صيد أجله من يصاد المحرم الرجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .كله الصيد ذلك جزاء عليه فإن ،صيد أجله من



 يأكل بل :فقال؟ الميتة يأكل أم فيأكله الصيد أيصيد :محرم وهو الميتة أكل إلى يضطر الرجل عن مالك وسئل
 ،األحوال من حال في أخذه في وال ،الصيد أكل في للمحرم يرخص لم -تبارك وتعالى- هللا أن وذلك ،الميتة
 ".الضرورة حال على الميتة في أرخص وقد
 أو خطأ كان بذكي ليس ألنه ؛لمحرم وال لحالل أكله يحل فال الصيد من ذبح أو المحرم قتل ما وأما :مالك قال
 مثل واحدة كفارة عليه إنما يأكله ثم الصيد يقتل والذي ،واحد غير من ذلك سمعت وقد، يحل ال فأكله اعمد  
 .منه يأكل ولم قتله من

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من أجله، والباب ما لم يصده أو يصد هو في الباب السابق ما يحل، و  "الصيد من أكله للمحرم يحل ال ما :باب"

 وهو ما صاده بنفسه أو صيد من أجله. حرم أكله من الصيدما ال يحل للم :الثاني
 عبد بن هللا عبيد عن -اإلمام الجليل محمد بن مسلم الزهري - شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

حبر األمة - عباس بن هللا عبد عن -الهذلي أحد الفقهاء السبعة من التابعين- مسعود بن عتبة بن هللا
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول أهدى أنه -الليثيبن ربيعة - جثامة بن الصعب عن -وترجمان القرآن

حشي، في بعض الروايات: لحم حمار، وهذا ال و هذه الرواية تدل على أنه كامل، حمار كامل،  "اوحشيًّ  احمار  
ق الكل ويراد به ار، وفي رواية: عجز حمار وحشي، ويطليدل على كماله، وهي في مسلم، وفي رواية: رجل حم

يلي المدينة  يقولون: جبل بينه وبين الجحفة مما "باألبواء وهو" كس، فال اختالف بين هذه الرواياتوالع البعض
صلى - هللا رسول عليه فرده" رب الجحفة، فهما موضعان متقاربان،موضع ق "بودان أو" ثالثة وعشرون ميال  

عليه الصالة -ولذا لما رد النبي  ؛فتأثر؛ ألن رد الهدية ال شك أن فيه كسر لقلب المهدي "-وسلم هللا عليه
أو أبي جهيم، نعم، لكي يعرف أنه إنما  ))أتوني بأنبجانية أبي جهم((الخميصة على أبي جهم، قال:  -والسالم

هذا التأثر  -عليه الصالة والسالم-لنبي رده ألمر، ال ألنه رده لذات المهدي بدليل أنه طلب منه غيرها لما رأى ا
يعني محرمون، وألجل أننا محرمون رددناه عليك،  ((حرم أنا إال عليك نرده لم إنا)) لقلبه: افي وجهه قال تطييب  

ولذلك رده لكي يتم الجمع والتوفيق بين  ؛-عليه الصالة والسالم-وهذا محمول على أن الصعب صاده من أجله 
 قتادة.  هذا وبين حديث أبي

الدال مفتوحة، حرف مضعف، واألصل  (هلم نردَ )المحدثون يضبطونه هكذا  ؟ضبط نرده ((عليك هنردَّ  لم إنا))
ه، أنها عاملة تجزم الفعل المضارع والمضعف ال يبين عليه مشدد، فالمحدثون ينطقونه هكذا لم نردَّ  (لم)في 

هحدوالنووي ينقل عن أهل اللغة قاطبة وهم يخطئون أهل ال لكن لو كان  (عليك يث في مثل هذا الموضع )لم نرد 
ما  (هلم نرد  )وأهل اللغة يقولون:  (هلم نردَّ )المحدثون يقولون: ها للمناسبة، إلى ضمير المؤنث فتح لم نردَّ  امضاف  

 نعم؟ ؟الذي يترتب على قول أهل اللغة
  .....طالب:...

امل سواء  كان اللفظي أو لكن إذا ترتب على إهمال الع ه الجر،ال يدخل نعم إهمال العامل، اآلن إذا الفعل أوال  
ذا كان المعنوي  ، ..إذا ترتب عليه ما يلغيه عن العمل يحرك، ويحرك بحركة ال تلتبس بتأثير العوامل األخرى، وا 

رفع ين، ي  نعم اللتقاء الساكن [( سورة المجادلة44)] }َيْرَفِع َّللاَُّ{ لفعل في موضع جزم ووليه ساكن يكسرإذا ا



ال ال؟ لو قيل  أللغياللتقاء الساكنين، لو حرك بالضم بالرفع مثال   مل ع أ لغييرفع  هللا،  :عمل العامل، صح وا 
يحرك بحركة ال تؤدي إلى  ة إذا لم تمكن حركته المناسبة لهه، فيحرك بحركالعامل، والعامل ال يمكن إلغاؤ 

ء الساكنين بالكسرة، واألصل أن الكسر ال يدخل األفعال، فإذا إلغائه، ولذلك حركوا المضارع المجزوم عند التقا
قرأ القارئ الفعل المضارع مكسور، وهو يعرف أن الفعل ال يدخله الكسر تبين أن هناك عامل أثر في هذا الفعل؛ 

بحركة ألنه ال يتعذر النطق فيه على إلغاء العامل، ال يتعذر، الرفع ما يتعذر، لكن إعمال العامل متعذر فيحرك 
ذر إعمال العامل تدل على أن الفعل انتقل من حركته األصلية قبل دخول العامل إلى حركة فرعية، وحيث تع

يحرك بحركة تدل على أنه انتقل عن وضعه األصلي مثل تحريك الفعل المضارع المجزوم  بحركة مناسبة له
 بالكسر عند التقاء الساكنين.

ذا قلنا (،لم)ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل  (ها لم نرد  إن)ه( لو قلنا: ونأتي هنا إلى )نرد   ولم  (هلم نردَّ ) :وا 
يتقدمه ضمير نصب عرفنا أن العامل أثر فيه، لكن لما لم نتمكن من الحركة األصلية حركناه بحركة تدل على 

ا بفعل األمر منه المضارع لو أتين اأنه فعل منتقل، من فعل مجرد عن العوامل إلى فعل أثر فيه العامل، أيض  
ه، هل يستطيع ؟ ردَّ (هنرد  )أقول: األمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فكيف نصوغ األمر من  ..،واألمر يجزم

ه؟ نعم؟ بالضم؟ ما يمكن، إذ ا  هذا مثله، ونسبة النووي هذا إلى أهل اللغة لعل المراد به بعضهم. أن يقول: رد 
 .....طالب:...

 فيها ربيعة؟ ماذا
 .....ب:..طال

ألن التضعيف أخفى الحرف الذي  وقلب، الجزم هنا متعذرحرف نفي وجزم  (لم)المسألة معروفة عند أهل اللغة، 
عليه الجزم، فشدد، نعم، فيحرك بالضم إذا حركناه بالضم على ما ادعاه النووي من أنه قول أهل اللغة إذا حركناه 

صل، والعامل عامل، نعم، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل بالضم أدى ذلك إلى إلغاء العامل، ورده إلى األ
إلى ما أثر فيه العامل، لكن لما تعذر عمل العامل بالحركة  وضعه األصلي قبل دخول العواملمنتقل عن 

 المناسبة انتقل إلى غيرها كما في جر الفعل المجزوم عند التقاء الساكنين.
 "سمعت أنَس بن مالك" " هذه اللغة الربيعية عندهمبن مالك عت أنَس سم" ون أما لغة ربيعة التي تذكر فهم ال ينون

ا واألصل أن تقول:  ( سورة 055)] }اَل ُتَضنرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{طيب عندنا " فال تأتي هنا، بن مالك"سمعت أنس 
( 050)] اِتٌب َواَل َشِهيٌد{}َواَل ُيَضنرَّ كَ  [( سورة البقرة055)] }اَل ُتَضنرَّ َواِلَدٌة{ال تضارَّ نعم  [البقرة

إلى الفاعل والمسند ر، فالفعل مشترك بين المسند ر، أو تضارَ تضار   :كلها حركت بالفتح، أصلها [سورة البقرة
 .وهللا أعلمإلى المفعول، 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (14كتاب الحج ) -طأ المو 

 .الصيد في الحكم :باب، وباب: أمر الصيد في الحرم، و الصيد من أكله للمحرم يحل ال ما :بابتابع: شرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما صحبه أجمعين، بينا محمد وعلى آله و ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 ما ال يحل للمحرم أكله من الصيد. :في باب -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

وفي  ،ويطلق ويراد به االصطياد، فيحرم االصطياد من المحرم ،أن الصيد يطلق ويراد به المصيد اعرفنا سابق  
ذكر د؛ ألن األكل إنما يكون للمصيد. صيوهنا في الترجمة يتعين الم ،أكل الصيد المصيد االحرم، ويحرم أيض  

صلى هللا - ، وهذا سبق الكالم فيه حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول هللا-رحمه هللا تعالى-المؤلف 
أو عجز  ل كما توحي به الرواية المذكورةهل هو كام ا وحشيًّا، على ما جاء في الرواياتحمار   -عليه وسلم

 ،-صلى هللا عليه وسلم- حمار؟ وهو باألبواء أو بودان فرده عليه رسول هللا حمار، أو رجل حمار، أو من لحم
يعني متلبسون  ))إنا لم نرده إليك إال أنا حرم((لقلبه قال له:  اتطييب   ره لما رأى ما في وجهه من التغيروجبر خاط

أكل من الصيد الذي  -عليه الصالة والسالم-بدليل أن النبي  ،باإلحرام، وهذا محمول على أنه صيد ألجله
عليه -صاده أبو قتادة، نعم فيجمع بينهما بأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي 

 .-الصالة والسالم
 بن عامر بنعبد الرحمن  عنبن محمد بن عمرو بن حزم  بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 ملة حاليةهذه ج (محرم وهو) "محرم وهو -وهو منزل بطريق مكة- بالعرج عفان بن عثمان رأيت" :قال ربيعة

 "أرجوان "بقطيفة القطيفة: كساء له خمل "بقطيفة وجهه غطى قد" صائف: يعني حره شديد "صائف يوم في"
هل  يفة أرجوان، اآلن هو في يوم صائفقد غطى وجهه بقط ،هو محرمو قد غطى وجهه أرجوان: صوف أحمر، 

أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد، لكنه في يوم صائف، وبعض الناس احتاج إلى 
مل أن يكون تغطية الوجه ويحت ال ينام إال إذا غطى وجهه على أي حال كان، سواء  كان في حر أو في برد،

لمحرم هل هو مما ل ل النواميس من ذبان وغيرها، المقصود أنه محرم وغطى وجهه، والوجه بالنسبةهذه من أج
المسألة خالفية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم  أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ يجب كشفه كالرأس

هذه الرواية  ))وال وجهه((في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم:  ))وال تخمروا رأسه((الذي وقصته ناقته، وفيه: 
ولو  لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسهه، وعلى هذا لو غطى وجهه تدل على أن وجه المحرم ال بد من كشف

كانت لحاجة، فدية أذى، كما هو معلوم، كما لو غطى رأسه، وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير 
أنها دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول ال مانع من القول بقبولها، و  محفوظة، زيادة مسلم، لكن ما

؛ ألنه يرى حل -رضي هللا تعالى عنه-كرأسه، ويكون هذا رأي لعثمان  ثقة، فال يجوز تغطية المحرم وجههزيادة 
 تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل.



قد غطى وجهه بقطيفة  فان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، رأيت عثمان بن ع..اآلن هذه "صيد بلحم أتي ثم"
ليبين أن  قضية وأتقنها، ذكر المكان بالعرجت للقضية تدل على أن الراوي ضبط الأرجوان، كل هذه المالبسا

وهذا التصرف في  ،ه هذا الخبربدليل أنه ذكر المكان الذي حصل في الراوي ضبط ما حصل له في هذا المكان
ن كان فيها أو يؤخذ منها أحكام إال أن المقصود يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة، هذه و  ي بلحم صيد "ثم أتا 

هذا  ، لست كصفتكم،يعني لست مثلكم- كهيئتكم لست إني :فقال ؟أنت تأكل ال أو :فقالوا ،كلوا :ألصحابه فقال
فدل على أن المحرم ال يؤكل ما صيد ألكله، بخالف ما صيد ال ألجله  ،وأنا محرم "أجلي من صيد إنما -الصيد

 فإنه يأكل.
 بن هشام عن "له قالت أنها المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
هللا بن خالة عبد  خالة عروةألن عائشة  خالته؛ المؤمنين أم عائشة عنعروة بن الزبير  أبيه عنبن الزبير  عروة

 عشر هي إنما -أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين- أختي ابن يا :له قالت أنها" الزبير، أخت أسماء أمهما
يعني تحمل، واصبر عما ألفته نفسك هي عشر ليال، لكن من يطيق الصبر عما ألفته نفسه في هذه  "اللي

الليالي العشر وفي غيرها إذا كان قد أطلق لنفسه العنان؟ كل على قدره سواء  كان ممن استرسل في المحرمات، 
قد أطلق لنفسه العنان في المكروهات، ال يطيق الصبر عنها وال في عشر ليال، وال في األربع الليالي، إذا كان 

 النفس تحتاج إلى فطام في الرخاء.في الشبهات، في المباحات، كل على قدره، ف
 الااانفس كالطفااال إن تهملاااه شاااب علاااى

ن تفطماااااااه يااااااانفطم   ج  حاااااااب الرضااااااااع وا 
 

، فالنفس تحتاج إلى فطام، بع وال أقل اصبر عشر ليال وال أر  ؟كيف عشر ليال وهي تقول له: إنما هي عشر ليال 
ذا كان في مجلس حشمة وبين أن اس يستحيي منهم يعد نفسه في وال أكثر، بعض الناس ما يطيق ساعة صبر، وا 

، يتثاقل كثير من اإلخوان الذين عودوا أنفسهم على كثرة القيل والقال، يعني ال يطيق مجالسة أهل التحري، سجن
ني لو واحد جالس في مجلس ثم تكلم شخص بكالم ثم انتقد والتثبت، ولذلك استثقل الناس أو يستثقلون النقد، يع

صار عليه أشد من وقع السيوف، لماذا؟ ألن اإلنسان إذا عود نفسه على شيء صعب عليه الفطام منه، 
ا مواجهته بما يظن أنه يسوؤهويصعب علي والسبب في هذا  به، ا، ولو كان خالي  اوتوجيه   اولو كان نصح   ه أيض 

ال المفترض أن اإلنسان يفرح إذا انتقد، أن يبين له الخطأ فيكف عنه أن النيات مدخولة ولذا جاء في الحديث  ؛وا 
 .))الدين النصيحة((الصحيح: 

وقلقت منه  نفسك شيءتحرك في إن نعم  "فدعه شيء نفسك في تخلج فإن" يعني تقللها "إنما هي عشر ليال"
))دع ما يريبك إلى ما ال يريبك((  في الحديث:م ا، و فدعه، يعني فشككت فيه فدعه، فاتركه خشية أن يكون إث

اترك ما تشك فيه إلى ما ال تشك فيه، بعض الناس إذا اشترى بضاعة، فقيل له: كم الحساب؟ قال: ألف، قال 
لصاحب البضاعة: ألف، مجموعة من البضائع لما جمعها صاحب الحساب ألف، وهو يتوقع أنها ألف ومائتين 

بدون حساب، أو غلطت في الحساب، وال  احب السلعة، ويقول: لعلك تركت شيئ ايراجع ص، المشتري، ال مثال  
إذا غلب  ه أن يراجعه، يجب عليه أن يراجعهعلي ا غلب على ظنه أنه أخطأ في حسابهمع أن األصل إذ ،يتأكد

ذا كان يعرف أسعار المفردات عليه هو أن ي ،على ظنه  ،تركت كذا أو جمع، ويرجع إليه فيقول: نسيت كذاوا 
من أين؟ وبعضهم يقول: ال،  اوالصحيح أن المجموع كذا؛ ألن اليوم في درهم ودينار تستطيع أن توفي، لكن غد  



فإذا غلب دقق أكثر من هذا، وهو صاحب الشأن، ، وليس لنا أن نانعطيه ألف   دام هو قال لي: المطلوب ألف ما
ذا شك واستوى عنده األمران ف ،على الظن وجب عليه المسألة ورع، يعني  ؟المسألة ورع، ما يدري كم المجموعوا 

 إن تخلص من هذا المشكوك فيه فهو األصل.
بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني  "الصيد لحم أكل -ارضي هللا عنه-عائشة - تعني ،"فدعه

شككت  محرم أو حالللحرم؟ دعه، هل صاده هل صيد من أجلك أو ال؟ دعه، هل كان صيده في الحل أو في ا
قد يقول قائل: الشك ال يزيل اليقين، المتيقن أنها ذبيحة كثير، غيره  -وهلل الحمد-في هذا كله؟ دعه، والحالل 

شك، والشك ال  دهذا مجر  ؟أو في الحرم أو خارج الحرم ،مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم
القاعدة إنما يلجأ إليها عند اإللزام، وعند التقاضي، لو أراد أحد  ويرفع اليقين، نقول: هذا هو موطن الورع، ه

 منعك قلت له: الشك ال يرفع اليقين.
 أجله من أنه يعلم وهو ،منه فيأكل الصيد ذلك له فيصنع صيد أجله من يصاد المحرم الرجل في مالك قال"

تبعض، وقيل: بقدر أكله، صيد حمار ال بقدر أكله؛ ألن الجزاء ال ي "كله الصيد ذلك جزاء عليه فإن ،صيد
يقول مالك:  ،ويعرف أنه صيد من أجله ،وحشي من أجل زيد من الناس، وطبخ وقدم له فأكل منه ربع العشر

ني هل نقول: عليك ربع يعال بقدر أكله،  كله الصيد ذلك جزاء عليه فإن أجله منصيد  أنه يعلم وهو منه فيأكل
صيد حمامة من أجل زيد فطبخت واجتمع عليها أربعة فأكلوها  :مثله ؟كاملة أو نقول: عليك القيمة عشر القيمة

كل واحد عليه  ؟منهم زيد، الثالثة ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل األربعة كل واحد عليه جزاء
؟ عليه هو ماذاوماذا على من صادها؟  ؟ألنها صيدت من أجلهم؟ نعم ة؟ أو نقول: األربعة كلهم في شاة؛شا

 ؟ ممكن؟ نعم؟ حمامة واحدة يصير عليها خمس شياة نقول:
 .......طالب:..

 ؟اصاده الذي، و ةأنه ال يتبعض، الجزاء ال يتبعض، كل واحد عليه شا
 ........طالب:.

 ين؟ أ
  ......طالب:...

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم{ محرم أو في الحرم  .ةعليه شا [( سورة المائدة79)] }َفَجزَاء مِِ
 ... ......طالب:

 ؟أو افترض ربع العشر، نعم بعالر  ايسير   انعم؟ الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزء  
 ... ......طالب:

ال ما عليه؟ من؟  وأثم، وعليه شيء وا 
 ......طالب:...

الك أن هؤالء افترضنا حمامة صيدت في الحرم، وقدمت ألربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي اإلمام م األربعة، نحن
 ؟األربعة كل واحد عليه شاة، نعم

 .......طالب:.



ما في أمثال، اآلن  ليه شاة، أو نقول: هذه فجزاء مثلع اأيض   ا؛ ألن الجزاء ال يتبعض، والذي صادهعليه شاة
م؛ ون وال شيء عليهإن الذين أكلوا هؤالء آثم :ألزمناه بخمسة أمثال، ألزمنا المجموعة، واألصل مثل، هل نقول

 ؟نعم، ويختص الجزاء بمن قتل؟ أو عليهم جزاء؟ ألنهم ما قتلوا
 ... ......طالب:

 وهو منه فيأكل الصيد ذلك له فيصنع صيد أجله من يصاد المحرم الرجل في انظروا كالم اإلمام مالك صريح:
 جزاء عليه فإن دصيمن أجله  أنه ، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه األمر ال شيء عليه، وهو يعلميعلم
 .كله الصيد ذلك

ال بقدر أكله، هناك من أهل العلم من يقول: عليه بقدر أكله،  فعليه الجزاء كامال   قالوا: ألن الجزاء ال يتبعض
فإذا كان عليه بقدر أكله، واألربعة أكلوا هذه الحمامة األربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو 

ل: أن كل واحد من أو ثالثة احتماالت، األو  يشتركون في الجزاء، عندنا أربعة احتماالت ول: إن الخمسةنق
كل الثالث: أن الجزاء على من قتل ومن أكل واحد عليه الخمس، ، ةالثاني: على الجميع شاالخمسة عليه شاة، 

نما يأثم؛ ألنه أكل ما حرم عليه، ومن قتل عليه ف ولو صيد من أجله ال جزاء عليه  ديته، نعم؟وا 
 .........طالب:.

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم{ ا َفَجزَاء مِِ د  َتَعمِِ لوا هم؟ إنما أكلوا ما حرم هل قت [( سورة المائدة79)] }َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ

ال ما فيه؟ حرام، لكن ه [( سورة المائدة70)] }َوُحرَِِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبرِِ َما ُدْمُتْم ُحُرم ا{ عليهم ذا فيه جزاء وا 
على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب  هم، نعم حرم، لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكمحرم علي
 نعم؟ ؟وال جزاء عليه امحظور  
 .........طالب:

 نعم؟ ؟يعني ضمان ما أكل
لكن هل يستفيد منه أحد من أجل أن ه على القاتل بالدرجة األولى، الصيد الذي قتله المحرم نعم جزاؤ  : هذاأوال  

،يضمنه من أكله، يعن لو أكلها كلها إال أوقية جاز، فإن أكل األوقية ضمنها؛  ي مثل ما قالوا في األضحية مثال 
مالك أن هذا صيد، صاده ألن لها مصرف، لكن هل هذا الصيد له مصرف؟ أو المسألة مفترضة في كالم 

 ؟، فالحالل هذا ال جزاء عليه، نعممثل قصة الصعب حالال  من أجل محرم،
 ........طالب:.

 عليهم جزاء؟
 .......طالب:..

 يعني على رأي اإلمام مالك عليهم الجزاء.
 .........طالب:

ما فيه، أنا أقول: إن هذا منع من أكله فأكله عليه حرام، وارتكب المحرم كما لو أكل ميتة، أو أكل أي حيوان 
 ون تأويل، حمار أهلي، يلزم بشيء؟لحم حمار بدمحرم، نعم لو جاء شخص وأكل 



 .........طالب:
 ما يلزم بشيء، إنما ارتكب محرم.

 .......طالب:..
 ماذا؟احتمال 
 ........طالب:

إشكال وال شيء عليه، لكن هذا الحالل  هفيه إشكال؟ بالنسبة للصائد ما في الل خارج الحرماآلن الصيد من ح
؟ رم صاده من أجل محرم، نعم، ال يجوز أن يأكل منه، لكن أكل، يلزم بشيءالذي صاد هذا الصيد خارج الح

 نعم؟
 ........طالب:.
 .نعميعلم، 
 ألزمه مالك.طالب: 

يعلم أنه صيد من أجله، وهذا يعلم أنه حمار أهلي أو كلب قدم له فأكل، يعني هذا الصيد ال بد له من جزاء، 
قل إلى من وراءه، صار المباشر للقتل المباشر ما هو مكلف صار من يتوجه إليه األمر األصلي معذور، ينت

 هل ينتقل الحكم للمتسبب؟ ؟بهذا الحكم، ينتقل إلى المتسبب
 ........طالب:.

نعم، والتسبب قد يأخذ حكم المباشرة؛ ألن عندنا مباشرة وعندنا تسبب، األصل أن المؤاخذ المباشر، والمباشرة 
ن أجله فهو سبب في صيده، نعم، األصل أن المباشر هو المؤاخذ، لكن تقضي على أثر التسبب، هذا صاده م

: ما ، يعني يجوز له أن يصنعه؛ ألنه حالل وخارج الحرم، هل نقولالمباشر ليس بمكلف في هذا الحكم أصال  
ا األصل أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المتسبب م انرجع إلى المتسبب؟ وأحيان   يضيع الحكم

في الحرم أو وهو محرم على القول بأن الصبي غير مكلف بهذه  ا، جاء صبي وقتل صيد  هو بمكلف مثال  
ن كان عمد   ن كان فيها إتالف، وقتله وا  من قبيل الخطأ عند أهل العلم، عمد الصبي والمجنون خطأ،  ااألمور وا 

عليه شيء، ال الصبي وال المجنون، صاده فإذا رتبنا هذا الحكم على العمد كما هو صريح اآلية، نعم، قلنا: ال 
مه، وهو ال أمر صاده ألبيه أو أل ف بهذا الحكم، ننتقل إلى المتسببهذا الصبي أو المجنون، المباشر غير مكل

أكل، عرف أنه صيد من أجله فأكل، اآلن ما ورد من النصوص ما يجعل المتسبب مباشر؟  وال حضر وال شيء
 نعم؟

 .........طالب:
هل يلعن والديه مباشرة؟ ال، يتسبب في لعن والديه،  ))لعن هللا من لعن والديه(( المتسبب مباشر اء جعلج

 فجعله كالمباشر للعن والديه.
 .......طالب:..
 من هو؟
 .......طالب:.



 .افصار سبب   ده إال من أجلهما صا
 .طالب: أكل منه، أكل وهو يعرف
 أكل وهو يعرف، أكل وهو يعلم.

 .....طالب:..
 ؟نعم

 ....طالب: أقول: لو أكل وهو يعرف
لذهن، قد وننظرها بنظائرها من أجل أن تستقر في ا ،ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، لنقرر المسألة من أساسها

بأن يقول األب: اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من  يكون التسبب بالفعل
هذا قريب من التسبب، واألصل أن  أنه قتله في الحرم، أو وهو محرم فيأكل منه، ويعرف الحق يقتله من أجله،

، يضيع هذا الدم؟ افقتل إنسان   اي يقتل صيد  غأو قل شخص مخطئ يب ا،يعني لو افترضنا أن صبيًّ ، الدم ال يضيع
طيب افترض أن هذا الشخص  ،..أنا أردت الصيد ته،وال أرد ا يمكن يضيع، أنا وهللا ما قصدته، ماما يضيع أبد  

يلزمه؟ أو ما  ماذامر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ،  يها صيد فجاء إنسان وهو يمشيصوب آلته على شجرة ف
يا أخي، ال، الدم ال يضيع  أسيرقدام السيارة وأنا  أمام مر من الذييلزمه شيء؟ الدية والكفارة عليه، طيب هو 

ل: إن ما عدا العمد ال حكم فيه بصريح اآلية؟ وأهل العلم يقررون أن عمد أو نقو  ، فهل نعتبر هذا منهيا أخي
ال لو قلنا على وليه في المال، كما : عليه صار الضمان الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فال شيء عليه، وا 

لزامات مالية.  يقررون ما عليه من كفارات وا 
 . ......طالب:..

 ؟صار كأنه صاده
 .. .....طالب:.
المباشر للقتل  ألنه ما صيد من أجله، فال يأخذ حكمه، ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ ؟وحديث أبي قتادة طيب

ه، ذكرنا أن المباشر للقتل ن عمد ال يختلف في أنه يلزمه جزاؤ إذا كان ع هفي اإلحرام أو في الحرم ال شك أن
أو نقول: إن هذه التي قتلت من  وهو يعلم كم إلى من بعده لمن أكلليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الح

ا ولذلك في اآلية يقول:  ؟أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من األطعمة د  }َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مَُّتَعمِِ
ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم{  نيقول: من قتله منكم، ونح -جل وعال-هللا  يعني [( سورة المائدة79)] َفَجزَاء مِِ

 نعم؟ ؟نقول: من أكله منكم
  ......طالب:...

 ؟على هذا وهذا، نعم
 ........طالب:

السبب الحسي أشار،  ،السبب حسي ومعنوي  انظر، فال يجوز له أن يأكل، لكن من أشار، من تسبب، نعم
ص السبب الحسي أعان، السبب ناوله، المهم أنه شارك في القتل، يعني لو اشترك مجموعة في قتل آدمي شخ

أو زيد من الناس يعرف أن بين عمرو وبكر عداوة،  ، لكن وهللا ما تسبب أنا أعرف مثال  واحد كلهم يقتص منهم



هل يلزمه شيء؟  أجله عالقة بكر؟ نعم، فقتله من مافقتله،  م قتل بكر يسر عمرو لماذا ال أقتله؟دا فقال: ما
 ؟أكل، نعم الذي، مثل ما باشر شيئ ا نعم؟ ما يلزمه شيء،

 .......لب:..طا
 أو من أجل اإللزام بالالزم؟ يشمل هذا وهذا. هل هذه األسئلة لجواز األكل ومنعه؟ ومنع األكل

أال نقول: إن العمد في اآلية خرج مخرج الغالب فال يختص به الحكم، يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو 
 بسبب كدم اآلدمي؟ ن حكم الجزاء من باب األحكام الوضعية فهي متعلقةإحيث  ؛أو غيره

ا{على كل حال الخالف في قوله:  د   أو ال مفهوم له؟ هل له مفهوم [( سورة المائدة79)] }مَُّتَعمِِ
 الصيد أيصيد :محرم وهو الميتة أكل إلى يضطر الرجل عنوسئل مالك  -يوضح الذيهذا - مالك وسئل"

 أكل في للمحرم يرخص لم -تبارك وتعالى- هللا أن" ذلكوأصل  "الميتة يأكل بل :فقال؟ الميتة يأكل أم فيأكله
ْيَد{لق المنع فقال: بل أط "األحوال من حال في أخذه في وال الصيد ( 79)] }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ

َواَل َعاٍد َفال  }َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباغٍ  "الضرورة حالفي  الميتة في أرخص وقد" أطلق المنع بل [سورة المائدة

  .[( سورة البقرة495)] ِإْثَم َعَلْيِه{
ألنه غير  "بذكي ليس ألنه ؛لمحرم وال لحالل أكله يحل فال الصيد من ذبح أو المحرم قتل ما وأما :مالك قال"

 الصيد يقتل والذي ،واحد غير من ذلك سمعت وقد، يحل ال فأكله اعمد   أوكان  خطأ" مذكى، حكمه حكم الميتة
 عليه إنما يأكله ثم الصيد يقتل والذي اء واحد،جز  "منه يأكل ولم قتله من مثل ،واحدة كفارة عليه إنما يأكله مث

لعطاء وطائفة،  ا، فال يتعدد الجزاء، وبهذا قال الجمهور خالف  يأكل ولم قتله من مثلأي جزاء واحد،  ،واحدة كفارة
 :معنى الجمهور على التداخل؟ إذا قلنا ماعلى التداخل، نعم إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان، والجمهور 

بالتداخل فمعناه على أن من أكل عليه جزاء، نعم؛ ألن فيه كفارة، لكنها دخلت في كفارة أخرى، فتدخل إحداهما 
في األخرى، مثل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان، تتداخل الكفارات، هل مفهوم كالمهم أن على من 

تدخل كفارته في كفارته األولى بمعنى أنه تعدد مثل هل كفارة المرأة في جماع نهار رمضان تدخل  أكل إذا لم
لعطاء وطائفة: إن ذبحه المحرم  افي كفارة الرجل؟ ما تدخل، لكن لو كرر أو كررت تداخلت، وهنا يقولون خالف  

 ثم أكله كفارتان والجمهور على التداخل.
لة التداخل يكون في ، مسأ..؛ ألنه فرق بين أنقتلكفارة، لكنها تدخل في كفارة ال مفهوم هذا الكالم أن األكل فيه

، ولم يرد يدخل أحدهما في اآلخر، ونحن نريد أن نقول: إن األكل ال شيء فيه، ال كفارة فيه أصال   أمرين مقررين
ن ثبت التحريم؛ ألنه صيد من أجله، لكن الكفارة األصل ما في ؟ أن تدخل ماذارة من أجل كفا هما يدل عليها، وا 

في كفارة أخرى، لكن إذا قال الجمهور بالتداخل قلنا: إنهم يقولون: إن األكل فيه كفارة، لكنها تدخل في كفارة 
ذا تصور إن الجهة انفكت القاتل غير اآلكل فال تداخل، فهل يقول الجمهور  قاتل عليه جزاءن الإ :القتل، وا 

 الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة، ما أنتم معي إلى اآلن.واآلكل عليه جزاء؟ مثل ما نظرنا 
 ......طالب:..

 .اطيب، أنت فهمت كالمي جزاك هللا خير  



أنا أقول: إذا قررنا أن المسألة من باب التداخل ألزمنا اآلكل، إذا كان غير القاتل؛ ألن التداخل حينما تتجه 
ن مرة، لكن إذا اتجهت الكفارات إلى أكثر من واحد كيف الكفارتان إلى شخص واحد، مثل من جامع أكثر م

 ؟تتداخل؟ فيكون القتل عليه كفارة جزاء، واألكل عليه جزاء، نعم
 ......طالب:..

 الجماع ورد فيه النص، لكن هل األكل فيه نص؟
 .......طالب:.

 ين؟أ
 .......طالب:.

 قتل وأكل، عليه كفارة واحدة.
 .......طالب:.

وأهدى، أهدى لمحرم، ولم يصده من أجله، يأكل شريطة أن ال يكون القاتل في حرم أو في صحيح، لكن قتل 
 إحرام؛ ألنه يكون حكمها حكم الميتة، بل أشد من الميتة عندهم على ما تقرر.

 بل :فقال؟ الميتة يأكل أم فيأكله الصيد أيصيد :محرم وهو الميتة أكل إلى يضطر الرجل عن"سئل مالك يقول: 
 من حال في أخذه في وال الصيد أكل في للمحرم يرخص لم -تبارك وتعالى- هللا أن ذلك، وأصل ميتةال يأكل

}َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل  "الضرورة حالإلى  الميتة في أرخص وقد ،، بل أطلق المنع كما في اآليةاألحوال
أيهما أولى باألكل؟  بيحة مشرك ووجدت ميتة،يعني وجدت ذ [( سورة البقرة495)] َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه{

ال ال؟ غاية ما يقال فيها : إنها ميتةغاية ما يقال فيها ذبيحة المشرك نها ميتة، فمنع الشيء لذاته : إصح وا 
وذبيحة المحرم ما  حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشركيختلف عن منعه ألمر عارض، اآلن الميتة ما هي 

 فيها ضرر.
 المشرك....طالب: ذبيحة 

حكمهم واحد، فتذكية  نا نتكلم من الضرر، المحرم ممنوع والمشرك ممنوعيا أخي من الضرر الحسي، اآلن ما زل
؟ لما ماذاالميتة منعت من أجل  كيت ميتة، طيبكل واحد منهما في حكم العدم، يعني كأن هذه الذبيحة ما ذ

ذبح، سواء  وقد سفح هذا الدم على يد من منع من ال؟ الدم المحتقن فيها، ماذافيها من الضرر، الضرر بسبب 
ا فتكون  ؟غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم :فهل نقول كان محرم ا أو مشرك 

ذا قلنا من الميتة؟أخف  حينئذ   وذبيحة  لضرورة، وما جاء من ذبيحة المشركأرخص فيها ل : إن الميتة لها بدلوا 
 ؟رخصة، نعم هفي المحرم ما
 .. .....طالب:.

 ؟مالك، نعم معلى كالنحن د حالل، ائص :ال، ما نقول
 ......طالب:..

ووجدت هذه الذبيحة هذا الصيد قتله محرم،  الميتة وهو محرم، أنت حالل مثال  مالك الرجل يضطر إلى أكل 
 تأكل منه؟ نعم؟



 .........طالب:
 ؟لكن الذي صادها محرم، نعم أنت حالل،

 . ........لب:طا
 يصير؟ أنت ممنوع منه، الميتة أسهل منها عندهم. ماذا تذكية من ال تنفع تذكيته كالمشرك ممنوع من التذكية،

 ......طالب:...
 هو؟ ما

 .......طالب:...
والميتة جاء فيها الترخيص، نعم، أال يمكن أن يقال: إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها، غاية هذه التذكية 

ي من أجله أن وجودها مثل عدمها، هذا من حيث الحكم الشرعي ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذ
 أال تكون أخف من هذه الحيثية؟ منع من أكل الميتة

 ......طالب:..
 العلة في تحريم الميتة، نعم؟ 

 ......طالب:..
 كيف؟

 . .....طالب:..
تحت المكيفات، الكالم شخص اضطر  ا من الكالم النظري، ونحناآلن، دعون نعم، افترض أنت نفذ زادك، أنت

وأمامه صيد في الحرم، وهو محرم وممنوع، ويحرم عليه أن يصيده، وتذكيته له وجودها مثل عدمها كالميتة، 
 ؟وجدت هذا الصيد ووجدت هذه الميتة، نعم

 ........طالب:
أرخص في   يمكن أن يقال: هذه فيها رخصةأالوعنده ميتة،  هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم{ ؟الميتة في حال الضرورة وتلك لها بدل يضمن البدل  [( سورة المائدة79)] }َفَجزَاء مِِ
ألن هذه ترد، يعني شخص انتهى زاده ما معه  ذه الطريقة، لكن مثل هذه إشكاالت؛ن أن نمنع مثل هو مقرر  نحن

 ن زاد وهو بين أمرين.لطريق وانتهى كل ما معه مشيء، ظل ا
 .........طالب:

 لكن له بدل.
 ........طالب:

 الضرورة.

 ......طالب:...
 ال وهللا، هللا ال يبالنا يا أخي.

 .....طالب:...



 ويقول به جمع من أهل العلم، لكن ينتابه أمور، على قاعدة مالك هنا، واضح كالمه أنا أعرف، جار   ،معك نعم،
}َوَمن َقَتَلُه مثل هذا الكالم ينتابه أمور، هذه مرخص فيها في حال الضرورة، وهذه لها بدل، ومع ذلك عن عمد، 

ا{ د   .الضرورة ترفع عنه اإلثم في حال العمد [( سورة المائدة79)] ِمنُكم مَُّتَعمِِ
 .........طالب:

شاة لفالن من الناس، وأمامك  أمامكأنت  حريم مال الغير إال بطيب نفس منه،النصوص القطعية تدل على ت
ال  ميتة  كل من الميتة؟ آهل تقول: أذبح هذه الشاة وأدفع قيمتها وا 

 .........طالب:
 يها.هي محرم عليك تعتدي عل

 .........طالب:
ا تعظيمهايا أخي   جاءت النصوص القطعية بهذا. هذه حقوق العباد أيض 
 ......طالب:..

ذا نظرنا إلى حقوق هللا  ؟ أمرها أسهل من حقوق العباد، نعموا 
 .....طالب:..

 ؟ال ما هو بضيف، نعم
 .......طالب:..

 مات، لو مات ولو ترتب عليها موتهاآلن افترضها في شخص ال يطيق أكلها لو يموت، ال يطيق أكل الميتة لو 
ي يموت ما هو بآكل غيبوأثم بتركه أكل الميتة؛ ألنه يجب عليه أن يأكل منها، كيف نخير بين هذا، بين شخص 
ما  عظبي من أبد أمامهالميتة، ويوجد كثير من الناس بهذه النفسية، ما يمكن، يموت وال يأكل الميتة، نعم، و 

 وليس بينه وبينه إال أن يفرغ في رأسه رصاصة. ،يكون 
 .......طالب:.

 يأكل ميتة يتوب. الذيالتوبة مالزمة في كل حال حتى 
 .......طالب:.

 مضطر. مرتاح أصال  يأكل وهو 
 .......طالب:.

ما هي بمسألة مثل مسألة  نتابها أمور كثيرة، ومسائل عمليةونا نبسط المسألة؛ ألن مسائل من هذا النوع يدعال، 
 الحج.

 .....طالب:...
 مسألة كتاب األطعمة مبني على مثل هذه األمور.

 ....طالب:...
 هو؟ ما

 .....طالب:..



والعمد ترفعه الحاجة،  الثاني: أن له بدل ألن التحريم عارض وليس بأصلي، األمروهللا أنا عندي إنه أخف؛ 
للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة، وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم  امثل من حلق رأسه متعمد  

 ؟نه ذكاها من ليس بأهل للذكاة، نعم: إأو في الحرم
 .......طالب:..

 شيء، ما هو بصيد. هيمة األنعام، ما فيلكن المذبوح من به نعم،
 ......طالب:...

يذبحه عادي، هذه من  اتيس   أو ايشتري خروف   أن يهما هو بصيد، ما منع من تذكية بهيمة األنعام، محرم ويشت
 بهيمة األنعام وما منع منها.

 ......طالب:..
 أنا ما عندي إشكال إن الميتة أعظم مفسدة.

 .....طالب:...
ذا اتقى هللا ما استطاع وارتكب محظور   ،والنفوس تعافها ا،، وضارة أيض  انجسة إجماع   نجسة، ،ال كغيره من  اوا 

المحظورات يتوب ويستغفر وله بدل، والحمد هلل، يعني أنا عندي أسهل بكثير، مع كالم أهل العلم، لكن يبقى أن 
 المسألة أقول: الشرع معلل، والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة.

 ......طالب:...
 في الصيد أنه ميتة، نعم ويبقى أنها ميتة غير ضارة، وتلك ميتة ضارة. أنا أقول: غاية ما يقال

يقول: وهللا إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزئية حتى أننا مللنا وذهب الوقت على حساب مسائل أخرى، 
احدة وال تغضب يا شيخ، ليس لها فهل يذهب الوقت كله في مسألة و  ،ووعدت قبل أيام أنك ستمضي وستحزم

 من واقعنا من شيء إال ما ندر.
وهللا يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب األطعمة أنه يعرف ضرورة مثل هذا الكالم، وهللا لو قرأ في كتاب 

مثل هذا الكالم، لكن ما فيه األطعمة من كتب الفقهاء أنه يعرف ضرورة هذا الكالم، وأنه ال يمشي سطر إال ب
 ؟ي، نعمغإذا صار الواحد يب ائدةف

 .. ......طالب:.
 نفهم المسألة. أود أنأنا نمشي، وهللا ال تظنون أني أقصد أني أعوق، ال وهللا  أودوهللا يا اإلخوان أنا 

 ......طالب:..
الشيخ يقرأ عشر دقائق وأعلق بخمس دقائق، أنا سمعت المشايخ يشرحون خمسة  أدعوهللا أنا ما يضيرني أن 

 عشرة أحاديث بخمسة دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا؟ ،حاديثأ
 ......طالب:...

 ؟على حديث واحد أفضل من كتاب، لكن نعم ايا أخي أنا أربي طالب  
 .........طالب:
 نرد عليه فقط، إنصاف، وهللا المستعان. من أجل أنمن باب اإلنصاف، يعني  فقطال وهللا 



 .......طالب:..
مسألة تحتاج إلى درس كامل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا الأهل العلم، يعني  على خالف بين

ال غير خبيث؟ كان في األصل خبيث   اوماذا عنه لما حرم؟ هل كان خبيث   ،عن الحمار يوم كان حالال   ثم صار  اوا 
؟ ولما حرمت الخمرة سلبت فعفيرت شرع؟ أو أن نقول: القدر يدور مع الاثم صار خبيث   اأو في األصل طيب  

 هذا الكالم يحتاج إلى بسط، وهللا المستعان. المنافع؟
 ؟نعم

 ......خل الطالبن تدوهللا يحسن عملكم دبلكم ت من قِ : لو المسألة التي ذكرت في الحال ُقرِ ولقطالب: أ
 ما يخالف. ،ال

 طالب: لكن بع  الطالب.......
نادرة  :، هذه يحتاج إليها باستمرار، هل يقاله المسألة مشكلة وعويصةخي مثل هذيمسكون، يا أ ،ال، ال يمسكون 

؟ هذا جالس في أيام رخاء، وال يتصور أنه يحتاج في يوم من األيام وال عنده اوال عمرها حصلت وال شيء أبد  
 مشكلة يعني في هذا.

نهم؟ هذه م الهم أو يأكلوا واحد  إما أن يموت العشرة ك بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثال   مثال   يرى لو 
ال ما هي مجدية  بعد هذه؟ مجدية وا 

 ... ......طالب:
من المسائل، والطالب  االمسألة بالمحاورة تحرر كثير   نأطلب هذا األمر، أنا أطلب هذا األمر، لك أنا أصال   ،ال

 يفهم فيما بعد. مرة وال ثاني مرةالذي ال يفهم من أول 
 ......طالب:..

عليه الصالة -، لكن النبي صح مل   أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا يمل، وهذا يقول: مللنا،شك وال 
ذا سل م -والسالم يمل الناس؟ ما هو من أجل أن  أن معنى هذا؟ من أجل ما، اسلم ثالث   إذا تكلم تكلم ثالث ا، وا 

الذكي  امرات هذا ال يلتفت إليه، أيض   ن أجل أن يفهم المتوسط، أما البليد الذي ال يفهم وال لعشرميمل الناس 
 .الذي يفهم لمرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد، المسألة مسألة توسط في األمور

بل حكمه حكم  ،بذكي ليس ألنه ؛لمحرم وال لحالل أكله يحل فال الصيد من ذبح أو المحرم قتل ما وأما"
 والذي من العلماء، واحد غيرعن  ذلك سمعت وقد" لناسألحد من ا "يحل ال فأكله اعمد   أو خطأالميتة، كان 

وتكون الثانية داخلة، كفارة األكل داخلة في كفارة  أي جزاء واحد، "واحدة كفارة عليه إنما يأكله ثم الصيد يقتل
 وكفارة ما عطاء فيقول: عليه كفارة للقتلأ ه"من يأكل ولم قتله من مثل" هنا وارد على قولهم:القتل، فالتداخل 

 لألكل.
 .....طالب:...

 في المسألة؟
 .......طالب:

 ميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة.قلت: أنا أستروح وأ



 .......طالب:
 .األكل فيه اإلثم فقط

 .......طالب:.
 ين؟أ

 .....طالب:...
 ، فهو آثم إن أكل، نعم؟-عليه الصالة والسالم-وصاده من أجل محرم ويعرف أنه صاده؟ رده النبي 

 ......ب:.طال
 ...آثم، ما عليه شيء، الجزاء على القتل، الجزاء على من قتل، أما.

 .....طالب:...
 ، لكن الكالم، اإلشارة المفهمة حكمها حكم المشاركة.ا...ال، اإلشارة غير المفهمة ما هي ب

 .....طالب:...
 ين؟أ

  .....طالب:...
 نعم. مون، نعم والجزاء على من قتل،م، لكن إن صاده من أجلهم يأثما صاده من أجله فقطال، 

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
معين يا ذا الجالل واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا واآلخرة، واغفر للسا ،اللهم اغفر لشيخنا

 واإلكرام.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب: أمر الصيد في الحرم:
 الحل في الصيد ذلك فقتل الحرم في كلب عليه أرسل أو الحرم في صيد شيء كل: "-رحمه هللا- مالك قال
 حتى فيطلبه حلال في الصيد على كلبه يرسل الذي فأما ،الصيد جزاء ذلك فعل من وعلى ،أكله يحل ال فإنه

 فإن ،الحرم من قريب وهو عليه أرسله يكون  أن إال ،جزاء ذلك في عليه وليس ،يؤكل ال فإنه الحرم في يصيده
 ".جزاؤه فعليه الحرم من اقريب   أرسله

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  "باب: أمر الصيد في الحرم"

 كلب عليه أرسل أو -ولو كان الصائد حالال   لصيدصيد في الحرم من ا- الحرم في صيد شيء كل: "مالك قال"
 حرم، فصيد الحرم حرام على كل أحدألن للتحريم جهتين، الجهة األولى: اإلحرام، والجهة الثانية: ال "الحرم في
كجارح من الجوارح  أو نحوه "أو أرسل عليه كلب" صيد المحرم حرام في الحل والحرم،، و كان أو حالال   ام  محر  



وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم، أرسل عليه الكلب وهو في  من الطيور
 يحل ال فإنه الحل في الصيد ذلك فقتل" أخرجه من الحرم، ثم صاده في الحل،الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، 

و صيد في الحل؛ ألن األصل ول لحرم، نفر من الحرم فال يحل أكلهمن ا -أثير– خالص؛ ألنه صيد ألحد" أكله
في الحرم، العبرة في ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب  لكلب، كما لو أرسل الكلب في الحلاعتبار إرسال ا

 الذي فأما ،الصيد جزاء ذلك فعل من وعلى "فإنه ال يحل أكله،هل هو في الحل أو في الحرم؟  وقت اإلثارة
ألنه يصدق عليه أنه صيد ؛ اأيض   "يؤكل ال فإنه الحرم في يصيده حتى فيطلبه الحل في الصيد على كلبه يرسل

ألنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به األحكام أرسل كلبه والصيد  ؛"وليس عليه في ذلك جزاء" في الحرم،
 الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده ال يجوز أكله؛ ألنه يصدق عليه أنه ا عليه شيء، لكن كون في الحل، م

ء، وليس عليه في ذلك جزاء؛ ألن دخول الكلب الحرم اصيد في الحرم، لكن ال يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جز 
 "إال أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم"ليس من فعله، وال من مقدوره، الكلب ال يفرق بين حل وال حرم 

ه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم، يكون بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد هنا، يغلب على الظن أن
ا عنهحكمه حكم الصيد ف  أن إال" وتبعه حتى دخل في الحرم، الكلب ال تكليف عليه ي الحرم، أما إذا كان بعيد 

صير دخوله كأنه  ألن القرب "جزاؤه فعليه الحرم من اقريب   أرسله فإن ،الحرم من قريب وهو عليه أرسله يكون 
ثم هذا  وأمامك نار، ،بالنار ي لو نهي عن تعذيب الحيوان مثال  يعن مسألة غلبة ظن،عله؛ ألن المسألة من ف

الحيوان الذي تطرده ال مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، ال شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة 
ال شماال   ابحيث يستطيع أن يكر ويفر يمين   له في أن يدخل الحرم، يأخذ  فكون القرب يجعل هذا ال خيار ،، نعموا 

 حكمه.
ألن هذا القرب صير دخوله كأنه من فعله، وال  ؛"جزاؤه فعليه الحرم من اقريب   أرسله فإن ،الحرم من قريب وهو"

شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى، 
 ؟نعم ا إذا رأت ما يغيرها،تدخل ال سيم يغالدواب تب

 أحسن هللا إليك.
 :الصيد في الحكم :باب
ا : -تبارك وتعالى- هللا قال :مالك قال د  ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مَُّتَعمِِ }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيحْ  اَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذِلَك َفَجزَاء مِِ نُكْم َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ ُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِِ
 .[( سورة المائدة79)] ِصَيام ا لَِِيُذوَق َوَباَل َأْمرِِه{

 ثم محرم وهو عهيبتا الذي بمنزلة محرم وهو يقتله ثم حالل وهو الصيد يصيد فالذي: "-رحمه هللا- مالك قال
 ".بالجزاء عليه حكم محرم وهو الصيد أصاب من أن عندنا واألمر ،جزاؤه فعليه قتله عن هللا نهى وقد ،يقتله
 أصاب الذي الصيد يقوم أن فيه عليه فيحكم الصيد يقتل الذي في سمعت ما أحسن" :مالك قال :يحيى قال

 فإن ،المساكين عدة كم وينظر ،ايوم   مد كل مكان صومي أو ،امدًّ  مسكين كل فيطعم الطعام من ثمنه كم فينظر
ن ،أيام عشرة صام عشرة كانوا ن ،كانوا ما عددهم ايوم   عشرين صام امسكين   عشرين كانوا وا   من أكثر كانوا وا 
 ".امسكين   ستين



 الذي المحرم على به يحكم ما بمثل حالل وهو الحرم في الصيد قتل من على يحكم أنه سمعت" :مالك قال
 ".محرم وهو الحرم في الصيد يقتل

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "الصيد في الحكم :باب"
زهاق، إزهاق الروح بأي وسيلة والقتل اإل {}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلواْ : -تبارك وتعالى-قال هللا  :مالك قال"

ْيَد{ فهي أعم من الذبح كانت اد بالصيد هل هو مأكول اللحم والخالف في المر  [ائدة( سورة الم79)] }الصَّ
َوَأنُتْم } فواسق التي تقتل في الحل و الحرم،أو يشمله ويشمل غيره؟ وهذا يتقرر في الباب الذي يليه، في ال فقط
لم باإلحرام، دخل فيه، كما يقال: أنجد وأتهم وأظ حال كونكم محرمين بأحد النسكين، يقال: أحرم إذا تلبس {ُحُرمٌ 

ا ودخل تهامة من باب أحرم  تلبستم باإلحرام أو دخلتم الحرم، إما قد {َوَأنُتْم ُحُرمٌ }ودخل في الظالم،  دخل نجد 
 :يندرج على من دخل في اإلحرام، فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان اكما أنه أيض   ،فالن أي دخل في الحرم

والحكم واحد، ما يقتله المحرم حكمه حكم  ، فيمنع لهذا وهذاالثاني: الحرم األول: الشروع في النسك والدخول فيه،
ذا اجتمع األمران  ما يقتل في الحرم، ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحالل داخل الحرم، وا 

ال َلُه َوَمن َقتَ }أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل  اشتد األمر، محرم وداخل الحرم يضاعف، لكنها جزاء واحد وا 
ا د  َتَعمِِ ْثلُ  َفَجزَاءٌ } يعني ذاكر ا عالم ا بالحرمة {ِمنُكم مُّ بالقطع  مثل   فجزاء   {َما َقَتَل ِمَن النََّعِم} فعليه جزاء مثل {مِِ

، عن اإلضافة، جزاء   مثل  باإلضافة، والتعمد شرط عند أهل الظاهر، وبعض العلماء  والقراءة األخرى فجزاء   مثل 
وعند الجمهور اآلية ال مفهوم لها، مفهومها ملغى؛ ألن هذا إتالف ويستوي فيه العمد وغير وهو منطوق اآلية، 

 اأو أتلف متاع   االعمد من باب ربط األسباب بالمسببات، فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه سواء  كان أتلف آدميًّ 
قتل  اية، فعلى هذا من أتلف صيد  كل هذا يلزمه جزاءه، المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق اآل ا،أو أتلف صيد  

ْثلُ }اإلتالف، ألنه من باب  ه شيء عندهم، وعند الجمهور يلزمه؛عن غير عمد ال يلزم اصيد   َما َقَتَل  َفَجزَاء مِِ
 ؟يعني بالجزاء، نعم {َيْحُكُم ِبهِ  ِمَن النََّعِم
 ....طالب:...

ا في قص األظافر وفي حلق الشعر يعني من غير اآلية ظاهرة، يعني إلزام الناس بغير الزم، يعني قل مثل هذ
والخطأ، لكن هنا منصوص عليه، والصيد  والسهو عمد، كثير من أهل العلم يقولون: اإلتالف يستوي فيه العمد

رطنا العمدية هنا اشترطناها هناك أعظم ما يتلف، يعني الصيد أعظم من األظافر، وأعظم من الشعر، فإذا اشت
نُكمْ َيْحُكُم ِبِه َذوَ } أو غيره؟  لمسلمين، وهل يكون المتلف أحدهماأي من المسلمين، منكم يعني من ا {ا َعْدٍل مِِ

نعم، األصل أن هذا محكوم  ؟خالف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من االثنين أو يطلب اثنين غيره
ن قال به بعض العلماء.  عليه فال يقبل حكمه، وا 

نُكمْ َيْحُكُم ِبِه َذَوا عَ } َأْو } : وصف، بالغ الكعبةحال، وبالغ ا:هدي   {َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ } أي من المسلمين {ْدٍل مِِ
اَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا لَِِيُذوَق َوَباَل َأْمرِِه{ طيب الكفارة هذه هل هي  [( سورة المائدة79)] َكفَّ



ألن  م يجد كفارة إطعام إن لم يجد صام؟ أو نقول: هي على التخيير؛إن ل النعم على الترتيب مثل ما قتل من
ن قال بعض أهل العلم أنها على الترتيب. ؟األصل في )أو( التخيير  ولعل هذا هو األظهر، وا 

دخل فأمسكه لما  أمسك طائر صيد إمساك ا، أو صوبه بآلة لم تقتله "حالل وهو الصيد يصيد فالذي: "مالك قال"
"فالذي يصيد الصيد وهو حالل ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو  لحرم أو تلبس باإلحرام قتله،ا

االستيالء عليه بطريق الشراء كان  سواء  ألن القتل حصل،  "جزاؤه فعليه ،قتله عن هللا نهى وقدمحرم ثم يقتله، 
 أو مجرد اإلمساك.

المماثلة فجزاء مثل ما قتل، المماثلة هل هي  "بالجزاء عليه حكم محرم وهو الصيد أصاب من أن عندنا واألمر"
ال باعتبار القيمة؟  ؟جزاء الحمامة باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثال   شاة، باعتبار الخلقة وا 

لحظه  اوبين الحمامة؟ العب، عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جدًّ  ين الشاةباعتبار الخلقة، وجه الشبه ب
الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن االعتبار بالخفقة، وقال أبو حنيفة: االعتبار بالقيمة، صاد حمامة كم 

 يقول: -جل وعال-وهللا  ؟بخمسمائة ريال وهي ما تسوى إال عشرة هنكلف ماذاما تزيد، لرياالت،  تسوى؟ عشرة
ْثُل{ بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا  وهذا ليس [( سورة المائدة79)] }َفَجزَاء مِِ

 الباب.
 ميقوِ  أن فيه عليه فيحكم الصيد يقتل الذي في سمعت ما أحسن" :-لكيفية الحكم ابيان  - مالك قال :يحيى قال"و 

ما حكم هذا إذا لم يوجد له مثل، نعم، أما ما له مثل ال سيما  "الطعام من ثمنه كم فينظر ،أصاب الذي الصيد
هذا الصيد  "الطعام من ثمنه كم فينظر أصاب الذي الصيد ميقوِ  أن"حابة ال يتعدى ما حكم به الصحابة به الص

واألصل أن  "امدًّ  مسكين كلعن  فيطعم" صومشترى بها من الطعام؟ نعم عشرة آصع، فييقوم مائة ريال، كم ي  
"أو  -رحمه هللا-هذا رأيه  "ايوم   مد كل مكان يصوم أو" صاع، فعلى هذا يصوم عشرين يوم ا لكل مسكين نصف

ين يوم ا؛ ألن الصاع أربعة إذا اشترى به عشرة آصع بالمائة يصوم على هذا أربع "ايصوم مكان كل مد يوم  
ن، أيام عشرة صام عشرة كانوا فإن ،المساكين عدة كم وينظر" أمداد،  عشرين صام امسكين   عشرين كانوا وا 
: إن هذا الصيد يقدر بألف ريال، نعم، أو صاد نعامة النعامة وا أو كثروا، لو قلنا مثال  قل   "كانوا ما عددهم ايوم  

: مائتي صاع، كم البدنة؟ كم تسوى؟ ألفين ريال، كم فيها من صاع؟ نعم، فيها قل مثال   :؟ بدنة، قلناماذافيها 
ذا قسمناه على رأي مالك أربعة أمداد يعني ثمانمائة يومالصاع بعشرة، و  ذا قلنا ا  ن اإلطعام : إيصوم، نعم، وا 

ن -وا أو كثرواقل  - "ما كانوا يوم، يصوم عن كل مسكين يوم ا، نعم نصف صاع قلنا: أربعمائة  من أكثر كانوا وا 
لماذا حدد الستين؟ لئال يقول  [( سورة المائدة79)] }َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا{لقوله تعالى:  "امسكين   ستين

لئال يقول  !نعم؟ !كم يصوم؟ نعم؟ شهرين متتابعين، وقتل نعامة يصوم ثمانمائة يوم؟ اتل مسلم  قائل: الرجل إذا ق
ن كانوا أكثر من ستين مسكين  قائل مثل هذا الكالم، ولذلك قال:   ".ا"وا 

 الذي المحرم على به يحكم ما بمثل حالل وهو الحرم في الصيد قتل من على يحكم أنه سمعت" :مالك قال"
والحرم،  اإليجاب متعلق بأمرين: اإلحرام وعرفنا أن المسألة متعلقة بأمرين، "محرم وهو الحرم في الصيد يقتل

 .وهللا أعلمواآلية متناولة لألمرين، 



 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (15كتاب الحج ) -طأ المو 

 شرح: باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وباب: ما يجوز للمحرم أن يفعله.
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
وصحبه والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
واجزه عنا خير الجزاء، واحفظه بحفظك يا ذا الجالل واإلكرام، واغفر للسامعين يا رب  ،اللهم اغفر لشيخنا

 العالمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب: ما يقتل المحرم من الدواب:
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 والكلب والفأرة والعقرب والِحدأة الغراب :جناح قتلهن في المحرم على ليس الدواب من خمس)) :قال -وسلم
 .((العقور
صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 والحدأة والغراب والفأرة العقرب :عليه جناح فال محرم وهو لهنقت من الدواب من خمس)) :قال -عليه وسلم
 ((.العقور والكلب
 فواسق خمس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ((.العقور والكلب والحدأة والغراب والعقرب الفأرة :الحرم في يقتلن

 .الحرم في الحيات بقتل أمر -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن" :الحرم في بقتله أمر الذي العقور الكلب في -رحمه هللا- مالك قال

 الضبع مثل يعدو ال السباع من كان ما وأما ،العقور الكلب فهو والذئب والفهد والنمروأخافهم مثل األسد 
 المحرم فإن الطير من ضر ما وأما ،فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب

ن ،والحدأة الغراب -صلى هللا عليه وسلم- النبي سمى ما إال يقتله ال  سواهما الطير من اشيئ   المحرم قتل وا 
 ".فداه

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورس ،الحمد هلل رب العالمين
أردف ذلك بما يجوز قتله في الحرم  ا تقدم ما ال يجوز قتله من الصيدفيم -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف 
مما ال يجب عليه فيه الجزاء؛ ألن النص جاء باإلذن في  "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"واإلحرام، فقال: 

رم، والدواب جمع دابة اسم لكل حيوان يدب على وجه األرض، خصه العرف بذوات األربع، قتلها في الحل والح
 فهو على معناه األصلي. موم؛ ألن فيه من غير ذوات األربعوالحديث فيه شيء من الع



ن }َوَما مِ أخرج بعضهم من الدواب الطير، قال: ال يقال للطائر دابة، وليس من الدواب الطير، لقول هللا تعالى: 
فعطف الطائر على الدابة يدل على أنه  [( سورة األنعام55)] َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِ  َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه{

لكن في هذا الحديث الغراب والحدأة وهما من الطيور، ففيه رد على هذا ي المغايرة، ألن العطف يقتض غيرها؛
 ( سورة هود[0]) {ِرْزُقَها َّللاَِّ  َعَلى ِإالَّ  اأْلَْر ِ  ِفي َدابَّةٍ  ِمنْ  اَومَ } ، وجاء من النصوص ما يشمل الطيورالقول

 يدخل في هذا كل ما يدب على وجه األرض. [( سورة العنكبوت06)] }َوَكَأيِِن ِمن َدابٍَّة اَل َتْحِمُل ِرْزَقَها{
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 خمس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"
خمس مبتدأ نكرة وسوغ االبتداء بها الوصف، فمن الدواب جار ومجرور متعلق بوصف محذوف  "((الدواب من

هذا خبر المبتدأ، ليس على المحرم بأحد النسكين  "((المحرم على ليس))" صفت أفادتللخمس، والنكرة إذا و 
وهذا هو األول، الغراب كذا باإلطالق،  ((الغراب))ال إثم وال حرج وال فدية  "((جناح نقتله في))"الحج أو العمرة 

إخراج الغراب الصغير  وجاء تقييده باألبقع، ورجح األكثر عدم التقييد، ورجح ابن خزيمة التقييد، واتفقوا على
هل نقول: إن هذا  األبقعاتفقوا على إخراج الغراب الصغير، الغراب ووصفه ب الذي يأكل الحب، غراب الزرع

: إنه من باب تقييد إذا قلنا ،القاعدة في مثل هذا التقييد وصف فيكون من باب اإلطالق والتقييد، ومقتضى
من  االجنسية، فإذا كان فرد   (ألا)أو نقول: إن األبقع فرد من أفراد العموم الذي هو الغراب المحلى ب المطلق؟

 لى بعض أفراد العام بحكم موافق فال يقتضي التخصيص.أفراد الغراب قلنا: إن هذا تنصيص ع
نه وصف وصفناه بأنه أبقع، قلنا: إنه من باب هو األبقع، فإذا قلنا: إ: األكثر على عدم اعتبار الوصف الذي أوال  

لق من أوصافه، اآلن الغراب إذا أطلق يط ااإلطالق والتقييد، أو نقول: إن األبقع فرد من أفراد العام، وليس وصف  
ويطلق على األبقع، ويطلق على غراب البين،  ،؟ على جميع األنواع، يطلق على األسود الخالصماذاعلى 

ويطلق على غراب الزرع، هذه أفراده، وقد يكون له أفراد غير هذه األفراد، الغراب يشمل جميع هذه األفراد، فهو 
اب األبقع هل نقول: إن هذا وصف أو فرد من فإذا قلنا: الغر  ،الجنسية من صيغ العموم، نعم (أل)لفظ عام، و
 نعم؟ ؟أفراد الغربان
 طالب: فرد.

غير أبقع، فالغراب يشمل األنواع كلها بما في ذلك ما ذكرنا من األبقع وغيره، وهو فرد  فرد؛ ألن فيه أبقع وفيه
ال إذ ،من أفراده ا قلنا: عام وخاص ما ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار هذا القيد عند جمهور أهل العلم، وا 

 -غراب الزرع- ها؛ ولذلك لما خص الصغير، أشدهاتخصيص، يعني االهتمام بشأنه والعناية به، لكونه أشر  هفي
ذا كان الحكم موافق   :نعم قلنا ال مخالف؟ مخالف، بينما األبقع موافق، وا  ال  ايخص لماذا؟ ألن الحكم موافق وا 

ذا كان الحكم  ،يحمل العام على الخاص ال  امخالف  وا   بظاهر؟ ليسحمل العام على الخاص، ظاهر وا 
 ..طالب:......

 ؟يفهم ألول مرة، يمكن يمل، نعم الذيكتب ذاك  الذينكرر مرة ثانية، أخونا  أن نخشى
 ......طالب: كيف ترد على



 شك أن البقعة وصف، لكن الغراب األبقع فرد. ههو ما في
 طالب: من قيده؟
ال  اال يتحرر الفرق بين التخصيص والتقييد، أحيان   اذلك في صحيحه، نعم، فأحيان  نص على و ابن خزيمة قيده، 

نعم اضطراب كبير بين أهل العلم هل هو تخصيص أو تقييد؟ ولذا أحمد  ))وجعل تربتها((ولذلك في  ؛يتحرر
تبار التراب فرد ، وغيرهم يتيمم بكل ما على وجه األرض باعافعي ال يجوز التيمم بغير التراب؛ ألنه تقييدوالش

 ؟من أفراد األرض، فال يتحرر الفرق بين التقييد والتخصيص ثم بعد ذلك يقع ما يقع، نعم
ال فرد؟ إذا كان الشيء واحد   ذا كان  االمسألة مسألة وصف وا  ال يتعدد، نعم ثم ذكر بعض أوصافه يقيد، وا 

يكون من باب العموم والخصوص كما هنا،  أفراد، تحته أجناس وأفراد وأنواع االوصف األكبر أو اللفظ األكبر ذ
 ؟ال يخص به، وعلى هذا جرى أكثر العلماء نعم فالذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص وحينئذ  

 ..طالب:.......
 ال، ال.

 ..طالب:.......
 أنت؟ :تقول ماذانعم صحيح، 
 ..طالب:......

 هتمام بشأن الخاص والعناية به.ال، هو إذا نص على فرد من أفراد العام بحكم موافق صار لال
 التي تلدغ....  ((والعقرب))ر معروف تسرق األمتعة، فهي مؤذية طائ دأة((الحِ ))

 ..طالب:.....
  .، هي تختطف المتاع، تختطف األمتعة تسرق ..ما

 ....طالب: لو ركزت على
 ذكر في مثل حياة الحيوان وال يدرى عن حقيقته.هذا ي  

بمعنى  ((العقور والكلب)) الفويسقة المفسدة، ((والفأرة))ي تلدغ بها فيتأذى بها الملدوغ، لعقرب فيها السمية التا
ال ال مفهوم له؟ س، جارح على ما سيأتي، خمس:عاقر، وهو كل سبع يعقر ويفتر   التقييد بالخمس له مفهوم وا 

 .....طالب:...
وقيل: ال يقتل  جاءنا هذا بصيغة الحصريعني لو ال مفهوم له، لماذا؟ يعني زيد على العدد في نصوص أخرى، 

ال ال مفهوم له يكون الحصر له مفهومفي الحرم إال خمس، ثم جاءت الزيادة في النصوص األخرى،  يعني  ؟وا 
ال  ))لم يتكلم في المهد إال ثالثة(( ثم جاء في النصوص األخرى على أن العدد بلغ سبعة، نعم، يزاد عليه، وا 

- يمكن الزيادة عليها؟ يزاد عليها ما جاء في النصوص األخرى؛ ألن النبي نقول: خالص الحصر حقيقي وال
ألنه ال يعلم الغيب، واألحكام األصل فيها أنها  هذا العدد ثم زيد عليه؛يكون اطلع على  -عليه الصالة والسالم

 ؟نعم ،-عليه الصالة والسالم-، ثم يزاد فيما يزاد من األحكام مما ينزل عليه -جل وعال-من هللا 
 ...طالب:....



ا، واألخبار  [( سورة غافر95)] }ِمْنُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َنْقُصْص{ذلك من  واألخبار أيض 
 ، فهو ال يعلم الغيب.-جل وعال-ال يعلم إال ما أعلم من قبل هللا  -عليه الصالة والسالم-المقصود أن النبي 

ن كان  وليس بحجة، يقول  ك، يقول العلماء: لكنه مفهوم عددمفهومه اختصاص المذكورات بذلالتقييد بالخمس وا 
، ثم أوال   -عليه الصالة والسالم-ابن حجر: عند األكثر، مفهوم العدد، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله 

ربع، وفي بعضها بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في الحكم فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة أ
ست، هذا ذكره ابن حجر، وقل مثل هذا ما جاء في خصال المنافق في النفاق العملي، إذا جمعنا الروايات 
وجدناها أكثر من أربع، لكن تقرر مثل هذه المسائل بكل أدب مع النصوص النبوية، ال تكون الجرأة تحمل طالب 

قال: في هذا الحصر نظر، تتكلم في  ي المهد إال ثالثة(())لم يتكلم ف :العلم مثل ما قال بعضهم في شرح حديث
والحديث في الصحيح، هذا سوء أدب بال شك، فإذا أراد اإلنسان أن كالم من؟ كالم من ال ينطق عن الهوى، 

عليه -يجمع طرق الحديث ويجمع زيادات بعضها على بعض بكل أدب واحترام؛ ألنه يتعامل مع كالم المعصوم 
 .-الصالة والسالم

والعلة في قتل هذه الدواب جاء التنصيص عليها في الحديث  ،ألنه يغترب ويبعد وينأى قالوا: الغراب سمي بذلك؛
 حديث عائشة. الثالث

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يعني من باب أولى إذا كان  ((عليه جناح فال محرم وهو لهنقت من)) كسابقه "((الدواب من خمس)) :قال

وهو داخل في مسمى  ،واألفعى وزيد على ذلك الحية ((العقور والكلب والحدأة والغراب والفأرة العقرب)) حالال  
 الحية، والسبع العادي وهو داخل في الكلب العقور، على ما سيأتي في كالم مالك.

ن أمكن إدخال بعضها في بعض إال افصارت تسع   بن خزيمة الذئب والنمرريرة عند ازيد في حديث أبي ه ، وا 
 أنها ورد التنصيص عليها.
 الحديث الذي يليه يقول:

 خمٌس )) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
ال على التنوين بتنوينه، يكون خمس  فواسقال  يقول النووي: هو بإضافة خمس ))خمس  فواسق((أو  ((فواسق  :وا 

، فهو بإضافة خمس ال بتنوينه.  خمس  فواسق 
ل: رواية اإلضافة تشعر فإنه قا ،الذي هو التنوين وأشار إلى ترجيح الثانيوجوز ابن دقيق العيد الوجهين، 

ذا قلنا باإلبالتخصيص، إذا قلنا: خمس  فواسق تكون فواسق وصف خمس  فواسق،  :ضافة، وصف بالتنوين، وا 
ذا قلنا: غنعم نب ي نقرر كالم ابن دقيق العيد قبل، اآلن إذا قلنا: خمس  فواسق وصفنا الخمس بأنهن فواسق، وا 

وف إلى أو نقول: إن هذا من باب إضافة الموص ؟خمس  فواسق هل مثل هذه اإلضافة تقتضي التخصيص
يص؟ إذا قلنا: قلم  زيد اختص به، يعني ال قلم تخصيعني هل كل إضافة تقتضي ال صفته فيتحد التنوين وعدمه؟

ذا قلنا: عمرو،  ال ما يختص؟ نعم؟ يختص بالباب؟ قفل البابوا   يختص وا 
 طالب: ال يختص.



؛ ألن هذه اإلضافة بمعنى الالم، إذا قلنا: قفل سجد، إذا أضيف إلى ما ال يملكفرش الم ،إذا قلنا: متاع المسجد
أصاب التخصيص أفاد  كانت هذه اإلضافة لمن يملكلمتاع للمسجد، والقلم لزيد، فإذا الباب قلنا: القفل للباب، وا

نما هو شبهه، مثلال ي  يملكالتخصيص، لكن إذا كان ال ما نقول: الالم هذه التي بمعنى هذه فيد التخصيص، وا 
يملك، وهنا سواء  قلنا إذا أضيفت لما ال  لك كما يقولون أو لشبههلك أو للم  تأتي للم   االالم أحيان   ،اإلضافة

فواسق، قلنا: إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فال يقتضي تخصيص،  بالتخصيص باإلضافة خمس  
 أو قلنا: إنه بالتنوين وقطع اإلضافة كما يقول النووي فال يختلف المعنى.

ه األمور غيرها، أو على كل حال كالم ابن دقيق العيد يقول: رواية اإلضافة تشعر بالتخصيص، فتخالف هذ
من جهة  قسية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفاألمور المذكورة غيرها في الحكم من طريق المفهوم، وروا

فيدخل فيه كل فاسق  ،وهو الفسق افيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصف   ،المعنى
 من الدواب.

ال ال أثر له؟ يعني هل قتل هذه الخمس ألنها فواسق التنصيص على الوصف فواسق، له أثر في ا لحكم وا 
ال غير مؤثر؟ مؤثر، إذ او  ألنها فواسق، ويقول النووي: تسمية هذه  مسالعلة في قتل هذه الخ صف مؤثر وا 

ومنه فسقت الرطبة إذا  ،الفواسق تسمية صحيحة، جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق في اللغة الخروج
أي: خرج، سمي  [( سورة الكهف96)] }َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِِه{: -جل وعال-ا، وفي قوله خرجت عن قشره

 لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص. االرجل فاسق  
وزعم ابن األعرابي أنه ال يعرف في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق، ال يعرف فاسق في كالم الجاهلية وال 

 في شعرهم.
من  الفسق موجودة في معاجم اللغة، ونطق بها الجاهليون، نطقوا بالمادة، وقال ابن األعرابي وهومادة  المادة:

 ؟نه ال يعرف في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق، نعمأئمة اللغة: إ
 ...طالب:.....

 كيف؟
 .......طالب:.

ه فأرة فاسقة وفويسقة، كيف يقول تقول: هذا غراب فاسق، وهذ تقول العرب احتمالالمادة معروفة، نعم يمكن أن 
يعترف بأن الغراب فاسق، ويعترف بأن الفأرة فاسقة وفويسقة، لكن  رابي وهو يعترف بهذا الكالم؟ نعم،ابن األع

نفي ابن األعرابي اإلطالق الشرعي على من خالف أنه يقال له:  ذكرناه عن اللغويين في الذات،نستحضر ما 
يعني بالمعنى الشرعي، يعني  كالم العربية وال في شعرهم فاسق ال يعرف في :قالفاسق، فنفي ابن األعرابي أنه 

اء في ، وجرف في لغة العرب، بل هو مولدأنه ال يع -جل وعال-مثل ما قلنا عن إطالق الذات على هللا 
كالم في لكن المراد في الحديث غير مراد من يقول: الكالم في الصفات فرع عن ال الحديث الصحيح في ذات هللا

الذات، وهنا نقول: هم يعترفون بأنه فاسق، الغراب فاسق، لكن الشخص العاصي يوجد في كالم العرب ما يسمى 
به فاسق؟ ال، هذا مراد ابن األعرابي، فننتبه للمراد من كالم المتكلم ال نهجم عليه مثل ما هجمنا على اللغويين 

يعني لو بحثنا في  ،وصف اإلسالمي بعد استقرار اللغةمن ال هذا وصف شرعي، دعونا مثال   ،في الذات، نعم



ق؛ ألنه متقدم فاس -عليه الصالة والسالم-كالم العرب قبل اإلسالم ما وجدنا أن من خالف أمر هللا وأمر نبيه 
نعم؟ لم  ؟، لكن هل يمكن أن يقول العربي لمن خالف أمر عيسى أو أمر موسى بأنه فاسقعلى هذا االصطالح

ن كانت المادة بمعناها وهو الخروج موجودة في لغة العرب، فهذا يعرف، لم يعر  ف في لغة العرب هذا الكالم، وا 
لكن مراده باإلطالق الشرعي،  ؟كيف ينفي والمادة موجودة ابي، ما يقال ابن األعرابي مسكينمراد ابن األعر 

 .بعد اإلسالمصطالحات إسالمية، يعني وجدت وهناك ا
  .....طالب:...

 كيف؟
  .....ب:...طال

من األساطين في هذا الباب،  ال بد من حمله على هذا، ابن األعرابي إمام مطلع في العربية، من الكبار يعني،
ينقلون، تقول: وهللا  الذينوجالسهم، وتلقاها بنفسه، ما هو من  ليهم هذه المادة، وهو خالط العربلكن يخفى ع

لما قيل له: هل اآلحاد جمع أحد؟ قال:  على هذا، طيب ثعلب ال، وال بد من حمل كالمهخفي عليه هذا النقل، 
، يعني مقصوده هل ينكر ثعلب أن في الشهر أربعة آحاد؟ ينكر؟ ما يمكن ينكر، لكن لألحد جمعحاشا أن يكون 

ال بد من  جمع، فال بد من إصابة المراد،، وأسماء هللا الحسنى ال ت-جل وعال-نظر إلى أنه اسم من أسماء هللا 
 .ر بدقة إلى مراد المتكلمنظ

 :وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل ،وأما المعنى نقول: ففاسق يعني بالمعنى الشرعي
معناها في اللغة، في تحريم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل، يعني له يمكن أن يقال: هذا 

ا ُأِهلَّ ِلَغْيِر َّللِاِ ِبِه{لقوله تعالى:  القتل والتحريم شرعي، وقيل: في حل أكله  [( سورة األنعام419)] }َأْو ِفْسق 
، وهذا يدركه العرب قبل اإلسالم، يدركون عن حكم غيرها باإليذاء واإلفساد اشرعي، وقيل: لخروجه اوهذا أيض  

الفسق اللغوي، وأما  جذية، فهذا يمكن ينطبق عليه الخرو أن هذه خرجت عن مسار غيرها مما ال يؤذي بكونها مؤ 
 كونها مما يحرم أكله أو كونها مما يحل قتله فهذا ال يدرك إال بالشرع.

: إن العلة ما دامت نأتي إلى العلة الحقيقية في جواز قتل هذه الفواسق، الوصف المؤثر فواسق، فهل نقول طيب
ذى، وكلها مؤذية فيلحق بها كل وهذه الدواب خرجت عن غيرها بأمر يجمعها وهو األ ،وهو الخروج العلة الفسق

ن وجد األذى جاز القتل، أو نقول: إ ؛ ألن العلة منصوصة مؤثرة يدور معها الحكم، فإذا، يلحق بها كل مؤذ  مؤذ  
فإذا عدم األكل يشملها فتكون العلة عنده عدم األكل،  ،العلة كما استروح بعضهم يعني نظر إلى مجموع ما ورد

ومنهم من قال: إن هذه خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، وقتلها إنما هو مستمد  فيجوز قتل كل ما ال يؤكل،
 لى هذا ال يجوز قتل غيرها.من الشرع، وع

ال في الحرم ورأيت وزغ ا طيب نأتي إلى الوزغ مثال   ال ما تقتل؟ على العلل الثالث، نعم محرم وا   ؟تقتل وا 
 ....طالب:....

؟ ال ما هو مؤذ   نعم؟ مؤذ  وا 
 ........طالب:



؛ ألن العلة األخيرة، وأن العلة ، إذا قلنا: هذه ال يقاس عليهاكونه يقتل خارج الحرم ال يعني أنه يقتل داخل الحرم
ذا قلنا عدم األكل فيقاس عليها كل ما ال يؤكل، وهذا  :في القتل إذن الشارع بالقتل، وعلى هذا ال يقاس عليها، وا 

ذا قلنا  ؟، نعما: يقتل كل مؤذ  العلة األذى قلن :قيل به، وا 
 .....طالب:...

أقول: العلل عند أهل العلم ثالث: األولى: كونها مؤذية، الثانية: عدم حل أكلها، والثالثة: اإلذن بقتلها، على 
 ؟العلة الثالثة ال يقاس على ما ذكر شيء، يبقى النص وما عداه ال يجوز قتله، نعم

 ....طالب:....
( لكن ال يعني اقتل شرع   ا، وعندهم القاعدة: )ما آذى طبع  ى قتله، هذا مفروغ منهأدى إلال الصائل يدفع، ولو 

هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها، بأنها تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة 
ال لو أراد الشرع أن كل ما ال يؤكل يجو  ، فال ل مؤذ  يجوز قتلهز قتله أو كال شك أن هذا له وقع في الحكم، وا 

يعجز عن مثل هذا، ألتى بلفظ يتناول الجميع، لكن ال شك أن األحكام معللة، وأن األحكام تدور مع عللها ال 
األكل، فكل ما ال يؤكل عدم  الشافعي يقول: العلة ،تحققت العلة وكل على مذهبهو سيما المنصوصة، فإذا وجد 

ص على جواز قتلها، فدل على أن غيرها ال يجوز قتله، ومنهم من والحنفي يقول: العلة التنصييجوز قتله، 
 ؟يجوز من الحيوان يجوز قتله، نعم يقول: العلة األذى، كل مؤذ  

 ......طالب:..
 تقول أنت بالراجح؟ ماذا نعم؟

 ...طالب:.....
دنا حقيقته ، إن أر ..سبب تسميتها بالفسق؟ الشيء ماأن الوصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن الفسق 

ن أردنا الحقيقة الشرعية فيدخل فيها العلل األخرى.  اللغوية انصرفت إلى األذى فقط، وا 
 ......طالب:..
،، على الخالف في اعتبيعني مؤذ   ال ما يقتل؟ نعم؟ ار معنى الفسق، طيب، القمل مؤذ   يقتل وا 
 ....طالب:....
 ما يجوز قتله.فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه أنه  الذيال، هين، 

 ال إلزالة الشعر؟: الفدية هل هي على قتل القمل وا  طالب
 بدون حلق شعر. شعره، أو مالبسه، وكلما وجده قتله يال، هو افترض واحد يفل

 .......طالب:.
 ال، انتهينا من الشعر.

 ......طالب:..
ا وجد، وكان الناس يعانون من ال، قمل مجرد يعني، حك رأسه وطلع بيده قمل، وقتلها بالطريقة المعروفة، إذ

 ؟وهلل الحمد، نعم ،تغيرت الحال -الحمد هلل-هذا، لكن 
 ......طالب:...



 كيف؟
  .....طالب:....

 ؟، نعمالعلة األذى قلنا: يقتل؛ ألنه مؤذ   :إذا قلنا
 .....طالب:...

ال نفعل؟  فهل نفعل وا 
 .....طالب:...

 اب األصل المنع في كل شيء.ال، ما نقتل، األصل أن ما سكت عنه في هذا الب
 ....طالب:....

 وال في معنى المنصوص؟
 .....طالب:...

 ؟ما هو بمعنى أن هذا المكان آمن، ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذه هو األصل، نعم
 ؟إلى آخره، نعم د بعير ا له..يقر  -رضي هللا تعالى عنه-يأتي في صنيع عمر 

  ....طالب:....
 صود بالمؤذي في طبعه، ما هو بأذىيقتل، والمق يعني هذه أقوى العلل، أن كل مؤذ   يظهر األذى، وهللا الذي

 ؟عارض، نعم، إن تعرض إن كان من باب دفع الصائل له حكم آخر، نعم
 .....طالب:...
 فيه؟  الذئب ماذا

 طالب:...........
ال ما يقتل عقوروليس ب ذئب، الكلب األسود المأذون بقتلهفي كالم اإلمام مالك ال سيأتي ؛ ألنه شيطان؟ ما يقتل وا 
 .اإال إذا كان عقور   يقتل

والحية جاء  "الحرم في الحيات بقتل أمر الخطاب بن عمر أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ذا قلنا  ن العلة األذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى.: إالتنصيص عليها، وا 

هو لحظ  "وأخافهم عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن" :الحرم في بقتله أمر لذيا العقور الكلب في مالك قال"
يعني  "األسد مثل -فهو مثل الكلب العقور- وأخافهم عليهم وعدا"كل ما عقر الناس  الوصف وهو كونه عقور ا

م الكلب كذلك، والفهد والذئب، كلها في حك والنمريعني من باب أولى،  إذا جاز قتل الكلب العقور واألسد
 ن الحكم يتعدى مع االشتراك في العلة.: إالعقور، ال سيما إذا قلنا
 من كان ما وأما" فقتله األسد، فهو الكلب العقور، من كالبك(( ا))اللهم سلط عليه كلب   وجاء تسمية األسد كلب ا

 من أشبههن وما -ما يعقر الناس الذييعني والكلب العادي هذا - والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال السباع
ا في الحرم "المحرم يقتلهن فال السباع ا بدون أسنان اإلمام مالك يقول: يقتل، لكن و  طيب وجدنا أسد  جدنا أسد 

 ارتفعت العلة. وبدون مخالب
 .طالب:.......



 ما يمكن؟
 .ب: ال ليس بالقوة يا شيخ......طال

ا  كاألسد. ما يلزم، دعونا بدون آلة قتل، خلوه مريض 
 في فكه يا شيخ.القوة طالب: 

 على كل حال في آلته التي يقتل فيها ما هي موجودة.
 .....طالب:...
اونا ندور مع العلة، دعيا إخوان  ال ما نقتل؟ وجدنا ذئب ا مريض   هل نقتل وا 
 ......طالب:..

 ؟رحم هللا اإلمام مالك، نعم
 .....طالب:...

 هو؟ ماذا
 ......طالب: إذا كان
 آنس من الحمام، ومع ذلك صيد، نعم؟ ه، ما فياه وجد بين الناس ال يعني أنه صار إنسيًّ كون ال ما استأنس، 

 ......طالب:..
 .اأيض   نعم بين الناس الفأرة

 ما وأما، العقور الكلب فهو والذئب والفهد والنمر األسد مثل وأخافهم عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن"يقول: 
 قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال السباع من كان
حكم اإلمام مالك على هذه األمور هل هي لدخولها في مسمى الكلب كدخول األسد؟ أو في  :فأنا قلت "فداه

مربى تربية بحيث ال يعدو على  : إنه في المسمى، إذا عرف مثال  أسدفإذا قلنا ؟الوصف المؤثر وهو العقر
، نقول: ارتفعت افالعلة انتهت، وقل مثل هذا في النمر والفهد الذئب، ربي بحيث ال يضر أحد   ال يؤذيهسان و إن

يعني يصير حكمه حكم  ؟لكنه ليس بكلب عقور نقتله؟ أو نقول: يبقى األسد كلب ا ولو ارتفعت العلة، العلة فال
 يظهر. الذيهذا هو  ؟الكلب غير العقور

 من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال السباع من كان ما وأما" :- تعالىرحمه هللا-يقول اإلمام 
الضبع يؤكل، الخالف  ،يعني على القول بأن العلة عدم األكل "فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع

 ؟نعممعروف فيه، فالذي يقول: يؤكل يقتله لألكل أو ال يقتله؟ 
 .......طالب:..
العلة، العلة في هذه األمور عدم األكل عند من يقول بأن هذه هي العلة، وأنه يقتل كل ما يؤكل، أال  دعونا مع

ه عن الصحابة، وهو صيد، مثل الصيد، األصل أنه صيد وهو ممنوع، فيمنع ؟ وقد جاء فدا يرد عليه مثل الضبع
ولذا جاء وصفه بأنه  ؛إذا ضيق عليه معروف، وأما الهر فهو ال يعدو إال األنه صيد، والخالف في الثعلب أيض  

ال فاألصل أنه ال يعدوسبع، فإذا ضيق ع  قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما" ليه عدا، وا 
ال ما يفدي ل كلب ا غير عقور، أو قتل هرًّا مثال  أو ثعلب اقت "فداه  هو صيد؟ ؟يفدي وا 



  ......طالب:...
 ؟؟ صيدنعم

 .....طالب:...
 األصل أنه فيما يؤكل. هو

 ....طالب:.....
 فيه؟ ماذا

 ...طالب:.....
ال ما يفدى؟  يفدى وا 

 ....طالب:....
 "فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل"يقول:  على أي العلل؟

ال ما الكلب غير العقور يفدى مثل هذا في الكلب غير العقور،وقل   يفدى؟ ال يفدى؟ وا 
 .......طالب:..

ذا كان ما كان من السباع ال يعدو، فإذا كان ال يعدو يفدى، و  وهألن العلة عنده  "فإن قتله فداه"يفدى، يقول:  ا 
ذا قلنا يعدو دخل في الصنف األول عدم األكل فإنها تقتل ن العلة : إفال يفدى، وتحققت فيه العلة علة الفسق، وا 

ذا قلن وال تفدى، ن العلة التنصيص على ما ذكر، وعدم اإللحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي : إاوا 
 هو جواز قتلها، وعلى هذا يكون ما عداها ال يجوز قتله، وكل على مذهبه.

: إن ألم نقل يعني ال يقاس على الغراب والحدأة ولو ضر، "يقتله ال المحرم فإن الطير من ضر ما وأما"يقول: 
 ثالثة وهي التي يقول بها الحنفيةعدم األكل كذلك متحقق، تبقى العلة ال ؟ألنها ضارة ؛ق فتقتلالعلة الفس

يكون هذا منه، لكن اإلمام  فحينئذ   ،التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها
ن كان ضارًّ مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اطرد مذهبه باإللحاق أو لم يطرد؟ نعم أخ  .ارج الطير وا 

ن ،والحدأة الغراب -صلى هللا عليه وسلم- النبي سمى ما إال "فإن المحرم ال يقتلهيقول:   اشيئ   المحرم قتل وا 
ن كان ضارًّا، نعم؟ ألنه صيد عنده "فداه سواهما الطير من لماذا؟ هل ألن ما يعدو من السباع ال يمكن  وا 

 مكن ينقض الصقر أو النسر فيؤذي.يور؟ نعم مالط االتقاء منه بخالف ما يعدو من
فيما قرره هنا أو لم يطرد؟ إن كانت العلة األذى وهي  -رحمه هللا تعالى-أقول: هل اطرد مذهب اإلمام مالك 

هذا إذا كانت العلة  ؟التي تفهم من كالمه األول بالنسبة للسباع، فاألذى متحقق في الطيور التي استثناها، نعم
رجت عن خيرها باألذى، إن كانت العلة حل األكل وعدم حله فهذه الطيور الضارة ذوات األذى، فسقت خ

ال ما تحل؟ ال تحل، إذ االمخ ذا كانت العل الب تحل وا  ة التنصيص فقد ألحق هي مثل السباع، لم يطرد مذهبه، وا 
 ؟ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد، نعم بالمنصوص غيره
 نعم؟ ؟فريق عند اإلمام مالك بين السباع والطيورهل يلحظ وجه للت

 ......طالب:...



يعني علة الكلب منصوصة، وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة 
 المستنبطة.

 ....ألن التنصيص. ه مطرد في هذافمذهب الك يرى أن العلة هي التنصيص فق طالب: إذا كان اإلمام م
يقيس على الكلب  ه مثال  دعفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، نعم، يعني ي يلزم التنصيص، هو ال ما

أو إلحاق للعلة  : من عموم العلةمن عموم العلة، يعني سواء  قلنا نعممن السباع، إلحاق،  العقور كل مؤذ  
 الجامعة ما يختلف.

 ....الكلب المتعارف عليه يء بذاته وليس هو كلب ار وصف عام ليس في شطالب: قد يرى أن الكلب العقو 
 فهو من عموم العلة. ر هو الكلب المتعارف عليه إال أنه اتصف بهذا الوصفال، أصل الكلب العقو 

 طالب: هل يطلق على األسد كلب؟
ال شرعي؟ نعم ،يطلق  ؟لكن هل هذا اإلطالق لغوي وا 

 ....طالب: أكيد شرعي، لكن
 في عموم الكلب، الذي بعده الفهد والذئب؟سد دخل طيب دعنا من األ
 عن لغات العرب، قد يكون دخلت في أفراد هذا العام. ......طالب: قد يكون 

أنا أقول: كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة، العقر، دخلت في عموم العلة، فدخولها في 
ن كان فيها عموم العلة يقتضي اإللحاق، بينما التنصيص على األفرا د من الطيور من غير نظر إلى علة، وا 

يقصرونه على العلة المنصوصة  اوعدم   اعلة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون: الحكم يدور مع علته وجود  
دون المستنبطة، وعلة الكلب منصوصة وعلة الغراب والحدأة ليست منصوصة إنما هي مستنبطة، وهنا يكون 

 .اخير  هللا  ككالمه اتجه، جزا
 نقرأ الباب الذي بعده.

 أحسن هللا إليك.
 باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله:

 عبد أبي بن ربيعة عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 قال، محرم وهو بالسقيا طين في له ابعير   يقرد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر رأى أنه الهدير بن هللا

 .أكرهه وأنا :مالك
صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة سمعت :قالت أنها أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني
 رجلي إال أجد ولم يداي ربطت ولو وليشدد فليحككه نعم" :فقالت ؟جسده أيحك المحرم عن تسأل، -وسلم

 ".لحككت
 كان لشكوٍ  المرآة في نظر -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 .محرم وهو بعينيه
 اقراد   أو حلمة المحرم ينزع أن يكره كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

 .بعيره عن



 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وذلك :مالك قال
 له ظفر عن -رحمه هللا- المسيب بن سعيد سأل أنه ريمم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني
 ".اقطعه" :سعيد فقال ،محرم وهو انكسر
 بذلك أرى  ال :فقال ؟محرم وهو يطيب لم الذي البان من أذنه في أيقطر أذنه يشتكي الرجل عن مالك وسئل
 .ابأس   بذلك أرَ  لم فيه في جعله ولو ،ابأس  
 .ذلك إلى احتاج إذا عرقه ويقطع ،دمله ويفقأ ،خراجه المحرم  يب أن بأس وال: -رحمه هللا- مالك قال
وذكر ما يمنع، ثم ذكر ما استثني من  "باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،نعم

 بن عمرالممنوع، ثم ذكر ما يجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد هللا بن الهدير أنه رأى 
 .محرم وهو بالسقيا طين في له ابعير   يقرد -رضي هللا عنه- الخطاب

 : القراد كالقمل بالنسبة لإلنسان يعلق بالدواب من اإلبل والبقر، والتقريد إزالة القراد عنه.أوال  
أنه : القراد ال شك أوال   "أكرهه وأنا :مالك قال، طين في له ابعير   يقرد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر"رأى 
بالنسبة للدابة؛ ألنه يمتص من دمها ويؤذيها، فهل نقول: إن هذه مؤذية تزال؟ أو  ، القراد والحلم كله مؤذ  مؤذ  

يقتصر على مجرد إزالة ضررها بتقريدها ولو لم تقتل؛ ألن عندنا مجرد اإلزالة، وعندنا ما يترتب على اإلزالة من 
طيب  له في طين" ا"رأى عمر بن الخطاب يقرد بعير   :معنا قتل مباشر أو تعريض للقتل، عندنا في النص الذي

ال ما يموت؟ داقر وقع هذا ال  في الطين، يموت وا 
 .طالب:.......

نما تسبب في قتله، فعمر  نظر إلى أن هذا  -رضي هللا عنه-نعم يموت، عرضناه، لم يباشر، لم يباشر قتله، وا 
فأزاله قرد وأزاله،  ،ر فيلحق بما يتأذى به اإلنسان كالفأرة مثال  وضا البعير متضرر بوجود هذا القراد، والقراد مؤذ  

وهو محرم، فعلى هذا ال شيء في نزع القراد أو الق راد من  ا، والسقيا قرية بين مكة والمدينةووقع في الطين بالسقي
، لكن هل، هو مؤ ألنه مؤذ   بالنسبة لإلنسان مثل هذا في إزالة القمل من الرأسوقل  ،الدابة هذه اإلزالة تترك  مع ذ 

لقاؤ دون قتل أو تقتل؟ تترك، ال يباشر قتلها، قد يقول قا ي األرض بحيث ينتقل ه فئل: إن أخذ القمل من الرأس وا 
في  اأن يتضرر به ويتأذى به سيكون سبب   أذى، واألذى يزال، بل هو مما يماط عن المكان، بدال   منه إلى غيره

 ؟ألنها مؤذية ؛واسق تقتلأذى غيره، فهل نقول: إنها مثل الف
لقاؤ  "قال مالك: وأنا أكرهه" ولذا يكرهون قتل القمل مع أنه  ؛في قتله اه في الطين يكون سبب  لماذا؟ ألن إزالته وا 

 بالنسبة لإلنسان. مؤذ  
 سمعت :قالت أنها -مرجانة- أمه عن -بالل- علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني"وهنا يقول: 

- وليشدد فليحككه نعم" :فقالت ؟جسده أيحك المحرم عن تسأل -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة
وأن هذا  ،مبالغة في بيان الحكم اوهذه أيض   "لحككت رجلي إال أجد ولم يداي ربطت ولو -زيادة في بيان اإلباحة

قوة وشدة كما قالت جائز ال إشكال فيه، وهذا الحك ال يخلو إما أن يكون في موضع فيه شعر، بحيث لو حك ب
في إزالة شيء  افال يكون سبب   ، أو يكون المكان ال شعر فيهأم المؤمنين لترتب على ذلك إزالة شيء من الشعر

ما فيه إشكال، قد يقول قائل: البشرة بعضها مع الحك  فيه، كون المكان ال شعر فيه وهذا ال إشكال ،من الشعر



نما شيء من البشرة، وجاء في حديث: من الوسخ،  ينزل منه شيء، ال أقول شيئ ا يعني -))من أراد أن يضحي وا 
ثم  ل هذا؟ طيب الرجل فيها حكة مثال  فهل نقول مث ((افال يأخذ من شعره وال من بشرته شيئ   -بعد دخول العشر

ن األخذ : إأو نقول ؟حكها وشدد في حكها فنزل منها قطع من الشقوق التي فيها، هل يمنع منها من أجل هذا
ن البشرة خاص باألضحية وأم المؤمنين تقول: يحك ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إال رجلي لحككت، كالمها م

 ؟يدل على أن ما يترتب على مثل هذا العمل ال شيء فيه، نعم
  ..طالب:.......

 نعم؟ ،إزالة
 .......طالب:.

 البن عمر، ابن عمر سيأتي عنه النقل. اتبع   ايعني يكرهه تورع  
 .....:...طالب

 نعم، سيأتي عن ابن عمر.
 في نظر عمر بن هللا عبد أنبن عمرو بن سعيد بن العاص  موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ال ما فيه إشكال؟ ما في "محرم وهو بعينيه كان لشكوٍ  المرآة  هالنظر في المرآة من قبل المحرم فيه إشكال وا 

ميل إلى ذا األثر عن ابن عمر وهو الصحابي المؤتسي المقتدي الذي يإشكال، لماذا نقل اإلمام مالك مثل ه
 واألصل في المحرم أنه ال يترفه. نظر في المرآة شيء من الترفه،ألنه يترتب على ال التحري في هذا الباب؟

و أ لكن لو كان من دون سبب، أراد أن يسرح شعره، نعم، "محرم وهو بعينيه كان لشكوٍ  المرآة في نظر"يقول: 
ال قذر ليزيله هل يقال: إن النظر في المرآة ممنوع من قبل المحرم؟ ال  أراد أن ينظر هل في وجهه شيء أذى وا 

 يوجد ما يدل على منعه.
وقد  "بعيره عن اقراد   أو حلمة المحرم ينزع أن يكره كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 

ولذلك كرهه اإلمام مالك،  ؛وهذا من زيادة تحريه ،عن عبد هللا بن عمر ثبت فعله عن عمر فيما تقدم، وهذا
 ."ذلك في إلي سمعت ما أحب وذلك"وقال: 
 انكسر له ظفر عن المسيب بن سعيد سأل أنه مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني"قال: 
انكسر أو الشعرة إذا دخلت جزء منها في  الظفر إذا ا،لماذا؟ ألنه صار مؤذي   "اقطعه :سعيد فقال ،محرم وهو

 العين تزال؛ ألنها مؤذية، وال شيء عليه في ذلك.
يعني  "يطيب لم الذي البان من أذنه في أيقطر -يعني من وجع بها- أذنه يشتكي الرجل عن مالك وسئل"

 بذلك أرى  ال :لفقا ؟محرم وهو" قال: ؟هل يقطر في أذنه أو في عينه لألذن أو للعينوصف له الطبيب قطرة 
إذ هذه األدوية التي ليس فيها شيء من الطيب ال خالف  "ابأس   بذلك أر لم فيه في جعله ولو" ي يجوزيعن "ابأس  

 في مزاولتها.
ويزيل ما به من  ،ال بأس أن يفقأه، ويفقأ الدمل والخراج الدمل ونحوه "خراجه المحرم يب  أن بأس وال: مالك قال"

كما تقدم احتجم وهو محرم،  -عليه الصالة والسالم-؛ ألن النبي ذلك إلى احتاج إذارق ويقطع الع ،أذى ويعالج
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله. وهللا أعلم



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (16كتاب الحج ) -الموطأ 

 أحصر بعدو. باب: ما جاء في من، و عنه يحج عمن الحج :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. واجزه عنا خير الجزاء،  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :عنه يحج عمن الحج :باب

 -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن يسار بن سليمان عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 من امرأة فجاءته ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رديف -مارضي هللا عنه- عباس بن الفضل كان: "قال
 وجه يصرف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فجعل ،إليه وتنظر إليها ينظر الفضل فجعل ،تستفتيه خثعم
 أن يستطيع ال اكبير   اشيخ   أبي أدركت الحج في هللا فريضة إن هللا رسول يا :فقالت ،اآلخر الشق إلى الفضل
 .الوداع حجة يف وذلك ((نعم)) :قال ؟عنه أفأحج الراحلة على يثبت

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ما حكمها؟ منها ما هو واجب يجب على من استطاع الحج بماله  النيابة في الحج "عنه يحج عمن الحج :باب"
ب عنه من يحج، ومنها ما يستحب أن يحج الرجل عن أبيه عن أمه ممن ال يستطيع وعجز عنه ببدنه أن يني

الحج، ال بنفسه وال بماله، ومنها ما اختلف في حكمه من الحج أو العمرة عن القادر المستطيع ممن حج 
 .اأو ميت   االفرض، سواء  كان حيًّ 

 يسار بن سليمان عن شهاب ابن عن الكم عن يحيى حدثني": -رحمه هللا تعالى-حديث الباب: يقول المؤلف 
 باس، أكبر ولد العباس، وبه كنيتهيعني أخاه الفضل بن ع "عباس بن الفضل كان: "قال عباس بن هللا عبد عن
خلفه على الدابة، وهذا معنى الرديف، الركوب خلف  ايعني راكب   "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رديف"

صلى هللا عليه -من أصحابه، معاذ يقول: كنت رديف النبي  اعدد   -عليه وسلم صلى هللا-وأردف النبي  كب،الرا
الفضل، وأردف أسامة، وأردف  -صلى هللا عليه وسلم-إلى آخره، وأردف النبي  ...))يا معاذ((فقال لي:  -وسلم

بة جائز شريطة واإلرداف على الدا -صلى هللا عليه وسلم-غيرهم، وقد بلغوا أكثر من ثالثين ممن أردفهم النبي 
، -عليه الصالة والسالم-وقد فعله النبي  ،أن تكون مطيقة لذلك بما ال يشق عليها، وال يكرثها، يجوز ذلك



ويجوز ركوب ثالثة إذا كانوا بحيث تطيقهم الدابة، ويمتنع إرداف واحد إذا كانت الدابة تعجز عن ذلك، ومرد 
 ذلك إلى إطاقة الدابة.

في منصرفه  -عليه الصالة والسالم-، النبي ..يعني من إلى "-هللا عليه وسلم صلى-"كنت رديف رسول هللا 
عليه الصالة -من مزدلفة إلى منى  أردف الفضل، فهو رديف النبي و من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة، 

 في هذه الفترة. -والسالم
هذا الكالم، عن عبد هللا بن في الضعفة، فلم يحضر  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس ممن قدمه النبي و 

عباس قال: كان الفضل بن عباس، يحكي قصة لم يشهدها، إال أنه جاء في بعض طرق الخبر ما يدل على أنه 
  لم يذكر اسمها. "امرأة فجاءته"، وهو الفضل بن عباس يرويها عن صاحبها

 طالب:.........
 ،لم تسم "فجاءته امرأة" له عن أخيه ما يضر،ن عباس تحمما يضر، نعم، ال يضر يعني لو لم نقف على أن اب

وال أهل كتب المبهمات ال يحرصون على  ،في مثل هذا السياق ال يحرص ال الصحابة وال من بعدهم من الرواة
تن من باب الستر عليه؛ وألنه ال يترتب على ذكره عليها، فمثل هذا يبهمون من ذكر في الم اتسمية مثل هذه ستر  

 ؟قبيلة مشهورة، نعم "خثعم منرأة "فجاءته ام فائدة
 طالب:.........
 ما يترتب عليه.
 طالب:.........

لى تعدد القصة ولو لم يعرف تعارض بحث عن هذا، حمل ع هتعارض بين النصين؟ إذا كان في ه، يعني فينعم
، فيه فائدة، وألفت يعني ال يقال باطراد أن المبهم تعيينه ال فائدة فيه "تستفتيه"فجاءت امرأة من خثعم االسم، 

فيه المؤلفات الكثيرة، المبهمات فيها المؤلفات للخطيب البغدادي، وللنووي وألبي زرعة ابن الحافظ العراقي، كتب 
مؤلفات فيها عناية فائقة في تتبع الطرق من أجل تعيين المبهم، وفيه فوائد كثيرة تعيين المبهم، منها معرفة تاريخ 

عرفنا أن الخبر  عرفنا أنه متقدم اإلسالم وولمتأخر اإلسالم عرفنا أن الخبر متأخر،  الخبر، إذا سمي وعرفنا أنه
سانيد فأمر ال يخفى؛ نسوخ، وأما تعيين المبهمات في األمتقدم، ويفيدنا هذا في القول بالنسخ، معرفة الناسخ والم

ال حكم  العين والحال،مجهول الذات، وهو أشد من جهالة  ول،ألن المبهم من قبيل المجه فتعيينه ال بد منه وا 
 حتى يعين. على الخبر بعدم الثبوت

 أن يستطيع ال اكبير   اشيخ   أبي أدركت"إن فريضة هللا في الحج ونص الفتوى:  "فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه"
ة وذلك في حج ))نعم(("قال: الجواب هذا استفتاء والفتوى  "((نعم)) :قال ؟عنه أفأحج ،الراحلة على يثبت
ا الخبر أنه قبل ال يمكن أن يقال في مثل هذ ،-عليه الصالة والسالم-وعرفنا أن هذا في آخر أمره  "الوداع

عن أبيها  -عليه الصالة والسالم-هذه المرأة تستفتي النبي  "وذلك في حجة الوداع"ألنه قال:  نزول الحجاب؛
في الحج، يعني وجبت عليه فريضة هللا في الحج،  الذي ال يثبت على الراحلة، وأدركته فريضة هللا يرالشيخ الكب

يلزمه أن  وحينئذ   كنه ال يستطيع بنفسه، قادر بماله لكنه ال يستطيع بنفسه،ل ،على الحج افدل على أنه كان قادر  
 ."إن فريضة هللا في الحج أدركت أبي"ولذا قالت:  ؛ينيب من ماله إال إذا وجد متبرع كهذه



، اوكان وسيم   إليه وتنظروكانت وضيئة،  إليها ينظر الفضل فجعل وتنظر إليه" إليها ينظر الفضل فجعل"
أمر محرم، يجب غض البصر  -حاشا نظر الفجأة-والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، ومن قبل المرأة إلى الرجل 

ولى وليست عنه، أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة، أو نظرت إليه أول مرة ثم صرف ال شيء في ذلك، له األ
ال  جه الفضل إلى الشق اآلخر، ثم يعود،يصرف و  -عليه الصالة والسالم-له الثانية، أما استمرار النظر والنبي 

فصرف وجه الفضل إلى الجهة  المنكر بيده؛ -عليه الصالة والسالم-ولذا غير النبي  ؛مثل هذا ال يجوز نشك أ
وهو  لمنكر باليدلوى عنقه، يعني بقوة، وهذا تغيير ل :وفي روايةاألخرى التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة، 

 ،))فإن لم يستطع فبلسانه((ولذا قال:  ؛األصل، وهو المرتبة األولى، مع االستطاعة، هو المتعين مع االستطاعة
 يغير بيده ألنه يستطيع. -عليه الصالة والسالم-وهنا النبي 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم{ عليه في القرآن: ين أمر معروف، نصوجوب الغض من قبل الطرف  }ُقل لِِْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
{ثم قال:  ،[( سورة النااور56)] فال يجوز [ ( سورة النااور54)] }َوُقل لِِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ

وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بحال نظر الرجل إلى المرأة سواء  كانت امرأة حقيقية، ينظر إلى جسمها أو إلى 
وجرمها  ظر إليها، إذا كان نظره إلى حجمهابها مما يثيره، ولو كانت متحجبة الحجاب الكامل ال يجوز له أن ين

يثيره، وقل مثل هذا في المرأة؛ ألن هذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة والشرع جاء بسدها، كما أنه ال يجوز 
سيما تحديدها في شخص بعينه، ال يجوز لها ذلك سواء  كان بغير واسطة كما  للمرأة أن تنظر إلى الرجال ال

كل هذا ال  ،في الصحف والمجالت والقنوات ؛هنا، أو بواسطة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة كلها
 يجوز، بل على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال.

أة إلى عموم الرجال، أو نظر الرجل إلى عموم النساء بحيث ال يحدد في امرأة بعينها تفتنه، أو امرأة نظر المر 
الناس التي ال وما أشبه ذلك، عموم  سجد أو داخلين إليه، أو في مجتمعتنظر إلى عموم رجال خارجين من م

 -عليه الصالة والسالم-، والنبي ..وهميفتن الرجل وال المرأة مثل هذا ال بأس به؛ ألن عائشة نظرت إلى الحبشة 
 المقصود أن مثل العموم ال بأس به.يسترها، 

 طالب:.........
 من هي؟
 .....طالب:...

 على وليها أن يكفها عن نظر الرجال. ،المقصود أن اإلقرار في مثل هذا ولو من الصغيرة
 ....طالب:...

}ُقل لِِْلُمْؤِمِنيَن  لنص عليه بالقرآن نص ال يحتملوا المتزوجة، المقصود أن مثل هذا ال يجوز بحال، ،نعم
وا{ وكل ما أثار الرجل من  [( سورة النااور54)] }َوُقل لِِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن{ [( سورة النااور56)] َيُغضُّ

هذه قبل النساء ال يجوز له النظر إليه، كما أنه ال يجوز النظر إلى الرجال من قبل النساء إذا أدى ذلك إلى 
 المفسدة.



وجاء التحذير الشديد من قبل سلف هذه األمة وأئمتها من نظر الرجل إلى المردان،  ،وفي حكم النساء المردان
فال شك أن مثل  ،فحرم النظر ولو من غير شهوة إلى األمرد ،بل منهم من شدد في ذلك ،وجعلوه بمثابة المرأة

 ما ال تحمد عقباه. من قبل الشيطانهذه األمور مزلة، مزلة مع تكرارها يقر في القلب 
احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف  قول: "فجعل ينظر إليها وتنظر إليه"وهذا سائل يقد يقول قائل 
 المرأة وجهها؟

العرض معروف، وفتنته بهذا : ليس فيه نص على أنها كاشفة لوجهها، ونظر الرجل إلى الحجم والطول و أوال  
أنها كانت وضيئة، والوضيئة بمعنى أنها بيضاء حسناء كما جاء في بعض  :ياتفي بعض الروامعروفة، 

الروايات، ومعروفة وضاءتها إنما يتم بخروج أي جز منها، ولو أصبع واحد، ولو بأصبع واحد، وكونها راكبة 
 من غير قصد، المقصود أن هذا ليس فيه دليل. يءعلى جمل ال بد أن يخرج منها ش

ت أن أباها كان معها، قد يقول قائل: كيف يكون أبوها معها في حجة الوداع وهي تسأل جاء في بعض الراويا
عن أبيها الذي أدركته فريضة هللا وهو شيخ كبير قالوا: المراد باألب هذا الجد، لماذا لم يسأل األب؟ لماذا؟ نعم؛ 

في بعض الروايات هذا ت ويعرض بها كي يتزوجها، وجاء ،-عليه الصالة والسالم-ألنه يعرضها على النبي 
ولو لم يكن الوجه، لو لم يكن الوجه ما يلزم، نعم تبدي  امنصوص عليه، فمثل هذا الموطن ال بد أن تبدي شيئ  

إليها جعل  -عليه الصالة والسالم-بن عباس لما رأى عدم حاجة النبي ا يرغبه في نكاحها؛ ولذا الفضل شيئ  
 ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي  علها أن تقبل به بديال   -والسالمعليه الصالة -ينظر إليها، فصرفه النبي 

المقصود أنه ليس في الحديث ما يدل على أنها كاشفة لوجهها، ليس فيه نص على ذلك، كونها وضيئة، كونها 
 ؟نعم ،هذا أمر معروف والرجال الفحول يدركون مثل هذا ،، كون جسمها يلفت النظر بحيث ينظر إليهاءحسنا
 ...لب:.....طا

 ء كاشف وجهه جميل تنظر إليه.يتنظر إليه، معصية، رجل وض نعم،
 هي؟و طالب: 

 ، مجرد اتجاه الوجه معروفيليراها، مجرد اتجاه الوجه دل -عليه الصالة والسالم-هي تنظر إليه، رغم النبي 
ألنه ليس  ت متحجبة؛تستطيع أن تنظر ولو كان أنها تنظر إليه، وهذا يدرك من وراء الحجاب، وكونها تنظر

 ؟لكن ال يغطي النظر، نعم األعمى، ال، نعم إنما يغطي الوجهك عنى الحجاب أنه يغطي كل ما وراءهم
 طالب: سفعاء الخدين؟

إما أن يكون قبل الحجاب؛  ،الخدين، وهذا عنه أجوبة اءعسف ال غير هذه، هذه مسألة ثانية، هذه في صالة العيد
 حجاب هذا من جهة، أو ألنها من القواعد، كبيرة في السن، فال يلزمها الحجاب.ألن صالة العيد فرضت قبل ال
 .-صلى هللا عليه وسلم-طالب: هو كان رديف النبي 

 الفضل؟ ؟من
 ....طالب....

 نعم.
 .هوهو رديف -صلى هللا عليه وسلم-طالب: هي تنظر إلى النبي 



 .نعم
 ..طالب:......

 تنظره، تنظر إليها وتنظر إليه، كيف؟
 طالب:........

 اتجه إليها ليجيب عن سؤالها، والفضل رديفه ملتفت إليها، في بعد؟ -عليه الصالة والسالم-النبي 
-، لكن المرأة وهي على جملها تنظر إلى العباس وينظر إليها، والنبي ه الوجه، اتجاههم واحد، رديفهمجرد اتجا

 ما يدرك هذا. -عليه الصالة والسالم
 ......يكون  حتملطالب: يعني ي

 .اما يلزم أبد   ،ال
  ......احتمال هطالب: في

الجرم ما يفتن  ؟أدنى احتمال، ينظر إليها، ينظر إلى حجمها إلى طولها إلى عرضها هذا ما يفتن الرجال هما في
 الرجال؟ 

 طالب: يفتن.
 و منها شيء؟خالص، وكونها وضيئة وحسناء يمكن بأنملة يبين هذا، امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبد

 ...طالب:....
ن، يبين البياض من األصبع، لكي تتفق النصوص وال نضرب يوضيئة يعني بيضاء، والبياض من األصبع يب

: "وكان يعرفني قبل نزول -رضي هللا عنه-بعض النصوص ببعض، في قصة اإلفك في البخاري تقول عائشة 
: هذا يحتاج أن يقال مثل هذا، قد يقول قائل الحجاب" هل يحتاج أن تقول هذا وهي كاشفة عن وجهها؟ ال

{خاص بأمهات المؤمنين  َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع ا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ  }َواِ 
 -الصالة والسالمعليه -هذه العلة التي من أجلها فرض الحجاب على نساء النبي  [( سورة األحزاب95)]

ألسن بحاجة إلى  ؟ألسن بحاجة إلى طهارة القلوب؟ نعم ؟أال تشترك بنات المؤمنين ونساء المؤمنين في هذه العلة
أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب بالنص،  يس بعبث، إذ ايعني التنصيص على العلة هذا عبث؟ ل ؟طهارة القلوب

{} هن الحجاب بالعلةت المؤمنين يلزموأمهات ونساء المؤمنين وبنا ( سورة 95)] َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ
ا [األحزاب َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذلِ  أيض  َك َأْدَنى }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِِ

}َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم إلى أن قال:  [( سورة األحزاب97)] ْيَن{َأن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤذَ 

ي الذي يدعو إلى السفور ال إلى آخره، االرتباط وثيق بين اآليتين، يعن ...[( سورة األحزاب06)] مََّرٌ {

( سورة 50)] ْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌ {}َفيَ  هذه الشعب، ال شك أن في قلبه مرض،فيه شعبة من  شك أن
 هذا في قلبه مرض. [األحزاب

 ....طالب: هذا األمر.



 كيف؟
 ...طالب: هذا األمر شرعي.

شك، إلى عهد قريب، أنت لو نظرت إلى تواريخ بالد المسلمين مصر والشام والهند وغيره  هنعم، بال شك، ما في
 ؟نعمقبل مائة سنة ترى امرأة كاشفة؟ 

 طالب: ال.
 كلهن محتجبات بال استثناء.

بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها ال يجب عليها كشفه كما تقول عائشة بنت طلحة 
سدلت إحدانا  -وعائشة يوم تقول هذا- ت فإذا حاذاهن الرجالكن يحرمن كاشفا نوغيرها فيما مر علينا، نعم أنه

فإذا كان اإلحرام في الوجه وتغطيته ال تجوز، فكيف يترك مثل هذا األمر بأمر مباح أو جلبابها على وجهها، 
 مستحب، ال بد أن يكون تغطية الوجه في غير اإلحرام واجبة.

 كما نهى الفضل؟ -صلى هللا عليه وسلم- طالب: الشيخ عبد الرحمن العايد يسأل يقول: لماذا لم ينهها النبي
: هي  للفضل، األمر الثاني: أن  -عليه الصالة والسالم-ا ما هو بوارد، مثل ما حصل منه مسألة لي عنقهأوال 

المعصية التي تحصل من طرفين ال بد فيها من طرفين تنتهي بانتفاء أحد الطرفين، إذا انتهى العباس انتهت 
 المسألة، انتهى الفضل انتهت المشكلة.

 ...طالب:.....
 ؟انتهى اإلشكال، نعم ،انصرف اآلخرنعم، على كل حال إذا انصرف أحدهما 

 .....طالب:...
النصوص األخرى تدل على وجوب ال، ما فيه هنا حجة الوداع ما عاد، هي حجة الوداع والجواب عنه ممكن، 

لنصوص المحتملة الحجاب مما ال إشكال فيه، النصوص المحكمة التي ال تحتمل تدل على وجوب الحجاب، ا
 نصوص المحكمة.في مقابل الما يرجع إليها 
 وأداه ،كغيرها من المسائل -جل وعال-هلل  امتجرد   اشرعيًّ  اأنه لو وجد عالم وبحث المسألة بحث   :األمر الثاني

يدخل  قون إنه لئن لم ينته المناف :هذا مأجور على هذا االجتهاد، يعني ال نقول اجتهاده إلى أن الوجه ليس بعورة
الكالم على من يطالب بنزع الحجاب وليس من أهل االجتهاد، ولو كان ، اأبد   في ذلك من رجح من أهل العلم

لكن المسألة إذا  ؟نعم ؟المانع وما ،في نفسه قلنا: في قلبه مرض االجتهاد وصحب هذا االجتهاد هو ى  من أهل
مراض تجرد هلل، وبحث المسألة متجرد هلل، وأداه اجتهاد إلى هذا مأجور على كل حال، والقلوب السليمة من األ

 معروفة يعني عليها أمارات وعليها أدلة.
 طالب:........

 هو؟ ما
 طالب:........
 ، نقل عنها أشياء، أقول: ذكرت عنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، نقل عنها بعض االختيارات...هؤالء ما لهم
 ...لها الكنيسة. ن فلذلك يفتحو امسجد   وجدتطالب: ما 



 نقول: عمارة.
 ....طالب: حول الكنيسة

نعم ما أذن لها في مسجد فأدوا الجمعة في عمارة، وهذا معروف أن مثل هذه تنفذ خطوة من خطوات الشيطان، 
تقول: إن قطع يد السارق وحشية ال يجوز العمل بها، واآلية التي ال نها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، ونقل ع

احد من الجنسين االكتفاء بجنسه، فإن ثبتت ولو كان آية، ولكل و  له رفضهيستطيع المسلم فهمها أو الحديث 
 هذه األمور هذه مكفرات، نسأل هللا السالمة والعافية.

 .....طالب:...
ويبقى أن المسألة التي يتفق عليها أنه إذا  ..،كل إنسان يدين بما يترجح عنده، كل إنسان يدين هللا بما الدين،ال، 

من األخ من الرضاعة  ين المسلمين، حتى لو خشيت الفتنةخشيت الفتنة وجب الحجاب، هذا أمر مجمع عليه ب
ال يمكن من الدخول على أخته، من األخ من النسب عليها أن تبتعد عنه، وأن يحال بينه وبينها إذا خشيت  مثال  

الفتنة بين األب وابنته يفرق بينهما، فإذا كانت الفتنة قائمة هذا محل اتفاق بين أهل العلم، والسنة واضحة 
ا، األمور واضحة  وما جاءت بشيء فيه ما فيه ،محكمة -الحمد هلل-شريعة وال إال إنسان له  -وهلل الحمد-أبد 

ال إنسان له غرض وهدف يحقق بعض الخطوات التي هي أول خطوات الشيطان ولذلك من أول ما  ؛مقصد وا 
هذه أول خطوات  [( سورة األعراف06)] َما{}ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتهِ وسوس به لإلنسان 

 ؟الشيطان، نعم
 ......طالب:..

ويخشى عليها ويخشى منها هذه فتنة، المقصود أن كل ما  ير الرجال، إذا كانت تثير الرجالالفتنة إذا كانت تث
 ين؟أيؤدي إلى الفاحشة محرم، كل ما يؤدي إلى المحرم حرام، 

 طالب: بوقتنا هذا؟
 ي وقتنا الحاضر.هذا أشد، أشد ف

 ......طالب: حتى الذين
 .نعيشه محل إجماع بين أهل العلم كأنه في هذا الظرف الذي
 .....طالب: يكثر المداخالت

ما يخالف الموضوع مهم ترى، الموضوع مهم وطيب يعني إنه يدرس، ال سيما وأنه موضوع حي، اآلن  ،ال
 ؟المطالبة من بعض المفتونين قوية، نعم

 .....طالب:...
المرأة كلها محسومة بالنص القطعي، النظر إلى الرجل والرجل إلى  محسوم بالقرآن، ال، النظر أمر مفروغ منه،

 نعم؟
 .....ب:...طال



معروف والخالف بين  [( سورة النااور54)] }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{الكالم في المسألة طويل، في االستثناء 
حقيقة يعني نحتاج إلى بسط طويل، تحتاج المسألة إلى دروس ليس بدرس وموضعه غير هذا  ..،الصحابة، لكن

..، إن كشف الوجه :والترجيح واإلجابة عن األدلة عما يمكن أن يتمسك به من يقول ،واحد في بيان أدلة الفريقين
 .....على كل حالإن الوجه ليس بعورة، 

  طالب:........
 ؟ماذاعلى 

 طالب:........
العكس، يعني من نظر في المذاهب وجد أن في جميع المذاهب األربعة من يقول بوجوب العكس، ادعي ال، 

، عند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية كلهم في المذاهب من ...تغطية الوجه، المقصود أن في جميع مذاهب
 يقول بوجوب تغطيته، أما ادعاء اإلجماع ال قيمة له.

 ....طالب:...
 ...ه النصوص، ومع..ما يكفي، مع هذ ال،

 . ..طالب:.....
 ال، ما يمكن.

 ........طالب:
تساوي أدلة الفريقين؟ ما هي متساوية يا إخوان، وهللا ما هي متساوية، لمن نظر بعين  ..،هي ال، المسألة يعني

 البصيرة.
 ....طالب:....

 ؟ماذاحجاب 
 . ......طالب:.

 ؟ألحزاب، والنصوص في صحيح البخاري وغيرها كثيرة، نعماألدلة في سورة النور، وفي سورة ا ،بكثير، نعم
واستطرد في المسألة في سورة النور وسورة  ،في أضواء البيان ذكر األدلة -رحمة هللا عليه-الشيخ الشنقيطي 

 األحزاب.
 ....طالب:....

 .اطيب   اكتاب المقدم هذا طيب، جمع فيه النصوص جمع   نعم، معروف،
 .طالب:.......

 ...ألن حتى االستثناء إال ما ظهر منها اإلجابة عنه سهلة يعني ما هي. ؛ما تساوت
يعني أدلة الشريعة العامة تمتنع مثل هذه األمور التي قد تفضي إلى الرذيلة في  ...طالب: يعني حتى ولو

 المجتمع المسلم.
 شك أن سد الذرائع أمر مقرر في الشريعة وقاعدة كلية من قواعد الدين. هما في



فريضة هللا في الحج يعني ما افترضه هللا على عباده من هذا  لت: يا رسول هللا إن فريضة هللا في الحج""فقا
ا كبير ا، الركن من أركان أو أنه بهذا الوصف حينما  احتمال أنه تأخر إسالمه،يعني  اإلسالم، أدركت أبي شيخ 
ال يستطيع  ا"شيخ  ف بين أهل العلم، السادسة على خال ونزوله كان في السنة التاسعة أو ،نزل فرض الحج كبيرا  

، بعض اكبير   اال يلزم أن يكون شيخ   لى ثبات، ويوجد عدد كبيرمعلوم أن الراحلة تحتاج إو  أن يثبت على الراحلة"
؛ ألن الثبات على الراحلة فن، يحتاج إلى مران، ويحتاج إلى تعود، لكهول ال يثبتون على الراحلةالشباب وبعض ا

، فمثل هذا الشيخ الكبير الذي ال يستطيع أن يثبت على الراحلة ألول مرة يقع ولو كان شابًّا ب الدابةالذي يرك
لكبره، لكن هل يلزم أنه إذا لم يثبت على الراحلة أن يشد بمعنى يربط على الراحلة، إذا أمكن ربطه، جاء في 

ن شددته خفت عليه"بعض الروايات:  الربط مثل حزام األمان، ال، مثل تربيط ، تتصورون ..ال شك أن الربط "وا 
ن شددته خفت عليه، هو في  هذه دابة، ال بد أن يقع يعني،العفش، صحيح؛ ألن هذه ما هي بسيارة  تقول: وا 
والده بالحج عنه فكفى بماله أن ينيب من يحج عنه، إذا تبرع أحد من أ اهذه الحالة يعني يلزمه إذا كان مستطيع  

" أي ))نعم(("قال:  أي يصح أن أنوب عنه فأحج أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟" "ال يستطيع كما في هنا
 .حجي عنه
 .....طالب:..

، نعم في كل قضية ، يعني يلزم من ذكر المحرم في كلامحكمة بمحتملة أبد   اما يحتاج يا أخي أننا نرد نصوص  
نعم، يعني  فر مسيرة يوم وليلة بدون محرم((أن تسا ...))ال يحل المرأة تؤمن باهللقضية، ما دام ثبت المحرم 

ما لها خال؟ ال بد، ال بد النصوص  ؟ما لها عم ؟نصوص محكمة نردها بمثل أمور مجملة، يعني ما لها أخ
عليه الصالة -عدم الذكر ليس بذكر للعدم، يعني لما جاء الثالثة وأووا إلى مسجد، ودخلوا والنبي  ..،التي يعني
 ؟هل نقل أنهم سلموا فاستحيا هللا منه، والثالث انصرف،هم أوى فأواه هللا، والثاني استحيا جالس، فأحد -والسالم

ألن عندنا نصوص محكمة تأمر  ؟ ال يلزم، ما يلزم؛نهم صلوا تحية المسجد: إلو نقول: ما يلزم السالم؟ هل نق
ما يلزم أن يذكر  ((حتى يصلي ركعتين ...))ال يجلسبالسالم، ونصوص تأمر برد السالم، ونصوص تقول: 

 األمر في كل قضية بعينها.
 .وذلك في حجة الوادع" -أي حجي عنه- ))نعم(("قال: 

... إلى اكبير   اإن فريضة هللا في الحج أدركت أبي شيخ   :وفي حديث أبي رزين العقيلي أنه قال نفس السؤال
ن لم يستطع ببدنه مستطيع بمالهفدل على وجوب الحج والعمرة على ال))حج عن أبيك واعتمر(( آخره، فقال:  ، وا 
سنون يعني شخص هذه النيابة في الحج الواجب معروفة وال إشكال فيها، وأما النيابة في الحج الم، بالنيابة عنه

ه أو غيرهم تبرع ال بماله وال بنفسه، فتبرع أحد أوالده أو من عصبت ال يجب عليه الحج؛ ألنه غير مستطيع
يقبل النيابة كالمستطيع،  هنا؛ ألنه حج واجب في الجملة، الحج شرعي ار، وأيض  هذا مأجو  محسن أن يحج عنه

، لكن لو عوفي بعد ذلك يجزئ -إن شاء هللا تعالى-ال يلزم، ليس بواجب أن يحج عنه، لكن إذا حصل له أجره 
ال ما يجزئ  ه، هل لمرض به، ثم بعد ذلك عوفي، بعد أن حج عن يستطيع أن يثبت على الراحلة شخص ال ؟وا 

؟ إنه ميئوس منه غير صحيح :يلزم أن يحج بنفسه؟ ألننا تبينا ببرئه أنه غير ميئوس منه، وأن التقرير الذي قال



مسألة خالفية بين أهل لم يوجب حجتين؟ أوجب حجة واحدة وأديت وكفت، وال -جل وعال-هللا  أو نقول: إن
 ؟نعم ،تحرر عليه حجة اإلسالم العلم، مثل العبد إذا حج ثم

 ...طالب:....
ه ال تصح النيابة ، أما من يرجى برؤ هؤ هو األصل أنه في حق من ال يرجى بر  ؟يعني ما يلزمه شيء ؟نقول ماذا

ه، هذه مسألة، وبهذا قديرنا ليس بصحيح أنه ال يرجى برؤ ت أنعنه، ينتظر حتى يبرأ، فإذا حج عنه ثم برئ عرفنا 
دام حج عنه على الوجه الشرعي وهو معذور  هور عنه أنه مايقول جمع من أهل العلم وكأن اإلمام أحمد المش

 في وقت حج النائب عنه أنه يكفيه وال يلزم بحجتين، حجته حجة النائب، واألكثر على أنه يلزمه أن يحج بنفسه.
إن هذه الحجة صحيحة، فهل يمكن  :لمن يحج عنه، وقلنا دام أخرج من ماله لكن ماو ال شك أن األحوط شيء، 

 هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ ؟الشارع حجتين بغير نذر أن يوجب
الظاهر منها مثال  في غيبوبة أو تقرير أطباء مثله ، لكن هنا من يفرق إن كان اطالب: التقدير أصبح خاطئ  

 هل يشترط طبيب مسلم عدل؟ مثل الصيام
 ثل هذا فيمن قرر األطباءثم أناب، وقل م ء قالوا: خالص هذا ميئوس من برئهلو قرر لجنة من ثالثة من األطبا

يلزمه الصيام أو ال يلزمه؟ ال يلزمه الصيام، كأن القاعدة على هذا، أنه ال  أنه ال يستطيع الصيام فأطعم، ثم برئ 
ذا أدي عنه  ا،يلزم أكثر مما لزمه شرع    عم؟نعلى اجتهاد صحيح ال يلزم إعادته، وا 

 .....طالب...
 ؟ثم تيمم

 .....طالب: بعد ذلك
 هللا وليمسه بشرته، للمستقبل. ق  نعم، فليت

 .....طالب: بعد الصالة
 ما إذا خرج الوقت. وبين ،ما إذا كان في الوقت ، منهم من يفرق بينللمستقبل

 ......طالب: حجه الحج
 ؟وبين أن يكون قد تلبس به وأحرم به ولبى، نعم قبل أن يتلبس النائب بالحج،ال، هم يفرقون بين أن يبرأ 

 .....طالب:...
 ؟كما لو برئ بعد رجوع النائب، نعم

 .....طالب:...
 تحج عن أبيها. "؟"أفأحج عنه

 طالب:.......
حج؛ ، ألنها قالت: فريضة هللا في الحج، دل على أنها عليه فريضة، يجب عليه أن ي..ال، ما يلزم، هو يلزم أن

نته بالحج عنه كفى، ما يلزم أن ، فإذا تبرعت بألنه مستطيع ال يستطيع ببدنه يستطيع بماله، عليه أن ينيب
 .ايخرج من ماله شيئ  

 .طالب:......



لكن هي تسأل عن أبيها وحمله  ،فيها أبو نجيح السندي معشر، مضعف ،هذه رواية، هذه رواية وفيها ما فيها
 على الجد ال شك أنه خالف الظاهر.

 .....طالب:..
ن، هي اآلن عن نفسها تسأل، بعد المنصرف من على الرواية، هذا كله، هي في الحج هي تحج عن نفسها اآل

ن صلبه فهي تسأل عنه وهي مزدلفة السؤال، بين مزدلفة ومنى، أبوها إن كان األب األقرب الذي هو الذي هي م
ن كان على ما قيلفي محج لكي  -عليه الصالة والسالم-إن أباها معها وترك لها السؤال تسأل النبي  :، وا 

طالق األب على الجد مستفيض في النصوص كتعرض نفسها عليه كي يتز  ما جاء وجها، والمراد باألب الجد، وا 
 في بعض روايات هذا الحديث، المقصود أن المسألة واضحة يعني، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو:

 ،هديه ينحرو  ،شيء كل من يحل فإنه البيت وبين بينه فحال بعدو حبس من :قال مالك عن يحيى حدثني
 .قضاء عليه وليس ،حبس حيث رأسه ويحلق
 ،الهدي فنحروا بالحديبية وأصحابه هو حل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 رسول أن يعلم لم ثم ،الهدي إليه يصل أن وقبل ،بالبيت يطوفوا أن قبل شيء كل من وحلوا ،رءوسهم وحلقوا

 .لشيء يعودوا وال ،اشيئ   يقضوا أن معه كان ممن وال أصحابه من اأحد   أمر -يه وسلمصلى هللا عل- هللا
 في امعتمر   مكة إلى خرج حين قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 أجل من مرةبع فأهل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نا معصنع كما صنعنا البيت عن صددت إن" :الفتنة
 أمرهما ما :فقال أمره في نظر هللا عبد إن ثم ،الحديبية عام بعمرة أهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
 نفذ ثم ،العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشهدكم ،واحد إال أمرهما ما :فقال أصحابه إلى التفت ثم ،واحد إال

 .وأهدى عنه ائ  ز مج ذلك ورأى ،اواحد   اطواف   فطاف البيت جاء حتى
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي أحصر كما بعدو أحصر فيمن عندنا األمر فهذا: -رحمه هللا- مالك قال

 .البيت دون  يحل ال فإنه عدو بغير أحصر من فأما ،وأصحابه
الحصر واإلحصار هو المنع عن المضي  ما جاء فيمن أحصر بعدو" :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

حصره العدو  ،وأحصره إذا حبسه ومنعه وصده ، يقال: حصره العدوا دخل فيه من نسك ومنع إتمامهفيم
ا َوَحُصور ا{منعه، وعلى كل حال األصل في الحصر المنع  اوالمرض أيض    [( سورة آل عمران57)] }َوَسيِِد 
منوع عن النساء؟ المقصود أو م في هل هو ممتنع بنفسه عن النساء نفسه، على الخالف اأو مانع   أي ممنوع ا

 أن الحصر هو المنع.
 من يحل فإنه" ،البيت وبين بينه حال حبس وحصر بعدو "بعدو حبس من :قال مالك عن يحيى حدثني"قال: 
إذا وجد  فمحلي حيث حبستني، ولو لم يشترط إن حبسني حابس :يعني ولو لم يشترط "هديه وينحر ،شيء كل

تحلل، وسبق أن ذكرنا فيمن أحصر بعد فساد حجه أنه يتحلل وال يلزمه المضي ما يحول بينه وبين الباب فإنه ي
يعني في  "حبس حيث"فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه  ،في فاسده؛ ألنه محصور ممنوع



مه في الحديبية فال يلز  -عليه الصالة والسالم-أي موضع كان، داخل الحرم أو دونه قبل الحرم، كما فعل النبي 
إنما ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس في م ا إلى أن يبلغ الهدي محله، ويبقى محر  ،أن يبعث بهديه إلى الحرم
لما أحصر عنه، عندنا الحصر والمنع بالعدو يترتب عليه أمور  "وليس عليه قضاء"المكان الذي حبس فيه 

ء، اإلمام يرى أنه ليس عليه الرأس، والقضاوحلق  ،-نحر الهدي- : النحر-رحمه هللا تعالى-أشار إليها اإلمام 
 قضاء.

لكن هل هذا على سبيل الوجوب  ،نحر هديه بالحديبية -عليه الصالة والسالم-بالنسبة لنحر الهدي النبي 
يعني  [( سورة البقرة470)] }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{ ؟واللزوم أو على سبيل االستحباب

نه ال بد من الهدي، لكن من أهل العلم من يرى أنه يتحلل : إجب ما استيسر من الهدي، وبهذا قال الجمهورفالوا
وليس في الحديبية ألف وأربعمائة،  -عليه الصالة والسالم-دليله أن الذين كانوا مع النبي  ؟دون هدي، دليله

فيبقى تسعمائة أو يزيدون دون هدي، عين، وتسإال سبعين من اإلبل، والسبعين دون الخمسمائة أربعمائة معهم 
ليذبحوه في هذا، هذه حجة من يرى أنه ال هدي على المحصر، لكن اآلية  اولم يذكر أنهم أمروا أن يشتروا هدي  

أو يوحي بأن  لفظ ما استيسر هل يوحي باللزوم [( سورة البقرة470)] }َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{صريحة 
 ؟الذي معه هدي يذبحه، والذي ليس معه هدي ال يلزم بشرائه، نعم ؟ن السعةاألمر فيه شيء م

 ....طالب:...
طيب، يعني هل نقدر، فإن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي؟ يعني كما قلنا: فعدة من أيام أخر، 

وأنه ال  ليسر،ل: إن لفظ استيسر دليل على اأو نقو  ؟فالواجب عدة من أيام أخر، نعم هل نقول: هذا مثل هذا
ن لم يتيسر ال يلزم يلزم اإلنسان بما ليس معه إن تيسر  ؟الهدي يذبح وا 

منهم  انحر هديه، ومعهم سبعون من اإلبل، وعدتهم ألف وأربعمائة، هل أمر أحد   -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ؟؟ ما حفظ، وينحر هديه، يعني إن كان معه، نعماأن يشتري هدي  

 ....طالب:...
إن الهدي واجب، وبهذا يقول الجمهور، جمهور أهل  :إذا قدرنا فالواجب ذبح ما استيسر من الهدي، قلنا أقول:

ذا قلنا ،العلم على أن الهدي واجب، هدي اإلحصار ال فال  :وا  إن اآلية فيها ما يوحي بأن على التيسير إن وجد وا 
يذبحه،  اممن معه أن يشتري هدي   اما أمر أحد   -عليه الصالة والسالم-يلزم به وال يكلف، ويؤيد ذلك أن النبي 

وعلى كل حال اآلية ما استيسر من الهدي، كأن الجمهور يقولون: فالواجب عليه ما استيسر، ما تيسر من أنواع 
ال  األنواع، بين مفردات هذه األنواع بين هذه ،بقر، غنم، فالتخيير بين األنواع الثالثة ،ما يهدى، ما استيسر، إبل

 .ه األنواع وعدمهابين هذ
أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم  -عليه الصالة والسالم-وقد أمر النبي  "وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس"

 -عليه الصالة والسالم-لكنه أصر النبي  ،فترددوا، في أول األمر رجاء أن يثبت لهم ما قصدوه من زيارة البيت
عليه -؛ ألنه يأمر ابل، فدخل على بعض نسائه مغضب  وقبل الصلح على أن يرجع هذا العام، ويحج من قا

ولم يمتثلوا، ومعلوم أن الباعث لهم على ذلك إرادة الخير، ومع ذلك قالت أم المؤمنين: لو  -الصالة والسالم



رأسه وأيسوا بادروا بالحلق، لكن قبل أن  -عليه الصالة والسالم-حلقت رأسك لحلقوا، صحيح إذا حلق النبي 
كادوا أن يقتتلوا على  -عليه الصالة والسالم-رجاء أن يتم لهم ما أرادوا، فلما حلق النبي يحلق هم على 

 مندوحة من قبول هذا التوجيه. هاألمواس؛ ألن اآلن ما في
ى الحرم، وأن يحلق رأسه في الموضع، في أي موضع حصر فيه، فال يلزمه أن يبعث الهدي إل "ويحلق رأسه"

معروف عن اإلمام أحمد  اوهو أيض   ،هذا رأي اإلمام مالك لما أحصر عنه، ""وليس عليه قضاء في الحرم،
 -عليه الصالة والسالم-وجمع من أهل العلم أنه ليس عليه قضاء، ويرى آخرون أن عليه القضاء؛ ألن النبي 

عام، قضى هذه العمرة من قابل، لكن لم يثبت أن جميع من كانوا معه في العام الماضي أنهم قضوا في هذا ال
يعني هل كل من كان معه في الحديبية اعتمروا من العام القابل في عمرة القضاء؟ قالوا: إن الذين تخلفوا عنه 

إنه ليس عليه قضاء، ومن يقول بالقضاء يقول: إنه دخل في النسك فلزمه  :لم يقضوا، هذه حجة من يقول يركث
 ؟معليه القضاء، نع ،فلما صد عنه صار كمن أفسد حجه ،إتمامه

 ...طالب:....
ويستطيع أن يقترض وال يشق عليه،  ........ه بأن كانت قيمتهول: إذا أمكنه ولم يصعب عليه شراؤ هذه أنا أق

ال تكليفه بأن يستدين ال شك أن هذا خالف ما استيسر؛ ألن لفظ ما استيسر يشمل المفاضلة بين األنواع  وا 
 ا، نعم؟يشمل المفاضلة بينها وبين عدمه كما أنه ،الثالثة

 .....طالب:...
 هذا العموم يشمله.

هذا قول اإلمام مالك بدليل أن الذين كانوا معه في عمرة الحديبية أو في صلح الحديبية  "وليس عليه قضاء"
 كثير منهم تخلف عن عمرة القضاء.

 .......طالب:
ِ{نعم، بهذا ال، لكن  إلتمام اللزوم المضي فيه هذا من باب ا [البقرة ( سورة470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِ

ال فبدله، يعني من هذا الباب. إن أمكن  وا 
 ؟طالب: حتى لو كانت عمرة

 إذا دخل فيها صار حكمها حكم الواجب.
 ...طالب:....

 ن.و هذه السبع نعمهدي، 
يعني لما  "يبيةبالحد وأصحابه هو حل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"

يعني حلوا من  "بالبيت يطوفوا أن قبل شيء كل من وحلوا رءوسهم وحلقوا الهدي فنحروا" صدهم المشركون،
 وقبل" وهذا معلوم أنهم صدوا عن البيت، "قبل أن يطوفوا بالبيت" منعوا منه بسبب الدخول في النسككل شيء 

نما نحر هديه في مكانه  "الهدي إليه يصل أن صلى هللا - هللا رسول أن يعلم لم ثم" -الصالة والسالمعليه -وا 
من الخارجين  "معه كان ممن وال" مالزمين له، المتقدمين في الصحبة،ال "أصحابه من اأحد   أمر -عليه وسلم

عليه الصالة -والزموا النبي  ،على من تقدم إسالمهم "من أصحابه" :لكن يحمل قوله للحديبية، والكل صحابة،



 اشيئ   يقضوا أن"وال ممن كان معه ممن خرج إلى الحديبية من متأخري اإلسالم، كل هؤالء لم يؤمروا  ،-والسالم
 .هيفعلون "لشيء يعودوا أمرهم أن وال

حين  "الفتنة في امعتمر   مكة إلى خرج حين قال أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
وحصل منه ما حصل، قال ابن عمر حين خرج إلى مكة حين أراد أن يخرج نزل الحجاج لقتال ابن الزبير بمكة، 

قال ذلك  "البيت عن صددت إن" في ذلك الظرف الذي نزل فهي الحجاج بابن الزبير لقتاله: اإلى مكة معتمر  
ال، وفيها فيها إشك اللذين نصحاه بأن ال يحج هذا العام، نصحاه أن ال يحج، المسألةا لولديه سالم وعبيد هللا جواب  

"إن وفيها احتمال قتال أشاروا عليه من باب الشفقة على والدهم أن ال يحج هذه السنة، فقال:  احتمال فتنة،
في عمرة  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صنع كما صنعنا -منعت عن البيت- صددت عن البيت

وهذا الصد موجبه ما تقدم  ،-السالمعليه الصالة و -صنعنا أي صنعت أنا ومن معي كما صنع النبي  الحديبية"
-لكي يطابق فعله فعل النبي  بعمرة" -ابن عمر- "فأهل ،حيث منعوا من دخول مكة عام الحديبية ؛من التحلل

بعمرة، فأهل ابن عمر بعمرة من  الما صد كان محرم   -عليه الصالة والسالم-النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم
"ثم إن عبد هللا بن أهل بعمرة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة  -وسلم صلى هللا عليه-أجل أن رسول هللا 

تحلل من  -عليه الصالة والسالم-وسأل نفسه ما الفرق بين الحج والعمرة؟ النبي  عمر تأمل ونظر في أمره"
تأمل ابن عمر وراجع  العمرة لما صد عنها، هل يكون هناك فرق بين أن يكون الصد عن عمرة أو عن حج؟

فإذا صددت  الحج والعمرة حكمهما واحد، "واحد إال أمرهما ما :فقال أمره في نظر هللا عبد إن ثم"سه في هذا نف
فأخبرهم  "أصحابه إلىت التف ثم" ، أدار هذا في نفسه،تحللت، سواء  كان ذلك حج أو عمرة، قال هذا في نفسه

قد قال ذلك  "العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشهدكم ،واحد إال أمرهما ما :فقال" ،بما استقر عليه اجتهاده
ال فالنية في مثل  ليقتدى به، اوا  لكن من  ،، من دون أن يشهد الناس على ما أرادهذا تكفي، أن يلبي بهما جميع 

يعني  هو أوجب الحج مع العمرة "اواحد   اطواف   فطاف البيت جاء حتى -يعني مضى- نفذ ثم" أجل أن يقتدوا به
 أحرم بماذا؟

  .: بالقرانطالب
والقارن كما تقدم ال يلزمه  "اواحد   ا"حتى إذا جاء البيت فطاف طواف   أوجب الحج مع العمرة فصار قارن ابالقران، 
 "وأهدى" كفي الطواف الواحد والسعي الواحديعني ي "عنه مجزيا ذلك ورأى" ف واحد وسعي واحد كالمفرد،إال طوا

ارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، والحنفية يرون أن الق هدي القران، وهذا رأي الجمهور أن القارن 
 كالمتمتع سواء. كالمتمتع يلزمه طوافان وسعيان

 طالب:.......
 ؟هو طواف الركن، أما طواف القدوم فليس بالزم، نعم

 طالب:........
ركن، وهذا كونه طاف كأنه لم يطف للقدوم، حتى إذا جاء البيت يحتمل أنه بعد نزوله من عرفة، وهذا هو ال

، لكن الطواف الواحد وم، أو أن يكون تطوع بالطوافمما يلزمه، وال ينفي هذا أن يكون طاف للقد اواحد   اطواف  
كالمتمتع، ولو كان قد طاف  ني ما طاف طواف بنية عمرة مستقلةيع عنه" ا"ورأى ذلك مجزي  هذا مما يلزمه 



كالمتمتع  يعني مما يجب عليه، والحنفية يرون أن القارن طاف طواف ا التعبير؛ ألنه إنما  للقدوم ال يرد على هذا
عندنا رأي الجمهور أن القارن مثل المفرد يلزمه طواف واحد، وسعي واحد، وال فرق في يلزمه طوافان وسعيان، ف

 الصورة بين اإلفراد والقران.
يرى أن المتمتع  -رحمه هللا-اإلسالم الحنفية يرون أن القارن مثل المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، وشيخ 

شيخ  ا،واحد   ايلزمه طوافين وسعي واحد، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طواف  
 اإلسالم جمعوا بين الحج والعمرة يرى أنه يشمل التمتع، والجمهور يحملونه على القران.

" وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- النبي أحصر كما -يفعل- بعدو أحصر فيمن عندنا األمر فهذا: مالك قال"
قال:  -جل وعال-وال قضاء؛ ألن هللا  من التحلل ونحر الهدي -عليه الصالة والسالم-فيفعل كما فعل النبي 

عه في من مولم يذكر قضاء، وال ألزم كل  [( سورة البقرة470)] }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{
 الحديبية بالقضاء. 

يعني رأي اإلمام مالك في التفريق فيمن كان ، "البيت دون  يحل ال فإنه -كمرض- عدو بغير أحصر من فأما"
، يعني كالمرض، أو ذهاب نفقة، عدو بغير أحصر من فأماحصره بسبب العدو أو بسبب المرض ظاهر، يقول: 

 يحل ال فإنه صر، ولكنه بغير عدو كالمرض مثال  هذا أح أن ينتقل إلى المشاعر وال يستطيعأو موت دابة تحمله 
ذا عوفي يذهب إلى البيت وي ،يمرض ل إلى البيت، طيب مريض ما يستطيع، ال بد أن يصالبيت دون  تحلل وا 

سحاق وجماعة خالف   "فإنه ال يحل دون البيت" بعمرة إذا كان الحج قد فاته ألبي  اوبهذا قال الشافعي وأحمد وا 
 فة ككثير من الصحابة في أنه عام في كل حابس من عدو ومرض وغيرهما.حني

ال من الوصول إلى البيت في العدو في ح لحصر بالمرض محلق به بجامع المنعيعني النص بالعدو، لكن ا
هم يفرقون بين الحصر واإلحصار والمتعدي والالزم في كالم طويل حصر العدو، وفي حال حصر المرض، 

على كل حال هذا " ما جاء فيمن أحصر بغير عدو :باب"ترجم بعد هذا بقوله:  -رحمه هللا-إلمام ولذلك ا ؛يعني
 وبه يقول اإلمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد. ،رأي اإلمام مالك

 في موضعه وحل، ايقول في المقنع مع حاشيته: "ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هدي  
تان، ومن أحصر بمرض أو وفي وجوب القضاء على المحصر رواي ،ثم حل ا صام عشرة أيامفإن لم يجد هدي  

لم يكن له التحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة؛ ألن الحصر بالمرض وذهاب النفقة ال يمنعه من أن  ذهاب نفقة
فإن  ،كن له التحلليصل إلى البيت، يعني غاية ما هنالك أنه يدخل المستشفى فإذا عوفي وصل إلى البيت لم ي

فاته الحج تحلل بعمرة، و يحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو بجامع المنع في كل منهما، وأن الحصر 
 بالمرض إن لم يكن أشد من الحصر بالعدو فليس دونه.

هدي، أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، وال شيء عليه، يتحلل، فال يلزمه  :ومن شرط في إحرامه
واالشتراط جاء في حديث أنه إذا كان قد اشترط ينفعه ذلك،  وال يلزمه حلق رأس، وال يلزمه قضاء، المقصود

))حجي واشترطي، فإن لك ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول هللا إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: 
لإلنسان أن يشترط ويتحلل متى حصل  لعلماء،نفع مطلق ا كما يقول بعض افاالشتراط ي على ربك ما استثنيت((

إذا خشيت أن تحبس الرفقة أن تتحلل وينفعها  م قالوا: إن الحائض لها أن تشترطله ما يمنع من الحج، حتى أنه



ن ن يقول كشيخ اإلسالم ابن تيمية: إذلك، ومنهم من يرى أن االشتراط خاص بضباعة بنت الزبير، ومنهم م
 ا؛ ألن فيه نقض  اكحال ضباعة ممن وجدت آثار أو مقدمات المرض، وأنه ال ينفع مطلق  االشتراط ينفع من حاله 

 لما أبرمه من الدخول في النسك.
لكن التوسع في  فإن لك على ربك ما استثنيت(( ،))حجي واشترطي وعلى كل حال النص صحيح صريح

متداول بينهم، كل من دخل في  ناسكان هذا معروف ا بين الاالشتراط بأن يشترط كل من أراد النسك يشترط؟ 
اإلحرام قال: فإن حبسني حابس فحملي حيث تحبسني، ويوجد من يشترط في غير الحج، يعني وجد من العامة 

فإن  الصومويقول: اللهم إني أريد  ،حتى في الصيام مثال   -ويستصحبه–من يسمع مثل هذا الكالم ويصطحبه 
 ، هذا سمع من بعض العامة...حبسني حابس

 ....طالب: العشرة األيام.
 ؟نعم

 طالب: ثم يتحلل.......
حج ذبح هدي ا ؟ ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى اللبومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة... أو ق

، أنه ال يحل حتى يصوم عشرة أيام، وهذه حل... صام عشرة أيام، ثم اوحل، فإن لم يجد هدي   في موضعه
في الباب الذي  -رحمه هللا تعالى-تأثيره والخالف في المسألة؛ ألنه حيث ترجم اإلمام المسألة وحصر المرض و 

 .وهللا أعلم، -إن شاء هللا تعالى-ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، يأتي ذكره  :باب ،يليه
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرحمن الرحيم بسم هللا
 (17كتاب الحج ) -الموطأ 

 .عدو بغير أحصر فيمن جاء ما :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
وعلى آله وصحبه  والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :عدو بغير أحصر فيمن جاء ما :باب
 أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 من شيء لبس إلى اضطر فإذا ،والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت طوفي حتى يحل ال بمر  المحصر: قال

 .وافتدى ذلك صنع الدواء أو منها له بد ال التي الثياب
 كانت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .البيت إال يحله ال المحرم: تقول

 خرجت: قال أنه اقديم   كان البصرة أهل من رجل عنختياني السَّ  تميمة أبي بن بأيو  عن مالك عن وحدثني
رضي هللا - عباس بن هللا عبد وبها مكة إلى فأرسلت ،فخذي كسرت الطريق ببع  كنت إذا حتى ،مكة إلى
 الماء ذلك على فأقمت ،أحل أن أحد لي يرخص فلم والناس -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا وعبد -ماعنه
 .بعمرة أحللت حتى أشهر سبعة

: قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .والمروة الصفا وبين بالبيت يطوف حتى يحل ال فإنه بمر  البيت دون  حبس من

 ببع  صرع لمخزوميا حزابة بن سعيد أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد فوجد ،عليه كان الذي الماء علىمن يلي  فسأل ،محرم وهو مكة طريق
 يتداوى  أن أمره فكلهم ،له عر  الذي لهم فذكر الحكم بن ومروان -مارضي هللا عنه- الزبير بن هللا وعبد

 من استيسر ما ويهدي ،قابل حج عليه ثم ،امهإحر  من فحل اعتمر صح فإذا ،ويفتدي له منهبما ال بد 
 .الهدي



 أيوب أبا الخطاب بن عمر أمر وقد ،عدو بغير أحصر فيمن عندنا األمر هذا وعلى: -رحمه هللا- مالك قال
 يرجعا ثم بعمرة يحال أن ،النحر يوم وأتيا ،الحج فاتهما حين -مرضي هللا عنه- األسود بن وهبار األنصاري 

 .أهله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن ،ويهديان قابال   اعام   يحجان ثم حالال  
 الهالل عليه خفي أو ،العدد من بخطأ أو بغيره أو بمر  إما يحرم بعدما الحج عن حبس من وكل :مالك قال
 .المحصر على ما عليه محصر فهو
 من :قال ،تطلق امرأة أو متحرق  بطن أو كسر بهأصا ثم بالحج مكة أهل من أهل عمن مالك سئل :يحيى قال

 .أحصروا هم إذا اآلفاق أهل على ما مثل عليه يكون  محصر فهو منهم هذا أصابه
 أصابه أو كسر ثم ،مكة من بالحج أهل عمرته قضى إذا حتى الحج أشهر في امعتمر   قدم رجل في مالك قال
 يرجع ثم الحل إلى خرج برأ إذا حتى يقيم أن أرى  :مالك قال، الموقف الناس مع يحضر أن على يقدر ال أمر
 .والهدي قابل حج عليه ثم يحل ثم ،والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت فيطوف مكة إلى
 أن يستطع فلم مر  ثم ،والمروة الصفا بين وسعى بالبيت طاف ثم مكة من بالحج أهل فيمن مالك قال

 بالبيت فطاف بعمرة فدخل الحل إلى خرج استطاع فإن حجال فاته إذا :مالك قال ،الموقف الناس مع يحضر
 ،والهدي قابل حج وعليه ،بهذا يعمل فلذلك للعمرة نواه يكن لم األول الطواف ألن ؛والمروة الصفا بين وسعى
 حل والمروة الصفا بين وسعى بالبيت فطاف الحج وبين بينه حال مر  فأصابه مكة أهل غير من كان فإن
 ،للحج نواه كان إنما وسعيه األول طوافه ألن ؛والمروة الصفا بين وسعى آخر اطواف   تبالبي وطاف بعمرة
 .والهدي قابل حج وعليه

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

وعرفنا أن هذا يكون بالمرض، بذهاب النفقة، بضالل الطريق، فيما  "دوع بغير أحصر فيمن جاء ما :باب"
 يفوت عليه الوقوف الذي بفواته يفوت الحج.

 المحصر: "قال أنه عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
حصر بمرض، عرفنا وجه التفريق أن ومن  أحصر بعدووعرفنا الفرق، وجه التفريق فيمن  "يحل ال بمر 

المحصر بعدو ال يتصور منه الوصول إلى البيت، بينما من أحصر بمرض يتصور منه الوصول إلى البيت، 
 ، يمكن.أو يطاف به محمول، ويسعى به محموال   ولو بمساعدة غيره بأن يصل محموال  

وال يجوز له التحلل، محصر  "والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت يطوف حتى يحل ال بمر  المحصر"أنه قال: 
بمرض، قلنا: إنه ال يتحلل حتى يطوف بالبيت، ولو اقتضى هذا مكثه في المستشفى مدة طويلة، كسر ومرض 

ه، أو سنين، نعم، يبقى م في المستشفى أشهر ا، وهو يرجى برؤ بعد أن دخل في النسك، وأقا ودخل المستشفى مثال  
وامكث على دون العدو إن هذا مثل ما لو قيل للمحصر بعدو: اضرب خباء  :على إحرامه، لماذا ال نقول

أو  الفرق بين أن يبقى المريض على سرير المستشفى سنة مثال   ما ؟إحرامك حتى تتمكن من الدخول إلى البيت
دود أو محرم وهو مص يرأيهما أيسر؟ محرم وهو مريض على السر  أو ببلد دون العدو ويبقى محرم ا؟يبقى بخبائه 

، مع ن هذه الحيثية صد العدو أسهلأيهما أسهل؟ يعني م ؟عن البيت حتى يرتفع هذا الصد وينتقل هذا العدو



، يعني مراعاة سبب النزول، لكن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم امراعاة سبب نزوله
ن البيت سواء  كان بعدو أو بغيره يسيغ وهنا يتقوى القول بأن الحصر بجميع أنواعه كل ما يصد ع ،اللفظ

نأتي على  فقط، امفصل، ونأتي عليه قريب   -رحمه هللا تعالى-التحلل، وعلى كل حال كالم الشيخ الشنقيطي 
 ؟كالم المؤلف بسرعة، ثم بعد ذلك نعود إلى كالم الشيخ، نعم

 طالب:........
ال يستطيع أن  ،إلى سنة وحمله ال يستطيع أنت تتصور المسألة في رجل كسر، انكسر عنده الحوض ويحتاج
 ؟، نعم...يطوف وال يسعى، وال يثبت على محمول، ال بد من سرير، وال بد من

 طالب:........
 كيف؟

  طالب:........
يمكث  ،نعم ،ال، هم يقولون: يمكث في اإلحرام، ونحن نريد أن نقرر هل هو بهذه الصورة أشد ممن حصر بعدو

ل الجميع؟ يمكث الجميع أو يتحلل الجميع؟ النص جاء بأنه يتحلل، وسبب النزول بالعدو، على إحرامه أو يتحل
هذا قول معتبر و يجعل الحكم مثل من أحصر بعدو،  ما يوجد مما هو أشد من العدو، أشد من العدولكن هل 

لمرض، أو نقصر ، ومعروف عند الحنابلة القول بأن الحصر يشمل العدو واهل العلم قول الحنفية وغيرهمعند أ 
النص على سببه، والجميع يتفقون على أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فإذا وجد ما أثره كأثر 

ه من باب األولى، أو شمول الحصر بالعدو يأخذ حكمه، وقد يوجد ما هو أشد من الحصر بالعدو فيكون قياس
 .العلة

 ء أدلتهم أليست قوية؟بالنسبة للقائلين بالقضا -غفر هللا لك-طالب: شيخ 
 .-عليه الصالة والسالم-فعل النبي 
{ ال واآلية:طالب:   .[( سورة البقرة470)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ

 .لكن لو استطاع اإلتمام أتم
  طالب:........

 ال، في أقوال للصحابة يحج من قابل.
، فكت فق  [( سورة البقرة470)]  َفِإْن ُأْحِصْرُتْم{}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّللِِِ  طالب: أنا أقصد أن اآلية:

 ؟اإلتمام
، ولعلنا نأتي على -رحمه هللا-الشنقيطي  ،نعم، وليس فيها أكثر من الهدي، على كل حال كالم الشيخ واف  

 .-إن شاء هللا تعالى-مقاصده ومهماته 
 فإذا" وال يجوز له التحلل، "والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت يطوف حتى يحل ال بمر  المحصر"أنه قال: 

المشتمل على شيء من  "الدواء أو -لمرض أو برد مثال  - منها له بد ال التي الثياب من شيء لبس إلى اضطر



 لى حلق شعرهللحاجة، يعني مثل كعب بن عجرة لما احتاج إ وال إثم عليه كالسليم "وافتدى ذلك صنع" المحظور
 ؟، نعم...اآلية، قالصنع ذلك وافتدى، ونزلت فيه 

 طالب:........
ال معه شيء، يحتاج إلى شيء من ذلك، يعني ما يشتمل على محظور.  لو معه أطياب وا 

صلى - النبي زوج عائشة عن -قالوا: عن عمرة أو غيرها- بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"
وهذا عمومه يشمل جميع من أحرم، وال يستثنى  "البيت إال يحله ال المحرم: "تقول كانت أنها -هللا عليه وسلم

 من ذلك إال ما اتفق عليه وهو الحصر بالعدو.
 إلى احتاج فإن ،حاله على فيبقى البيت إلى يصل أن يقدر ال امرض   يمرض المحرمابن عبد البر: معناه  قال

، نعم، -كالم ابن عمر السابق مفاد-، فهذا مفاده وسعى به فطاف البيت أتى برأ فإذا ،وافتدىفعله  لبس أو دواء
 وهو رأي اإلمام مالك.

 "اقديم   كان البصرة أهل من رجل عن"ختياني اسمه كيسان السَّ  "تميمة أبي بن أيوب عن مالك عن وحدثني"
يعني - مكة إلى خرجت: "قال أنه" بو قالبة عبد هللا بن زيد الجرميذكروا أنه أ "عن رجل من أهل البصرة"

 إلى فأرسلت ،فخذي كسرت -وقعت عن راحلتي كما في بعض الروايات- الطريق ببع  كنت إذا حتى -امعتمر  
 فلم" الصحابة وكبار التابعين، فسألوهم، يعني من والناس "عمر بن هللا وعبد عباس بن هللا عبد وبها مكة

ع، ينتظر فمتى لماذا؟ ألن العمرة ليس لها وقت يفوت كالحج، يعني العمرة أمرها أوس "أحل أن أحد لي يرخص
الماء  "أشهر سبعة الماء ذلك على فأقمت" يطوف ويسعى ويقصر وينتهي أو يحلق،ما طاب يأتي بالعمرة، 

يعني بعد أن عافاه هللا وشفاه من كسره، لكن لو أمكن  "بعمرة أحللت حتى" لذي كسر عنده أقام سبعة أشهر،ا
هذا يسند  "فلم يرخص لي أحد أن أحل"يقول: هذا،  ة والطواف به والسعي يكفيه؛ ألنه محتاج إلىحمله إلى مك

 قول اإلمام مالك والشافعي.
 البيت دون  حبس من: قال أنه عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"

 الطواف ويكمل أركان العمرة "والمروة الصفا بين -اأيض  - ويسعى بالبيت يطوف حتى يحل ال فإنه بمر 
 ثم بعد ذلك ما يجب عليه من حلق أو تقصير. ،والسعي

 صرع المخزومي حزابة بن سعيد أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني"ثم قال: 
يسقط من دابته فيكسر أو يموت، المقصود أن  صرع من أيسر األمور أن يقع "محرم وهو مكة طريق ببع 

عافية، ه في هذه األوقات بسبب الحوادث أكثر، واإلصابات أبلغ، نسأل هللا ال، لكن...هذا سهل في السابق كثرة
 .وكثير منها سببه التفريط

سأل القائمين على  "عليه كان الذي الماء على -من يلي- فسأل، محرم وهو مكة طريق ببع  صرع" يقول:
 ،الحكم بن ومروان الزبير بن هللا وعبد عمر بن هللا عبد فوجد" ؟فهل على هذا الماء أحد "عن العلماء"الماء 
 فإذا" ،تداوي المشتمل على طيبلل "ويفتدي منه له بد ال بما يتداوى  أن أمره فكلهم ،له عر  الذي لهم فذكر
ثم حصل له ما  تحلل بعمرة، اآلن هو أحرم بحج،بفعل العمرة، ي "إحرامه من فحل اعتمر وبرأ من مرضه صح



دة طويلة، ثم بعد ذلك يتحلل ما ال بد له منه، ولو مكث في المستشفى ميمنعه من الحج، مثل هذا يتداوى ب
 . "الهدي من استيسر ما ويهدي قابل حج عليه ثم" بعمرة،

ومن أحصر بمرض، االفتراق أن من أحصر بعدو  ووجوه االفتراق بين من أحصر بعدواآلن وجوه االتفاق 
ه االتفاق أنه يهدي ويحج من ، ووجو -رحمه هللا- على رأي اإلمام مالك تحلليتحلل، ومن أحصر بمرض ال ي

 كل منهما على ما تقدم. قابل
ه ال يحل إال أن "عدو بغير أحصر فيمن"يعني في مذهبه وفي بلده المدينة  "عندنا األمر هذا وعلى: مالك قال"

ة، ثم بعد ذي الحج أن يحج، مرض قبل مع دخول الشهر مثال   وأمكنه الحج، يلزمهحصر بفعل العمرة، لكن أ
فاته الوقوف ولم إلشكال فيما لو مشكلة، ما فيه إشكال بالنسبة له، اذلك تعالج وبرئ قبل الوقوف، هذا ما عنده 

أنه ال يحل إال بفعل العمرة، سواء   "عدو بغير أحصر فيمن"يقول مالك: وعلى هذا األمر عندنا  يقف مع الناس،
 .مع العجز ه من أدائهرم ا بحج لم يتمكن فيبعمرة أو مح اكان محرم  

 طالب:........
 ع الحج ويرجع.ز يعني يستطيع يو 
 طالب:........
 .اسَع، وأنت ارم  ف، وأنت يروح، يقول: وأنت أوقف عنه، وأنت ط  ........ويروح....... لكن مثل هذا
 ويستدل بأنه ما صح في العبادات في جزء من بعضه صح في الكل، في كله صح في جزئه، :طالب: يقول

 بما أنه تصح النيابة في كله تصح في بعضه.
 النيابة من غير حاجة، ونقتصر فيها على ما ورد.

 ....م.قسِِ أإذا إذا حج فرضه صح له أن ينيب عنه في النفل، ويقول: أنا  طالب: هو يقول: مثال  
 كان في حج النفل من القادر عليه محل خالف كبير بين أهل العلم.إذا 

 لكن هل يصح طرده؟ طالب: لو ترجح عنده
الصور يقتصر على  ، اإلنابة في بعضفيها أن يؤديها المكلف بنفسهما يصح، هذه عبادات توقيفية، األصل ال، 

 ذلك يبقى على أن المكلف مطالب به. ما جاء، وما عدا
 طالب:........

 ؟ال، فيه من يقول بهذا القول، لكنه قول مردود شاذ، نعم
 طالب:........
ال ال؟ أن تبقى على إحرامك، فإذا أحصر بعمرة ، محرم بعمرة، وقلنا له: يلزمك أن تبقى على إحرامك، صح وا 

ما يلزمه شيء، هذا مجرد  اشفيت تطوف وتسعى ما عليه هذا، إذا تمكن من أدائها كاملة ولم يرتكب محظور  
 تأخير اإلتيان بالعمرة بعد الدخول فيها.

 طالب:........
 ين؟أ



صلى هللا عليه -لم يتمكن أو أحصر ولم يتمكن من دخول مكة، يتحلل كما فعل رسول هللا طالب: إذا أحرم و 
 ؟-وسلم
 ....و.. يتحلل نعم،

 يوم وأتيا الحج فاتهما حين األسود بن وهبار -خالد بن زيد- األنصاري  أيوب أبا الخطاب بن عمر أمر وقد"
 ثالثة فصيام يجد لم فمن ،ويهديان ،قابال   اعام   انيحج ثم من كل شيء، حالال   يرجعا ثم ،بعمرة يحال أن النحر
أحصر بغير عدو، لماذا ال يقال ، فاته الحج هذا أحصر بغير عدو،" أهله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام

الفرق بينه  ماله: تبقى على إحرامك ما دام الحصر بغير عدو حتى تؤدي الحج؟ من العام يبقى على إحرامه، 
، إذا أردنا أن نفرق في آلن مكث سبعة أشهر على الماءا ؟وقد أحرم ذي يبقى على سريره مثال  وبين المريض ال

؟ مثل هذا يرد عليه أنه أحرم بالحج قبل االحصر بين العدو والمرض، إذا فاته الحج لماذا ال نقول: يبقى محرم  
دي الحج من قابل، نقول: هذا أحرم إنه أحرم اآلن في أشهر الحج، ونلزمه أنه يبقى إلى أن يؤ  :أشهره، ال يقول

وشوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، نعم هذه  ،القعدة والحجةذي بالحج قبل أشهره، المقصود بأشهره الشهرين 
أشهر الحج، فما قبلها ال يصح عند أهل العلم اإلحرام به، أما بالنسبة للعمرة التي ليس لها وقت، نعم يبقى على 

 ائها.إحرامه حتى يتمكن من أد
 أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن ،ويهديان قابال   اعام   يحجان ثم ،حالال   يرجعا ثم بعمرة يحال أن النحر يوم أتيا"

 ."أهله إلى رجع إذا وسبعة الحج في
  طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........
  ؟ا الحج من قابل، نعمن بحج، وفاتهم الوقوف فأمرا أن يحال بعمرة، تحلال بعمرة، ويلزمهمو ال، هؤالء محرم
 طالب:........

فيما تقدم من فعل عبد هللا بن زيد الجرمي أبي قالبة أنه مكث سبعة  -رحمه هللا-لكن هو ما قال اإلمام مالك 
ثم حصل له مرض  ،ما لو أحرم بحج في أشهر الحجء؛ ألنه محرم بعمرة، لكن ماذا ععلى الما اأشهر محرم  

فال  ت للعمرةه إلى أن يحج من قابل، عرفنا الفرق بينهما أن العمرة السنة كلها وقيمنعه أن ال يبقى على إحرام
 ؟يتحلل، أما بالنسبة للحج فبمضي وقته انتهى، وال يصح اإلحرام به قبل دخول أشهره، نعم

 طالب: بمجرد مضي وقته؟
 مضي وقته، خالص انتهى، يفوت الحج، نعم؟نعم بمجرد 

 طالب:........
مام مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه ال حصر إال بالعدو، أما المرض فال، يستمر محرم إلى تقرير مذهب اإل

 أن يؤدي نسكه الممكن.



إن حبس  -صلى هللا عليه وسلم-في البخاري عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة نبيكم 
إن  يحج عام ا قابال  فيهدي أو يصوم حتى ثم حل من كل شيء ،أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة

 .الم يجد هدي  
 من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، نعم معروف أن قول: حسبكم سنة نبيكم أي هذه معروف قول الصحابي
حكم الرفع، لكن في مثل هذا استناد ابن عمر على ما لها  هذه لك -عليه الصالة والسالم-السنة، أو سنة النبي 

 في الحديبية. -عليه الصالة والسالم-الحديبية، على ما حصل للنبي  حصل له في
إن حبس أحدكم عن الحج طاف  -صلى هللا عليه وسلم-: أليس حسبكم سنة نبيكم -كالم ابن عمر-يقول 

أو إن لم  ا،فيهدي أو يصوم من لم يجد هدي   قابال   اثم حل من كل شيء حتى يحج عام   ،بالبيت وبالصفا والمروة
 .اهدي  يجد 

هل ابن عمر استند على نص خاص في هذه المسألة تلزم بما ذكر، يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل 
نه : إهل نقول في الحديبية؟ -عليه الصالة والسالم-أو استند في ذلك إلى ما حصل للنبي  ،قابال   اثم يحج عام  

 نعم؟ ول: إنه استند على نص؟وقال: هذا دليلي، فهذه السنة تدل على قولي، أو نق ،فهم
 ....طالب:...

 في أي مسألة؟ ؟أو استند إلى نص المسألة، قلنا: إن ابن عباس فهم هو ما تقدم نظير هذه
 طالب: في النكاح، نكاح المحرم.

 الهدي. ديلطالب: تق
تص به دون إن هذا فهم من ابن عباس أو عنده نص اخ :هل نقولفي تقليد الهدي حينما عزاه إلى السنة نعم، 

فعبر عنه بالسنة؟ وهنا نقول: هل هذا فهم من ابن عمر من قصة الحديبية أو نقول: إنه اعتمد على نص  غيره
يدل على هذا بدليل أنه قال: "هذه السنة" نعم؟ فهمها من قصة الحديبية أو من نص خاص اختص به وعبر 

 ؟عنه؟ نعم
 .......... طالب: يرجع إلى

ثم حل ثم يحج من عام قابل فيفدي؛  ،مفاده أن من حبس طاف بالبيت والصفا والمروة ال، يمكن نص قولي، نعم
صلى -وسئل سالم فقال: وال يريدون بذلك إال سنة النبي  ..،وقيل: لسالم : من السنة أو حسبكم السنة..،ألن قوله

صلى -ذلك إال سنة النبي ، وال يريدون بر ذلك الشافعي في األم وغيرهفي هذه القصة، كما ذك -هللا عليه وسلم
 .-هللا عليه وسلم

 طالب: كان فهم من الحديبية الحج.
من الفرق إال  قضى وأهدى، يعني الصورة ما فيها -عليه الصالة والسالم-طيب، والحج من قابل باعتبار النبي 

 هنا. أنه لم يطف بالبيت
اري، وابن عمر ال يمكن أن يضيف إلى نص، والحديث الخبر في البخ إذن الذي يغلب على الظن أنه يستند إلى

السنة ما ليس منها، فيكون هذا الحكم ثم حل من كل شيء، طاف بالبيت يعني أنه ليس له أن يتحلل دون 
عمرة، نعم ليس له أن يتحلل بمجرد الصد، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا 



ثم حل من كل  ،أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة إن حبس ؟يتصور فيمن حبس بمرض أو بعدو
لما صد عن البيت بالعدو تحلل  -عليه الصالة والسالم-يعني النبي  ؟شيء، كيف يطوف بالبيت وهو مصدود

ا صد بعدودون أن يطو  إنه يلزمه أن يطوف بين الصفا  :، وقد أحرم بالحج هل نقولف ويسعى، نفترض شخص 
نعم؟ ابن  "ما أمرهما إال واحد" ؟ أو يتحلل كما في تصريح ابن عمر:تختلف عن قصة الحديبية والمروة؛ ألن هذه

حول ليغلب على الظن أنه لو حبس جاءه ما يعوق وي أنهما ما أمرهما إال واحد؛ -بر يرى راوي الخ-  عمر يرى 
 المروة ثم يحل، ثم يحج عام  ثم فاته الحج مثل هذا يطوف بالبيت وبين الصفا وا بينه وبين الوقوف بعرفة فقط،

 ؟قابل، نعم
 طالب: متعلق بالحج.

..، ألنه ما معه تصريح، فلما غابت الشمس من يوم عرفة أذنوا له ؛د عن البيتبالحج، يعني قل مثل هذا لو ص  
طلع الفجر من يوم النحر، تصير المسألة فاتت مرة بالكلية، مثل هذا مصدود عن البيت، مثل هذا يطوف  ال

ألنه حبس عن البيت، وقل مثل هذا فيمن حبس بمرض، حبس بمرض،  ويتحلل ويحج من قابل ويهدي؛ ويسعى
، مثل هذا يذبح ما استيسر ويحلق ويتحلل كما تمكن معه من الوصول إلى البيتأما الصد عن البيت الذي ال ي

 ين؟ألو صد عن عمرة، 
 طالب:........

 حسبكم سنة نبيكم، نفس الشيء.
 طالب:........

 من السنة حكمه الرفع. :ال، هم نصوا على أن قول الصحابي
 طالب:........

، كذا؟ ثم يجيب بجواب اجتهادي هو اإلشكال اآلن فيمن يتوسع وينسب إلى الدين رأيه، ويوجد ما رأي الدين في
لو أجاب  ،ممطبوع بهذا االسم، وكثير من األحكام اجتهادية، نع (أنت تسأل واإلسالم يجيب) :كتاب مطبوع هوفي

فيما صح عنه، هذا اإلسالم  -عليه الصالة والسالم-بالنص، السؤال كذا، الجواب قال هللا تعالى كذا، قال النبي 
أجاب، لكن تجتهد وتقول: اإلسالم يجيب، ويربأ بابن عمر وأمثال ابن عمر أن يتصرف مثل هذا التصرف إال 

 أن يكون عنده توقيف في هذه المسألة.
 .طالب:.......

وما يمكن أن  ،وتثبت إن اإلسالم يجيب هذا جواب اإلسالم بعد، ابن عمر صاحب تحر    :الذي يقول هو فهم
يهجم على الذهن وينقدح فيه أن داللة الخبر مطابقة لهذا االجتهاد، ثم يأتي  ا، لكن أحيان  ..ينسب اجتهاده إلى

وقال السنة بناء  على ما انقدح في ذهنه، وجاء  ،داللة الخبر تدل على هذا من ينازعه، فإذا انقدح في ذهنه أن
استند إلى قصة  عمر حينما قال: حسبكم سنة نبيكم، من ينازعه، لكن يبقى أن االحتمال قائم، أنه هل ابن

نه أن يؤجل طلب م ..،وما فعله حينما نزل المختار بابن الزبير وقيل له لحديبية أو استند إلى نص خاص؟ا
إن صدنا عن البيت فعلنا مثل ما فعل،  -عليه الصالة والسالم-ل: حسبنا سنة نبينا فقاالدخول في النسك، 

فأحرم بعمرة، ثم بعد ذلك قال: ما أمرهما إال واحد، فأحرم بهما، فالذي يظهر من مجموع الطرق أنه يستند إلى 



عليه -لمروة، النبي يطوف بالبيت وبالصفا وا عمر واحتياط ابن عمر يدخل أشياءقصة الحديبية، لكن مثل ابن 
 ....فمثل هذاما طاف بهما،  -الصالة والسالم

 طالب: أثر عائشة ما يقوي أن فيه نص، ال يحل إال البيت، المحرم ال يحله إال البيت.
 هذا قولها موقوف عليها، هذا اجتهاد، هذا ما فيه إشكال.

،ابن عمر مستن، ال يعني أنها اجتهدت قد يكون هذا يعضد أن نعمطالب:  ال لن يقول  د على نص فعال  وا 
 برأيه.

وفي مثل هذا إذا الداللة انتابها ين لكل واحد منهما ما يؤيده، ما تنتهي المسألة ترى، ولن تنحسم؛ ألن االحتمال
 ؟يرجع في تقرير المسألة إلى األدلة الخاصة، نعم بها أمران على حد سواءوتجاذ

 طالب:........
 كيف؟

 طالب:........
 في هذا؟

 الب:........ط
 في هذه المسألة؟
 طالب:........

 ت مثال  افترض أي مانع، السيارة خبط ،ال، إن حبس أحدكم عن الحج، يعني فاته، لو تصور أنه جاءه ما يمنعه
ذا جلس ثالثة أيام ما وصل إلى صبح يوم النحر،  صليحي تغتب تجلس ثالثة أيام، وال يوجد وسيلة غيرها، وا 

 وواضح من كالم ابن عمر. ،ذا يتحلل بعمرة ويذبح ما استيسر وعليه حج عام قابلحبس عن الحج، فمثل ه
 عليه خفي أو ،العددمن  بخطأ أو بغيره أو بمر  إما يحرم بعدما الحج عن حبس من وكل" :مالك قال"

ثم أعلن أنه ناقص، يعني مثل ما حصل هذه السنة، لو  -شهر القعدة كامل-الشهر  يعني أعلن أن "الهالل
، وقد أحرم وال ، اإلعالن الثاني تأخر ما هو بيوم ثالثة أعلنوه يوم ثافترضنا أن اإلعالن تأخر مثال   مانية مثال 

"أو بخطأ من العدد أو  حساب يومين، وما بقي إال يوم، هذا خطأ في العدد، بهذه الطريقة؛ ألنه حسب يتمكن
ثم أعلنوا أن الشهر  ،ة أعلنوا أن الشهر كامليعني في الصورة التي حصلت في هذه السن خفي عليه الهالل"

ما جاءهم أحد أعلنوا التمام،  ؟ناقص، الجهات المسئولة هل تالم في مثل هذا أو هي مستندة إلى مقدمات شرعية
ي ثم جاءهم من جاءهم وهو الملوم في تأخره فأعلنوا بناء  على الرؤية، فالملوم في مثل هذا الذي تأخر ف

يتحلل بعمرة وعليه " المحصر على ما عليه محصر فهو "أو خفي عليه الهالل ر في إبالغهماإلبالغ، الذي تأخ
 دم.
كيف  "متحرق  بطن أولبع  أعضائه  كسر أصابه ثم بالحج مكة أهل من أهل عمن مالك سئل :يحيى قال"

 فهو منهم هذا أصابه من" :قال يعني أخذها الطلق والمخاض "تطلق امرأة أو" يمنعه بطن متحرق؟ إسهال شديد
يؤديه الحجاج  يعني بإمكان المرأة التي تطلق أن تؤدي جميع ما "اآلفاق أهل على ما مثل عليه يكون  ،محصر

 إال الطواف بالبيت.



 .......طالب:
هي في هذه ، لكن إذا قرر األطباء أنها لو خرجت مع الناس و اال، بإمكانها قبل أن يبدأ نفاسها أن تطوف أيض  

 ،أحصروا هم إذا مثل ما على أهل اآلفاق افمثل هذه محصرة، يكون عليه تموت مثال   يها خطرالحالة أنها عل
 يعني ال فرق بين أهل مكة وغيرهم.

 أصابه أو كسر ثم مكة من بالحج أهل عمرته قضى إذا حتى ،الحج أشهر في امعتمر   قدم رجل في :مالك قال"
 ؤئ أو بر  أو بر  - أبرَ  إذا حتى يقيم أن أرى  :مالك قال -بعرفة- الموقف الناس مع يحضر أن على يقدر ال أمر
أن يخرج إلى  نعم، لماذا؟ ألن إحرامه من مكة، فيلزمه حينئذ   "لالحِ  إلى خرج -الراء يعني صح من مرضه ثمثل

، ..وبقي عليهمثال  بالعمرة دي عمرة فال بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم، لكن من أحرم من الميقات يؤ الحل، و 
 ما يلزمه أن يخرج إلى الحل وهنا وجه التفريق.

، عدو بغير حبس فيمن عندنا األمرهذا  وعلى :مالكفي التمهيد يقول: "قال  -رحمه هللا-ابن عبد البر 
نما :قال ،المريض هو [( سورة البقرة470)] }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم{ :بقوله -عز وجل- هللا أراد الذي والمحصر  وا 

: مالك قال ،فحل العدو حصره -عليه الصالة والسالم- رسولال أن وذلك ،بالسنة يحل أن العدوب للمحصر جعلنا
نما بالكتاب اإلحالل له نجعل ولم  ".ذلك في بالسنة جعلناه وا 
هل اآلية تتناول العدو أم أو بالعدو وبغيره؟ يعني ما يتعرضون للخالف  ن الخالف في اآلية هل هي بالعدواآل
ال ما فيها تطابقيعني هل دال ال؟ }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما ؟ يعني لة اآلية مع داللة قصة الحديبية فيها تطابق وا 

 نعم؟ في اآلية؟ ؟هل فيه حللتم [( سورة البقرة470)] {َفَمن لَّْم َيِجدْ } ...{اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ 
 طالب:........

َفِإْن }: -عز وجل-ال يتحلل، في اآلية في قوله  هذا المريض، ورأيه في المريض أنه يقول: إن أحصرتم
 ،يقول: هو المريض، يعني الحصر بالعدو يؤخذ من قصة الحديبية [( سورة البقرة470)] ُأْحِصْرُتْم{

 ؟نعم ،-رحمه هللا-والحصر بالمرض يؤخذ من اآلية، هذا مفاد كالم ابن عبد البر 
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 ؟يمشي
 .......طالب:.

يلزمه بالهدي اآلن؟ أهل بعمرة ومرض وجلس عشرة  الذي مان اآلية ما فيها تنصيص على أنه يحل، إمن حيث 
يلزمه ما استيسر من الهدي؟ ألن رأي مالك  ما الذي ،وأتى بعمرته على الوجه المطلوب ،أشهر سنة على إحرامه

فإن أحصرتم  ؟هذا، ما الذي يلزمه ما ارتكب شيئ اا عليه فداء المحظور، أنه يبقى على إحرامه، ارتكب محظور  
 فما استيسر من الهدي؟

 ا.......طالب: كان مريض  



يعني المعروف أن العلماء ال يختلفون في إدخال العدو في اآلية، ويجعلون داللة اآلية مطابقة لداللة قصة 
 الحديبية أو ال يدخل؟الحديبية، المختلف فيها الحصر بغير العدو هل يدخل في اآلية أو في قصة 

 طالب: العكس.
ال ابن عبد البر من أعلم الناس بمذهبه، ومن أدق الناس، هذا كالم يعني-رحمه هللا-عكس كالم مالك   ...، وا 

 -عز وجل- هللا رادأ الذي والمحصر، قال مالك: عدو بغير حبس فيمن عندنا األمرذلك  وعلى :مالك"قال 
يستفيد مالك من هذا الكالم؟ يستفيد أن  ماذا، المريض هو [( سورة البقرة470)] َفِإْن ُأْحِصْرُتْم{} :بقوله
ن المريض إذا لم يحل حتى أدى العمرة على : إلكن هل يقول مالكية ليس فيها تنصيص على أنه يحل، اآل

 عليه ما استيسر من الهدي؟ هنا يأتي النقض. االوجه المطلوب ولم يرتكب محظور  
 طالب:........

 ألنه يحل من الحج. لحج.......هذا ا
 طالب:........

 هو [( سورة البقرة470)] َفِإْن ُأْحِصْرُتْم{} :بقوله -عز وجل- هللا رادأ الذيما ذكر شيء، والمحصر 
 .المريض

 العمرة. طالب: لو حملناه.......
 يشمل. ماذا

 ......طالب: لو حملناه.
 ما عندنا ما يدلنا على حمله.

 ، وأتموا الحج والعمرة.طالب: حتى يستقيم
 وهللا مشكل هذا.

نماقال: "  العدو حصره -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك ،بالسنة يحل أن بالعدو للمحصر جعلنا وا 
 ؟نعم ،يعني جعل داللة الكتاب خاصة "بالكتاب اإلحالل له نجعل ولم: مالك قال ،فحل

 طالب: بالمري .
 بالعدو.بالمريض، وقصة الحديبية خاصة 

نما ،ولم نجعل له اإلحالل بالكتاب"  قول وهو مالك عن المعذل بن أحمد ذلك ذكر ،ذلك في بالسنة جعلناه وا 
 ."الشافعي

 .طالب:........
ال، هو يريد أن يقرر أن من أحصر بمرض ال يتحلل؛ ألن اآلية ال تدل عليه، وقصة الحديبية يتحلل؛ ألن 

 .-عليه الصالة والسالم-النبي الحصر بالعدو جاء النص فيه، وفعل 
 طالب: الشيخ محمد األمين ما أشار إليه؟



يوضح لشنقيطي مالكي المذهب حتى الشيخ األمين ا ..،كالمه، كالمه مطول، نعم من الموافقات أنب سنأتيال 
 .-إن شاء هللا تعالى-لنا هذا الكالم 
 طالب:........

هل هناك ارتباط بين اآلية والحديث؟ يعني هل في قصة  ما يدخل في اآلية، إذا مرض اآلية نص فيه، لكن
ال منفكة عنها؟ نعم فيرجع إلى أسباب ا دخول سبب  لنزول إن كان لها ارتباط فتنزيله..،الحديبية نزلت اآلية وا 

، فدخول الوجه ا، يتناول أفراد  االنزول في النص قطعي عند أهل العلم، يعني إذا كان سبب النزول يتناول وجوه  
 ذي ذكر فيه سبب النزول قطعي عند أهل العلم، وال يجوز إخراجه بحال.ال

 طالب:........
 كيف؟

 طالب:........
 ؟ل السنة الرابعةبيعني ق ؟يعني قبل الحديبية
  طالب:........

 ال، ال في واحد قال الرابعة.
 ما يحل اإلشكاالت كلها، نعم؟ -إن شاء هللا-على كل حال في كالم الشنقيطي 

  ب:........طال
إذا وجد ما يحصر ويمنع المحرم من أداء نسكه، المسألة تفترض في العمرة، في الحج الذي يفوت، أما العمرة 

يصير؟  ماذال له: ارجع، مرض وال بعدو، ما عنده ترخيص، يقاتدخل في كالم مالك، لكن الحج الذي يفوت ال ب
 يلحق بالعدو أو بالمرض؟

 .......طالب:
 صوله إلى البيت ممكن بعد فوات.لكن يبقى أن و 

 ؟طالب: إن لم يستطع
 نأتي عليه.  -إن شاء هللا-وفيه فوائد كثيرة  ،كالمرض، فعلى كل حال كالم الشيخ مطول

 أصابه أو كسر ثم مكة من بالحج أهل عمرته قضى إذا حتى ،الحج أشهر في امعتمر   قدم رجل في مالك قال"
 أن أرى قال مالك: "بعرفة  "الموقف الناس مع يحضر أن على ر ال يقدر"أم يعني مرض أو غيره "يقدر ال أمر
فيحتاج إلى أن يخرج  ألنه أحرم لماذا؟ ليأتي بعمرة" الحل إلى خرج برأ إذا حتى -يعني ولو طالت المدة- يقيم

 ؟بالعمرة، نعم
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

أن  هوقد كان يريده للحج ما يلزم اإلحرام الذي من مكة،كن أحرم هذا إحرامه من مكة بالحج صحيحة، ل نعم،
 صار للعمرة، فال بد أن يخرج على كالم مالك ليجمع بينهما. ،يخرج إلى الحل، لكنه اآلن إحرام من مكة للعمرة



 طالب:........
 كيف؟

 طالب:........
نما ليجمع بين أو خروجه ال لإلحراميعني هل حجه إحرامه بطل؟  ال إحرامه ساري المفعول  ..، يعني هلوا  وا 

ن لم يكن محرم حقيقة ، هو محرم بحج وفاته الحج،  يتحلل بعمر  ا؟ يعني هو محرم حكم  ليس بسار   ة، لكن وا 
 لم يدخل فيها حتى يخرج إلى الحل؟ والعمرة التي الفترة بين الحج الذي فات

  طالب:........
 ؟ نعم؟تحلل قبلهافكيف ي ،ما طلبت منه العمرة إال ليتحلل صحيح، أصال  
 طالب:........
 ال، واضح هذا.

 لذلك. اجبر   "والهدي قابل حج عليه ثم ،يحل ثم ،والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت فيطوف مكة إلى يرجع ثم"
 أن يستطع فلم مر  ثم ،والمروة الصفا بين وسعى بالبيت طاف ثم ،مكة من بالحج أهل فيمن"قال مالك 

نعم فجاء إلى مكة  ا؟أو أهل بهما مع   مسألة مفترضة فيمن أهل بالحج فقطبعرفة، ال "الموقف الناس مع يحضر
هل يعتد  وذلك بفوات الوقوف الحج فاته إذا :مالك قال ،، وفاته الحج، نعملقدوم، وسعى سعي الحجفطاف ل

 استطاع فإنفاته الحج ه للعمرة، إنما نواه للحج؛ إذا يقول: ال يعتد بهما، لماذا؟ ألنه لم ينو بالطواف والسعي؟ 
أن يقصر نه طاف وسعى ما بقى عليه إال قد يقول قائل: إ؛ ألنه بالبيت فطاف بعمرة فدخل الحل إلى خرج

، الطواف للعمرة نواه يكنوالسبب في ذلك أن الطواف األول لم  ،والمروة الصفا بين وسعى فطاف بالبيت ويمشي،
أي يأتي بطواف  ،بهذا يعمل فلذلك ليس للعمرة، لم يكن نواه للعمرةن للقدوم، والسعي الذي بعده للحج األول مسنو 

، فطاف بالبيت الحج وبين بينه حال مرض فأصابه مكة أهل غير من كان فإن ،والهدي قابل حج وعليهوسعي، 
آخر، وسعى بين الصفا والمروة؛ ألنه طوافه األول  اوسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طواف  

 .والهدي قابل حج وعليهالذي فاته،  للحج نواهيه يعني األول إنما كان وسع
 ره.بين المكي وغي فال فرق حينئذ  

 ؟وهل يختص بالعدو أو يشمل كل ما يمنع من أداء النسك ،مسألة اإلحصارنأتي إلى كالم الشيخ في 
}َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما ه تعالى: قول محمد األمين الشنقيطي في تفسيره الشيخ -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 فقال ،الكريمة اآلية هذه في باإلحصار المراد في العلماء اختلف [( سورة البقرة470)]اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{ 
 عدو من الجميع يشمل ما به المراد: قوم وقال، بالبيت الطواف من إياه ومنعه المحرم العدو صد هو: قوم

 العدو صد هنا باإلحصار المراد أن إلى يشير {َأِمنُتمْ  َفِإَذآ}: هذا بعد تعالى قوله كنول، ذلك ونحو ومرض
 إلى انصرف العرب لغة في أطلق إذا األمن ألن -وفي هذا يرد الشيخ على مالك أنه خاص بالمرض- للمحرم
 على فدل ،األمن نهم الذي الشيء يذكر لم أنه ويؤيده، ذلك ونحو المرض من الشفاء إلى ال الخوف من األمن

 يطلق األمن أن من العلماء بعض به أجاب فما، العدو من الخوف أنه فثبت، اإلحصار من تقدم ما به المراد أن



 ((والعلوص واللوص الشوص من أمن بالحمد العاطس سبق من)) :حديث في كما المرض من األمن على
 .السقوط ظاهر فهو سننه في ماجه ابن أخرجه

من سنين وأنا أبحث عنه في ابن ماجه ما وجدته، وسبق الشيخ الشنقيطي إلى عزوه إلى ابن ماجه : الحديث أوال  
الكتاب، أما إذا قال:  القرطبي، وبالمناسبة يعني كثير من مباحث الكتاب موجودة في القرطبي، وكأنه أصل لهذا

مباحثه، وال يعني هذا أن الشيخ  لكن الكتاب معوله على القرطبي في كثير من قال مقيده فهي اجتهادات الشيخ،
الزم، تحرير وتحقيق وفهم دقيق قد ال يوجد  قيدهليس له جهد وال دور، ال، الكتاب متميز، إذا قال الشيخ: قال م

 .-رحمه هللا-عند غيره 
 فهذا الحديث ما وقفت عليه في سنن ابن ماجه، ولعله في بعض الروايات التي لم تصلنا.

 إلى النصرف أطلق فلو، المرض من بكونه مقيد فيه األمن ألن ؛السقوط ظاهر فهو هسنن في ماجه ابن أخرجه
 .الخوف من األمن

ذا بالساعة بقي على  مثال   لمطلق واألمن المقيد، لو قال شخصيعني فرق بين األمن ا في يوم امتحان استيقظ وا 
 ممن هو أخبر منه بالطرق وكذايره االمتحان ربع ساعة، والطريق يعني ما يكفيه ربع ساعة، ثم ركب مع غ

والمرض  ت االمتحان بالنسبة له مخوفأمن وفوا االمتحان، نعم األسلوب سائغ، ووصل، فقال: أمنا من فوات
 مخوف، لكن األمن المطلق هو المقابل للخوف من العدو.

 .خوفال من األمن إلى النصرف أطلق فلو، المرض من بكونه مقيد فيه األمن ألن ؛السقوط ظاهر فهو
، األذن وجع هو الذي واللوص، السن وجع هو الذي الشوص من المذكور وقوع يخاف بأنه اأيض   يجاب وقد

 به وقوعها من أمن فإذا ،وقوعها من خائف أنه عليه يطلق به وقوعها قبل ألنه ؛البطن وجع هو الذي والعلوص
 هو العرب لغة في الخوف ألن ؛منها منأ :يقال أن يحسن فال بالفعل به وقعت كانت لو أما، خوف من أمن فقد
 خالف المرض من الشفاء على األمن إطالق إمكان زعم أن على هذا فدل، بالفعل واقع ال مستقبل أمر من الغم

 :مبحثين في المسالة هذه تحرير وحاصل ،الظاهر
 .العربية اللغة في اإلحصار معنى في: األول

 شاء إن- كله ذلك نبين ونحن، ذلك في وأدلتها ،العلماء وأقوال ،ريمةالك اآلية في به المراد تحقيق في: الثانيو 
 .-تعالى هللا

العلم في أبسط عبارة وأوضح بيان،  وفي تقرير كالم أهل ،بيةر عتقرير المسألة من جهة ال ثم أطال الكالم في
 .وهللا أعلم

ن تمت اغد   -إن شاء هللا-ونأتي به على نبينا محمد، وصلى هللا وسلم  م ليكون أسهل في مراجعته من قبلك، وا 
 .وهللا أعلمالفهم فهو مطلوب، 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (18كتاب الحج ) -الموطأ 
 .الطواف في االستالم :باب، و الطواف في الرمل :بابشرح: باب: ما جاء في بناء الكعبة، و 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

( 470)] ِمَن اْلَهْدِي{ }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسرَ : "وقوله: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام الحافظ ابن كثير 
- هللا ولرس بين المشركون  حال حين الحديبية، عام أي ست، سنة نزلت اآلية هذه أن ذكروا [سورة البقرة

 أن رخصة   لهم وأنزل بكمالها، الفتح سورة ذلك في هللا وأنزل البيت، إلى الوصول وبين -صلى هللا عليه وسلم
- أمرهم ذلك فعند إحرامهم من للوايتح وأن ،وأن يحلقوا رؤوسهم ة،بدن سبعين وكان الهدي من معهم ما يذبحوا

 وكان الناس ففعل رأسه، فحلق خرج حتى للنسخ اانتظار   يفعلوا فلم ،يتحللواأن و  ،رؤوسهم يحلقوا أن -عليه السالم
ر من منهم  يا والمقصرين: قالوا ((المحلقين هللا رحم)): -صلى هللا عليه وسلم- قال فلذلك يحلقه، ولم رأسه قص 
 ألف ا وكانوا بدنة، في سبعة كل ذلك هديهم في اشتركوا وقد ،((والمقصرين)): الثالثة في فقال هللا؟ رسول

 .أعلم فاهلل الحرم، رفط على كانوا بل: وقيل الحرم، خارج بالحديبية منزلهم وكان وأربعمائة،
 :قولين على غيره؟ وال مرض ال عدو حصره من إال يتحلل فال بالعدو، الحصر يختص هل العلماء اختلف ولهذا
 ابن عن دينار بن عمرو عن سفيان حدثناقال:  المقري  يزيد بن هللا عبد بن محمد حدثنا: حاتم أبي ابن فقال

يح أبي وابن عباس ابن عن أبيه عن سطاوو  وابن عباس  حصر إال حصر ال: قال أنه عباس ابن عن َنج 
 هللا قال إنما شيء، عليه فليس ضالل أو وجع أو مرض أصابه من أماف هذا موقوف على ابن عباس، العدو،
 .ذلك نحو أسلم بن وزيد والزهري  سو وطاو  عمر ابن عن وروي : قال، احصر   األمن فليس {َأِمْنُتمْ  َفِإَذا}: تعالى
 ،ذلك نحو أو الطريق عن التََّوهان وهو ضالل أو مرض أو بعدو يكون  أن من أعم   الحصر أن: الثاني والقول
 عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن الصواف بن اجحج حدثناقال:  سعيد بن يحيى حدثنا: أحمد اإلمام قال

ر من)): يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: قال األنصاري  عمرو بن الحجاج  جعر وجع أو  أو ك س 
 .صدق :فقاال هريرة وأبي عباس البن ذلك فذكرت: قال ((أخرى  حجة وعليه حل، فقد

 أو عرج من)): هماج وابن داود ألبي رواية وفي ،كثير أبي بن يحيى حديث من األربعة الكتب أصحاب وأخرجه
َليَّة بن إسماعيل عن عرفة بن الحسن عن حاتم أبي ابن ورواه ،معناه فذكر ((َمرض أو ك سر  بن الحجاج عن ع 
 الزبير بن وعروة المسيب بن وسعيد وعلقمة الزبير ابنو  مسعود ابن عن وروي : قال ثم ،به الصواف عثمان أبي

 .كسر أو مرض أو عدو من اإلحصار ومقاتل وعطاء والنخعي ومجاهد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عائشة عن الصحيحين في ثبت ،آذاه شيء كل من اإلحصار: الثوري  قال
 حج  ي)): فقال ،شاكية وأنا الحج أريد إني هللا رسول يا: فقالت المطلب عبد بن الزبير بنت باعةض على دخل



 صحة إلى العلماء من ذهب من فذهب ،بمثله عباس ابن عن مسلم ورواه ((حبستني حيث محلي أنَّ  واشترطي
 على المذهب هذا بصحة القول الشافعي إدريس بن محمد اإلمام علق وقد ،الحديث لهذا الحج في االشتراط
الحديث في الصحيحين، يعني ، و -الحمد وهلل- صح قدو : الحفاو من وغيره هقيالبي قالو  ،الحديث هذا صحة

نما وال في اإلحصار بخاري؛ ألنه لم يورده ال في الحجبعضهم أنكر أن يكون حديث ضباعة في صحيح ال ، وا 
 ولم ينسبه إلى الصحيحين. نسبه إلى السننتردد القرطبي في تصحيحه؛ ألنه أورده في كتاب النكاح، 

رحمه هللا -صود أن المسألة فيها األقوال المذكورة التي سبق أن أشرنا إليها، وهناك تفصيل للشنقيطي المق
 }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{: تعالى قولهيقول:  -رحمه هللا-وقبله للقرطبي، القرطبي ، -تعالى

 : مسألة عشرة اثنتا فيه [( سورة البقرة470)]
 ونحن فيها، إشكال ال: -يقول القرطبي- قلت، العضل من عضلة مشكلة، آية هذه: العربي ابن قال :ولىاأل

 كان، عذر بأي أي فجملة   جملة، بالعوائق تقصده الذي الوجه من المنع هو اإلحصار: فنقول البيان غاية نبينها
 .كان ما أو مرض أو سلطان جور أو عدو حصر كان

 ال المرض هو: وغيرهما الزبير بن وعروة علقمة قال: ولاأل: قولين على هنا المانع ينتعي في العلماء واختلف
وعرفنا أن ابن عبد البر ينسب هذا لمالك، أن اآلية في المرض ال في العدو، وقصة الحديبية دليل على ، العدو

 الحصر بالعدو دون المرض.
 ورأى، علمائنا اختيار وهو: العربي ابن قال ،افعيوالش وأنس عمر وابن عباس ابن قاله خاصة، العدوهو : وقيل
، العدو به نزل الثالثي وحصر للمرض، عرض -أحصر الرباعي- أحصر أن على ومحصليها اللغة أهل أكثر
 في مالك أصحاب سائر وخالفه وحده، أشهب إال به يقل فلم علمائنا اختيار أنه من العربي ابن حكاه ما: قلت
من الرباعي، يقول ابن  من الثالثي أو من الرباعي؟ أحصرت؟ هل هي ماذافي  ، اآلن أحصر، واآليةهذا

فعلى هذا تكون اآلية في  للمرض، عرض أحصر أن على ومحصليها اللغة أهل أكثر ورأى؟ ماذاالعربي 
 .العدو به نزل وحصر المرض،

درس األمس أن ابن رفنا في ع وحده، أشهب إال به يقل فلم علمائنا اختيار أنه من العربي ابن حكاه ما: قلت
 وأما المرض، هو إنما اإلحصار: وقالوا، هذا في مالك أصحاب سائر وخالفه ،-رحمه هللا-عبد البر نسبه لمالك 

 .محصور فهو احصر   صرح  : فيه يقال فإنما العدو
 طالب:........

 ال المرض هو: الزبير ابن وعروة علقمة قال: ولاأل؟ يقول: ماذا ابن العربي: العدوقال  ؟نعم ؟ابن العربي
 .العدو
 ما هو ،علمائنا اختيار وهو: العربي ابن قال ،والشافعي وأنس عمر وابن عباس ابن قاله خاصة، العدو: وقيل

لمائهم؛ ألنه لم يقل به اختيار علمائهم؟ العدو خاصة، الذي أنكر القرطبي ما نسبه ابن العربي إلى أنه اختيار ع
، قال: هذا اختيار علمائنا يقوله ابن العربي، العدو خاصة، في الموطأ فيما خاصة العدو: وقيلإال أشهب، 

مضى من الدروس يقرر أن الحصر حصر العدو فقط، وأن من حصر بغير العدو هذا ال يأخذ هذا الحكم، ال 
 يتحلل.



 في مالك أصحاب رسائ وخالفه وحده، أشهب إال به يقل فلم علمائنا اختيار أنه من العربي ابن حكاه ما: يقول
 في الباجي قاله ا يقال فيه: حصر حصر ا فهو محصور،، وقالوا: اإلحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنمهذا

: " والكسائي عبيدة أبو وقال، يأتيس ما على اللغة أهل جميع عند كذلك أنه الزجاج إسحاق أبو وحكى، المنتقى
، بالعدو وأحصر بالمرض فحصر العكس، على فارس البن المجمل وفي، بالعدو وحصر بالمرض، أحصر
 .عمر أبو حكاه الرباعي، من اجميع   فيهما أحصر :يقال: طائفة وقالت

 وهو: قلتذا، واحد وهو المنع؛ ألن أصل المادة تدل على ه بمعن ى ولعل هذا يجمع األقوال، الحصر واإلحصار
 وطأ ماذا قال في الترجمتين؟ نعم؟في الم فيهما،" أحصر" موطئه في ترجم حيث مالك قول يشبه

 طالب:........
ما جاء فيمن أحصر بغير  :ما جاء فيمن أحصر بعدو، ثم قال: باب :نعم في الترجمتين قال: أحصر، باب

 والعدو المرض في واحد بمعنى هما: الفراء وقال، فتأمله به قول مالك في موطئه أحصر فيهماعدو، وهو يش
 فيه فيستعمل المرض فأما العدو، في يستعمل اإلحصار أن الشافعية ادعتو : -نصر أبو- القشيري  قال

، خالفه على وغيره أحمد بن الخليل نص قد الشافعية ادعته ما: قلت، فيهما يستعمالن أنهما والصحيح الحصر،
 هكذا، نحوه أو مرض من المناسك بلوغ عن الحاج وأحصر وحبسته، منعته احصر   الرجل حصرت: الخليل قال
 إال حصر ال: عباس ابن قول خرج هذا وعلى ،ارباعيًّ  المرض في والثاني حصرت، من اثالثي   ولاأل جعل ال،ق

 العدو حصره وقد ،يريدها حاجة من أو السفر من منعه إذا المرض أحصره: السكيت ابن قال ،العدو حصر
 محصور، فهو الرجل حصرت: خفشاأل قال ،اوحصار   محاصرة وحاصروه به، فأطافوا عليه ضيقوا إذا يحصرونه

: الشيباني عمرو أبو قال ،نفسي أحصر جعلني أي ي،ضمر  وأحصرني بولي، وأحصرني: قال ،حبسته أي
  .حبسني أي وأحصرني يءالش حصرني

 :تعالى هقول في ذلك قيل وقد المرض، في (أحصر)و العدو، في (حصر) أن على اللغة أهل من كثرفاأل: قلت
ال بغيره؟ بغير العدو.ماذاهذا ب [( سورة البقرة095)] َن ُأحِصُروْا ِفي َسِبيِل َّللِاِ{}ِلْلُفَقَراء الَِّذي  ؟ بعدو وا 

 : ميادة ابن وقال
 تباعااااادت تكاااااون  أن ليلاااااى هجااااار وماااااا

 شاااااااااااااغول   أحصااااااااااااارتك أن وال علياااااااااااااك   ج
  ج

: يقال حصر، إال فيه يقال فال العدو من فأما المرض، من هو إنما اللغة أهل جميع عند اإلحصار: الزجاج قال
 للذي الحصير ومنه الحبس، من الكلمة وأصل، ذكرناه ما على فدل اإحصار   أحصر ولاأل وفي ،احصر   حصر
 عليه يجلس الذي والحصير، الحجاب وراء من كالمحبوس نهأل ؛الملك: والحصير ،بسره البوح عن نفسه يحبس

 .غيره مع يءالش كحبس بعض، إلى البردي طاقات بعض النضمام
 بمرض حراماإل بعد مكة من اممنوع   يصير من المحصر: الحنفية قالت الحبس الحصر أصل كان ولما :لثانيةا
 .ذلك غير أو عدو أو

 قال المرض، من يكون  ال أنه على يدلال  اآلية آخر في مناأل وذكر: قال ،امطلق   اإلحصار بمقتضى واحتجوا
 ؟، نعمالمرض من يكون  ال أنه على يدل ال اآلية آخر في مناأل وذكر(( ...الزكام)): -صلى هللا عليه وسلم-

 طالب:........



هو يريد أن يفند قول من قال: إن ذكر األمن  المرض، من يكون  ال أنه على يدل ال اآلية آخر في مناأل وذكر
 ى أن اإلحصار من العدو فقط، نعم.في اآلية يدل عل

الحديث الذي  ...((بالحمد العاطس سبق من)): وقال ((جذامال من أمان ))الزكام: -صلى هللا عليه وسلم-قال 
: والعلوص ،ذناإل وجع: واللوص ،السن وجع: الشوص ((والعلوص واللوص الشوص من أمن)) ذكرناه باألمس

ده، ونسبه إلى بعض كتب ي من سنين أبحث عنه ولم أج، وقلت لكم أنسننه في ماجه ابن أخرجه، البطن وجع
 ؟لمصنوعة، والفوائد المجموعة وغيرها، نعمالآللئ ا الموضوعات:
 طالب:........

 وجدته؟
 طالب:........

 في األوسط؟ أنا في زوائد المعجمين ما وجدته، أما في مجمع البحرين ما هو موجود.
 طالب:........

 ذكر؟ ماذا
 طالب:........

 هنا؟
  طالب:........

 ؟هذه
ي المقاصد الحسنة وقال: ضعيف، ضعفه واضح، لكن ذكره السخاوي ف ))من سبق العاطس((طيب، حديث 

في  الذيألنه ما يذكر  وهذه زوائد؟ نعم؟ ؟ هل ألنه موجود في سنن ابن ماجهلماذا لم يذكر في مجمع البحرين
الكتب الستة، نعم، فلعله لهذا، وذكرنا باألمس أنه يحتمل أن يكون في رواية لم تبلغنا، أو لقصور أو تقصير في 

ود، لكن لما صار في  أعلم، من أهل العلم من نفى أن يكون البخاري خرج حديث ضباعة وهو موجالبحث، هللا
 نفاه. غير مظنته

نماقال:  يعني الحكم ، الظاهر بداللة ال حكمه في كان إذا المرض على اقياس   احصار   والعدحصر  جعلنا وا 
لته على داللته على العدو أظهر من دال اللة الظاهر؟ يعني أن كون واحد، ال بداللة الظاهر، إيش معنى د

 حصر باآلية المراد: المدينة وأهل والشافعي عباس وابن الزبير وابن عمر ابن وقالالمرض، ال بداللة الظاهر، 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول المشركون  صد حين الحديبية عمرة في ست سنة في نزلت اآلية نأل ؛العدو
 .مكة عن
صلى - النبي فنحر البيت دون  قريش كفار فحال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع جناخر : عمر ابن قال

: يقل ولم [( سورة البقرة470)] }َفِإَذا َأِمنُتْم{: تعالى قوله هذا على ودل ،رأسه وحلق هديه -هللا عليه وسلم
 .أعلم وهللا برأتم،
، رأسه ويحلق هدي ثم كان إن هديه وينحر أحصر حيث يحل بعدو المحصر أن على الناس جمهور :الثالثة
براهيم قتادة وقال  يتوقف ال اإلحصار دم: حنيفة أبو وقال، حالال   صار محله بلغ فإذا أمكنه، إن بهديه يبعث: وا 



ن النحر، يوم على يتوقف: فقاال صاحباه وخالفه محله، بلغ إذا النحر يوم قبل ذبحه يجوز بل النحر، يوم على  وا 
 .بيان زيادة المسألة لهذه وسيأتي ،جزهي لم قبله نحر

 الهدى، عليه أن سجن في حبسه سلطان أو مسلم أو كافر بعدو أحصر من أن على العلماء من كثراأل :الرابعة
، عرفنا فيما مضى أن عددهم ألف وأربعمائة، ومر علينا ذكرهم، وأن معهم سبعين في كالم الشافعي قول وهو

 ؟إال من ساقه، نعم لف وأربعمائة، هذه حجة من يقول: إنه ال يلزم الهدي تفي لألالحافظ ابن كثير، والسبعين ال
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

، هذا داللة الهدي؛ ألنه ذبح،  ونص عليه في اآلية، أما القضاء ما نص عليه في اآلية. نعم لم يقض 
 وفات أن السبعين ال تكفيهم في الهدي.  ِ هو اآلن قاسها بأن بعضهم لم يق -أحسن هللا إليك-طالب: لكن 

 ؟نعمالقضاء،  ، لكن اآلية دلت صراحة على الهدي، ولم تدل صراحة على..ال، هو عدم الذكر ما يعني أنه
  طالب:........

 صيام عشرة أيام، البقية صاموا؟ 
 طالب:........

 اسمع كالم أهل العلم.، ..نقول: عدم الذكر هنا ال يعني عدم الوجود، هذه حجة من يقول بأن
 وهو الهدى، عليه أن سجن في حبسه سلطان أو مسلم أو كافر بعدو أحصر من أن على العلماء من كثراأل
 إال يهد عمرة أو حج في البيت عن صد من على ليس: يقول القاسم ابن وكان، أشهب قال وبه الشافعي، قول
 اهدي   الحديبية يوم نحر إنما -صلى هللا عليه وسلم- يالنب أن حجتهما ومن، مالك قول وهو معه، ساقه يكون  أن
صلى هللا عليه - هللا رسول به أمر للصد محله الهدى ذلك يبلغ لم فلما بعمرة، أحرم حين وقلده أشعره كان قد

صلى - هللا رسول ينحره ولم فيه، الرجوع يجز فلم هلل وخرج شعار،واإل بالتقليد وجب اهدي   كان نهأل ؛فنحر -وسلم
 .هدى البيت عن صد من على يجب ال فلذلك ؛الصد أجل من - عليه وسلمهللا

 الهدى، نحر حتى رأسه يحلق ولم الحديبية يوم يحل لم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بأن الجمهور واحتج
ن عنده، كان إن هدىال ذبح المحصر إحالل شرط من أن على ذلك فدل  ال عليه وقدر وجده فمتى افقير   كان وا 
: قيل وقد [( سورة البقرة470)] }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{: قوله مقتضى وهو به، إال يحل
 .قوالن يشتريه اهدي   يجد ال من وكذلك للشافعي، والقوالن عليه، قدر إذا ويهدى يحل

 أحصره من: وأصحابهما لشافعيوا مالك وقال، بعدو كالمحصر بمرض المحصر: وغيره عطاء قال :الخامسة
ن بالبيت الطواف إال يحله ال المرض  قال، الهالل عليه خفي أو العدد أخطأ من وكذلك ،يفيق حتى سنين أقام وا 
نهذا كله مر علينا في الموطأ، و ، فاقاآل كأهل ذلك في مكة وأهل: مالك  به تداوى  دواء إلى المريض احتاج وا 

 فطاف البيت إلى مضى مرضه من برئ  فإذا مرضه، من يبرأ حتى يءش من يحل ال إحرامه على وبقي وافتدى
 .عمرته أو حجته من وحل والمروة، الصفا بين وسعى ،اسبع   به



 أنهم الزبير وابن عمر وابن وعائشة عباس وابن عمر عن روي  ما إلى ذلك في وذهب الشافعي، قول كله وهذا
، وهذا مر في بالبيت الطواف إال يحله ال إنه: لعددا خطأ أوأو المحصر بمرض  مرضي المحصر في قالوا

 عندنا أمس؟ ، ماذامنخرق  بطن أو كسر أصابه من وكذلكالموطأ كله، 
 طالب: متحرق.

 ؟وهنا يقول: منخرق، نعم ،متحرق نعم، وهنا يقول: أو بطن متحرق 
 طالب:........

 منخرق؟
 شاء إن لمرضه بعرفة الوقوف فوت خاف إذا بالخيار يكون  أن وأصحابه مالك عند حاله هذه كانت من وحكم
ن بعمرة، وتحلل فطاف البيت إلى أفاق إذا مضى س أوردنا أنه ال يبقى أم ، نعمقابل إلى إحرامه على أقام شاء وا 

نما يتحلل بعمرة، لماذا؟ ألنه أحرم بحج قبل أش على إحرامه نإن شاء تحلل بعمرة و هره، وهنا يقول: وا   أقام شاء ا 
ن ،قابل إلى إحرامه على  .عليه هدي فال الحاج عنه نهي مما اشيئ   يواقع ولم إحرامه على أقام وا 
 الطواف إال يحله ال حكمه هذا أن العددفي  أخطأ من أن على الصحابة من جماعاإل ذلك في حجته ومن

 يفعله ما فعلوي فيلبي الحل إلى يخرج فإنه: حجهم من الناس فرغ حتى امحصور   بقي إذا المكي في وقال، بالبيت
 ال: أهلها من بمكة أحصر من إحصار في الزهري  شهاب ابن وقال، وأهدى حج قابل كان فإذا ويحل، المعتمر

ن بعرفة يقف أن من له بد  بكر أبو القول هذا واختاري ولو حمل على نعش مثل الميت، يعن، انعش   نعش وا 
 من فاقاآل على ما عليه أن المكي المحصر في مالك قول: فقال المالكي بكير بن هللا عبد بن أحمد بن محمد
- هللا لقول حاضري المسجد الحرام وبين غيرهم؛ ؛ ألن الكتاب فرق بينالكتاب ظاهر خالف والهدى الحج إعادة

 .[( سورة البقرة470)] }َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{: -عز وجل
 المسجد حاضري  أهله يكن لم لمن -عز وجل- هللا من باحةاإل أن في الزهري  قول هذا في عندي والقول: قال

ن يتعالج المسافة لبعد يقيم أن الحرام  مثله في تقصر ال ما الحرام المسجد وبين بينه كان من فأما الحج، فاته وا 
ن ،المشاهد يحضر فإنه الصالة  من منع من كل: وأصحابه فةحني أبو وقال، بالبيت المسافة لقرب انعش   عشن وا 
ال بالتخفيف؟ هام ة لدغ أو راحلة إضالل أو فقةن ذهاب أو مرض أو بعدو البيت إلى الوصول  بالتشديد وا 

 طالب: بالتشديد.
 ما تلدغ. دغ، أما الهامة التي هي البوم الالهوام هي التي تل

 قال كذلك، إحرامه من حل فقد نحر فإذا ،هديه بثمن أو بهديه ويبعث إحرامه على مكانه يقف فإنه أو لدغ هام ة
 }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{: تعالى لقوله ؛العراق وأهل ومجاهد والنخعي وعطاء والحسن وقتادة عروة

 قد نأتي إلى حديث ضباعة.ي أبي حنيفة ومعروف عند الحنابلة، هذا رأ ،اآلية [( سورة البقرة470)]
 قول وهو عدو، أو مرضب الحصر خاف إذا الحج في االشتراط المحرم ينفع ال: وأصحابه مالك قال :السادسة
 .أصحابهم و حنيفة وأبي الثوري 



سحاق حنبل بن أحمد وقال ،رضاأل من حبستني حيث ومحلي لبيك اللهم لبيك: أهل إذا يقول أن واالشتراط  بن وا 
 ضباعة حديث وحجتهم والتابعين، الصحابة من واحد غير وقاله شرطه، وله يشترط أن بأس ال: ثور وأبو هراهوي
 الحج أردت إني هللا رسول يا: فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تتأ أنها المطلب عبد بن الزبير بنت

 ((حبستني حيث رضاأل من ومحلي ،لبيك اللهم لبيك :قولي)): قال أقول؟ فكيف: قالت ((نعم)): قال؟ أأشترط
 حبسه حيث محله وكان أعده، لم ضباعة حديث ثبت لو: الشافعي قال، وغيرهما والدارقطني داود أبو أخرجه

 .هللا
صلى هللا - هللا رسول أن ثبت: المنذر ابن قال المنذر، وابن البستي حاتم أبو منهم واحد، غير صححه قد: قلت

 عنه وقف ثم بالعراق، هو إذ افعيالش قال هبو  ((واشترطي حجي)): الزبير بنت لضباعة قال -عليه وسلم
 الزبير أبو أخبرني: قال جريج ابن أخبرناقال:  الرزاق عبد وذكره، أقول ولاأل وبالقول: المنذر ابن قال ،بمصر

صلى هللا عليه - هللا رسول إلى الزبير بنت ضباعة جاءت: قال عباس ابن عن أخبراه وعكرمة اس  و طاو  أن
ني ثقيلة امرأة إني: فقالت -وسلم  حيث محلي أن واشترطي أهلي)): قال؟ أهل أن تأمرني فكيف الحج، أريد وا 

يعني خفي عليه أن الحديث في الصحيحين، ، صحيح إسناد وهذايعني حجت،  ،فأدركت: قال ((حبستني
ولذا تجده ينسب الحديث في البخاري ينسبه إلى ابن  ؛ومعروف أن المفسر القرطبي بضاعته في الحديث ضعيفة

ليس من أهل الحديث، وليس الحديث صنعته، ولو كان عنده، فبضاعته في الحديث ضعيفة، هذا كثير ماجه، 
مع هذا الجمع الجامع النافع الماتع الذي أتى على جل ما يحتاجه طالب العلم، ال سيما في أحكام القرآن،  امحدث  

، في آية واحدة، فهو كتاب عظيم ثمانين مسألة ،سبعين ،وبسط القول في مسائله، يذكر عن بعض اآليات ستين
ال يستغني عنه طالب علم، يبقى أن األحاديث ال بد من خدمتها، كنت قد شرعت في ذلك قبل سنين فرأيت أنها 

يعني اثنا عشر ألف حديث يحتاج  االكتاب عشرين مجلد   :، يعني بالمجلد األول ستمائة حديث، إذا قلنااكثيرة جدًّ 
 أن الذي خدم تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور وغيرهما من التفاسير وكتب الفقهويذكر  إلى عمر وتفرغ تام،

 ؟اآلن يشتغل عليه، نعم
 طالب:........

 .....ما هو بعد
 طالب:........

كتاب كبير يعني يحتاج إلى تفرغ، إال إنسان يوزعه على ناس يشتغلون ويشرف ال، ال هو مشكل، مشكل، ال، 
 ن الكتاب كبير.، هذا سهل، لكاإشراف  

 طالب:.......
 ما تكفي. ،بتخريجات ضعيفة اتخريج ضعيف، طبع مرار   ،ال

 طالب:........
باب األكفاء في  ؟غيره ممن له صلة بالحديث نفى أن يكون البخاري رواه، تدري أنه خرجه في النكاحهذا ال، ال 

 -عليه الصالة والسالم-بنت عم النبي  ببنت الزبير بن عبد المطل الدين، وخرج الحديث وكانت تحت المقداد،



مولى، نعم فنزع إلى هذه الكلمة وهو يكرر بعض األحاديث عشرين مرة، وهذا يعني  ذلك كانت تحت المقدادومع 
 رحمة هللا عليه، هللا المستعان. ؟يجده الناس من أجل أنصعب علينا نكرره في الحج 

 طالب:........
كتب المصرية المقابلة على ثالثة عشر نسخة، هذه أفضل الطبعات، يبقى خدمة القرطبي الطبعة الثانية لدار ال

الكتاب من ناحيتين: األحاديث، تخريج وتصحيح وتضعيف، الناحية الثانية: العقيدة، ال بد من التنبيه على 
 المخالفات العقدية في الكتاب.

 فال بعدو أحصر من: والشافعي مالك لفقا أحصر، من على القضاء وجوب في اأيض   العلماء اختلفت :السابعة
، صرورة يعني لم يحج قبل حجة اإلسالم، إال أن يكون رورةص يكون  أن إال عمرته، وال لحجه عليه قضاء
 .افرض   أوجبها من عند العمرة وكذلك عليه، وجوبه حسب على الحج عليه فيكون  حج يكن لم صرورة
 .الطبري  قول وهو وعمرة، حجة عليه عدو أو بمرض المحصر: حنيفة أبو وقال

نه تحلل بعمرة أل ؛عمرة صار بالحج إحرامه نأل ؛وعمرة حجة قضى بحج مهال   كان إن: الرأي أصحاب قالو 
ننعم صارت عليه هذه العمرة ويقضي ما أحرم به وهو الحج،  ن، وعمرتين حجة قضى اقارن   كان وا   مهال   كان وا 

: قال مهران بن ميمون  بحديث واحتجوا، تقدم ما على عدو أو بمرض المحصر عندهم وسواء، عمرة قضى بعمرة
 ... إلى آخره.الزبير ابن الشام أهل حاصر عام امعتمر   خرجت

عدد ألف وأربعمائة ولم يحفظ أنهم كلهم قضوا من عام قابل،  -عليه الصالة والسالم-المقصود أن مع النبي 
ليه، وأما كون الحصر يشمل المرض والعدو فهذا فالقضاء يحتاج إلى نص ملزم، والذي يظهر أنه ال قضاء ع

هو المتجه؛ ألن العلة واحدة، إنسان ممنوع من أن يصل إلى البيت، نقول: اجلس على إحرامك حتى تشفى ولو 
ا، قرر األطباء أنك محكوم عليك باإلعاقة الدائمة مقتضى كالمهم أنه خالص حتى يشفى، ولو يطاف به منع وش 

 ويذبح، نعم؟كيف؟ الحمد هلل محصر 
 طالب:........

 ؟، بل العدو يتصور أنه في بعض الحاالت أسهل من بعض األمراض، نعماأبد  
 طالب:........

 ؟المانع ما ،إذا أحصر وصد عن المشاعر يتحلل
 طالب:........

 ألنهم ينه وبين قريش، سميت عمرة القضاء،كغيرها من األحكام؛ ألنه نص عليها، مشارطة ب ةستطاعع االم
 بها. -عليه الصالة والسالم-قاضاهم النبي 
 طالب:........

 ال. ،ليس من باب القضاء
 فاض في المسائل كثيرة.

ال مقيد؟ :يظهر لك ماذا -أحسن هللا إليك-االشتراط يا شيخ طالب:   مطلق وا 



فال،  هو ما عرف االشتراط إال في حديث ضباعة، وعلى هذا من كانت حاله مثل حال ضباعة يشترط وأما ال
 ؟نعم

 طالب:........
رحمه -ذكر مسائل وذكر فروع جلها من القرطبي، لكن حرر بعض المسائل حينما يقول  االشيخ الشنقيطي أيض  

 ؛ ألن أول الكالم كله مأخوذ من القرطبي بحروفه.-هللا تعالى
 ضباعة يرى االشتراط.أسطر مثل حجة  أتيطالب: لكن ت

تحرير  اعمن بعد القرطبي، وأيض  قيده، وفيه مسائل، أحكام منقولة قال محرر بعض المسائل، قال:  نعم، ال،
 ؟وربطها بقواعدها األصلية، نعم ،مسائل

 طالب: من أسباب النزول.
 عام الحديبية عام بعمرة وهم محرمون  وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-يقول: نزلت في صد المشركين النبي 

 .العلماء بإطباق ست
 الكريمة اآلية فشمول، بمخصص إخراجها يمكن فال الدخول قطعية النزول سبب صورة أن ولاألص في تقرر وقد

 . بوجه اآلية من إخراجه يمكن فال، قطعي نزولها سبب هو الذي العدو إلحصار
 ؟هذا كالم ابن عبد البر في درس األمس، إن اآلية فيمن حصر بمرض وقصة الحديبية من أحصر بعدو، نعم

 طالب:........
 يه ما فيه، أقول: فيه ما فيه.ف

، ةقطعي ال الدخول ظنية النزول سبب صورة أن -رحمه هللا- مالك عن وروي يقول: كونها قطعية هنا، يقول: 
ليه ،الجمهور قول خالف وهو ول هذه اآلية أن سبب نز  ...، لعل منزع هذا القولبقوله السعود مراقي في شارأ وا 

بسبب قطعي، فلظنية ثبوتها تبع ذلك داللتها، لكن يبقى أنه لو قدر أنه دخل قد ال يكون إثباتها  هو هذه القصة
أن  -لو رأى هذا الشخص-شخص عليه آثار الحاجة والفاقة ثم أمر أحد من األغنياء بأن يعطى كل فقير 

ما  ؟إن هذا الفقير الذي دخل الذي هو سبب هذا األمر ما يدخل :هل نقول يعطى كل فقير مائة ريال مثال  
 يعطى؟ هذا قطعي دخوله، عامة أهل العلم على هذا أن دخول سبب النزول قطعي.

 والشافعي مالك إليه ذهب ما هو المذكورة األقوال من بالدليل رجحانه لنا يظهر الذي :عنه هللا عفا مقيده قال
 ال نحوه أو ضمر  أصابه من وأن، العدو إحصار اآلية في باإلحصار المراد أن عنه الروايتين أشهر في وأحمد
 .بعمرة إال يحل
 سيما وال، اآلية ...[470: البقرة] {َأِمنُتمْ  َفِإَذآ}: تعالى قوله عليه ودل ،اآلية فيه نزلت الذي هو هذا ألن
 عكرمة حديث وأما، العلم أهل من جماعة قول وهو، محلها تتعدى ال الرخصة إن: العلماء من قال من قول على
 ؟نعمو...  عباس وابن عمرو بن الحجاج رواه الذي

 طالب:........
 سقط. ه؟ فيماذا -مرضي هللا عنه- هريرة وأبي



كثيرة األخطاء الطبعة هذه، على ما إذا  ، على ما هذا اشترطاشترط إذا ما على حمله لتعين حجة به تنهض فال
، مسلم ندع عباس ابن وحديث، الشيخين عند عائشة حديث من قدمنا ما بدليل ،اإلحرام عنداشترط ذلك 

 ثم ذكر حديث ضباعة. ،السنن وأصحاب
 الذي المحل في ينحره أنه على العلماء وجمهور، اإجماع   نحره لزمه يهد المحصر مع كان إذا: األول لفرعا

 ... إلى آخره.-صلى هللا عليه وسلم- نحر وقد، احرم   أو كان حالًّ ، فيه حصر
 بدون  يحل أن له أو يهدي حتى يحل وال الهدي يشتري  أن هعلي فهل هدي المحصر مع يكن لم إذا: الثاني الفرع
 الجمهور ووافق، عليه قدر إن بدونه التحلل له يجوز فال، عليه واجب الهدي أن إلى العلماء جمهور ذهب هدي؟
 إن المحصر على هدي ال: فقاال، المسالة هذه في الجمهور القاسم وابن مالك وخالف، مالك أصحاب من أشهب

 ِمنَ  استيسر َفَما ُاْحِصْرُتمْ  َفِإنْ }: تعالى قوله وهي واضحة الجمهور وحجة، اإلحصار قبل معه هساق يكن لم
وذكرنا أن ما استيسر يراد به ما تيسير، وهذا اليسر يعني في التخيير بين أنواع ما  [470: البقرة] {الهدي

ا احتمال، نعم؟ أو بين إلبل والبقر والغنم المتيسر منهايهدى احتمال أن يكون بين ا  الذبح وعدمه، وهذا أيض 
 طالب:........

 يعني التخيير يكون بين أنواع ما يهدى.
ل لهدي المحصر أبو حنيفة، فإن المحصر عنده دل له إن عجز عنه، ممن قال ال بدقال بعض أهل العلم: ال ب

 ا حتى يجد هدي ا أو يطوف بالبيت.يبقى محرم   اإذا لم يجد هدي  
يرة يعني ال بد من مراجعتها في الكتابين، ال بد من مراجعة تفسير هذه اآلية في الكتابين، فيها مسائل وفروع كث

 فروع نافعة ويحتاجها طالب العلم، ولوال أنها تحتاج إلى أكثر من درس ألكملناها.
 طالب:........

 كيف؟
 طالب: أهل مكة.

 ؟والقران، أقول: استثنوا، نعم ي المتعةأهل مكة استثنوا من الهدي الواجب باالتفاق، وهو هد
 طالب:........

 ؟فكيف بهم اآلن مختلف في غيرهم
أنهم نحروا أو لم  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: ذكرت أنه لم ينقل أن الذين صدوا عن البيت مع رسول هللا 

ي اإلبل أن نشترك ف -صلى هللا عليه وسلم-ينحروا، في الصحيحين من حديث جابر قال: أمرنا رسول هللا 
 ؟كل سبعة منا في بقرة، نعم ؛والبقر

 لكن ما معهم إال سبعين، هذا الذي معهم.
للوجوب  [( سورة البقرة470)] }َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{فكيف التوجيه، وعلى هذا أال يكون قوله تعالى: 

 في أصل النحر والتسهيل في النوع؟
 أو االنتقال مع عدم الهدي إلى الصيام. ي يرشح ويرجح الوجوب التخيير بينهو الذ



 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 ا الجالل واإلكرام. واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم يا ذ ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: ما جاء في بناء الكعبة:

 أخبر الصديق بكر أبي بن محمد بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن يحيىحدثني 
 :قال -لمصلى هللا عليه وس- النبي أن -ارضي هللا عنه- عائشة عن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد
 على تردها أفال هللا رسول يا :فقلت :قالت ((إبراهيم قواعد عن اقتصروا الكعبة بنوا حين قومك أن تري  ألم))

 عبد فقال :قال ((لفعلت بالكفر قومك حدثان لوال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟إبراهيم قواعد
صلى هللا - هللا رسول من هذا سمعت -ارضي هللا عنه- عائشة كانت لئن: "-مارضي هللا عنه- عمر بن هللا

 البيت أن إال الحجر يليان اللذين الركنين استالم ترك -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرى  ما -عليه وسلم
 ".إبراهيم قواعد على يتمم لم

 أبالي ما" :قالت -ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".البيت في أم الحجر في أصليت
 حجر ما: "يقول علمائنا بع  سمعت :يقول -رحمه هللا تعالى- شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني
 ".كله بالبيت الطواف الناس يستوعب أن إرادة إال ورائه من الناس فطاف الحجر

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
قيل: أول من بناها المالئكة، وقيل: آدم، وقيل: فواختلف في أول من بناها  ة""باب: ما جاء في بناء الكعب

براهيم بنياها، والحافظ ابن كثير يرجح أن أول من بناها إبراهيم؛ ألنه  شيث، والقرآن ينص على أن إسماعيل وا 
 هو المنصوص عليه، وال يوجد نص يدل على أنها بنيت قبل ذلك.

 بكر أبي بن محمد بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن نع مالك عن يحيى"حدثني يقول: 
 ؟نعم "عمر بن هللا عبد أخبر الصديق

 طالب:........
 ألم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن"بلغه الخبر عن عائشة  "عائشة عن" رواية األكابر عن األصاغر

قصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يتمموا بناء  ((اهيمإبر  قواعد عن اقتصروا الكعبة بنوا حين قومك أن تري 
 تردها أفال هللا رسول يا :فقلت :قالت" ((إبراهيم قواعد عن اقتصروا)) بكاملها قصروا دون قواعد إبراهيمالكعبة 
صلى - هللا رسول فقال" اآلن باإلمكان، النفقة موجودة، فلماذا لم ترد على قواعد إبراهيم؟ ؟"إبراهيم قواعد على

كونها  األن مثل هذا فتنة للناس، األمور المعظمة شرع   "((لفعلت بالكفر قومك حدثان لوال)) :-هللا عليه وسلم



 لوال"))ما من لم يتمكن اإليمان من قلبه تعرض للهدم والبناء ال شك أن مثل هذا يوجد في القلوب شيء، ال سي
صلى - هللا رسول من هذا سمعت عائشة كانت لئن: "رعم بن هللا عبد فقال :قال ((لفعلت بالكفر قومك حدثان

 أن إال الحجر يليان اللذين الركنين استالم ترك -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أرى  ما -هللا عليه وسلم
والذي منعه منه حدثان القوم  -عليه الصالة والسالم-هذا الذي تمناه النبي  "إبراهيم قواعد على يتمم لم البيت

لم يستمر، هدمت لما حاصر  ، لكن هل استمر على ذلك؟عله ابن الزبير لما تولى، فحقق هذه األمنيةبالكفر ف
صلى هللا عليه -وتهدمت جوانبها أعادها كما كانت على عهد النبي  ،الحجاج ابن الزبير، ونصب المنجنيق

 .-وسلم
ال سيما والمفسدة مندفعة بعد أن وفي عهد أبي جعفر استشار اإلمام مالك في أن تعاد على قواعد إبراهيم، 

، فرأى أبو جعفر أن تعاد على قواعد -حديث- ين عهدهم بالكفر جديدمضى قرون من انقراض هؤالء الذ
، فمنعه اإلمام مالك لئال تكون ملعبة بأيدي الملوك، كل -عليه الصالة والسالم-وهذا ما تمناه النبي  ،إبراهيم

، فشخص أقول: ملك يستدل بالفعل، وملك يستدل بالقول، وهكذا إلى ملك من الملوك يتولى من جديد يتصرف
 -عليه الصالة والسالم-ليحصل على شرف خدمة البيت، شخص من هؤالء الملوك يقول: النبي  يام الساعة؛ق

عليه -والثاني يقول: ال، بقعة طاف بها النبي  ؟وحدثنان العهد انتهى والنفقة موجودة ولماذا ال نفعل تمنى،
على هذه الهيئة ال بد أن نطوف عليها وهي على هذه الهيئة، فكل واحد ينقض كالم الثاني  -الة والسالمالص

، ومثل هذه التصرفات المتتابعة ال شك أنها تزيل هيبتها -رحمه هللا-كما قال اإلمام مالك  ،وتصير ملعبة للملوك
 من القلوب.

 كانت لئن: "عمر بن هللا عبد فقال :قال" على قواعد إبراهيم ايعني ألعدته "((لفعلت بالكفر قومك حدثان لوال))"
هو ال يشكك في رواية الخبر، والخبر ثابت في  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من هذا سمعت عائشة

صلى هللا عليه - هللا رسول من هذا سمعت عائشة كانت لئن"لكن هو ليرتب عليه حكم الصحيحين وغيرهما، 
- الحجر يليان اللذين الركنين استالم ترك -عليه الصالة والسالم- رسولال -يعني ما أظن- أرى  ما -وسلم

 ."إبراهيم قواعد على يتمم لم البيت أن إال -يعني في جهة الشمال
 ، ال يستلم من البيت إال الركنينكما في مسلم ه ال يستلم من البيت إال الركنينولذلك عيب على ابن عمر أن

 .يقول: ليس شيء من البيت مهجور ااذا؟ وغيره وجد في عصره من يستلم األركان األربعة، و ويترك ركنين، لم
يستلم الركنين فقط، والعلة هي ما أشار إليه هنا؛ ألنه  -عليه الصالة والسالم-فابن عمر قال: هكذا رأيت النبي 

انيين؛ ستالم على الركنين اليمليس على قواعد إبراهيم، ولذلك الركنان الشاميان ال يستلمان، ويقتصر في اال
 ألنهما على قواعد إبراهيم، نعم؟

 طالب:........
 فعل كونه يمسح؟
 طالب:........

 مسح بقية األركان، وبقية أجزاء الكعبة، لكنه اتباع.كان  عمله بالسنة؛ ولذلك ما مسحه، لو تبرك
 طالب:........



 ال، تبرك.
 طالب:........

 .-وأضاه رضي هللا عنه-ت لكن ما ووفق عليها، على كل حال هو له اجتهادا
 في أصليت أبالي ما: "قالت المؤمنين أم عائشة أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ألن الحجر من البيت، فإذا صلت في الحجر فقد صلت في البيت، لكن هل دخوله حقيقة "البيت في أم الحجر

البيت، ليطوف الناس من يعني مع  وقصرت النفقة دونه و.... عليه..... حجة أو حكم ا، بمعنى أنه من البيت
ت ثم بعد ذلك منع من دخول البي لكن لو نذر شخص أن يصلي في البيت أو أقسم أن يصلي في البيت،، ورائه

 ؟يكون بر بقسمه ووفى نذره أو ال؟ نعم وصلى بالحجر
 .طالب:........

 ؟العرفأو يرجع إلى  ،هل يرجع إلى نيته
 ....طالب: لو رجع إلى.

، ان والنذور مبناها على العرفاإلمام مالك يرى أنه يرجع إلى نيته، ما في نيته يكفيه، والجمهور على أن األيم
أو نقول:  ؟لكن عندنا حقيقة شرعية للبيت تشمل الحجر، فهل إذا عمل بهذه الحقيقة الشرعية يكون أدى ما عليه

 نعم؟ يلزمه ما يلزمه؟ عليه الناس أنه هو البيت؟ وحينئذ   ال بد أن يصلي فيما تعارف
 خلو الحقيقة الشرعية.عند طالب: الحقيقة الشرعية في العرف 

لكن ال يظن، أهل العلم يقررون أن األيمان والنذور مبناها على العرف، لكن افترض  ،ال شك أنها حقيقة شرعية
ا من البيت، هذا ما عرف أن الحجر من البيت، وأقسم أن ما دري أن هذا من البيت، ما عرف أن هذ اأن شخص  

  ؟لباب، نعماعليه  هذا المغلقيصلي في البيت، وال في ذهنه إال 
 طالب:........

ال، له أن ينتقل من األسفل إلى األعلى، من األدنى إلى األعلى وال عكس، نعم، وأيهما أعلى داخل البيت وهذا 
من  هذا أولى، فما ينتقل ؟ وهو منه من األصل،أو خارج المحجور ف غيرهفي نيته، وفي عرفه وال يعر الذي 

أقول: مبنى األيمان والنذور ال شك أنه ال بد أن يحتاط لها، عامة أهل العلم األعلى إلى األدنى، ظاهر هذا، 
 على أن مبناها على العرف.

 فطاف الحجر حجر ما: "ليقو علمائنا بع  سمعت :يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
ما دام هو من البيت، الحجر من البيت، فال  "كله بالبيت الطواف الناس يستوعب أن إرادة إال ورائه من الناس
؛ ألنه لم سان ودخل في الحجر لم يصح طوافهألنه جزء من البيت، فلو طاف إن ن يكون الطواف من ورائهبد أ

 واف من ورائه.يستوعب أجزاء البيت، فال بد أن يكون الط
 لماذا سمي حجر إسماعيل. طالب: الحجر

 وهللا ما أعرف أصلها، لكنه ألنه حجر.
 .نعم

 أحسن هللا إليك.



 :الطواف في الرمل :باب
: قال أنه -مارضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني

 ".أطواف ثالثة إليه انتهى حتى األسود الحجر من لرم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت"
 ."ببلدنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وذلك" :مالك قال

 الحجر إلى األسود الحجر من يرمل كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .أطواف أربعة ويمشي أطواف ثالثة األسود
 إله ال اللهم" :يقول الثالثة األشواط يسعى بالبيت طاف إذا كان أباه أن عروة بن شامه عن مالك عن وحدثني

 .بذلك صوته يخف " اأمت ما بعد تحيي وأنت أنت إال
 بعمرة أحرم -مارضي هللا عنه- الزبير بن هللا عبد رأى أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 .الثالثة األشواط البيت حول يسعى رأيته ثم :قال ،التنعيم من
 بالبيت يطف لم مكة من أحرم إذا كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

 .مكة من أحرم إذا البيت حول طاف إذا يرمل ال وكان ،منى من يرجع حتى والمروة الصفا بين وال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

اإلسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو دون الخبب، دون السعي، لكنه  :الرمل "الطواف في الرمل :باب"
 فوق المشي العادي.

ن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، جعفر ب "محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
لصادق، وأبوه محمد هو اهو الباقر، فجعفر  الذيمحمد بن علي بن الحسين  "عن أبيه"الباقر جعفر الصادق 

راوي الحجة النبوية في مسلم وفي غيره، وهذا  ،الصحابي الجليل "هللا عبد بن جابر عن" بن علي هو الباقر
صلى هللا - هللا رسول رأيت: "قال أنه" -صلى هللا عليه وسلم-قطعة من حديثه الطويل في صفة حج النبي 

 الحجر من رملوهذا في حجة الوداع،  "أطواف الثةث إليه انتهى حتى األسود الحجر من رمل -عليه وسلم
وأما في عمرة القضاء فكان رمله من ه استوعب األشواط الثالثة بالرمل، بمعنى أن ،إليه انتهى حتى األسود

الحجر األسود إلى الركن اليماني، ويمشي بين الركنين، لماذا؟ ألن المشركين الذين قالوا ما قالوا، وشرع الرمل 
كانوا من جهة الحجر، ال يرونهم إذا كانوا بين الركنين، فيمشون؛ ألنهم ال يرون،  لتهم ولدفعها وردهامن أجل مقا

 جع إلى األصل؛ ألن التركويحققون الحكمة من الرمل، وأما في حجة والوداع وقد انتهى سبب التشريع وعلته ر  
من قدم من بعيد، ثم ارتفعت هذه العلة، إنما هو من أجل مراءاة المشركين، وا غاظة المشركين، واإلبقاء على 

ومع ذلك بقي  وهنتهم حمى يثربوبقي الرمل مع ارتفاع علته؛ ألنه ال يوجد من يقول: يأتي محمد وأصحابه وقد 
كالقصر، القصر األصل في مشروعيته  لة فارتفعت العلة وبقي الحكمالحكم، وهذا من األحكام التي شرعت لع

ارتفعت علته وبقي حكمه، وما  افارتفع الخوف صار صدقة، وهذا أيض   [رة النساء( سو 464)] }ِإْن ِخْفُتْم{
يعني ما  المراءاة هذه من أجل إغاظتهم،ألنه ال يوجد من يراءى في مثل هذا، و للمشي بين الركنين مبرر؛  صار

ن جاء لفظ المراءاة ليكون من باب الرياء، ال، وا   -جل وعال-هو بالفعل الدافع لهذا الفعل تشريكهم به مع هللا 



اَر{ مقصود بها اإلغاظة، إغاظة الكفارلكن ال وهذا  [( سورة التوبة406)] }َواَل َيَطُؤوَن َمْوِطئ ا َيِغيُظ اْلُكفَّ
ه، يعني االسترسال في يغيظهم، وما يذكر عن بعضهم أنه إذا كان وطء نسائهم يغيظهم جاز، هذا ال أصل ل

 .ك قول ساقط، بعضهم أطلقوا، لكن مع ذلهذا ينسب لبعض أهل العلم مثل هذا،
 وفي حجة الوداع يستوعب األشواط الثالثة بالرمل. ،المقصود أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين

يعني أنهم يرملون في األشواط الثالثة من أول  "ببلدنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وذلك" :مالك قال"
إن هذه  :وهو اختيار أهل العلم، إال من قال هذا هو الذي عليه األمر ببلده ،طواف يطوفه الداخل في النسك

نما هي لعلة وارتفعت كما يذكر عن ابن عباس، المقصود أنها بقيت ورمل الصحابة بعد  تفعت وليست سنة،ار  وا 
 حجة الوداع د العلة، كونه رمل فيبعد وجو  -صلى هللا عليه وسلم-ورمل النبي  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

 إلى قيام الساعة. يدل على أنه حكم باق  
الرمل قد ال يتمكن منه اإلنسان مع الزحام، فهل نقول لمن قدم وشرع في حقه الرمل: ابتعد عن محل  على كل   

أو نقول: األفضل أن تقرب من الكعبة ولو تركت هذه السنة؟ أهل العلم  ؟الزحام وطف من وراء الناس وارمل
أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها ما لم  لفضل المرتب على العبادة نفسهاا يقررون أن

فاضلة بين ما يتعلق بذات العبادة وبين ما يكن المكان أو الزمان مما يشترط لصحتها، أما إذا كان أفضل فالم
 أهل العلم يرجحون ما يتعلق بذاتها. يتعلق بمكانها وزمانها،

 ..طالب:......
 ألن هذا يحقق فضل في ذات العبادة. الرمل أفضل، ولو أبعد؛

 طالب:........
على كل حال الطواف الذي فيه الرمل هو أول طواف يطوفه القادم، يسمى طواف القدوم، سواء  كان للقدوم 

هب إلى عرفة وذ اأو قارن   ابالفعل الذي هو سنة، أو ركن العمرة، أو ركن الحج، بمعنى أنه لو جاء الحاج مفرد  
المقيم بمكة نعم مباشرة وما طاف للقدوم، طاف طواف اإلفاضة يرمل؛ ألن هذا أول طواف يطوفه القادم، أما 

، وأصل المشروعية من مكة"؛ ألنه مرتبط بالقدوم كان ال يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرمفي آخر الباب، "
 ثر في الحكم.يقدم محمد وأصحابه، فدل على أن لهذه المادة أ :فيها
 ثالثة األسود الحجر إلى األسود الحجر من يرمل كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"

 في حجة الوداع. -عليه الصالة والسالم-يعني كما فعل النبي  "أطواف أربعة ويمشي أطواف
 ؟نعم "مالك عن وحدثني"

 طالب:........
 قدم يكفيه. يحرم بعمرة؟ خالص رمل أو لما ما الذي

 ال اللهم" :يقول الثالثة األشواط يسعى بالبيت طاف إذا كان أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
ال فالسعي أشد، "أمتا ما بعد تحيي وأنت أنتا إال إله  السعي أشد من مجرد الرمل، لكن يعني يسعى يرمل وا 

، وهنا يقول: يسعى فا والمروة، وسعى حول البيتصولذا يقولون: طاف بين ال ؛يستعار هذا لهذا وهذا لهذا
ال فاألصل أن الطواف مع الرمل بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة بين العلمين. ثة،األشواط الثال  وا 



من الشعر؟ هذا  وهذا شعر، فهل يقول الطائف شيئ ا "وكان يقول: اللهم ال إله إال أنتا، وأنت تحيي بعد ما أمتا"
ن اقتصر على ما ورد من  بيه عروة بن الزبير تابعي،ن أفعل صحابي ع فهو مقطوع، وهذا اجتهاد منه، وا 

أو األدعية  و جاءت من أدعية الكتاب أو السنة،أ ،-عليه الصالة والسالم-األدعية ال سيما المرفوعة إلى النبي 
 المطلقة التي ال محظور فيها كان أولى.
لئال يظن أنه مرفوع فيتعبد به، فمثل  "بذلك صوته يخف ي بعد ما أمتا، "يقول: اللهم ال إله إال أنتا، وأنت تحي

لئال يتعبد بغير  ناس، ويخشى من اقتداء غيره به مثل هذا يخفيه؛هذه االجتهادات التي يجتهدها بعض ال
 مشروع.

 ثم :قال التنعيم من بعمرة أحرم الزبير بن هللا عبد رأى أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
 مثل ما في الخبر الذي قبله. "الثالثة األشواط البيت حول يسعى رأيته

 الصفا بين وال بالبيت يطف لم مكة من أحرم إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 إذا رجع، إال بالبيت يطف لم مكة من أحرم إذا فال يطوف للقدوم، ألنه ما قدم "منى من يرجع حتى والمروة
، يعني بعد رمي جمرة العقبة؛ ألنه لم يقدم، والطواف للقدوم إنما يشرع للقادم، والسعي إنما منى من يرجع حتى

"كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ال يسعى بعده  روع، وهذا لم يشرع فيه الطواف، إذ ايصح بعد طواف مش
 طاف إذا يرمل ال وكان"عد رمي جمرة العقبة يوم النحر، ي بيعن "وال بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى

 فال يشرع في حقه. ،ألن الرمل مرتبط بأول طواف يطوفه إذا قدم، وهو لم يقدم "مكة من أحرم إذا البيت حول
 طالب:........

 لمشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟هو مشي، األكثر مشي، والحكم للغالب لماذا ال يقال: ا
  .....طالب:...

 نعم؛ ألن الحكم للغالب.
 طالب:........

 فاسعوا.
 طالب: فال جناح عليه.

اَلِة ِمن  أو المشي مع السكينة والوقار كون المشي الشديدأن يطوف، لكن السعي أعم من أن ي }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
ال ما يشرع؟ ال ومع ذلك لو سعى من بيته إلى ا ،[( سورة الجمعة7)] َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا{ لجمعة يشرع وا 

 .-إن شاء هللا-يشرع، المقصود أن المسألة فيها سعة 
 طالب:........

 ال، هذا ما قدم، ما قدم.
 عبد هللا بن الزبير. ،طالب: كما فعل ابن الزبير

 .نعم
 .لبينما ابن عمر ألنه في مكة ما يرم يرمل،طالب: كان إذا أخذ عمرة من التنعيم 

ال ما يسمى قادملكن هل مثل هذا   ؟....غيرمن يسمى من حاضري المسجد الحرام أو  ؟اآلن يسمى قادم وا 



 طالب: عبد هللا من الحاضر.
 وأهل مكة يختلفون في مثل هذه األحكام عن غيرهم. ،ال، هو من حاضري المسجد الحرام على كل حال

 طالب:........
 ين؟أ

 طالب: هو من أهل مكة.
 ات.من أهل مكة وأحرم من الميق

 طالب:........
 هذا قادم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :الطواف في االستالم :باب

 وركع بالبيت طوافه قضى إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .يخرج أن قبل األسود الركن استلم والمروة الصفا إلى يخرج أن وأراد الركعتين
 الرحمن لعبد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني

 رسول له فقال ،وتركت استلمت :الرحمن عبد فقال ؟((الركن استالم في محمد أبا يا صنعت كيف)) :عوف بن
 ((.أصبت)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

 اليماني يدع ال وكان ،كلها األركان يستلم بالبيت طاف إذا كان أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .عليه يغلب أن إال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
عرفنا أن الركنين الشاميين ال يستلمان، وال يشار إليهما،  ،استالم األركان األربعة "الطواف في االستالم :باب"

ال فال يشار إليه، والركن الذي فيه الحجر فيه على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن  والركن اليماني باق   تيسر استالمه وا 
ال فاإلشارة  الحجر، وحينئذ   اعلى قواعد إبراهيم، وفيه أيض   أكثر من مزية، باق   إن أمكن تقبيله واستالمه باليد وا 

يه أكثر من أو يستلم بواسطة محجن أو شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، فف ...إليه
 مزية.
 بالبيت طوافه قضى إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني"قال: 
-بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر، نعم في الحديث السابق، فهي صفة حج النبي  "الركعتين وركع

 وركع بالبيت طوافه قضى إذا كان"أنه لسلة حيح مسلم، وهو مروي بهذه السفي ص -عليه الصالة والسالم
في كل شوط من  فيستلمه "يخرج أن قبل األسود الركن استلم والمروة الصفا إلى يخرج أن وأراد، الركعتين

 إذا انتهى. ااألشواط، ويستلمه أيض  
من الطواف وما بعد فراغه  "وأراد أن يخرج إلى الصفا" ،وسيأتي الحديث عنهما ،ركعتي الطواف "وركع الركعتين"

إنه إذا لم يستطع في جميع : وقلنا ،إذا كان ال يستطيع أن يستلم "استلم الركن األسود قبل أن يخرج" بهيتعلق 
بت عنه أنه كلما حاذى ث -عليه الصالة والسالم-األشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي 



التكبير واإلشارة تكون في البداية والنهاية، في الفاتحة والخاتمة، وسيأتي في باب جامع الطواف أن  الركن كبر،
 كما جاء في حديث جابر، فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من االستالم؟ ألن هذا هو البدل.

 طالب:........
 كيف؟

 طالب:........
 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي  ،ر ويكبريشير كبقية األشواط، كاألشواط إذا لم يستطع االستالم فإنه يشي

 لعبد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"قال: 
" وتركت استلمت :الرحمن عبد فقال ؟((الركن استالم في محمد أبا يا صنعت كيف)) :عوف بن الرحمن

 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال" لي،شق عوتركت عندما عجزت و  استلمت لما استطعت،
 ."((أصبت))

 -صلى هللا عليه وسلم-وعلى هذا فال يزاحم على الحجر فيشق على نفسه ويشق على الناس، وقد نهى النبي 
رضي هللا -قد يؤثر على من حوله إذا أصر على االستالم، كان ابن عمر  عمر بن الخطاب؛ ألنه رجل قوي 

ويصر على  ،يرعف الدم ،-أنفه- يصر على االستالم حتى يرعف خشمه ة اقتدائه واتباعه أنهلشد -ماعنه
 ، وهذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليها.ثة ويدفع، لكن ليس هذا من السنةاالستالم، يعود ثانية وثال

 مالك عن وحدثني"، "كلها األركان يستلم بالبيت طاف إذا كان أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
 اليماني يدع ال وكان ،كلها األركان يستلم بالبيت طاف إذا كان -عروة بن الزبير- أباه أن عروة بن هشام عن
من بعض الصحابة استالم األركان  وجدهو األركان كلها يعني األربعة أو التي على القواعد؟  "عليه يغلب أن إال

الظاهر أنه  أو يقتصر على الركنين؟مهجور، فهل هذا منه أنه يستلم األربعة  األربعة، وأنه ليس شيء من البيت
وكان ال " ى القواعد يحرص عليه أشد من غيرهيقصد األربعة، يستلم األركان كلها، ومع ذلك في اليماني؛ ألنه عل

 .وهللا أعلم يدع اليماني إال أن يغلب عليه"
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (19كتاب الحج ) -الموطأ 

 في والعصر الصبح بعد الصالة :باب، و الطواف ركعتا :باب، و االستالم في األسود الركن تقبيل :بابشرح: 
 .الطواف جامع :باب، و البيت وداع :باب، و الطواف

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 
 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ال

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
امعين يا ذا الجالل واغفر للس وارفع قدره في الدنيا واآلخرة، واجزه عنا خير الجزاء، ،اللهم اغفر لشيخنا

 واإلكرام. 
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :االستالم في األسود الركن تقبيل :باب
 وهدو- قال -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني
 مدا لدكقبِ  -لى هللا عليده وسدلمصد- هللا رسدول رأيدت أندي ولدوال ،حجدر أنت إنما" :األسود للركن -بالبيت يطوف
 ".لهقبِ  ثم ،قبلتك
 اليمداني الدركن عدن يدده بالبيدت يطدوف الذي رفع إذا يستحب العلم أهل بع  سمعت" :-رحمه هللا- مالك قال
 ".فيه على يضعها أن

ا الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساوله، نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أما
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف فيقول 
الركن األسود المراد به الركن الذي فيه الحجر األسود، وهو مختص  "االستالم في األسود الركن تقبيل :باب"

: ألنه على قواعد إبراهيم، ثاني ا: أن فيه الحجر األسود، فهو يستلم ويقبل ويشار  بالتقبيل؛ ألن فيه خصائص: أوال 
الركن اليماني فليس فيه إال أنه على قواعد إبراهيم، وحينئذ  يستلم، وال يقبل وال يشار إليه إذا لم يمكن إليه، وأما 

 استالمه، وأما بقية األركان فليست قواعد إبراهيم، فال يفعل معها شيء، ال تستلم، وال تقبل، وال يشار إليها.
- قدال الخطداب بدن عمدر أن أبيده عدن عدروة نبد هشام عن مالك عن يحيى حدثني": -رحمه هللا تعالى-يقول 
قاال للاركن  "األسود للركن" فالجملة حال، حال كونه يطوف بالبيات بالبيت يطوف وهو قال "-بالبيت يطوف وهو

اا صاوته مخاطب اا باذلك مان يسامع؟ ومخاطبتاه للحجار كماا هاو  األسود، يعني كلام الاركن األساود؟ أو أناه تكلام رافع 



 أنت إنما"إنما يريد به من يسمع ال أنه يريد به الركن؛ ألن الركن جماد  إنما أنت"ركن: ""قال لل الظاهر من قوله:
 رأيددت أنددي ولددوال ،"إنمددا أنددت حجددر -جاال وعااال-يعنااي مخلااوق ال تنفااع وال تضاار، والنااافع الضااار هااو هللا  "حجددر
يادركها الشاخص بعقلاه، قاد بهاذا يكاون االقتاداء، أماور قاد ال  "قبلتدك مدا قبلك -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

"ولدوال فنفعلاه،  -علياه الصاالة والساالم-يقول قائل: لماذا ندور بالبيت؟ لماذا نقبل الحجر؟ هاذا تعباد، فعلاه النباي 
لو أن هذه األمور اجتهادية ال بد من الوقوف على  قبلك ما قبلتك" -صلى هللا عليه وسلم-أني رأيت رسول هللا 

يفة الراشد الملهم، ما قال: الحكماة ماا هاي بظااهرة، كثيار مان النااس ممان يكتباون اآلن العلة لسبقنا بذلك هذا الخل
يجعلون األمور كلها معقولة، ويزناون النصاوص الشارعية بعقاولهم، الاذي ال تقبلاه عقاولهم ال يثبتوناه هاذا ضاالل، 

مااورك التااي ماان أناات؟ ومااا عقلااك الااذي تقاايس بااه النصااوص؟ أناات ال تاادرك أشااياء أناات أخااص بهااا ماان غياارك، أ
تزاولها، حياتك اليومية ما بين جنبيك من أعضاء ال تدرك كنهها وال حقيقتها، فتريد أن تدرك أمور غيبياة بعضاها 
ن كااااان الشاااارع ال يااااأمر بشاااايء إال لمصاااالحة، وال ينهااااى عاااان شاااايء إال  معقااااول المعنااااى وبعضااااها ال ياااادرك؟! وا 

لدك مدا قبِ  -صدلى هللا عليده وسدلم-ت رسدول هللا "ولدوال أندي رأيديقاول:  -رضي هللا تعالى عناه-لمصلحة، فعمر 
علياه الصاالة -عمار بمجارد اقتدائاه باالنبي  لاهقب   ثامقب لاه،  -علياه الصاالة والساالم-فقاد فعلاه اقتاداء باالنبي  قبلتك"
ال هنااك -والسالم ، ولو كانت المسألة عقلية ما قبل؛ ألناه ال ينفاع وال يضار، فمااذا يفياد؟ ولايس فاي تقبيلاه لاذة، وا 

ال ينفع وال يضر لكن تقبيله معروف يعني مشروع، ومحساوس فياه شايء مان...، لكان هاذا ال ينفاع وال يضار من 
 وال فيه لذة، وال..، إذ ا المسألة شرعية.

يقاول: "لاو كاان الادين باالرأي لكاان أسافل الخاف أولاى بالمساح مان أعااله" فالمساألة  -رضي هللا تعالى عناه-علي 
ا.شرعية، وليس لإلنسان مندوحة   إذا ثبت عنده النص أن يختار أبد 

 نعم؟ "يستحب العلم أهل بع  سمعت" :مالكاإلمام  قال"
 طالب:........

؟ نقاول: نقاف ماع النصاوص،  يعني هل نقول: إنه ما دام معظم شرع ا، فهل نقبل كل ما عظم شارع ا كاالقرآن ماثال 
قائاال: إن هااذا ماان تعظاايم شااعائر هللا التااي  هااذا ورد فيااه الاانص نفعاال، القاارآن مااا ورد فيااه نااص مااا نفعاال، قااد يقااول

ددْم َشددَعاِئَر َّللاَِّ َفِإنََّهددا ِمددن َتْقددَوى اْلُقُلددوِب{: -جاال وعااال-يمكاان أن يسااتدل بعمااوم قولااه  ( سااورة 50)] }َوَمددن ُيَعظِِ
أقول: يا أخي هذه أمور إجمالية، لكن مفرداتها تحتاج إلى نصوص، على كل حال قد أحسن مان انتهاى  [الحاج
 ا سمع.إلى م

امارأة تتمساح بالمقاام مقاام إباراهيم، لماا قيال لهاا: إن هاذه شاباك مان حدياد ال ينفاع وال يضار جايء باه وذكرنا قصة 
من المصنع كغيره، قالت: عندكم ما ينفاع عنادنا ينفاع، تقاول: عنادنا ينفاع، وهاي ممان ابتلاي بعباادة القباور وغيرهاا 

 نفع ما هو دون من ذلك، وهللا المستعان.والمشاهد، نسأل هللا السالمة والعافية، فعندها ي
 طالب:........

 مسح على ماذا؟
  طالب:........



 الحجر، ماذا فيه؟
  طالب:........

 ما يمسح، ما يمسح.
 طالب:........

 ما فيه ركن أصال  اآلن، كيف تمسح؟ تمسح المدور؟ 
 طالب:........

 ال، ما يكفي، هو ليس على قواعد إبراهيم.
 ..طالب:......
 ال، ما يصلح.

 يضدعها أن اليمداني الدركن عدن يدده بالبيدت يطدوف الدذي رفدع إذا"قال مالك: سمعت بعد  أهدل العلدم يسدتحب 
ذا لم يمكان اساتالمه ال  "فيه على من غير تقبيل، الثابت في حقه االستالم فقط، يستلم الركن اليماني فال يقبل، وا 

 .-والسالمعليه الصالة -يشار إليه؛ ألنه لم يفعله النبي 
 هكذا بدون تقبيل، لكن هذا يحتاج إلى نص. "أن يضع يده على فيه"

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الطواف ركعتا :باب
 ولكنده ،بينهمدا يصدلي ال بعينالُسد بدين يجمدع ال كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني
 .غيره عند أو المقام عند صلى فربما ،ركعتين بعسُ  كل بعد يصلي كان

 مدا يركدع ثدم ،أكثدر أو األسدبوعين بدين فيقدرن  بده يتطدوع أن الرجل على أخف كان إن الطواف عن مالك وسئل
نما ،ذلك ينبغي ال :قال ؟بوعالسُ  تلك ركوع من عليه  .ركعتين بعسُ  كل تبعيُ  أن السنة وا 
 قدد أنده علم إذا يقطع :قال ،أطواف تسعة أو ثمانية يطوف حتى فيسهو الطواف في يدخل الرجل في مالك قال
 ؛جميع دا سدبعين يصدلي حتدى التسدعة على يبني أن له ينبغي وال ،زاد كان بالذي يعتد وال ،ركعتين يصلي ثم زاد
 .ركعتين سبع كل يتبع أن الطواف في السنة ألن
 ؛الدركعتين ليعدد ثدم ،اليقدين علدى طوافه فليتمم فليعد الطواف ركعتي يركع بعدما طوافه في شك ومن :مالك قال
 بين يسعى أو بالبيت يطوف وهو هئوضو  نق ب شيء أصابه ومن ،السبع إكمال بعد إال لطواف صالة ال ألنه

 فإنه الطواف ركعتي يركع ولم كله أو الطواف بع  طاف وقد ذلك أصابه من فإنه ،ذلك بين أو والمروة الصفا
 مدن أصدابه مدا عليده ذلدك يقطدع ال فإنده مدروةوال الصدفا بدين السدعي وأمدا ،والركعتين الطواف ويستأنف يتوضأ
 .بوضوء طاهر وهو إال السعي يدخل وال ،وضوئه انتقا 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  الطواف ركعتا :باب"



ال يجمع  "بينهما يصلي ال السبعين بين يجمع ال كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني
بع، ويقال له: سبوع، أما كوناه أسابوع ا  بين السبعين بمعنى أنه ال يطوف سوى سبعة أشواط، أسبوع، ويقال له: س 

ابع  فلكونه مشتمل على سابعة، وكال ماا يشاتمل علاى سابعة فهاو أسابوع، كالسابعة األياام يشاملها األسابوع، وأماا الس 
يطوف أربعة عشر شاوط ا، ثام  بمعنى أنه ال "كان ال يجمع بين السبعين"فهو هو األسبوع، وكذلك السبوع تخفيف ا 

ا وعشرين شوط ا ثم يصلي بعد ذلك ست ركعات، يعني  يصلي بعد ذلك أربعة ركعات بتسليمتين، وال يطوف واحد 
 ال يجمع األسابيع.

بل يطوف األسبوع ثم يصلي  "بينهما يصلي ال السبعين بين يجمع ال كان أنه"عروة بن الزبير  "أبيه عن"يقول: 
 ،ركعتدين سدبع كدل بعدد يصدلي كدان ولكنده"ثاني ثم يصلي بعده وهكذا فال يجمع باين األساابيع بعده، ثم يطوف ال

علياه الصاالة -؛ ألن اتخااذ المقاام مصالى ال شاك أناه أولاى، وفعلاه النباي "غيدره عندد أو المقامخلف  صلى فربما
لى الااركعتين بااذي صاا -رضااي هللا تعااالى عنااه-، وجاااء األماار بااه، لكنااه علااى ساابيل االسااتحباب، وعماار -والسااالم

رضاي هللا -طوى، وال مكان للركعتين خاص ال في المسجد وال في البيات وال غياره، المساألة أعام مان ذلاك، فعمار 
 صالهما بذي طوى. -تعالى عنه

 ثدم ،أكثدر أو األسدبوعين بدين فيقدرن  بده يتطدوع أن الرجدل علدى أخدف كدان إن الطدواف عدن مالك وسئل"يقول: 
نمدا ذلك ينبغي ال :قال ؟السبوع كتل ركوع من عليه ما يركع يعناي ال يقارن  "ركعتدين سدبع كدل يتبدع أن السدنة وا 

أنه فعل ذلك، جاء عنه أنه طاف  -عليه الصالة والسالم-بين األسابيع، هذه هي السنة؛ ألنه لم يثبت عن النبي 
وهااو ثاباات عاان ثالثااة أسااابيع، ثاام صاالى ساات ركعااات، لكنااه ضااعيف ال تقااوم بااه حجااة،  -عليااه الصااالة والسااالم-

 عائشة والمسور، الجمع بين األسابيع ثابت عن عائشة والمسور، نعم؟
 طالب:........

يااذكر عنااه، لكاان هااو المعااروف عاان عائشااة والمسااور ثاباات عنهمااا أنهاام يقرنااون، وال شااك أنااه فااي بعااض األوقااات 
فإذا زال وقت النهي صلى يكون أرفق، ال سيما إذا كان ممن يتحرج من الصالة في وقت النهي، فيجمع األسابيع 

ما لكل أسبوع ركعتين، ومع هذا ال يقال بتداخل الركعات، العباادات مان جانس واحاد تتاداخل، ال، لمااذا؟ ألن مان 
ال مؤداة؟ مقضية، أما  شرط التداخل أن ال تكون إحداهما مقضية واألخرى مؤداة، وركعتا األسبوع األول مقضية وا 

الااذي قبلاااه مقضاااية، والااذي قبلاااه مقضااية، فاااال تتاااداخل فااي هاااذه الصاااورة، وال  ركعتااا األسااابوع األخياار ماااؤداة، لكااان
 يتصور تداخل الركعات في مثل هذا.

أنه فعله، وأجازه الجمهور باال كراهاة،  -صلى هللا عليه وسلم-ثبت ذلك عن عائشة والمسور ولم يثبت عن النبي 
نما السنة أن يتبع كال سابع مان ركعتياه، ال شاك أن هاذا أولاى وأحاوط، لكان  وكرهه مالك، وقال: ال ينبغي ذلك، وا 

 إذا كان هناك غرض صحيح من أجله يقرن بين األسابيع فهذا ال شك أنه له وجه، وقد فعله الصحابة. 
 قد أنه علم إذا يقطع :قال ،أطواف تسعة أو ثمانية يطوف حتى فيسهو الطواف في يدخل الرجل في مالك قال"

الثامن أو منتصاف التاساع يقطاع؛ ألنهاا زياادة علاى القادر المشاروع، فلاو تعماد يعني علم في منتصف الشوط  "زاد
ذلك صار بدعاة، عملاه بدعاة، فمجارد ماا يعلام كماا لاو علام أناه فاي خامساة مان الصاالة، يقطاع الصاالة، يجلاس، 



للسهو في لكن هل يسجد  "زاد كان بالذي يعتد وال ،ركعتين يصلي ثم "يقطع إذا علم أنه قد زاد،ويتمها فمثل هذا 
 مثل هذا؟ نعم؟ في سجود للسهو؟ ليس فيه سجود للسهو، سجود السهو خاص بالصالة.

 طالب:........
 إذا تعمد؟

 طالب:........
ا، زيادة علاى القادر المشاروع ال  ا أربع  وهللا مثل ما لو تعمد الزيادة على قدر الغسالت في الوضوء، لو توضأ أربع 

بتااداع، لكاان الاابطالن يحتاااج؛ ألنااه أتااى بالقاادر الواجااب وزيااادة، مااا هااو مثاال شااك أنااه دخاال فااي حيااز المخالفااة واال
 الصالة.

 طالب:........
 الطواف بالبيت صالة، نعم؟

التشاابيه ال شااك أنااه تشاابيه بليااغ لحااذف األداة، والكااالم فااي الحااديث معااروف عنااد أهاال العلاام، لكاان المتجااه قبولااه، 
 بين المشبه والمشبه به من كل وجه، فهذا من أوجه الخالف. وعرفنا مرار ا أن التشبيه ال يقتضي المطابقة
حتاى  "اجميع   سبعين يصلي حتى التسعة على يبني أن له ينبغي وال"ثم يصلي ركعتين وال يعتد بالذي كان زاد، 

ا، يعني ال يبني على التسعة ثم يضيف إليها خمسة، نعم؟  يصلي سبعين جميع 
 طالب:........

 ن ويت وال ق صدت. ال، غير معتد بها، ما
 وفيه ما تقدم. -رحمه هللا-هذا رأيه، رأي اإلمام مالك  "ركعتين سبع كل يتبع أن الطواف في السنة ألن"
بعادما يركاع  طوافاه فاي شاكيعني أنه لم ياتم السابع،  "الطواف ركعتي يركع بعدما طوافه في شك ومن :مالك قال"

وننتبااه إلااى قولااه: بعااد مااا يركااع  ،فليعااد الااركعتين يقااول:ركعتااي الطااواف جاااء بخمسااة أشااواط أو سااتة، ثاام صاالى 
الركعتين فليعد، والمسألة مسألة شك، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها يلتفت أو ال يلتفت؟ ال يلتفت، لكن لعله 

 يرد بذلك الشك غلبة الظن، نعم؟
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

يعنااي يااأتي بمااا بقااي عليااه، يااأتي بواحاادة واثنااين علااى  ،اليقااين علااى طوافااه فليااتمم نعاام، يعيااد علااى كالمااه، فليعااد،
 ، ماذا؟الركعتين ليعد ثم اليقين ويلغي الشك،

 طالب:........
فليعد، نعم، فليعد يعني فليرجع إلى الطواف، فليتمم طوافاه علاى اليقاين، ياتمم، نعام، إذا كاان طااف خمساة أشاواط 

ي بساابع وهكاذا، ثام ليعاد الاركعتين، ماا تجازئ الركعتاان اللتاان فعلهماا؟ ال، يأتي بشوطين، إذا كاان طااف ساتة ياأت
 ألنهألنه جاء بهما قبل تمام الطواف، قبل تمام الطواف، وهما مربوطتان بتمامه، فال تصحان قبل تمام الطواف؛ 

ركعتين قبل أن بال خالف، هذا ال خالف فيه أنه ال يجوز أن يصلي أحد  ،السبع إكمال بعد إال لطواف صالة ال



ال فاي زحاام شاديد نصالي الاركعتين حتاى يخاف الزحاام ثام نعاود إلاى..، ال، ماا دام  يطوف، أو في أثنااء طوافاه، وا 
 باقي عليه خطوة في المطاف ال بد أن يأتي بها ثم يصلي الركعتين.

 مدن إنفد ،ذلدك بدين أو ،والمدروة الصدفا بدين يسدعى أو ،بالبيدت يطدوف وهو هئوضو  نق ب شيء أصابه ومن"
 الطددواف ويسددتأنف، يتوضددأ فإندده الطددواف ركعتددي يركددع ولددم كلدده أو الطددواف بعدد  طدداف وقددد ذلددك أصددابه

 ."والركعتين
 يطدوف"وهو يجوز يعني ينقض وضوءه، المعنى صحيح  "يطوف وهو هئوضو  نق ب شيء أصابه ومن"يقول: 
شاارط  د عنااد أهاال العلاام أن الطهااارةأمااا بالنساابة للطااواف بالبياات فالمعتماا "والمددروة الصددفا بددين يسددعى أو بالبيددت

رحماه -صحة، فال يصح الطواف إال بطهاارة، وأماا بالنسابة للساعي فلايس بشارط علاى ماا سايأتي حتاى عناد مالاك 
 .-هللا

 الطدواف بعد  طداف وقد ذلك أصابه من فإن ذلك بين أو "ويطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروةيقاول: 
يستأنف الطواف إذا طاف شوطين أو  "والركعتين الطواف ويستأنف يتوضأ هفإن الطواف ركعتي يركع ولم كله أو

ثالثاة ثام أحادث ثاام ذهاب وتوضاأ علاى كالمااه يساتأنف الطاواف، يباادأ مان جدياد، إذا طااف خمسااة ساتة ثام أحاادث 
توضااأ ثاام يسااتأنف الطااواف ماان جديااد لوجااوب المااواالة، والااذي يااراه جمااع ماان أهاال التحقيااق أن مثاال هااذا ال يقطااع 

الة، بل يبني على ما سبق ال سيما إذا قصرت المدة، ثم بعد ذلاك والاركعتين؛ ألناه لاو قادر أناه طااف خمساة الموا
ن كاان الفاصال قصاير  أشواط ثم أحدث ثم أكمل ثم صلى ركعتين ال باد مان أن يتوضاأ ويساتأنف علاى كالماه، وا 

 طواف.يبني على ما مضى ثم يصلي الركعتين؛ ألن الركعتين السابقتين قبل تمام ال
لمااذا؟ ألناه لايس بشارط؛  ،وضاوئه انتقااض مان أصاابه ما عليه ذلك يقطع ال فإنه والمروة الصفا بين السعي وأما

اساتحباب ا لكان إن طااف مان غيار طهاارة فاال  بوضاوء طااهر وهاو إال الساعي يادخل وال ألن الطهارة ليست بشارط،
 شيء عليه، نعم؟

 ........طالب:
، يعني ذلك بين أو والمروة الصفا بين يسعى أو بالبيت يطوف وهو هئوضو  قضنب شيء أصابه من؟ ذلك بين أو

 على كالمه بين الطواف والسعي.
 طالب: وهو يشرب زمزم.

بااين الطااواف والسااعي، انتهااى ماان الطااواف وصاالى ركعتاااين واتجااه إلااى المسااعى، أحاادث، نعاام؟ أو فااي الصاااالة، 
 المقصود أن مالك يرى استحباب الطهارة للسعي، نعم؟

 طالب:........
 في ماذا؟

 طالب:........
وصاالته إياهماا  -رضي هللا عنه-األصل أنهما تابعتان للطواف والطواف موضعه الحرم، يعني لوال صنيع عمر 

-باذي طااوى لكااان المتجاه القااول بأنهااا مان أفعااال المسااجد؛ ألنهااا تابعاة لمااا ال يصااح إال فاي المسااجد، لكاان عماار 
 ى.صالهما بذي طو  -رضي هللا عنه



 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الطواف في والعصر الصبح بعد الصالة :باب
 القداري  عبدد بدن الدرحمن عبدد أن عدوف بدن الدرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 عمدر قضدى فلمدا ،الصدبح صدالة بعدد -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بدن عمدر مدع بالبيدت طداف أنده أخبدره
 .ركعتين فصلى طوى  بذي أناخ حتى فركب ،طلعت الشمس ير فلم نظر طوافه

 -رضدي هللا تعدالى عنهمدا- عبداس بدن هللا عبدد رأيدت لقدد :قدال أنده المكدي الزبيدر أبدي عدن مالدك عن وحدثني
 .يصنع ما أدري  فال حجرته يدخل ثم العصر صالة بعد يطوف
 العصدر صدالة وبعدد الصدبح صدالة بعد ويخل البيت رأيت لقد: "قال أنه المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني

 ".أحد به يطوف ما
 يصلي فإنه العصر صالة أو الصبح صالة أقيمت ثم أسبوعه بع  بالبيت طاف ومن: "-رحمه هللا- مالك قال
ن :قددال، تغددرب أو الشددمس تطلددع حتددى يصددلي ال ثددم ،سددبع ا يكمددل حتددى طدداف مددا علددى يبنددي ثددم ،اإلمددام مددع  وا 

 ".بذلك بأس فال المغرب يصلي حتى أخرهما
ا طواف دا الرجدل يطوف أن بأس وال: "-رحمه هللا- مالك قال  سدبع علدى يزيدد ال ،العصدر وبعدد الصدبح بعدد واحدد 
 تغددرب حتددى العصددر بعددد ويؤخرهمددا ،الخطدداب بددن عمددر صددنع كمددا الشددمس تطلددع حتددى الددركعتين ويددؤخر ،واحددد

ن ،شاء إنفإذا غربت الشمس صالهما  ،الشمس  ".بذلك بأس ال المغرب يصلي حتى أخرهما شاء وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

الصالة بعد الصابح والعصار يعناي فاي وقات النهاي، وكالماه فاي  "الطواف في والعصر الصبح بعد الصالة :باب"
تاارجم بقولااه:  -رحمااه هللا تعااالى-الااوقتين الموسااعين، وماان باااب أولااى األوقااات المضاايقة الثالثااة، اإلمااام البخاااري 

ف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد أحادياث النهاي عان الصاالة بعاد الصابح وبعاد العصار، فادل علاى "باب: الطوا
، فتاارجم بقولااه: -رحمااه هللا تعااالى-أنااه يختااار أن الااركعتين ال تصااليان فااي أوقااات النهااي، وصاانع مثلااه المؤلااف 

 يعني ركعتي الطواف. "الطواف في والعصر الصبح بعد الصالة :باب"
 القداري  عبدد بدن الدرحمن عبدد أن عدوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن الكم عن يحيى حدثني"

طااف بعاد صاالة الصابح، يعناي الطاواف ماا ورد عناه  "الصدبح صدالة بعدد الخطداب بدن عمر مع طاف أنه أخبره
و طاااف بهااذا البياات وصاالى أيااة ساااعة شاااء ماان لياال أ ا))يااا بنااي عبااد مناااف ال تمنعااوا أحااد  النهااي، باال جاااء فيااه 

 قضدى فلمدا "طاف بالبيدت مدع عمدر بدن الخطداب بعدد صدالة الصدبح،لكنه عام يخصص بأحاديث النهي  نهار((
رضاي هللا -وكاان عمار  "ركعتدين فصدلى طدوى  بدذي أنداخ حتدى فركدب طلعدت الشدمس يدرَ  فلدم نظدر طوافه عمر
وهاو المارجح  يضرب من يصلي بعد الصبح وبعاد العصار، وهاذه المساألة ذهبات، مضاى بحثهاا فاي وقتهاا، -عنه

أنه ال يصلي في أوقاات النهاي ال سايما المضايقة، والمؤلاف كالبخااري يختاار أناه ال يصالى مطلق اا ال فاي الموساع 
 وال في المضيق؛ ألنه وقت نهي.



 يددخل ثدم العصدر صدالة بعد يطوف عباس بن هللا عبد رأيت :قال أنه المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"
فإمااا أن يكااون يصاالي هاااتين الااركعتين أو ال يصاالي، فااإن كااان ال يصاالي فااالخبر  "عيصددن مددا أدري  فددال حجرتدده

ن كاان يصالي ويرياد أن يساتخفي باذلك عان النااس؛ لائال يسترسال النااس فاي الصاالة فاي هااذه  مطاابق للترجماة، وا 
النااس األوقات المنهي عن الصالة فيها فهذا من حكمته وسياسته في مثل هذه األمور التي يخشاى مان استرساال 

 فيها، لو استخفى بها المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى جواز ذلك لكان أولى.
ومع األسف أنه يوجد ممن ينتسب إلى العلم من يدخل قبيل الغروب بدقائق ثم يصلي، والشمس صفراء، الشامس 

ث سااعات تضيفت للغاروب، المقصاود أن مثال هاذا ينبغاي أن يتقاى، فاإن النهاي شاديد، النهاي فاي هاذا شاديد "ثاال
ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا..." ثم ذكرها، هاذه األوقاات  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا 

 المضيقة، وأما الموسعة فتقدم ما فيها.
الزبيار محماد بان مسالم بان تادرس المكاي  "يخلدو البيدت رأيدت لقد: "قال المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"

لماااذا؟ ألنااه يلاازم ماان  "أحددد بدده يطددوف مددا العصددر صددالة وبعددد الصددبح صددالة بعددد رأيددت البيددت يخلددو"لقددد قااال: 
 الطواف الصالة، وهو وقت نهي.

 "اإلمدام مع يصلي فإنه العصر صالة أو الصبح صالة أقيمت ثم ،أسبوعه بع  بالبيت طاف ومن: "مالك قال"
 تطلددع حتددى يصدلي ال ثددم ،اسددبع   يكمدل حتددى طدداف مدا علددى يبنددي ثدم" يصالي ماع اإلمااام، وهاذا ال يخال بااالمواالة

لكان لاو شارع فاي صاالة جناازة، هاذه فريضاة الصابح أو العصار، شارع فاي صاالة جناازة، يقاف  "تغرب أو الشمس
ويصلي على الجنازة ثم يتابع باعتبار أن الجنازة تفوت وهذا ال يفوت؟ هذا له وجه، لو كان يقرأ القرآن في طوافه 

ال ما يسجد؟ نعم؟ مثل هذا ال يخل بالتتابع والمواالة، فمثل هذا يفعله.ثم مر بآية سجدة يس  جد وا 
ن" :قالوفيه ما تقدم،  "ثم ال يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب" يعني ما اكتفى  "المغرب يصلي حتى أخرهما وا 

ن طال ال إشكال  ؛"بذلك بأس فال" بغروب الشمس، إنما صلى المغرب فيه؛ ألن عمر ألنه زال النهي والفاصل وا 
 طال الفصل عنده حينما انتقل إلى ذي طوى.

 ويدؤخر ،واحدد سدبع علدى يزيدد ال ،العصدر وبعدد الصدبح بعد اواحد   اطواف   الرجل يطوف أن بأس وال: "مالك قال"
ال بإمكانه على القاول اآلخار أن يطاوف  "الشمس تطلع حتى الركعتين لماذا؟ ألنه ال يرى الجمع بين األسابيع، وا 
 ويددؤخر"وأساابوعين وثالثااة وخمسااة، ثاام بعااد ذلااك يصاالي عاان كاال أساابوع ركعتااين بعااد خااروج وقاات النهااي،  أساابوع

 ذافددإ ،الشددمس تغددرب حتدى العصددر بعددد ويؤخرهمددا ،الخطداب بددن عمددر صددنع كمدا الشددمس تطلددع حتددى الدركعتين
ن شدداء إن صددالهما الشددمس غربددت ة والمسااألة فااي صااال "بددذلك بددأس ال المغددرب يصددلي حتددى أخرهمددا شدداء وا 

الركعتين في وقت النهي، وهي من ذوات األسباب، وعنده وهو قول الجمهور أنه ال يفعال فاي هاذه األوقاات حتاى 
ماااا لاااه سااابب، وعرفناااا رأي الشاااافعي وتأيياااد شااايخ اإلساااالم، وأفتاااى باااه جماااع مااان أهااال العلااام، لكااان المساااألة تقااادمت 

 مبسوطة، فيكتفى بذلك.
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :البيت وداع :باب



رضدي هللا - الخطداب بدن عمدر أن -رضي هللا عنهمدا- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى ثنيحد
 ".بالبيت الطواف النسك آخر فإن ،بالبيت يطوف حتى الحاج من أحد يصدرن  ال: "قال -تعالى عنه

- ندرى  فيما لكذ إن :بالبيت الطواف النسك آخر فإن :الخطاب بن عمر قول في -رحمه هللا تعالى- مالك قال
دْم َشدَعاِئَر َّللاَِّ فَ : -وتعالى تبارك- هللا لقول -أعلم وهللا ( ساورة 50)] {ِإنََّهدا ِمدن َتْقدَوى اْلُقُلدوِب }َذِلَك َوَمن ُيَعظِِ

 إلددى وانقضدداؤها كلهددا الشددعائر فمحددل [( سااورة الحاااج55)]}ُثددمَّ َمِحلَُّهددا ِإَلددى اْلَبْيددِت اْلَعِتيددِق{ : وقددال [الحاااج
 .عتيقال البيت

 الظهدران مدر مدن رجال   رد -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .ودع حتى البيت ودع يكن لم

 يكدن لدم إن فإنده ،حجده هللا قضدى فقدد أفدا  مدن: "قدال أنده أبيده عدن عدروة بدن هشام عن مالك عن وحدثني
ن ،بالبيدت الطدواف عهدده آخدر يكون  أن حقيق فهو شيء حبسه  هللا قضدى فقدد لده عدر  أو شديء حبسده وا 
 ".حجه
 يكدون  أن إال شديئ ا عليده أرَ  لدم صددر حتدى بالبيدت الطدواف عهدده آخدر يكون  أن جهل رجال   أن ولو :مالك قال
 .أفا  قد كان إذا ينصرف ثم ،بالبيت فيطوف فيرجع قريب ا

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يت والوداع والتوديع يراد به ما يفعله المسافر فاي آخار أماره قبال سافره مان تودياع أهلاه وداع الب "البيت وداع :باب"

ااا، ومثلااه مااا يفعلااه الحاااج إذا أراد االنصااراف، وقااد جاااء األماار بااه، فااال  ااا، ويساامى توديع  ومحبيااه هااذا يساامى وداع 
صالى هللا عليااه -النباي  ينصارف حتاى يكاون آخاار عهاده بالبيات، جااء األماار باالوداع، والاوداع مارتبط بااالحج؛ ألن

إنما أمر به في الحج، واعتمر مرار ا ولم يأمر بالوداع، وهو مان أعماال الحاج، ولايس للعمارة وداع، وعائشاة  -وسلم
أمرها بالوداع، فاالمرجح  -عليه الصالة والسالم-اعتمرت بعد الحج ولم يحفظ أن النبي  -رضي هللا تعالى عنها-

نما ا  لوداع للحج.أن العمرة ال وداع لها، وا 
 مدن أحدد يصددرن  ال: "قدال الخطداب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
، يعناي حتاى يكاون آخاار بالبياات يطاوف حتاى هاذا يادل علااى أن الاوداع للحاج، ال يصادرن أحاد ماان الحااج "الحداج

ن آخار عهاده بالمساجد؛ ولاذا فارق باين تحياة عهده بالبيت، والمراد آخر عهده بالبيت الطواف، ليس معنى أن يكاو 
المسجد وتحياة البيات، تحياة المساجد الركعتاان، تحياة البيات الطاواف، وعلاى هاذا يكاون وداع البيات بالصاالة؟ ال، 

 بالطواف، وداعه بالطواف.
 النسك آخر فإن حتى يطوف بالبيت، عهده بالبيت الطواف((آخر ))حتى يكون وجاء التصريح بذلك في البيهقي 

 .بالبيت الطواف
 وهللا -يعناي نظان- ندرى  فيمدا ذلك إن ":بالبيت الطواف النسك آخر فإن" :الخطاب بن عمر قول في مالك قال"

ْم َشَعاِئَر َّللاَِّ فَ  :-وتعالى تبارك- هللا لقول أعلم  [( ساورة الحااج50)] {ِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلدوِب }َذِلَك َوَمن ُيَعظِِ
ا في طرف البلد وأباوه فاي الطارف الثااني، ثام ساافر الولاد مان غيار أن يمار بأبياه هال  يعني لو افترضنا أن شخص 



هذا من تعظيم األب؟ أليس من حق األب وتعظيماه أن ياذهب إلاى والاده فاي الطارف اآلخار ويودعاه ثام ينصارف 
ا عناااه، إلااى ساافره؟ نعااام؟ هااذا معنااى هاااذا الكااالم، هااذا مااان تعظاايم شااعائر هللا أن ياااأتي إلااى البياات ولاااو كااا ن بعيااد 

ْم َشَعاِئَر َّللاَِّ فَ ويطوف باه،  }ُثدمَّ َمِحلَُّهدا ِإَلدى  وقدال:" ،[( ساورة الحااج50)] {ِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب }َوَمن ُيَعظِِ

" وهاذا منهاا، هاذا مان العتيدق البيدت إلدى وانقضداؤها كلها الشعائر فمحل [( سورة الحاج55)] اْلَبْيِت اْلَعِتيِق{
ياادل علااى وجااوب طااواف الااوداع  -عليااه الصااالة والسااالم-فمثاال هااذا..، مااع األماار الااذي ساامعناه منااه  الشااعائر،

 بالنسبة للحج.
" وهاو اسام واد  الظهدران مدر مدن رجدال   رد الخطداب بدن عمدر أن سدعيد بدن يحيدى عدن مالدك عدن وحدثني"يقول: 

ب ا، وعند أهل العلم يجبر عند الجمهور لماذا؟ ألنه ترك واج "ودع حتى البيت ودع يكن لم" بقرب مكة، رده عمر،
ا، وعلى هذا يريق دم ا، وتبرأ ذمته   .-إن شاء هللا تعالى-يجبر مثل هذا، ترك واجب ا من واجبات الحج، ترك نسك 

 ،حجده هللا قضدى فقدد -طواف اإلفاضة- أفا  من: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
أفااض وخارج مباشارة، هاذا آخار عهاده  "بالبيدت عهدده آخدر يكدون  أن حقيدق فهدو شديء حبسده يكدن لدم إن فإنه

ن" بالبيت  لماذا؟ ألنه لم يسافر، نعم؟ "حجه قضى فقد له عر  أو شيء حبسه وا 
 طالب:........

 أين؟ 
  طالب:........

 هذا حج، رد رجال  من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
 طالب:........
 ك، يأتي بما ترك فقط.ال، أتى بما تر 
 طالب:........

 ال، ما اعتمر، ولو اعتمر قلنا: يكفيه العمرة عن طواف الوداع.
؛ ألناه أتاى ببقياة "حجده هللا قضدىفقدد  أفدا  مدن: "قدال أنده أبيده عدن عدروة بدن هشدام عن مالك عن وحدثني"

 فإنده" دوم، فهاذه تتماة األركاان،األركان، ومعلوم أن طواف اإلفاضة وبعده السعي إن لم يكن سعى بعد طواف الق
ن، بالبيدت عهددهالطواف  آخر يكون  أن حقيق فهو شيء حبسه يكن لم إن  فقدد لده عدر  أو شديء حبسده وا 

حبسه شيء أي ما سافر حينئذ  ال يلزمه طواف؛ ألن الطواف للمسافر طواف الاوداع، وعلاى هاذا  "حجههللا  قضى
هله طاف لإلفاضة ونوى بذلك طواف اإلفاضة دخل فيه طواف إذا أخر طواف اإلفاضة حتى قبل أن يخرج إلى أ 

الوداع، يدخل فيه طواف الوداع، هذا إن لم يكن بعده ساعي، أماا إن كاان بعاده ساعي فإناه حينئاذ  يطاوف لإلفاضاة 
ثاام يسااعى ثاام بعااد ذلااك يطااوف للااوداع، هااذا هااو األكماال، لكاان إن رأى فااي ذلااك مااا يشااق عليااه كمااا هااو الحااال فااي 

، لكاان ماااذا عمااا لااو قاادم -إن شاااء هللا تعااالى-ياارة فيرجااى أن يكااون الفاصاال يسااير ا، ويعفااى عاان ذلااك األزمااان األخ
السااعي علااى الطااواف؟ قاادم السااعي عليااه طااواف اإلفاضااة والسااعي الااذي بعااده جاااء فقاادم السااعي وقااال فااي حااديث 

ال شاك أن الطاواف  وأرياد أن ال أطاوف مارتين، ))افعال وال حارج((أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: 



في اليوم الثاني عشر والثالث عشر فيه مشقة شديدة، فلو قدم السعي ثم طااف بعاده كفااه عان طاواف الاوداع، ماع 
ال يرجاى أن يكفياه ذلاك أساهل مان تقاديم  أني المتجه عندي أن يطوف ثم يسعى، إن تيسر له أن يطوف للاوداع وا 

 ن السعي ال يصح إال بعد طواف ولو مسنون ا.السعي على الطواف؛ ألن جمع من أهل العلم يرون أ
يعناي ماا علياه  "اشيئ   عليه أرَ  لم صدر حتى بالبيت الطواف عهده آخر يكون  أن جهل رجال   أن ولو :مالك قال"

شيء، ما دام جاهال  فهاو معاذور بجهلاه وال شايء علياه، واألكثار يلزموناه بادم، وجهلاه ونسايانه يعفياه مان الاذنب، 
ااا عنااد جمهااور العلماااء أمااا الاادم فااال بااد  ا فلياارق دم  دد يكددون  أن إال ا"لددم أَر عليدده شدديئ  منااه؛ ألن ماان تاارك نسااك   اقريب 

 ."أفا  قد كان إذا ينصرف ثم بالبيت فيطوف فيرجع
 نعم.
 :الطواف جامع :باب

 بندت زيندب عدن الزبيدر بدن عدروة عدن نوفدل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 إلدى شدكوت: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -رضي هللا تعالى عنها- سلمة أم عن سلمة أبي

 فطفدت :قالدت ((راكبدة وأندت النداس وراء مدن طدوفي)) :فقدال ،أشدتكي أندي -صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول
َوِكَتداٍب *  }َوالطُّدورِ د ب رأيق وهو البيت جانب إلى يصلي حينئذٍ  -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول بعيري  راكبة

 .[( سورة الطور0-4)] مَّْسُطوٍر{
ا كان أنه أخبره -سفيان بن هللا عبد- األسلمي ماعز أبا أن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني  مع جالس 

 إذا حتدى بالبيت أطوف أن أريد أقبلت إني :فقالت تستفتيه امرأة فجاءته -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبدِ 
 المسدجد بداب عندد كندت إذا حتدى أقبلدت ثدم ،عندي ذلدك ذهدب حتدى فرجعدت ،الددماء هرقدت المسدجد ببداب كنت
 عبدد فقال ،الدماء هرقت المسجد باب عند كنت إذا حتى بلتقأ ثم ،عني ذلك ذهب حتى فرجعت ،الدماء هرقت
 ".طوفي ثم ،بثوب ستثفري ا ثم ،فاغتسلي الشيطان من ركضة ذلك إنما: "-رضي هللا عنهما- عمر بن هللا

دا مكدة دخدل إذا كدان -رضدي هللا تعدالى عنده- وقداص أبدي بدن سعد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني  خدرج مراهق 
 .يرجع أن بعد يطوف ثم ،والمروة الصفا وبين بالبيت يطوف أن قبل عرفة إلى
 .هللا شاء إن واسع وذلك: -رحمه هللا- مالك قال

 .له ذلك أحب ال :فقال ؟الرجل مع يتحدث عليه الواجب بالبيت لطوافا في الرجل يقف هل مالك وسئل
 .طاهر وهو إال والمروة الصفا بين وال بالبيت أحد يطوف ال :مالك قال

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الطواف جامع :باب"
 بندت زيندب عدن الزبيدر بدن عدروة عن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك عن يحيى حدثني"

 هللا صدلى- هللا رسدول إلدى شدكوت: "قالدت أنهدا -صدلى هللا عليده وسدلم- النبدي زوج سدلمة أم عدن سلمة أبي
ااا ألاام بهااا، ال تسااتطيع معااه  -عليااه الصااالة والسااالم-أم ساالمة أم المااؤمنين شااكت إلااى النبااي  "-وسددلم عليدده مرض 

- هللا ورسدول بعيدري  راكبدة فطفدت :قالدت ((ةراكبد وأندت النداس وراء مدن طوفي)) :فقال"الطواف بدون ركوب، 



( سورة 0-4)] َوِكَتاٍب مَّْسُطوٍر{*  }َوالطُّورِ دب يقرأ وهو البيت جانب إلى يصلي حينئذٍ  -صلى هللا عليه وسلم
 .[الطور

هذا سائل يقول: هل هناك من مدال إلدى أن الدوداع فدي العمدرة بدعدة؟ ومدا مددى صدحة هدذا القدول إذا قدال بده 
 لعلم؟بع  طالب ا

قل: إذا كان الدليل محتمال  فال تبديع وال ابتداع، إذا كان الدليل محتمال  يحتمل هذا القول فال تبديع، إنماا االبتاداع 
ذا كااان الاادليل يحتماال القااولين فااال بدعااة، ماان رأى  اختااراع قااول أو فعاال لاام يساابق لااه شاارعية ماان كتاااب وال ساانة، وا 

عليااه -بياات ياارى أن كاال ماان قاادم مكااة لنسااك يشاامله هااذا، وكونااه العمااوم فااال ينصاارف حتااى يكااون آخاار عهااده بال
ا بالنسابة لكال مان أراد االنصاراف عان  -الصالة والسالم ا جدياد  لم يقل ذلك إال في حجته ال يمنع أن يكون تشريع 

ا أو عمرة، هذا احتمال وله وجهه، لكن يبقى أنه مرجوح، الراجح أنه خاص  البيت مما جاء بالنسك سواء  كان حجًّ
 بالحج، وأما التبديع فال، فال وجه له.

اا مان الخاالف، ولايس الخاروج مان الخاالف مان األدلاة التاي يعتماد  مانهم مان يارى فاي مثال هاذا االساتحباب خروج 
نماا األصال فاي مثال هاذا قاوة دليال المخاالف، فخشاية مان أن  عليها، واألصول التي يستند إليها عند أهال العلام، وا 

ا  ا من الخالف، وهذه جملة يساتعملها يكون قول المخالف راجح  أو يكون دليله أقوى من دليل الموافق يقال: خروج 
 أهل العلم كثير ا.

 صدلى- هللا رسول إلى شكوت: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عنفي حديث البااب: "
فياه جاواز  "بعيدري  راكبة فطفت :قالت ((راكبة وأنت الناس وراء من طوفي)) :قالأني أشتكي ف -وسلم عليه هللا

الطواف بالنسبة للراكب، جواز الطواف وصحته من الراكب، لكان هال هاذا خااص باالمريض أو يشامل الساليم؟ لاو 
ال غيار صاحيح؟ النباي  طااف  -علياه الصاالة والساالم-طاف السليم راكب ا على بعيار هال يقاال: طوافاه صاحيح وا 

عليااه الصااالة -ي ساانن أبااي داود مااا يشااير إلااى أنااه كااان شاااكي ا، ففعلااه راكب ااا، لكاان فااي الصااحيح طاااف راكب ااا، فاا
أراد أن يراه الناس ويسألونه ويقتدون به ركب فإذا وجدت هاذه العلاة و حينما حطمه الناس وضيقوا عليه،  -والسالم

ال فااي أحااد ماان الناااس ماان العلماااء الااذين يحتاااج إلاايهم، بحيااث ال ياارون إال علااى هااذه الهيئااة فاااألمر فيااه سااع ة، وا 
 فاألصل المشي، األصل في الطواف المشي.

قالدت: فطفدت  اء النداس وأندت راكبدة((ر ))طدوفي مدن و "فقال: أذن ألم سلمة تطوف راكبة؛ ألنها شاكية مريضة، 
 يقددرأ وهددو البيددت جانددب إلددى"يصددلي يصاالي الصاابح  "يصددلي وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا ورسددولراكبددة بعيددري، 

 .[( سورة الطور0-4)] مَّْسُطوٍر{ َوِكَتاٍب *  }َوالطُّورِ دب
ااا ثباات فااي صااالة المغاارب فااي حااديث جبياار باان  فثباات عنااه أنااه قاارأ هااذه السااورة الطااور فااي صااالة الصاابح، وأيض 

 مطعم، نعم؟
 طالب:...

علااى  -علياه الصااالة والساالم-ال، ماا هاو بهااذا، ال، اساتدل ماان يقاول بنجاسااة أرواث ماأكول اللحاام بطاواف النبااي 
 ياؤمن أن يبااول أو يصاادر مناه روث فااي المساجد وهااو..، يسااتدل بهاذا ماان يقاول بماااذا؟ بالطهااارة، البعيار؛ ألنااه ال



اا ماا  استدل به من يقول بالطهارة؛ ألنه ال يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث فدل على أنه طاهر، ولو كان نجس 
-عصم دابة النبي  -جل وعال-، وأصحاب القول الثاني قالوا: إن هللا -عليه الصالة والسالم-طاف عليه النبي 

 لحاجته إليها، لكن األدلة على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم متكاثرة. -عليه الصالة والسالم
 طالب: دابة أم سلمة.

ا النبي  أمار الركاب مان عكال وعريناة أن يشاربوا مان  -عليه الصاالة والساالم-نعم وماذا عن دابة أم سلمة؟ وأيض 
 فالمرجح أنها طاهرة. أبوال اإلبل وألبانها،

  .....طالب:...
الحماار اإلنسااية روثهااا نجااس، فااال يجااوز أن تاادخل المساااجد؛ ألنااه ال يااؤمن أن تاانجس هااذه المساااجد، فااال تاادخل 

 المساجد.
 سدفيان بن هللا عبد األسلمي ماعز أبا أن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني": -رحماه هللا-يقول المؤلف 

ال فهو ثقة، مان رجاال مسالم، لكناه معاروف بالتادليس، وقاال: إن أباا مااعز، أبو الزبير  "أخبره معروف بالتدليس وا 
"أن أبدا مداعز عبدد هللا بدن والسند المؤنن عند أهل العلم حكمه حكم المعنعن، فال يقبال مان مادلس إال أن يصارح 

 فصرح باإلخبار وحينئذ  انتفت تهمة تدليسه. سفيان أخبره"
 إذا حتدى بالبيدت أطدوف أن أريد أقبلت إني :فقالت تستفتيه امرأة فجاءته عمر بن هللا عبد مع اجالس   كان أنه"

صابت الادم، إهاراق الادماء وأراقاه يعناي: صابه، فهاي صابت الادم، وهاذا الادم ال  "الدماء هرقت المسجد بباب كنت
 حتدى" رة ثانياة،تعناي ما "أقبلدت ثدم ،عندي ذلدك ذهب حتى فرجعت" تدري هي أحيض هو أم استحاضة دم فساد؟ 

 بداب عندد كندت إذا حتى أقبلت ثم ،عني ذلك ذهب حتى فرجعت" ثانياة "الدماء هرقت المسجد باب عند كنت إذا
يرياد أن يشاوش  "الشديطان مدن" يعناي دفعاة "ركضدة ذلدك إنمدا" :عمدر بدن هللا عبدد فقدال ،الددماء هرقدت المسجد

ا أن يعيقاه عليها عبادتها، ويريد أن يشككها في صحتها، والشيطان يج ري من ابن آدم مجرى الدم، ويحاول جاهد 
 "طوفي ثم بثوب استثفري  ثم فاغتسلي "إنما ذلك ركضة من الشيطان،وأن يصده عن عبادته 

فعلاى هااذا هااذا الاادم الخااارج منهاا استحاضااة ولاايس بحاايض، ال يمنااع مان الصااالة وال ماان الطااواف وال ماان غيرهمااا 
 مما تطلب له الطهارة.

 .....طالب:...
 صبت، نزل منها الدم.

 ....طالب:...
 ماذا؟

 ....طالب:...
 هي تقول: هرقت الدماء، هرق وأراق وأهراق بمعن ى واحد، أهريقوا ما في إشكال يعني.

  ....طالب:...
ال الحياة؟ األصل توفي فالن،  ال ما يلزم أن يكون...، ال، ال مثل ما يقال: مات فالن، ماذا يصير بيده الموت وا 

إلااى ماان يسااند إليااه إضااافات نساابية، منهااا مااا  -إضااافة الفعاال- يتااوفى األنفااس، توفتااه رساالنا، فاإلضااافة يعنااي هللا



إضااافته حقيقيااة، إذا قااال: هللا يتااوفى األنفااس، توفاااه فااالن هااذه إضااافة حقيقيااة، لكاان توفتااه رساالنا إضااافة نساابية، 
ا إذا قيل: مات فالن هل بيده ، ففعلهم ينسب إليه وينسب -جل وعال-باعتبار أنهم مأمورون من قبله  إليهم، أيض 

أن يمااوت أو يحيااا؟ لاايس بيااده ذلااك، لكاان اإلسااناد إلااى الفعاال قااد يكااون ألدنااى مناساابة، فااال مااانع أن تقااول: هرقاات 
اغتسلي ليزول عنك أثر الدم، ثم استثفري بثوب، وعرفنا كيفية االستثفار في حديث  "فاغتسلي ثم استثفري"الماء 

 ولدت في المحرم، نعم؟ امرأة أبي بكر لما
 ......طالب:..

ومعنى ذلك أن تربط خيط ا في وسطها، تربط حبال  في وسطها ثم بعاد  ))استثفري((أسماء بنت عميس، قال لها: 
ذلااك تااأتي بخرقااة تشاادها علااى فرجهااا فتااربط هااذه الخرقااة ماان أمامهااا بااالخيط وماان خلفهااا بااالخيط، كيفيتااه معروفااة 

 يلزم أن يكون هناك خيط وال رباط، يقوم مقامه ما يمسك هذا الذي يمسك الدم. يعني، معنى ذلك تتحفظ، وال
ألنهاا فاي حكام الطااهرات، وسائل ابان عبااس عان المستحاضاة يجامعهاا  "فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثدم طدوفي"

 زوجها؟ قال: نعم، الصالة أعظم، وكثير من أهل العلم يكره ذلك.
د مكدة دخدل إذا كدان وقداص أبدي نب سعد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني" يعناي ضااق علياه الوقات حتاى  "امراهق 

 أن قباال عرفااة إلااى خاارج خاااف علااى نفسااه أن يفااوت عليااه الوقااوف، دخاال مكااة فااي يااوم عرفااة مااثال  ماااذا يصاانع؟
؛ ألنااه يخشااى أن يعوقااه عااائق، ثاام ال يصاال إلااى عرفااة حتااى يخاارج الوقاات بطلااوع الصاابح ماان ليلااة بالبياات يطااوف

ااا يعنااي ضاااق عليااه الوقاات إلااى عرفااة مباشاارة، وهااذا بالنساابة للقااارن والمفاارد، أمااا بالنساابة النحاار، فااإذا جاا اء مراهق 
للمتمتع فال يتمكن من ذلك، إذا ضاق عليه الوقت يدخل الحج على العمرة حتى يصير قارن ا كما صانعت عائشاة 

 .-رضي هللا عنها-
 "يرجدع أن بعدد يطدوف ثم ،والمروة الصفا وبين بيتبال يطوف أن قبل عرفة إلى خرج امراهق   مكة دخل إذا كان"

 "هللا شاء إن واسع وذلك: مالك قال"ثم يطوف بعد أن يرجع يعني إلى منى، يرجع من عرفة إلى منى 
؛ ألنه فعل وجاء باألركان التي أمر بها بالنسبة لمناساك الحاج، ويساتوي فاي ذلاك -إن شاء هللا تعالى-ذلك واسع 

اا إال إذا تمكان مان أداء العمارة التاماة ما أشرنا المفرد والقاا رن، وأماا المتمتاع فيختلاف عنهماا؛ ألناه ال يسامى متمتع 
 بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج.

ألناه  "لده ذلدك أحدب ال :فقدال ؟الرجدل مدع يتحددث عليه الواجب بالبيت الطواف في الرجل يقف هل مالك وسئل"
ن كا جال -ن قد أبيح فيه الكالم، لكن ينبغي أن يستغل بالذكر والتالوة، يستغل باذكر هللا جاء تشبيهه بالصالة، وا 

فاي أشارف البقااع  -جال وعاال-والتالوة؛ ألن هذه عبادات ال يليق بها إضااعة هاذه الفرصاة باين يادي هللا  -وعال
، أو بمحادثاة فاالن أو عاالن، أو باساتغالل الجاوال  وفي أفضلها، يمضاي هاذا الوقات بإرساال النظار يمين اا وشاماال 

، يستغل الجوال إما أن يكلم أو ي كلم، كل هذا ال ينبغي؛ ألنه في موطن عظيم مبارك، ينبغاي أن يساتغل بماا  مثال 
 ."فقال: ال أحب له ذلك"ويرضيه،  -جل وعال-يقرب إلى هللا 

يوجاد بعاض النسااء ماع  ماع األساف أناه "طداهر وهو إال والمروة الصفا بين وال بالبيت أحد يطوف ال :مالك قال"
رفع الصاوت، واألنغاام البشاعة المؤذياة، بعضاهم يجعال بادل الرناة هاذه أو التنبياه أماور ا يعناي ال يستحسانها ساوي، 
ومااع ذلااك تحصاال هااذه فااي أشاارف البقاااع وأفضاالها، ويااؤذى الناااس فااي أماااكن العبااادة، وتشاابه مساااجد المساالمين 



ثيار مان النااس ال يساتنكرها، فضاال  عان كوناه ينكرهاا، يسامع بالكنائس، ومع ذلك كثر اإلمساس بها حتى صار ك
من النساء ومن األطفال ومن الكبار، بل من بعض طاالب العلام يساتعمل الجاوال والرناات والموسايقى فاي أشارف 
البقاع، وينتهي الطواف في مكالمة واحدة، والمرأة ترفع صوتها بين الرجال تكلم، هذا إذا كان في شيء مباح، فما 

 م إذا كان في كالم محرم؟! نسأل هللا السالمة والعافية.بالك
ا في المسجد الحرام شخص علياه سايما الخيار والفضال والصاالح، قصاير الثاوب، طويال اللحياة،  وقد رأيت شخص 
بعاد أن صالى الصابح فاتح الجاوال، وكلاام مكالماة واحادة حتاى صالى الناااس صاالة الضاحى، مكالماة واحادة انقطااع 

يا أخي، وهللا هذا الحرمان، يعني ال يوجد وقت للمكالمة إال هذا؟ هذا هو الحرمان بعينه، إذا فأعاده، هذا حرمان 
اذهب إلى ما شئت وكلم من شئت، ما أحاد يلوماك  -عليه الصالة والسالم-كنت ال تريد أن تجلس مقتدي ا بالنبي 

لطريقااة، هااذا لماااذا جلااس؟ وهللا وال أحااد يثاارب عليااك، أمااا بااين الناااس يشااغلهم عاان قااراءتهم وعاان أذكااارهم بهااذه ا
 المستعان.

وعرفنااا أن رأيااه  "طدداهر وهددو إال والمددروة الصددفا بددين وال بالبيددت أحددد يطددوف ال" :-رحمااه هللا تعاالى- مالااك ليقاو 
بالنسبة للطواف أن الطهارة شرط صحة، وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أن هذا شرط كمال، يعني مساتحب، 

 وهللا أعلم. 
   وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (21كتاب الحج ) –الموطأ 

 صيام أيام منى( -صيام يوم عرفة  -جامع السعي  -)البدء بالصفا في السعي 
 الشيخ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمدد هلل رب العددالمين، والصددالة والسدالم علددى أشددرف األنبيداء والمرسددلين، نبينددا محمدد، وعلددى آلدده، وصددحبه 
 أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر اللهم للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 باب: البدء بالصفا في السعي:: -ىرحمه هللا تعال-قال المؤلف 
أنده  -رضدي هللا عنهمدا-حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبدد هللا 

يقول حدين خدرج مدن المسدجد، وهدو يريدد الصدفا، وهدو يقدول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا 
 , فبدأ بالصفا. ))نبدأ بما بدأ هللا به((

أن رسول  -رضي هللا عنهما-دثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد هللا وح
  إله إال هللا, وحده ال شدريك لده،))الكان إذا وقف على الصفا يكِبر ثالث ا، ويقول:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.، يصنع ذلك ثالث مرات, ((ك وله الحمد وهو على كل شيء قديرله المل
وهدو علدى الصدفا يددعو ويقدول:  -رضدي هللا عنهمدا-وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد هللا بدن عمدر 

نددي أسددألك كمددا [(61سددورة غددافر)] }اْدُعددوِني َأْسددَتِجْب َلُكددْم{"اللهددم إنددك قلددت:  نددك ال تخلددف الميعدداد, وا  , وا 
 تتوفاني وأنا مسلم.  هديتني لإلسالم أن ال تنزعه مني حتى

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعينل أما 
 بعد:

 "باب البدء بالصفا في السعي": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
د بان علاي بان الحساين محما "عدن أبيده"جعفار الصاادق  "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمدد بدن علدي"

-قاال فاي صافة حاج النباي   "-صلى هللا عليه وسلم-"عن جابر بن عبد هللا أنه قال: سمعت رسول هللا الباقر 
في الحديث الطويل الذي بي ن فيه جابر الحجاة النبوياة، ووضاحها، وأتقنهاا، وضابطها مناذ  -عليه الصالة والسالم

ى رجوعااه إليهااا، وهااو أجمااع حااديث فااي الباااب، وأورد منااه اإلمااام ماان المدينااة إلاا -عليااه الصااالة والسااالم-خروجااه 
ااا تقاادم بعضااها، وفرقااه فااي مواضااع، والجمااع والتفريااق عنااد أهاال العلاام  -رحمااه هللا تعااالى-مالااك  فااي موطئااه قطع 

جااائز عنااد الجمهااور، يشااترطون فااي ذلااك أال يترتااب فهاام الحااديث علااى مااا  -تقطيااع الحااديث-بالنساابة للروايااات 
ترتب فهم المذكور على ما ح ذف، أما إذا كان المذكور ال يفهم إال بماا حاذف فإناه ال يجاوز حينئاذ، ح ذف، يعني 

ا، أو استثناء، أو اشاتراط ا، أو ماا أشابه ذلاك، فمثال هاذا ال يجاوز إال أن ياذكر إال بنصاهل أماا إذا أمكان  كونه تقييد 



رى، فاال ماانع مان تقطيعاهل وفعلااه فصال جمال بعضاه عان بعاضل وال يترتاب فهام بعاض الجماال علاى الجمال األخا
ذا كااان هااذا جااائز فااي القاارآن، ففااي الساانة ماان باااب أولااى، إذا كاناات  البخاااري كثياار ال ويفعلااه اإلمااام مالااك وغياارهل وا 

وْا اأَلَماَنداِت ِإَلدى َأْهِلَهد: -جال وعاال–الجمل يمكن فصلها عن بعاض، مثلناا مارار ا بقولاه   ا{}ِإنَّ َّللِاَ َيدْأُمُرُكْم َأن ُتدؤدُّ
َذا َحَكْمدُتم َبدْيَن النَّداِس َأن َتْحُكُمدوْا ل فإذا كان الحديث عن األمانة، هل يلازم أن نقاول: [(58سورة النساء)] }َواِ 

ذا كان الحاديث عان العادل، واقتصارنا علاى هاذه الجملاة، ال يلازم أن [(58سورة النساء)] ِباْلَعْدِل{ ؟ ما يلزمل وا 

وْا اأَلَماَنداِت ِإَلدى َأْهِلَهدا{}ِإنَّ َّللِاَ َيدنقول مان أول اآلياة:  ، وعمال أهال العلام [(58ساورة النسااء)] ْأُمُرُكْم َأن ُتدؤدُّ
، كثياار ا مااا يقتصاارون علااى بعااض اآليااةل وبعااض الحااديثل ومنااه مااا عناادنا، أنااه  "قددال: وصاانيعهم علااى هااذا جااار 

يعني بعاد الطاواف،  خرج من المسجد، يقول حين خرج من المسجد" -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا 
وصااالة الااركعتين، خاارج ماان المسااجد، إلااى أياان؟ إلااى المسااعى، فالمسااعى خااارج المسااجدل وال ياازال إلااى اآلن خااارج 

 فلما دنا إلى الصفال نعم؟ وهو يريد الصفا" "خرج من المسجدالمسجد، إلى اآلن لم يدخل في المسجد 
 طالب:.........

 أين التوسعة؟ داخلة.
 طالب:.........

دخاال المسااعى، إذا سااورت الساااحة دخاال  -إن شاااء هللا-ا دخلااتل مااا بعااد دخلاات إلااى اآلن، إذا سااورت الساااحة ماا
المساااعى، انظااار خارطاااة المساااجد والمساااعى تجااازم يقين اااا أن المساااجد ماااا دخااال، لكااان إذا ساااورت السااااحة التاااي وراء 

 المسعى، وشملها جدار المسجد دخل، أما اآلن فال.
 طالب:........

 شيء داخل، المسعى ممتد هكذا بجوار المسجد، مالصق له. ال، ما فيه
 ........طالب:.

 أين؟

 طالب:.........
 على كل حال إلى اآلن ما دخل، والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل، نعم؟

 ........طالب:.
سااجد فيااه متسااع مااا علينااا ماانهم، الااذين يصاالون فااي الساااحة، والمسااجد فيااه فضاااء، صااالتهم باطلااة، إذا كااان الم

 صالتهم إذا لم تتصل الصفوف، فالصالة باطلة، نعم؟
 طالب:..............

 ما هي بداخل المسجد، حتى تسور، ويشملها مسمى المسجد.
 طالب: حتى العمائر؟

 نعم العمائر...ليسوا منتهين هؤالء، يجدون من يفتيهم، لكن إلى اآلن المسعى ما دخل في المسجد.



ددَفا َواْلَمددْرَوَة ِمددن َشددَعنِئِر َّللِاِ{د، وهااو يريااد الصاافا" فلمااا دنااا ماان الصاافا قاارأ آيااة: "حااين خاارج ماان المسااج  }ِإنَّ الصَّ
ل بصايغة اإلخبااارل وفااي ))نبدددأ بمددا بدددأ هللا بدده((""وهددو يقددول: ، كمااا فاي صااحيح مسالم [(058ساورة البقاارة)]

دَفا{ بدأ بالصفا:  -جل وعال-اهلل ، ف))ابدؤوا بما بدأ هللا به((، وفي رواية باألمر: ))أبدأ((رواية:  ساورة ]}ِإنَّ الصَّ
ل وقل مثل هذا في آية الوضوءل وعندهم فاي أسااليب العارب: أن [(058البقرة) ، فما بدأ هللا به قوال  نبدأ به فعال 

 ل وبصاايغة))نباادأ بمااا باادأ هللا بااه((: -عليااه الصااالة و السااالم-األوليااة لهااا دخاال فااي األولويااةل وهنااا يقااول النبااي 
 فإن بدأ بالمروة لم ي عتد بالشوط األول حتى يبدأ من الصفا. نعم. "."فبدأ بالصفااإلخبار عن الرواية مشهورة: 

 طالب:..........
ا، حتاى عناد المقاام تقاول:  َقداِم ِإْبدَراِهيَم ُمَصدلًّى{ما فياه ماا يمناع أباد  ل ماا [(409ساورة البقارة)] }َواتَِّخدُذوْا ِمدن مَّ

 -علياه الصاالة والساالم-لمروة لم يعتد بذلك، والشوط األول باطل؛ ألنه لم يبدأ بالصفا، والنبي المانع؟ فإن بدأ با
 ، نعم؟))خذوا عني مناسككم((فعل هذا، وقال: 
 طالب:..........

ماان حيااث األدلااة كثياارة، مااا هااي مسااألة الااواو فقااط، مااا هااي مسااألة اآليااة فقااط، ال، األدلااة متظاااهرة علااى وجااوب  
 الترتيب.

"عدن جدابر وهو قطعة مان الحاديث الماذكور الطويال  ثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه""وحد
فرقاي علياه  كان إذا وقف على الصفا" -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا -رضي هللا عنهما-بن عبد هللا 

 ه ال شدريك لده، لده الملدك ولده الحمدد،إال هللا وحدد ))ال إلده، ويقدول: ا"يكِبدر ثالث دحتى رأى البيت، استقبل القبلة 
يكبار، ويهلال  "يصنع ذلدك ثدالث مدرات"وحده: حالل وهو على كل شيء قدير: حاال  "وهو على كل شيء قدير((

ويدعو، يكب ر ويهلل ثالث مرات، ويدعو بين الثالث المرات، فيكون الدعاء على هذا مرتينل وجاء علاى  "ويدعو"
يدعو، يفعال ذلاك ثالث اا، فعلاى هاذا يكاون الادعاء ثاالث مارات، فاإن فعال هاذا فقاد ما يدل على أنه يكب ر، ويهلل، و 

ن فعل هذا فقد أحسنل والنصوص محتملة،   .. نعم؟"ويصنع"حسنل وا 
 طالب: فيها رفع يدين؟

ا.  نعم مع التكبير، والدعاء أيض 
وال حاد فاي ذلاك، فيفعال مثال ماا فعال علاى الصافا مان الوقاوف والاذكر والادعاءل  "ويصنع على المروة مثل ذلدك."

  ذلك كم مرة؟ ثمان مرات، ثمان مرات على الصفا أربع مراتل وعلى المروة أربع مرات، في الفاتحة والخاتمة. 
يعناي موقاوف علاى ابان عمار  وهو على الصفا يدعو" ،"وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد هللا بن عمر

سددددورة ] }اْدُعدددوِني َأْسددددَتِجْب َلُكددددْم{للهدددم إنددددك قلددددت: يقددددول: او"وهددددو علددددى الصدددفا يدددددعو بأصاااح األساااانيد، 
ا–وهذا يشمل دعاء المسألةل ويشمل  "[(61غافر) دعاء العبادة، لكناه هناا عناد ابان عمار دعااء مساألة،  -أيض 

، ادعااوني: هااذا أماارل أسااتجب: هااذا جااواب الطلاابل أو مجاازوم [(61سددورة غددافر)] }اْدُعددوِني َأْسددَتِجْب َلُكددْم{
ني أسألك"تدعوني أستجب، بشرط مقدر: إن  نك ال تخلف الميعاد, وا   }اْدُعدوِني َأْسدَتِجْب َلُكدْم{بادأ بهاذه اآلياة:  "وا 



ني أسألك كما هديتني لإلسالم  -جل وعال-، لتكون مقدمة لدعائه، يدل بها على ربه [(61سورة غافر)] "وا 
حتى تتوفاني وأناا  فاني وأنا مسلم.""حتى تتو وأي دعوة أعظم من مثل هذهل دعوة على الثبات  أن ال تنزعه مني"

ل وهاو الاذي كسار األصانام، [(59ساورة إباراهيم)] َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصدَناَم{}مسلمل في دعاء إبراهيم: 
ذا أردت بعبادك فتنة: -عليه الصالة والسالم-وفي دعاء محمد  فالادعاء فاي  ،فاقبضني إلياك غيار مفتاون(( ،))وا 

أمر ينبغي أن يكون ديدن المسلم ال سيما طالب العلمل والفتن تموج بالناس "أال تنزعه مني حتى تتوفاني  مثل هذا
ا لنعمتك العظيمة؛ ليفوز بالجنة، وينجو من النار.  وأنا مسلم" تتميم 

 يقول: -رحمه هللا-ابن القيم 
نااااااااااااها  وهللا ماااااااااااا خاااااااااااوفي الاااااااااااذنوب وا 
 لكاااان مااااا أخشااااى انسااااالخ القلااااب ماااان

ااااااااا  ء الرجاااااااااال وخرصاااااااااهاباااااااااآرا ىورض 
 

 لعلااااااااااااااى ساااااااااااااابيل العفااااااااااااااو والغفااااااااااااااران 
 تحكاااااااااااااايم هااااااااااااااذا الااااااااااااااوحي والقاااااااااااااارآن
 ال كاااااااااااااااااااان ذاك بمناااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااارحمن

 جج

ا بالدعاء بالثبات، نعم.  المقصود أن اإلنسان يلهج دائم 
 أحسن هللا إليك.

 باب: جامع السعي:
رضدي هللا تعدالى -حدثني يحيى عن مالدك عدن هشدام بدن عدروة عدن أبيده أنده قدال: قلدت لعائشدة أم المدؤمنين 

َفا َواْلَمدْرَوَة ِمدن َشدَعنِئِر َّللِاِ َفَمدْن َحدجَّ : -تبارك وتعالى-وأنا يومئٍذ حديث السن: أرأيت قول هللا  -عنها }ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَما{ ِوف ، فما على الرجل شيء أال يط[(158سورة البقرة) ] اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ

: كال، لو كان كما تقول لكاندت "فدال جنداح عليده أال يطدوف بهمدا" إنمدا -رضي هللا عنها-بهما؟ فقالت عائشة 
أنزلت هذه اآليدة فدي األنصدار، كدانوا يهلدون لمنداة، وكاندت منداة حدذو قديدد, وكدانوا يتحرجدون أن يطوفدوا بدين 

تبددارك -عددن ذلددك، فددأنزل هللا  -عليدده وسددلمصددلى هللا -الصددفا والمددروة، فلمددا جدداء اإلسددالم سددألوا رسددول هللا 
فَ : -وتعدالى دَفا َواْلَمددْرَوَة ِمدن َشددَعنِئِر َّللِاِ َفَمدْن َحددجَّ اْلَبْيدَت َأِو اْعَتَمدَر َفدداَل ُجَنداَح َعَلْيددِه َأن َيطَّدوَّ  ]  ِبِهَمددا{}ِإنَّ الصَّ

 .[(158سورة البقرة)
ن عمدر كاندت عندد عدروة بدن الزبيدر، فخرجدت وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبدد هللا بد

تطددوف بددين الصددفا والمددروة فددي حددجٍِ أو عمددرة ماشددية، وكانددت امددرأة ثقيلددة، فجدداءت حددين انصددرف الندداس مددن 
العشاء، فلم تق  طوافها حتى نودي بداألولى مدن الصدبح، فقضدت طوافهدا فيمدا بينهدا وبينده, وكدان عدروة إذا 

لنهي، فيعتلون بدالمر  حيداء  منده، فيقدول لندا فيمدا بينندا وبينده: لقدد رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد ا
 خاب هؤالء وخسروا.

: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمدرة، فلدم يدذكر حتدى يسدتبعد مدن مكدة، أنده -رحمه هللا-قال مالك 
ن كان قد أصاب النساء فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه م ن تلدك العمدرة, ثدم يرجع فيسعى, وا 

 عليه عمرة أخرى والهدي.



: ومن نسدي مدن طوافده شديئ ا, أو شدك فيده فلدم يدذكر إال وهدو يسدعى بدين الصدفا -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
والمروة، فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن, ويركع ركعتي الطواف، ثدم يبتددأ سدعيه بدين 

 الصفا والمروة.
أن رسدول  -رضدي هللا تعدالى عنهمدا-مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عدن جدابر بدن عبدد هللا  وحدثني عن

كان إذا نزل من الصفا والمدروة مشدى، حتدى إذا انصدبت قددماه فدي بطدن الدوادي،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 سعى حتى يخرج منه.

بالبيت؟ قال: ليرجع فليطف بالبيت، ثم قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف 
ن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد ،بين الصفا والمروة ليسع  ،فإنه يرجع إلدى مكدة, فيطدوف بالبيدت ،وا 

ن كان أصاب النساء ،ويسعى بين الصفا والمروة رجع فطاف بالبيت، وسعى بدين الصدفا والمدروة حتدى يدتم  ،وا 
 يه عمرة أخرى والهدي.ما بقي عليه من تلك العمرة, ثم عل

 ."باب جامع السعي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
"وأندا وهاي خالتاهل  "حدثني يحيى عن مالك عن هشدام بدن عدروة عدن أبيده أنده قدال: قلدت لعائشدة أم المدؤمنين"

سابب صغير فهم اآلية على ماا ذكار؛ ألناه صاغير السانل وقاد يفهام الكبيار الاذي ال يعارف ال يومئذ  حديث السن"
مثل فهمه، قد يفهم مثل فهمهل وقد فهم منها هذا الفهم من لم يوجب الساعي، وأماا حكماه فعناد الجمهاور ركان مان 

والشاافعية والحنابلااةل والحنفيااة يارون وجوبااه يجباار باادم،  -كمااا هنااا-أركاان الحااج ال يااتم إال باهل وهااو قااول المالكياة 
تدل على الشرطية مثل ماا فهام عاروة، لكان إذا قارناا قاولهم  والحنفية هم يرون أن مثل هذه اآلية ليست ملزمةل وال

َذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِ  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصدُروْا ِمدَن : -جل وعاال-هنا، وفهمهم لهذه اآلية مع فهم قوله  }َواِ 
اَلِة{ ا جاء معها من النصوص، ل وهم يوجبون القصر، يوجبون القصر باآلية، وبم[(010سورة النساء)] الصَّ

دداَلِة{والجمهااور فهمااوا ماان آيااة:  ، أنااه لاايس [(010سااورة النساااء)] }َفَلددْيَس َعَلددْيُكْم ُجَندداٌح َأن َتْقُصددُروْا ِمددَن الصَّ
-جل وعال-بواجبل وفهموا من هذه اآلية أنه ركن، يعني عكس الحنفية في المسألتين، فهل نقول: بالنسبة لقوله 

أخبرينااي عاان  "أرأيددِت"لاات لعائشااة أم المااؤمنين، وأنااا يومئااذ  حااديث الساان، يعنااي صااغير ..؟ يقااول فااي الحااديث: ق
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشدَعنِئر: -تبارك وتعالى-"قول هللا معنى  وشاعائر هللا  "[(158سورة البقدرة) ] َّللِاِ{ }ِإنَّ الصَّ

َف ال إثم عليهل " "[(158سورة البقرة) ] َعَلْيِه{}َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح " أعمال الحج }َأن َيطَّوَّ

ف، أبادلت التااء طااء، ثام أدغمات التااء بالطااء، صاارت  "[(158سورة البقرة) ] ِبِهَما{ ف: أصاله يتطاو  يطَّاو 

فل   "شديء أالومثله المرأة  "فما على الرجل"أي بالصفا والمروة، فيسعى  [(158سورة البقرة) ] }ِبِهَما{يطو 
هذا فهمه لآلية، ألن رفع الجناح، رفع اإلثم ال يقتضي اللازوم وال الوجاوبل  -رحمه هللا-هذا فهمه  يطِوف بهما؟"

ولو قيل: بأنه مباح ما بعد؛ ألنه ال يلزم من رفع اإلثم ورفع الجناح الوجوب، هذا األصل "فما علاى الرجال شايء 
ف بهمااا؟" ومفهومهااا أن السااعي لاايس بواجااب  ا عليااه "-رضددي هللا عنهددا-الددت عائشددة "فقأال يطاو  وفيهااا  ": كددال"ردًّ

أي ال جنااح فاي  "فدال جنداح عليده أال يطدِوف بهمدا"اآلياة:  "كمدا تقدول لكاندت"األمار  "كال لو كدان"الردع والزجر 



ف بهماا،  ترك الطواف بينهما، لو كاان هنااك تخييار باين الطاواف وعدماه، لجااءت اآلياة: فاال جنااح علياه أال يطاو 
ثام ذكارت السابب، ورفاع الجنااح الماذكور فاي اآلياة،  "في األنصدار "إنما نزلت هذه اآليةه أن يترك السعي يعني ل

يعني األنصار، في بعاض  "وقد كانوا"هو التأثم الذي وجدوه في أنفسهم أول األمر من السعي بين الصفا والمروة 
 "لمندداة"يحجاون قباال اإلسااالم  "كددانوا يهلددون" الرواياات األنصاااب بالبااء، لكاان األكثار علااى هااذه الرواياة "األنصااار"

"وكددانوا قريااة بااين مكااة والمدينااة،  قديددد"" مقاباال" "وكانددت مندداة حددذووهااو صاانم، صاانم كااان فااي الجاهليااة يعبدونااه، 
يهلاون لهاا، يهلاون لهاذا الصانم ثام يطوفاون باين الصافا والماروة، يعناي  يتحرجون أن يطوفوا بدين الصدفا والمدروة"

الذي من أجزائاه الساعي باين الصافا والماروة، فقبال نازول هاذه اآلياة تحرجاوا مان أن يساعوا باين يفعلون هذا الشرك 
الصفا والمروة؛ ألنهام كاانوا يفعلوناه إذا أهلاوا لهاذا الصانمل وجااء فاي بعاض األخباار ماا يادل علاى أن علاى الصافا 

لهاذين الصانمينل استصاحب  صنم، وعلى المروة صنمل إساف ونائلة، وكان المشركون يسعون بين الصفا والمروة
هااذا الصاانيع القباايح، والعماال الشاانيع، فتحرجااوا، وضااربنا مثااال تقريبااي لهااذا فااي  -رضااوان هللا علاايهم-الصااحابة 

بعض الدروس، وقلنا: لو وجد كرتون دخان، استعمل في محرم، واشتريت خمسين مصحف ا، وما وجدت أن تضاع 
 هذه الخمسين إال في كرتون الدخان، نعم؟

 ……طالب: 
ال بااد ماان وجااود الحاارج، فااي أحااد يبغااي يقااول: إن الكرتااون نجااسل وال فيااه مااا فيااه، نعاام؟ مااا فيااه أحااد يقااول: إن 
الكرتون نجس، لكن يتحرج اإلنسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يساتعمل للادخان، نعامل أكثار الكتاب تاأتي 

اااأ-فااي كااراتين الاادخان؛ ألن فيهااا كثاارة فااي األمصااار، وتااوفر علاايهمل و مقاسااها للكتااب، وبعاادين لااو يااذهبون  -يض 
-ابتلااي بااه الناااس  -هللا المسااتعان-للمصااانع يشااترون، ويصاانعون لهاام هااذه الكااراتين تحتاااج إلااى مبااالغ، والاادخان 

، يعناي لاو جايء بحفاظاة طفال جديادة مان الكرتاون ماا فيهاا شايء، والجاو باارد، وأنات -نسأل هللا السالمة والعافية
شااف بهاااا؟ جديااادة ماان الكرتاااون، ماااا تحاارج أن تتنشاااف بهاااا؟ ألنااك تستصاااحب لمااااذا متوضاائ، هااال تساااتطيع أن تن

 صنعت؟
فتكرهه، يوجاد فاي نفساك الكاره لهاذا الشايء، فهاو مان هاذا البااب تحارج الصاحابة مان الساعي باين الصافا والماروة، 

هااذه اآليااة  فناازل رفااع الجناااح، يعنااي مااا علاايكم ماان جناااح، هااذا شاارع ال يقاارر بمثاال هااذه األمااور، فرفااع الجناااح فااي
 منصب إلى التأثم الذي وجدوه في أنفسهم، نعم؟

 ...........طالب:.
، وعائشاة مان دقياق فقههاا ترياد أن …نعم، حتى كالم عائشة يدل على رفع الجناح الذي هاو التاأثمل وأماا الوجاوب

))اساعوا  ساعى وأمار بالساعي: -علياه الصاالة والساالم-ترد عليه، مع استحضارها للنصوص األخرى، وأن النباي 
، استصااحبت هااذا كلااهل وأرادت أن تاارد عليااهل ماااذا ))خااذوا عنااي مناسااككم((، وقااال: فااإن هللا كتااب علاايكم السااعي((

"كال لو كدان كمدا تقدول لكاندت: "فدال جنداح تقول؟ وقرر أهل العلم: أن هذا من ثاقب ذهنهال ودقيق فقهها، قالت: 
 نعم. "إنما نزلت"اف بينهما أي ال جناح عليه في ترك الطو  عليه أال يطِوف بهما"

 طالب:.........



 كددانوا يهلددون لمندداة، وكددان مندداة حددذو قديددد, وكددانوا يتحرجددون" ،"إنمددا نزلددت هددذه اآليددة فددي األنصدداربااال شااك 
فوا"يتحارزون  فيتركاون ذلاك خشاية الحارجل استحضاار ا مانهم لماا كاان  "أن يطوفوا بين الصدفا والمدروة"أو  "أن يطَّوَّ

فدأنزل  ،عدن ذلدك -صلى هللا عليه وسدلم-"فلما جاء اإلسالم سألوا رسول هللا كان من الشرك، يفعل في هذا الم
فَ : -تبارك وتعالى-هللا  َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعنِئِر َّللِاِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيدَت َأِو اْعَتَمدَر َفداَل ُجَنداَح َعَلْيدِه َأن َيطَّدوَّ  }ِإنَّ الصَّ

-، وهاذا ال شااك أناه كمااا قارر أهاال العلام أنااه مان بااديع فقههاال ودقيااق فهمهااا "[(158سددورة البقددرة) ] ِبِهَمدا{
، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركان مان أركاان -رضي هللا عنها وأرضاها

 الحج ال يتم إال بهل والحنفية يجبرونه بدم.
 نعم؟ 

 .........طالب:.
 المتضافرة تدل على أنه ال بد منه. ال يؤخذ صراحة، لكن األدلة

هاو ماا فياه  "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد هللا بن عمر كانت عند عروة بن الزبير"
شااك أنااه بيااان، فعلااه بيااان، لكاان أهاال العلاام يقولااون: بيااان الواجااب واجااب، فهاال فااي اآليااة مااا ياادل علااى الوجااوب؟ 

في اآلية وضحت، لكن بالنسبة للحكم ما فيه ما يدل، على كل حاال األدلاة  فسرها ووضحها، يعني كيفية ما جاء
"أن سودة بنت عبد هللا بن عمر كانت عند عدروة بدن الزبيدر، فخرجدت تطدوف بدين متضافرة على أنه ال بد منه 
معاة سمينةل وجاء في وصف ساودة بنات ز  "ثقيلة   وكانت امرأة   ،"ماشية  شك  " عمرة الصفاء والمروة, في حج أو

اا–أنها كانت ثبطة، يعناي ثقيلاةل وهاذه  "فجداءت حدين انصدرف ثقيلاة، إماا لسامن  بهاا، أو لابطء  فاي مشايها،  -أيض 
"فلددم تقدد  طوافهددا حتددى نددودي بدداألولى مددن بعااد صااالة العشاااء دخلاات المسااعى،  "العشدداء"صااالة  الندداس مددن"

ألنهاا ثقيلاة،  ؛طوافها فيما بينها وبينده" "فقضتففعلها استغرق ما بين العشاء إلى األذان األول للصبح،  الصبح"
فااي أثناااء السااعي، ال يعتباار هااذا تفريااق بااين أجزائااه، إنمااا لااو  -طااول ماادة السااعي-وعلاى هااذا إذا كااان طااول الماادة 
ثم سعت شوط ا ثام نامات نصاف سااعة، يفتارض هاذا فاي شاخص ال يحتااج  -مثال  –سعت شوط ا ثم نامت ساعة 

معروف، لكن شخص ال يحتاج إلى الناوم، يصاح ساعيه وال ماا يصاح؟ ال يصاح،  إلى النومل وأما من يحتاج فأمره
ألن المواالة البد منها، هذه استغرقت هذه المدة الطويلة لحاجتها إلى ذلك، وليس فيهاا فواصال باين أجازاء الساعي 

ة، ولعلاه لام انظر اآلن عروة هاذه زوجتاه اساتغرقت هاذه المادة الطويلا "وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب"
يشادد علايهم فاي  "كان عروة إذا رآهم يطوفدون علدى الددواب ينهداهم أشدد النهدي"يرخص لها في أن تركب، ألنه 

"فيعتلدون بدالمر  حيداء أقويااء أشاداء  -رحماه هللا-هو يراهم  حياء  منه" ،"بالمر فيحتجون  "فيعتلون"ذلك 
؛ ألناه ساعى -علياه الصاالة والساالم-لمخالفة النباي  ا."فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤالء وخسرو  ،منه

ماشي ا، لكن لو أن إنسان ا شاب في العشارين مان عمارة تعاب فاي الطرياق مان طاول المساافة، وصال، وقاال: يباادر 
في قضاء العمرة، لما طاف وجد التعب، وركب، هل يمكن أن يقال: طوافه باطل؟ أو نقول: ينتظار يناام، ويرتااح 

ركااب، وتاارجم عليااه  -عليااه الصااالة والسااالم-للعماارة يؤديهااا؟ الركااوب فااي الطااواف والسااعي، النبااي حتااى إذا نشااط 
لماا حطماه النااسل وكاانوا ال ياَدع ون عناه،  -عليه الصالة والساالم-اإلمام البخاري: "الركوب في الطواف"، النبي 

شاااكي ا، فماان أهاال العلاام ماان ال  وال ي كهاارون ركاابل وطاااف علااى دابتااهل وفااي ساانن أبااي داود مااا ياادل علااى أنااه كااان



ااا شاااكي ال وماانهم ماان ياارى جااواز ذلااك؛ ألن روايااة الصااحيح  يجيااز الطااواف وال السااعي ماان راكااب إال إذا كااان مريض 
ليس فيها هاذا القياد، وعلاى كال حاال ال شاك أن الساعي علاى القادمين هاو األصال، وهاو األحاوط، لكان إن احتااج 

 .-ىإن شاء هللا تعال-إلى الركوب فال حرج 
 ............طالب:.

 ، نعم؟.))خذوا عني مناسككم((واجب، ألنه سعى هكذا وقال: 
 ...........طالب:.

 نعمل ال، يصلح، ما المشكلة؟ إذا كان راكب ا يحثه، مثله، نعم.
 طالب:..........

 نعمل من أجل أن ينتهي هذا األجير، يريد أن ينتهي يأخذ زبون ا ثاني ا.
 طالب:.........

ا في كل المسافة؟ ال. نعمل  ال، هذا خالف السنة، كونه يسعى سعي ا شديد 
 ...........طالب:.

 بالنسبة للركوب؟
 .......طالب:.

طاف راكب اا، ولايس فاي الصاحيح  -عليه الصالة والسالم-ال من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح؛ ألن النبي 
علياه -مه الناس، وهاو محال االقتاداء، يرياد أن ياروه، فركاب ما يدل على أنه كان شاكي ا، إنما احتاج ذلك لما حط

 ، والحاجة إليه أدعى، على كل حال من تمكن من الطواف والسعي ماشي ا فهو األصل.-الصالة والسالم
"مدن يعناي يبعاد عان مكاة  فلدم يدذكر حتدى يسدتبعد" ،"قال مالك: من نسي السعي بين الصدفا والمدروة فدي عمدرة

ن كدان قدد أصداب النسداء"؛ ألناه ركان "فيسدعى"ا وجوب ا أنده يرجدع" ،مكة "فليسدع بدين ففسادت عمرتاه، فليرجاع  "وا 
التاي فسادتل ويمضاي فاي فاسادها، يكمال العمارة الفاسادة  الصفا والمروة حتى يتم ما بقدي عليده مدن تلدك العمدرة"

 يسعي ويقصر، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاء ، ثم يفدي.
والمروة في عمرة، فلم يذكر حتى يستبعد، يبعد عنها من مكة أنه يرجع فيسعى  يقول: من نسي السعي بين الصفا

ن كان قد أصاب النساء فسدت عمرتهل ثم ليرجع، وليسع بين الصفا والعمرة حتى يتم ماا بقاي علياه مان  وجوب ا، وا 
لهاادي فااي تلااك العماارة الفاساادة، يلزمااه أن يمضااي فااي فاساادهال ثاام عليااه عماارة أخاارى قضاااء  علااى التااي فساادت وا

القضاااء للفسااادل هااذه العماارة التااي فساادت يمضااي فااي فاساادها كمااا تقاادم نظيااره فااي الحااج، لكاان اماارأة طافاات وهااي 
حائضل ثم ساعت، ثام قصارت، ثام لبسات ثيابهاا، ورجعات إلاى بلادها، العمارة فاسادة، هال يلازم هاذه المارأة أن تاأتي 

، وانتهت ماا عليهاا إال القضااء؟ يعناي ماا عليهاا بعمرة مضاء  في العمرة الفاسدةل ثم تقضي؟ أو نقول: إنها مضت
 إال عمرة القضاء، ألن الفاسدة مضت فيها وأنهتها، نعم؟

 ..........طالب:.
هي من األصل ما دامت فاسادة فلايس بوجاه شارعيل ماع علماه بفساادها، يعناي هال يلازم العلامل أو نقاول: إن هاذه 

 مضت وأكملت، فال يلزمها إال قضاء هذه العمرة؟



 ..........:.طالب
 أين؟

 .........طالب:.
ال نحان نقاول: هاذه مضاات، الحاج يتصاور فياه بمثاال هاذا، أناه يمضااي فاي فاساده، وال باد ماان إكمالاه، لكان العماارة 

 كملت اآلنل ورجعت إلى بلدها، نعم؟. 
 طالب:..........

 ال بد.
 طالب:.............

عمرتها، طافات وهاي حاائض، ثام ساعت، ثام قصارت ثام أي ترجعل إذا ما أكملت، نحن تصورنا مسألة: أنها تمت 
لبستل وذهبت إلى بلدها، العمرة صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، هل تأتي بعمرة إمضاء  للفاسدةل ثم تقضيل أو يكفيها 

 ؟ أن تقضي؛ ألنها أمضت الفاسدة وكملتها
 ..........طالب:.
 كيف؟
 .........طالب:.

ن إذا قلنا: إنه قبل التحلل األول جامع زوجتاه، نعام؟ بطال حجاهل ويلزماه هو اآلن جزء منها فاسد، مثل الحج، اآل
 أن يمضي في فاسده، ويكمل، ما نقول: يستأنف، يكمل هذه الفاسدة، نعم؟

 ..........طالب:.
أن يكاون علاى علام  هي كملت وانتهت، مضت في الفاسد، وانتهت، لكن هل نقول: من شرط المضااء فاي الفاساد

فيااه، يلاازم بإكمالااه، هااي كملاات، فهاال يلزمهااا أن تااأتي بعماارة جدياادة؟ أتماات األولااى، ولبساات أنااه فاسااد، ويمضااي 
ثيابهاا، وذهبات إلااى بلادها، وهاي فاساادةل وهاي ال تعلاام أنهاا فاسادة، قياال لهاا: إنهااا فاسادة يلزماك القضاااء، لكان هاال 

 يلزمها مع القضاء عمرة ثانية مضاء  في الفاسدة؟. نعم.
 ..........طالب:.
 كيف؟
 .......لب:.طا

 كونها ارتكبت محظورات هذه مسألة ثانية.
 .......طالب:.

 إذا كان على جنابة وطاف وسعى، مثل الحائض.
 .............طالب:.

 نعمل مثله بالضبط.
 ..........طالب:.

 يعني اآلن هذه العمرة الفاسدة التي أ كملت يعني ما تجزئ عن فاسدة؟ نعم؟.



 ...........طالب:.
ل: ال يلزمها أكثر من عمرة واحدة، صحيح ما دام كملت العمارة، الفاسادة أمضات فيهاا وأكملتهاا، فاال وجاه وأنا أقو 

ن قيل به، وقد يفتي بعضهم بهذا.   إللزامها بعمرة أخرى، وا 
ن كااان قااد أصاااب النساااء" يعنااي فساادت عمرتااه؛ ألنااه لاام يكملهااا، بقااي عليااه ركاان وهااو السااعي، فليرجااع  يقااول: "وا 

لصاافا والمااروة؛ ألنااه لاام يسااع قباال "حتااى يااتم مااا بقااي عليااه ماان تلااك العماارة؛ ألنااه غياار مسااألتنا التااي "فليسااع بااين ا
فاي  "والهدي"قضاء عن التي أفسد  "ثم عليه عمرة أخرى"افترضناها فيمن أتم العمرة التي فسدت لوجوب إتمامها 

 القضاء للفساد.
ألن المطلاوب  ؛ف مع يحدثه؟ فقال: ال أحب له ذلك"فيق ،"سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة

يسير منه ال باأس الإال أن الشيء  ا،ولو كان مباح   ،فال تضيع هذه الفرصة بالكالم ،في هذا المقام الذكر والدعاء
لكااان ال شاااك أناااه عااادول مااان الفاضااال إلاااى  ،ال يقاااال: بااابطالن الساااعي ،باااهل أماااا الشااايء الاااذي يشاااغل عااان األهااام

  المفضول.
فإنده  ،"إال وهدو يسدعى بدين الصدفا والمدروةذلاك  ، أو شك فيده فلدم يدذكر"امالك: ومن نسي من طوافه شيئ  قال "

"إال وهو يسعى  ؛ ألن الطواف لم يكمل، والسعي إنما يصح إذا وقع بعد طواف صحيح، ولو مسنون ايقطع سعيه"
يعناي شاك وهاو يساعى هال طااف  ن"فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يسدتيق ،بين الصفا والمروة

خمساااة، أو ساااتة، أو سااابعةل يرجاااع ويكمااال الساااادس والساااابعل ثااام يصااالي الاااركعتين علاااى ماااا تقااادم؛ ألن الاااركعتين 
"ويركدع ركعتدي مبنيتان على صحة الطاوافل ثام بعاد ذلاك يخارج إلاى الصافا، ويبادأ مان جدياد، فيبناى علاى األقال، 

 وال يعتد بما سعى؛ ألن صحته بتقدم طواف، أين؟ لطواف, ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة"ا
 ...........طالب:.

هااو يريااد أن يجعاال العبااادات مترابطااة، يجعاال السااعي مبنااي علااى عبااادة مشااكوك فيهااا، يحتاااج إلااى أن يباارأ ماان 
 عهدته.

 -صلى هللا عليه وسدلم-"وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 
انحاادرت  "حتددى إذا انصددبت قدددماه"أول مااا يناازل يمشااي المشااي المعتاااد  كددان إذا نددزل مددن الصددفا والمددروة مشددى"

ا  "في بطن الدوادي سدعى"قدماه  أي مان بطان الاواديل حتاى يخارج مناه، يساعى  "حتدى يخدرج منده"أي أسارع شاديد 
ا حتى أن ركبتيه تبينان من تحت إزاره من شدة السعي   .-صالة والسالمعليه ال-سعي ا شديد 

بادأ بالساعي باين  "قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيدت؟ قدال: ليرجدع"
؛ وذلاك ألن الساعي ال يصاح إال إذا كاان بعاد "ليرجدع فليطدف بالبيدت"الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيتل قاال: 

سامة بن شريك: "سعيت قبل أن أطاوف"، بعضاهم حكام علياه طواف عنده وعند جمع من أهل العلم، وأما حديث أ
بالشذوذ، ومان عمال باه، وصاححه أجااز مثال هاذه الصاورل ومانهم مان حملاه علاى القاعادة العاماة: "ماا سائل عان 
شيء قدم وال أخر في ذلك اليوم"، في ذلك اليوم، يعني يوم العيد"، وبعضهم وقاف علاى هاذا ولام يازد علياه، قاال: 

ن جهدل ذلدك حتدى يخدرج مدن ألن سعيه باطال،  ؛ثم ليسع بين الصفا والمروة" ،ليطف بالبيتف ا"ليرجع وجوب   "وا 
ن كان أصاب النساء ،مكة ويستبعد رجع  ،فإنه يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة, وا 



"ثدم عليده عمدرة ت التاي فساد فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقدي عليده مدن تلدك العمدرة"
 في القضاء جبر ا على ما تقدم، نعم. "والهدي"قضاء   أخرى"
 .إليك هللا أحسن

 باب: صيام يوم عرفة:
رضدي -حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عدن عميدر مدولى عبدد هللا بدن عبداس 

ا تمداروا عنددها يدوم عرفدة فدي صديام أن  -رضي هللا تعالى عنها-عن أم الفضل بنت الحارث  -هللا عنهما ناس 
فقال بعضهم: هو صائم, وقدال بعضدهم: لديس بصدائم، فأرسدلُت إليده بقددح  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 لبن، وهو واقف على بعيره فشرب.
 -رضي هللا تعدالى عنهدا-وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين 

تصوم يوم عرفة، قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع اإلمام، ثم تقف، حتى يبِي  ما بينهدا وبدين كانت 
 الناس من األر , ثم تدعو بشراب فتفطر.

 "باب صيام عرفة": -رحمه هللا تعالى-يقول 
لكان هال هاو  ،عماالوهو من أفضل األ ،يكف ر سنتين ،وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكف ر السنة الماضية والباقية
 ،أفطار والنااس ينظارون إلياه -عليه الصاالة والساالم-لكل أحد؟ أو يستثنى من ذلك الحاج؟ وفي الباب أن النبي 

 ،فمانهم مان كاان يصاوم ،ولاذا اختلاف الصاحابة ؛وقاد ضاع ف ،أنه نهى عن صاوم ياوم عرفاة بعرفاة -اأيض  –وفيه 
 ؛تاى جماع مان أهال العلام بتحاريم الصايام ياوم عرفاة بعرفاةوأف ،ا، ومنهم من ال يصوممكعائشة، وابن عمر، وغيره

 وذلكم ليتقوى على العبادة في هذا اليوم، ويستغل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء.
 من أهل العلم من أثمل ومن ذلك الشيخ ابن باز يقول: يأثمل يقول: يأثمل إن ثبت حديث نهى له وجه.

ر مولى عمدر بدن عبيدد هللا عدن عميدر مدولى عبدد هللا بدن عبداس ض"حدثني يحيى عن مالك عن أبي النيقاول: 
ديعني أماه  عن أم الفضل" "يدوم عرفدة فدي تجاادلوا، واختلفاوا  تمداروا عنددها" ا"عدن الفضدل بندت الحدارث: أن ناس 

يعناي اساتبعد  -صلى هللا علياه وسالم-منهم من قال: صام رسول هللا  "-صلى هللا عليه وسلم-صيام رسول هللا 
اار ساانتين، وال يصااوم! يرجااع إلااى مثاال هااذا الاانص، ويجاازم بااأن النبااي أن يقااو   -عليااه الصااالة والسااالم-ل: إنااه يكف 

فاااحتكموا إليهااا  "فقددال بعضددهم: هددو صددائم, وقددال بعضددهم: لدديس بصددائم"صااام، مااا يمكاان أن يفاارط بهااذا األجاار، 
وهدو إليده بقددح لدبن،  "فأرسدلتُ ، ليكاون الجاواب عمليًّاال ويكاون حينئاذ أوقاع فاي النفاوس "فأرسلُت إليه بقدح لبن"
زالات الشابهة، لايس  -خاالص–اآلن بعاد رؤيتاه يشارب، هال يمكان أن يقاال: إناه صاائم  واقف على بعيره فشدرب"

، وأقال األحاوال أن يكاون علاى جهاة -علياه الصاالة والساالم-ألحد أن يقول: إنه كان صاائم ا، ففاي البااب إفطااره 
 أقل أحواله أنه مستحب. -ة والسالمعليه الصال-االستحباب؛ ألن ما يصنعه 

 .............طالب:.
ا بالرسول، جاء في عبادات مكفرة، نعم؟  ليس خاصًّ

 .........طالب:.
 الل ما هو باإلشكال فيما تقدم، اإلشكال فيما تأخر.



 .........طالب:.
 عند النسائي، وصححه المنذري، نعم؟

 ........طالب:.
ا، وللحااافظ ابان حجاار صاححه المنااذري، وأماا بالنساابة ل صاوم يااوم عرفاة أنااه يكفار الساانتين، هاذا مااا فياه إشااكال أباد 

 رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، رسالة مطبوعة.
حماال   "وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفدة"

"قددال ومثلااه يااذكر عاان اباان عماار ، مومااه، وأنااه ال يوجااد مااا يخاارج ماان وقااف بعرفااةللحااديث الااوارد فااي ذلااك علااى ع
"ولقدد رأيتهدا عشدية عرفدة يددفع اإلمدام، ثدم تقدف، حتدى يبدي  مدا بينهدا القاسام بان محماد  القاسم: ولقد رأيتها"

رصاة يعني ينصرفون ويتركونها، فتبقى األرض بيضاء ليس عليها أحد، سيكون هنااك ف وبين الناس من األر "
 .ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم تفطر""ثم تدعو بشراب فألن تفطر، 

 أحسن هللا إليك.
 :ما جاء في صيام أيام منى :باب

صدلى -حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن سليمان بدن يسدار: أن رسدول هللا 
 نهى عن صيام أيام منى. -هللا عليه وسلم

بعدث عبدد هللا بدن حذافدة أيدام مندى  -صلى هللا عليده وسدلم-بن شهاب: أن رسول هللا وحدثني عن مالك عن ا
 يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر هلل.

: أن -رضدي هللا تعدالى عنده-وحدثني عن مالدك عدن محمدد بدن يحيدى بدن حبدان عدن األعدرج عدن أبدي هريدرة 
 يوم الفطر، ويوم األضحى.  نهى عن صيام يومين، -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

صدلى هللا عليده -"وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عدن األعدرج عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا 
 وهذا مجمع عليه كما تقدم في كتاب الصيام. يوم الفطر، ويوم األضحى." ،نهى عن صيام يومين -وسلم

-بي مدرة مدولى أم هدانئ أخدت عقيدل بدن أبدي طالدب وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن الهادي عن أ
أنه أخبره: أنه دخل على أبيه عمدرو  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهم

-بن العاص، فوجده يأكل، قال: فدعاني، قال: فقلت له: إني صدائم، فقدال: هدذه األيدام التدي نهاندا رسدول هللا 
 صيامهن, وأمرنا بفطرهن. عن -صلى هللا عليه وسلم

 : هي أيام التشريق.-رحمه هللا-قال مالك 
 "باب ما جاء في صيام أيام منى": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

عرفنااا مااا فااي صاايام يااوم عرفااة للحاااج وغياارهل ويااومي العياادين يحاارم صااومهما اتفاق ااا، وماااذا عاان أيااام منااى أيااام 
 التشريق؟.

"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن أبددي النضددر مددولى عمددر بددن عبيددد هللا عددن : -الىرحمااه هللا تعاا-يقااول المؤلااف 
وهاذا الخبار مرسال، لكان  نهدى عدن صديام أيدام مندى." -صلى هللا عليه وسدلم-سليمان بن يسار أن رسول هللا 

 يشهد له ما بعده.



ندى يطدوف بعدث عبدد هللا بدن حذافدة أيدام م -صدلى هللا عليده وسدلم-"وحدثني عن مالك ابن شهاب أن رسدول 
اا–وهاذا  "يقدول: إنمدا هدي أيدام أكدل، وشدرب، وذكدر هلل."يطوف يعناي يمشاي باين النااسل و يقول" مرسال،  -أيض 

 وهو موصول من جهات.
بنات أباي طالاب  "وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبيد هللا بن عبد هللا بن الهادي عن أبي مرة مدولى أم هدانئ"

مرو بن العاص أنه أخبره: أنه دخل على أبيده عمدرو بدن العداص "أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد هللا بن ع
صدلى هللا عليده -فقال: هذه األيام التي نهانا رسول هللا  ،صائم يقال: فقلت له: إن ،فوجده يأكل، قال: فدعاني

 ."عن صيامهن, وأمرنا بفطرهن -وسلم
، ال يجوز صيامها، بال هاي أياام أكال، وجاء التصريح بهال وأنه ال يجوز صيامها "قال مالك: هي أيام التشريق."

، يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي، وجب عليه الهدي، فلم يجده، وجب علياه أن -عز وجل-وشرب، وذكر هلل 
{يصوم عشرة أيام مكان الهدي:  ، وسبعة إذا [( سورة البقرة096)] }َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِِ

أهله، وهذه األيام الثالثة ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، أما إذا لم يتمكن، ولام يتقارر عناده أناه ال يجادل رجع إلى 
أو كان عنده ثم فقد، فقد نفقته يوم العيد، فلم يستطع أن يهدي، حينئذ يصوم أياام التشاريق، فلام يارخص ألحاد أن 

 يصوم أيام التشريق إال من لم يجد الهدي.
 وهللا أعلم.

 هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. وصلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (21كتاب الحج ) – الموطأ

 العمل في الهدي حين يساق( -)ما يجوز من الهدي 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛ سم.

 .إليكأحسن هللا 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمدد هلل رب العددالمين, والصددالة والسدالم علددى أشددرف األنبيداء والمرسددلين؛ نبينددا محمدد, وعلددى آلدده، وصددحبه 
 أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :باب: ما يجوز من الهدي

صدلى -حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسدول هللا 
 أهدى جمال  كان ألبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. -هللا عليه وسلم

صدلى هللا -: أن رسدول هللا -رضدي هللا عنده-وحدثني عدن مالدك عدن أبدي الزنداد عدن األعدرج عدن أبدي هريدرة 
؛ ))اركبهدا ويلدك((؛ فقال: يا رسول هللا إنهدا بدندٌة؛ فقدال: ))اركبها((رأى رجال  يسوق بدنة ؛ فقال:  -معليه وسل

 في الثانية، أو الثالثة. 
يهددي فدي الحدج  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار: أنه كان يرى عبد هللا بن عمر 

قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالدد بدن َأسديد؛ بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة؛ 
 وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. 

أهددى جمدال  فدي حدج أو  -رحمده هللا تعدالى-وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بدن عبدد العزيدز 
 عمرة.

عدن أبدي جعفدر القدارأ: أن عبدد هللا بدن عيداش بدن أبدي ربيعدة المخزومدي, أهددى بددنتين؛  وحدثني عدن مالدك
 إحداهما بختية.

كدان يقدول: إذا ُنتجدت الناقدة؛ فليحمدل  -رضدي هللا عنهمدا-وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمدر 
 ولدها حتى ينحر معها, فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.

ذا و  حدثني عن مالك عن هشام بدن عدروة أن أبداه قدال: إذا اضدطررَت إلدى بددنتك فاركبهدا ركوب دا غيدر فدادح, وا 
 اضُطررَت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها, فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.

به أجمعين. أما الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصح
 بعد:

 ما يجوز؛ ما يجزئ من الهدي. "باب ما يجوز من الهدي": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 



إلاى والهدي يطلق على المندوبل ويطلق على الواجب؛ فما ي هدى إلى البيت تقرب اا  "حدثني يحيى عن مالك"قال: 
جب، وال ارتكاب محظور؛ هاذا مان المنادوبل ودم أو ال بسبب متعة، وال قران، وال بسبب ترك وا -جل وعال-هللا 

الاااذي يسااار لاااه اإلتياااان  -جااال وعاااال-هلل  اوجاااب علاااى المتمتاااع، والقاااارن شاااكر   ،هااادي المتعاااة والقاااران؛ هاااذا واجاااب
"حدددثني ولكاال واحااد منهااا حكمااه الخاااص بااه. يقااول:  ،بالنسااكين فااي ساافر واحاادل ومااا وجااب بتاارك واجااب "جبااران"

صدلى هللا -عبدد هللا بدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن عمدرو بدن حدزم: أن رسدول هللا يحيى عن مالك عن نافع عن 
اإلماام مالاك  هاذا الحاديث هكاذا أخرجاه كدان ألبدي جهدل بدن هشدام فدي حدج أو عمدرة" أهدى جمدال   -عليه وسلم

ل ووصاله أباو داود مان طرياق النفيلاي؛ قاال: "حادثنا محماد بان سالمةل قاال: حادثنا محماد بان إساحاقل حادثنا  مرسال 
محمااد باان منهااالل قااال: حاادثنا يزيااد باان زريااع عاان اباان إسااحاق المعنااىل قااال: قااال عبااد هللا؛ يعنااي اباان أبااي نجاايح 

أهدى عام الحديبية جمال  كان ألباي جهال،  -صلى هللا عليه وسلم-حدثني مجاهد عن ابن عباس: أن رسول هللا 
ض باذلك المشاركين. اآلن هاذا الجمال أهادي في رأسه برة فضةل وقال ابن منهال: بارة مان ذهاب، زاد النفيلاي: يغاي

عاام الحديبيااةل وأبااو جهاال ق تاال فااي باادرل يعنااي قبال أربااع أو خمااس ساانواتل قااال النفيلااي: يغاايض بااذلك المشااركين؛ 
جاء به وأهداه إلى البيتل وهو جمل رئيسهم، ومقدمهم أبو جهل، وال شك أن في هذا إغاظة للمشركين؛ أقول: في 

الباارة: حلقااة تجعاال فااي لحاام األناافل حلقااة ماان ذهااب، أو ماان فضااةل أو ماان أي معاادن  هااذا إغاظااة؛ وأي إغاظااة؟!
كان، لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضةل وفي رواية أنها كانات مان ذهاب، المقصاود أن هاذا الجمال ال يضايره 

فيما ال  أبو جهل كان يركبه، ويستعمله، ويسخره -جل وعال-أن كان لمشركل وأن كان استعمل فيما يغضب هللا 
جال -، فجعال هادي ا يتقارب باه إلاى هللا -جال وعاال-ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي هللا  -جل وعال-يرضي هللا 

علاااى هاااذا العاااين المباحاااة إذا اساااتعملت فيماااا يرضاااي هللال أو اساااتعملت قبااال ذلاااك فيماااا ال يرضاااي هللال ثااام  -وعاااال
ذبح بهاا المسااروقل هاي السااكين التااي ياذبح بهااا الهاادي اساتعملت فيمااا يرضاي هللال ال تتااأثر بااذلك، فالساكين التااي ياا

واألضاحيل وال يضيرهال وال تتأثر بذلكل وال يقال: إن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما ال يرضاي هللال ينبغاي 
 أن يترك ويسي بل وال يتقرب به إلى هللا، ال ذنب له.

 -صدلى هللا عليده وسدلم-يدرة: أن رسدول هللا "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعدرج عدن أبدي هر يقول: 
"فقددال: بدنااة َكث اار اسااتعماله فيمااا يهاادى إلااى البياات ماان اإلباال، وقااد يطلااق علااى البقاارل  يسددوق بدنددة" رأى رجددال  
، وعلاى هاذا ال ينتفاع بهاال كماا أناه ال -عاز وجال-يسوقها ويمشاي، باعتباار أناه أخرجهاا مان مالاه هلل  "))اركبها((

علياه الصاالة -ئ ا وال يأكلل وال يرجع فيهاال فإناه ال يركبهاا هاذا علاى حاد فهماهل فقاال لاه النباي يبيع من أجزائها شي
"فقدددال:  -جااال وعاااال-يعناااي أخرجتهاااا مااان ماااالي هلل  ""فقدددال: يدددا رسدددول هللا إنهدددا بدندددةل ))اركبهاااا((: -والساااالم

لمااة ياادعى بهااا لكاانهم ال يقصاادون ل وهااذه ك"))ويلددك(("قااال لااه:  "الثالثددة"فااي  " فددي الثانيددة, أو"هااذه  "))اركبهددا((
معناها، فلمن استحق الهلكة يقال له: ويلاكل والاذي وقاع فاي هلكاة ال يساتحقها يقاال لاه: ويحاكل المقصاود أن هاذا 

بمااا اسااتعمل فيمااا ال يرضاايه؛ طيااب مااا الفاارق بااين أن  -جاال وعااال-ياادل علااى جااواز..؛ األول يجااوز التقاارب هلل 
تخلص منااه؟ ألن هللا طيااب ال يقباال إال طيب ااا؛ يعنااي مااا الفاارق بااين هااذا نقااول: يسااتعمل هااديل وبااين أن يقااال: ياا

ل ثم غنمه المسلمون أو  الجملل الجمل في الحديث األولل جمل ألبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثال 
ة التقارب، ونقول هذا استعمل فيما ال يرضاي هللال لام ال ياتخلص مناهل ال بنيا -عليه الصالة والسالم-اشتراه النبي 



بطرياق شارعي  -صالى هللا علياه وسالم-أهاداه بنياة التقارب؟ يقاال: إناه ملكاه النباي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
صاحيح؛ لكاان لاو كااان ملكاه بطريااق غيار شاارعيل قلنااا: ياتخلص منااهل لكان مااا دام ملاك بطريااق شارعي فهااو طيااب 

ال يضرها؛ فتركب عند الحاجةل وتحلب ويشرب من  ، وهنا يجوز االنتفاع بالبدنة فيما-جل وعال-يتقرب إلى هللا 
ن كانت هدي ا. -عليه الصالة والسالم-لبنها بقدر الحاجة فيما ال يضر بها وال بولدهال فالنبي   أمره بالركوب، وا 

"وحدددثني عددن مالددك عددن عبددد هللا بددن دينددار: أندده كددان يددرى عبددد هللا بددن عمددر يهدددي فددي الحددج بدددنتين، قااال: 
ال شاك أن الحاج أعظام مان العمارةل وأكثار عماال  وأعظام أجار ال فيناساب أن يهادى  مرة بدنة، بدنة"بدنتين, وفي الع

؛ ألناه عمال عظايمل وأماا العمارة -علياه الصاالة والساالم-فيه بدنتانل أو ثالث، أو عشر، أو مائة كما فعل النباي 
بادنتين، بادنتينل وفاي العمارة بدناة، فهي دونهل فيهدى فيهاا أقال مناه؛ ولاذا كاان عباد هللا بان عمار ي هادي فاي الحاج 

بدناة "قاال: ورأيتااه فاي العمارة ينحاار بدناة وهاي قائمااة" نعام، السانة فااي اإلبال أن تنحار قائمااة معقولاة يادها اليساارىل 
ال وأما بالنسبة للبدن مان اإلبال فإنهاا تنحار  وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبحل تضجع على جانبها األيمن فتذبح ذبح 

 العلم يقولون: إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أجزأ؛ لكن هذه هي السنة.قائمةل وأهل 
 طالب:...........

 كيف؟
 طالب:.........

 معقولة يدها اليسرى.
 طالب:........

 على جانبها األيسر.
 طالب:.......

 نعم يستقبل بها القبلةل ويمسكهال ويمسك رأسها بيده اليسرى، والمدية بيده اليمنى.
 ......طالب:.

 أي هدي؟ هدي العمرة؟
 طالب:........

، ياذبح قبال أن ل والرمايوقت ذباح الهادي فاي الحاج، يعناي فاي أثنااءه، يعناي بعاد أن يفعال الوقاوف بعرفاة والمبيات
ا–يطوف، وقبل أن يسعىل ففي العمرة  لو كان بعاد الطاواف والساعي وقبال الحلاق ال باأس، نظيار ماا يفعال  -أيض 

 في أثنائهال نعم.في الحجل المقصود أنه 
 طالب:.............

 لو كان بعدها ال بأس، ما فيه إشكال.
 منزله في دار؟ نعم؟ "ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن َأسيد, وكان فيها منزله"قال: 

 أقول: منزل ابن عمر في دار؟ يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل؟ 
 طالب:.........

 ..؟الدار ي بيت هذا الرجل؟يعني غرفة ف



 طالب: .........
الل مااا يلاازمل يعنااي يناازل فااي هااذه الاادار، يعنااي فااي بعااض هااذه الاادار، علااى كاال حااال الاادار قااد تطلااق علااى الحااي، 

ااا–تطلااق الاادار علااى الحاايل تطلااق  ل معناهااا  ))خياار دور األنصااار بنااي عبااد األشااهل((علااى القبيلااة:  -أيض  مااثال 
اجد فااي الادورل وأن تطيااب وتنظاف، يعنااي فااي األحيااء، المقصااود أن الادار أعاام ماان أن قبيلاة، أماار أن تبناى المساا

نعامل تنحار البدناة فاي اللباة، فاي أصال العناق  ولقد رأيته طعن في لبة بدنته""تكون بيت ا أو حجرة أو غرف، قاال: 
ماة بالحرباةل أو حتى خرجت الحرباة مان تحات كتفهاا، هكاذا تنحار اإلبال قائ "حتى خرجت الحربة من تحت كتفها"

 في السكين الطويلة في لبتها.
نعامل  فدي حدج أو عمدرة." "وحدثني عن مالك عن يحيدى بدن سدعيد: أن عمدر بدن عبدد العزيدز أهددى جمدال  قاال: 

 الجمل يهدىل ليس معنى بدنة أن تكون أنثى؟ الل ما يلزم أن تكونل بدنة تطلق على اإلبل ذكر ا كان أو أنثى.
جعفددر القددارأ: أن عبددد هللا بددن عيدداش بددن أبددي ربيعددة المخزومددي أهدددى بدددنتين "حدددثني عددن مالددك عددن أبددي 

إحداهما بختية، أهدى بدنتين إحداهما بختياة والثانياة، نعام؟ عادياةل ذات سانام واحادل والبختياة لهاا  إحداهما بختية"
 إهداؤها. يجزئ  -على ما تقدم في كالم اإلمام مالك-سنامان، والبخات نوع من البدن، من اإلبل، يجزئ 

 ِتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها""وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان يقول: إذا نُ 
 اآلن نتجت الناقة؛ نعم؟

 طالب:.............
 ما معنى صغير؟
 طالب:..........

 اآلنل ماذا نعرب الناقة؟ نعم؟
 طالب:.........

 كيف؟
 طالب:........
 طيب المنتج ما هو؟ نائب فاعل، 

 طالب:.........
 فاعل، نعم؟

إذا كاناات الناقااة هااي نائااب الفاعاالل فالفاعاال مااا هااو؟ فلي حماال ولاادهال ودل علااى أن الناقااة هااي الفاعاال، هااي التااي 
أنتجت الولدل ولم يسامع هاذا الفعال إال علاى هاذه الصايغة المغيارةل والناقاة فاعالل نتجات الناقاةل فالولاد هاو المناتجل 

 وتقديرهل نعم؟  -جل وعال–هي المنتجةل والكل بأمر هللا  والناقة
 طالب:............

 ، لكن الناتج، المنتجة هي األم، نعم؟-جل وعال-الفاعل في الحقيقية هو هللا 
 طالب:............

 ال مانعل سهلل مثل ما يقال: بنت وولد له كذا، ما فيه إشكال، نعم؟



ل ماان المعلااوم إلااى المجهااولل والناقااة فاعاالل  ولاام يساامع الفعاال ن ااتج إال علااى هااذه الصاايغةل وصاايغته صاايغة المحااوَّ
والمنااتج هااو الولاادل فليحماال ولاادها حتااى ينحاار معهااا، مااا يقااال: هااذا نماااء منفصاالل والمهاادى هااو األمل نقااول: فااي 

اا له ديتاهل ورجوعاه الهدي يتبعه النماء المنفصلل والنماء المتصل، يتبع المهدىل فال يجوز التصرف فياه؛ ألناه تبع 
ماا وجادوا ماا يحملوناه  "فإن لم يوجدد لده محمدل" -جل وعاال-في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى هللا 

 حتى ينحر معها.حمل مع أمه  "حمل على أمه حتى ينحر معها"عليه 
دقاال:   غيدر فدادح" ا"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بددنتك؛ فاركبهدا ركوب 
دل علاى أناه لاو كاان معاه ماا يركباه ومعاه الهادي  غير متعبل وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليهاا، يعني

 و؟ما هإنما يستعمل دابتهل  ،أنه ال يستعمل الهدي
 طالب:............

 يركبها؟
 طالب:...........

 نعم؛ ألنه محتاج إليها ليس معه غيرها؛ ألنه يمشي.
ذا اضدطررت إلدى لبنهدا فاشدرب بعدد ات إلى بدنتك فاركبها ركوب  "إذا اضطرر   أن يدروى فصديلها" ماغير فدادح, وا 

فصاايلها: يعنااي ولاادها الااذي انفصاال عنهااا وولدتااه، ال بااد ماان رعايتااه والعنايااة بااهل وهااو أحااق بلاابن أمااه، فااإذا روي 
بعهاا نماؤهاا ساواء كاان متصاال  أو على ما تقدم من أنه يت "فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها"فصيلها، يشرب منه 

، نعم؟  منفصال 
 طالب:.............

 ماذا فيه؟
 طالب:............

 يعني ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصلل وهل يتبع النماء مطلق ا أو ال يتبع؟
 طالب:.........

 نعم.
منت، يتبع أو ال يتبع؟ النمااء المتصال يعني في مدة الخيار ولدت، فهل يتبع ولدها أو ال يتبع، في مدة الخيار س

 يتبع، لكن النماء المنفصل الل هنا هل في مدة خيار؟ خرجت، انتهت كالمبيع بعد مدة الخيارل مثله ما يفرق.
 طالب:..............

 ماذا فيه؟
 طالب:..............

 الهبة بعد قبضها تلزمل قبل قبضها ال، المنفصل ال. نعم؟
 أحسن هللا إليك.



 اب: العمل في الهدي حين يساق:ب
أندده كددان إذا أهدددى هدددي ا مددن  -رضددي هللا عنهمددا-حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن نددافع عددن عبددد هللا بددن عمددر 

المدينة قِلده، وأشعره بذي الحليفة؛ يقلده قبدل أن يشدعره، وذلدك فدي مكدان واحدد، وهدو موجده إلدى القبلدة يقلدده 
معدده حتدى يوقدف بدده مدع الندداس بعرفده, ثدم يدددفع بده معهددم إذا  بنعلدين, ويشدعره مددن الشدق األيسدر, ثددم يسداق

دا,  دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر، نحدره قبدل أن يحلدق أو يقصدر, وكدان هدو ينحدر هديده بيدده, يصدفهن قيام 
 ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويطعم.

فددي سددنام هديدده وهددو كددان إذا طعددن  -رضددي هللا عنهمددا-وحددثني عددن مالددك عددن نددافع: أن عبددد هللا بددن عمددر 
 يشعره, قال: بسم هللا وهللا أكبر. 

كددان يقددول: الهدددي مددا قلددد، وأشددعر  -رضددي هللا عنهمددا-وحدددثني عددن مالددك عددن نددافع: أن عبددد هللا بددن عمددر 
 ووقف به بعرفة.

كددان يجلددل بدندده القبدداطي واألنمدداط  -رضددي هللا عنهمددا-وحدددثني عددن مالددك عددن نددافع: أن عبددد هللا بددن عمددر 
 م يبعثها بها إلى الكعبة, فيكسوها إياها.والحلل، ث

وحدثني عن مالدك: أنده سدأل عبدد هللا بدن ديندار: مدا كدان عبدد هللا بدن عمدر يصدنع بجدالل بدنده، حدين كسديت 
 الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها. 

بددن: الثندي كدان يقدول فدي الضدحايا وال -رضي هللا عنهمدا-وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر 
 فما فوقه.

كدان ال يشدق جدالل بدنده, وال يجللهدا  -رضدي هللا عنهمدا-وحدثني عن مالك عن ندافع: أن عبدد هللا بدن عمدر 
 حتى يغدو من منى إلى عرفة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بندي ال ُيهددين أحددكم مدن البددن شديئ ا 
 مه؛ فإن هللا أكرم الكرماء, وأحق من اختير له.يستحي أن يهديه لكري

 "باب العمل في الهدي حين يساق": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من المدينة قلده وأشدعره بدذي  ا"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدي  

قبل الميقاتل ينبغي أن يساق الهادي قبال الميقاات "إذا  يعني بالميقاتل وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من الحليفة"
يقلاده  "يقلده قبل أن يشعره"أهدى هدي ا من المدينة قلده، وأشعره بذي الحليفة" فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشاعره 

يتعرض لاه أوال  بأن يربط به نعلين في جهته اليمنىل أو على رقبته، المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هدي فال 
بسوء "يقلده قبل أن يشعره" اإلشعار: شق الجهة اليسرى من سنام  البعيار حتاى يخارج الادم؛ ليعارف أن هاذا هادي 

دد "القبلددة, يقلددده جهااة  "موجدده إلددى"وهااو موجااه يعنااي الهاادي  ه""قبددل أن يشددعره، وذلددك فددي مكددان واحددد وهددو موجَّ
ألناه هادي جااء باه الحااج  ؛مدع النداس بعرفدة" ثم يساق معه حتدى يوقدف بده، األيسر بنعلين ويشعره من الشق

"ثم يسداق معده حتدى يوقدف بده مدع النداس بعرفدة, ثدم من بلدهل وال ينحر حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر، 
يعناي بعاد أن  قبدل أن يحلدق أو يقصدر" همزدلفة, فإذا قددم مندى غدداة النحدر نحدر اليدفع به معهم إذا دفعوا إلى 

"قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هدو ينحدر  -عليه الصالة والسالم-هديه كما فعل النبي  يرمي جمرة العقبة ينحر



، وهاذه هاي السانة فايمن يقادر علاى -صالى هللا علياه وسالم-ابن عمر ينحر هديه بياده؛ اقتاداء باالنبي  هديه بيده"
ال  تكفاي الوكالاة فاي ذلك ويحسنهل أما مان ال يقادر علاى نحار الهادي بيدياه يوكالل فاإن أمكناه الحضاور حضارل وا 

دهاذا  فااي حجاة الاوداع نحاار ثالث اا وسااتين مان الباادن بياده الشااريفةل  -علياه الصااالة والساالم-النبااي  "ا"يصددفهن قيام 
دنحار ماا غبار،  -رضي هللا تعالى عناه-وترك ما بقيل ما غبر لعلي  ثدم  ،ويدوجههن إلدى القبلدة ا،"يصدفهن قيام 

طبخ منه ما يطبخل ثم ي ؤكل منه ما ي ؤكالل ويطعام مناه ماا ي طعامل يعني بعد أن ينحر هذا الهدي، وي   يأكل ويطعم"
 وي تصدق ويهدى منه.

وهدو يشدعره قدال: بسدم هللا  ؛أن عبدد هللا بدن عمدر كدان إذا طعدن فدي سدنام هديده وحدثني عن مالك عن نافع:"
 التسمية حكمها..، نعم؟ وهللا أكبر"

 طالب: ...............
 كيف؟

 طالب:................
ل [( ساااورة البقااارة085)] }َوِلُتَكبِِدددُروْا َّللِاَ َعَلدددى َمدددا َهدددَداُكْم{الوجاااوب، بااال اشاااتراط حااال األكااالل والتكبيااار سااانة: 

فالتسمية شرط لحال األكالل والتكبيار سانةل وبعاض الخطبااء فاي ياوم العيادل فاي خطباة العياد يقاول: يسامي وجوب اا، 
أكباار اسااتحباب ا، وعامااة الناااس عنااد الااذبح يقولااون هكااذال يااذبحها ويكباار اسااتحباب ال باال يقااول: بساام هللا وجوب ااال وهللا 

ويقااول: بساام هللا وجوب ااا وهللا أكباار اسااتحباب ا! يقولااون هااذا؛ ألنهاام يساامعون الخطياابل العااوام إذا ساامعوا شاايئ ا ماان 
ماان حرصااهم علااى التطبيااق والتنفيااذ يطبقونااه بحروفااه وال يتصاارفوا، قااد يظنااون أن مثاال هااذا ال يجاازئ، لكاان ال بااد 

 البيان لعامة الناس؛ ألن هذا دين، ال بد أن يبي ن لهم معنى الوجوب، ومعنى االستحباب، نعم؟
 طالب:.............

 هذا فعل ابن عمرل فعل ابن عمر، نعم؟
 طالب:.....................

 نعم.
 طالب:....................

نَُّه َلِفْسٌق{}َواَل َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم َّللِاِ عَ   ؛ ماذا فيها؟ [( سورة األنعام020)] َلْيِه َواِ 
 طالب:...................

 ال فيه أدلة، فيه اشتراطل نصوص الصيدل ونصوص الذبائح كلها تدل على االشتراطل وأنها ال تؤكل.
 طالب:.................

ددا َلددْم ُيددْذَكِر اْسددُم َّللِاِ نعاام:  ، هااذا شاارط لصااحة األكاالل ماان أهاال [( سااورة األنعااام020)] {َعَلْيددهِ  }َواَل َتددْأُكُلوْا ِممَّ
العلاام ماان يفاارق بااين الناسااي وغيااره؛ فالناسااي يساامي إذا ذكاار لكنااه ال يجاازئ بحااال؛ ألنااه حاارم منهااا ماارة مااا نسااي 
التساااميةل والشااارط ال يعفاااى عناااه بالنسااايان؛ ألن النسااايان ينااازل الموجاااود منزلاااة المعااادوم، لكااان ال عكاااس؛ ال ينااازل 

 لمعدوم منزلة الموجودل ال بدل لو صلى من غير طهارة ناسي ا يكفي؟ ما يجزئ. ا



يقول: بسم هللال عند اإلشعارل بسم هللا وهللا أكبر، كال هاذا علاى جهاة االساتحباب، لكان الوجاوب عناد الاذبحل عناد 
 الذبح.
 شدعر, ووقدف بده بعرفدة""وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان يقول: الهددي مدا قلدد وايقاول: 

فعلى هذا غيره ليس بهديل لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرهال ولم يقلدها، ما فيه ما يدل على أنها هادي؛ 
ألن مثل هذه األمور الظاهرة تجعلها هدي ا بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر، لكن إذا لم توجد هذه العالماات الدالاة 

تقرب بها ال يدري عن ذلكل إن اشتراه بمكة أو بمناى؛ يعناي داخال الحارم؛ يسامى هادي على أنها هدي فالذي لم ي
 أو ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق؟ يقال: ساق الهدي، نعم؟

 طالب:...........
علااى كالمااه: "الهاادي مااا قلااد واشااعرل ووقااف بااه بعرفااة" مفهومااه أن مااا عااداه لاايس بهااديل فعلااى هااذا إن اشااتراه ماان 

 أو لم يخرج به إلى الحل، فإنه ال يسمى هدي، نعم؟ مكة أو منىل
 طالب:.................

ال ليس بهدي؟ المفهوم.  له مفهوم؛ ألنه يقول: "الهدي ما قلد واشعر، ما عداه هديل وا 
 األجر واالتباع؟ الكاملطالب: هل الهدي الصحيح 

 إذا ما اشعر، وقلد فليس بهدي. ال على كل حال المسألة خالفية؛ من أهل العلم من يقول: ليس بهدي؛
 طالب:...........

ال، من الميقات، عندهم يشعر من الميقات "ووقف به بعرفة" هذا إذا كان في الحجل أما إذا كان في العمارة شايء 
 آخرل إذا كان هدي ا مرسال  وصاحبه ببلده حكمه حكم آخرل المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم.

يجلل البادن يعناي يكساوها ويغطيهاا باالجالل  لك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان يجلل بدنه""وحدثني عن ما
: جماع نماط، وهاو "واألنمداط"جماع: قبطاي: ثاوب رقياق مان كتاان، منساوب إلاى القابطل  "كان يجلل بدنه القبداطي"

أكثار مان لاون، فإناه يقاال ثوب من صوف ذي ألوانل وال يقال لألبايض: نماط، إال إذا كاان ذا ألاوانل إذا كاان مان 
 له: نمطل والنمط: الثوب المذكور:

 "أل" حاااااااااااااااارف تعريااااااااااااااااف أو "الااااااااااااااااالم" فقااااااااااااااااط
 

 فااااااااااااااانمط عرفااااااااااااااات قااااااااااااااال فياااااااااااااااه: "الااااااااااااااانمط" 
 

جمع حلةل وال يكون إال من ثوبين من جنس واحدل فالثوب الواحد يقال له: حلةل أم ما يقال له:  "واألنماط والحلل"
 حلة؟ 

 طالب: ليس بحلة.
ذا اا–كاان الجانسل أحاد الثاوبين مان جانس، والثاوب اآلخار مان جانس آخارل فإناه  ليس بحلاةل وا  ال يقاال لاه:  -أيض 

 ؛ نعم؟"ثم يبعث بها إلى الكعبة"حلة 
 طالب:...................

 يعني من قطعتين كالهما أحمرل من جنس واحد.
 طالب:..........



ي أنها حمراء خالصاة؛ لاورود النهاي الصاحيح عان ال، ما تسمى حلة إال إذا كانت قطعتينل وكونها حمراءل ال يعن
األحمر، لكنها خالطها لون آخرل ففيها خطوط وأعاالمل وأماا كونهاا حماراء فاألن األحمار غالابل يغلاب علاى غياره 

 "ثم يبعث بهدا إلدى الكعبدة فيكسدوها إياهدا"من األلوان، كما يقال في الشماغ: أحمرل مع أن البياض بقدر الحمرة 
ي تجلاال بهااا الباادن إذا فاارغ منهااا ينزعهااا عنهااا قباال الااذبح؛ لاائال تااتلطخ بالاادماءل ثاام يرساال بهااا إلااى هااذه الجااالل التاا

 الكعبة لتكسى إياها، لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين من والة األمر، ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها.
ر يصنع بجالل بدنه, حدين كسديت "وحدثني عن مالك أنه سأل عبد هللا بن دينار: ما كان عبد هللا بن عمقاال: 

صارت الكسوة رسميةل في أول األمر كانت شعبية، األمر متروك للناس؛ لكن لماا صاارت  الكسوة؟" هالكعبة؟ هذ
"قال: كان رسمية تبناها الوالة، وصاروا يكسونها كل سنةل فما صار لهذه الجالل التي ترسل للكعبة؟ ال داعي لها 

 ".يتصدق بها
الثناي فماا  "هعن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان يقول فدي الضدحايا والبددن: الثندي فمدا فوقد "وحدثني عن مالك

فوق البدن من الهدي، ومثله العقيقة، ال يجزئ فيهما إال ما يجزئ في األضاحيل والذي يجزئ األضاحي: الجذع 
يجزئ الجاذعل وهاو ماا لاه  لكن -إن شاء هللا تعالى-من الضأنل والثني مما سواه، على خالف في الجذع سيأتي 

ستة أشهرل والثني مما سواهل من المعز سانة كاملاةل ومان غيرهاا يتفااوت بحساب تفااوت الجانسل فاالثني مان البقار 
والثني من اإلبلل والمقصود أنها متفاوتةل ال شك أنها إذا أهديت إلى الكعباة خرجات مان ملاك المهادي، فاال يجاوز 

 بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع، وتصرف على الكعبة.أن يتصرف فيها؛ يعني هي للكعبةل ثم 
الثناي فماا فوقاهل وعرفناا أن  "حدثني مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان يقول في البدن: الثندي فمدا فوقده"

 الجذع من الضأن يجزئل وأما ما عداه فال بد من أن يكون ثني ال ال ما دون ذلك؛ فإنه ال يجزئ.
أن عبد هللا بن عمر كان ال يشق جالل بدنه, وال يجللها حتى يغدو مدن مندى إلدى  :نافع "حدثني عن مالك عن

تالف لشيء من المال "وال يجللها حتاى يغادو مان  عرفة" كان ال يشق جالل بدنه؛ ألن شق الجالل فيه إضاعة وا 
ذا نحرها نزع جاللها " مخافاة أن يفسادها الادمل منى إلى عرفة؛ لكي يوفر هذا الجالل من كثرة االستعمالل قال: "وا 

 ثم يتصدق بها؛ ألنه إذا أفسدها الدم قلَّت ماليتها وتأثرتل وقد ال يوجد من يقبلها.
": يا بني عروة بن الزبير كان يقول لبنيه "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه"

يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشايء الارديل  "يستحيي أن يهديه لكريمه ن شيئ اال يهدين أحدكم من البد
ُمددوْا اْلَخِبيددَث ِمْنددُه ُتنِفُقددوَن َوَلْسددُتم ِبنِخِذيددِه ِإالَّ َأن : -جاال وعااال-فااال يهاادي هااذا الشاايء الااردي إلااى هللا  }َواَل َتَيمَّ

فإذا كان  أكرم الكرماء" "فإن هللال فال يهدي شيئ ا يستحيي من إهدائه لكريمه، [( سورة البقرة267)] ُتْغِمُضوْا{
 "وأحدق مدن اختيدر لده"أحاق وأكارم أن يساتحيى مناه مان النااس،  -جال وعاال-اآلدمي المساكين ي ساتحيا مناه فااهلل 

ْم َشَعاِئَر َّللاَِّ َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{األجود واألطيب:  -ل فكال ماا يخارج هلل [( سورة الحاج12)] }َوَمن ُيَعظِِ
فيه أن يكون أطيب الموجاودل وقاد قيال: إن الشاعائر هناا هاي ماا يشاعر مان األنعاام؛ الشاعائر:  يتوخى -جل وعال

 جمع شعيرة، فعيلة، بمعنى المفعول ما يفعل به، ما يهدىل وما يشعر من األنعام.
 وهللا أعلم.



 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (22كتاب الحج ) - الموطأ

أصاب أهله قبل  -هدي من فاته الحج  -هدي المحرم إذا أصاب أهله  -ل ض)العمل في الهدي إذا عطب أو 
 ما استيسر من الهدي( -أن يفيض 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهل سم 
  إليك.أحسن هللا
  الرحمن الرحيم بسم هللا

نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
 أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر لسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 : -تعالى -رحمه هللا--قال المؤلف 
 ل:ضمل في الهدي إذا عطب أو باب: الع

 -صلى هللا عليه وسلم-حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول هللا 
))كل بدنة : -صلى هللا عليه وسلم-قال: يا رسول هللا كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول هللا 

 ., ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها((فانحرها، ثم ألقي قالدتها في دمها ،عطبت من الهدي
فعطبت فنحرها، ثم  اوحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوع  

ن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها.  خلى بينها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء, وا 
 مثل ذلك. -ما-رضي هللا عنه--هللا بن عباس وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد 

 ،، أو هدي تمتع فأصيبت في الطريقاوحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء  أو نذر  
 فعليه البدل. 

أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو  -مارضي هللا عنه--وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
ن كانت تطوع   اكانت نذر   ماتت, فإنها إن ن شاء تركها. ا،أبدلها, وا   فإن شاء أبدلها، وا 

 وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: ال يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك.
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينل أما  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 بعد: 
 "باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل": -تعالى -رحمه هللا--ول المؤلف فيق

 عطب: يعني هلكل أو قارب الهالكل أو ضل: بأن فقده صاحبه.
 "-صلى هللا عليه وسلم-"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول هللا 

والمراد بالعطب هنا: ما يقرب  نع بما عطب من الهدي؟""قال: يا رسول هللا كيف أصيعني الذي يرعى شؤونها 
عليه الصالة -إنما قرب منهل بدليل قوله له  ،من التلف والهالكل ال من فاتت روحهل وال من ثوي بالفعل



تكون ماتت:  ،لو كانت هلكت بالفعلل ال يجوز فيها النحر ))كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها((: -والسالم
ليعرف أنها هديل فيأكل منها من له األكل:  ،من الهدي فانحرها, ثم ألقي قالدتها في دمها(())كل بدنة عطبت 

المؤتمن عليها ال يأكل منهال وجاء مصرح  ،وهذا يعني أنه ال يأكل منها ،))ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها((
 لئالج إليها ثم يزعم أنها عطبتل و يحتا لئال ؛للمادةل نعم ابه في الصحيحل في صحيح مسلمل لماذا؟ وذلك حسم  

ينحرها ويأكل  ،مجرد ما تصاب بأدنى شيء ،يسرع في تقدير الَعَطب المجيز لذبحها إذا أتيح له األكل منها
))كل بدنة فلن ينحرها حتى يغلب على ظنه أنها ال يتصل إلى محلها،  ،لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها ،منها

تفتل القالئد، تعلق عليها النعالل  ،ل عرفنا أن الهدي يقلدقي قالدتها في دمها((عطبت من الهدي فانحرهال ثم أل
 .))ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها((إذا كانت من اإلبلل  ،وتشعر
فعطبت  ا"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوع  يقول: 

ال يضمنها إذا كانت  ،يعني أنه ال يضمنها يأكلونها, فليس عليه شيء" فنحرها, ثم خلى بينها وبين الناس
ن أكل منها, أو أمر من  ،إذا عطبت ثم نحرهال وخلى بينها وبين الناس يأكلونهال هذا ال شيء عليه ا،تطوع   "وا 

نيها وبين فعطبت فنحرهال ثم خلى ب ا؟ "من ساق بدنة تطوع  ماذاإن أكل منها ألنها واجبهل  يأكل منها غرمها"
ن أكل منها" كما تقدم يتهم في دعوى  لئال ؛أنه ال يحل له األكل منها ،الناس يأكلونهال فليس عليه شيءل وا 

 يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحرل "أو أمر من يأكل منها غرمها". لئالالطلبل أو 
هناك فرق بين بدنة التطوع  لك""وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد هللا بن عباس مثل ذقال: 

جزاء  يعني  "ا"حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء  أو نذر  ولذا قال:  ؛والبدنة الواجبة
فأصيبت في الطريق فعليه  ،أو هدي تمتع ا"أو نذر   ،ل أو جزاء ارتكاب محظورل أو ترك مأمورجزاء صيد مثال  

فإنه  ،بلغ الهدي محلهل هذا عليه البدلل أما التطوع فإذا ذبحهل ولم تتجه إليه التهمةألنه ال يجزئ حتى ي ؛البدل"
 يجزيه ذلك.

لتل أو ضوخرجت و  ا، صار الباب مفتوح  مثال   ،ل وقبل يوم العيد في يوم عرفةمثال   ،شخص اشترى أضحية
هناك فرق بين  ،والواجب ؟ أو نقول: فرق بين التطوعأم اليغرمها  ،خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت

ن كانت واجبة فإنه يغرمها "أو هدي تمتع فأصيب افإن كانت تطوع   ،التطوع والواجب ل فال يغرم كما هنال وا 
 بالطريق فعليه البدل".

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن قال: 
ن كانت تطوع  فإنه يضمنها، ويغرمها  "أبدلها"جبة يعني وا "اكانت نذر   ن شاء تركها." ا،"وا   فإن شاء أبدلها، وا 

ن شاء اكتفى بهال وهذه تختلف عن سابقتها  ،المتطوع أمير نفسه ،يعني األمر إليه إن شاء غرمها وأبدلها، وا 
ستقرة، وتركها للناس يأكلونهال قاربت الموت ثم ذبحهال والحياة فيها م ،بأنها ماتت وفاتت روحها، األولى عطبت

ن شاء تركها اأبدلهال إن كانت تطوع   اإن كانت نذر   ،وهذه ضلت أو ماتت ألنه أمير نفسهل  ؛إن شاء أبدلها وا 
 فبدله حكمهل والبدل له حكم المبدل. ،فاألصل ندب ال يلزم به

 طالب:............
 ؟ما هو



 طالب:.............
ن شاء ترك.إن شاء أ ،مثل صيام التطوع ن شاء أفطرل إن شاء قضاه وا   مضاه وا 

 نعم؟
 طالب:.............

 نعم؟ ،ما فيه إشكال ،عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجة موصول ،لكنه موصول في السنن
 طالب:...........

 يعني تلف ماتل قارب الموت؟ نعم،
 طالب: قارب الموت.

الجزاء ما يؤكل منهل والتطوع يؤكل منهل هدي  ،شيء ما يؤكلشيء يؤكل منه، و  ،هذا يختلف ،فنحره في وقته
 المتعة والقران يؤكل منه.

 ،من الجزاء "وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: ال يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك."يقول: 
ألن هذه  ؛ان أننا نسرعجزاء الصيدل وال من النسك يعني من تركهل من ترك النسكل لو تشوفون وتالحظون يا إخو 

 .-إن شاء هللا تعالى-ل حتى ملها اإلخوانل وقل الحضور بسببهال فنسرع في شرحها االموضوعات تكررت مرار  
 أحسن هللا إليك.

 سم.
 باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:

-رة وعلي بن أبي طالب وأبا هري -رضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب 
ُسئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى  -مارضي هللا عنه

ذا أهال -رضي هللا عنه-يقضيا حجهما, ثم عليهما حج قابل والهدي, قال: وقال علي بن أبي طالب  : وا 
 بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.

: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك,  ،وقع بامرأته وهو محرم فقال سعيد: إن رجال   ؟ فلم يقل القوم شيئ ا،محرم

 فقال بع  الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل, فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي
أفسداه, فإذا فرغا رجعا, فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهالن من حيث أهال بحجهما الذي 

 بدنة، بدنة. اأفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما, قال مالك: ُيهديان جميع  
عليه  ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب ،في رجل وقع بامرأته في الحج قال مالك

الهدي وحج قابل, قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة, فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه 
 حج قابل.

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة, التقاء الختانين 
ن لم يكن ماء دافق   حتى  ااء الدافق, إذا كان من مباشرة, فأما رجل ذكر شيئ  الم -اأيض  –، قال: ويوجب ذلك اوا 
لم يكن عليه  ،قبَّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق , ولو أن رجال  افال أرى عليه شيئ   ،خرج منه ماء دافق



في الحج أو العمرة, وهي له  افي القبلة إال الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرار  
ن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء  إن أصابها ،ذلك مطاوعة, إال الهدي وحج قابلفي  في الحج, وا 

 العمرة التي أفسدت والهدي.
 "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله": -تعالى -رحمه هللا-يقول 

الوقوف وقبل  ل وبعدافسد حجه إجماع   ،عرفنا أن من جامع امرأتهل حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف
ذا حصل منه الجماع بعد الوقوفل ))الحج عرفة((للحنفية لحديث:  افسد عند الجمهور خالف   ،التحلل األول ل وا 

ن بقي عليه من أعمال الحج ما بقيل فالعبرة بالتحلل  وبعد التحلل األولل فإنه ال يفسد حجه عند الجمهورل وا 
أهل العلمل ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسدهل وأن يهدي  إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة ،األول

 .بدنةل وأن يحج من قابلل ومضى الكالم في هذه المسألة مفصال  
 ."باب هدي المحرم إذا أصاب أهله"يقول: 
نما ذكره هنا من أجل الهدي"حدثني يحيى.." قال:   ألن األبواب متعلقة بالهدي. ؛وا 

 -مرضي هللا عنه-ن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أ
"فقالوا: ينفذان, يمضيان لوجههما حتى وهو محرم بالحج  سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج"

ليس عليه  ))ليس عليه أمرنا((ألنه:  ؛نه ال يلزمإلمن قال:  اخالف   ،ألن الفاسد يلزم المضي فيه ؛يقضيا حجهما"
فال يكلف أن يأتي بعبادة مردودةل وتقدم كالم ابن حزم  ،فهو مردود عليه -عليه الصالة والسالم-ر الرسول أم

 نية المضيل أو ال تشترط؟ نعم؟ ،فهل تشترط له النية ا،نه ما دام فاسد  إلكن غاية ما يقال في هذا:  ،في هذا
 طالب:.........

من الحجل وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائضل وأتمت هو ما علم أنه فاسد حجه حتى انتهى  ،هو فاسد
عمرتها الفاسدةل هل نقول: هذا المضي يكفي ولو كان من غير النيةل هذا ما سأل إال بعد ما انتهى من أعمال 

ال ما يكفي؟ ،حجهل فقيل له: حجك فاسدل وعليك أن تمضي في فاسدك   يكفي هذا الحج الذي مضى فيهل وا 
 .طالب:..........

 نعم؟
 طالب:...........

القضاء ال بد منهل والهدي ال بد منه، ما قلنا: في مسألة العمرةل فيمن طافت وهي حاضتل ثم سعت وقصرتل 
 وذهبت على ظنها على أنها أتمت عمرتها.

 طالب: ورجعت لبلدها؟
أنا أقول: هل الفاسد  ،هذاما بحثنا هذا؟ بحثنا  ،ورجعتل يقال: تأتي بعمرة إمضاء  للفاسدل ثم تأتي بعمرة قضاء

فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا  -جل وعال-يحتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى هللا 
نقول له: ما نويت أن تمضي في فاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه  ،ما سأل في الحج إال بعدما تمت أعمال الحج

من أهل العلم من يقول: تأتي  ،ميع األعمال المرتبة على الطواف باطلةالمرأة بطواف باطلل ويتبعه السعيل وج



بعمرة جديدة إمضاء للفاسدةل ثم تأتي بالقابلل واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدةل ثم تأتي 
 بعمرة صحيحةل وقل مثل هذا في الحج.

 "يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهما"يستمران  "عن رجل أصاب امرأته وهو محرم بالحج, فقالوا: ينفذان"
ذا أهال بالحج من قابل" ،إمضاء للفاسد من  "ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وا 

فتي أن حجه فاسدل وقال: ما دام الحج المسألة في شخص: جامع أهله فأ   "تفرقا حتى يقضيا حجهما"عام قابل 
ما الذي يلزمه؟ هل نقول: يأتي بحج  ،ح ألهليل وأحج من قابل، ما مضى في الفاسدألبس ثيابي، وأرو  افاسد  

 ...،جديد إمضاء  للفاسدل ثم يحج من قابل؟ ال
 طالب:..........

 هذا الفاسد. ،يمضيان وينفذان حتى يقضيا حجهما ،هذا ما مضى في الفاسد
  .[( سورة البقرة470)] {...}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ طالب: اآلية: 

 نعم؟
  .[( سورة البقرة470)] {...}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ طالب: اآلية: 

 ي لماذا أجلس؟أروح ألهل : فاسد حجك،يقول: ما دام قالوا لي ال يدري، جاهل،
 طالب:.........

 جوع؟ ، ما يسمن وال يغني منحجي فاسد اوأن ي جمار ا؟ وأبيت وكذا وكذا؟ملماذا أر 
 طالب:..........

 .[( سورة البقرة470)] {...}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ  طالب:
 سبحان هللا! جاهل هذا، نعم؟

 .[( سورة البقرة470)] {...}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ طالب: وهذه اآلية: 
اآلن ما هم يمضون في العمرةل أن تأتي بعمرة  لماذا أجلس هنا، ،أمشي اقال: ما دام فاسد   لكن جاهل، ما عرف،

صورية الباطلة مضاء  للفاسدةل ويلزمونها بثانية، فعلى هذه تأتي بثالث ع َمر، األولى: وقد أتمت عمرتهال وتأتي إ
 الفاسدة هذهل والثانية: إمضاء  للفاسدة.

 طالب:...........
عليهال أنت افترض عندنا في الحج، دع  وطولنا سابق ا، سطنا المسألةب هي القضاءل يا إخوان نحنوالثالثة:  ؟نعم

ال كيف جامع؟ نعم؟ في مزدلفة جامعل نعم؟ين جامع و أفي الحج في مزدلفة جامع زوجتهل وال تقول لي:  العمرة،  ا 
 طالب:............

 كيف؟
 طالب:............



شخص جامع في مزدلفةل وقلنا له: لكنها صارت يعني وقعتل أقول: هذا  ل في أماكن ما يتخيلها شخص،صارت
ألبس  اقال: ما دام حجي فاسد   زم هذا، قال: حجك فاسد وكفىل سكت،حجك فاسدل والذي أفتاه ما انتبه إلى لوا

 ، وأرجع لبلديل والسنة القادمة أقضيل نعم؟ثيابي
 طالب:............

ي، لكن قيل: إنه في مثل هذه الصورةل له: يلزمك أن تمضما قال  سأل في أثناء، لكن المفتي ما قال له شيء،
 الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم؟ في مقابل هذا إنه يعتمر، يأت بعمرة،

 طالب: القول هذا الراجح؟
ال مرجوح؟و   شارة إليهل نعم.قال به أئمة من أئمة اإلسالمل ويأتي إ ا 

د حتاج إلى نيةل أو يحصل بمجر يف -جل وعال-أنا أقول: المضي في الفاسدل هل هو مما يتقرب به إلى هللا 
لناس يأتيه ألن بعض ا ،يتحايل إلبطال النسك بالجماع وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ هو عقوبة، ولئال

إن شاء - قادمالحج الألهلهل  يقول: بدل ما أجلس أربعة أيامل يبطل حجه ويمشي ظرف ما يستطيع الجلوس،
ن ويمضيان حتى يقضيان ينفذا"ل هم يلزمونه وما يستطيع البقاء معهم، ألن عنده ظرف هذا يوجد؛ احتمال -هللا

 افي الفاسدل أنا الذي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طواف   ما هو باإلشكال في كونهما يمضياناآلن  حجهما"
إن وأتمتهال سعت وقصرت وذهبت ألهلهال على أساس أنها تمت عمرتهال ثم قيل لها:  ،ل وبطلت عمرتهاباطال  

 ثم تقضيل قد قيل بهذال قيل بهذا، نعم؟ عمرتك فاسدةل يقال: تأتي بعمرة إمضاء  لهذه الفاسدةل
 طالب:.............

 نعم أتمت.
  طالب:.............

 هذا حج وال عمرة؟ وهذا الذي اتجه لنا سابق ا، طيب، اآلن
 طالب: حج.
 وقف بعرفة؟

 مزدلفة.الب: وقف بعرفة, وبات  في الط
 بمزدلفةل ورمى الجمرة.وبات 

 طالب:...........
 قبل التحللل حجه فاسدل العبرة بالطواف.

 طالب: بالطواف؟
ذا أهال   نعمل "ثم عليهما حج قابل والهدي، تى تفرقا ح ، بالحج من عام قابلقال: وقال علي بن أبي طالب: وا 

يتكرر ما حصل في العام الماضيل  ئالفي جهةل والزوجة في جهة لماذا؟ ليتفرق الزوج  يقضيا حجهما" يتفرقان،
 نعم؟

 طالب:...........
 ؟ءشيفيه 



 طالب:...........
 نعم؟ ل فيتحلل بعمرةلاما زال محرم  

 طالب:...........
 كيف؟

 طالب:...........
 .بعمرة مثل هذاأو ينتظر في إحرامه إلى قابل؟ يتحلل  يتحلل بعمرة، كيف يتحلل؟

 طالب:...........
 يتحلل بعمرة صحيحة. فاسدة،ال ما هي ب

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع قال: 
وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى  "فقال سعيد: إن رجال   ما أفتوه "ابامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئ  

لماذا؟  يفرق بينهما إلى عام قابل، بينهما إلى عام قابل" المدينة يسأل عن ذلك, فقال بع  الناس: يفرق 
 فقال، "فقال بع  الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل ا زاال محرمينل نعم إلى عام قابل، هذا قولألنهما م

أفتى الصحابة في الخبر الماضي  يعني كما فليتما حجهما الذي أفسداه" ،سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما
غا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهالن من حيث أهال بحجهما الذي أفسداه, "فإذا فر 

الذي أحرما منه من العام الماضي؛ ألن  يعني يلزمهما أن يحرما من الميقات ويتفرقان حتى يقضيا حجهما"
 "ويتفرقان حتى يقضيا حجهما"؛ لئال يتكرر ما حصل، نعم؟ القضاء يحكي األداء

 الب:...........ط
 ل تضيع بين الناسل وقد تالل نعم؟يخشى على المرأة من أن تضل إن كان فيه صعوبة،
 طالب:............

 عليها، على كل حال ال بد أن يوجد التفريقل ولو كان..، نعم؟ تضيعل خشيَ  يخشى عليها أن تضل،
 طالب:.............

المقصود أنه  لو كانوا متقاربين،كانت مع نسوةل وهو مع رجالل و  فإنيخلو بهال المقصود أنه ال يترك له فرصة 
وا هذا على القول األولل باعتبار أنه استمر  يقع منه ما وقع في العام الماضي، ال يترك له فرصة تتيح له أن

 .وا محرمينما زال محرمين،
 طالب:............

أفتى  ا قال سعيد؟ماذثم اسل هذا قول بعض الناسل ل هذا قول بعض الن، يستمرما يتحلل إلى العام القابل ،ال
 سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق.

كانت مطاوعةل أما إذا يعني كل واحد عليه بدنةل ومعلوم أن هذا إذا  بدنة" ،بدنة ا"قال مالك: يهديان جميع  
 فال شيء عليها. كانت مكرهة،

أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه "قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين 
 "قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة" ع قبل التحلل األولألنه وقع منه الجما ؛وحج قابل" ،الهدي



يعتمر وي هديل يعتمر  "فإنما عليه أن يعتمر ويهدي" ألولل على القول بأنه يحصل بواحديعني بعد التحلل ا
 ألنه بعد التحلل األول. ؛وليس عليه حج قابل" "ويهدي بطواف وسعي

 طالب:............
 ما هو بفاسد. اسد، صحيحف هل ما في..الل الثاني

 طالب:.. لو كان من قبل؟
 يقضي. دهل فقطل فإذا كان من قابلالل مثل هذا يمضي في فاس

 التقاء الختانين" ،أو العمرة "قال مالك: والذي يفسد الحج، أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج
ن لم يكن ماء دافق" وهو التقاء الختانينيعني الجماع الذي تترتب عليه األحكام  إذا جلس بين شعبها )): فا"وا 

ل إلى ر كامال  : يجب على الحدل وقال: يفسد حجهل ويلزمه المهوقلولو لم ينزل،  ))الغسل((عليه  وجب(( بع،األر 
رد يعني مج الماء الدافق إذا كان من مباشرة" -اأيض  –"قال: ويوجب ذلك النكاحل آخر األحكام المرتبة على 

 المباشرة مع اإلنزال، حكم الجماعأن حكم  -رحمه هللا-هذا عند مالك  ا،أيض  مباشرة من غير إيالج يوجب ذلك 
رج منه ماء دافق, فال "حتى خثم أنزل أو كرر النظر فأنزل  ،يعني تفكر تفكر "ذكر شيئ ا" "ا"فأما رجل ذكر شيئ  

ولم يكن من ذلك  قِبل امرأته, ولم يكن من ذلك ماء دافق" "ولو أن رجال  ألنه ليس بجماع،  ؛"اأرى عليه شيئ  
من  ينزلل ال شك أن القبلة من الرفث، ال يجوزل إال الهديل ولو لم "لم يكن عليه في القبلة إال الهدي" ماء دافق

 هدي؟ أي مجرد معصية؟يس فيها أو ل ، لكن هل فيها الهدي؟الرفث
 طالب:.........

}َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل  نعم، مثل لو ارتكب الجدالل عندنا معروف رأي ابن حزم، كل ما جاء في اآلية مبطل:
 .كله مبطل، مبطل للحجل نعم [( سورة البقرة097)] ِجَداَل{

الهدي, وليس على المرأة  فق, لم يكن عليه في القبلة إالدا قِبل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء "ولو أن رجال  
 وهي له في ذلك مطاوعة, إال الهدي وحج قابل" ،في الحج أو العمرة االتي يصيبها زوجها, وهي محرمة مرار  

ن كان أصابها في العمرة,  و كانت مرار ا هدي واحد وحج واحديعني كفارات تتداخلل ول "إن أصابها في الحج، وا 
ا كانت مكرهة فال شيء وهذا كله إذا كانت مطاوعةل أما إذ عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي"فإنما 

 عليها، نعم؟
 طالب:..............

عند بعض أهل العلم: أنه إذا وقع الجماع بعد  عمرة تكفر ما اقترفهل اآلن عندهم،يعني  يعني يتحلل في عمرة،
نما عليه أن يحرم من جديد؛ يفالتحلل األولل هذا ال يبطل الحجل وال  ؛ألنه أفسد اإلحرامل فيحرم من جديد سدهل وا 

 معروف ومشهور عند الحنابلةل نعم؟ ألنه أفسد إحرامهل هذا قول
 طالب:..............

ل وانصرف مع الناسل ما المانع؟ نعم؟إذا مضى في فاسدهل وأتى ب  الحج كامال 
 طالب:..............

 كيف؟



 ......طالب:.......
 يأتي أهله، إذا انصرف إلى بلده.ما هو الل 

 طالب:.............
في  انيمضيه "نأل ؛عليه ن دون التحلل بعمرةل هم ما ذكروايعني م د الحج بالجماع قبل التحلل األول،فسنعم، 

 تى يقضيا حجهما من قابلل ويهديان" ما فيه فرقل ال، نعم؟فاسده وينفذان ح
 طالب:..............

 وجه اإلشكال؟ما 
 طالب:...............

ال يؤكل منهل أما إذا بلغ  محلهل إذا عطب قبل أن يبلغ محله، لكن قبل إن يبلغ الل إذا بلغ محله يؤكل منه،
 .اتمام   ، يؤكل منهل كاألضحيةوهدي المتعة والقران ،محله فالتطوع

 طالب:........... 
 معصيةل نعم؟
 .أحسن هللا إليك
 فاته الحج: باب: هدي من

رضي -ان بن يسار: أن أبا أيوب األنصاري حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليم
نه قدم على عمر بن تى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله, وا  ح اخرج حاجًّ  -هللا تعالى عنه

ثم قد حللت, فإذا  ،ع كما يصنع المعتمريوم النحر فذكر ذلك له, فقال عمر: اصن -رضي هللا عنه-الخطاب 
 استيسر من الهدي. ، فاحجج واهدي ماأدركك الحج قابال  

-ار بن األسود جاء يوم النحر, وعمر بن الخطاب وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبَّ 
ا اليوم يوم عرفة, فقال رى أن هذكنا نُ  مؤمنين أخطأنا العدة،ينحر هديه, فقال: يا أمير ال -رضي هللا عنه

إن كان معكم, ثم احلقوا أو  ا،وانحروا هدي   ،ومن معك ،طف أنت: اذهب إلى مكة ف-رضي هللا عنه-عمر 
 }َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِِ َوَسْبَعٍة ِإَذاقابل, فحجوا وأهدوا,  جعوا فإذا كان عامقصروا, وار 

 .[ورة البقرة( س196)] {رجعتم
 هديويقرن بين الحج والعمرة, ويُ  ،فعليه أن يحج قابال   ك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج،قال مال
 لما فاته من الحج. اهدي  و لقرانه الحج مع العمرة,  اهدي   هديين،

ي الفوات، فيمن تقدم الكالم فيهل وهذا فإلحصار  "باب هدي من فاته الحج": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بعرفة، وال يوجد مرضل إنما تأخر حتى فاته الوقوف  ،ال يوجد عدو فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه،

 إما أن يكون ضل الطريقل أو أخطأ في الحسابل فمثل هذا حكمه في هذا الباب.
أن أبا أيوب األنصاري "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: يقول: 

"حتى إذا كان  ، وهي إلى المدينة أقربعلى طريق بين مكة والمدينة والنازية , حتى إذا كان بالنازية"اخرج حاجًّ 
إذا كان ال يطيق ذلكل أو  أضل رواحله، ال يقول قائل: يلزمه المشي، أضل رواحله" ،بالنازية من طريق مكة



بعد يعني  نه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر"أضل رواحله, وا  " عةفالراحلة من االستطا يصعب عليه ذلكل
"ثم  بأن يتحلل بعمرة "فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر" ))الحج عرفة((أن فات يوم عرفة، و

الحاجل  جمارل وتفعل ما يفعلهتبيت مع الناس بمنىل وترمي ال الوقوف، يعني هل يقال له: ما دام فاتك قد حللت"
 ، وال ما يلزمه؟ نعم؟يلزمه هذا نعم؟

 طالب:.................
ل ويرمي ألزمه بعمرةل ما الفرق بينه وبين المجامع؟ أنه يلزمه أن يبيت مع الناس -رضي هللا تعالى عنه-عمر 

نه قدم " ج،، الحج عرفةل وقد فاته، فإذا فاته عرفة فاته الح))الحج عرفة(( :يعني مع الناسل ويمضي بالفاسد، وا 
"ثم  ،يعني تحلل بعمرة فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر"على عمر بن الخطاب يوم النحرل فذكر ذلك لهل 

"واهد ما استيسر من  قضاء  لهذا الحج الفائت، فاحجج" ،"فإذا أدركك الحج قابال   قد حللت" حللت الحل كله،
 يأتي في الباب الالحق. والخالف فيما استيسر يعني يهدي ما استيسر، ".الهدي
يعني عندنا أبو أيوب األنصاريل  "وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: أن هِبار بن األسود"قال: 

"أن  أخطأ في الحسابل وال فرق بينهما أضل رواحلهل وهب ار أيوب وهب ار بن األسودل كل منهما فاته الحجل أبو
ن الخطاب ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة, كنا هِبار بن األسود جاء يوم النحر, وعمر ب

ا اعتمد التقويم، يعني "، فقال عمر: اذهب إلى مكةعرفةيوم ُنرى أن هذا اليوم  والتقويم القعدة فيه  لو أن شخص 
كون األحد ل فعلى هذا يفيوم االثنين هو يوم عرفةل وحسب الرؤية الشهر ناقص متمم مكملل فقال: ما دام كامال  

عمل بالتقويمل ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا باألمسل أو سأل من سألل وقيل له: اليوم السابعل وهو  يوم عرفة،
ة: ما لو سأل ل فلما وصل وجد الناس قد وقفوا باألمسل وقل مثل هذا في مسأليكفينافي الحقيقة الثامنل قال: 

، وقال: حاذينا الميقات؟ ال هل يضمنل و  ألوهل قال: تجاوزنا الميقات،ل: بقي علينال ثم لما سوقا قائد الطائرة مثال  ا 
سأل  ال ما يضمن؟ مثل هذا لو قال..،يضمن و  ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات، لكن من غره،

ال ما يضمن؟أحد الناسل وقال: اليوم سبعةل وهو في الحقيقة ثمانيةل فتراخى حتى فاته الحجل يضمن و   يضمن ا 
ال ما يضمن؟التبعات و  يعني ما يكفي  ثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط،م أن من يغر يضمنل لكن األصل ا 
لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة ما يعتريهل فيسأل غيرهل  بشخص واحدل نعم إذا كان ثقةل قبوله متجه،أن تقتدي 

لكن في  في بلد ال يدري أين اتجاه القبلة،سكن  ايعني لو أن شخص   في مثل هذه األمور، ويتأكد ويحتاط لنفسه
تبرأ ذمته وال ما تبرأ؟ بحسب ما يغلب على ظنه من واضع  ل وعمل بهذه العالمة،الفندق عالمة على اتجاه القبلة

هذه العالمةل العالمة صحيحة في مكانها األصليل ثم جاء شخص غير مكل ف وأزالها إلى الجهة المخالفةل 
 ؟ست صحيحةال ليا  و  ،صالته صحيحة

 طالب:...........
 ووضعت على الصواب. ،األصل أنه موثوق و 

 طالب:...........
ثم جاء شخص غير في محاريب مسلمين في بلد إسالميل في فندق بجوار الكعبةل وضعت العالمة تجاه الكعبةل 

 مكلف وأزالها، نعم؟



 طالب:..................
 نعم؟اجتهاد.  لكن أهل العلم يقولون: البلدان ليست محل

 طالب:................
 ما فيها اجتهاد. ،ال بد من اإلصابة يقول أهل العلم: ما فيها اجتهاد، البلدان

 طالب:...............
 ؟العالمة. نعم رأىهو 

 طالب:................
 مه؟أماالعالمة  يرى يسأل وهو 
 العالمة؟ رأىطالب: هو 

 نال أما التغيير فهو احتماله ضعيف.مكتوب الجهة ه رأى العالمة أمامه،
 .خطأ ضعونهطالب: هم ي

 احتمال التغيير ضعيف، نعم؟
 طالب:.............

لكن على اإلنسان  مثل هذه العالماتل ال نطول بهذا، الل سهل هذال ما هو بمشكلةل اإلشكال في القبلة المغيرةل
 أن يحرص على براءة ذمته.

كنا ُنرى  ،وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة ،"هِبار بن األسود جاء يوم النحر
يعني جاء من بلد يعتمدون الحسابل أو لهم رؤيةل ومطلعهم  هذا اليوم يوم عرفة، أن هذا اليوم يوم عرفة"

مل ن الشاهو مفي يومل فلما وصل إلى مكة...ل بت دخول الشهر ل وجاء وقد ث  يختلف عن مطلع أهل مكة مثال  
 ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز، يختلف وال ما يختلف؟

 طالب:................
ل وجاء على هذا األساس، يعني الشهر ثبت دخول الشهر عند نعم، هم في الشام قبل دخوله في الحجاز، مثال 

الال ما يتصور الغلط فيه؟ يتصور الغلط و ا  لكن مثل هذا يتصور و  دخوله بشهادة الشهود،  نعم؟ ما يتصور؟ ا 
 طالب:...... الشهر.

أن يقف الناس خطأ في  لكن ما يتصور تصور أن يقف الناس خطأ في العاشر،هم أهل العلم يقولون: ي ال،
والشهر دخل عليه قبل أهل مكةل  ،هذا الذي جاء من الشام ، ويقفون من الغد،يبي ن لهم الصواب الثامن، سوف

لكن اإلشكال لو جاء من جهة مقابلةل والشهر  هذا ينتظر مع الناس،خطئ وال ما يخطئ؟ ما يخطئ، هذا ي
ولذا يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشرل  ؛يدخل عندهم بعد مكةل هذا الذي يتصور منه الخطأ

ال: يا "هِبار بن األسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه, فقوال يتصور أن يقفوا في اليوم الثامنل 
كنا ُنرى أن هذا اليوم يوم عرفة, فقال عمر: اذهب إلى مكة, فطف أنت ومن  ،أمير المؤمنين أخطأنا العدة

}َفَمن لَّْم , إن كان معكم, ثم احلقوا، أو قصروا وارجعوا, فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا, امعك، وانحروا هدي  
 ."[( سورة البقرة196)] {رجعتم َوَسْبَعٍة ِإَذا َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِِ 



ه لماذا؟ ألن , ويقرن بين الحج والعمرة,""قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج, فعليه الحج قابال  
 نعم. لما فاته من الحج" القرانه الحج مع العمرة، وهدي   اهدي   ؛"وُيهدي هديين قضاء يحكي األداء

 .أحسن هللا إليك
 باب: من أصاب أهله قبل أن يفي :

رضي هللا -حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد هللا بن عباس 
 فأمره أن ينحر بدنة. ؟وهو بمنى قبل أن يفي  ه،ئل عن رجل وقع بأهلأنه سُ  -ماعنه

قال: ال أظنه إال عن عبد هللا بن وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس 
 يعتمر ويهدي.  في ،أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُ  -مارضي هللا عنه-عباس 

وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس, قال 
 ك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.مال

ورجع إلى بالده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب  ،فاضة حتى خرج من مكةوسئل مالك: عن رجل نسي اإل
ن كان أصاب النساء فليرجع فليف , ثم ليعتمر وليُ  ،النساء فليرجع وال ينبغي له أن يشتري  ،هديفليف , وا 

ثم ليخرجه إلى  ،فليشتريه بمكة إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر،هديه من مكة وينحره بها, ولكن 
 فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها.الحل, 

 ."باب من أصاب أهله قبل أن يفي ": -تعالىرحمه هللا -يقول المؤلف 
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد هللا بن عباس: أنه سئل عن 

ن وقفل يعني بعد أ تحلل األول،يعني بعد ال وهو بمنى قبل أن يفي ؟ فأمره أن ينحر بدنة" ،رجل وقع بأهله
: إنه بطل تحلل التحلل األول هذا ما عليه إال أن ينحر بدنةل من أهل العلم من يقولورمى الجمرةل وحلق رأسه، 

 ،بإحرام صحيحل ومنهم من يقول: ال يحتاج إلى ذلك اليطوف بالبيت محرم   إحرامه، فيلزمه أن يحرم من جديد،
 ه إليه إال بنسك جديد.لثوبل فعودألنه جاز له لبس ا

عن عكرمة مولى ابن عباس،  "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس"قال: 
اتهم برأي الخوارجل وكان يرى السيفل وأجاب ابن حجر بكالم طويل في مقدمة فتح  عكرمة فيه كالم ألهل العلم،

ولذا قال  ؛سب إليهل المقصود أنه ال يسلم من كالم ألهل العلمالباريل وأجاب الحافظ الذهبي في السيَّر عما ن
 لم يسم   "سمعت أبي يقول:  -اإلمام علي بن عبد هللا المديني- ن علي بن المديني: سمعت أبي يقولمحمد ب

يعني في  في الرجل يصيب أهله"إال في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس  مالك عكرمة في شيء من كتبه
فقطل ما سماه مالك إال في هذا الحديثل فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارجل واإلمام مالك هذا الحديث 

من أشد العلماء في الرواية عن المبتدعةل وأما في  ومن أشد الناس،المعروف عنه أنه ال يروي عن مبتدعل 
 الصحيحين وغيرهما فالرواية عن المبتدعة موجودة:

ااااااااااااااااااا  عكرماااااااااااااااااااة اففااااااااااااااااااي البخااااااااااااااااااااري   احتجاج 
 

 مااااااااااااااااااع اباااااااااااااااااان ماااااااااااااااااارزوق وغياااااااااااااااااار ترجمااااااااااااااااااة 
 

"عن عكرمة مولى ابن عباس قال: ال أظنه إال عن عبد هللا بن عباس, أنه قال: الذي  فالبخاري احتج بعكرمة،
ن ما بقي عليه كيف يعتمر ويهدي؟ اآل هناك أمره أن ينحر بدنة، يعتمر ويهدي" ،يصيب أهله قبل أن يفي 



يحصل باثنينل  وقف بعرفةل ورمى الجمرةل وحلق شعرهل على القول أنه إال الطواف والسعي، من أعمال التحلل،
"فأمره أن ينحر على القول أنه يحصل بواحدل وبقي عليه أن يطوف ويسعىل هناك قال:  أو رمى الجمرة فقط،
اد هل المر  "يعتمر ويهدي"،لكن يلزمه أن يطوف ويسعىل يأت ببقية أعمال الحجل وهنا قال:  بدنة" وما فيه عمرة،

 صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم؟بالعمرة حقيقة العمرةل أو 
ل ه صيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"،الذي ية"، وهنا قال: "أمره أن ينحر بدن"فيعني قال في األول: 

 العمرة بطواف اإلفاضة والسعي؟المراد حقيقة العمرةل أو صورة 
 طالب:............

 وم أنه ال بد أن يطوف ويسعى، نعم؟ومعل قبل أن يفيضل فأمره أن ينحر بدنة"و بمنى بأهله وه في األول: "وقع
 طالب:...........

عليه الطواف والسعيل فهل  ه لو كان قد طاف وسعى، ما يلزمه شيءل خالص انتهى حجه، لكن هنا بقيألن
فيما صورته العمرةل  ويسعى ول: هذا هو المراد به يطوفلحجل أو نقأتي بعمرة غير الطواف والسعي لنقول: ي

الزبير وقد ما فيهل واألثر األول فيه أبو األثر األول مع الثانيل واألثر الثاني فيه عكرمة وسمعنا  ويتفق حينئذ  
 "عن عطاء"، نعم؟عنعن 

 طالب: يتحلل بعمرة؟
انيةل الرواية األولى يعتمر فقطل هذا على الرواية الث قبل أن يفيض، تحلل التحلل األولل وما بقي إال اإلفاضة،

عن ابن عباس نقول: عليه أن يطوف ويسعى وينحرل يسعى للحجل فلكي تجتمع الروايتان ينحر فقطل ويطوف و 
 عمرة صورة العمرةل وليست حقيقتها، نعم؟فتكون ال

 طالب:.............
له ما يشهد له، من خبر  عنعنل وعنعنات المدلسين ال تقبل، لكن الحديث هذا ال شك أن أبا الزبير مدلسل وهنا

 ي ذكرناه، أن المراد بالعمرة صورة العمرة.توفيق بينهما نسلك المسلك الذللكن ل عكرمةل فهذا يشهد لهذا،
مثل  "وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس"

ي ذلك خ مالكل إمام من أئمة المسلمينل فقيه معروفل يقول فربيعة الرأيل شي ة بن أبي عبد الرحمن،قول ربيع
 "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك". مثل قول عكرمة عن ابن عباس، يعني يعتمر ويهدي

ميع أعمال الحج إال طواف اإلفاضة، وهو عمل ج "وسئل مالك: عن رجل نسي اإلفاضة حتى خرج من مكة"
ل هذا نسي طواف أو أن ينسى طواف الوداع ،بين أن ينسى طواف اإلفاضة يعني فرق  ركن من أركان الحج،

ال ما يكفي؟يكفي و  ، وطاف للوداع،لكن لو نسي طواف اإلفاضة اإلفاضة،  ا 
 طالب:............

 : أن هذا يحل محل هذا.امعروف   طواف اإلفاضةل مع أن عند الشافعية قوال   ال بد أن ينوى 
 طالب:............

ا لم  ويكفي عن اإلفاضةل وطواف الوداع يحل محل طواف اإلفاضةل نظير ذلك لو للوداعلالل طاف  أن شخص 
  ن غيره أم عن نفسه؟ يقع عن نفسه، نعم؟يقع ع يحج فحج عن غيره،



 ..طالب:..........
 هذه مثلها عندهم، نعم؟

 طالب:...........
ن يءل ومثل هذا قد كان آخر شيء ال يلزمه ش هذه مثلها عندهمل فيقع طواف الوداع عن طواف اإلفاضةل وا 

يصحح على هذه الكيفيةل  يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى، فيما يحصل من أخطاء اآلفاقيين الذين ال يحتاج إليه
ن كان المرجح خالفهل في حال السعة.  وهو قول معروف عند أهل العلمل ومعتبر وله وجههل وا 

من مكة، ورجع إلى بالده, فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء  "سئل مالك: عن رجل نسي اإلفاضة حتى خرج
تحلل من ألنه  ليس عليه أن يحرم من جديد؛ ن يرجع إلى مكة ويطوفليعني ما عليه إال أ فليف " ،فليرجع
ن كان أصاب النساء فليرجع إحرامه، هل يلزمه  فليفض ثم ليعتمر وليهدي، فليف  ثم ليعتمر ولُيهدي" ،"وا 

يه؟ فيما مضى قلنا: إن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل األول، عليه أن يأتي بما أوجب هللا عل أكثر من أن
ء فليرجع إن كان أصاب النسا"هذا رجع إلى بلدهل يقول:  وعليه أن يأتي بجميع أعمال الحج، عليه هديل يهدي،

"ثم ليعتمر وليهدي وال  ة عكرمةعن ابن عباس في روايمثل ما جاء فليفض، ثم ليعتمر وليهدي" يلزمه عمره، 
أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ال سيما إذا ال ينبغي له  وينحره بها" ،ينبغي له أن يشتري هديه من مكة

"فليشتريه بمكة, ثم يعني من حيث أحرم بالعمرة  "ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر"كان آفاقيًّا، 
وق ليخرجه إلى الحل" "ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى  لحرم،من الحل إلى ا ال يتصور إال ؛ ألن السَّ
 نعم. مكة, ثم ينحره بها"

 أحسن هللا إليك
 باب: ما استيسر من الهدي:

كان يقول: ما  -رضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب 
 .استيسر من الهدي شاة

ان يقول: ما استيسر من الهدي ك -مارضي هللا عنه-الك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباس حدثني عن مو 
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن يقول في كتابه:  -تبارك وتعالى-ألن هللا  شاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك،

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمن نُكْم آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِِ ا َفَجزَاء مِِ د  ُكم مَُّتَعمِِ
اَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا{ حكم به في , فمما يُ [( سورة المائدة95)] َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

وكل شيء ال  , وذلك الذي ال اختالف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟االهدي شاة, وقد سماه هللا هدي  
بقرة, فالحكم فيه شاة, وما ال يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو  ببعير أو هيبلغ أن يحكم في
 إطعام مساكين. 

ر من الهدي كان يقول: ما استيس -مارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر 
 بدنة, أو بقرة. 

عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر: أن موالة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها  وحدثني
 ،وأنا معها, فطافت بالبيت ،خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية



: أمعك مقصان؟ فقلت: ال, فقالت: فالتمسيه لي, تد, فقالوبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسج
 فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة.

 "باب من استيسر من الهدي".: -تعالى رحمه هللا-يقول 
يقول: ما  "أن علي بن أبي طالب كانالباقر  "عن أبيه"الصادق  "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد"

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبل محمد هذا الباقر هل لقي  استيسر من الهدي شاة"
 علي بن أبي طالب؟
 ...طالب:..........

 ،وهذه مأخوذة من لفظ اليسر ان يقول: ما استيسر من الهدي شاة"،ألنه جد أبيهل ك ينهما مفازة طويلة؛ما لقيه ب
ل أيسرها والمتيسر منها خصال الهدي التي هي اإلبل والبقر والغنم أيسر هذا ستيسار، هذا المتيسر،، واالوالتيسر

ه للبدنة أيسر له من البحث عن شاةل قلنا: هذا يهال وا هداؤ عنده بدنةل وأراد أن يهد الكن لو أن شخص   هو الشاة،
 ما استيسر. -اأيض  –
ان يقول: ما استيسر من الهدي ك -مارضي هللا عنه-س حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباو 

  شاة.
وهذا ظاهر في  "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة"

تبارك -ألن هللا  ؛"قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي.كون ا
ثْ كتابه: يقول في  -وتعالى ا َفَجزَاء مِِ د  َتَعمِِ ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ ُل َما }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ

اَرٌة َطَعاُم َمَساكِ  نُكْم َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ يَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيام ا لَِِيُذوَق َوَباَل َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِِ
, وذلك اهدي   -جل وعال-, فمما يحكم به في الهدي شاة, وقد سماها هللا [( سورة المائدة95)] َأْمرِِه{

 الكن ما دون الشاةل يسمى هدي   ال شك أن الشاة هدي، "؟وكيف يشك أحد في ذلك ،الذي ال اختالف فيه عندنا
ال ما يسمى؟و   .[( سورة المائدة95)] }َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة{يقول:  -جل وعال-ال يسمىل وهللا  ا 

 طالب:..............
ال فعليه... كيف؟  نعم، من قتل يربوع 

 طالب:...............
فهل يمكن أن تسمى  ها،ل من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمتهال قبضة من طعامل أو شبهرهفيك
 أو ال يمكن؟ نعم؟ل [( سورة المائدة95)] }َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة{ لالقبضة من الطعام هدي  ا

 ..طالب:..........
م هذا الصيد بمثلهل ال اإلطعام غير، م هذا المثل إذا لم يوجد باألصلل اإلطعام بعد أن يقو  ثم بعد ذلك إذا  ثم يقو 

أنه ال  -تعالى رحمه هللا-ل الذي يفهم من كالم مالك اكين يوم  يصوم عن كل مس الم يجد ما يشتري به طعام  
ولذا يقول: وقد سماها هللا  ؛يوجد شيء أقل من الشاةل فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيدل أقل ما يدفع الشاة

أو "وكل شيء ال يبلغ أن يحكم فيه ببعير  وكيف يشك أحد في ذلكل وذلك الذي ال اختالف فيه عندنال اهدي  



ي ما فيه يعن بقرة, فالحكم فيه شاة, وما ال يبلغ أن يحكم فيه بشاة, فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين"
عدل منكمل على كالم مالك نحتاج إلى أن يحكم به  وواضحل يحكم به ذو  شيء أقل من الشاةل هو الذي حكم؟

 عدل منكم؟  وذو 
ال. ال يظن بقرة وا   .؟طالب: يحتاج، هو يظن بدنة، وا 

 اإلمام مالك وضع الحد األدنى. 
 طالب: لكن ما وضع األعلى.

 نحدده من كالم مالكل نعم فيه شيء؟ وهناك حد أعلىل وهناك قدر متوسطل ما نستطيع أن
 طالب:...........

و كفارة من وكل شيء ال يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرةل فالحكم فيه شاةل وما ال يبلغ أن يحكم فيه بشاة فه"
كما ما يشترط في األضحيةل  رط فيهاالشاة هذه هل يشت يام أو إطعام مساكين" يعني ما يهدى أقل من شاة،ص

م مالك مع قول غيره من أهل نها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول اإلماهو مقرر في الهديل أو نقول: إ
جزئ في الهدي واألضحية؟ فالجفرة مثال  ا بما ال يومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيه العلم،

فيما يشابها من الصيدل هل نقول:  -اأيض  –العناق ال تجزئ في األضحيةل وال تجزئ في الهديل وتجزئ  العناق،
ليتفق كالمه مع أهل العلمل وما ال يبلغ أن يحكم فيه بشاة  لك في الشاة يشمل الصغير والكبير؟إن كالم اإلمام ما
م هذا الصيد بنظي ، أو إطعام مساكين،امفهو كفارة من صي ؛ ألنها أقرب بأن يقو  ره، قتل كذا عليه حمامة مثال 

م هذا بالطعامل  إليها، لكن عند مالك ما يمشي هذا الكالمل الجمهور قرر أن عليه كذال يذبح هذال إن لم يجده يقو 
ال صام بدله.ثم إن و   جد الطعام أخرجهل وا 
ابن  فع: أن عبد هللا بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة""وحدثني عن مالك عن ناقال: 

ال فيه أعلى منها؟ نعم؟عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرةل و   ا 
 ................طالب: 

سر؟ كان هذا ما استيسر فكيف بما تعأن ابن عمر يلزم بأعلى من هذال إذا  نتصور يمكن سبحان هللا! يعني هل
 نعم؟

 طالب:.............
  ما هو؟

 ..طالب:..........
 هذا أقل شيء عند ابن عمر.نعمل 
"وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر: أن موالة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: قال: 

وأنا معها, فطافت  أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية،
في المسجد من يعني مؤخرة المسجدل المكان المسقوف  بالبيت, وبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسجد"

ال يعني ما يكفي واحد؟ يعني مكون من قطعتينل فهما مقصان با "فقالت: أمعك مقصان؟" آخره عتبار أفرادهل وا 
"فالتمسيه لي فالتمسته حتى  يعني ابحثي عنه، لتمسيه""أمعك مقصان؟ فقلت: ال, فقالت: فا فهو مقص واحد



ا -الحق في خبر  - ييأت جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة"  أنه لم يجد مقصًّ
فال يتعين المقصل المقصود أنه يقصر من شعرها. وهللا  رها بأسنانهل يأتي هذاليقصر عن زوجتهل فقضم شعل

 .أعلم
 ...نبينا محمد ،وبارك على عبده ورسوله ،وسلم وصلى هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (23) كتاب الحج –الموطأ 

ووقوف من فاته  -ووقوف الرجل غير طاهر ووقوف على الدابة  -والوقوف بعرفة والمزدلفة  -)جامع الهدي 
 الحج بعرفة(

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته. السالم
 أحسن هللا إليك.

نبينددا أشددرف األنبيدداء والمرسددلين، بسددم هللا الددرحمن الددرحيم، والحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى 
، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسدامعين يدا ذا الجدالل لشيخناى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر وعل ،محمد

 واإلكرام.
 :-رحمه هللا تعالى-مؤلف قال ال

 باب جامع الهدي:
رضدي -حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجال  من أهل اليمن جاء إلى عبد هللا بن عمدر 

-وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قددمت بعمدرة مفدردة، فقدال لده عبدد هللا بدن عمدر  -هللا عنهما
أو سألتني ألمرتك أن تقدرن، فقدال اليمداني: قدد كدان ذلدك، فقدال عبدد هللا بدن  لو كنت معك، -رضي هللا عنهما

عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي، فقالت امرأة من العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فقالت 
 له: ما هديه؟ فقال عبد هللا بن عمر: لو لم أجد إال أن أذبح شاة  لكان أحب إلي من أن أصوم.

كدان يقدول: المدرأة الُمحِرمدة إذا حلدت لدم  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر 
ن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئ ا حتى تنحر هديها.  تمتش  حتى تأخذ من قرون رأسها، وا 

 واحدة، لينحر كل منهم.. وحدثني عن مالك أنه سمع بع  أهل العلم يقول: ال يشترك الرجل وامرأته في بدنة
 هدي.لي  

 طالب: أحسن هللا إليك.
 هدي.لي   

 طالب: ليهدي! عندنا لينحر، يا شيخ، حتى في الطبعة الثانية، مع الزقاوي. 
 ماذا عندك؟

 طالب: ليهدي.
 .هدي..نعملي  

 طالب: أحسن هللا إليك..
 ليهدي كل منهما بدنة بدنة.



هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في  ،ي حج، وهو مهل بعمرةينحره ف ،ن ُبعث معه بهديوسئل مالك عمِ 
 : بل يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته.فقال الحج؟ ويحل هو من عمرته؟

: والذي ُيحكم عليه بالهدي فدي قتدل الصديد، أو يجدب عليده هددي فدي غيدر ذلدك، -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
، وأمدا [(95ساورة المائادة)] }َهدْدي ا َبداِلَغ اْلَكْعَبدِة{: -تبارك وتعدالى-ما قال هللا فإن هديه ال يكون إال بمكة ك

 ما ُعدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله.
 بدن وحدثني عن مالدك عدن يحيدى بدن سدعيد عدن يعقدوب بدن خالدد المخزومدي عدن أبدي أسدماء مدولى عبدد هللا

وا علدى حسدين بدن علدي، وهدو  جعفر أنه اخبدره أنده كدان مدع عبدد هللا بدن جعفدر فخدرج معده مدن المديندة، فمدرُّ
ْقَيا، فأقام عليده عبدد هللا بدن جعفدر حتدى إذا خداف الفدوات خدرج، وبعدث إلدى علدي بدن أبدي طالدب،  مري  بالسُّ

إن حسين ا أشار إلى رأسه، فدأمر علدي وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم  -رضي هللا عنهما-وأسماء بنت عميس 
 برأسه، فحلق ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعير ا.

 في سفره ذلك إلى مكة. -رضي هللا عنه-قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان 
 أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه 

 يعني الباب الجامع للمسائل المتعلقة بالهدي. "باب جامع الهدي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من أهل اليمن جداء إلدى عبدد هللا بدن عمدر  "حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجال  يقول: 
 ور، يعني مجدول.ضفر رأسه: يعني جعله ضفائر، جدايل، ضفير: بمعنى مضف فر رأسه"ضوقد 

 قدمت بعمرة مفردة، وهذا في وقت الحج. "فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة"
يعناي كاان  فقدال اليمداني: قدد كدان ذلدك" ،"فقال له عبد هللا بن عمر: لو كنت معك أو سألتني ألمرتك أن تقدرن 
مان  -علياه الصاالة والساالم-كماا أمار النباي في أول األمار قاارن، ثام حاول نساكه إلاى عمارة مفاردة، لايحج بعاده، 

معااه ماان الصااحابة مماان قاارن بااين الحااج والعماارة، ولاام يكاان معااه هاادي، أماارهم أن يجعلوهااا عماارة، وقااد فعاال هااذا 
يعناي  "فقال عبد هللا بن عمر: خذ مدا تطداير مدن رأسدك"اليماني امتثاال  لذلك األمر، فقال اليماني: قد كان ذلاك. 

والهدي هادي المتعاة؛ ألناه أهالَّ بعمارة مفاردة لايحج بعادها، عمارة..  "وأهدي"صر من شعرك ما ارتفع منه، يعني ق
ماا الاذي فقالدت امدرأة مدن أهدل العدراق: مدا هديده؟" عمرة متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزمه هدي التمتاع، "وأهادي"، "

الدت لده: مدا هديده؟ فقدال عبدد "فقال: هديه؟ ق، هذه كنية عبد هللا بن عمر "يا أبا عبد الرحمن؟"عليه من الهدي 
 ."لكان أحب إلي من أن أصوم هللا بن عمر: لو لم أجد إال أن أذبح شاة  
، فالصاايام لماان لاام يجااد [(096سااورة البقاارة)] }َفَمددن لَّددْم َيِجددْد َفِصددَياُم{المتمتااع يلزمااه مااا استيساار ماان الهاادي 

أن اإلباال والباادن أفضاال؛ ولااذا يقااول اباان نحاار الباادن، وال شااك  -عليااه الصااالة والسااالم-الهاادي، والهاادي، النبااي 
عمر: لو لم أجد إال أن أذبح شاة ، ويصدق عليها أنه ما استيسر من الهدي، لكان أحاب إلاي مان الصاوم، وكلماة 
أحب أفعل تفضيل تدل على أن كالًّ منهما محبوب، الصيام والذبح، لكن الصيام إنما يكون محبوب ا بالنسبة لمن؟ 

}َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحدجِِ َوَسدْبَعٍة ِإَذا ا من وجد الهدي فال يجزئه الصايام، لمن لم يجد الهدي، أم
 .[(096) سورة البقرة] َرَجْعُتْم{



مدة إذا حلدت لدم تمتشد  حتدى رِ حْ "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبدد هللا بدن عمدر كدان يقدول: المدرأة المُ قاال: 
لم تمتشط، ألن ال يسقط شيء من شعرها، وهي مازالت متلبسة بااإلحرام، بقاي عليهاا مان  سها"تأخذ من قرون رأ

اإلحرام، من النسك، بقي عليها التقصاير، وهاو نساك، فاال يجاوز لهاا أن تترفاه بشايء مان المحظاورات حتاى تأخاذ 
ن كان لها هدٌي لم تأخذ من شعرها شديئ  من قرون رأساها،  }َواَل : -جال وعاال-هللا ، لقاول حتدى تنحدر هدديها" ا"وا 

، حتاى يبلاغ الهادي محلاه، مان كاان لاه هادي [(096ساورة البقارة)] َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلدَغ اْلَهدْدُي َمِحلَّدُه{
-فال يأخذ مان شاعره حتاى يبلاغ الهادي محلاه، وعلاى هاذا قاد يارد علاى مثال هاذا الكاالم الحلاق قبال النحار، النباي 

 رمى الجمرة ثم.. نعم؟ -عليه الصالة والسالم
 .............طالب:.

 أو نحر قبل؟
 ............طالب:.

، نعام؟ فعلاى هاذا لاو ))افعال وال حارج((نحر ثم حلق، لكن لو قدم الحلق على النحر، "حلقت قبل أن أنحر؟ قاال: 
ماة، "مااا سائل عاان ياوم الحااج األكبار قاادم أو أخار يتجاه إليااه القاعادة العا -عيااد النحار-فعال مان أعمااال ياوم العياد 

 ، نعم؟))افعل وال حرج((شيء قدم وال أخر في ذلك اليوم، إال قال: 
 ............طالب:.
 ؟ نعم.نعممن جماعك هذا، من جماعك هذا،  .....

 ...........طالب:.
 ...هذا رأيه، رأيه األخذ باألشد، لكن األخذ باألقل مع أنه قول األكثر أن ما استيسر يطلق على الشاة. .....

 ............طالب:.
 أين؟

 ...........طالب:.
ا–هذا رأيه، لكن مع ذلك لو أن اإلنسان رجح قوال  من األقوال، مما يحتمله النص، واالحتمال الثاني  قوي،  -أيض 

ا  ن كان مرجوح  إال أناه أفضال مان المفضاول مان كال  -من وجهاة نظاره-فكونه ي عمد إلى هذا االحتمال الثاني، وا 
: يمكان أن وجه عند  جميع العلماء، ومن هذه الحيثية أفضل من الصيام، إال لو كان يقول: ال يجازئ، يعناي ماثال 

يقااول: لااو لاام أجااد إال أن أذبااح دجاجااة كااان أحااب إلااي ماان الصااوم، يمكاان يقااول مثاال هااذا؟ ال، ألن الدجاجااة ال 
هباه وهاو تشاديد فاي مثال هاذا، تجزئ، عند أحد من أهل العلم، لكن هل تجزئ عند عامة أهال العلام؟ فهاو تارك مذ

 هي األصل، لكن هي أفضل من الصيام. -عليه الصالة والسالم-وأن البدنة كما فعل النبي 
 ...........طالب:.

 نعم، طيب، وبعدين.
 ..........طالب:.

ال حقيقتااه، عليااه أن يعتماار، طااواف وسااعي وتقصااير، تكااون عماارة، تكااون حقيقااة  عليااه أن يعتماار، فعاال صااورته وا 
 رة هنا، نعم، إذا سعى قبل ذلك تكون حقيقة العمرة، أين؟العم



 ...........طالب:.
هااو قااال عليااه أن يعتماار، وبقااى عليااه طااواف اإلفاضااة، وقلنااا: إنااه مااا دام عليااه طااواف وسااعي، نعاام؟ فااالحكم هااذا 

 طواف وسعي الحج، والصورة صورة عمرة.
 ............طالب:.

، والصحابي يقول: عليه أن يعتمر، نعم، نقول: علياه أن ياأتي باالطواف لكن لو سعى، وما بقي عليه إال الطواف
 والسعي، سعي الحج الذي هو في الحقيقة صورة العمرة.

 ..........طالب:.
 فيكون سعيه الغي ا.

 ..........طالب:.
المعتماار أن  نعام.. فيكااون سااعيه الغي ااا، يااأتي بالسااعي، ولااو أتااى باه فااي البدايااة؛ ألنااه يلزمااه أن يعتماار، وماان الزم

 يطوف ويسعى. أين؟
 ............طالب:.

نحن ما وفقنا بين القولين بين قول أهل العلم فيما مضى أن الصورة صورة عمارة، وهاي فاي الحقيقاة طاواف الحاج 
ر ق.  وسعي الحج، سعى يكون سعيه الغي ا يأتي بعمرة، بصورة عمرة، سعى أو ما سعى، ما يف 

واحددة، يهددي كدل  : ال يشترك الرجل وامرأته في بدنةع بع  أهل العلم يقول"وحدثني عن مالك أنه سميقاول: 
 يعني الرجل بدنة، والمرأة بدنة، وال يشتركان في واحدة. واحد بدنة بدنة"

وهذا قول مالك، لكن أكثر العلماء على جواز االشتراك في الهدي، وقد روى أبو داود وغيره، النساائي وابان ماجاة 
 ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة. -صلى هللا عليه وسلم -: "أن النبي من حديث أبي هريرة

 ...........طالب:.
 بينهن، نعم؟

 ...........طالب:.
 والتشريك في مثل هذا جائز عند جمهور أهل العلم، خالف ا لمالك، وهو الذي يفهم من كالمه.

 ، يصح الحديث العشرة، التشريك بالعشرة.أحسن هللا إليكطالب: 
 .شريك بالعشرة في الغزوالت

 .فق طالب: 
 نعم في الغنائم، أما في الهدي واألضاحي سبعة.

عند قسم الغنائم في مكان بعيد عن البلد، اآلن، فعلى اإلنسان بدنة أم عشر من الغنم؟ بدناة يركبهاا ويساتمتع بهاا 
 إلى أن يصل، يستعملها في نقله ونقل أثاثه؟.

 ..........طالب:.
ال عشر من الغ ال يؤجر عليهم.وا   نم يبلش+ بهم، يسوقهن، وا 

 ..........طالب:.



 نعم.
 ...........طالب:.

 واضح هذا، واضح أن مثل هذا أنفع.
"وهو مهل بعمرة، هدل ينحدره  بعث معه بهدي ينحره في حاج، "وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج"

عمن بعث معاه بهادي ينحاره فاي حاج، يعناي فاي أثنااء ألنه قال السؤال  ؛إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟"
بعمرة، هل ينحره إذا حل هو؟ أو ينف  ذ ماا وصاي باه أن هاذا  حج، وهو مهل بعمرة، المبعوث معه هذا الهدي مهل

 الهدي ي نحر في حج.
دي قد يكون لمن بعثه هدف وقصد، صحيح بأن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف، فيستفيد مان هاذا الها

"ويحدل أكبر قدر يمكن، أم يؤخره حتى ينحره يحج ويحل هو مان عمرتاه؟ قاال: بال ياؤخره حتاى ينحاره فاي الحاج، 
يعني يجمع بينهما، لكن يفترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهال بعمارة فقاط ولام  ".هو من عمرته

 عمله هل له أثر فيما وكل عليه؟ نعم.يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أثر فيما وكل عليه؟ 
الكالم كله المقصود به الموك  ل، نعم؛ ولذا لو وكل على ذبح أضحية مثال  هل يلزمه أن يمسك عان شاعره وبشاره؟ 

 ما يلزم، فالعبرة بصاحب الهدي واألضحية.
 قال: "بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته". -رحمه هللا تعالى-اإلمام ملك 

يعني معروف أنه إذا جاء وقت الحج، وحل وقت النحر أنه ما بقي للعمرة أثر، يعني هو تصاريح بماا هاو بمجارد 
ال فيه أحد يستمر على عمرة بوقت النحر؟ نعم؟  توضيح، وا 

 ..........طالب:.
 ما فيه أحد، السيما ممن قدم في أيام الحج من أجل الحج.

قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك فدإن هديده ال يكدون إال "والذي يحكم عليه بالهدي في قال مالاك: 
 .بمكة"

 يعني كل هدي واجب فإنه لمساكين الحرم.
}َهددْدي ا َبدداِلَغ : -تبددارك وتعددالى-"كمددا قددال هللا أو يجااب عليااه هاادي فااي غياار ذلااك، فااإن هديااه ال يكااون إال بمكااة، 

دل بده الهددي مدن الصديام أو الصددقة، فدإن "وأمدا مدا ُعد، ، هادي ا باالغ الكعباة["(95سورة المائدة)] اْلَكْعَبِة{
 .ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله"

، وفهم منه أن ما عدا الهدي [(95سورة المائدة)] }َهْدي ا َباِلَغ اْلَكْعَبِة{: -جل وعال-تمسك اإلمام مالك بقوله 
 يجوز أن يكون بغير مكة.
صوم حيث شاء، لماذا؟ ألنه لن ينتفع بصيامه مساكين الحارم، لكان الهادي واضاح أناه الصيام، يقول أهل العلم: ي

ال ما يستفيدون؟ يستفيدون؛ ولذا يقول جمع من أهل العلم:  لمساكين الحرم، اإلطعام يستفيد منه مساكين الحرم، وا 
 إن حكم اإلطعام حكم الهدي، إنما يكون لمساكين الحرم.



سدعيد عدن يعقدوب بدن خالدد المخزومدي عدن أبدي أسدماء مدولى عبدد هللا بدن "وحدثني عن مالك عن يحيدى بدن 
يقصادون.. أيان  "عبد هللا بن جعفر، فخرج معه من المديندة"مواله  "أنه أخبره أنه كان مع"بن أبي طالب  جعفر"

 يقصدون؟
 مكة.طالب: 
 مكة.

د" -عليه الصالة والسالم-الحسين بن علي سبط النبي  "فمروا على حسين بن علي" وقرياة يا" قْ وهو مدري  بالسُّ
اا "حتددى إذا خدداف الفتددوات يمر  ضااه.. فقااام علياه يمرضااه  فأقددام عليدده عبددد هللا بددن جعفددر"" رعجامعاة ماان أعمااال الف 

 ما عاد بقي وقت يكفي، تركه وخرج إلى مكة. خرج"
جعفار عاازم  وهو بالمدينة، اآلن لن يترك حساين بادون مان يمرضاه، عباد هللا بان "وبعث إلى علي بن أبي طالب"

وكانت تحت علي بن  "وأسماء بنت عميس"على الحج، فتركه خشية فوات الحج، فبعث إلى علي بن أبي طالب 
 أبي طالب في هذا الوقت، وكانت قبل ذلك تحت أبي بكر الصديق، وكقبله تحت..؟

 جعفر بن أبي طالب.طالب: 
وأساااماء بنااات عمااايس مااان أجااال أن جعفااار بااان أباااي طالاااب، وكانااات .. أقاااول: وبعاااث إلاااى علاااي بااان أباااي طالاااب 

ا في تلك السنة."وهما بالمدينة"يمرضانه،   .. وهما بالمدينة، يعني ما حجَّ
لدق، ثدم نسدك عنده "فدأمر علدي برأسده فحُ يشاكو مان وجاع فاي رأساه  أشار إلى رأسده" ا"فقدما عليه، ثم إن حسين  
حابي الخليفااة الراشااد مماان أمرنااا هااذا فعاال ماان؟ فعاال علااي باان أبااي طالااب، وهااو الصاا "ابالسددقيا فنحددر عندده بعيددر  

دن ِصدَياٍم{ ا}َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريض  باالقتداء به،  ، وحاديث [(096ساورة البقارة)] َأْو ِبِه َأذ ى مِِن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِِ
كعب بن عجرة سبب نزول اآلياة واضاح، أناه احتااج إلاى الحلاق فقاالوا: انساك، وهناا أمار علاي برأساه فحلاق، أمار 

 رأسه فحلق، كما فعل بكعب بن عجرة. بشعر
لمااا أماار بحلااق رأس  -عليااه الصااالة والسااالم-ثاام نسااك عنااه بالسااقيا، يعنااي فااي مكااان اسااتحالل المحظااور، النبااي 

))انسااك . قااال: ال، قااال: ))أتجااد شاااة((كعااب باان عجاارة هاال قااال لااه: انحاار فااي مكااة هاادي ا بااالغ الكعبااة، أو قااال: 
صل، ولو كان مما يجاب نحاره، نعام؟ فاي مكاة لبيناه؛ ولاذا قاال: ثام نساك عناه ، يعني في مكانك، هذا األنسيكة((

دن ِصدَياٍم َأْو َصدَدَقٍة َأْو ُنُسدٍك{بالسقيا، فنحر عنه بعيار ا،  وهاي علاى التخييار  [،(096ساورة البقارة)] }َفِفْدَيدٌة مِِ
ن كان بعضهم يرى الترتيب، لكن "أو" هنا ظاهرة في التخيير.  كما هو ظاهر "أو"، وا 

رأي اإلمااام مالااك أن مثاال هااذا ينحاار، أياان؟ كالمااه السااابق، "والااذي يحكاام عليااه بالهاادي فااي قتاال الصاايد، أو يجااب 
، أو ارتكاااب محظااور ممااا يوجااب الهاادي، "فااإن هديااه ال  عليااه هاادي فااي غياار ذلااك" يعنااي بساابب تاارك مااأمور مااثال 

"، وأمااا الصاايام والصاادقة فااي أي [(95المائاادة) سااورة] }َهددْدي ا َبدداِلَغ اْلَكْعَبددِة{يكااون إال بمكااة، كمااا قااال تعااالى: 
 مكان، وعرفنا الخالف في الصدقة.

نحاار عنااه بعياار ا بالسااقيا، وليساات بمكااة، فاادل علااى أن مكااان ذبااح مااا  -رضااي هللا عنااه-هنااا علااي باان أبااي طالااب 
 الفية.ترتب على قتل الصيد أو ارتكاب المحظور أنه في مكانه، وال يلزم أن يبعث إلى الحرم، والمسألة خ



"في سدفره ذلدك إلدى يعني للحج  خرج مع عثمان بن عفان"حسين بن علي " "قال يحيى بن سعيد: وكان حسين"
 في هذه السنة. نعم؟ -رضي هللا تعالى عنه-ولم يخرج علي  مكة."

 .........طالب:.
 ال، هذه بدنة، يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة.

نه جمع .......... ،متع والقرانما الفرق بين هدي التطالب:   وبين هدي ارتكاب المحظور، وا 
.  ال ما وجب فيه البدنة..، ال، كيف يشترك وهو واجب عليه بدنة كاملة؟ لكن لو وجب عليه شاة مثال 

 .طالب: كالمه مفهوم
 أين؟

 ........ كل واحد منهم عليه بدنة .........طالب:.
في بدنة؟ ال، عنده ال، ما فيه اشاتراك، والجمهاور علاى جاواز االشاتراك.  ال حتى لو كان واحد عليه شاة يشتركان

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة:
وارتفعدوا  ،))عرفدة كلهدا موقدفقدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم -حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسدول هللا 

 .عن بطن محسر((وارتفعوا  ،نة، والمزدلفة كلها موقفرَ عن بطن عُ 
أنه كدان يقدول: "اعلمدوا أن  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد هللا بن الزبير 

 عرفة كلها موقف إال بطن ُعَرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إال بطن محسر".
{}َفددداَل َرَفدددَث َواَل ُفُسدددوَق وَ : -تبدددارك وتعدددالى-: قدددال هللا -رحمددده هللا-قدددال مالدددك  ساااورة ] اَل ِجدددَداَل ِفدددي اْلَحدددجِِ

ددَياِم : -تبددارك وتعددالى-، قددال هللا -وهللا أعلددم-، فالرفددث: إصددابة النسدداء [(097البقاارة) }ُأِحددلَّ َلُكددْم َلْيَلددَة الصِِ

َفُث ِإَلى ِنَسنِئُكْم{ تبدارك -، قدال هللا -وهللا أعلدم-، قال: والفسدوق: الدذبح لأنصداب [(087سورة البقرة)] الرَّ

ا ُأِهددلَّ ِلَغْيددِر َّللِاِ ِبددِه َفَمددِن{: -وتعددالى ددا [(045سااورة األنعااام)] }َأْو ِفْسددق  ، قددال: والجدددال فددي الحددج: أن قريش 
كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفدة بُقدَزح، وكاندت العدرب وغيدرهم يقفدون بعرفدة، وكدانوا يتجدادلون، يقدول 

ا ُهدْم َناِسدُكوُه َفداَل : -تعدالى–هؤالء: نحن أصوب، ويقول هؤالء: نحن أصوب، فقال هللا  دٍة َجَعْلَندا َمنَسدك  }ِلُكدلِِ ُأمَّ
ى مُّْسَتِقيٍم{ ، فهدذا الجددال فيمدا ُندرى وهللا [(67ساورة الحااج)] ُيَناِزُعنََّك ِفي اأْلَْمِر َواْدُع ِإَلى َربَِِك ِإنََّك َلَعَلى ُهد 

 أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم.
 ."باب الوقوف بعرفة والمزدلفة": -عالىرحمه هللا ت-يقول المؤلف 

، والوقااوف بالمزدلفااة ماان واجبااات الحااج فااي قااول األكثاار ))الحااج عرفااة((الوقااوف بعرفااة ركاان ماان أركااان الحااج، و
وليس بركن خالف ا لمن زعم ذلك، وليس بسنة كما قاله بعض أهل العلم، فالترخيص فيه ألهل األعذار، يدل على 



ا الحاجة إلى الترخيص يدل على الوجاوب؛ إذ المنادوب ال يحتااج إلاى عدم ركنية؛ إذ الركن ال ير  خص فيه، وأيض 
 استئذان وطلب رخصة، فأعدل األقوال أن المبيت بمزدلفة واجب، من تركه يجبره بدم عند جمهور العلماء.

 "ف..(())عرفة كلها موققال:  -صلى هللا عليه وسلم-"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا قال: 
يعني يجزئ الوقوف في أي جزء منها، على أن يتأكد اإلنسان أنه في محيط عرفة، داخل عرفاة، وال يتسااهل فاي 
ا من حدود عرفة لمَّا يدخلها، حجاه لايس بصاحيح، فعرفاة كلهاا موقاف  هذا؛ ألنه لو وقف وانصرف وهو قريب جدًّ

ى وعرفاات، يقولاون ماا باين العلماين الكبيارين جهاة وهو موضع بين منا نة(("رَ "))وارتفعوا عن بطن عُ فيجزئ فيها 
 عرفة، والعلمين الكبيرين من جهة م نى، يعني من بين الحدود.

أناه يقاول: أن بطان  -رحماه هللا تعاالى-وبطن عرنة ليس من عرفة؛ ولذا أمر باالرتفاع عنه، ونسب لإلمام مالك 
ن كااان ماان لكاان ال يجااوز الوقااوف فيااه -يجاازئ –عرنااة ماان عرفااة، لكاان ال يجااوز  ، يحاارم الوقااوف باابطن عرنااة، وا 

، كياف يقاول: ارتفعاوا وهاو مان ))وارتفعاوا عان بطان عرناة((يقاول:  -عليه الصاالة والساالم-عرفة، طيب الرسول 
، لكن مفهومه أن ما عدا عرفة ))عرفة كلها موقف((عرفة؟ قالوا: ألنه لو لم يكن من عرفة، لما احتاج أن يذكر، 

عليااه الصاااالة -عرنااة لاايس مااان عرفااة لماااا احتاايج إلاااى التنبيااه عليااه؛ ولاااذا لاام يقااال  لاايس بموقااف، فلاااو كااان بطااان
: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن منى، ارتفعوا عن مزدلفة؛ ألنها ليست من عرفاة، لكان لماا كانات بطان -والسالم

ن كاان م جزئ اا، والصاواب عرنة من عرفة احتاج إلى أن ينبه عليه؛ ألن الوقوف ال يجوز فيه، ياأثم والوقاف فياه وا 
"))وارتفعوا عدن بطدن عرندة، قول عامة أهل العلم: أن بطن ع رنة ليس من عرفة، فلذا من وقف فيه فحجه باطال 

اا يزدلاف فيهاا  والمزدلفة كلها موقف..((" المزدلفة يقال لها جمع؛ ألنه يجتمع فيها النااس بعاد الوقاوف، وهاي أيض 
ار، وهاو واد   ر..(("ف، وارتفعوا عن بطن محسِِ "))والمزدلفة كلها موقالناس يتقربون فيها،  ارتفعوا عان بطان محس  

 بين منى ومزدلفة، يقال: إن فيه أبرهة حَسر فيه وأعيى، وكل وتعب "وارتفعوا عن بطن محسر.. نعم؟
 ............طالب:.

 المقصود أنه في وقت الوقوف وجد في عرفة.
 ..........طالب:.

 يعني من غير نية، من غير قصد.
 ..........طالب:.

 يعني ما قصد أن يدخل إلى عرفة، األصل ..
 طالب: هو عند نفسه الموقف ...........

أنااا عااارف، لكاان دخولااه.. تصااوره باطاال يعنااي، ومااا يتبااع هااذا التصااور ماان الوقااوف باطاال، لكاان هااو دخاال عرفااة، 
 ووجد فيها في الظرف الذي هو وقت الوقوف، لكنه من غير قصد، نعم.

 ..........طالب:.

يعني أنت افترض  أناه يبغاي .. يقصاد مكاان ثام صارفه المارور إلاى جهاة ودخال عرفاة، وخارج منهاا علاى أسااس 
 أنها ما هي بعرفة، مثله.

 ...........طالب:.



))مان أدرك صاالتنا هاذه، وكاان قاد وقاف قبال ذلاك بعرفاة معروف كالمك واضح، لكن حديث عروة بن مضرس: 
اار بااه، لكاان الااذي يظهاار أنااه مااا دام قااد أدرك الحااج((ف ،أيااة ساااعة ماان لياال أو نهااار ، فكونااه هااؤالء يقولااون: لااو م 

الوقااوف بعرفااة عبااادة ماان العبااادات، وركاان ركااين ماان أركااان هااذه العبااادة التااي هااي ماان أركااان الحااج إنااه البااد أن 
 يقصد؛ ألن األعمال بالنيات، فإذا لم يقصد الدخول، ولم يقصد الوقوف بعرفة، ال يجزئ.

 ........طالب:.
ال ما رجع؟   نعم، هل هو رجع، ووقف وا 

 ........طالب:.
 صالة الفجر.

 طيب، وما الذي ترتب عليه؟
 .........طالب:.

ن لاام يعرفهااا، لكاان إذا تااردد شااخص جاااء بعااد مااا انصاارف  لكاان وقااف ماارة بعرفااة والجبااال ناوي ااا الوقااوف عناادها، وا 
..، مثال جهاات القبلاة إذا أشاكلت علياه، يصالي إلاى عادد الناس، ثم تردد هل هذه عرفة أو هذه؟ قال: هذه نحتمل

الجهات التي تحتمل أنها القبلة، فوقف عند هذا الجبل باعتبار أنها عرفة، ثم وقف عند الجبل الثاني باعتبار أناه 
 قصد الوقوف في هذا المكان، إذ ا ما ينفع، لما دخل لو قال: وهللا أنا شاك اآلن فاي هاذا المكاان، أناا جاالس علاى

ااا–لكاان أنااا شاااك أبغااي أدخاال  -وهااو بطاان عرنااة–أساااس أنااه ماان عرفااة  أجاارب هااذا المكااان، لكاان قاصااد  -أيض 
 لدخوله، فرق بين هذا وهذا.

 طالب: .............
ال، هاو متأكااد، يعنااي يغلاب علااى ظنااه أناه بعرفااة، وهااو باابطن عرناة، البقاااء الزم وجااوده فاي عرفااة، فاادخل يشااتري 

 له.ورجع ما قصد الوقوف في دخو 
 .........طالب:.

 ال ما تكفي.
 ..........طالب:.

نما األعمال بالنيات((لكن هذه عبادة تحتاج إلى نية،    .))وا 
 ..........طالب:.

 أين؟
 .........طالب:.

 نحن أكملنا..
 ........طالب:.

هاذا حجاه هنا فرق بين شخص يعرف أن عرفة فيها جبل، وجاء وقف عند جميع الجبال على أسااس أنهاا عرفاة، 
صحيح؛ ألنه قاصد الوقوف عناد هاذا الجبال، لكان شاخص ماا بذهناه أناه يادخل لعرفاة، هاو لازم هاذا المكاان الاذي 
ليس من عرفة، وانتهى وقات الوقاوف فاي هاذا المكاان، والاذي يغلاب علاى ظناه أناه بعرفاة، مااذا نقاول عان حجاه؟ 



ال فاته الحج؟ فاته الحج. هو رأى مثال  قيل له: قم عن ه ذا المكاان، قام ال تجلاس فاي هاذا المكاان، هاذا صحيح وا 
المكان ممنوع الجلوس فيه، ثم دخال إلاى عرفاة غيار قاصاد، وهاو عناده أن وقوفاه فاي المكاان األول، نيتاه للمكاان 
: بعرفاة راح يقضاي حاجتاه ويرجاع،  : بقالة أو شايء يشاتريه، أو دورة ميااه ماثال  األول، أو مثال  الح له الئح، مثال 

 قصد الوقوف في هذا؟ هل نقول: إنه
 ........طالب:.

 أين؟
 ........طالب:.

 ال، ال.. هو خرج من عرفة، هو في نيته أنه خرج من عرفة، هو في نيته أن بطن عرنة هل هي عرفة؟
 ما حدد ........ ........طالب:.

ال، ال، أناا أتصاور يعني قصده هذا المكان، وما حوله كله عرفة، ودخل في الجزء ...ال إشاكال فياه، ماا فياه إشاك
 لو كان دخوله لعرفة بنية الخروج من عرفة.

 طالب: ال هو ما يعرف ..........
 ما فيه إشكال. 

 ........طالب:.
 ما فيه إشكال، اإلشكال فيما لو دخل عرفة بنية الخروج من عرفة.

 .........طالب:.
 نعم.

 .........طالب:.
 رفة.حتى الذي دخل فيه والتي فيها البقالة من ع

 نعم.طالب: 
 انتهى اإلشكال، انتهى، لكن لو قام من مكانة بنية الخروج من عرفة من أجل أن يشتري.

 .........طالب:.
 ال، هذا يختلف تمام ا. نعم؟

 .........طالب:.
 ولو لحظة، مجرد مرور، يكفي عند أهل العلم ولو مرور. 

 .........طالب:.
 نعم، ولو بالليل ما لم يطلع الفجر.

اا، وهاو موصاول فاي صاحيح مسالم مان )وارتفعوا عان بطان محسار(() ، هاذا الحاديث الاذي ذكاره اإلماام مالاك بالغ 
ااا فااي الساانن ماان حااديث أبااي هرياارة، فالحااديث صااحيح، حااديث جااابر:  حااديث جااابر، فااي الحااديث الطوياال، وأيض 

 الحديث ال إشكال فيه.المقصود أن  ))وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف((، ))وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف((



عبد هللا بن الزبير أنه كدان يقدول: اعلمدوا " عمه" "عنيعني ابن الزبير  "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة"
 .أن عرفة كلها موقف إال بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إال بطن محسر"

ن كاان موقوف اا، إال أن اإلمااام مالاك  كثياار ا ماا ياردف المرفااوع  -ماه هللا تعاالىرح-وبمعناى الحاديث الساابق، وهااذا وا 
فلااايس  -عليااه الصاااالة والسااالم-بااالموقوف؛ ليباااين اسااتمرار العمااال بهااذا الحاااديث، وأنااه أفتاااي بااه بعاااد وفاااة النباااي 

 بمنسوخ.
{: -تبدددارك وتعدددالى-: قدددال هللا -رحمددده هللا-"قدددال مالدددك  ساااورة ] }َفددداَل َرَفدددَث َواَل ُفُسدددوَق َواَل ِجدددَداَل ِفدددي اْلَحدددجِِ

" الاذي هاو فالرفث: إصدابة النسداء" يريد أن يفسر األمور الثالثة، الرفث والفسوق والجدال قاال: "[(097بقرة)ال
ال ماا  الجماع، وعلى هذا إذا كان دون الجماع، فيماا دون الجمااع، ساواء كاان بقاول أو بفعال، يادخل فاي الرفاث وا 

 يدخل؟
 ............طالب:.

 على كالمه.
 ..........طالب:
َفدُث ِإَلدى : -تبارك وتعدالى-، قال هللا -وهللا أعلم-فالرفث: إصابة النساء ل، "ما يدخ دَياِم الرَّ }ُأِحدلَّ َلُكدْم َلْيَلدَة الصِِ

فالمقصااود بااه هنااا الجماااع، وعامااة أهاال العلاام علااى أن الرفااث: الجماااع، ومااا  "[(087سااورة البقاارة)] ِنَسددنِئُكْم{
بااه النساااء، وماانهم ماان ياارى إطااالق الرفااث علااى الكااالم المتعلااق  يقصااد بااه الجماااع، والكااالم الفاااحش الااذي يواجااه

بالنساء، ولو كان بين الرجال، البيت المنسوب الذي يذكر عن ابن عباس معروف لكنه غير مناسب أن في مثال 
 هذا المكان.

فااراد " إصااابة النساااء فاارد ماان أفااراد الرفااث، والفسااوق الااذبح لألنصاااب فاارد ماان أقددال: والفسددوق: الددذبح لأنصدداب
يقصر تفسير العام بفرده، أو يريد أن يمثل؟ وهو يقاول: الرفاث إصاابة النسااء،   الفسوق، فهل معنى هذا أن مالك

تعريف الجزأين، تعريف الجزأين يدل على الحصار، لكان ال شاك أن مثال هاذا يكاون مان بااب التعرياف باالفرد مان 
-تفسير النبي ، في وة الرمي، أال إن القوة الرمي(())أال إن القاألفراد، وهذا ال يقتضي التخصيص، في الحديث: 

دن ُقدوٍَّة{: -جال وعاال-لقوله  -عليه الصالة والسالم دا اْسدَتَطْعُتم مِِ وْا َلُهدم مَّ ، قاال [(61ساورة األنفاال)] }َوَأِعددُّ
ه، ال يقتضااي الحصاار وال يخصااص باا راد، الرماايهااذا فاارد ماان أفاا ،))أال إن القااوة الرمااي((الصااالة والسااالم: عليااه 

 ومثله ما معنا.
ا ُأهِ : -تبارك وتعالى-، قال هللا -وهللا أعلم-"قال: والفسوق: الذبح لأنصاب   سورة ] {لَّ ِلَغْيِر َّللِاِ ِبهِ }َأْو ِفْسق 

الشك أن هذا من أعظم الفسوق، كما أن إصابة النساء من أشد الرفث، فمثل هذا التفساير ال  "[(045األنعام)
 يقتضي الحصر.

بالمزدلفة بُقَزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون  كانت تقف عند المشعر الحرام اجدال في الحج: أن قريش  "قال: وال
اص ال يخرجاون عان الحارم، ويقولاون: نحان أهاال الحارم كياف نخارج عناه؟ وأماا مان عاداهم ماان  "بعرفدة م  يعناي الح 



ر باان مطعاام إلااى عرفااة وقااد أضاال قبائاال العاارب فهااؤالء يخرجااون إلااى الحاال، والحاال هنااا عرفااة؛ ولااذا لمااا جاااء جبياا
واقاف ماع النااس اساتغرب! كياف يقاف ماع النااس وهاو مان الحماص؟!  -عليه الصالة والساالم-بعيره، وجد النبي 

، يعناى ماا فياه [(099ساورة البقارة)] }ُثمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيدُث َأَفداَ  النَّداُس{والحمص ال يخرجون من الحرم!: 
ما فيه فرق بينه وبين غيره، الذي يجب عليه يجاب علاى  -ليه الصالة والسالمع-فرق بين قرشي هاشمي، النبي 

 غيره في مثل هذه العبادات.
ا كانت تقف عند المشعر الحارام مان مزدلفاة بقازح، وكانات العارب وغيارهم يقفاون  "قال: والجدال في الحج أن قريش 

دلون يقددول هددؤالء: نحددن أصددوب، ويقددول "وكددانوا يتجددابعرفااة" يخرجااون عاان الحاارم؛ ألنهاام ليسااوا هاام أهاال الحاارم 
كل يصوب فعله ويتجادلون، فهاذا هاو فارع وصاورة مان صاور الجادال، قال مثال هاذا فاي ماا  هؤالء: نحن أصوب"

يحصل في اجتماع الناس من عامة، ومن صالحين، وأخيار وطالب علم، يكثر الجدال والنزاع، وأحيان ا ال أثر له 
يترتاب علياه فائادة، ويطاول الجادال، وترتفاع األصاوات، وهاذا داخل..هاذا داخال،  وال نتيجة عملية، ما له فائدة، ما

ا–الشك أنه جدال وفي الحج   .-أيض 
ا ُهدْم َناِسدُكوُه َفداَل ُيَناِزُعنَّدَك ِفدي اأْلَْمدِر َواْدُع ِإَلدى َربِِدَك ِإنَّدَك َلَعَلدى : -تعالى–فقال هللا " ى }ِلُكلِِ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسدك  ُهدد 
"، المقصااود أن اإلنسااان يتمسااك بااالحق الااذي عليااه الاادليل، وال ، فهددذا الجدددال[(67سااورة الحاااج)] ْسددَتِقيٍم{مُّ 

يتعصااب لرأيااه، أو تأخااذه العاازة باااإلثم، فينتصاار لقااول باطاال ال دلياال عليااه، قااد يزيااد علااى ذلااك، فيلاازم بلااوازم، ولااو 
 كانت باطلة، مثل هذا هو الجدال الممنوع.

 نعم.وهللا أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم". " يعني فيما نظن "رى "فهذا الجدال فيما ن
 أحسن هللا إليك.

 باب: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة:
هدل يقدف الرجدل بعرفدة، أو بالمزدلفدة، أو يرمدى الجمدار، أو يسدعى بدين الصدفا  -رحمده هللا تعدالى–سئل مالك 

تصنعه الحائ  من أمر الحدج فالرجدل يصدنعه وهدو غيدر طداهر، ثدم ال والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر 
 يكون عليه شيء في ذلك، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر ا، وال ينبغي له أن يتعمد ذلك.

وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكدب، أيندزل أم يقدف راكب دا؟ فقدال: بدل يقدف راكب دا إال أن يكدون بده أو بالدابدة 
 فاهلل أعذر بالعذر. علة،

وقاوف الرجال بعرفاة وهاو  "وهدو غيدر طداهر"ومثلاه المارأة  "بداب وقدوف الرجدل": -رحماه هللا تعاالى-يقول المؤلف 
، غير أن ال تطوفي بالبيت(( ،صنعي ما يصنع الحاجا))افعلي و غير طاهر، ومثله المرأة، فالمرأة الحائض تقف: 
ال ما يقف؟ نعم.فالحائض تقف مع الناس، وهل الجنب يقف مع   الناس؟ وا 

 ...........طالب:.
صااالى الجماااع الظهااار والعصااار فاااي أول الوقااات، ثااام غفاااا إغفااااءة احاااتلم فيهاااا، يلزماااه أن يغتسااال اآلن أو متاااى ماااا 

 اغتسل؟ إذا أراد الصالة بمزدلفة؟
 ...........طالب:.



 يلزم أم ما يلزم.
 .........طالب:.

وهو جنب، لكان يقاف اآلن، هاو اآلن صالى فاي السااعة الواحادة، ظهار  ية يلزمه ........ ما يصلإذا أراد الصال
وعصر جمع تقديم، ثم أغفا إغفاءة يسيرة احتلم فيها، وكم بقي على الغروب؟ بقي ست ساعات، يقول: أنا ماا أناا 

 مغتسل حتى أريد الصالة التي من شرطها الطهارة، يريد أن يقف وهو جنب، ما المانع.
 ............طالب:.

 .في البيت(( ي))اصنعي ما يصنع الحاج غير أن ال تطوفالحائض تقف: 
 ........طالب:.

 يدعو لكن ما يقرأ، يقول: ما أنا بقارئ، فقط أريد أن أدعو دعاء.
 ..........طالب:.

 يعني لو سكت من دخل عرفة إلى أن خرج، نقول: محروم، لكن وقوفه صحيح أم باطل؟
 صحيح.طالب: 

 مه أن يغتسل اآلن؟صحيح، لكن هل يلز 
 .الصالةإذا أراد  إال يلزمه طالب: ال

إال إذا أراد الصااالة، أو أراد مااا يشااترط لااه الطهااارة، فوقااوف الرجاال وهااو غياار طاااهر، لكاان ال شااك أن األكماال أن 
وقاف  -علياه الصاالة والساالم-ووقوفاه علاى الداباة، النباي  -علياه الصاالة والساالم-يقف طاهر ا، كماا فعال النباي 

، وجعل بطنه إلى الصخرات، وهو -عليه الصالة والسالم-الدابة، كما في حديث جابر في صفة حج النبي على 
 متجه إلى القبلة. نعم.

يقول: إن اإلمام مالك ممن عرف عنه أنه ال يروي إال عن ثقاة، وخارَّج الرواياة عان عباد الكاريم بان أباي المخاارق 
ه، وكونااه مااا يخاال بهااذا الماانهج، هااذا موجااود عنااد عامااة أهاال وهااو ضااعيف، اإلمااام مالااك هااذه طريقتااه وهااذا منهجاا

العلم، تقعيد شيء ثم عند التطبيق يخرجون عن هذا التقعيد، ألمر يختص بما خرجوا إليه، واإلمام مالك فيما نقل 
قاال: إناه غاره بكثارة جلوساه فاي المساجد، فخارج عناه،  -أبا أمية عباد الكاريم بان أباي المخاارق -عنه قال: إن هذا 

اد قاعادة ال باد أن تنخارم علياه، ياذكرون قواعاد عاماة ثام بعاد ذلاك رو  ى عنه، المقصاود أناه لايس بمعصاوم، مان قع 
يخالفونها، إما ألمر اقتضى هذه المخالفة، أمر اختص بما خرجوا إليه، أو ألنهم غفلاوا عان ذلاك؛ ولاذا قاالوا: مان 

ى أنه ثقة، حدثني الثقة، يقبل؟ ما يقبل حتاى اشترط أن ال يروي إال عن ثقة، ثم روى عم ن لم يسمه، أو نص عل
يسمه، ولاو قاال: جمياع أشاياخه ثقاات، ال يقبال حتاى يسامي مان ياروي عناه مانهم؛ ألناه قاد يكاون ثقاة عناده، لكناه 

 .-رحمه هللا-عند غيره ليس بثقة، فمثل هذا ما يستدرك على مالك 
 ."باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة"يقول: 

 غير وهو والمروة الصفا بين يسعى أو ،الجمار يرمي أو ،بالمزدلفة أو ،بعرفة الرجل يقف هل :مالك سئل"
 "طاهر غير وهو يصنعه فالرجل الحج أمر من الحائ  تصنعه أمر كل :فقال ؟طاهر



ها ذلك يصح من المرأة الحائض، ويصح من غير  طواف بالبيت، فما عداألنه ما استثني بالنسبة للحائض إال ال
 ممن هو غير طاهر.

 ثم ال يكون عليه شيء في ذلك. "فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم ال يكون عليه شيء في ذلك"
  سعى وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ وقف وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟

، فلمااا أتاام السااعي،  ياااب  شااخص كبياار الساان ماان العااوام سااعى أربعااة عشاار شااوط ا؛ ألنااه فاااهم أن السااعي ذهاااب  وا 
استرجع وقال: إنه على غير طهارة، فتوضأ ثم أعاده، أربعة عشر ثانية، ثم بعد ذلك سعى، فقيال لاه: يكفياك رباع 

 ما صنع. هو صحيح على فعله يعني سعى ثمانية وعشرين شوط ا، نعم.
 ثم ال يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر.

أكماال حااال ال شااك أنااه أفضاال، وهااذا ماان تعظاايم شااعائر هللا، جاااء فااي الصااالة نعاام هااذه عبااادات، ومزاولتهااا علااى 
، فكون اإلنسان على أكمل هيئاة، ويفعال ذلاك كماا قاال [(10سورة األعراف)] }ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِِ َمْسِجٍد{

 ويهاااتم لشاااؤون ، : علاااى أكمااال الوجاااوه، وقاااد كاااان اإلماااام مالاااك ممااان يعتناااي بهاااذا األمااار-رحماااه هللا-اإلماااام مالاااك 
 العبادات والتحديث وغيرها، كلها يعطيها على أكمل وجه.

ال ينبغي له أن يتعمد أن يكون على غيار  ، وال ينبغي له أن يتعمد ذلك"ا"والفضل أن يكون الرجل في ذلك طاهر  
 طهارة، فإن تيسر له أن يرفع الحدث فليبادر.
علياه الصااالة -الوقاوف بعرفاة للراكااب، قلناا: إن النبااي ساائل مالاك عاان  "وسدئل مالددك عدن الوقددوف بعرفددة للراكدب"

دوقف راكب ا  -والسالم دا"أيندزل أم يقدف راكب  "إال أن  -صالى هللا علياه وسالم-اقتاداء باالنبي  "ا؟ فقدال: بدل يقدف راكب 
ااا علااى الدابااة، بااه علااة  يكددون بدده" علااة، بحيااث ال تطيااق أن تحملااه وقاات  "أو بدابددة"ال يسااتطيع أن يسااتمر واقف 

يعذره؛ ألن هذه سانن، وغاياة ماا  -جل وعال-، يعني فاهلل علة فاهلل أعذر بالعذر" أو بدابة"ف، فإن كان به الوقو 
 يقال في تركها: إنها مكروهة، غاية ما يقال في ذلك، والكراهة تزول بأدنى حاجة كما يقول أهل العلم. نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :بعرفة الحج فاته من وقوف :باب

 مدن بعرفدة يقدف لم من: "يقول كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 الفجدر يطلدع أن قبدل مدن المزدلفدة ليلة من بعرفة وقف ومن ،الحج فاته فقد الفجر يطلع أن قبل المزدلفة ليلة
 ".الحج أدرك فقد

 بعرفدة يقدف ولدم المزدلفدة ليلدة مدن جرالف أدركه من: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".الحج أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل المزدلفة ليلة من بعرفة وقف ومن ،الحج فاته فقد
 يحدرم لدم يكدون  أن إال اإلسدالم حجدة مدن عنده أ يجدز  ال ذلدك فدإن :بعرفدة الموقف في يعتق العبد في مالك قال

ن ،عنده أجدزأ ذلدك فعدل فدإن الفجدر يطلع أن بلق الليلة تلك من بعرفة يقف ثم ،يعتق أن بعد فيحرم  يحدرم لدم وا 
 ،المزدلفدة ليلدة مدن الفجدر طلدوع قبدل بعرفدة الوقدوف يددرك لدم إذا الحدج فاتده مدن بمنزلدة كان الفجر طلع حتى

 .يقضيها اإلسالم حجة العبد على ويكون 
 .وقوف من فاته الحج بعرفة" :"باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



 ته الحج بعرفة، بعرفة: جار ومجرور متعلق بماذا؟ اآلن الجار والمجرور متعلق بوقوف.وقوف من فا
 ............طالب:.

 وقوف بعرفة من فاته الحج؟
 طالب:............

 أو فاته الحج بفوات عرفة؟
 طالب:.............

جااء ياوم النحار ووقاف بعرفاة،  باب وقوف بعرفة من فاته الحج، يعني إذا وقف بعرفة مان فاتاه الحاج، ماا الحكام؟
 يقول باب وقوف من فاته الحج بعرفة، أو فاته الحج بفوات عرفة، تقديره هكذا؟

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبدل أن 
 .قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من 

))من أدرك صالتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة كالم ابن عمر موافق لما جاء بحديث عروة بن مضرس: 
، مفهومااه أن ماان لاام ياادرك ساااعة ماان لياال أو نهااار، قباال صااالة فقااد أدرك الحااج(( ،أيااة ساااعة ماان لياال أو نهااار

من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن الصبح، فإنه يكون حينئذ فاته الحج "
"وحدثني عن مالدك عدن هشدام بدن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"، يقاول: 

د فاتده الحدج، فق ،"أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة، ولم يقف بعرفةعروة بن الزبير  عروة عن أبيه"
فالوقوف بعرفة يجازئ باالوقوف ولاو  ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"

يسار ا بعرفة في اليوم التاسع وليلة العاشر التي هاي ليلاة النحار، ويقولاون: إن كال ليلاة تابعاة للياوم الاذي يليهاا إال 
قبلها، يعني حكم ا؛ ألنك ما تستطيع أن تقول: هذه ليلة عرفة، ليلاة النحار،  ليلة يوم النحر، فهي تابعة لليوم الذي

ن كانت في الحكم تابعة ليوم عرفة إلجزاء الوقوف فيها، نعم؟  تقول: ليلة النحر، لكن ما تقول: ليلة عرفة، وا 
 ............طالب:.

 أما من مر بها ليال  فال شيء عليه عند أهل العلم، ما عليه شيء.
 وقف بها نهار ا ثم انصرف قبل غروب الشمس، نعم؟ومن 

 ........طالب:.
فيجباار هااذه المخالفااة بالاادم، هااذا إذا انصاارف قباال غااروب  -عليااة الصااالة والسااالم-هااذا قااالوا: خااالف فعاال النبااي 

عليااه -الشاامس، أمااا إذا انتظاار حتااى تغاارب الشاامس ثاام انصاارف، فااال شاايء عليااه، وقااد أدى مااا عليااه، هااذا فعلااه 
 .-والسالمالصالة 
 .........طالب:.

ياادل علااى  ))وكااان قااد وقااف قباال ذلااك ساااعة ماان لياال أو نهااار((الوقااوف قباال الاازوال، حااديث عااروة باان مضاارس: 
جااواز الوقااوف قباال الاازوال؛ ألنااه يصاادق عليااه أنااه وقااف ساااعة ماان نهااار وهااذا قااول الحنابلااة، الحنابلااة يجياازون 

علياه -، وغيرهم يقول: ال يجزئ الوقاوف قبال الازوال؛ ألن النباي الوقوف قبل الزوال، استدالال  بعموم هذا الحديث
 تحرى ذلك، وصلى الجمع ثم وقف، ولم يذكر عن أحد من أصحابه أنه وقف قبل الزوال. -الصالة والسالم



 ..........طالب:.
 ما هو بهذا.

 .........طالب:.
 قضينا من عروة بن مضرس، قضينا منه.

لما صلى الظهر والعصر جمع، دخل عرفة، نعم؟ لماذا لم يدخل قبل الصاالة  -معليه الصالة والسال-هذا النبي 
 وينصرف قبل الصالة؟

علياااه -أو يسااتفتى هااال الوقااوف قبااال الصااالة يجااازئ أو لاايس بمجااازئ، يعناااي قباال الااازوال؟ مااا وقاااع ماان أصاااحابه 
ا ماانهم وقااف قباال الاازوال، فوقااف هكااذا، وقااال:  -الصااالة والسااالم ، أمااا بالنساابة سااككم(())خااذوا عنااي مناأن أحااد 

للحاجااة للسااائل فليساات داعيااة؛ ألنااه مااا تتصااور أنااه واقااف قباال الاازوال، ماار عااروة باان مضاارس عرفااة قباال الاازوال 
 ويأتي ليدرك صالة الفجر. نعم؟

 ............طالب:.
 قاعدة عامة. نعم.

 قاعدة عامة.طالب: 
 نعم، لكن هل الفعل يخصص القول، القول ي َخص بالفعل؟

 ..........طالب:.
ماا هاو ركان، ووقاع فاي فعلاه ماا هاو واجاب، ووقاع  -عليه الصاالة والساالم-ال هو فعل فعله، يعني وقع في فعله 

 .))خذوا عني مناسككم((في فعله ما هو مستحب، وقال عن الجميع: 
 فاألدلة األخرى هي التي ترجح، هل هو ركن أم واجب أم مستحب؟ البد من النظر في األدلة األخرى.

كاف في إيجااب الوقاوف فاي هاذا  ))خذوا عني مناسككم((بعد الزوال وقوله:  -عليه الصالة والسالم-وقوفه فهل 
الوقات، وأنااه لااو وقااف فااي غياره ال يجاازئ، الجمهااور علااى أنااه ال وقااوف قبال الاازوال، والمعااروف عنااد الحنابلااة أنااه 

 يجزئ. نعم؟
 .........طالب:.

 ، نعم؟-عليه الصالة والسالم-لجمهور عملوا بفعله الحنابلة عملوا بحديث عروة بن مضرس، وا
 ........طالب:.

 حج به سيده لما صار بعرفة قال: أنت حر. "بعرفة "قال مالك في العبد يعتق في الموقف
يعناي ال يقاع، ال يجازئ  "فإن ذلك ال يجزأ عنده مدن حجدة اإلسدالم"قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة: 

يحج حجة اإلسالم، قل مثل هذا فيمن بلغ بعرفة، وكان وقت إحرامه غير مطالب باالحج علاى عنه، بل ال بد أن 
 جهة الوجوب، فلما أحرم الصبي بالحج على نية النفل أو الفرض؟

 النفل.طالب: 
النفل، العبد لما أحرم بالحج، والمعمول به أنه يلزماه إذا عتاق حجاة اإلساالم، هاذا أحارم باالحج ثام لماا وصال إلاى 

 ة بلغ الصبي وعتق الرقيق، هل نقول: أكمل، وانقلب اإلحرام من نفل إلى فرض؟ ينقلب أم ال ينقلب؟عرف



 ما ينقلب.طالب: 
"في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك ال يجزأ عنه من حجة اإلسالم، إال أن يكون لم اإلمام مالك يقاول: 

حرامه يحرم" ا؟ يعني جاء يوم عرفة وهو ما أحرم، يحرم، وا   يكون بعد عتقه يكون نفال  أم فرض 
 فر .طالب: 

حرامه بعد بلوغه نفل أم فرض؟  فرض، وا 
 فر .طالب: 

يعناي مثال ماا صاور  ثدم يقدف بعرفدة مدن تلدك الليلدة" ،"إال أن يكدون لدم يحدرم فيحدرم بعدد أن يعتدقفرض، نعم. 
فااي هااذه الساانة؟ صااوره فااي  ماان أفسااد حجااه، هاال يمكاان أن يقضااي هااذا الحااج الفاسااد -رحمااه هللا تعااالى-النااووي 

مسألة واحادة، وهاي إذا أ حصار، وتحلال، ثام فاك اإلحصاار، ناوى الخاروج بطرياق شارعي مان النساك، ثام بعاد ذلاك 
 يفك اإلحصار له أن يحرم، ويأتي بحجة هي قضاء ما أفسد من حج. نعم؟

 .........طالب:.
، ))حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة(( الصحابة غيروا، غيروا من حج إلى عمرة، والذي حج عن غيره قيل له:

 المقصود أن مثل هذا..
 ..........طالب:.

 نعم؛ ألنه يحل محله.
 ........طالب:.

 نعم.
 .............طالب:.

 طيب، والرقيق له حج.
 .........طالب:.
 له حج.
 ..........طالب:.

 ال، ما يجزئ.
 ما يجزأ.طالب: 

 ر، لكن ال يجزئ عن حجة اإلسالم، ومثله من عتق.الصبي هذا الذي ر فع له حج من حيث األج
يعنااي يسااتطيع، اآلن المسااألة  ثددم يقددف بعرفددة مددن تلددك الليلددة" ،"إال أن يكددون لددم يحددرم، فيحددرم بعددد أن يعتددق

ل  اف، أو اعتاق الرقياق، هال  المفترضة فيه من وصل إلى المحرم وهو غير مكلف، أو رقيق، ثم لماا وصال عرفاة ك 
لمحاارم، وأحارم ماان جديااد بنياة أداء الفريضااة؟ أو نقااول: إن النياة نفسااها انقلباات مان نفاال إلااى نقاول لااه: ارجاع إلااى ا

 فرض؟ اإلمام مالك يقول: ال، إذا أحرم لزمه ما أحرم به، نفل نفل، فرض فرض. أين؟
 ........طالب:.



م علايهم ثياابهم، ماا نعم، إذا عتق وهو بعرفة وهو لم يحرم، يعني ترون كثيار ا مان النااس اآلن موجاودين بعرفاة وها
 أحرموا، نعم.

 طالب:..........
موجود هذا، السيما من يتولى الخدمة؛ ألن الخدمة بالثوب أيسر له، ثام بعاد ذلاك يحارم، هال نقاول لاه: تحارم مان 

 مكانك أو من الميقات الذي مررت به؟ نعم، يعني من حيث أنشأ. نعم.
 .اإذا كان متمتع  طالب: 

ا، نعم يتص ور في المتمتع، دخل بعمرة ثم بين الحج والعمرة كلاف أو اعتاق، هاذا يحارم بحاج واجاب إذا كان متمتع 
ال أنهى من نسك العمرة، ثم كلف أو أعتق.  ال إشكال فيه، لكن جاء ينشأ العمرة، وال أحرم من الحج، وا 

بدل أن يطلدع "إال أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثدم يقدف بعرفدة مدن تلدك الليلدة، قعلى كل حال يقاول: 
يعني إذا أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بعد أن أحرم إحرام ا يتصور فيه وجوب النسك، يعني أحارم  الفجر"

اا، اعتمار عمارة قبال تكليفاه أو قبال عتقاه، ثام حاج  إحرام نسك واجب، فإن فعال ذلاك أجازئ عناه، يعناي جااء متمتع 
حجااة اإلسااالم، لكاان العماارة عنااد ماان يقااول بوجوبهااا ال  الحااج بعااد تكليفااه أو بعااد عتقااه، نقااول: الحااج مجاازئ عاان

 تجزئ.
ن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج" طياب واقاف ماع النااس، نقاول: هاو وقاف علاى أسااس  "وا 

"كدان بمنزلدة مدن فاتده الحدج إذا لدم يددرك الوقدوف بعرفدة قبدل طلدوع الفجدر مدن ليلدة أنه متنفال ولايس بمفتارض 
حجاة  ))أيماا عباد فعلياه......وجاء في هذه المساألة حاديث:  ن على العبد حجة اإلسالم يقضيها"المزدلفة، ويكو

 ، ومثله الصبي، ما فيه حديث!أخرى((
 والمسألة خالفية؛ ألن الحج عرفة، وقد أدرك عرفة. "ويكن على العبد حجة اإلسالم يقضيها" 

، وقد أدرك عرفة، إذ ا أدرك الحاج؛ ولاذا يقاول فاي فة(())الحج عر يقول:  -عليه الصالة والسالم-أقول: هذا النبي 
التنقيح: "إن أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصغير، أو ع تق العباد فاي الحاج قبال الخاروج مان عرفاة، أو 

 بعده قبل فوات وقته إن عاد فوقف وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم.
 نقلب النفل إلى فرض؟ نعم؟طيب النية التي دخل بها نية نفل، يعني هل ي

 .........طالب:.
ا.  نعم، لكن أنت تفترض أنك صليت متنفال ، وفي أثنائه قلبتها فرض 

فداآلن وجبدت  ،هو هذا الحج الذي كتدب عليده لدم يكتدب عليده حدج الفريضدة ،يا شيخ هو لم يحج أصال  طالب: 
 عليه.

 هو هنا متنفل.
 .........طالب: 

 ل، لكنه أدرك جميع أركان الحج، ما عدا نية الدخول في النسك.يعني دخل في النسك هو متنف
 ألنه غير مطالب به. طالب: لكن الكالم هو أصال  دخل؛ ألنه هذا الذي كتب عليه شرع ا؛



ما هو باإلشكال في هذا، ما نختلاف، وال يختلاون هام فاي هاذا، الكاالم علاى أناه أعتاق بعرفاة أو بلاغ، وياتمكن مان 
يرجع إلى السيل ويحرم بحج واجب، حجة اإلسالم ،أو يحرم في مكانة مان الحال بعرفاة، أو  الرجوع إلى الميقات،

ا، أما الصالة فال يجوز فيها مثل هاذا الكاالم، الصاالة  ال يحرم استصحاب ا لإلحرام السابق، وينقلب هو بذاته فرض 
ااا  ن قلااب -اأبااد  –ال يمكاان أن يحاارم بهااا، يكباار تكبياارة اإلحاارام بنيااة النفاال ثاام تنقلااب فرض  ، هاام يجياازون العكااس، "وا 
 منفرد فرضه نفال  في وقتها متسع جاز، لكن من األدنى إلى األعلى ال".

ن لام يحارم حتاى طلاع الفجار كااان بمنزلاة مان فاتاه الحاج إذا لام يادرك الوقاوف بعرفااة -رحماه هللا تعاالى-يقاول  : وا 
 يقضيها. قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة اإلسالم

يقاول فاي التنقاايح: "إن أسالم الكاافر، أو أفاااق المجناون، أو بلااغ الصاغير، أو ع تاق العبااد فاي حاج قباال الخاروج ماان 
 عرفة أو بعده قبل فوات وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم.

 قال الموفق وغيره: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين"، إذ ا. نعم.
 ........طالب:.

اا، وقاال المجاد وغياره: ينعقاد إحراماه موقوف اا، يعناي إذا شاك، هاو قرياب مان البلااوغ،  وماا قبلاه تطاوع لام ينقلاب فرض 
فقااال: إن بلغاات قباال فااوات الحااج فااي فااي طلااوع فجاار يااوم النحاار، فهااو فاارض أم نفاال، يعنااي كماان تااردد فااي نيااة 

ا من رمضان.  رمضان، إن كان غد 
 صمت.طالب: 

نابلة ما يجيزون مثل هذا التردد، لكان شايخ اإلساالم السايما إذا علاق أماره برؤياة الهاالل، فرض أم نفل، مثله، الح
ال تساتمر  واحتاج إلى النوم قبل ذلك، فهذه النية تكفيه، فمثل هذا قال: إن عتقت قبال عرفاة فهاي حجاة اإلساالم وا 

. نعم.  نفال 
ا".يقول الموفق: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذ ا، وما قبله   تطوع لم ينقلب فرض 

وقال المجد وغيره: "ينعقد إحراماه موقوف اا إذا تغيار حالاه تباين فرضايته، وال شاك أن المشاقة الالحقاة بمثال هاذا أناه 
 يحر م، ثم يطالب بالحج مرة ثانية، يعني لو قيل له: أحرم ثانية بنية الفرض، نعم.

 طالب: في موضعه.
دددواْ : -جااال وعاااال-إتماماااه؛ لقاااول هللا  هاااو اآلن لماااا أحااارم اإلحااارام األول يلزماااه ِ{ }َوَأِتمُّ ساااورة ] اْلَحدددجَّ َواْلُعْمدددَرَة ّللِِ

، لكاان هااو أحاارم نفااال ، لااو قطااع اإلحاارام األول أبطلااه، الشااك أنااه يااأثم، وهاام يقولااون: اإلحاارام ال [(096البقاارة)
ذا أدخل إحرام على إحرام عندهم صحيح أم ب اطل؟ إحرام علاى إحارام  يمكن  رفضه، يستمر محرم ا ولو رفضه، وا 

 في غير صورة ما إذا حاضت وخشيت فوات الحج فأدخلت الحج على العمرة، صارت قارنة، نعم.
 .........طالب:.

ا واجب ا  ن كانت نافلة فنافلة، لكن اآلن نريد أن ندخل حجًّ سواء حجها أو عمرتها إن كانت فريضة فهي فريضة، وا 
 على كل حال المسألة خالفية، واألمور تقدر بقدرها.على حج مستحب، هذا ال يدخل عندهم، و 

 وهللا أعلم.



 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (24كتاب امحج )  –املوطأ 

 –احلالق  –العمل يف النحر  -ء يف النحر يف احلج ما جا -السري يف الدفعة  -)تقدمي النساء والصبيان 
 التقصري(

 الشيخ عبد الكرمي اخلضري 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته, سم. 

 أحسن هللا إليك. 
نبين ا  الم عل ى أش رف األنبي اء واملرس لني،بسم هللا الرمحن الرحيم, امحمد  هل رب العاملني, والصالة والس

 مجعني.، وعلى آله وصحبه أحممد
 لسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام. لواجزه عنا خري اجلزاء, واغفر  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 
 ابب: تادمي النساء والصبيان:

: أن -رض  ي هللا عنهم  ا-ح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع ع  ن س  اد وعبي  د هللا اب  ين عب  د هللا ب  ن عم  ر 
ح ىت يص لوا الص بح    , ويرم وا  م ن املزدلف ة إىل م  ،كان يا دم أهل ه وص بيانه أابمها عبد هللا بن عمر  
 قبل أن أييت الناس. 

، وحدثين عن مال ك ع ن     ب ن س عيد ع ن عط اء ب ن أيب رابال: أن م والة ألمس اء بن ت أيب بك ر أخ ت ه
 ً  لا د جئن ا م  بغل س, قال ت: وقل ت هل ا: م ً   -رض ي هللا عنهم ا-أيب بك ر  قالت: جئنا م ع أمس اء ابن ة

 د كنا نصنع ذلك مع من هو خري منِك.بغلس, فاالت: ق
، وص بيانه ك ان يا دِّم نس اءه  -رض ي هللا تع اىل عن ه-وحدثين عن مالك أنه بلغ ه أن طلح ة ب ن عبي د هللا 

 من املزدلفة إىل م .
ر, وم ن وحدثين عن مالك أنه مسع بع   أه ل العل م يك ره رم ي اجلم رة, ح ىت يطل ع الفج ر يف ي وم النح 

 فاد حل له النحر.رمى 
وحدثين عن مالك عن هشام بن العروة ع ن فاطم ة بن ت املن ذر أخ ت ه: أن ا كان ت ت رى أمس اء بن ت أيب 

الص  بح ح  ني  يص  لي هل  م ابملزدلف  ة رم  ر ال  ذي يص  لي هل  ا وألص  حاهبا الص  بح، -رض  ي هللا عنهم  ا-بك  ر 
 يطلع الفجر, مث تركب فتسري إىل م  وال تاف.



رب الع  املني، وص لى هللا وس  لم، وابرك عل ى عب  ده ورس وله نبين  ا حمم د، وعل  ى آل ه وص  حبه أمجع  ني, احلم د هلل 
 أما بعد:

علي  ه الص  الة -يع  ين يف ال  دفع م  ن مزدلف  ة إىل م  ىًن, والن  يب  "ابب تا  دمي النس  اء والص  بيان"فيق  ول املؤل  ف: 
قيل   ة, ام   رأة ثبط   ة, وأذن أذن لس   ودة بن   ت زمع   ة أن تنص   رف قب   ل حطم   ة الن   اس؛ ألهن   ا كان   ت ث -والس   الم
واملقص  ود أن املبي  ت مبزدلف  ة واج  ب م  ن  -رض  ي هللا عنهم  ا-ك  ان مم  ن أذن ل  ه اب  ن عب  اس   -أيًض  ا–للص  بيان 

مل ا احت يج  -غري واجب-واجبات احلج, إذ لو كان ركًنا ملا أذن باركه للرعاة والسقاة, ولو كان سنة مستحبًّا 
واج  ب، م  ن ترك  ة مطلق  ا فعلي  ه دم جي  ربه ب  دم عن  د اجلمه  ور, وم  ن  في  ه إىل االس  تئذان, فأع  دل األق  وال في  ه أن  ه

 عجز عن الوصول، أو صد عنه، أو ابت فيه غالب الليل فال شيء عليه.
"حدثين    عن مالك عن انفع عن ساد وعبيد هللا ابين عبد هللا بن عمر: أن أابمها عبد هللا ب ن يقول: 

يع  ين يتعجل  ون ف  إذا ابت  وا غال  ب اللي  ل انص  رفوا, وه  ل   م   "عم  ر ك  ان يا  دم أهل  ه وص  بيانه م  ن املزدلف  ة إىل
يكف  ي إىل منتص  ف اللي  ل؟ كم  ا يق  ول األكث  ر, ابعتب  ار أن  ه إذا ابت إىل املنتص  ف فم  ا بع  د املنتص  ف م  رجح 

كم  ا يف الص  حيح,   -رض  ي هللا عنه  ا-للنص  ف األول, أو يك  ون إىل مغي  ب القم  ر, كم  ا كان  ت تفع  ل أمس  اء 
ضعيف, أو من مع ه ع اجز أو ض عيف ال يس تقل بنفس ه، ل ه أن ينص رف قب ل الص بح، املقصود أن العاجز وال

ه  ذا دلي  ل عل  ى أهن  م انص  رفوا م  ن مزدلف  ة يف اللي  ل قب  ل طل  وع الص  بح, مث  "ح  ىت يص  لوا الص  بح     "يق  ول: 
وه ذه ه ي الفائ دة م ن التعج ل, الفائ دة م ن التعج ل أن يص لوا إىل  "ويرموا قبل الناس"يصلون الصبح مبىن، 

-ويرفع ه إىل الن يب  -رض ي هللا عنهم ا-مىن، ويرموا اجلمرة قبل كثرة الناس, وهذا احلديث م ن فع ل اب ن عم ر 
ك  ان يفع ل ذل  ك يق دم أهل ه، ق  د م س ودة، وق  د م   -علي  ه الص الة والس الم-، وأن الن يب -علي ه الص الة والس  الم

 .-معليه الصالة والسال-بعض النساء والذرية, املقصود أنه اثبت من فعله 
 "وحدثين عن مالك ع ن     ب ن س عيد ع ن عط اء ب ن أيب رابال: أن م والة ألمس اء بن ت أيب بك ر"يقول: 

لكن غري العاجز، وغري الضعفة لو انصرف بعد مضي غالب الليل، أكثر أهل العلم يقولون: احلكم للغالب, 
 ث غالب الليل,...وجيوزون له أن ينصرف بعد أن ميضي غالب الليل, ولو مل يكن عاجزًا؛ ألنه مك

 ...........طالب:
هو من بعد املغرب، أق ول: أكث ر أه ل العل م جيي زون االنص راف، ول و مل يك ن ع اجزًا بع د مض ي غال ب اللي ل؛ 
ألن احلكم عندهم للغالب، والسنة أن ميكث هبا, حىت يصلي الفجر يف أول وقته, عندما يبزغ الصبح يصلي 

ىت يس فر ج دًّا, وقب ل أن تطل ع الش مس ي دفع إىل م ىن, ه ذه ه ي الس نة, مث أييت املشعر في ذكر هللا وي دعوه ح 
وال ينتظ  ر ح  ىت تطل  ع الش  مس, ال ينتظ  ر بطبع  ه واختي  اره ح  ىت تطل  ع الش  مس, لك  ن إن ك  ان الطري  ق أمام  ه 



مسدوًدا ال يستطيع االنتقال من زمحة الناس, وبقي فيها من غري طبعه واختياره إىل أن طلعت الشمس, هذا 
في   ه املش   اهبة, أم   ا م   ن جل   س يف مكان   ه ح   ىت تطل   ع الش   مس م   ن غ   ري س   بب, ه   ذا في   ه مش   اهبة  ال يتص   ور

للمش  ركني ال  ذين ال ينص  رفون ح  ىت تطل  ع الش  مس, ويقول  ون: أش  رق ثب  ري ك  ي م  ا نغ  ري, ه  ذه ه  ي الس  نة أن 
 ميكث حىت يصلي هبا الفجر, مث جيلس يذكر هللا حىت يسفر جدًّا، مث يدفع إىل مىن.

ع ن مال ك ع ن     ب ن س  عيد ع ن عط اء ب ن أيب رابال: أن م والة ألمس اء بن ت أيب بك  ر "وح دثين يق ول: 
بغلس, قالت: فالت هلا: قد جئنا م   بغل س, فاال ت:  جئنا مع أمساء ابنة أيب بكر مً   أخ ته, قالت:

ص  لى يف املزدلف  ة  -علي ه الص  الة والس الم-, ال ش ك أن فعل  ه ق د كن  ا نص  نع ذل ك م  ع م  ن ه و خ  ري من  ِك"
كث فيها حىت أسفر, وأذن لبعض الناس أن ينصرفوا قبل ذلك, فال شك أن مثل ه ذا تبيح ه احلاج ة, إذا وم

خشي اإلنسان على نفسه من الزحام الشديد, ومن ال يطيق ذلك وال يصرب علي ه, ل ه أن ي ارخص, ال س يما 
هن ضعفة, ح ىت الق وايت إذا كان معه نساء, والنساء يف مثل هذه األوقات, لو قال قائل: وقد قيل: إهنن كل

الشواب ضعفة, ال سيما يف األماكن الزحام الشديدة يف املطاف، ويف رمي اجلمرة مثل هذا النس اء ب ال ش ك 
 ضعفه, وحيصل من خمالطتهن الرجال يف هذه األماكن ما ال حتمد عقباه، يعين.. نعم؟

 .......الطالب:....
ش   ديدة، لك   ن الرج   ال األق   وايء األش   داء، املتع   ني يف  نع  م, ه   و ب   ال ش   ك أن املش   اعر كله   ا اآلن فيه   ا مش   قة

أما النساء ف إهنن ض عفة, النس اء ال ش ك أهن ن ض عفة، وق د قي ل,  -عليه الصالة والسالم-حقهم االقتداء به 
 قاله من أهل العلم من قاله.

يا  دِّم "ك  ان أح  د العش  رة املبش  رين ابجلن  ة  "وح  دثين ع  ن مال  ك أن  ه بلغ  ه: أن طلح  ة ب  ن عبي  د هللا"يق  ول: 
–ألهن م ض عفة, والفائ دة م ن ذل ك أن يرم وا قب ل الن اس، أو يطوف وا  ؛نساءه، وصبيانه من املزدلفة إىل م "

جي  وز تقدمي  ه، فل  و انص  رف م  ن  -عل  ى م  ا س  يأيت–قب  ل الن  اس؛ ألن  ه جي  وز تق  دمي الط  واف عل  ى الرم  ي  -أيًض  ا
يض، وقدَّم ذلك، له ذل ك, م ن ط اف مزدلفة إىل البيت، ال سيما من كان معه نساء, وخشي أن يبتلني ابحل

 قبل أن يرمي ال حرج عليه.
"وحدثين عن مالك أنه مسع بع  أهل العلم يكره رمي اجلمرة حىت يطلع الفج ر م ن ي وم النح ر, يقول: 

ج اء يف ح ديث اب ن عب اس النه ي ع ن الرم ي قب ل طل وع الش مس, النه ي ع ن  ومن رمى فاد حل له النحر"
س, واحلديث فيه كالم ألهل العلم, وأكث ر أه ل العل م عل ى أن ه م ا دام رخ ص ل ه رجم اجلمرة قبل طلوع الشم

أن ينص  رف قب  ل الن  اس, وفائ  دة الارخ  يص أن يرم  ي قب  ل الن  اس؛ ألن املش  قة م  ا ه  و ابالنص  راف, املش  قة يف 



الرم ي, فم ا أذن ل  ه ح ىت يرم ي قب  ل الن اس ف  إذا رخ ص ل ه يف ذل  ك, فل ه أن يرم  ي م ىت م ا وص  ل؛ ول ذا جيي  زون 
 لرمي من آخر الليل, وكذلك الطواف طواف اإلفاضة, من بعد ذلك يقول...نعم؟ا

 الطالب: والذبح.
 أين؟ 

 الطالب:..............
فعله ا مرتب ة، رم ى اجلم رة مث حن ر، مث حل ق مث ط اف  -علي ه الص الة والس الم-عندان أعم ال ي وم النح ر, الن يب 

وه  و أوىل وأكم  ل, فل  و ق  دم ش  يًئا م  ن ه  ذه  -والس  الم علي  ه الص  الة-وس  عى, ه  ذا الارتي  ب ال  ذي فعل  ه الن  يب 
األعمال على بعضها جاءت األسئلة، رميت قبل أحنر, حنرت قبل أرمي, إىل غري ذلك من األسئلة اليت ت دل 

، قاع  دة الكلي  ة: "فم  ا ))افع  ل وال ح  رج((: -علي  ه الص  الة والس  الم-عل  ى ج  واز التق  دمي والت  أخري؛ ألن  ه ق  ال 
, وه  ذا يتن  اول مجي  ع أعم  ال النح  ر, ف  إذا أج  زان ))افع  ل وال ح  رج(( أخ  ر إال ق  ال: س  ئل ع  ن ش  يء ق  د م، وال

الرمي قبل طلوع الفجر, أو قبل طل وع الش مس, وأج زان ل ه أن ينح ر قب ل الرم ي م ن الزم ذل ك أن ينح ر قب ل 
ن طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر, فهل جيوز له أن ينحر؟ ولذا يقول: "وم ن رم ى فق د ح ل ل ه النح ر" م 

رم  ى فق  د ح  ل ل  ه النح  ر، إذا رم  ى قب  ل طل  وع الفج  ر، يق  ول: يك  ره رم  ي اجلم  رة ح  ىت يطل  ع الفج  ر قب  ل ي  وم 
النحر، كيف؟ لكن اآلن لو رم ى قب ل طل وع الفج ر, م اذا يص ري علي ه؟ وق د رخ ص ل ه يف أن...، جي وز أو م ا 

 جيوز؟
 ..الطالب:.........

 -علي ه الص الة والس الم-ا أجزان له الرمي, وقد سئل النيب ال, أان أقول لك: جيوز يرمي أم ال جيوز؟ يرمي، إذ
 , من الزم ذلك أنه جيوز النحر قبل طلوع الفجر.))ال حرج((عن النحر قبل الرمي؟ فقال: 

 ..طالب:..........
 ال، أين ذلك, من الذي شبهها؟

 ...طالب:..........
 دي، هدي متعة، أو قران مثاًل, كيف؟ما نستفيده من الكالم الذي معنا, ما فيه أضحية, اآلن هذا ه

 طالب:.............
من اللفظ أنخذ هذا؟ ال, ما أنخذه منه، اللفظ ما يدل على هذا "حىت يطلع الفجر من يوم النح ر" طي ب, 
أن  ت دع  ه مث  ل األض  حية, اآلن ه  ذا ص  لى الفج  ر، ورم  ى اجلم  رة مث حن  ر هدي  ه، حت  ل وإال م  ا حي  ل قب  ل طل  وع 

 الشمس؟



 .....طالب:.......
قبل طلوع الشمس؟ ألنك أنت أفدتنا، إنه يفيد كالمه: إنه مثل األضحية, واألضحية ال جتوز إال بعد صالة 

 العيد، األضحية مىت حتل؟ بعد الصالة. 
صالة الفجر أم العيد؟ العي د، ه ذا حن ر هدي ه قب ل ص الة العي د, ص لى الفج ر بغل س، مث رم ى، مث عن د املرم ى 

 -أيًض  ا–مس بس  اعة, م  اذا تق  ول ل  ه؟ مقتض  ى كالمه  م أن  ه جي  وز, وه  و مقتض  ى حن  ر هدي  ه، قب  ل طل  وع الش  
التقدمي والتأخري, هنا يقول: "ومن رمى فقد ح ل ل ه النح ر" مفهوم ه أن م ن مل ي رِم، مل حي ل ل ه النح ر, م ع أن ه 

أن , فعلى هذا حيل له النحر قب ل ))افعل وال حرج((يف احلديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي؟ فقال: 
يرِم, مفهوم قوله: "ومن رمى فقد حل له النحر" لو أخر الرمي إىل العصر, نقول: ال تنح ر ح ىت ترم ي, عل ى  
كالمه, مفهوم كالمه أنه ما حيل له النحر حىت يرمي, ولو أخر الرمي, مع أنه جيوز تقدمي النحر على الرم ي، 

بع د ص الة العي د, مث ل األض حية, كم ا أن لكن من أهل العلم من يسن ابهلدي سنة األضحية، فال جيي زه إال 
اهلدي مقيس على األضحية يف كثري من األمور يف سنها، ويف عيوهبا، ويف إجزائها، وعدم إجزائها, وال ش ك 
أن أتخري النحر بعد صالة العيد أحو ، لكن ماذا لو حنر اهلدي قبل، يعين من إحرامه..، اآلن اهلدي ه ذا، 

 مع بني النسكني يف سفرة واحدة, نعم؟هدي املتعة والقران سببه اجل
 طالب:............

هذين النسكني يف س فرة واح دة، ش كران ال ج ربان،  -جل وعال-هو دم شكران، شكران على أن يسر هللا 
س  ببه اإلح  رام ابلعم  رة ال  يت ين  وي التمت  ع بع  دها، أو اإلح  رام ابلق  ران م  ن احمل  رم, ه  ذا س  بب الوج  وب, ووق  ت 

ل م, مك ان حلول ه أو وق ت حلول ه؟ مكان ه يع ين جم رد م ا يبل غ ب ه حم ل ال ذبح يكف ي, أو الوجوب عند أه ل الع
جل س ابملزدلف ة إىل أن أس فر ج دًّا, ووص ل  -علي ه الص الة والس الم-مها مًعا؟ طيب, الوقت مىت؟ يعين النيب 

ض حية، لك ن بعد حتقق وق ت األ -عليه الصالة والسالم-مىن يف أول النهار ورمى اجلمرة مث ذبح, يعين ذبح 
))خ   ذوا ع   ين فع   ل يف ه   ذا الوق   ت, وق   ال:  -علي   ه الص   الة والس   الم-ل   و إنس   ان تعج   ل, ه   ل نق   ول: الن   يب 

مت أخر,  ))افع ل وال ح رج((, وقال: إن األضحية ال جتزئ قبل الصالة, ال، ميكن الذي قيل له: مناسككم((
 ذبح قبل الرمي؟ نعم؟جاء متأخرًا إىل مىن بعد صالة العيد وذبح, ما أحد يقول له: ملاذا ت

 طالب:................
يعين الوقت هل هو منصوص عليه, وإال مس كوت عن ه؟ لك ن ه و م ن الزم املنص وص، ه و نُ صَّ عل ى الرم ي 
ال سيما للمتقدم املتعجل وأن ه يرم ي, وه ذه فائ دة التعجي ل, ال س يما إذا ض عفنا ح ديث اب ن عب اس يف ع دم 

ضنا أننا صححنا حديث ابن عب اس ورم ى بع د طل وع الش مس، وح ل الرمي قبل طلوع الشمس, حىت لو افار 
 ال سيما أن ذبح يف مكانه,.. -احتمال–الذبح قبل صالة العيد 



 طالب:..........
...... ال, وم ا فائ  دة التعجي  ل؟ م  ا ه  و بفائدت  ه ع  دم مزامح  ة الن  اس؟ طي  ب، لك  ن م  ذهب مجه  ور أه  ل العل  م  

الص بح مبك ة ابحل رم ص لت يف املس جد, ص لت الص بح يع ين بع دما جواز الرمي من االنصراف, وأمساء صلت 
رم   ت, م   رت م   ىن ورم   ت، وص   لت الص   بح هن   اك, م   ا مقتض   ى ه   ذا؟ ج   واز النح   ر مباش   رة، يع   ين ب   ني الرم   ي 
والط  واف جي  وز النح  ر, وه  و األص  ل عل  ى الارتي  ب النب  وي, هن  اك قاع  دة ذكره  ا العلم  اء أن  ه: إذا ك  ان للعب  ادة 

ال جي  وز تقدمي  ه عل  ى الس  بب، وجي  وز بع  د الوق  ت, واخل  الف بينهم  ا, فعن  دان س  بب وج  وب، ووق  ت ووج  وب، 
س   بب وج   وب اهل   دي اإلح   رام, س   واء ك   ان ابلق   ران أو بعم   رة التمت   ع, ووق   ت الوج   وب ه   و وق   ت األض   حية, 
وبينهم ا م ن اإلح رام ابلعم رة إىل وق ت األض حية بع د ص الة العي د, ه ذا ه و حم ل اخل الف, والش افعية جييزون ه 

عق اد الس بب, وه و رواي ة ع ن أمح د, وه و ق ول مع روف عن د أه ل العل م, وق د أُف يت ب ه, وكت ب في ه م ا  مبج رد ان
 كتب, نعم؟

 طالب:..............
يقد م لو ي ذبح ي وم اثمن ة، ي وم س بعة، ي وم تس عة, نع م؟ أُل ف في ه )الق ول اليس ر يف ج واز حن ر اهل دي قب ل ي وم 

ه ص احب اليس ر يف يس ره م ن جت ويزه النح ر قب ل ي وم حن ره(, النحر(, ورد علي ه بكت اب امس ه: )إيض اح م ا تومه 
أقص  د أن املس  ألة خالفي  ة ب  ني أه  ل العل  م، لك  ن ال ش  ك أن األح  و  واألب  رأ للذم  ة أن ينح  ر اهل  دي يف وق  ت 

 ؟. نعماألضحية
 ؟الفاهية طالب:إعادة الااعدة

ووق  ت وج  وب,  س  بب وج  وب،يق  ول اب  ن رج  ب وغ  ريه: "إذا ك  ان للعب  ادة  ،ت  روا القاع  دة الفقهي  ة ،القاع  دة
كفارة اليمني سببها انعق اد اليم ني, ووقته ا احلن ث, يقول ون: ال جي وز التكف ري ع ن ه ذه اليم ني   عندان الكفارة،
 أطع  م يل مائ  ة مس  كني فيم  ا ل  و حلف  ت يف مس  تقبل ري  د أنيع  ين عن  دك وف  رة طع  ام, تق  ول: أ ،قب  ل انعقاده  ا

 زئ وال ما جتزئ؟عمري عشر مرات إىل أن يصري, مقدمة للكفارة, جت
 طالب: ما جتزئ.

ما جتزئ قواًل واحًدا؛ ألن سبب االنعقاد اليمني، لكن لو أخرج الكفارة بعد احلنث خالف أم اتفاق؟ اتفاق 
أهن  ا جمزئ  ة, ل  و أخ  رج الكف  ارة بع  د انعق  اد اليم  ني، وقب  ل احلن  ث, جت  زئ أم ال جت  زئ؟ انعق  د الس  بب، ومل أيت 

))إين وهللا ال : -علي  ه الص  الة والس  الم-ك  ن يف مث  ل اليم  ني ج  اء قول  ه وق  ت الوج  وب، ه  ذا حم  ل اخل  الف, ل
 -أيًض  ا–وج  اء  ((خ  ري منه  ا, إال كف  رت ع  ن ميي  ين, مث أتي  ت ال  ذي ه  و اأحل  ف عل  ى مي  ني فأج  د غريه  ا خ  ريً 

, املقصود أن مثل هذا جيوز، يعين م ن أج ل  أن وكفرت عن مييين(( ،))إال أتيت الذي هو خريرواية أخرى: 



كف  ر, ه  ذه القاع  دة، تنطب  ق عليه  ا القاع  دة, ول  و رجع  ت إىل قواع  د اب  ن رج  ب، وج  دهتم ذك  روا ه  ذه حين  ث ي
 املسائل.

 طالب:............
 أين؟

 طالب:...........
ب ال -اليت مرت، املقصود أن مثل هذا الكالم الب د م ن مراجعت ه يف قواع د اب ن رج ب, وهل ا نظ ائر, واألح و  

 ح األضحية، خروًجا من خالف من قال: إهنا ال جتزئ.أن يؤخر الذبح إىل وقت ذب -شك
مج اعتكم م ىت ينح رون اهل  دي؟   "وح دثين ع ن مال ك ع ن هش ام ب ن ع روة ع ن فاطم ة بن ت املن ذر"يق ول: 

 طالب:...............
 مجاعتكم مىت ينحرون اهلدي؟

 طالب: مجاعتنا؟
 نعم، الشافعية, مىت ينحرون؟

 .............الطالب:
، ال، هذا قول معروف عن د الش افعية، جم رد م ا حي رم انعق د الس بب، ه ذا الق ول عن د الش افعية حيجون مفردين

 معروف.
 ...............الطالب:

نع  م, ه  ذه هل  ا س  بب، وهل  ا وق  ت تنطب  ق عليه  ا القاع  دة, يع  ين مث  ل م  ا ق  دمنا الس  عي، اآلن الس  عي ل  يس م  ن 
ز, ول  يس مع  ىن ه  ذا أن ه  ذا ه  و ال  راجح عن  دي، أعم  ال ي  وم النح  ر؟ أال جي  وز تقدمي  ه م  ع ط  واف الق  دوم؟ جي  و 

ال، يع  ين إذا ج  از ل  ه االنص  راف, م  ن أج  ل أن أييت أبعم  ال التحل  ل ال  يت منه  ا الط  واف والرم  ي واحلل  ق, "وم  ا 
, وم نهم م ن وق ف عن د ذل ك الي وم ))افع ل وال ح رج((سئل عن شيء قدم وال أخر يف ذلك األمر, إال قال: 

 طلوع الفجر.فجعله من طلوع الفجر، يبدأ من 
 ........الطالب:.....

 ال, النحر قبل وقت النحر. 
"وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة ع ن فاطم ة بن ت املن ذر أخ ت ه: أن ا كان ت ت رى أمس اء بن ت أيب 

"هل  ا وألص  حاهبا الص  بح, يص  لي هل  م يع  ين اإلم  ام ال  ذي يص  لي هب  م  بك  ر ابملزدلف  ة رم  ر ال  ذي يص  لي هل  ا"
ه ذه ه ي الس نة، أن يب ادر هب ذه الص الة, وج اء يف احل ديث الص حيح: "أن الن يب  ج ر"الصبح حني يطلع الف



م ا ص لى ص الًة قب ل وقته ا إال ص الة الص بح يف مزدلف ة,", ول يس مع ىن قب ل وقته ا,  -عليه الصالة والس الم-
طل  وع  بع د التأك د م ن -علي ه الص  الة والس الم-قب ل طل وع الص بح، ال, قب ل وقته ا املعت  اد ال ذي ك ان يعت اده 

تص لي ومتش ي، م ع أن  وال تا ف" مث ترك ب فتس ري إىل م ً   "يصلي هلم الصبح حني يطلع الفج ر,الص بح 
 السنة املكث حىت تسفر وتدعو وتذكر هللا, فإذا أسفر أدفعت, نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ابب: السري يف الدفعة:

 -رض ي هللا عنهم ا-ن زي د حدثين    عن مالك عن هشام بن ع روة ع ن أبي ه أن ه ق ال: س ئل أس امة ب 
يف حج ة ال وداع ح ني دف ع؟ ق ال:  -صلى هللا عليه وس لم-كيف كان يسري رسول هللا   وأان جالس معه،
 وجد فجوة نص.يسري العنق فإذا 

 قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق.
ت ه يف بط ن حمسِّ ر ك ان   رر راحل  -رض ي هللا عنهم ا-وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا ب ن عم ر 

 .قدر رمية حبجر
عي  ة": -رمح  ه هللا تع  اىل-يق ول املؤل  ف  يع  ين كيفي  ة الس ري إذا دف  ع م  ن عرف  ة إىل املزدلف  ة,  "ابب الس  ري يف الدف ْ

"حدثين    عن مالك عن هش ام ب ن ع روة ع ن أبي ه أن ه ق ال: س ئل أس امة ومن املزدلفة إىل مىن, يقول: 
م ن  -علي ه الص الة والس الم-ألنه ك ان ردي ف الن يب  ،مة يقصد ابلسؤالوكون أسا بن زيد, وأان جالس معه"

 يف حج  ة ال  وداع حينم  ا دف  ع" -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-"كي  ف ك  ان يس  ري رس  ول هللا عرف  ة إىل املزدلف  ة 
ب  ني  ،ض  رب م  ن أض  رب الس  ري ،والعن  ق: س  ري "ق  ال: ك  ان يس  ري العن  ق"حينم  ا دف  ع م  ن عرف  ة إىل املزدلف  ة؟ 

ألن اإلبط   اء الش   ديد يض   يع الوق   ت ويه   دره، ويتس   بب يف تع   ب املس   افر  ؛, س   ري متوس   طاإلبط   اء واإلس   راع
فة, املقصود أن مثل هذا ينبغي يعرضه للتعب والكل -اأيضً –واملتنقل من مكان إىل مكان, واإلسراع الشديد 
ء يف ألنه ض رب م ن العجل ة, والعجل ة م ن الش يطان, ج ا ؛أن يكون بني بني, واإلسراع على كل حال مذموم

يف الظ روف ال يت يظ ن أهن ا حتت اج  -علي ه الص الة والس الم-, الن يب ))سرعة املشي تذهب هب اء الوج ه((اخلرب: 
يع  ين أتن ال تعج  ل, يف  ،))انف  ذ عل  ى رس  لك((: -رض  ي هللا تع  اىل عن  ه-يق  ول لعل  ي  ،إىل ش  يء م  ن العجل  ة

يف مجي   ع  امطمئنً    ان متأنيً  فكي   ف ب  ك ح   ال األم  ن ال   ذي ينبغ   ي أن يك  ون اإلنس   ا ،غ  زوة انف   ذ عل  ى رس   لك
فيه ا  -ال سيما يف هذه اآلالت اليت يستخدمها الناس وسائل لالنتقال-, فال شك أن العجلة اتصرفاته رفيقً 

خطر على الراكب وعلى غريه, وكم م ن ح ادث حيص ل يف النف رة م ن عرف ة إىل مزدلف ة, س ببه الس رعة، وس ببه 
فرص ة  "ف إذا وج د فج وًة"يسري العنق, يف السري املتوس ط  -سالمعليه الصالة وال-شؤم خمالفة السنة, فالنيب 



فج   وة,  هيقول   ون: اآلن في    ،, وه   ذا يس  تدل ب   ه بع   ض الن  اس ال   ذين يس   رعون يف س  ياراهتمأس   رع قل   ياًل  "ن  ص"
 والسنة أنه إذا وجد فجوة نص، ويسبب يف األضرار له ولدابته وللناس, فمثل هذا ال شك أنه خمالف للسنة.

"ق در رمي ة ال وادي  الك عن انفع عن عبد هللا بن عمر ك ان   رر راحلت ه يف بط ن حمسِّ ر""وحدثين عن م
ن ه  ذا ال  وادي ه  و ال  ذي ن  زل في  ه إ ألن الفي  ل حس  ر في  ه, وم  نهم م  ن يق  ول: ا،ق  الوا: إن  ه مس  ي حمسِ   رً  حبج  ر"

 العذاب عليهم, فمواطن العذاب ال يستقر فيها, بل يسرع ابخلروج منها، نعم...
 إليك.أحسن هللا 

 ابب: ما جاء يف النحر يف امحج:
))ه ذا املنح ر وك ل ق ال    :  -ص لى هللا علي ه وس لم-حدثين    عن مالك أن ه بلغ ه: أن رس ول هللا 

 .))...وكل فجاج مكة وطرقها منحر((يعين املروة  ))هذا املنحر...((, وقال يف العمرة: م  منحر((
أن  ا مسع  ت عائش  ة أم  ت  ين عم  رة بن  ت عب  د ال  رمحن:وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن      ب  ن س  عيد ق  ال: أخ  

ٍل باني خلمس ليا -صلى هللا عليه وسلم-تاول: خرجنا مع رسول هللا  -عنها تعاىل رضي هللا-املؤمنني 
م ن  -ص لى هللا علي ه وس لم-وال نرى إال أنه امحج, فلما دنوان من مكة أمر رسول هللا  من ذي الايْعدة،
: ف دخل -عنه ا تع اىل رض ي هللا-ني السعي واملروة أن  ل, قال ت عائش ة إذا طاف ب د يكن معه هدي

ع  ن  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-با  ر, فال  ت: م  ا ه  ذا؟ فا  الوا:    ر رس  ول هللا  معلين  ا ي  وم النح  ر بلح  
ابمحديث على  -وهللا–ال: أتتك أزواجه, قال    بن سعيد: ذكرت هذا امحديث للااسم بن حممد, فا

 وجهه.
رض ي -ع ن حفص ة أم امل ؤمنني  -رض ي هللا عنهم ا-الك عن انفع ع ن عب د هللا ب ن عم ر وحدثين عن م
ود حتلل أن ت م ن : ما شأن الناس حلوا, -صلى هللا عليه وسلم- أنه قالت لرسول هللا -هللا تعاىل عنها

 ., فال أحل حىت أ ر((وقلَّدت هديي ))إين لبَّدت رأسي,عمرتك؟! فاال: 
النح ر: يع ين يف بي ان م ا ينح ر, ويف بي ان مك ان  "ابب ما جاء يف النحر يف امح ج": -رمحه هللا تعاىل-يقول 

النحر, والنحر: األصل فيه أنه يكون لنإبل, فتنحر قائمة ابحلربة يف الوهدة, وي ذبح م ا ع داها، ت ذبح البق ر, 
للف   ظ، جي   وز ع   ن أزواج   ه, جي  وز إط   الق ا -ص   لى هللا علي  ه وس   لم-وت  ذبح الغ   نم, وهن   ا ق  ال: حن   ر رس   ول هللا 

إط  الق لف  ظ النح  ر عل  ى م  ا ي  ذبح, وإط  الق ال  ذبح عل  ى م  ا ينح  ر, ه  ذا م  ن حي  ث اإلط  الق اللفظ  ي ج  ائز, 
وهن  ا في  ه م  ا ي  دل علي  ه، لك  ن ل  و فع  ل, ل  و حن  ر م  ا ي  ذبح أو ذب  ح م  ا ينح  ر, أه  ل العل  م يقول  ون: جي  وز ذل  ك, 

 وجيزئ, وحيل به املذبوح واملنحور, لكن خالف السنة.



, "))ه ذا املنح ر..((: قال  ً   -صلى هللا عليه وسلم-الك أنه بلغه: أن رسول هللا "حدثين    عن م
يع ين تص ور ل و أن  "منح ر(( ...وك ل م ً  ))"أش ار إلي ه:  -علي ه الص الة والس الم-يعين ال ذي حن ر في ه الن يب 

ن الذي حنر في ه ما قال مثل هذا، ال شك أن الناس سيتزامحون على هذا املكا -عليه الصالة والسالم-النيب 
))وقف ت هاهن ا و ،))وقفت هاهنا وعرف ة كله ا موق ف((كما تقدم يف املوقف:   -عليه الصالة والسالم-النيب 

ورمحت  ه  -علي  ه الص  الة والس  الم-ل  و مل يق  ل مث  ل ه  ذا الك  الم, والباع  ث علي  ه رأف  ة الن  يب  ومج  ع كله  ا موق  ف((
، يتح رون األم اكن ال يت ابش ر أبمته؛ لئال يزدمح ون عل ى مك ان ض يق، فيقتتل ون في ه؛ ألن  ه م ن الن اس أه ل حت رٍ 

, ه ذا م ن التوس عة ))هذا املنحر وكل مىن منحر((العبادات هبا, فكونه يقول:  -عليه الصالة والسالم-النيب 
 ))ه ذا املنح ر..(("ال يت ينته ي هب ا الس عي,  يع ين امل روة" ((..))ه ذا املنح ر"وقال يف العم رة: على الن اس 
يع ين الط رق الواس عة ال يت ه ي الفج اج, وأيًض ا الط رق  "وكل فجاج مك ة وطرقه ا منح ر(( ...))يعين املروة 

الض  يقة كله  ا حم  ل للنح  ر, فالفج  اج: مج  ع ف  ج, وه  و الطري  ق الواس  ع, والطري  ق املعط  وف علي  ه يش  مل الواس  ع 
والض   يق, وه   و م   ن ابب عط   ف الع   ام عل   ى اخل   اص، لك   ن مث   ل الظ   روف ال   يت نعيش   ها م   ع من   ع ال   ذبح يف 

لطرق  ات، ال ش   ك أن ال   دم املس   فوح جن   س, وق   د ج   اء النه  ي ع   ن الب   ول يف الطري   ق، يف طري   ق الن   اس، فه   ل ا
))ك   ل فج   اج مك   ة ق   ال:  -علي   ه الص   الة و الس   الم-يلح   ق ب   ه ال   نجس م   ن ال   دم املس   فوح؟ أو نق   ول الن   يب 

ي أن يك ون ، فيجوز ذلك, فال يقاس على البول؟ هل نقول: إن مث ل ه ذا ال دم ال نجس ينبغ وطرقها منحر((
: -علي  ه الص  الة والس  الم-س  بيله س  بيل الب  ول يف حم  ل قض  اء احلاج  ة؟ أو نق  ول: إن  ه األم  ر في  ه أوس  ع, والن  يب 

االحتك ام إلي ه, م ا دام  -علي ه الص الة والس الم-, ال ش ك أمن ا ثب ت عن ه ))كل فجاج مك ة وطرقه ا منح ر((
الن  اس لكث  رهتم, واحتي  اجهم إىل ه  ذه  قال  ه، ف  ال إش  كال يف ج  وازه، لك  ن ل  و من  ع م  ن ابب النظ  ر يف مص  احل

علي ه الص الة -نظرًا للمصلحة, مع اعتق اد أن مث ل ه ذا فعل ه الن يب  -على ما يقولون-الطرقات، وتلويث اجلو
، وأنه قال به, من غري معاندة، وال معارضة, لكن رؤية أن املص لحة خبالف ة، املس ألة مس ألة مص احل -والسالم

ن والطرق واس عة وأيًض ا ه ي م ن ال اراب أو الرم ل ال ذي يش رب م ا ي راق علي ه، ومفاسد, فإذا كانوا ال يتضررو 
خيتلف الوضع عما حنن عليه اآلن من التبليط والس فلتة وغ ريه, حبي ث يس يل ويص ل إىل أم اكن بعي دة, حبي ث 
ال تشربه األرض فمثل هذا ضرره واضح, لكن لو حنر أي إنسان يف أي فج من فجوجها أو من طرقه ا, م ن 

مك  ة ص  حَّ ذل  ك, ه  و مفهوم  ه أن  ه ال يُنح  ر خ  ارج مك  ة، يع  ين خ  ارج احل  رم، جي  زئ النح  ر خ  ارج احل  رم؟ ط  رق 
 نعم؟

 طالب:...............



ِلغي اْلكيْعبيِة{ ، لكن إذا كان جزاء صيد, أو صد، يعين: أين حنر اهلدي يف احلديبية ملا [( سورة املائدة95)] }هيْداًي ابي
 ذا مل ميكن أن ينحر يف مكة، ويوزع على مساكني احلرم حُنر يف مكانه.صدوا عن البيت؟ يف مكانه, فإ

ا مسع  ت عائش  ة أم "وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن      ب  ن س  عيد ق  ال: أخ ت  ين عم  رة بن  ت عب  د ال  رمحن: أن  
خلم  س لي  ال با  ني م  ن ذي الاع  دة, وال  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-خرجن  ا م  ع رس  ول هللا  امل  ؤمنني تا  ول:

ملا خرجوا مل يروا إال أنه احلج فقط، يع ين ه م يف املدين ة ال ي رون إال أن ه احل ج, ك انوا ي رون  نرى إال أنه امحج"
" فلم ا دن وان تبًعا العتقاد العرب  أن العمرة يف أشهر احلج من أفج ر الفج ور, وم ا ك ان يف ذه نهم إال احل ج 

لبي  ت وس  عى ب  ني م  ن د يك  ن مع  ه ه  دي إذا ط  اف اب -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-م  ن مك  ة أم  ر رس  ول هللا 
"قال  ت عائش  ة: ف  ُدخل علين  ا ي  وم النح  ر بلح  م با  ر, فال  ت: م  ا  فيجعله ا عم  رة الص  فا وامل  روة أن    ل"

أه دى ع ن نس ائه البق ر، قوهل ا:  -عليه الصالة والسالم-ُدخل عليهم يوم النحر بلحم بقر؛ ألن النيب  هذا؟"
، وأهن  ا وكلت ه أن ينح  ر -ي ه الص  الة والس المعل-ي  دل عل ى أن عن  دها عل م مب  ا فعل ه الن  يب  "فال ت: م  ا ه ذا؟"

عنها البقر؟ ال، وهلذا جيوز أن ينوب ويل األمر عمن حتت يده من نساء، وذراري يف إخراج ما جي ب عل يهم, 
، أحتمله ا عن ك, وأخرجه ا ابلفع ل, أو وجب ت علي ه   فإذا وجبت الزكاة على ش خص, وق ال ول ده: الزك اة عل يَّ

, لك ن ال ب د أن يتأك د م ن كفارة مث كفر عنه, أو العكس  قال األب البنه: إن وجب عليك شيء فهو عليَّ
أن النائب أدى؛ ألنه ل و مل ي ؤدِ  يل زم م ن؟ يل زم األص لي, ف ال ب د م ن التأك د أن ه أدى, وال يل زم ب ذلك علم ه, 

 عن  ك كف  ارة, أم  ا قض  اء ال  ديون فمث  ل ه  ذا ال حيت  اج إىل ني  ة, قض  اء -وهللا–لك  ن ل  و ق  ال ل  ه: أان أخرج  ت 
ال ديون ابعتب اره م ن ابب التخل  ي، ال حيت اج إىل ني ة, يع  ين ش خص م دين أبل ف رايل لزي  د, ج اء عم رو فق  ال 
لزي د: ه ذا أل ف رايل دين  ك عل ى ف الن، ت  ربأ ذمت ه, وال يلزم ه العل  م ب ذلك, ل و نيت  ه ذل ك؛ ألن ه ذا ال حيت  اج 

 مر ال يعدوه.إىل نية, لكن إذا رد ذلك ردًّا للمنة املارتبة على هذا، له ذلك, األ
"فاال: أتتك  -أحد الفقهاء–ابن أيب بكر  "قال    بن سعيد: فذكرت هذا امحديث للااسم بن حممد"

 ابحلديث على وجهه، يعين أهنا حفظته، ووعته، نعم؟  -وهللا–أتتك  ابمحديث على وجهه" -وهللا–
 ..طالب:...........

حمم  ول عل  ى اهل  دي؛ ألن  ه يف وق  ت األض  حية,  نع  م, احل  ديث يف الص  حيح: "ض  حى ع  ن نس  ائه البق  ر" وه  و
وم نهم م  ن يق  ول: إن ه  ذه قص  ة أخ  رى, وأن األض  حية للح اج, م  ا فيه  ا إش  كال, ل  ه أن جيم  ع ب  ني األض  حية 

 واهلدي.
"وحدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا ب ن عم ر ع ن حفص ة أم امل ؤمنني أن ا قال ت لرس ول هللا يقول: 

أم ر الن اس أن حيل وا، وأن  ن الن اس حل وا، ود حتل ل أن ت م ن عمرت ك؟!": م ا ش أ-صلى هللا عليه وسلم-



ص لى هللا -جيعلوها عمرة, من مل يسق اهلدي أمر أبن جيعلها عمرة, فقال ت ل ه حفص ة أم امل ؤمنني لرس ول هللا 
))إين لبَّ  دت رأس  ي، وقل  دت "م  ا ش  أن الن  اس حل  وا, ود حتل  ل أن  ت م  ن عمرت  ك؟! فا  ال: : -علي ه وس  لم
لَّ ُه{}: ))ف ال أح ل ح ىت أحن ر((, " أح ل ح ىت أ  ر((هديي، ف ال لُ غي اهْلي ْدُي حمِي  ويالي حتيِْلُا وْا ُرُُوسي ُكْم حي ىتَّ ي يب ْ

 حىت ينحر. نعم.  [( سورة البقرة470)]
 أحسن هللا إليك. 

 ابب: العمل يف النحر:
: أن -ع اىل عن هرض ي هللا ت-حدثين    عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن أيب طال ب 

  ر بع  هديه، و ر غريه بعضه. -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ق ال: م  ن ن ذر بدن  ة، فإن ه يال  دها  -رض ي هللا عن  ه-وح دثين ع ن مال  ك ع ن انف  ع أن عب د هللا ب  ن عم ر 

نعلني, ويشعرها, مث ينحرها عند البيت أو    يوم النحر، ليس هلا حمل دون ذلك, ومن نذر جزورًا من 
 اإلبل أو البار، فلينحرها حيث شاء.

 .وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة: أن أابه كان ينحر بدنه قياًما
: ال جيوز ألحد أن  ل ق رأس ه ح ىت ينح ر هدي ه, وال ينبغ ي ألح د أن ينح ر قب ل -رمحه هللا-قال مالك 

التف ث وامح الق, ال يك ون  الفجر يوم النحر, وإمنا العمل كله يوم النحر، الذبح، ولبس الثي اب، وإلا اء
 شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر.

 ."ابب العمل يف النحر": -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
حمم د ب ن عل ي  "ع ن أبي ه"جعف ر ب ن حمم د الص ادق  "حدثين    عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه"

 ر بع  هديه، و ر  -عليه وسلمصلى هللا -"عن علي بن أيب طالب: أن رسول هللا بن احلسني الباقر 
 رواية الباقر عن جده علي بن أيب طالب منقطعة؟ غريه بعضه"

 طالب:..................
 نعم؟ جعفر بن حممد عن أبيه الباقر: حممد بن علي بن احلسني بن علي.

 طالب:..............
 نعم؟ جد أبيه, كيف؟

 طالب:.................



حن  ر  -علي  ه الص  الة والس  الم-اثب  ت م  ن ح  ديث ج  ابر يف ص  حيح مس  لم: "أن الن  يب الرواي  ة منقطع  ة، لكن  ه 
بعض هديه, حنر ثالاًث وستني بيده الشريفة الكرمية, ووكل الباقي إىل علي, وحنر غريه بعضه" ما قال: وحن رت 

 بعضه, نعم؟
 طالب:..............

علي ه الص الة -ن ه غ ريه, املقص ود أن الن يب ال مانع أن يكين عن نفسه, ويتحدث عن غريه عنه، على اعتب ار أ
 حنر ثالاًث وستني عدد سين عمره, وحنر غريه الباقي سبع وثالثني. -والسالم
فإن  ه يال  دها نعل  ني,  ،"وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع أن عب  د هللا ب  ن عم  ر ق  ال: م  ن ن  ذر بدن  ةيق  ول: 

م ن اإلب ل  اون ذلك, ومن نذر جزورً أو    يوم النحر, ليس هلا حمل د ،ويشعرها, مث ينحرها عن البيت
 . ما الفرق بني أن ينذر بدنة، وبني أن ينذر جزورًا؟ نعم؟فلينحرها حيث شاء" ،أو البار

 طالب:.............
"أنه يقول: من ن ذر بدن ة فإن ه يقل دها نعل ني, ويش عرها, مث ينحره ا عن د البي ت، أو مب ىًن ي وم النح ر, ل يس هل ا 

ورًا من اإلبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء" يعين كأن البدنة لفظ "البدن ة" إمن ا حمل دون ذلك, ومن نذر جز 
تستعمل فيما يهدى للبيت, وسكان البيت, والنذر واجلزور أع م م ن ذل ك, إذا ن ذر أن ي ذبح ج زورًا، ويفرق ه 

ذبح ج  زورًا عل  ى الفق  راء فعل  ه حي  ث ش  اء، م  ا يل  زم أن ين  ذر يف ال  رايض، أو يف الش  مال، أو يف اجلن  وب, أن ي  
يفرقها على الفقراء, يف أي مكان تربأ ذمته, لك ن إذا ن ذر بدن ة، وارتب ا  البدن ة ابلبي ت، وم ا يتعل ق ب ه, فإن ه  
كم  ا ج  اء هن  ا: "م  ن ن  ذر بدن  ة فإن  ه يقل  دها نعل  ني ويش  عرها, مث ينحره  ا عن  د البي  ت" لك  ي تع  رف, إذا ع  ني  

علي ه -نذر رجل أن ينحر إباًل ببوانة, فسأل الن يب  املكان ينظر يف املكان، وما السبب الباعث على ذلك؟ "
هل فيه شيء ميكن أن ينذر من أجله، هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل...؟ فأمره أن يويف  -الصالة والسالم

بن  ذره, ف  إذا س  لم املك  ان م  ن حمظ  ور ال م  انع م  ن وف  اء الن  ذر في  ه, يق  ول: "م  ن ن  ذر بدن  ة فإن  ه يقل  دها نعل  ني، 
ن تعرف, فال يتعرض هلا أحد أبذى "ويشعرها، مث ينحرها عند البيت"؛ ألن هذا مكان ويشعرها" من أجل أ

حن ر الب دن, "أو مب ىًن ي وم النح ر, ل يس هل ا حم ل دون ذل  ك"؛ ألهن ا األص ل فيه ا أهن ا ملس اكني احل رم "وم ن ن  ذر 
م, فيفعل  ه حيثم  ا ج  زورًا م  ن اإلب  ل أو البق  ر، فلينحره  ا حي  ث ش  اء"؛ ألن مث  ل ه  ذا الن  ذر ال ارتب  ا  ل  ه ابحل  ر 

 شاء.
وهذه هي السنة، أن تنح ر اإلب ل  "ا"وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة : أن أابه كان ينحر بدنه قيامً 

 قائمة.



يف احل ديث: "حلق ت قب ل أن أحن ر؟ اجل واب:  "قال مالك: ال جيوز ألحد أن  لق رأسه ح ىت ينح ر هدي ه"
حيل ق رأس ه قب ل أن ينح ر هدي ه" النه ي ص ريح يف اآلي ة:  ، وهن ا يق ول: "ال جي وز ألح د أن))افعل وال حرج((

لَّ  ُه{} لُ  غي اهْلي  ْدُي حمِي , ف  إذا قلن  ا: املس  ألة مس  ألة وق  ت حل  ول, [( س  ورة البق  رة470)] ويالي حتيِْلُا  وْا ُرُُوسي  ُكْم حي  ىتَّ ي يب ْ
 فبمجرد وقت احللول حيل له أن حيلق رأسه، ولو مل ينحر, نعم؟

 طالب:..........
"وال ينبغ  ي لألم ر ب  ذلك يف اآلي  ة،  "ح  ىت ينح  ر هدي  ه"ن  ه إذا ج  اء وق  ت احلل  ول، ف  األمر في  ه س  عة املقص ود أ

وال ينبغ ي ألح د أن ينح ر قب ل الفج ر؛ ألن النح ر م ن أعم ال ذل ك  ألحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر"
"وإمن ا العم ل  ر، قب ل الفج ر ي وم النح  -عل ى كالم ه-اليوم، وذلك اليوم مل يدخل بعد, فال يصح قبل الفجر 

"وإلااء التفث إذا حتلل  "الذبح، ولبس الثياب"ألن هذه األعمال هي أعمال يوم النحر  ؛كله يوم النحر"
 ويوم النحر مىت يبدأ؟ وامحالق, ال يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر"

 طالب:.............
  شك, لكن اليوم يقابل الليل؟ نعم؟عندان يوم، وعندان ليل، وعندان هنار, النهار يقابل الليل بال

 طالب:.............
 يسن التكميل يف يوم العيد وليلته, فيطلق ويراد به النهار, قد يطلق ويراد به النهار. 

يق  ول: "ال يك  ون ش  يء م  ن ذل  ك يفع  ل قب  ل ي  وم النح  ر" وهن  ا عل  ق احلل  ق ابلنح  ر امتث  ااًل ل ي  ة, وه  ذا ه  و 
قبل أن حيلق, أم عكس؟ نعم، حنر قبل أن حيلق, وأيًضا ما سئل ع ن ش يء  األصل, لكن الارتيب النبوي حنر

 فال مانع من النحر قبل احللق، والعكس.نعم. ))افعل وال حرج((,قدم وال ُأخر إال قال: 
 أحسن هللا إليك. 

 ابب: امحالق:
هللا  ص  لى-أن رس  ول هللا  -رض  ي هللا عنهم  ا-ح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع ع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر 

))الله   م ارح   م ق   الوا: واملاص   رين اي رس   ول هللا, ق   ال:  ،))الله   م ارح   م ا لا   ني((ق   ال:  -علي   ه وس   لم
 .))واملاصرين((، قالوا: واملاصرين اي رسول هللا, قال: ا لاني((

وحدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن الااسم ع ن أبي ه: أن ه ك ان ي دخل مك ة ل ياًل وه و معتم ر فيط وف 
ني الصفا واملروة, ويؤخر امحالق حىت يصبح, قال: ولكنه ال يعود إىل البيت فيطوف به حىت ابلبيت، وب

  لق رأسه, قال: ور ا دخل املسجد فأوتر فيه، وال يارب البيت.
 قال مالك: التفث: حالق الشعر, ولبس الثياب وما يتبع ذلك.



خصة يف أن  لق  كة؟ قال: ذل ك قال   : سئل مالك عن رجل نسي امحالق    يف امحج، هل له ر 
 واسع, وامحالق    أحب إيل. 

قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندان: أن أحًدا ال  ل ق رأس ه، وال أيخ ذ م ن ش عره ح ىت ينح ر 
 -تبارر وتعاىل-هداًي إن كان معه, وال  ل من شيء حرم عليه حىت  ل    يوم النحر, وذلك أن هللا 

لَُّه{ويالي }قال:  ُلغي اهْليْدُي حمِي  .[( سورة البقرة470)] حتيِْلُاوْا ُرُُوسيُكْم حيىتَّ ي يب ْ
 ."ابب امحالق": -رمحه هللا تعاىل-نعم يقول املؤلف 

ق ال:  -ص لى هللا علي ه وس لم-"حدثين    عن مال ك ع ن انف ع ع ن عب د هللا ب ن عم ر: أن رس ول هللا 
ال  ذين حيلق  ون رؤوس  هم بع  د أو يف نس  كهم، حيلق  ون رؤوس  هم يف  , دع  ا للمحلق  ني"))الله  م ارح  م ا لا  ني((

نس  كهم, واحلل  ق يف العم  رة إمن  ا يق  ع بع  د اإلح  رام والط  واف والس  عي, ويف احل  ج ه  و م  ن أعم  ال ي  وم النح  ر, 
ه   ذه دع   وة  ))الله   م ارح   م احمللق   ني(("األص   ل أن يق   ع بع   د الرم   ي والنح   ر، لك   ن إن ق   دم أو أخ   ر ف   ال أبس "

وا أن يدعو للمقصرين؛ ألن بعض الناس يفضل التقصري، أينف أن يكون رأس ه ب دون ش عر صاحلة هلم، فأراد
ألبته, فيود أن يقصر, والتقصري إذا أبقت اآللة للموسى شيًئا أيخذه فهو تقصري، ولو كان يسريًا, وعل ى ه ذا 

ل الشعر, واألصل أن املكاين "مكاين احلالقة" هذه اليت رقم واحد واثنني وثالثة, كلها تقصري إذا بقيت أصو 
ق  الوا: واملاص  رين اي  )) الله  م ارح  م ا لا  ني(("احلل  ق ال يك  ون إال ابملوس  ى حبي  ث ال يبق  ى للش  عر أص  ول 

ال ذين  "))واملاص رين((ق الوا: واملاص رين اي رس ول هللا, ق ال:  ))الله م ارح م ا لا ني((رسول هللا, ق ال: 
ال رأس, وال دعوة للمقص رين يف الثالث ة، يع ين بع د أن يقصرون من رؤوسهم حبي ث يبق ى م ن الش عر ش يء عل ى 

 امتنع مرتني، أو ثالاًث قال ذلك، فدل أن احلالق أفضل من التقصري, أفضل من التقصري, نعم؟
 طالب:................

 ماذا فيها؟
 طالب:...............

بع ده, وال ش ك أن احلل ق أبل غ ؟ ال، عامة ملن كان مع ه ومل ن ج اء -عليه الصالة والسالم-من كان مع النيب 
 يف االمتثال.

":أنه كان ي دخل مك ة القاسم بن حممد,  "وحدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن الااسم عن أبيه"يقول: 
علي  ه -: أن الن  يب -س  ابًقا–ي  دخل مك  ة ل  ياًل وه  و معتم  ر, وعرفن  ا م  ن ح  ديث اب  ن عم  ر  وه  و معتم  ر" ل  ياًل 

علي  ه الص  الة -ي ط  وى, مث ي  دخل الص  بح, ويرف  ع ذل  ك إىل الن  يب أن  ه ه  و نفس  ه يبي  ت ب  ذ -الص  الة والس  الم
 وهو معتمر فيطوف ابلبيت وبني الصفا واملروة, وي ؤخر امح الق ح ىت يص بح" "يدخل مكة لياًل -والسالم



يعين ما يشار  الارتيب بني السعي واحلالق، لو انتهى م ن س عيه وه و تعب ان مث انم, وأخ ر احلل ق إىل الظه ر، 
"ق  ال: ولكن  ه ال يع  ود إىل البي  ت فيط  وف ب  ه العص  ر, إىل أن ي  راتح، ال أبس، لكن  ه يبق  ى حم  رم م  ثاًل أو إىل 

ال يتط وع بط واف وق د بق ي علي ه م ن واجب ات احل ج أو العم رة ش يء, ال يتط وع وق د بق ي  حىت  ل ق رأس ه"
علي  ه  ال م  انع، يبق  ى "ق  ال: ور   ا دخ  ل املس  جد ف  أوتر في  ه، وال يا  رب البي  ت"علي  ه م  ن الواج  ب ش  يء, 

احل الق مث ي وتر، ال أبس، ألن ه  ا ال وتر ل  يس م ن أعم  ال النس ك, أعم  ال النس ك املس  تقلة ق د بق  ي علي ه م  ن 
 األعمال الواجبة، مثل هذا ال ينبغي حىت يفرغ من نسكه.

 يعين إلقاء التفث. "قال مالك: التفث: حالق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك"
ه ل ل ه رخص ة أن  ل ق  ك ة؟ ق ال: ذل ك  ،امحالقة    يف امح ج رجل نسيي  عن "قال   : سئل مالك

ألن ه أس رع يف االمتث ال، واملب ادرة إىل  ؛"وامحالق    أحب إيل"؛ ألن مىن من احلرم ومكة من احلرم، واسع"
 فعل الواجب.

ينح ر  ال  لق رأس ه، وال أيخ ذ م ن ش عره ح ىت ا"قال مالك: األمر الذي ال اختالق فيه عندان: أن أحدً 
 "وال  ل من شيء حرم عليه حىت  ل    يوم النحر"يعين من استدالله ابآلية ظاهر  إن كان معه" هدايً 

 يعين بعدما ينهي األعمال، نعم؟
 طالب:................

أبي  ش؟ األص  ل أن  ه حيل  ق ابحل  رم، يق  ول: "األم  ر ال  ذي ال اخ  تالف في  ه عن  دان: أن أح  ًدا ال حيل  ق رأس  ه، وال 
شعره حىت ينحر هداًي إن كان معه" وهنا يقول: هل له رخصة أن حيلق مبك ة؟ ق ال: "ذل ك واس ع"  أيخذ من

ألهنا كله ا ح رم "لك ن احل الق مب ىن أح ب إيل" ألن ه أس رع يف االمتث ال, مث ق ال: "ق ال مال ك: األم ر ال ذي ال 
ويالي }: ن ك  ان مع  ه" اخ  تالف في  ه عن  دان: أن أح  ًدا ال حيل  ق رأس  ه، وال أيخ  ذ م  ن ش  عره ح  ىت ينح  ر ه  داًي إ

لَّ  ُه{ لُ  غي اهْلي  ْدُي حمِي , وه  ذا ظ  اهر يف االس  تدالل "وال حي  ل م  ن ش  يء [( س ورة البق  رة470)] حتيِْلُا  وْا ُرُُوسي  ُكْم حي  ىتَّ ي يب ْ
ح  رم علي  ه ح  ىت حي  ل مب  ىًن ي  وم النح  ر" وال حي  ل م  ن ش  يء ح  رم علي  ه ح  ىت حي  ل مب  ىن ي  وم النح  ر؛ وذل  ك يك  ون 

ر, ويكون ابلرمي فقط عند بعضهم, وهذا هو التحل ل األول، وأم ا الث اين ف ال يك ون ابلرمي واحللق عند األكث
لَّ  ُه{}ق  ال:  -تب  ارر وتع  اىل-"وذل  ك أن هللا إال بتم  ام األرك  ان  لُ  غي اهْلي  ْدُي حمِي  ويالي حتيِْلُا  وْا ُرُُوسي  ُكْم حي  ىتَّ ي يب ْ

 التقصري. .[( سورة البارة196)]
 ابب: التاصري: 

ك ان إذا أفط ر م ن رمض ان   -رض ي هللا عنهم ا-ك ع ن انف ع: أن عب د هللا ب ن عم ر حدثين    عن مال 
 وهو يريد امحج, د أيخذ من رأسه، وال من محيته شيًئا حىت  ج, قال مالك: ليس ذلك على الناس.



ك ان إذا حل ق يف ح ج، أو عم رة   -رضي هللا عنهم ا-وحدثين عن مالك عن انفع: أن عبد هللا بن عمر 
 ه وشاربه.أخذ من محيت

وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن ربيع  ة ب  ن أيب عب  د ال  رمحن: أن رج  اًل أت  ى الااس  م ب  ن حمم  د فا  ال: إين أفض  ت، 
وأفض ت مع يي أهل  ي, مث ع دلت إىل ش  عب, ف ذهبت ألدن  و م ن أهل  ي, وقال ت: إين د أقص  ر م ن ش  عري 

رأس  ها وق  ال: مره  ا فلتأخ  ذ م  ن ، بع  ُد، فأخ  ذت م  ن ش  عرها  س  ناين, مث وقع  ت هب  ا، فض  حك الااس  م
رض  ي هللا -ابجللم  ني, ق  ال مال  ك: أس  تحب يف مث  ل ه  ذا أن يه  رق دًم  ا, وذل  ك أن عب  د هللا ب  ن عب  اس 

 قال: من نسي من نسكه شيًئا فليهرق دًما. -عنهما
: أنه لاي رجاًل من أهله ياال ل ه: -رضي هللا عنهما-وحدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر 

, قد أفاض ود  لق  ود ياصر، جهل ذلك, فأمره عب د هللا: أن يرج ع فيحل ق، أو ياص ر, مث يرج ع اجمل َّ
 إىل البيت فيفي .

وحدثين عن مالك أنه بلغه: أن ساد بن عبد هللا كان إذا أراد أن  رم دعا ابجللمني فاص شاربه, وأخ ذ  
 من محيته, قبل أن يركب، وقبل أن يهل حمرًما.

ذكر احلالق أردفه ابلتقص ري, وك ل منهم ا جم زئ مس قط للطل ب, وإن ك ان  ملا -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
احللق أفضل من التقصري, والتقصري املراد به: أخذ بعض الشعر وترك ال بعض م ن عم وم ال رأس, م ن جمموع ه, 
ال من مجيعه, وال جيزئ الشيء اليسري؛ ألنه ال يسمى تقصريًا أو الربع على ما يذهب إليه بع ض أه ل العل م، 

عض  هم يق  ول: يكف  ي ث  الث ش  عرات, وبعض  هم يق  ول: الرب  ع, وبعض  هم يق  ول: يكف  ي م  ا ميس  ح يف الوض  وء, ب
واملعتمد أنه جمموع الرأس يف التقصري ويف املسح يف الوضوء, فرق بني مجي ع وجمم وع, اجملم وع: التعم يم، لك ن 

 ال يلزم أن تكون كل شعرة بعينها جنزم أبنه وصلها املسح أو التقصري.
"حدثين    عن مالك عن انفع: أن عبد هللا بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يري د امح ج يق ول: 

 يوفر ذلك للحج. حىت  ج" ا"وال من محيته شيئً مل أيخذ من رأسه، من شعر رأسه  د أيخذ من رأسه"
 يعين ليس مما جيب على الناس أن ياركوا هذا. ليس ذلك على الناس""قال مالك: 
مال  ك ع  ن انف  ع: أن عب  د هللا ب  ن عم  ر ك  ان إذا حل  ق يف ح  ج أو عم  رة أخ  ذ م  ن محيت  ه  "وح  دثين ع  ن

حُميلِِّا  نيي }: -ج  ل وع  ال-ق  ول هللا  اب  ن عم  ر يف النس  ك أيخ  ذ م  ا زاد ع  ن القبض  ة م  ن حليت  ه, مت  أواًل  وش  اربه"
بق ى للتقص ري؟ م ا بق  ي إال , ف  الواو ه ذه للجم ع, ف إذا حل ق رأس  ه م اذا ي[(س ورة الف تح09)] ُرُُوسي ُكْم ويُمايصِّ رِيني{

رضي هللا عنه -هذه اآلية، وهذا اجتهاده ومل يوافق عليه  ما يبقى إال اللحية, فيقصر من حليته متأواًل  ،اللحية
 ه  ذه مبع  ىن "أو" ال  يت ه  ي للتقس  يم, ال  يت ه  ي للتقس  يم والتنوي  ع. [(س  ورة الف  تح09)] ويُمايصِّ  رِيني{}وإمن  ا:  -وأرض  اه



م ن األم ر  -علي ه الص الة والس الم-عما جاء من النيب  ان أيخذ من حليته, معرضً وليس يف هذا مستمسك مل
 إبعفائها، وتوفريها، وإكرامها...

أت ى  الااس م ب  ن حمم د, فا  ال: إين  "وح دثين ع ن مال  ك ع ن ربيع ة ب  ن أيب عب د ال رمحن: أن رج  اًل يق ول: 
ال ت: إين د أقص ر م ن أفضت وأفضت معي  هلي, مث عدلت إىل ش عب, ف ذهبت ألدن و م ن أهل ي, فا

م  ا عن  دهم مق  ص، ه  و حيت  اج أن حت  ل م  ن أج  ل أن حت  ل ل  ه،  ش  عري بع  د, فأخ  ذت م  ن ش  عرها  س  ناين"
 "فأخذت من شعرها  سناين, مث وقعت هبا, فضحك الااسم، وقال: مرها فلتأخذ م ن ش عرها ابجللم ني"

 "قال مالك:له: قص وال تقصري.  يعين كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ ابألسنان ال جيزئ، ألنه ما يقال
"وذل ك أن عب د هللا ب ن عب اس أن يهرق دًم ا؛ ألن مث ل ه ذا ال جي زئ  "اق دمً أستحب يف مثل هذا أن يهر 
كالم ابن عب اس مع روف عن ه: "م ن ت رك نس ًكا فليه رق دًم ا"،   "افليهرق دمً  اقال: من نسي من نسكه شيئً 

 ن ترك واجًبا.واعتمده مجهور أهل العلم يف إجياب الدم على م
" :م  ن أهل ه يا  ال ل  ه "وح دثين ع  ن مال  ك ع ن انف  ع ع  ن عب د هللا ب  ن عم  ر: أن  ه لا ي رج  اًل  يق  ال ل  ه  اجمل  َّ

؛ ألنه حصل له أن وقع وانكسر، وحصل في ه كس ور، مث ج رب, فقي ل ل ه: اجمل ربَّ  "ق د أف اض ود  ل ق ود اجملربَّ
؛ "ف  أمره عب  د هللا أن يرج  ع"جب  ات النس  ك جه  ل أن احلالق  ة والتقص  ري واج  ب م  ن وا جه  ل ذل  ك" ،ياص  ر

"ف  أمره عب  د هللا أن يرج  ع فيحل  ق، أو ألن ه  ذا م  ن أعم  ال النس  ك ال  يت تفع  ل يف احل  رم، يف ح  دود احل  رم، 
مث يرج  ع إىل البي  ت فيف  يض، كي  ف يرج  ع إىل البي  ت فيف  يض؟ ه  و م  ا  ياص  ر، مث يرج  ع إىل البي  ت فيف  ي "

 ضة يتصور أنه رجع؟ خرج من احلرم؟ نعم؟طاف طواف اإلفاضة, إذا ما طاف طواف اإلفا
 طالب:.............
 من أجل الارتيب؟ نعم؟
 طالب:.............

هو ما فيه شك, أنه حيملهم على العزمية, فما دام ترك الارتيب أيمره ابإلعادة من أجل الارتيب, وإال إذا كان 
 .))افعل وال حرج((إال قال: أفاض قبل احللق ال شك أنه جيزئه: ما سئل عن شيء قدم وال أخر 

 طالب:............
 أين هو؟

 طالب:...............
"فأمره عبد هللا أن يرجع" من أين يرجع؟ يرجع فيحلق، أو يقصر، مث يرجع إىل البيت فيف يض" يع ين احتم ال 

 أنه خرج إىل احلل. 



 طالب:...............
 أين؟

ىل البيت فأف اض في ه, ف أمره عب د هللا أن يرج ع إىل م ىن فيحل ق يعين أفاض ومل حيلق ومل يقصر, خرج من مىن إ
حلق مبىن..، ه ذا مل ا انتق ل  -عليه الصالة والسالم-مث أمره أن يرجع إىل البيت فيفيض، يعين كما فعل النيب 

من مىن إىل مكة إىل البيت, قال له: ارجع إىل مىن، مث احلق، فإذا حلق ت ارج ع إىل البي ت ف أفض, وه ذا ال 
 أن محل على العزمية, وهو الئق اببن عمر يف مثل هذا املقام, وإن مل يكن واجًبا.شك 

ل ئال  ؛"وحدثين عن مالك أنه بلغه: أن ساد بن عبد هللا كان إذا أراد أن  رم دعا ابجللمني فاص شاربه"
بي ه، لك ن عرفن ا م ا يف هذا سامل بن عبد هللا اقت داًء أب "وأخذ من محيته"حيتاج إليه بعد اإلحرام فال يتيسر له، 

؛ ألن ه "ا"قب ل أن يرك ب، وقب ل أن   ل حمرًم املسألة، وأن العربة، واحلك م وامل رد يف مث ل ه ذا إىل هللا ورس وله 
 إذا أهل حمرًما، ال جيوز له أن يفعل شيًئا من ذلك.

 وهللا أعلم.
 .وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (25كتاب امحج )   –املوطأ 

الصالة مبىن يوم الاروية، واجلمعة مبىن  -الصالة يف البيت، وقصر الصالة، وتعجيل اخلطبة بعرفة  -)التلبيد 
 تكبري أايم التشريق( -صالة املقيم مبكة ومىن  -صالة مىن  -صالة املزدلفة  -وعرفة 

 د الكرمي اخلضريالشيخ/ عب
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته: سم.
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

امحم د رب الع املني، والص الة والس  الم عل ى أش رف األنبي  اء واملرس لني؛ نبين ا حمم  د وعل ى آل ه، وص  حبه 
 أمجعني.

 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خري اجلزاء, واغفر للسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام.
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 
 ابب: التلبيد:

رضي -: أن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهما-حدثين    عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر 
 قال: من ضفر رأسه فليحلق، وال تشبهوا ابلتلبيد. -هللا عنه

 -ي هللا عن هرض -وحدثين عن مالك عن     ب ن س عيد ع ن س عيد ب ن املس يب: أن عم ر ب ن اخلط اب 
 قال: من عاص رأسه، أو ظفر، أو لبَّد فاد وجب عليه امحالق. 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
ق التلبي  د: ه  و أن جيع  ل احمل  رم عل  ى رأس  ه ش  يًئا مين  ع م  ن تف  ر  "ابب التلبي  د": -رمح  ه هللا تع  اىل–يق ول املؤل  ف 

الش  عر, ودخ  ول الغب  ار فيم  ا بين  ه, ووج  ود القم  ل، وم  ا أش  به ذل  ك, التلبي  د: ش  يء يوض  ع عل  ى الش  عر, عل  ى 
شعر الرأس؛ صمغ، أو عسل، أو ما أشبه ذلك, مينع من انتشاره وتشعثه, وجيع ل بعض ه يلتص ق ب بعض, ف ال 

ني اإلح رام وب ني التحل ل, يتخلله غبار، وال يصيبه شعث، وال قمل وال غري ذلك, يصنعون هذا لطول املدة ب 
أم  ا اآلن وامل  دة قص  رية واألم  د يس  ري؛ ال حيت  اج إىل مث  ل ه  ذا؛ ألن  ه ب  ني اإلح  رام والتحل  ل س  ويعات, وأحي  ااًن 
يك   ون س   اعة أو قري   ب منه   ا, فمث   ل ه   ذا ال حيت   اج؛ ألن   ه يف حيات   ه العادي   ة م   ا حيت   اج إىل مث   ل ه   ذا األم   ر, 

: -رمح   ه هللا-ب   د رأس   ه بس   مغ، أو ش   بهه؟ يق   ول اإلم   ام فك   ذلك يف اإلح   رام, عل   ى ك   ل ح   ال ل   و فع   ل ل   و ل
فر رأس  ه ض  ح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع ع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر: أن عم  ر ب  ن اخلط  اب ق  ال: م  ن "



ظفر رأسه: يعين أدخل بعضه يف بعض، وجعل ه ض فائر, نس جه وجدل ه، وجعل ه ض فائر, يق ول: ال  فليحلق"
"وال ق   ال:  -رض   ي هللا عن   ه-فليحل   ق" وج   واًب ه   ذا رأي عم   ر يكف   ي في   ه التقص   ري، إمن   ا ال ب   د م   ن حلق   ه "

وال تشبهوا الضفر ال ذي تص نعونه م ن ج دل الش عر ونس جه ابلتلبي د؛  "ابلتلبيد"تشبهوا الضفر هذا  تشبهوا"
عن  ه التقص  ري مل  ن ض  فر  -رض  ي هللا تع  اىل-ألن  ه أش  د من  ه, فيج  وز التقص  ري يف التلبي  د, وال جي  وز عن  د عم  ر 

 بينهما؟ أن الضفر..نعم؟شعره؛ ما الفرق 
 طالب:.............

 ماذا فيه؟
 طالب:..............

افارض أنه جعله ثالث ضفائر, أطراف هذه الضفائر ال تستوعب مجيع الشعر؛ ألن الشعر منه الطوي ل ومن ه 
القص   ري, ف    أطراف ه   ذه الض    فائر ال تس   توعب مجي    ع  الش   عر، ف    ال ب   د م    ن نقض   ه واس    تيعاب مجي   ع الش    عر 

 ري, أو حيلق, وأما التلبيد فالشعر ابق كما هو ميكن استيعابه ابلتقصري.ابلتقص
 -رض ي هللا عن ه-وحدثين عن مالك عن     ب ن س عيد ع ن س عيد ب ن املس يب: أن عم ر ب ن اخلط اب 

 قال: من عاص رأسه، أو ضفر، أو لبد، فاد وجب عليه امحالق.
س عيد ب ن املس يب: أن عم ر ب ن اخلط اب "ع ن األنص اري  "وحدثي عن مالك عن    بن سعيد"يقول: 

"فا  د وج  ب رأس  ه  فر رأس  ه، أو لب  د"ض  "أو يع  ين ل  واه، وأدخ  ل أطراف  ه يف أص  وله  ق  ال: م  ن عا  ص رأس  ه"
جعل احلكم واحد، للعقص وهو يل الشعر، وإدخال بعض ه يف بع ض, أو ض فر الش عر وجدل ه  عليه امحالق"

 الق. نعم؟ونسجه, أو تلبيده مبا تقدم، كل هؤالء وجب عليهم احل
 طالب:...................

ال, م ا في ه قب ل التحل ل ال، يع ين عن د التحل ل، ويف وق ت احلل ق، أو التقص ري عن د التخي ري ه ذا م ا في ه خي  ار، 
 يقول: وال جيزئه التقصري. نعم؟

 طالب:.................
ن  ا ه  ذا ل  ه حك  م ووج  ب علي  ه، مث  ل: أب  يح لن  ا، ورخ  ص لن  ا, أو وج  ب علي  هو لو قال: أوجب عليه,

ه ذا حك م اجته ادي من ه؛ ول ذا خيتل ف أه ل العل م ف يمن  -رض ي هللا عن ه-الرفع, لكن وجب هذا حكم منه 
 مجع شعره بطريقة من هذه الطرق، هل خيري بني احللق والتقصري أو يتعني يف حقه احللق؟

ل مالك، وأمحد يف رواية على كل حال يقول: فقد وجب عليه احلالق, وال جيزئه التقصري على هذا، وهبذا قا
 والشافعي يف القدمي, وعند أيب حنيفة. نعم؟



 طالب:....................
ولعل   ه تغ   ري -تش  بهوا ابلتلبي   د, األث   ر األول ي  دل عل   ى التفري   ق ب  ني الض   فر وب   ني التلبي  د, الث   اين جع   ل التلبي  د 

، وبقول   ه ق   ال اإلم   ام - عن   هرض   ي هللا تع   اىل-مث   ل الض   فر؛ ألن الك   ل جيم   ع الش   عر, مبقال   ة عم   ر  -اجته   اده
مالك، وأمحد يف رواية، والشافعي يف القدمي, وأما القول اجلديد لنإمام الشافعي هو قول أيب حنيفة: أن ه خي ريَّ  

، واألص  ل أنن  ا أم  ران ابلعم  ل بس  نته، لك  ن س  نته إذا -رض  ي هللا عن  ه وأرض  اه-كغ  ريه, وه  ذا اجته  اد م  ن عم  ر 
ف   وع, والص   واب أن   ه خي   ري, إذا متك   ن م   ن اس   تيعاب الش   عر كل   ه ابلتقص   ري, خالف   ت ظ   اهر املرف   وع ف   العربة ابملر 

 . نعم؟))رب مبلغ أوعى من سامع((وحديث: 
 طالب:..............

إذا ك  ان االحتم  ال عل  ى ح  د س  واء ُرجِ   ح فه  م ال  راوي، لك  ن إذا فه  م ال  راوي ن  دَّ فهم  ه، وذهن  ه ع  ن فه  م اخل  رب 
يكون فهمه موافًقا لفهم الس لف، يع ين ينطل ق م ن فه م الس لف على.., وللمتأخر أن ينظر، لكن شريطة أن 

ال دع ي, ال ص لة ل ه  -زن يم–يف اجلملة, تكون له صلة قوي ة بفه م الس لف, أم ا أييت ش خص كق دح الراك ب 
بعلم, وال بسلف وال خلف, مث بعد ذلك يقول: أان أفهم, نقول: ما تفهم؛ كيف تفهم نصوًصا، وأن ت بعي د  

لو إنسان ختصصه شرعي مثاًل، ودخل يف أي علم من العلوم كيمياء أو فيزايء أو أم ور  كل البعد عنها، يعين
أخرى، يعين تدرك ابلرأي، لكنه بعيد عنها, يقول: ال, أان مثلهم مثلهم، ما الفرق؟ هم رجال، وأان رجل؛ أان 

ائب؛ ولذا نسمع بعض أفهم مثلهم؛ نقول: ال اي أخي؛ ولذا يقول أهل العلم: من تعاطى غري فَ ن ه أتى ابلعج
النص  وص حيرفه  ا بع  ض الكتب  ة، وبع  ض املتح  دثني, وبع  ض م  ن ينتس  ب إىل الثقاف  ة, حيرفوهن  ا حتريًف  ا واض  ًحا, 

فيم   ا يظه   ر وتنض   ح ب   ه كلم   اهتم م   ع  -وهللا أعل   م-، لك   ن قص   دهم -ج   ل وع   ال-والن   وااي ال يعلمه   ا إىل هللا 
 حتاجوها، فاملسألة خطرية حيذر مثل هذا. نعم؟بعدهم كل البعد عن النصوص, ما عرفوا النصوص إال ملا ا

 طالب:..............
هم يقول ون للحاج ة، للحاج ة يع ين للع الج م ا في ه أبس، لك ن ل زايدة ت رف, إم ا جتعي د أو نعوم ة، أو..؛ ه ذا 

 امتهان. نعم؟
 .............طالب:
 أين؟

 ........طالب:....
ه   و مث   ل الش   مس األول، األول مث   ل الش   مس م   ا في   ه  أن عم   ر..، يدعم   ه األث   ر األول، يش   هد ل   ه الس   ند,

 إشكال, الثاين شاهد له، إال أن فيه عدم التفريق, نعم؟



 .....طالب:...........
خمالف  ة م  ن وج  ه, وموافق  ة م  ن أص  ل املس  ألة, وإلزام  ه ابحلل  ق ش  اهد ل  ألول، م  ن ه  ذه احليثي  ة ش  اهد, وخمالفت  ه 

 ه، وموافقة من وجه. للجمع بني مجيع هذه األمور فيه خمالفة من وج
 .....طالب:..........

 التلبيد ابحلناء، لكنه مينع من وصول املاء إىل الشعر، فهذا يزال يف وقت الصالة عند الوضوء, نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب: الصالة يف البيت، وقصر الصالة، وتعجيل اخلطبة بعرفة:
ص لى هللا -: أن رس ول هللا -هللا عنهم ا رض ي-حدثين    عن مال ك ع ن انف ع ع ن عب د هللا ب ن عم ر 

دخ ل الكعب ة ه و وأس امة ب ن زي د، وب الل ب ن رابال، وعثم ان ب ن طلح ة امحج يب, فأغلاه ا  -عليه وسلم
ص  لى هللا علي  ه -علي  ه، ومك  ث فيه  ا، ق  ال عب  د هللا: فس  ألت ب  الاًل ح  ني خ  رج, م  ا ص  نع رس  ول هللا 

ره, وثالث ة أعم دة وراءه, وك ان البي ت يومئ ٍذ ؟ فاال: جعل عموًدا عن ميينه، وعم ودين ع ن يس ا-وسلم
 على ستة أعمدة, مث صلى.

وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن ساد بن عبد هللا أنه قال: كتب عبد امللك بن مروان إىل امحجاج 
يف شيء من أمر امحج, قال: فلما كان ي وم  -رضي هللا عنهما-بن يوسف, أال ختالف عبد هللا بن عمر 

رضي هللا عنهما حني زال ت الش مس, وأان مع ه, فص اال ب ه عن د س رادقه: -بد هللا بن عمر عرفة جاءه ع
أين هذا؟ فخرج عليه امحجاج, وعليه ملحفة معصفرة, فاال: ما لك اي أاب عبد الرمحن؟ فاال: ال رواال, 
 إن كن ت تري د الس نة, فا ال: أه ذه الس اعة؟ ق ال: نع  م, ق ال: ف أن رين ح ىت أف ي  عل ي م اًء مث أخ  رج,
فنزل عبد هللا حىت خرج امحجاج فسار بيين وبني أيب, فالت له: إن كنت تري د أن تص يب الس نة الي وم, 
فاقصر اخلطبة، وعجل الصالة, قال: فجعل ين ر إىل عب د هللا ب ن عم ر ك ي م ا يس مع ذل ك من ه, فلم ا 

 رأى ذلك عبد هللا قال: صدق ساد.
 وتعجيل اخلطبة بعرفة" ،البيت، وقصر الصالة "ابب الصالة يف: -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

"الصالة يف البيت" يعين بداخل الكعبة "قصر الصالة" يف أايم احلج مبكة، ومب ىن وبعرف ة ومبزدلف ة, واملناس ك, 
 "وتعجيل اخلطبة بعرفة" تعجيلها ابختصارها، وتقصريها.

دخ ل  -ص لى هللا علي ه وس لم-"حدثين    عن مالك ع ن انف ع ع ن عب د هللا ب ن عم ر: أن رس ول هللا 
دخ ل الكعب  ة ه و وأس  امة, ه و: ض  مري  -ص  لى هللا علي ه وس  لم-أن رس ول هللا  الكعب ة ه  و وأس امة ب  ن زي  د"



فصل, يؤتى به للتمكن من العطف عل ى ض مري الرف ع املتص ل, وهن ا في ه فاص ل وه و الكعب ة املفع ول, فيج وز 
 حذف "هو" هنا:

 وإن عل                ى ض                مري رف                ع متص                ل
 

 ال فص             ل ي             ردأو فاص             ل م             ا وب             
 

 عطف            ت فافص            ل ابلض            مري املنفص             ل 
 

 يف ال                نظم فاش                ًيا وض                عفه واعتق                د
 

"أو فاص ل م  ا" هن ا يوج  د فاص ل غ  ريه "وب ال فص  ل ي رد       يف ال  نظم فاش ًيا وض  عفه واعتق د، يوج  د فاص  ل 
, يع  ين م  ن "وب  الل ب  ن رابال، وعثم  ان ب  ن طلح  ة امحج  يب"معط  وف,  "ه  و وأس  امة ب  ن زي  د"وه  و املفع  ول 

علي  ه الص  الة -، يع  ين م  ا في  ه أح  د يري  د ال  دخول م  ع الن  يب -علي  ه الص  الة والس  الم-خ  ل م  ع الن  يب ال  ذي د
إال هؤالء؟ أو أنه ال فرق ب ني أس امة ب ن زي د، وب الل م ن امل وايل وب ني أيب بك ر وعم ر إال ابلتق وى،  -والسالم

ليب ني أن الن اس سواس ية, وأن ملاذا اختري مثل هؤالء يف هذا املوضع؟ يعين يف أشرف املواضع، دخول البي ت؟ 
التقدمي والتأخري مرده إىل الدين "هو وأسامة بن زيد، وبالل بن رابح، وعثم ان ب ن طلح ة احلج يب" حاج ب، 

علي ه -من بين شيبة, وه م حج اب البي ت وس دنته, واملفت اح معه م، وال ينزع ه م نهم إال ظ امل, ومل ا خ رج الن يب 
ِت ِإىلي : -ج ل وع ال-نزل قول هللا أعاد املفتاح إليهم, و  -الصالة والسالم ُم رُُكْم أين تُ ؤدُّوْا األيمي ااني }ِإنَّ اّلّلي أيْي

 -عليه الصالة والس الم-دخل وقفل الباب  "فأغلاها عليه"وال ينزعه منهم إال ظامل  ،[( سورة النس اء58)] أيْهِلهيا{
عمر، لينظر ه ل ص لى, أو مل يص ل؟  من يبادر إىل السؤال, من املتوقع أن يبادر؟ عبد هللا بن "ومكث فيها"

موض  ع الص  الة, وه  و مم  ن يع  ىن مبث  ل ه  ذا  -أيًض  ا–أي  ن ص  لى, وكي  ف ص  لى؟ ألن  ه كم  ا هتم  ه الص  الة, يهم  ه 
؟ فا  ال: جع  ل -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-ح  ني خ  رج, م  ا ص  نع رس  ول هللا  "ق  ال عب  د هللا: فس  ألت ب  الاًل 

"وك ان البي ت يومئ ذ علي ه  يع ين يف اخلل فاءه" عن ميين ه, وعم ودين ع ن يس اره، وثالث ة أعم ده ور  اعمودً 
صحيح، أخ ًذا  -ال سيما النافلة-صلى ركعتني يف جوف الكعبة, الصالة يف الكعبة  ستة أعمدة, مث صلى"

، ول و مل يس تقبل مجي ع البي ت, أم ا ابلنس بة للفريض ة فأه ل العل م عن دهم أن ه -عليه الصالة والسالم-من فعله 
ول و م رة, وه ذا احل ديث  -عليه الص الة والس الم-يت, ولو جاز ذلك، لفعله النيب البد من استقبال مجيع الب
 يف الصحيحني, متفق عليه.

 قال: "وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد هللا أنه قال: كتب عبد امللك بن مروان, نعم؟
 ...........طالب:..

 ار كيف يصنع؟ نعم؟ما يستقيم هذا، هذا جدار قائم, كيف؟ لو أراد أال يست
 .............طالب:.



ص لى إىل غ ري ج دار, ثب ت  -علي ه الص الة والس الم-استار ابجل دار, ه ذا ال ي دل عل ى الوج وب، ب دليل أن ه 
 أنه صلى إىل غري جدار, نعم؟

 طالب: يضعف؟
إىل غ ري ال, ما ميكن يضعف هذا، يع ين إىل غ ري س ارة, ال, غاي ة م ن يق ول بوج وب الس ارة, ق الوا: إن ه ص لى 

جدار، يعين صلى إىل سهم مثاًل أو إىل عنزة, وابن عباس يقول:  يعين إىل غ ري س ارة, ص لى إىل غ ري ج دار، 
 يعين إىل غري سارة, وهذا لبيان اجلواز, واألدلة الدالة على األمر ابلسارة مصروفة إىل االستحباب. 

 قال: "وحدثين عن مالك.." نعم؟
 ...طالب:........
نس  ااًن دخ  ل غرف  ة، وقف  ل علي  ه الب  اب, وال يتوق  ع أن مي  ر ب  ني يدي  ه أح  د؟ ال م  انع أن يص  لي إىل أي  ن؟ ل  و أن إ

 غري سارة، لكن إن استار، ودان منها فهي السنة.
اخلليف ة  "وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن ساد بن عب د هللا أن ه ق ال: كت ب عب د املل ك ب ن م روان"

"أال خت  الف عب  د هللا ب  ن عم  ر يف ش  يء م  ن أم  ر  تل  ك الس نة وه و أم  ري احل  اج يف "إىل امحج  اج ب  ن يوس  ف"
الع   ربة أبه   ل العل   م, يف العب   ادات الع   ربة أبه   ل العل   م, والعلم   اء يقول   ون: إن العلم   اء ه   م الرؤس   اء يف  امح   ج"

ينتزعه م ن ص دور  ا))إن هللا ال يقبض العلم انتزاعً احلقيقية، وغريهم تبع هلم؛ ولذا جاء يف احلديث الصحيح: 
  ،الالرج

ً
))رؤس اء ، ويف رواي ة: ((جه ااًل  ااخت ذ الن اس رؤوًس  ابل يق بض العل م بق بض العلم اء, ف إذا مل يب ق عامل

, فدل على أن أهل العلم هم أهل الرائسة, فلما فقدوا حبثوا عم ن يفتيهم، ولو كان ج اهاًل, ومس وهم ((جهااًل 
 اريخ.رؤساء, فالرائسة احلقيقية ألهل العلم, وهكذا كانت على مر الت

 طالب: تعلموا قبل أن تسودوا.
نعم، البد أن يتعلم اإلنسان قبل أن يرأس؛ ألنه إذا رأس قبل يسود ُأحرج, ووقع يف أخطاء, وال ب د أن جيع ل 

  "أن ال ختالف عبد هللا بن عمر يف شيء م ن أم ر امح ج, ق ال: فلم ا ك ان ي وم عرف ة"له من ينري له الطريق 
"وأان يع ين مباش رة  م عرف ة ج اءه عب د هللا ب ن عم ر ح ني زال ت الش مس""ي و ك ان ه ذه اتم ة, وي وم فاعله ا 

أي ن ه  ذا؟  "أي ن ه  ذا؟"انداه أبعل ى ص  وته  "فص  اال ب ه عن  د س رادقه"ه ذا س  امل ب ن عب د هللا ب  ن عم ر،  مع ه"
"أي  ن ه  ذا؟ فخ  رج علي  ه امحج  اج، وعلي  ه يع  ين أي  ن احلج  اج، أي  ن األم  ري، أم  ري احل  اج؟ فن  اداه أبعل  ى ص  وته: 

وق د ج اء النه ي ع ن ل بس املعص فر، واملزعف ر ابلنس بة  ،مالءة جيل هبا ثياب ه "معص فرة"يعين  صفرة"ملحفة مع
للرجال, لكن هذه قد تكون معصفرة مصبوغة ابلكامل, أو يكون فيها شيء من العصفر, املقصود أن ه ج اء 

ص وته, ص اح ب ه, م ا اخل رب؟ أبعل ى  ،م ا ال ذي عن دك ل ك اي أاب عب د ال رمحن؟" "فا ال: م االنهي عن ذلك, 



ال رواح, إغ راء منص وب  "فا ال: ال رواالي" ؟ل ك اي أاب عب د ال رمحن ظن أن هناك حدث أو أمر وقع, فقال: م ا
علي  ه -الن  يب و "فا  ال: ال  رواال إن كن  ت تري  د الس  نة"يغري  ه ابل  رواح, ابملب  ادرة يف ه  ذا الوق  ت  ،عل  ى اإلغ  راء

واملغ  رب والعش   اء والفج   ر, وجل  س ح   ىت طلع   ت مل  ا ابت مب   ىن, ص   لى هب  ا الظه   ر والعص   ر  -الص  الة والس   الم
زواهل ا خ روج وق ت النه ي, ص لى الظه ر  ون زل دوهن ا ح ىت إذا زال ت الش مس, مبج رد ،الشمس, دف ع إىل عرف ة

يعين  "إن كنت تريد السنة, فاال: أهذه الساعة؟ قال: نعم, قال: فأن رين"والعصر ودخل يف أول الوقت 
"مث أخ رج, يعين أغتسل للوقوف, من أج ل أن يغتس ل للوق وف  املاء""حىت أفي  علي أجلين، انتظر قلياًل 

س ار  "حىت خرج امحج اج, فس ار بي ين وب ني أيب"لعله نزل من دابته لريحيها انتظارا للحجاج  فنزل عبد هللا"
إن كن  ت  ":-يع ين احلج  اج-س امل, يق  ول: فقل ت ل  ه  "فال  ت ل  ه"احلج اج ب  ني عب د هللا ب  ن عم ر وب  ني س امل، 

"إن كن ت تري د الس نة ، ويف رواي ة: "فعج ل يف ال رواح" هجَّ ر صيب السنة اليوم, فاقص ر اخلطب ة"تريد أن ت
يع  ين يواف  ق عل  ى ه  ذا  الي  وم، فاقص  ر اخلطب  ة، وعج  ل الص  الة, ق  ال: فجع  ل ين   ر إىل عب  د هللا ب  ن عم  ر"

"فجع  ل ، الك  الم أو ال يواف  ق، في  ه أن الطال  ب ل  ه أن ي  تكلم حبض  رة ش  يخه، لك  ن الش  يخ يس  دده إذا أخط  أ
"فلما رأى ذلك عبد من أجل إقراره أو اإلنكار عليه،  ين ر إىل عبد هللا بن عمر كي ما يسمع ذلك منه"

 وافقه على هذا, نعم. هللا قال: صدق ساد"
 أحسن هللا  إليك.

 ية، واجلمعة    وعرفة:و الصالة    يوم الرت  ابب:
ك ان يص لي ال ه ر والعص ر   -رض ي هللا عنهم ا-حدثين    عن مالك عن انف ع: أن عب د هللا ب ن عم ر 

 واملغرب والعشاء والصبح   , مث يغدو إذا طلعت الشمس إىل عرفة. 
ق  ال مال  ك: واألم  ر ال  ذي ال اخ  تالف في  ه عن  دان أن اإلم  ام ال جيه  ر ابلا  رآن يف ال ه  ر ي  وم عرف  ة, وأن  ه 

اجلمعة فإمنا ه ي ظه ر, ولكنه ا  خيطب الناس يوم عرفة, وأن الصالة يوم عرفة إمنا هي ظهر وإن وافات
 قصرت من أجل السفر.

قال مالك يف إمام امحاج: إذا وافق يوم اجلمعة يوم عرف ة، أو ي وم النح ر, أو بع   أايم التش ريق، إن ه ال 
 جيمع يف شيء من تلك األايم.

فيه ا الظه ر الث امن م ن ذي احلج ة يص لي  "ابب الص الة     ي وم الرتوي ة": -رمح ه هللا تع اىل-يقول املؤلف 
أو ال تصلى؟ ك ذلك  "  "وهل تصلى  "واجلمعة"والعصر، مث بعد ذلك يصلي املغرب ليلة التاسع والفجر، 

 ."عرفة"



"ح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع: أن عب  د هللا ب  ن عم  ر ك  ان يص  لي ال ه  ر والعص  ر، واملغ  رب ق  ال: 
علي   ه الص   الة -ا فع   ل الرس   ول وهك   ذ والعش   اء، والص   بح      , مث يغ   دو إذا طلع   ت الش   مس إىل عرف   ة"

 .-والسالم
"أن اإلمام ال جيهر ابلا رآن يف ال ه ر ي وم يعين ببلدهم  "قال مالك: واألمر الذي ال اختالف فيه عندان"

"وأن  ه خيط  ب الن   اس ي  وم عرف   ة, وأن ؛ ألهن  ا ص  الة هناري   ة، ال جيه  ر ابلق  راءة فيه  ا, كح   ال اإلقام  ة، عرف  ة"
ي  وم عرف  ة ي  وم  -علي  ه الص  الة والس  الم-ويف حجت  ه  ن وافا  ت اجلمع  ة"الص  الة ي  وم عرف  ة إمن  ا ه  ي ظه  ر وإ
"وإن وافا ت اجلمع ة فإمن ا ، وإمنا ص الها ظه رًا، -عليه الصالة والسالم-مجعة, ومع ذلكم ما مجَّع هبم النيب 

ال يقول قائل: إن ه خط ب، وص لى ركعت ني اجلمع ة، ومج ع إليه ا  هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر"
 قول: ال, هذه ظهر, واخلطبة ليوم عرفة ال للصالة. نعم؟العصر, ن

 ..طالب:..........
اخلطبة ال ارتبا  هلا ابلصالة؛ ولذا ال يفعلها أحد غري اإلمام, ولو كان ت للجمع ة، واحت يج إلقام ة أكث ر م ن 

ص ر م ع مجعة, خطب الناس حىت من قبل غري اإلمام، لكنها ظه ر، وجيم ع إليه ا العص ر, وال جتم ع ص الة الع
 .-عليه الصالة والسالم-اجلمعة؛ ألن اجلمعة أصل مستقل برأسه, ال جتمع وال جيمع إليها كالصبح, والنيب 

 طالب:..........
 املسافر ليس عليه مجعة وهو يف حال سفر؛ ولذا مل يصلِ  اجلمعة.

أن ه ال  ،ايم التش ريق"قال مالك يف إمام امحاج: إذا وافق يوم اجلمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بع  أ
يع ين يف املش اعر م ا في ه مجع ة, يف املش اعر م ا في ه مجع ة، ال أله ل مك ة وال  جيمع يف ش يء م ن تل ك األايم"

ل ف    اقيني, إمن    ا يص    لون الص    لوات ابس    تثناء الظه    ر والعص    ر ي    وم عرف    ة, واملغ    رب والعش    اء مبزدلف    ة, يص    لون  
ة يف وقته  ا, أن  ه ال جيم  ع يف تل  ك األايم ال يف ي  وم الص  لوات قص  رًا م  ع ص  الة ك  ل ص  الة يف وقته  ا، ك  ل ص  ال
 مل يفعل ذلك، نعم؟ -عليه الصالة والسالم-عرفة، وال يف يوم النحر، وال يف أايم التشريق؛ ألن النيب 

طالب: من فرَّق: أن من صلى اجلمعة قبل الزوال, ليس له اجلم ع م ع العص ر, وإن ص الها بع د ال زوال 
 ه وجه؟له أن جيمعها مع العصر، ل

 ليس له وجه, اجلمعة أصل برأسه كالصبح، ال جتمع، وال جيمع إليها، نعم؟
 .......طالب:.......

))أمت  وا ف   إن ق   وم يف املس   جد:  -علي   ه الص   الة والس  الم-يع  ين الك   الم س  يأيت، أهن   م مجع   وا كله  م, وق   ال الن  يب 
 , ومل يقل ذلك يف املشاعر، أتيت اإلشارة إليه، نعم؟سفر((



 .........طالب:......
 ما فيه إال اإلمام فقط الذي خيطب، أما عداه ما خيطب، نعم؟

 طالب:...............
 ما خيطبون.

 طالب:.............
 ما تصلي اجلمعة إال يف املسجد, كانت يف املسجد.

 طالب:............
ة يوم عرف ة، أو ي وم النح ر، ما تقام يف مشاعر، ما تقام, يقول: "قال مالك يف إمام احلج: إذا وافق يوم اجلمع

أو بعض أايم التشريق، أنه ال جيمع بشيء من تلك األايم" لكن لو الواحد م ثال يف أايم التش ريق جالًس ا مب ىن 
أو مثاًل اترًكا مىن يف النهار, انزاًل للمسجد، يصلي مجع ة م ع الن اس, جب واره مس جد, وذه ب يص لي إلي ه، م ا 

 ملشاعر, نعم.مينع, لكن ما يقام صالة مجعة يف ا
 أحسن هللا إليك.

 ابب: صالة املزدلفة:
: -رض ي هللا عنهم ا-حدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن ساد بن عبد هللا عن عبد هللا ب ن عم ر 

 صلى املغرب والعشاء ابملزدلفة مجيًعا. -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 
ع ن أس امة ب ن  -رض ي هللا عنهم ا-عب اس وحدثين عن مالك عن موسى بن عاب ة ع ن كري ب م وىل اب ن 

من عرفة, ح ىت  -صلى هللا عليه وسلم-: أنه مسعه ياول: دفع رسول هللا -رضي هللا تعاىل عنهما-زيد 
إذا ك   ان ابلش   عب ن   زل فب   ال, فتوض   أ فل   م يس   بغ الوض   وء, فال   ت ل   ه: الص   الة اي رس   ول هللا, فا   ال: 

وض  أ فأس  بغ الوض  وء, مث أقيم  ت الص  الة فص  لى , ورك  ب فلم  ا ج  اء املزدلف  ة ن  زل فت))الص  الة أمام  ك((
 املغرب, مث أانخ كل إنسان بعريه يف منزله, مث أقيمت العشاء فصالها ود يصل بينهما شيًئا.

وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن      ب  ن س  عيد ع  ن عي  ِديِّ ب  ن هللاب  ت األنص  اري: أن عب  د هللا ب  ن يزي  د اخلطم  ي 
ص لى هللا علي ه -أخ ه: أن ه ص لى م ع رس ول هللا  -عنهرضي هللا تعاىل -أخ ه: أن أاب أيوب األنصاري 

 يف حجة الوداع املغرب والعشاء ابملزدلفة مجيًعا. -وسلم
ك  ان يص  لي املغ  رب والعش  اء   -رض  ي هللا عنهم  ا-وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن انف  ع: أن عب  د هللا ب  ن عم  ر 

 ابملزدلفة مجيًعا.



لاروية" الي وم الث امن واجلمع ة, ابب م اذا؟ انتهين ا م ن : "ابب الصالة مبىن يوم ا-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
انتهين  ا م  ن ي  وم الاروي  ة, وي  وم عرف  ة، ي  وم الاروي  ة ُتص  لَّى الص  لوات ك  ل ص  الة يف  "ابب ص  الة املزدلف  ة"ه  ذا..

وقتها, الظهر العصر واملغرب والعشاء والفجر كل صالة يف وقتها, وتقصر الصالة يف ه ذا م ع التوقي ت, وأم ا 
عرف  ة فس  معنا أن الس  نة اجلم  ع ب  ني الص  التني، مج  ع تق  دمي بع  د ال  زوال, والس  نة التهج  ري ليط  ول وق  ت ابلنس  بة ل

 الوقوف, مث بعد هذا الصالة ابملزدلفة.
"حدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن ساد بن عبد هللا ع ن عب د هللا ب ن عم ر: أن رس ول هللا ق ال: 

يعين مجع بني املغرب والعشاء, وهذه هي  "املزدلفة مجيعً صلى املغرب والعشاء اب -صلى هللا عليه وسلم-
الس  نة، ي  دفع بع  د غ  روب الش  مس م  ن عرف  ة, مث بع  د ذل  ك إذا وص  ل املزدلف  ة ابدر ابلص  الة، ص  الة املغ  رب 
والعشاء مجًعا أبذان واحد وإق امتني, وج اء يف الص حيح أهن ا أبذان ني وإق امتني, وج اء إبق امتني, وكله ا رواايت 

املع ول يف ه ذا عل ى ح ديث ج ابر؛ ألن ه ه و ال ذي ض بط احلج ة وأتقنه ا, ه و ال ذي ض بطها صحيحة, لكن 
من بيته إىل رجوعه, فاملعول يف مثل ه ذا علي ه, ه و يق ول: أبذان واح د  -عليه الصالة والسالم-من خروجه 
 وإقامتني.

ع ه يا ول: "وحدثين عن مالك عن موسى بن عابة عن كريب موىل اب ن عب اس ع ن أس امة ب ن زي د أن ه مس
أس امة م ن عرف ة  -علي ه الص الة والس الم-أردف الن يب  من عرف ة" -صلى هللا عليه وسلم-دفع رسول هللا 

ص   لى هللا علي   ه -"دف   ع رس   ول هللا إىل املزدلف   ة, وأردف الفض   ل ب   ن العب   اس م   ن مزدلف   ة إىل م   ىًن، يق   ول: 
علي ه -م ثاًل, فيم ا فعل ه الن يب يع ين ل و اختلف ت رواي ة اب ن عم ر  من عرف ة, ح ىت إذا ك ان ابلش عب" -وسلم

يف ال  دفع م  ن عرف  ة إىل مزدلف  ة م  ع رواي  ة أس  امة م  ثاًل, م  ن ال  ذي يق  دم؟ أس  امة؛ لقرب  ه م  ن  -الص  الة والس  الم
"ح  ىت إذا ك  ان ابلش  عب ن  زل فب  ال ، ألن  ه رديف  ه, قُ  ل مث  ل ه  ذا يف الفض  ل، -علي  ه الص  الة والس  الم-الن  يب 

مل ، فتوضأ وضوًء -عليه الصالة والسالم-نقض الوضوء, فبال  ، احتاج إىل-عليه الصالة والسالم- فتوضأ"
ه يعين أليس على عادته أنه يسبغ الوضوء؟ الرسول من عادته إسباغ الوضوء، لكن ه ذا الوض وء ال يري د يسبغ

؛ ل  ئال ي ذكر هللا إال عل  ى أكم ل وج  ه, -أيًض ا-ب ه الص الة, وإمن  ا يري د ب  ه أن يبق ى عل  ى طه ارة, ولعل ه لل  ذكر 
"فال   ت ل  ه: الص  الة اي رس   ول هللا, يف الطري  ق  "فل   م يس  بغ الوض  وء"ا أراد الص  الة أس  بغ الوض  وء لك  ن مل  
علي  ه الص  الة - "ورك  ب"أمام  ك يع  ين يف املزدلف  ة ل  يس هن  ا, إمن  ا ه  ي ابملزدلف  ة,  "))الص  الة أمام  ك((فا  ال: 
اإلسباغ جاء األمر به: نعم, اآلن يريد الصالة, و  "فلما جاء املزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء" -والسالم

علي  ه الص  الة -, أس  بغوا الوض  وء، ج  اء األم  ر ب  ه, وج  اء التثلي  ث, وج  اء إمت  ام الوض  وء عن  ه ))أس  بغوا الوض  وء((
األذان ال ذك ر ل ه هن ا, لكن ه حمف وظ م ن  "مث أقيمت الصالة فص لى املغ رب"، والارغيب يف ذلك -والسالم



ملغرب, مث أانخ كل إنسان بع ريه يف منزل ه, مث أقيم ت "مث أقيمت الصالة فصلى ارواية غريه من الص حابة 
هنا فصل بني الصالة األوىل والثانية، ب ني جمم وعتني إبانخ ة اإلب ل,  "ابينهما شيئً  العشاء فصالها, ود يصلِّ 

ك ل يف منزل ه, فص ار في ه فاص ل ب ني اجملم وعتني, وه ذا ابلنس بة جلم ع الت أخري في ه س عة, خب الف مج ع التق  دمي 
العشاء فصالها, ومل يصل  بينهما شيًئا" مل يسبح بينهما, إمنا صلى املغرب مث العشاء, وأما الس نن  "مث أقيمت

أن ه ك ان ال يدع ه  -علي ه الص الة والس الم-فلم يفعل شيًئا منها, حىت انزع بعضهم يف الوتر, الذي ثبت عنه 
 .-إن شاء هللا تعاىل-وسيأيت حضرًا وال سفرًا, من قول جابر: "فنام حىت أصبح" بعضهم ينازع يف هذا, 

"وح دثين ع  ن مال  ك ع  ن     ب  ن س  عيد ع  ن ع دي ب  ن هللاب  ت األنص  اري: أن عب د هللا ب  ن يزي  د اخلطم  ي 
يف حج ة ال وداع  -صلى هللا عليه وس لم-أخ ه: أن أاب أيوب األنصاري أخ ه: أنه صلى مع رسول هللا 

علي  ه الص  الة -الص  حابة, مم  ن حض  ر ص  الته  , وه  ذا اثب  ت ع  ن مج  ع م  ن"ااملغ  رب والعش  اء ابملزدلف  ة مجيًع  
 هناك. -والسالم

يع ين ال  "ا"وحدثين عن مالك عن انفع: أن عبد هللا بن عمر كان يصلي املغرب والعش اء ابملزدلف ة مجيًع 
يف   رق  بينهم   ا، ال يص   لي املغ   رب يف وق   ت, والعش   اء يف وق   ت, وعل   ى ه   ذا يك   ون أول م   ا يب   ادر إذا وص   ل 

  العشاء.املزدلفة يصلي املغرب مث
فال يصلي العشاء ح ىت  ،قبل دخول وقت العشاء ا"بعضهم ياول: لو جاء إىل املزدلفة مبكرً هذا يق ول: 

وفي ه: أن املس افة ب ني عرف ة ومزدلف ة  ت اج لوق ت ل و حس بناه  ،يدخل وقتها, وأجاب عن حديث ج ابر
، نع م، ال ذي يغل ب عل ى يع ين مج ع أتخ ري لذا فه و ق د مج ع ل ذلك؟" ؛لتبني لنا أن وقت املغرب قد خرج

مج  ع مج  ع أتخ  ري, لك  ن اآلن أحي  ااًن تص  ل املزدلف  ة بع  د رب  ع س  اعة,  -علي  ه الص  الة والس  الم-الظ  ن أن الن  يب 
 أحيااًن بعد ربع ساعة من بعد غروب الشمس.

 طالب:............
 مزدلفة، نعم, وأحياان ال تصل إال مع الصبح, هذا وهذا كله حاصل, نعم؟

 ......طالب:...........
 الكالم يف الصالة ماذا يصنع؟ املقصود أن الصالة ال جيوز إخراجها عن وقتها, يصليها يف أي مكان.

 طالب:..............
 نعم؛ ألن هذا مجع أتخري.

 .................طالب:.
 ألن هذا مجع أتخري، ويتوسعون يف مجع التأخري.



 : يف فعل حصل بني املغرب والعشاء؟طالب
 ما حصل من جنس الصالة، نعم؟نعم, لكن 

 : جيوز الكالم وجيوز.......؟طالب
 ال أبس, نعم.

 ............طالب:
 يصلي، إذا خشي على وقته يصلي.

"وحدثين عن مال ك ع ن انف ع: أن عب د هللا ب ن عم ر ك ان يص لي املغ رب و العش اء ابملزدلف ة مجيًع ا", نع م؟ م ا 
 هو؟

 طالب:................
يكفيه، ما دام املسألة خش ي عل ى ف وات الوق ت, فباإلمك ان أن ين زل ع ن س يارته ويص لي  إذا أمكن،.. لكن
 ويعود إليها, أين؟

 طالب:.................
 ولو صالها يف السيارة حفاظًا على الوقت, وأعادها احتياطًا, ال أبس إن شاء هللا. 

 لب: على غري الابلة، يف السيارة؟طا
ال يص لي الفريض  ة عل ى الداب ة، ف  ال ب د أن يق  ف، ويص لي الص  الة  -ة والس  المعلي  ه الص ال-األص ل أن الن يب 

 بشروطها وأركاهنا، لكن أحيااًن ال يستطيع، السيارات من عن ميينه ومشاله، وأمامه وخلفه ال يستطيع.
س/ يف وقتنا امحاضر تعلم ون اخ تالف وص ول امحم الت إىل املزدلف ة, فه ل ك ل محل ة تص ل إىل املزدلف ة 

 األذان, أو يكفىت  ذان من وصل إىل املزدلفة؟ يلزمها
 السنة أن يؤذنوا، كل يؤذن, نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ابب: صالة م :

 قال مالك يف أهل مكة: إنم يصلون    إذا حجوا ركعتني، ركعتني، حىت ينصرفوا إىل مكة.
ص  لى  - علي  ه وس  لمص  لى هللا-وح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن هش  ام ب  ن ع  روة ع  ن أبي  ه: أن رس  ول هللا 

ص الها     ركعت ني, وأن عم ر ب ن اخلط اب  -رضي هللا عنه-الصالة الرابعية    ركعتني, وأن أاب بكر 
ص الها     ركعت ني  -رضي هللا عن ه-صالها    ركعتني, وأن عثمان بن عفان  -رضي هللا تعاىل عنه-

 شطر إمارته, مث أمتها بعد.



مل ا  -رض ي هللا عن ه-س عيد ب ن املس يب: أن عم ر ب ن اخلط اب  وحدثين عن مالك عن اب ن ش هاب ع ن
قدم مكة صلى هبم ركعتني, مث انصرف, فاال: اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم س فر, مث ص لى عم ر 

 ركعتني   , ود يبلغنا أنه قال هلم شيًئا. -رضي هللا تعاىل عنه-بن اخلطاب 
ص  لى للن  اس  -رض  ي هللا عن ه-أن عم ر ب  ن اخلط اب وح دثين ع  ن مال ك ع  ن زي د ب  ن أس لم ع  ن أبي  ه: "

رض  ي هللا - ك ة ركعت  ني فلم  ا انص  رف ق  ال: اي أه  ل مك  ة أمت وا ص  التكم ف  إان ق  وم س  فر, مث ص  لى عم  ر 
 ركعتني   , ود يبلغنا أنه قال هلم شيًئا. -تعاىل عنه

مري امحاج إن كان عن أهل مكة كيف صالهتم بعرفة، أركعتان أم أربع؟ وكيف   -رمحه هللا-سئل مالك 
 من أهل مكة، أيصلي ال هر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتني؟ وكيف صالة أهل مكة يف إقامتهم؟ 

: يصلي أهل مكة بعرفة وم  ما أق اموا هبم ا ركعت ني، ركعت ني، ياص رون الص الة -رمحه هللا-فاال مالك 
أهل مكة قصر الصالة بعرفة، وأايم م  , إذا كان من  -أيًضا-حىت يرجعوا إىل مكة, قال: وأمري امحاج 

وإن كان أحد ساكًنا   ، مايًما هبا فإن ذلك ي تم الص الة    , وإن ك ان أح د س اكًنا بعرف ة مايًم ا هب ا, 
 فإن ذلك يتم الصالة هبا أيًضا.

 "ابب صالة م ": -رمحة هللا عليه-يقول املؤلف 
الوق  وف, والص  الة ال  يت بع  د الوق  وف يف ي  وم النح  ر، "ق  ال مال  ك يف أه  ل مك  ة" يس  أل ع  ن الص  الة ال  يت قب  ل 

ح ىت ينص رفوا إىل  ،"قال مالك يف أه ل مك ة: إن م يص لون     إذا حج وا ركعت ني، ركعت نيوأايم التشريق 
علي   ه الص   الة -وذلك   م الرتب   ا  الص   الة ابلنس   ك, والعم   دة يف ذل   ك عل   ى ك   وهنم ص   لوا خل   ف الن   يب  ؛مك   ة"
أن ه ق ال:  -عليه الصالة والس الم-ن هو دون مسافة القصر, ومل حيفظ عنه مبا فيهم أهل مكة, وم -والسالم

, ي دل عل ى أن أه ل مك ة مبك ة ال ف إان ق وم س فر(( ،))أمت واأمتوا, أمت وا, بينم ا مل ا ص لى هب م يف املس جد, ق ال: 
ه ذه يقصرون الصالة، لكن إذا خرجوا إىل املشاعر يقصرون الص الة, وه ذا ق ول أيب حنيف ة ومال ك؛ الرتب ا  

الصالة ابلنسك, والذين يقولون: ال جيوز القصر وال اجلمع والارخص, إال بتحق ق املس افة وامل دة, يق ول الن يب 
, وال يل زم أن تق ال ه ذه الكلم ة يف ك ل م وطن, إذا عرف ت العل ة: ))أمت وا((قال هلم:  -عليه الصالة والسالم-

حيتاج إىل أن ينبه إىل اإلمتام يف كل مناسبة، يكف ي ، وأنتم حضر, لستم مبسافرين, فال ))أمتوا فإان قوم سفر((
التنبيه األول, وهذا هو املعروف عند احلنابلة والشافعية، أن م ن دون مس افة القص ر ال جيم ع وال يقص ر "أهن م 
يص  لون مبك  ة إذا حج  وا ركعت  ني، ركعت  ني، ح  ىت ينص  رفوا إىل مك  ة, وه  ذا رأي  ه ومواف  ق رأي أيب حنيف  ة, وعرفن  ا 

 وأمحد، نعم؟ رأي الشافعي
 طالب:.................



, فل ه وج ه, ))أمت وا((: -علي ه الص الة والس الم-يعين فيه قوة, صلى معه مبىن أانس، ما شهدوا وال مسعوا قوله 
وم  ن عم  ل ابالحتي  ا  وق  ال: إن الس  فر ال ب  د ل  ه م  ن املس  افة, وأن الص  الة ه  ذه ال ميك  ن أن يس  تربأ هل  ا, وأن 

، وال يل زم البي ان يف ك ل مناس بة.  -أيًض ا-لق ول اآلخ ر تعمل عل ى يق ني, إال عل ى ا ل ه وج ه, وحجت ه أن ه ب ُ نيِ 
 نعم؟

 ...........طالب:.....
 عند مالك، وأيب حنيفة نفس الكالم. نعم؟

 طالب:...............
ي دل  مسألة: حصول العيد يف يوم اجلمعة واالكتفاء ابلعيد عن اجلمعة, وصنيع اب ن ال زبري، اب ن ال زبري الس ياق

عل  ى أن  ه أخ  ر ص  الة العي  د, واكتف  ى هب  ا ع  ن اجلمع  ة؛ ألهن  ا ص  ارت يف وق  ت ص  الة اجلمع  ة, عل  ى الق  ول أبن 
صالة اجلمع ة تص ح قب ل ال زوال, وعل ى ه ذا إذا ص ليت بني ة اجلمع ة، وه ي اآلك د أغن ت ع ن العي د, وال مين ع 

ن  ه ص  الها ظه  رًا، ومل خي  رج إل  يهم, أن يك  ون اب  ن ال  زبري ص  الها عي  ًدا، ومل خي  رج إل  يهم إال إىل وق  ت العص  ر، أ
صالها يف حي ه, ومل أيت إىل املس جد ال ذي جيتم ع يف الن اس كله م, وعل ى ك ل ح ال الق ول ابالكتف اء ابلعي د 
عن اجلمعة والظهر قول شاذ, وعامة أه ل العل م أن العي د تغ ين ع ن ص الة اجلمع ة لكنه ا ال تغ ين ع ن الظه ر, 

 فال بد من اإلتيان هبا.
ص  لى هللا علي  ه -ح  دثين      ع  ن مال  ك ع  ن هش  ام ب  ن ع  روة ع  ن أبي  ه: أن رس  ول هللا "و هن  ا يق  ول: 

ص  لى الص  الة الرابعي  ة      ركعت  ني, وأن أاب بك  ر ص  الها      ركعت  ني, وأن عم  ر ب  ن اخلط  اب  -وس  لم
علي   ه الص   الة -وه   ذه ه   ي الس   نة، اقت   داء بفعل   ه  ص   الها       ركعت   ني, وأن عثم   ان ص   الها       ركعت   ني"

يع ين ج زء, وحيتم ل أن يك ون النص ف، أو أكث ر أو أق ل، م ن إمارت ه، مث بع د ذل ك  "ش طر إمارت ه" -والس الم
متأواًل، وهو أنه إمام املسلمني, والبل دان يف حق ه س واء, وال ف رق ب ني مك ة واملدين ة كله ا  "مث أمتها بعد"أمتها 

رض ي هللا -ئ ذ ي تم الص الة, ه ذا أتول ابلنسبة له سواء, فهو أمري على اجلمي ع، والبل دان كله ا اتبع ة ل ه, وحين
أتولت كما أتول عثمان, وأهنا أم املؤمنني، ويف كل مكان هلا بيت ومس كن  -أيًضا–، وعائشة -عنه وأرضاه

وأوالد, فهي أتولت مثلما أتول عثمان, وخالفهم من خالفهم, اب ن مس عود وغ ريه ص رح مب ا ص رح ب ه. والع ربة 
 .-وسلمصلى هللا عليه -مبا ثبت عن النيب 

"أن عم  ر ب  ن اخلط  اب مل  ا ق  دم مك  ة يق  ول: "وح  دثين ع  ن مال  ك ع  ن اب  ن ش  هاب ع  ن س  عيد ب  ن املس  يب: 
علي  ه -وه ذا فع ل الن يب  ص لى هب م ركعت ني مث انص رف، فا  ال: اي أه ل مك ة أمت وا ص التكم ف  إان ق وم س فر"

مس  افر، أص ل مج  ع س  افر،  ع ام الف  تح، أم رهم ابإلمت  ام, معل اًل أبهن  م ق  وم َس ْفر، س  فر: مج ع  -الص الة والس  الم



"مث ص  لى عم  ر ب  ن كص  حب مج  ع ص  احب, ورك  ب مج  ع راك  ب, فس  فر مج  ع س  افر, والس  افر ه  و املس  افر، 
ما حف ظ عن ه  -عليه الصالة والسالم-وهكذا فعل النيب  ،"ااخلطاب ركعتني    ود يبلغنا أنه قال هلم شيئً 

 أنه قال هلم: أمتوا مبىن.
يع ين ص لى هب م  أسلم عن أبيه: أن عمر ب ن اخلط اب ص لى للن اس""وحدثين عن مالك عن زيد بن ق ال: 

"فلم ا انص رف، ق ال: اي أه ل مك ة أمت وا ص التكم ف إان ق وم س فر, مث ص لى ألن ه مس افر،  ؛" كة ركعتني"
 ، كسابقه."اعمر ركعتني    ود يبلغنا أنه قال هلم شيئً 

وكي ف  م ري امح اج إذا ك ان م ن أه ل  أركعتان أم أربع؟ ،"سئل مالك عن أهل مكة: كيف صالهتم بعرفة
 أيصلي ال هر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتني؟ وكيف صالة أهل مكة يف إقامتهم؟" ،مكة

: يص لي أه ل مك ة بعرف ة وم   م ا أق اموا هبم ا ركعت ني، ركعت ني, -رمحه هللا تعاىل-"فاال مالك فأج اب: 
مل أيم  ر أح  ًدا  -علي  ه الص  الة والس  الم-ك كون  ه والعم  دة يف ذل   ياص  رون الص  الة, ح  ىت يرجع  وا إىل مك  ة"

يع  ين ول  و مل تتحق  ق  إذا ك  ان م  ن أه  ل مك  ة قص  ر الص  الة بعرف  ة" -اأيًض  –"ق  ال: وأم  ري امح  اج ابإلمت  ام, 
إذ ال يتص ور  ف إن ذل ك ي تم الص الة    " ،هب ا ا"وأايم م  وإن كان أحد ساكنا    مايمً مسافة القصر, 

 -كم ا ه و مع روف-ن إقامت ه, مس ألة املس افة، وق د اختل ف فيه ا العلم اء أن الشخص جيمع ويقصر يف موط
 قابلة لالجتهاد, لكن بدون مسافة، يف بيته جيمع ويقصر. نعم؟

 طالب:.....................
      ا"وإن ك  ان أح  د س  اكنً أه  ل مك  ة أبن يتم  وا،  -علي  ه الص  الة والس  الم-ل  يس ل  ه ذل  ك؛ ول  ذا أم  ر الن  يب 

"ف  إن ذل  ك ي  تم ف  إهنم يتم  وا،  هب  ا" ابعرف  ة مايًم   اي  تم الص  الة     ، وإن ك  ان أح  د س  اكنً  هب  ا, فإن  ه امايًم  
ه  و ال  ذي يظه  ر، أم  ا الس  فر م  ا حتقق  ت املس  افة عن  دهم, ه  و ال  ذي يظه  ر مث  ل رأي  "-اأيًض  -الص  الة هب  ا 

 مالك.
 طالب:...............

 م، يعين الذي انتقل من مكان إىل مكان، نعم؟نعم، تريد أن تقول يل: إنه ما فيه فرق بني املقيم، وغري املقي
 طالب:..............

أان أع  رف، أان أق  ول: م  ن انتق  ل م  ن بيت  ه, م  ن مك  ان إىل مك  ان, وت  رك بيت  ه وم  وطن إقامت  ه, ول  و ك  ان قريبً  ا، 
 يتضح مسألة: ترجيح النسك على املسافة, لكن من مل ينتقل, ممن يرجح ابلنسك فقط، نعم؟

 ..............طالب:



: -علي ه الص الة والس الم-على كل حال من أهل العلم من يقول ابلقصر, حىت ألهل مكة مبكة, لكن قول ه 
 , نص يف هذا. نعم؟))أمتوا فإان قوم سفر((

 .................طالب:
قص روا مب  ىن, وبعرف ة قص  روا, ومبزدلف  ة قص روا, وابملش  اعر قص  روا، لك ن يف بي  وهتم ال، ل  و ط ردانه للنس  ك, قلن  ا: 

 -علي ه الص الة والس الم-حىت أهل مكة يقصرون، حىت أهل مكة يف بلدهم, واملقيم ون مب ىن يقص رون, لكن ه 
 , يدل على أن املقيم يف حمل إقامته ليس له ذلك, "ُسئل مالك.." نعم؟))أمتوا((قال: 

 طالب:................
يق ول هل م: أمت وا, وعل ى ك ل ح ال نعم؛ ألنه ال يوجد سكان ابملشاعر يف ذلك الوقت, لو وجد سكان ميك ن 

عدم التنبيه على أمر مشار  لصحة العبادة, ال يلزم أن يكون..., أق ول: التنبي ه ال يل زم يف ك ل مناس بة, مث ل 
 ما مضى الكالم يف قطع اخلفني, "مث صلى عمر ركعتني مبىن ومل يبلغنا أنه قال هلم شيًئا".

 "سئل مالك عن أهل مكة".. انتهينا؟
 وأمري امحاج ..... طالب: قال:

إذا ك  ان م  ن أه  ل مك  ة قص  ر الص  الة بعرف  ة" يع  ين بغ  ض النظ  ر ع  ن حتق  ق  -أيًض  ا–نع  م "ق  ال: وأم  ري احل  اج 
املس  افة كأه  ل مك  ة "وأايم م  ىن، وإن ك  ان أح  د س  اكًنا مب  ىن مقيم  ا هب  ا, فإن  ه ي  تم الص  الة هب  ا, وإن ك  ان أح  د 

 لذلك, نعم. -أيًضا–ساكًنا بعرفة مقيما هبا فإنه يتم الصالة هبا 
 ابب: صالة املايم  كة وم :

حدثين     ع ن مال ك أن ه ق ال: م ن ق دم مك ة هل الل ذي امحج ة، فأه ل ابمح ج, فإن ه ي تم الص الة ح ىت 
 خيرج من مكة مل ، فياصر؛ وذلك أنه قد أمجع على ماام أكثر من أربع ليال.

املق يم، يع ين ال ذي خ رج م ن مك ة إىل م ىن  "ابب ص الة املا يم  ك ة وم  ": -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
 هذا ليس مبقيم, أما من كان له بيت يسكنه مبىن, أو بعرفة, أو مبزدلفة, أو من أهل مكة يف مكة.

 "حدثين    عن مالك أنه قال: من قدم مكة هلالل ذي امحجة، فأهل ابمحج, فإن ه ي تم الص الة"يقول: 
سافات الطويلة, فإنه يتم الصالة؛ ألنه جيلس أكثر م ن أربع ة أايم، يعين هو لو كان آفاقيًّا, ولو كان ضرب امل

من قد مكة هلالل ذي احلج ة يق يم إىل الي وم الث امن، أكث ر م ن املس افة املش ارطة لل ارخص عن د مال ك، وغ ريه 
 من أهل العلم، مالك والشافعي وأمحد. نعم؟

 طالب:...............



"فأه ل ابمح ج فإن ه نيف ة مخس ة عش ر يوًم ا, وكله م يقول ون ابلتحدي د، املس افة عن دهم أربع ة أايم, وعن د أيب ح
فإذا ع زم املس افر  مكة مل ، وذلك أنه قد أمجع على ماام أكثر من أربعة أايم"يتم الصالة حىت خيرج من 

لنإقامة يف مك ان واح د أكث ر م ن أربع ة أايم, ف إن حكم ة حك م املق يم, وه ذا مع روف ق ول أكث ر أه ل العل م, 
ن   ت األدل   ة ق   د ال ت   نهض إىل اإلل   زام مبث   ل ه   ذا، لك   ن االحتي   ا  للص   الة, واالهتم   ام بش   أهنا, وع   دم وإن كا

 -رمح ه هللا-تضييعها, وتذرع بعض الن اس ابل ارخص م ن غ ري رخص ة، حيت ا  مل ن ه ذا, وك ان الش يخ اب ن ابز 
ارخص, مث بع د ذل ك يفيت ابإلطالق, وأنه ال مسافة وال مدة, إمنا إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل ال

 رجع إىل قول اجلمهور, فحدد ابملدة واملسافة؛ احتياطًا للدين، وإبراء للذمة، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب: تكبري أايم التشريق:
خ رج الغ د  -رض ي هللا عن ه-حدثين    عن مالك عن    بن س عيد أن ه بلغ ه: أن عم ر ب ن اخلط اب 

فك , فك  الناس بتكبريه, مث خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتف اع يوم النحر، حني ارتفع النهار شيًئا 
النه ار, فك   , فك   الن  اس بتكب  ريه, مث خ رج الثالث  ة ح  ني زاغ ت الش  مس فك   , فك   الن  اس بتكب  ريه, 

 حىت يتصل التكبري ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. 
يق دبر الصلوات, وأول ذلك تكبري اإلمام والناس معه قال مالك: األمر عندان أن التكبري يف أايم التشر 

دبر صالة ال هر من يوم النحر, وآخر ذلك تكبري اإلمام والناس معه دب ر ص الة الص بح م ن آخ ر أايم 
 التشريق, مث ياطع التكبري.

ق   ال مال   ك: والتكب   ري يف أايم التش   ريق عل   ى الرج   ال والنس   اء, م   ن ك   ان يف مجاع   ة أو وح   ده      ، أو 
ف  اق كله  ا واج  ب, وإمن  ا أييف الن  اس يف ذل  ك إبم  ام امح  اج، وابلن  اس     ؛ ألن  م إذا رجع  وا واناض  ى ابآل

اإلحرام ائتموا هبم حىت يكونوا مثلهم يف امحل, فأما من د يكن حاجًّا, فإنه ال أييف هب م إال يف تكب ري أايم 
 التشريق. 
 : األايم املعدودات أايم التشريق.-رمحه هللا-قال مالك 

 ."ابب تكبري أايم التشريق": -رمحه هللا تعاىل-قول املؤلف ي
ٍم مَّْعُلومياٍت{جاء األمر به "الذكر":  ،التكبري األمر  -اأيضً –، وجاء [( سورة احل  ج27)] }ويييْذُكُروا اْسمي اّللَِّ يف أيايَّ

م التش  ريق, فيس  ن التكب  ري م  ن ب  ه يف األايم املع  دودات, ف  األايم املعلوم  ات أايم العش  ر, واألايم املع  دودات أاي
دخول عشر ذي احلج ة, وه ذا يس ميه أه ل العل م: التكب ري املطل ق, وينته ي بغ روب مش س آخ ر أايم التش ريق, 

خي رج يف الي وم ث الث م رات، أو  -رض ي هللا عن ه-ولذا كان عمر  ؛هذا املطلق الذي مل يطلق أبدابر الصلوات



 ابلتكب  ري, ف  دل عل  ى أن املطل  ق ويك  ربون بتكب  ريه, ف  ارتج م  ىًن  أكث  ر فيك  رب يف أايم التش  ريق, فيس  معه الن  اس،
يستمر إىل آخر أايم التشريق, وأم ا املقي د أبدابر الص لوات, ه ذا يب دأ م ن فج ر ي وم عرف ة إىل عص ر آخ ر أايم 
ر التشريق, هذا ابلنسبة لغري احلاج, وأما احلاج املشتغل ابلتلبية فإنه يبدأ من ص الة الظه ر ي وم النح ر إىل عص 
آخ  ر أايم التش  ريق, وم  نهم م  ن يق  ول: إىل فج  ر آخ  ر أايم التش  ريق, املقص  ود أن التكب  ري املطل  ق عرفن  ا وقت  ه, 

ابآليتني, وغريمها, أما ابلنسبة للتكبري املقيد, وقد ثب ت ع ن بع ض الس لف,  ؛ومشروعيته, ابلنصوص، ابألدلة
لتعبد حيت اج إىل ش يء مرف وع, فه و ل يس شيء مرفوع, وا همن الصحابة وغريهم, وبعضهم يقول: ما دام ما في

الق ول: أبن ه  ،مبشروع, وقد جترأ بعضهم، فقال: بدعة, هو معروف عن سلف هذه األمة، ويقاب ل ه ذا الق ول
: وأن املس   بوق للص   الة, اآلن يس   لم اإلم   ام، ويب   دأ ابلتكب   ري -رمح   ه هللا-بدع   ة, يقابل   ه ق   ول احلس   ن البص   ري 
أمت  ،يكرب؟ احلسن البصري يقول: يكرب مع اإلمام, فإن انته ى م ن التكب ريمباشرة, والناس معه, املسبوق مىت 

 ؟نعم .صالته
 طالب:............

جيع   ل يف مقاب   ل م   ن جعل   ه بدع   ة, يف حن   ر م   ن جع   ل التكب   ري  ،أق   ول: ه   ذا الق   ول منس   وب للحس   ن البص   ري
ة, ال ه ذا، وال ه ذا, يق ال: بدعة, وإذا قلنا: ليس ببدع ة, وال يص ل إىل ه ذا احل د, أبن يك رب يف أثن اء الص ال

فيفعل, ويكون وقته من صالة فجر يوم عرفة إىل آخر أايم التش ريق, ه ذا  ،ما دام ثبت عن سلف هذه األمة
 ألن احلاج مشغول ابلتلبية قبل ذلك. ؛ابلنسبة لغري احلاج, وأما احلاج فيكون من صالة الظهر يوم النحر

يع ين يف  د أن ه بلغ ه: أن عم ر ب ن اخلط اب خ رج الغ د""ح دثين     ع ن مال ك ع ن     ب ن س عييقول: 
"فك  , فك   الن اس , يع ين ق درًا معلوًم ا "ا"حني ارتف ع النه ار ش يئً يوم احلادي عش ر  "يوم النحر"الغد من 
"مث خ   رج الثاني   ة م   ن يوم   ه ذل   ك بع   د ه   ذا مطل   ق أم مقي   د؟ مطل  ق؛ ألن املقي   د أبدابر الص   لوات  بتكب  ريه"

فك    الن  اس بتكب  ريه, مث خ  رج الثالث  ة ح  ني زاغ  ت الش  مس فك   , فك    الن  اس  ارتف  اع النه  ار، فك   ,
يع  ين م  ن ق  وة األص  وات اجملتمع  ة، يع  ين ول  و كان  ت ليس  ت قوي  ة  بتكب  ريه, ح  ىت يص  ل التكب  ري ويبل  غ البي  ت"
يعرف  ون الن  اس إذا حص  ل ه  ذا  "ف  يعلم أن عم  ر ق  د خ  رج يرم  ي"مبفرداهت  ا، لكنه  ا إذا اجتمع  ت زادت قوهت  ا 

ري, وعمر الذي يبدأ به, عرفوا أن هذا الصوت أث ر ي دل عل ى م ؤثر، وه و فاعل ه, وحينئ ذ يعرف ون خ روج التكب
 عمر إىل الرمي ابلتكبري.

 يعين ماذا؟ "قال مالك: األمر عندان أن التكبري يف أايم التشريق دبر الصلوات"
 طالب: مايد.



ألن ه قب ل  ؛ص الة ال ه ر م ن ي وم النح ر""دبر الصلوات, وأول ذلك تكبري اإلمام والناس معه دب ر مقيد 
"وآخر ذلك تكبري اإلمام والناس مع ه دب ر ص الة الص بح م ن آخ ر أايم التش ريق, ذلك مشغول ابلتلبي ة، 

لكن عندما يق ول: "األايم املع دودات أايم التش ريق", وق د أم ران ابل ذكر فيه ا, والتكب ري م ن  مث ياطع التكبري"
مل إىل النه ار كل ه إىل غ روب الش مس, فكي ف يق ول: إىل ص الة الص بح؟ مث الذكر الذي أمران به, واليوم يش 

 يقطع التكبري.
يع   ين عل   ى ح   د س   واء، فالنس   اء ش   قائق  "ق   ال مال   ك: والتكب   ري يف أايم التش   ريق عل   ى الرج   ال والنس   اء"

و "م ن ك ان يف مجاع ة أالرجال, لكن إذا كن حبضرة رجال أجانب فإهنن خيفضن الصوت؛ لئال يفنت الرجال 
املنفرد يكرب عند اإلمام مالك, ومنهم من يقول: إن التكبري املقيد خ اص أبدابر الص لوات م ع اإلم ام  وحده"

كله ا واج ب, ولع ل امل راد   "كلها واج ب"كلهم يك ربون   "يف مجاعة أو وحده   ، أو ابآلفاق"يف املساجد 
, ال يل زم من ه اإلمث، ى ك ل حم تلم(())غس ل اجلمع ة واج ب عل ابلواجب هنا املتحتم املتأكد, كم ا يف ح ديث: 

))إمن ا جع  ل اإلم ام لي  ؤمت ، "وإمن ا أييف الن  اس يف ذل  ك إبم ام امح  اج"لكن ه متح تم متأك  د، ال ينبغ ي أن يض  يع 
ألن م إذا رجع وا واناض ى  ؛"وابلن اس    ، وهذا منه, فيؤمت به فال يتقدم عليه، فال يتقدم علي ه بش يء به((

أيمت الن اس يف ذل ك إبم ام احل اج, وه و اإلم ام األعظ م لألم ة، أو م ن يني ب اإلم ام  ، وإمن ااإلحرام ائتموا هب م"
األعظم, "وإمنا أيمت الناس يف ذلك إبمام احلاج, وابلناس مبىن" اإلنس ان أيمت ابلن اس مب ىن إذا خف ي علي ه األم ر 

ا رجع  وا وانقض  ى يص  نع مث  ل م  ا يص  نعون الن  اس، لك  ن م  ن امل  راد ابلن  اس؟ ه  م ال  ذين يقت  دى هب  م؛ "ألهن  م إذ
"ح  ىت يكون  وا م  ثلهم يف اإلح  رام ائتم  وا هب  م" ف  إذا ك  انوا أيمت  ون هب  م يف س  ائر األايم، أيمت  ون هب  م يف املناس  ك 

"فأم ا م ن د وابلن اس مب ىن؛ ألهن م إذا رجع وا، وانقض ى اإلح رام ائتم وا هب م ح ىت يكون وا م ثلهم يف احل ل,  امحل"
وال ش ك أن غ ري احل اج مطال ب ابل ذكر يف األايم  ،ري أايم التش ريق", فإنه ال أييف هبم إال يف تكبايكن حاجًّ 

 املعلومات، واملعدودات, فيتجه إليه االستحباب املؤكد يف الذكرين املطلق واملقيد.
 ، وقد تقدم, نعم؟"قال مالك: األايم املعدودات أايم التشريق"

 طالب:..............
ألن ه  ذه اجللب  ة،  ؛ه, ه  ذا ل  يس في  ه دلي  ل عل  ى التكب  ري اجلم  اعينع  م, يع  ين يك  رب عم  ر مث يك  رب الن  اس بتكب  ري 

 وارتفاع األصوات تكون مبجرد االجتماع, نعم؟
 طالب:................

ب دليل أن ه ل و ك ان ك ل واح د يق رأ, ل و ت دخل يف املس جد اجل امع واح د  ،كالم جمم وع الن اس حيص ل من ه ه ذا
تتب ني م ا يق ول وال ت دري م ا يق ول, وال تس مع ح ىت , بص وت م نخفض, ال ايقرأ بصوت م نخفض, ل يس س رًّ 



كله  م يف آن واح  د, وه  ذا يف البق  رة،   ،وال ص  وت ميك  ن, لك  ن ل  و ك  ان مع  ه اثن واثل  ث وعش  رة ومائ  ة وأل  ف
وهذا يف النساء, وهذا يف آل عمران, وهذا يف الناس, وهذا يف اجلزء األول، ويف األخري, ومبجم وع األص وات 

 نعم؟ ،يف آن واحد اصوات؟ هذا جمرب, وال يلزم منه أن يكون مجاعيًّ أال حيصل جلبة من هذه األ
 طالب:...............

انتهى من التكبري كرب, هذا حلقه يف آخ ر التكب ري، وه ذا يف أول ه, وه ذا يف التكب رية  ،هي؟ يعين يقتدون به ما
 الثانية, ما يضر هذا.يف ذا هاألوىل, و 

 .اال ما يلزم منه أن يكون مجاعيا أبدً 
 طالب:................
أن  ت ادخ  ل اجل  امع تس  مع األص  وات  ،لكن  ه ال ي  نهض, والش  واهد واألح  وال ظ  اهرة ،عل  ى ك  ل ح  ال قي  ل ب  ه

 .هم لو كل واحد مبفرده ما مسعت شيًئااملرتفعة, و 
 طالب:..................

ه يض  ع حلق ه، ويك  رب، مث أن  -علي ه الص  الة والس الم-ع  ن الن يب  اوهللا م ا حف ظ, م  ا حف ظ تكب ري مج  اعي أب دً 
 يرددون وراءه.

 ؟امجاعيًّ  اطالب: اقصد صادف اي شيخ تكبريهم تكبريً 
  خوان.إ؟ ما هو جبماعي, هذا واضح اي ما هو

 طالب:...................
 من دون قصد, يعين كرب، وكربوا معه اقتداًء به, ما مل حيدث اتفاق بينهم؟

 ن قصد؟طالب: بدون قصد وحصل اتفاق بينهم, بدو 
 ما ميكن حيصل.

 طالب:...................
 تعرف الناس ما ميكن يتفقون على شيء. ،انتهى زميله, وواحد.. , واحد يغفل, وواحد ما ينتبه إال إذاال

 وهللا أعلم.
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (26) كتاب الحج –وطأ الم

 (الجمار رمي في الرخصة -رمي الجمار  - منى لياليَ  بمكة البيتوتة -صالة المعرَّس والمحصب ) 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا محمد  أشرف األنبياء والمرسلين، بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على
 نا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.لشيخه وصحبه أجمعين، اللهم اغفر وعلى آل

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :والمحصب سِ عرَّ المُ  صالة ابب 

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -مدارضدي هللا عنه- عمدر بدن هللا عبدد عدن ندافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .بها فصلى الحليفة بذي التي بالبطحاء أناخ -وسلم
 .ذلك يفعل -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد وكان :نافع قال
ن ،فيه يصلي حتى قفل إذا سالمعرَّ  يجاوز أن ألحد ينبغي ال :-رحمه هللا- مالك قال  وقدت غيدر فدي بده مر وا 

 عدرس -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن بلغندي ألنده ؛له بدا ما صلى ثم الصالة تحل حتى مقِ فليُ صالة، 
 .به أناخ -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد وأن ،به

 والمغدرب والعصدر الظهدر يصدلي كدان -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبدد أن ندافع عدن مالدك عدن وحدثني
 .بالبيت وففيط الليل من مكة يدخل ثم ،ببالمحصَّ  والعشاء

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبيا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين.
 .س والمحصب""باب صالة المعرَّ : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ااب والحصااباء وا ، فااالمعرس موضااع الناازول، والمحصَّ ألبطااح المعاارَّس هااو الموضااع الااذي يناازل فيااه المسااافر لاايال 
 والبطحاء متقاربة المعاني.

أندداخ  -صددلى هللا عليدده وسددلم -"حدددثني يحيددى عددن مالددك عددن نددافع عددن عبددد هللا بددن عمددر أن رسددول هللا 
اا، البطحااء التاي  بالبطحاء" أناخ برَّك راحلته بالبطحاء حين صدر مان الحاج، حينماا انتهاى مان الحاج، وقفال راجع 

ي بين مكة ومنى، البطحاء واألبطح، والمحصب، وخيف بني كنانة متقاربة، بذي الحليفة، احتراز ا من البطحاء الت
 هذه بين مكة ومنى.

لمااا رجااع قباال أن ياادخل المدينااة بشاايء يسااير بالبطحاااء التااي بااذي  -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي  "فصددلى بهددا"
نماا ليفة أناخ بها حتى أصبح وصلى بها، وهذا عند أهل العلم ليس مان المناساك، وا  نازل هاذا المكاان لايال  ألن  الح 

نما يطرقون بالنهار. ، وا   ال يط ر ق أهله، وقد جاء النهي عن طروق األهل ليال 



، فاابن عمار يتتباع مثال هاذه -صالى هللا علياه وسالم-تأساي ا باالنبي  "قال نافع: وكان عبد هللا بن عمر يفعل ذلدك"
ف غياره مان الصاحابة، فاإنهم يارون أن مثال هاذه بخاال -علياه الصاالة والساالم-األماكن، ويقصدها تأساي ا باالنبي 

 األماكن إنما حصلت اتفاق ا من غير قصد؛ ألنها على طريقة.
الااذي هااو موضااع الناازول إذا قفاال: يعنااي رجااع ماان الحااج حتااى  "قددال مالددك: ال ينبغددي ألحددد أن يجدداوز المعددرس"

نيعني كصانيع بان عمار،  -صلى هللا عليه وسلم-يصلي فيه تأسي ا بالنبي  إن  مدر بده فدي غيدر وقدت صدالة" "وا 
يعناي مار باه فاي أول الليال ينتظار إلاى أن تاأتي صاالة  "فليقم به حتى تحل الصدالة"مر به في غير وقت صالة 

ن مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صالة الظهر وهكذا.  الصبح، وا 
ن كاان قصاد اإل "فليقم به حتى تحل الصالة ثدم صدلى مدا بددا لده" ن مار باه فاي غيار وقات ماا تيسار لاه، وا  ماام وا 

صدلى -ألنه بلغني أن رسدول هللا "صالة، يعني وقت النهي، ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له؛ 
"وأن عبدد هللا بدن عمدر ، -علياه الصاالة والساالم-يعني نزل به ليستريح، وصلى به  عرس به" -هللا عليه وسلم

 .-صلى هللا عليه وسلم-برَّك راحلته تأسي ا بالنبي  أناخ به"
إذا رجاع "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشداء" يقاول: 

يصالي الظهار يعناي يرماي الجمارة فاي آخار ياوم مان أياام التشاريق إن تاأخر، أو فاي الثااني "بالمحصدب" من مناى 
والمغرب، والعشاء بالمحصاب، يكاون باذلك خارج مان مناى عشر إن تعجل بعد الزوال ثم يصلي الظهر، والعصر 

 ثم يطوف بالبيت. "ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت"
-والمحصااب اساام لمكااان متسااع بااين مكااة ومن ااى، ويقااال لااه: األبطااح والبطحاااء وخيااف بنااي كنانااة، ناازل بااه النبااي 

قاساااموا علاااى الكفااار، وكتباااوا الصاااحيفة إغاظاااة  للكفاااار حياااث اجتمعاااوا فاااي هاااذا المكاااان، وت -صااالى هللا علياااه وسااالم
بعااد أن ظهاار أمااره، وعااال دينااه علااى الاادين  -عليااه الصااالة والسااالم-المشاائومة التااي فيهااا المقاطعااة، فيناازل النبااي 

ذا لحااظ المساالم هااذا الملحااظ، وأنااه يجلااس فااي هااذا المكااان  كلااه، إغاظااة للكفااار الااذين اجتمعااوا فااي هااذا المكااان، وا 
جر علااى هااذا، لكاان قااد يقااول قائاال: الكفااار اآلن ..قااد ال يفاارق، ال يوجااد فاارق بااين هااذا ليغاايظ الكفااار الشااك أنااه يااؤ 

المكااان وبااين غيااره ماان األماااكن، الكفااار الااذين..، ليسااوا هاام ماان ورثااة أولئااك الااذين تقاسااموا، إنمااا جاانس الكفااار 
، وال يغااايظهم، فاااإذا  قلناااا: إن العلاااة يغااايظهم أن يبيااات بالمحصاااب أو ال يغااايظهم؟ وقاااد ال يستحضااارون هاااذا أصاااال 

 ارتفعت فيكون المسألة مجرد..
 ............طالب:.

بعد أن ارتفع السبب، وهنا ماا ف عال بعاد ارتفااع السابب، إنماا جلوساه  -عليه الصالة والسالم-ال الرمل فعله النبي 
عشاار ليغاايظ بااذلك الكفااار، نعاام، بعااده بساانة، ساانتين،  -عليااه الصااالة والسااالم-بالمحصااب ماارة واحاادة، لمااا حااج 

ساانوات، مااا دام فااروع أو ورثااة هااؤالء الكفااار موجااودين، والمسااألة مستحضاارة، يعنااي يستحضاارها الكااافر إغاااظتهم 
 مطلوبة، لكن في مثل هذه األيام لعل العلة ارتفعت. نعم.

 .........طالب:.
 إذا قفل حتى يصلي به، الذي مر في النص.

 .........طالب:.



ذا قاال: باالمعرس الاذي باذي الحليفاة، فلاه أن  الذي مر سابق ا، هو يعلق على الخبار الساابق الاذي باذي الحليفاة، وا 
 يقول: بالبطحاء واألبطح من باب أولى؛ ألنه نزول معلل. نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :منى لياليَ  بمكة البيتوتة :باب

 يبعدث كدان -رضدي هللا تعدالى عنده- الخطداب بدن عمدر أن زعمدوا :قدال أنده ندافع عدن مالدك عدن يحيى حدثني
 .العقبة وراء من الناس يدخلون  رجاال  

رضدي هللا تعدالى – الخطداب بن عمر أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 .العقبة وراء من منى لياليَ  الحاج من أحد يبيتن ال: قال -عنه

 .بمنى إال أحد يبيتن ال :منى ليالي بمكة البيتوتة في قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ."باب البيتوتة بمكة ليالي منى": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

قااال:  -عليااه الصااالة والسااالم-البيتوتااة بمكااة ليااالي منااى، األصاال أن المبياات ليااالي منااى بمنااى، كمااا فعاال النبااي 
بعضاهم: سانة، والصاحيح أناه واجاب؛ ألن ، فالمبيت واجب عند جمهور أهل العلام، وقاال ))خذوا عني مناسككم((

السنة ال تحتاج إلى ترخيص، وال تحتاج إلى استئذان، ولايس باركن؛ ألن الاركن ال ياؤذن فياه، فاالجمهور علاى أن 
المبيت بمنى واجب، وعلى هذا البيتوتة بمكة ليالي منى ال تجوز؛ ألنه يترتب عليهاا تارك الواجاب، المقصاود مان 

 وب المبيت بمن ى.هذه الترجمة منع ذلك لوج
زعماوا .. زعماوا، باأس المطياة "زعماوا"، فكثيارا ماا تساتعمل  "حدثني عن مالدك عدن ندافع أنده قدال: زعمدوا.."قال: 

اا–"زعموا" في الكالم المشكوك فيه، وتستعمل  باإزاء القاول المحقاق، بمثاباة "قاال"، وجااء اساتعمالها فاي لغاة  -أيض 
قاول سايبويه فاي كتاباه: "زعام الكساائي" ويؤياده، يارجح قولاه، فادل علاى أناه العرب بمعنى "القول" كثيار، كثيار ا ماا ي

يسااتعملها بااإزاء "القااول"، وهنااا لعلهااا بمعنااى "القااول"، المعنااى الثاااني، وال يريااد أن يشااكك بااذلك باادليل أنااه روى عاان 
يدخلون  رجاال  "زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث مواله عبد هللا بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك بسند متصل 

ألن الذي وراء العقبة ليس من منى، والمبيت بمنى واجب إذ ا الباد أن يادخل النااس إلاى  ؛الناس من وراء العقبة"
تحقيااق الواجااب، وعلااى هااذا يلاازم ولااي األماار أن يرعااى مصااالح الناااس الدينيااة، فااإذا رأى الناااس خااارج مااا يجااب 

رج عرفااة، فيفوتااه الحااج، فعلااى ولااي األماار أن يرشااده، المبياات بااه، ياادخلهم، فيااه بعااض الناااس يجهاال، فيقااف خااا
ااا يرشاادون الناااس لهااذا األماار، وكااذلك المبياات بمزدلفااة وكااذلك المبياات بمنااى، وكااان عماار يبعااث رجاااال   ويجعاال ناس 
يدخلون الناس من وراء العقبة؛ ألن العقباة حاد فاصال باين مكاة ومن اى، علاى الخاالف باين أهال العلام، هال العقباة 

منى؟ فجمع من أهل العلم يرون أنها من منى؛ ألن رمي جمارة العقباة تحياة مناى، وقاال آخارون:  من مكة أو من
هااي ماان مكااة وليساات ماان منااى، وقااال األولااون: كيااف يقااال تحيااة منااى وهااي خااارج منااى؟ أجيبااوا بااأن تحيااة البياات 

 الطواف وهو خارج البيت، نعم.
 هي خارج، نعم؟تحية البيت الطواف وهو خارج البيت، وتحية منى الجمرة و 

 ..........طالب:.
 يستقيم أم ال يستقيم؟ نعم.



 .........طالب:.
 ما قالوا بتحية المسجد.

 .........طالب:.
 ألن بعض األجوبة تصير حاضرة ..وهللا المستعان. نعم.

  ..........طالب:.
مناى؟ قاالوا: ألن تحياة البيات ال هم أرادوا تفنيد القول، ماادام قاالوا إن تحياة مناى..، كياف تكاون تحياة مناى خاارج 

 الطواف وهو خارج البيت.
 ........طالب:.

نعم، بدليل على أن التحية تطلاق مان خاارج، تطلاق علاى الاداخل والخاارج، المقصاود أن هاذا ماا قاالوه، وعلاى كال 
 حال األحوط أن يكون المبيت دون الجمرة، دون العقبة، ليبيت بيقين.

 ..........طالب:.
 ماذا فيها؟ 

 ..........لب:.طا
 "زعموا" فيه انقطاع، فيه واسطة، لكن الرواية الثانية ما فيها انقطاع.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمدر أن عمدر بدن الخطداب قدال: ال يبيدتن أحدد مدن الحداج ليدالي 
 ذاك من فعله، وهذا من قوله. منى من وراء العقبة"

وة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكدة ليدالي مندى: ال يبيدتن أحدد إال "وحدثني عن مالك عن هشام بن عر قال: 
رخاااص للعبااااس أن يبيااات لياااالي مناااى بمكاااة مااان أجااال  -علياااه الصاااالة والساااالم-لوجاااوب المبيااات، والنباااي  بمندددى"

 السقاية، فالترخيص يدل على لزوم أو العزيمة على أن مبيت غير المرخص له عزيمة وهو األصل، نعم.
 يبيتون في الشوارع.الذين طالب: 

يبياات فيااه هااذا معااذور، وقااد أفتاااه أهاال العلاام أن يبياات خااارج منااى، والااذي يجااد  علااى كاال حااال الااذي ال يجااد مكان ااا
ا، نعم.  مكان ا ويبيت خارج منى هذا يلزمه عند أهل العلم دم؛ ألنه فرط بواجب، ترك نسك 

 ..........طالب:.
 وء، يدفع.إذا كانت نزلة محتملة كما يشتري ماء  للوض

  .........طالب:.
 وهللا سواء كانت منها، أو ليست منها، فاالحتياط أن يدخل يعني. نعم.

 .........طالب:.
 ال، ما يكفي.

 .........طالب:.
 المبيت الليالي. نعم.

 ........طالب:.



ه عن مجماوع اللياالي، لكن لو ترك ليلة واحدة، هل يلزمه الدم الكامل، أو الدم عن مجموع الليالي؟ الذي يظهر أن
 ألنه نسك واحد. نعم.

 طالب:..........
الساافر يختلااف عاان اإلقامااة، واإلنسااان فااي طريقااه وهااو مسااافر يقااول أنااا مااا أجلااس إال تحاات مكيااف، وعلااى كنااب 

 وفرشات، ال، السفر يختلف عن اإلقامة، هذا أمر مقرر في جميع األعراف، نعم.
 .........طالب:.

نت فرطت تجبر بدم، لكن قصدت منى ومنعت، ما عليك شيء، ولو كلها فاضية، منعات ال، فرق، اآلن منى.. أ
 منها، قيل لك: ال، المسير ما هو منى، وأتيت مع الخط الثاني، ومضى عليك الليل، خالص.

 طالب:..........
، أو ما معنى مناسب؟ الشوارع مان مناى، ماا لام تعارض نفساك للتهلكاة، أو يكاون معاك نسااء تخشاى مان التكشاف

أطفال ال تملكهم باين السايارات، هاذه مثال هاذه األماور، نعام، أماا رجاال كباار يحفظاون أنفساهم ويجادون ماالذات، 
فهاذا نسااك، هااذا األصاال، مااا دام واجب ااا يااأثم بتركااه، ال بااد أن يحتاااط فااي دينااه، ولااو تسااومح فااي مثاال هااذا مااا بااات 

 أحد، المسألة تحتاج إلى تحمل.
 طالب: الشوارع من منى؟

وعب للمبيت وللمشي، والحمد هلل، المسألة واسعة، لكن بعض الناس يريد أن يترفه، ويتعلل باأدنى شايء، هاذا يست
حتاى علااى  -أيضاا–ال يفاتح لاه بااب، أمااا شاخص جااء وبحااث ماا وجاد، أو خشاي علااى نفساه سايارات، أو خشااي 

 يجوز قدامهم. نعم. دينه، أحيان ا يجد مكان ا في شارع مناسب لكن أمامه أسرة، أو شيء،  هؤالء ما
 .........طالب:.
 .........طالب:.

علااى كاال حااال المسااألة بااين واجااب، وبااين تعااريض الاانفس للضاارر، سااواء كااان المعنااوي أو الحسااي، لكاان مااا حااد 
الضاارر المعنااوي؟ مااا لااه حااد، أناات لااو أحااد قااال لااك: إنهاام يوزعااون أراضااي فااي الجهااة الفالنيااة، أناات تجلااس علااى 

 لدوام، تقضب سره، صح أم ال؟ ما تقول: ما يليق بي هذا.الرصيف إلى أن ينتهي ا
 .........طالب:.

أنا أقول: إذا كان علياه خطار بنفساه، أو علاى أسارته، حتاى مان التكشاف ونظار النااس، أو علاى نفساه مان حياث 
، مثال  هاذا افتتانه بالنساء؛ ألن هناك األوضاع ما هي بمثل أوضاع البيوت، إذا جلست أسرة على الرصيف مثال 

، لكن يبقاى إن فاتح البااب كماا يفعلاه بعاض [(06سورة التغابن)] }َفاتَُّقوا َّللاََّ َما اْسَتَطْعُتْم{ما ي جلس أمامهم، 
النااس هااذا غيار وارد؛ ألنااه قااد ياأتي يااوم ماان األياام أن يقااول: وهللا المكيفااات هاذه مااا تناساابنا بعاد، صااحيح! وهااذه 

 س بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس.الخيام وهللا ما عندنا استعداد أننا نجل
 .........طالب:.

 إذا فرط عليه الدم.
 ..........طالب:.



وهللا األصاال أنااه فااي أقاارب مكااان، يقيسااونه علااى الصاافوف فااي الصااالة، وماانهم ماان يقااول: إذا خاارج عاان الواجااب 
 .فليتخير ما شاء، هذا أرفق بالناس، والعزيمة هو األول. نعم

 .........طالب:.
 ويشق عليه الذهاب.

 .........طالب:.
ويغلب على ظنه أنه مثل األمس، يعني ما نقص العدد، لكن ليلة الثالث عشر، وهاو يرياد أن يتاأخر، ساوف يجاد 

 المكان. نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الجمار رمي: باب
 األوليددين الجمددرتين عنددد يقددف انكدد  -رضي هللا عنه– الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .القائم يمل حتى طويال   اوقوف  
 اوقوف د األوليدين الجمدرتين عندد يقف كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحدثنو 

 .العقبة جمرة عند يقف وال ،هللا ويدعو ،ويحمده ،ويسبحه ،هللا يكبر طويال  
 رمدى كلمدا الجمدرة رمدي عندد يكبدر كدان -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .بحصاة
 قدال ،الخدذف حصدى مثدل الجمدار بهدا يرمدى التدي ىالحصد :يقدول العلم أهل بع  سمع أنه مالك عن وحدثني
 ".إلي أعجب قليال   ذلك من وأكبر" :مالك

 مدن الشدمس لده غربدت مدن: "يقدول انك -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".الغد من الجمار يرمي حتى ينفرن  فال بمنى وهو ،التشريق أيام أوس 

 ذاهبددين مشددوا الجمددار رمددوا إذا كددانوا الندداس أن أبيدده عددن القاسددم بددن الددرحمن عبددد عددن مالددك عددن وحدددثني
 .-رضي هللا عنهما- سفيان أبي بن معاوية ركب من وأول ،وراجعين
 حيدث مدن :فقدال؟ العقبدة جمدرة يرمدي القاسم كان أين من :القاسم بن الرحمن عبد سأل أنه كمال عن وحدثني
 .تيسر
 ،فيكبدر عنده يرمى حين المري  ويتحرى  ،نعم :فقال ؟والمري  ،الصبي عن يرمى هل :مالك سئل :يحيى قال
 .اوجوب   أهدىو  ،عنه رمي الذي رمى ،التشريق أيام في المري  صح فإن ،ادم   ويهريق ،منزله في وهو
 ال ولكدن ،إعدادة -أمتوضد غيدر وهو- والمروة الصفا بين يسعى أو ،الجمار يرمي الذي على أرى  ال :مالك قال

 .ذلك يتعمد
 األيدام فدي الجمدار ترمدى ال: يقدول كدان -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .الشمس تزول حتى الثالثة

 ."باب رمي الجمار": -هللا تعالىرحمه -يقول المؤلف 



والجمار: جمع جمرة، والجمرة: اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك الجتماع الحصى فيه، والجتماع الناس حولاه، 
يقال: تجمَّر بنو فالن، إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار ا، فعلى هذا الجمار والجمارات 

 هي الحصى.
فالرمي هناا، إذا قلناا: الجماار جماع جمارة وهاو مجتماع الحصاى، عنادنا الجماار والجمارة تطلاق "باب رمي الجمار" 

اااا–وياااراد بهاااا مجتماااع الحصاااى، كماااا تطلاااق  علاااى الحصاااى نفساااه، فاااإذا أضااافنا الرماااي للمجتماااع، لمجتماااع  -أيض 
 الحصى، فيكون من إضافة.. نعم؟

 طالب:..........
جتمااع الحصااى، أناات ترميااه بمعنااى أنااك ترجمااه بالحصااى، ترميااه اآلن إذا قلنااا: باااب رمااي الجمااار، أناات ترمااي م

ذا قلنا: إن المراد الجمار هو الحصى نفسه، قلنا: ترمي باب رمي الحصى، التاي هاي الجماار، علاى  بالحصى، وا 
لقاااء هااذا الحصااى إلااى المكااان الااذي  التقرياار باااب رمااي مجتمااع الحصااى بالحصااى، والثاااني باااب رمااي الحصااى، وا 

ذا قلنا: إن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول األكثر، إن المقصود بهذا الرماي أن يقاع هاذا الحصاى  يجتمع فيه، وا 
الاااذي ترمياااه فاااي هاااذا المكاااان، يقاااع فاااي هاااذا المكاااان الاااذي هاااو المجتماااع، مجتماااع الحصاااى، فاااال يلااازم أن يضااارب 

إذا قاااذفت الشااااخص الاااذي هاااو عالماااة علاااى هاااذا المجتماااع، علاااى هاااذه الجماااار التاااي هاااي مجتماااع الحصاااى، إنماااا 
 الحصاة تقع هذا المجتمع، في يمينه، في يساره، في طرفه، زاد، نقص، كبر، صغر، نعم؟.

 .........طالب:.
 وقع في مجتمع الحصى فأجزأ. نعم؟

 ..........طالب:.
 ال، ما أحد قال: إن الشاخص هو الجمار. نعم؟

 .........طالب:.
فيمااا بعااد ذلااك، وقعاات فااي مجتمااع الحصااى، أناات المقصااود أنااه وقعاات فااي مجتمااع الحصااى، ولاايس لااك دعااوى 

 افترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض، أكثر، نعم.
 ........طالب:.

يعني لو لم تأت  هاذه اآلالت التاي ترفاع هاذا الحصاى لكاان الحصاى السايما فاي آخار ياوم أكثار، فأنات ترماي هاذا 
ذه السانة، وماا زال االسام باقي اا، هاو مجتماع المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغير ا ثام وساع فاي ها

الحصااى، سااواء  كااان كبياار ا أو صااغير ا، علااى أن المكااان األول الصااغير، السااعة هااذه التااي زياادت فيااه، عاان يمينااه 
 وشماله؛ ألنه صار اآلن مثل السفينة، نعم؟

 .......طالب:.
ي المرماى القاديم، مثال الرماي فاي طولي بيضاوي، فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحياز، وينازل فا

الاادور األعلااى، ترمااي أناات فااي هااذا المكااان ثاام يناازل إلااى المرمااى القااديم، لكاان هاال أناات بهااذا رمياات الحصااى فااي 
مجتمااع الحصااى الااذي هااو الجمااار، أو أناات رميتااه فااي مكااان أداه إلااى مجتمااع الحصااى، يعنااي مااا هااو أناات الااذي 

 زئ الرمي بهذه الطريقة أم ال يجزئ؟ نعم؟رميت الحصاة في مكانها األصلي، وعلى هذا يج



 .........طالب:.
يمثاال العلماااء بأمثلااة مااا تقااع، لكاان يمكاان أن ينظاار عليهااا مااا عناادنا، يقااول: لااو رمااى الحصاااة، ثاام التقمهااا طااائر 
ووضاااعها فاااي مجتماااع الحصاااى، اآلن هاااو جااازء مااان المساااافة بفعلاااه، وبقياااة المساااافة ليسااات بفعلاااه، ماااا يكفاااي أنااات 

 وضعت في منحدر من األرض، وصار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. نعم. تفترض أن هذه
 ........طالب:.

نعم.. لكن أنت تطل في الحوض األعلى، وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميهاا علاى حافاة 
 األعلى ثم تنزل بطريقتها.

 ........طالب:.
، لو كان ما هو بموجود لم تقع في محل الرمي؛ ألنك ترميها إلى جهة من بحيث لو لم يكن هذا الحوض األعلى

 فوق، فسوف تقع هناك، ما هي بواقعة تحت، سمتها يقع خارج المرمى.
 .........طالب:.

 أين؟
 ........طالب:.

 أسفل.. أسفل..
 .......طالب:. 

 ال، فيه أسفل.
 ........طالب:.

 نعم، فيه مكان لألسفل.
 ا بالهواء، فالقرار مثله، ما يختلف.هم مادام أفتو 

 .........طالب:.
 ال، لن تلزق بالشاخص؛ ألنه أملس، نعم، خالص.

 ........طالب:.
 ما يمكن يبقى.

 ........طالب:.
 صحيح.

المقصود أن مثل هذا، يعني هال ال باد أن تقاع فاي المرماى بفعال الراماي؟ أو لاو وقعات المقصاود أنهاا فاي النهاياة 
 تقع.

 ........طالب:.
ألن اآلن لماا مثاال الفقهااء لمااا قااالوا: إذا رماهاا الرامااي..، أناات افتارض أنااه رماهاا إلااى غياار الجهاة، فجاااء طااائر.. 
هذا يقول: يمكان مان ضارب الخياال، وهاو صاحيح مان ضارب الخياال، ياأتي طاائر يلاتقط هاذه الحصااة، ويضاعها 

لس علاى طرفاه مان هناا، وترماي إلاى الجهااة فاي المرماي، أنات نظارت إلاى المرماى األعلاى بهاذا الشااكل، وأنات جاا



هذه لينسل، لنزل في النهاية إلى اآلخر، أنت لو كانت هاذه ماا أمامهاا شايء، أيان يقاع الحصاى؟ يقاع فاي المرماى 
األسفل؟ لن يقع في المرمى األسفل، لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى األسافل فيصال إلاى المرماى الحقيقاي، 

عل له هذا، نعم؟فجزء من الرمي بفعل المك  لف، وجزء منه بفعل ما ج 
 .........طالب:.

ا، ما باشر الكل.  باشر جزء 
 ........طالب:.
 كيف؟
 .........طالب:.

هاام الااذي جعلهاام يفتااون بمثاال هااذا، وقاال مثاال هااذا فااي السااعي، ومثاال هااذا فااي الطااواف، وغيااره، بناااء  علااى القاعاادة 
الحيز الذي لو كنت في األسفل وقع في المرمى األصلي، وكل هذا  العامة: "الهواء له حكم القرار"، مادام ضربت

 مربوط بالحاجة، يعني لوال هذه الحاجة الملحة، بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثل هذا، نعم؟
 .........طالب:.
 لماذا؟

 ........طالب:.
من أجل  -المقابل لك-ثاني أنت افترض أن األعلى ما هو موجود، ورميت على سمت هذا! أنت ترمي الجدار ال

أن تنزل، ماا أنات تنزل..أنات تضارب الحفارة، أم تضارب الجادار المقابال، أنات تضارب الحفارة، لكان غيارك، كثيار 
ماان الناااس يضااارب الجاادار المقابااال، وفااي النهايااة تقاااع فااي الحفااارة بالطريقااة الهندسااية، لكااان لااو افترضااانا مااا هاااي 

 موجودة لن يقع في المرمى.
 ........طالب:.

 أنت ترمي عن نفسك؟
 ........طالب:.

 الرمي لك أنت؟
 ........طالب:.

 يرمي عنك؟
 ........طالب:.

 لكن أنت تريده يرمي عنك، أم يرمي عن نفسه؟
 .......طالب:.

ا، يأتيك كالم مالك قوي في هذا الباب.  ال ما يجزئ، وأنت قادر، ما يجزئ أبد 
 ........طالب:.

 أين؟
 ........طالب:.



 ل علينا المسألة، وهي ال تقدم وال تؤخر، العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه، وانتهى اإلشكال.ال، تطو 
 ........طالب:.

 ، وهللا يدلهم على الحق، ويوفقهم للعمل به.-وهلل الحمد-وحل أزمة كبيرة 
 .......طالب:.

ا كال البعاد، إال لكن هذا من باب المسألة، مساألة تفقاه فقاط، يعناي مان أجال أن تاروا كاالم الفقهااء ن كاان بعياد  ، وا 
 جعلوا المرمى من بعيد، نعم؟ -زاد الزحام-أنه يقع له نظائر، أنت افترض إنه في يوم من األيام 

 .......طالب:.
ولااو ماان -مااا هااو ماان االقتراحااات أن يوجااد خااراطيش كهربائيااة تمااتص الحصااى، فيرمااى طاارف هااذه الخااراطيش 

 فتمتصه ويضع في الحفرة. -كيلو
 ........طالب:.

 ما هذا؟ نعم.
 طالب:.........

 تلتقط.
 ......طالب:.

 ال، ما أجازوه، نعم؟
 .......طالب:.

قلنا ال يتصرف فياه،  -في مثل هذا التصرف-نعم، لكن المسألة ماذا؟ أنا أقول: لوال الحاجة القريبة من الضرورة 
 ..نعم.حد..(())ال يشاد الدين ألكن المسألة مسألة موت، والدين يسر في مثل هذا 

 ........طالب:.
يِن ِمْن َحَرٍج{  ، نعم.[(78سورة الحاج)]ب }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِِ

 طالب: فيما لو وضع ......
.  المهم أنه وقع في الموضع، سهل بقاؤه ما له داع 

 .......طالب:.
جاااء ماان أن حكاام الحصااى، حكاام  بقاااؤه مااا لااه داع، مااا دام وقااع فااي المكااان مااا عليااك منااه، هااو ي حماال، أمااا مااا

 القرابين، ما قبل منه ر فع، وما لم يقبل منه بقي، هذا ما له أصل، هذا ال أصل له.
 .....طالب:.

 أين؟
 ........طالب:.

 مثل الدور األعلى.. 
 ........طالب:.
 مثله.



 طدويال   اين وقوف د"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمدر بدن الخطداب كدان يقدف عندد الجمدرتين األوليديقول: 
ا، قادر فاي حاديث  -عليه الصالة والسالم-النبي  حتى يمل القائم" دعا بعد األولى، وبعد الثانياة دعااء  طاويال  جادًّ

ابن مسعود، وغيره بنحو من ساورة البقارة، وال شاك أن المنتظار، والقاائم الاذي ينتظار الاداعي يمال، والاداعي  الاذي 
ا–يدعو وهو قائم   ن يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة بالهذ إلى نصف ساعة..يمل، لكن م -أيض 

 ........طالب:.
 الهذ نصف ساعة، والترتيل تحتاج لها ساعة، نعم؟

 ........طالب:.
والناس رباوا أنفساهم علاى التارف، -فالساعة ما يطيقها الناس، وال نصف الساعة، وال ربع الساعة، الناس مع هذا 

 اروا ما يطيقون، من وقف خمس دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطعه األوائل.فص -وعدم تحمل المشاق
 .........طالب:.

 يبعد عن محل الحركة.
 .......طالب:.

 ال، الموقف ما هو محدد، يبعد يمين ا، أو شمال، له مواضع. نعم.
كماا  "طدويال   اوقوف د"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بدن عمدر كدان يقدف عندد الجمدرتين األوليدين يقول: 

جااء فاي بعاض الرواياات بمقادار ساورة البقارة، ويكبار هللا ويسابحه ويحماده، ويادعو هللا، وال يقاف عناد جمارة العقبااة 
 .-عليه الصالة والسالم-األخيرة للدعاء، ورفع ذلك إلى النبي 

اتبع النبي  رمى بحصاة""وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما قال: 
 .))هللا أكبر((، وقد جاء في حديث جابر وغيره أنه يقول مع كل حصاة: -عليه الصالة والسالم-

 "وحدثني عن مالك أنه سمع بع  أهل العلم يقولون: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف"قال: 
رواياات هكاذا، أو هكاذا، والخاذف منهاي عناه، الخذف هو الرمي بطرف اإلبهام والسبابة، حتى صور في بعض ال

 فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيه ما يمنع؟ نعم؟
 ........طالب:.

 فيه ما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه؟
 ........طالب:.

ألن التشاابيه ال يقتضااي المشااابهة ماان كاال وجااه، ولاايس معنااى هااذا أن الرامااي للجماارة يخااذف، إنمااا نظياار الحصااى 
لااذي يخااذف بااه، والمشااابهة هنااا فااي مقاادار الحصااى، فااي حجاام الحصااى، يعنااي كمااا جاااء تشاابيه الااوحي بصلصااة ا

 الجرس، وكثير من ما جاء به التشبيه ال يلزم المطابقة من كل وجه.
 .......طالب:.

 أين المدة؟
 .......طالب:.



، يساهل، ال "قدال مالدك: وأكبدر مدن ذلدك قلديال مقصاود يسهل بعد األولى إن أخذ يمين ا، وبعاد الثانياة إن أخاذ شاماال 
رمااى الجماارة بساابعة حصاايات، يكباار مااع كاال  -عليااه الصااالة والسااالم-نعاام حااديث جااابر أن النبااي  أعجددب إلددي"

حصاة بمثل حصى الخذف، فقول اإلمام مالك كونه أكبر قليال  مع كونه عليه الصالة والسالم رمى بمثال حصاى 
 الخذف قول مرجوح. نعم؟

 ......طالب:.
 ،كأناه ماا رماى أوبد مان أن يتحقاق الوصاف "الرماي"  بل ال ،هذا ما هو برمي، بمجرد الوضع ليس برمي ،وضع

 اإللزام فيه ما فيه. ،لكن كونه يلزم بعد
يعناي علياه أو ظهار  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: من غربت لده الشدمس"قال: 

"وهو بمنى فال ينفدرن حتدى يرمدي الجمدار مدن يعني في اليوم الثاني عشر  يق""من أوس  أيام التشر  له غروبها
ذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي. ،فهذا تأخر ،ألنه ال يصدق عليه أنه تعجل في يومين ؛الغد"  وا 

"كددانوا إذا رمددوا يقصااد بااذلك الصااحابة  "وحدددثني عددن مالددك عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده أن الندداس"
"وأول مددن ركددب يعنااي مااا يركبااون فااي الااذهاب إلااى الرمااي وال فااي الرجااوع منااه،  ذاهبددين وراجعددين" الجمددار مشددوا

 ألنه ثقيل، عذره السمن. نعم. ؛معاوية بن أبي سفيان"
"وحدثني عن مالك أن سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمدي جمدرة العقبدة؟ فقدال: مدن حيدث 

إنماا رماهاا مان  -علياه الصاالة والساالم-أنه لم يعين محاالًّ منهاا للرماي، والنباي من بطن الوادي، بمعنى  تيسر."
إنمااا رماهااا ماان فااوق، ماان العقبااة "الجباال"، لكاان علااى أن تقااع فااي  -رضااي هللا تعااالى عنااه-بطاان الااوادي، وعماار 

 األصل.المرمى؛ ألن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي؛ ألنها نصف دائرة، نعم، هذا 
وكيفما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى، من فوق، من تحت، من يمين، من شمال، شاريطة أن تقاع الحصااة 

 في المرمى ال بأس، من حيث تيسر له.
رمدى "ويتحرى المري  حين يُ يرمى عنهما،  هل يرمى عن الصبي والمري ؟ فقال: نعم" :"قال يحيى سئل مالك

حرى وقت رمي النائب في وقات اإلماام مالاك ماا يمكان أن يتحارى، نعام، إال غلباة يعني وقت رمي النائب يت عنه"
ظاان، لكااان اآلن ومعاااه الجاااوال، ويكلاام علاااى النائاااب: تااادق اآلن علاااى الحااوض، ويعطياااه إشاااارات للجمااارة األولاااى، 

 ر؟والثانية، والثالثة، والحصاة السادسة، والسابعة، ويكبر مع كل حصاة، هذا متصور، لكن في وقتهم متصو 
ومع يعني مريض معذور، وينيب،  "ا"ويتحرى المري  حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دم  يقول: 

والجمهور على أن من أناب، ووكل لعذر يبيح له التوكيل أنه ال شيء عليه  ،هذا رأي اإلمام ملك ا،ذلك يريق دم  
تشاديد يعناي يرماى  ،كال هاذا تشاديد "اوجوب دوأهددى  ،رمى الذي رمي عنده ،ق"فإن صح المري  في أيام التشري

 ،رحام هللا اإلماام مالاك ،ينيب في وقت تجوز فيه النياباة، ثام بعاد ذلاك يصاح فاي الوقات، ويرماي، ويلزماه دم ،عنه
 كل هذا ليس بالزم.

ال أرى على الذي يرمي الجماار أو يساعى باين الصافا والماروة وهاو غيار متوضاأ إعاادة؛ ألن الوضاوء  "قال مالك:
علياااه الصاااالة -بشااارط ال للرماااي، وال للساااعي، ولكااان ال يتعماااد ذلاااك فيفاااوت الفضااايلة عااان نفساااه؛ ألن النباااي  لااايس

 باشر هذه العبادات على طهارة. -والسالم



لغيار  "وحدثني عن مالدك عدن ندافع أن عبدد هللا بدن عمدر كدان يقدول: ال ترمدى الجمدار فدي األيدام الثالثدة"قال: 
 ."حتى تزول الشمس"المستعجل نعم، 

 في األيام الثالثة، نعم؟
 طالب:........

فاي األيااام الثالثااة، الحاادي عشاار والثاااني عشار والثالااث عشاار، هاذا لغياار المسااتعجل "المتاأخر"، أمااا المتعجاال فااي 
اليااومين الحااادي عشاار والثاااني عشاار، المتعجاال ال يرمااي الجماارة فااي اليااوم الحااادي عشاار والثاااني عشاار، وغياار 

ر حتى تزول الشمس، فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور؛ ألن هاذا لايس بوقات المتعجل وال في الثالث عش
 مع صحابته كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا.  -عليه الصالة والسالم-للرمي؛ ألن النبي 

 
لرمدي قبدل فهدل يفتدى بجدواز ا زمنة يكثر المدوت عندد رمدي الجمدرات،األ  هيقول: في هذوهذا سؤال يتعلق بهذا، 

 الزوال في اليوم األخير للضرورة القصوى؟
على كل حاال القاول قاال باه الحنفياة فاي ياوم النفار، يبيحاون لاه الرماي قبال الازوال نظار ا للمشاقة، وأفتاى باه بعاض 
ذا كااان القصااد ماان الفتااوى بهااذا الاارأي  أهاال العلاام، لكاان الااذي عليااه الجماااهير أن الرمااي قباال الاازوال ال يجاازئ، وا 

لى الناس، فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل اإلشكال! الرمي يوم العيد من منتصاف الليال، ويماوت أكثار التخفيف ع
من يموت في جمرة العقبة يوم العيد، فما انحل اإلشكال مع طول المدة، فاإلشاكال والمقتلاة التاي تكاون ياوم النفار 

نااس يتقااتلون عناد الازوال مان أجال مااذا؟ بعد الزوال، سوف تنتقل إلى الوقات الاذي يفتاى باه، يعناي افتارض أن ال
أن ينصاارفوا، سااوف يتقاااتلون عنااد طلااوع الشاامس إن قياال لهاام يباادأ الرمااي ماان طلااوع الشاامس، والمشااكلة لاان تنحاال 

 بهذا. نعم.
، اآلن المشكلة أن أكثر من تسعين بالمائدة مدن الحجداج يتعجلدون، هدذا طالب: ولي األمر يلزم الناس بالتأخير

ن تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون، يعني مليون وثمانمائة ألف يمشون كلهم يوم الثداني بالتجربة، أكثر م
 عشر، وال يبقى ما يقارب وال المائتين ألف، ما يبقى.

نعاام، علاااى كااال حااال إذا كاااان األمااار جاااائز ا مااا يلااازم بالجاااائز، يعنااي كاااون النااااس يلااازم نصاافهم بالتاااأخر، هاااذا فياااه 
 الصعوبة.

 خ مصالح....طالب: من باب يا شي
 نعم مصالح لكن من تلزم، من تترك، يعني ولي األمر يمكن يلزم الموظفين أن ال يتعجلوا، لكن ما غيرهم..

ندا فدي أوقدات معيندة ويحد   حجاجفدي خدروج  -نحدن التجدار فدي خدمدة الحجداج–طالب: لكن ولي األمر يلزمنا 
 ..... علينا غرامة نوقع عليها

َر َفال ِإْثَم عليه بدليل قطعاي: نعم، لكن هذا حكم شرعي منصوص  َل ِفي َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخَّ }َفَمن َتَعجَّ
 ، نقول: اإلمام من باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج.[(211سورة البقرة)] َعَلْيِه{

 طالب: لكن يصير فيها موت.
 ؟ وما ذنب اآلخرين الذين لم يسمح لهم؟نعم، يصير فيها موت، طيب وماذا ذنب الذين منعوا



 ............ طالب:.
على كل حال هذا بالدليل القطعي ثبت جواز األمرين، ومثل هذا لن يحل اإلشكال، الرمي قبل الزوال والفتاوى باه 
ماان أجاال الضاارورة والحاجااة لاان يحاال اإلشااكال، فالمسااتعجل مسااتعجل، الااذي يقاادم نفسااه للمشااقة العظيمااة التااي قااد 

إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس، ولن يحل اإلشكال، لكن يوجه الناس، يرشد  تصل
ا يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة، وال تخالف بذلك األحكام.  الناس، يثقف الناس، يفوج الناس، يجعلون أفواج 

 ........طالب:.
 ما معنى يكبرون؟

 طالب: ظهر وعصر.
 يؤذنون؟

 التكبير هللا أكبر هللا ..طالب: بعد 
 ال، الذي يبدأ هذا.. ما..ما..

 ........طالب:.
 كيف؟
 ........طالب:.

 بل يوجد اآلن من يفتي، بصراحة يفتون، كان هناك يوجد من يمنع من الرمي قبل الزوال.
 .......طالب:.

 ال، ما له عالقة، تكبير مطلق هذا.
 .......طالب:.

ق فاي أياام التشاريق، هاذا ماا هاو علاى هيئاة األذان؛ ألن الازوال مارتبط باه أذان صاالة هذا التكبير، التكبيار المطلا
، ورموا الناس بسبب أذانه، وغرهم في هذا كما لو أفطروا بأذانه.  الظهر، فلو أذن شخص مثال 

 ........طالب:.
 من تبرأ الذمة بتقليده.

 .......طالب:.
ط، نعم البد أن يحتااط لديناه كماا يحتااط لادنياه، علاى كال حاال علياه ما ينفع.. ما ينفع.. ال بد.. ال بد.. أن يحتا

 أن يحتاط لدينه. نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الجمار رمي في الرخصة: باب
 عن أخبره عدي بن عاصم بن احالبدَّ  أبا أن أبيه عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 يددوم يرمدون  مندى عدن خدارجين البيتوتدة فدي اإلبددل لرعداء أرخدص -سدلمو  عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن أبيده
 .النفر يوم يرمون  ثم ،ليومين الغد بعد ومن ،الغد يرمون  ثم ،النحر



 يرمدوا أن للرعداء رخدصأُ  أنده يدذكر سدمعه أنده ربداح أبي بن عطاء عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .األول الزمان في :يقول بالليل
 فدي اإلبدل لرعداء -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول فيه أرخص الذي الحديث تفسير :-هللا رحمه– مالك قال

 رمدوا النحدر يدوم يلي الذي اليوم مضى فإذا ،النحر يوم يرمون  أنهم -أعلم وهللا- نرى  فيما الجمار رمي تأخير
 اشديئ   أحدد يقضدي ال ندهأل  ؛ذلدك ليدومهم يرمدون  ثدم مضدى الذي لليوم فيرمون  ،األول النفر يوم وذلك ،الغد من
ن ،فرغدوا فقدد النفدر لهدم بدا فإن ،ذلك بعد القضاء كان ومضى عليه وجب فإذا ،عليه يجب حتى  إلدى أقداموا وا 
 .ونفروا ،اآلخر النفر يوم الناس مع رموا ،الغد

 خلفدتفت ،بالمزدلفة ستفِ نُ  عبيد أبي بنت لصفية أخ ابنة أن أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن وحدثني
رضددي هللا – عمددر بددن هللا عبددد فأمرهمددا، النحددر يددوم مددن الشددمس غربددت أن بعددد منددى أتتددا حتددى وصددفية هددي

 .شيئا عليهما ير ولم ،أتتا حين الجمرة ترميا أن -عنهما
 سداعة أي يليرمد :قدال ؟يمسدي حتدى مندى أيدام بعد  فدي الجمدار مدن جمرة نسي عمن مالك سئل :يحيى قال
 وهدو صددر مدا بعدد ذلدك كدان فدإن ،انهدار   أو لديال   ذكرهدا ثدم ،نسيها إذا الصالة يصلي كما نهار أو ليل من ذكر
 .الهدي فعليه منها يخرج بعدما أو ،بمكة
 ."باب الرخصة في باب الجمار": -رحمه هللا تعالى-يقول 

لمقصاود أن الرخصة في رمي الجمار، والرخصة في الترك، أو في التأخير، أو في الجمع بين اليومين والثالثاة، ا
 الرخصة توحي بهذا األمور كلها.

اح"ابن محمد بن عمارو  "حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر" يقاال:  "ابن حزم عن أبيه أن أبا البدَّ
هذا اسمه، ويقال: اشتهر بهذه الكنية، وال يعرف اسمه، مثل العاادة أن مان اشاتهر بشايء يضايع غياره، يعناي مان 

 ع عليه االسم، ومن اشتهر باالسم تضيع الكنية.اشتهر بالكنية يضي
صدلى هللا -"أن رسول هللا عاصم: صحابي شهد أحد،  "أخبره عن أبيه"األنصاري موالهم  "ابن عاصم بن عدي"

رعااء  "خدارجين مدن مندى"البيتوتة: مصدر باات  "لرعاء اإلبل في البيتوتة"جمع راع  أرخص لرعاء" -عليه وسلم
،  النشااغالهم باااالرعي بحياااث لااو تركاااوا هاااذه اإلبااليتااوا خاااارج مناااى؛ اإلباال أرخاااص لهااام أن يب لتفرقااات يمين اااا وشاااماال 

والحجااج بحاجتهااا، أرخااص لهاام فادل علااى أن المبياات واجااب؛ ألناه لااو كااان لاايس بواجاب لمااا احتاااجوا أن ياارخص 
 لهم، السنة ال تحتاج إلى ترخيص، ومثل ما قلنا: لو كان ركن ا لما أرخص فيه.

مجماوعين،  "ومدن بعدد الغدد ليدومين"فاي الحاادي عشار  "ثدم يرمدون الغدد"يرمون جمرة العقباة  نحر""يرمون يوم ال
يعناي إن جلساوا  "."ثم يرمون يوم النفريعني يرمون من الغد نصيب الحادي عشر، والثاني عشر كجمع التقديم، 

غياره؛ ألناه خفياف، المقصاود أن إلى اليوم الثالث، يرمون ياوم النفار؛ ألن ياوم النفار ال يحتااج إلاى أن يجماع إلاى 
تأولاه علاى غيار هاذا، أنهام يرماون ياوم العياد جمارة العقباة، ثام  -رحماه هللا تعاالى-هذا الذي مان الحاديث، ومالاك 

يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم، فيجمعونها، ويقول: ال يقضي أحد شيئ ا حتى يقضي ما يجب علياه، إلاى اآلن 
 جمع التأخير. نظيرأنه  -رحمه هللا تعالى-حديث أنه جمع تقديم، وفهم مالك ما بعد وجب عليه، والظاهر من ال



"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سيعد عن عطاء بن أبي رباح أنه سدمعه يدذكر أنده أرخدص للرعداء أن يرمدوا 
كاون اإلنساان  لما فاتهم رميه نهار ا، يرموا بالليل ما فااتهم باالرمي نهاار ا، فهاؤالء معاذورون، وعلاى كال حاال بالليل"

 يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكيل، ولو اقتضى ذلك التأخير إلى الليل.
 يعني في زمن الصحابة. ن األول"ا"في الزميقول: إنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول: 

- "الذي أرخص فيه رسول هللاتفسير الحديث  -حديث عاصم بن عدي الذي تقدم- "قال مالك: تفسير الحديث"
يعناي بماا أراده  "-وهللا أعلدم-"يعني نظن  رى"لرعاء اإلبل في تأخير رمي الجمار فيما نُ  -صلى هللا عليه وسلم

عناد إقداماه علاى  -رحمه هللا تعالى-من حديثه، وفي هذا تحر   من اإلمام مالك  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
بهااذا الحااديث، فااإذا أقاادم  -عليااه الصااالة والسااالم-نبااي تفسااير الحااديث؛ ألن تفسااير الحااديث مفاااده أن هااذا مااراد ال

على تفسير الحديث من غير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره سواء كان من النصوص، أو من لغة العرب، 
ال شااك أنااه جاااء التحااذير منااه، وهااذا قااول علااى رسااول هللا بغياار علاام، كااان ساالف هااذه األمااة يتوقااون الكااالم فااي 

-ألصمعي عن الصقب في حاديث الجاار أحاق بصاقبه، قاال: أناا ال أفسار حاديث رساول هللا الغريب، ولما سئل ا
نما العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق، فاإذا كاان األصامعي الاذي يحفاظ مئاات األلاوف -صلى هللا عليه وسلم ، وا 

ر ا ماان مفااردات ماان األبيااات ماان لغااة العاارب، ماان ديااوان العاارب، يقااول هااذا الكااالم، فكيااف بغيااره الااذي ال يفهاام كثياا
اللغة، فضاال  عان أن يكاون حافظ اا لهاا؟ يعناي ال يفهمهاا لاو قرأهاا، فكياف بحفظهاا، يقادمون بكال جارأة، ويتحادثون 

باأن مااراده هاذا ماان غياار  -عليااه الصاالة والسااالم-عان النصااوص، ويشارحون، ويجزمااون بماراد هللا، ومااراد رساوله 
ا، وسئل عنه، ولام يكان تردد، ويمثل هذا اإلقدام، وهذه الجرأة، ال شك أنه ا مذمومة، لكن لو أن اإلنسان سمع نصًّ

علياه -له به علم، وال سابق مراجعة، وقال: لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، فمثل هذه الحالاة ال ياالم؛ ألن النباي 
لعلهام كاذا.. لما ذكر حديث السبعين األلف ثم دخل إلى منزلة، توقعوا لعلهم كذا.. لعلهم كاذا..  -الصالة والسالم

، وهنا اإلمام مالك يقول: "فيما ن رى"، ما قال: فيما َنرى، فيماا َنارى! -عليه الصالة والسالم-ما ثرَّب عليهم النبي 
وهو مالك نجم السنن! إمام دار الهجرة! تجد اآلن الطالب وهو في مرحلاة الطلاب، والاذي ناراه، الاذي علياه األئماة 

" وكل العلم إلاى عالماه، يعناي وهللا أعلام -وهللا أعلم-ول: "فيما ن رى" يعني نظن "كذا، والذي نراه، واإلمام مالك يق
"فددإذا مضددى اليددوم الددذي يلددي يددوم جماارة العقباة  "أنهددم يرمددون يددوم النحددر" -علياه الصااالة والسااالم-بماراد رسااوله 

فيرمدون لليدوم  األول، فدر"وذلدك يدوم النرماوا مان الغاد، يعناي الياوم الثالاث، الثااني عشار،  رموا من الغدد" ،النحر
الثاااني عشاار علااى الترتيااب، يرمااون ليااوم الحااادي عشاار،  "ثددم يرمددون ليددومهم ذلددك"الحااادي عشاار  الددذي مضددى"

األولى ثم الثانية، ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي األولاى ثام الثانياة ثام جمارة العقباة، وعلال اإلماام مالاك ذكار 
 ."ه ال يقضي أحد شيء  حتى يجب عليه"ألن: العلة، وأنه استمد ذلك من القياس، قال

تفسير اإلمام مالك ال شك أنه مخالف لظاهر الحديث، لكن مع ذلاك ذكار العلاة التاي جعلتاه يختاار هاذا التفساير، 
فدإن بددا لهدم  ،"فدإذا وجدب عليده ومضدى كدان القضداء بعدد ذلدكقال: ألنه ال يقضي أحد شيئ ا حتى يجب علياه، 

ماان الرمااي، رمااوا يااوم النحاار، ورمااوا فااي الثاااني عشاار، رمااي الحااادي عشاار والثاااني  وا""فقددد فرغددمتعجلااين  النفددر"
ن"عشر، فرغوا من الرمي،  "رموا مع الناس يدوم النفدر الثالث عشر فلم يتعجلوا  "إلى الغد"بمن ى  "أقاموا"كانوا  "وا 

 يعني انصرفوا. اآلخر، ونفروا"



"أن ابندة أخ لصدفية بندت أبدي ناافع ماولى ابان عمار  ه""وحدثني عن مالك عن أبدي بكدر بدن ندافع عدن أبيدقال: 
ان إخوتهاا، مان أخاوة صافية بنات أباي عبياد الثقفاي المختاار،  عبيد" ابنة األخ هذه لم تسم، ولم يسم أخوهاا، لكان م 

المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وصفية زوجة عبد هللا بن عمر، وأخوها المختاار بان أباي عبياد، وال هال 
 نت له أو لغيره؟.هذه الب

"فتخلفدت يعناي ولادت بالمزدلفاة  سدت بالمزدلفدة"فِ "نُ ابنة أخ لصفية بنت أبي عبياد الثقفياة، زوج عباد هللا بان عمار 
أي عمتهاا، تخلفات هاي وعمتهاا صافية "حتاى أتتاا من اى" يعناي قاد ال يساتوعب اإلنساان ويتصاور أن  هي وصدفية"

حال؟ مر بنا أن أسماء بنت عميس ولدت في المحرم، يعني على امرأة تلد بالمزدلفة، كيف تحج وهي على هذه ال
ا قبل أن تخرج من بيتها، هنا وفي أيامنا هذه حرص على  بعض عشرة كيلوات من بيتها، يعني أخذها الطلق قطع 
إبراء الذمة من الواجب، ركن من أركان اإلسالم، ونسمع في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحليال أن هنااك شابهة 

مل، خالص على الظهر، ما فيه ال خروج وال دخول، فضال  عن الحج، يمكن الصالة باإليماء، ومع ذلك يوجد ح
سمعنا هاذا، أو تساليم  -إن شاء هللا-ممن ينتسب إلى طلب العلم يقول: وهللا هذه السنة ربيع، أحج السنة القادمة 

أركاان اإلساالم، فاانظر حاال الصاحابة التاي تلاد البحث بعد الحاج مباشارة، هاذه علال عليلاة ال يقابال بهاا ركان مان 
بالمحرم، الطلق بدأ بها قبل أن تخرج من بيتها، وهذه ولدت بالمزدلفة "فتخلفت هي وصفية" هي ضامير فصال ال 

ل به إلى العطف على ضمير الرفع المتصل  ص   ى بعدد أن غربدت الشدمس "حتى أتتا من  محل له من اإلعراب، ت و 
ساء تحتاج إلى وقت، وقت الوالدة يحتاج إلاى شايء مان العناياة، فتاأخروا ماا وصالوا مناى إلاى الن ف من يوم النحر"

"ولدم يددر يعناي بالليال  "فأمرهمدا عبددد هللا بدن عمدر أن ترميدا الجمدرة حددين أتتدا"أن غربات الشامس مان ياوم النحار 
لليل محال خاالف باين أهال لعذرهما، واستحب اإلمام مالك الهدي مع ذلك، على كل حال الرمي با ."اعليهما شيئ  

 العلم، وفي حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف.
 طالب: سعيت قبل أن أطوف.

فاي ياوم النحار: رميات  -علياه الصاالة والساالم-نعم سعيت قبال أن أطاوف، علاى كال حاال مماا سائل عناه النباي 
الشمس يطلق علاى ماا بعاده، ال  والمساء كما يطلق على ما قبل غروب ،))افعل وال حرج((بعد ما أمسيت؟ قال: 

 سيما في هذه الظروف التي نعيشها مع المشقة الشديدة، الفتوى بجواز الرمي ليال  أولى من التوكيل.
"قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمدرة مدن الجمدار فدي بعد  األيدام مدن مندى حتدى يمسدي؟ قدال: ليرمدي أي 

فدإن كدان ذلدك بعددما صددر  ا،، أو نهدار  ها ثم ذكرها ليال  كما يصلي الصالة إذا نسي ،ساعة ذكر من ليل أو نهار
 "أو بعدددما يخددرج منهددا، فعليدده الهدددي"يعنااي بعاادما خاارج ماان منااى إلااى مكااة، ورجااع منهااا إلااى مكااة،  وهددو بمكددة"

فااي وقاات الرمااي، فااال شاايء واجااب؛ ألنااه انتهااى وقتااه، لكاان إذا صاادر إلااى مكااة، ثاام ذكاار أن عليااه رمااي، ثاام رجااع 
 هى وقته، أو خرج من مكة، فانتهى وقته، فحينئذ يلزمه الهدي.عليه، أما إذا انت

 اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
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 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 ضرين. اللهم أهلمنا رشدان، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحا
 : ابب اإلفاضة -رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام مالك 

-أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما-حدثين حيىي عن مالك عن انفع وعبد هللا بن دينار عن عبد هللا 
خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر احلج، وقال هلم فيما قال: إذا جئتم مىًن فمن رمى اجلمرة  -رضي هللا عنه
 حرم على احلاج إال النساء والطيب، ال ميس أحد نساًء وال طيبًا حىت يطوف ابلبيت. فقد حل له ما 

أن عمر اخلطاب  -رضي هللا عنهما-وحدثين عن مالك عن انفع وعبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر 
عليه إال  قال: من رمى اجلمرة مث حلق أو قصر وحنر هداًي إن كان معه فقد حل له ما حرم -رضي هللا عنه-

 النساء والطيب حىت يطوف ابلبيت.
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

: ابب اإلفاضة، يعين طوال اإلفاضة الذي هو الركن املعروف من أركان -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
حرام وهو نية الدخول يف النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه احلج، وأركان احلج أربعة: اإل

: حدثين حيىي عن مالك عن انفع وعبد هللا بن -رمحه هللا تعاىل-أركانه األربعة، واإلفاضة أحدها. يقول 
ًضا البن عمر وعن عبد هللا بن دينار، كالمها موىل البن عمر، انفع موىل ابن عمر، عبد هللا بن دينار موىل أي

رضي -أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما-عمر، عن عبد هللا بن عمر، عن سيدمها عبد هللا بن عمر 
-وعلمهم أمر احلج كما فعل  -صلى هللا عليه وسلم-لسنة النيب  اتباًعاخطب الناس بعرفة  -هللا تعاىل عنه

إذا جئتم مىن، يعين بعد انصرافكم من  ، وقال هلم فيما قال، يعين يف هذه اخلطبة:-عليه الصالة والسالم
عرفة ومبيتكم مبزدلفة، إذا جئتم مىن فمن رمى اجلمرة فقد حل له ما حرم على احلاج إال النساء والطيب، ال 
ميس أحد نساء وال طيًبا حىت يطوف ابلبيت. واخلرب الثاين: حدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن 

عمر بن اخلطاب، نفس اإلسناد، قال: من رمى اجلمرة مث حلق أو قصر دينار عن عبد هللا بن عمر: أن 
وحنر هداًي إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إال النساء والطيب، حىت يطوف ابلبيت، التحلل األول 
الذي حيصل به استباحة احملظورات حمظورات اإلحرام ما عدا النساء، وما يدعو إىل النساء من طيب حمل 

أهل العلم، فاخلرب األول عن عمر بن اخلطاب يدل على أنه حيصل بواحد، وهو رمي مجرة خالف بني 
العقبة، فمن رمى مجرة العقبة قد حل له ما حرم على احلاج إال النساء والطيب. واخلرب الثاين قال: من رمى 

الطيب. يف اخلرب اجلمرة، مث حلق أو قصر وحنر هداًي عمن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إال النساء و 



الثاين جعل احلل مرتًبا على فعل أمرين وإن شئت فقل ثالثة وهي رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري 
 ۋ ۋ ژوالنحر، على أن أهل العلم مل جيعلوا النحر من أسباب التحلل، مع أنه لو ُجعل لكان له وجه 

د أن النحر مل جيعله أهل العلم من أسباب فال أحل حىت أحنر هديي، املقصو   ١٩٦البقرة:  ژ ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ
التحلل، ملاذا؟ ألنه ليس بالزم لكل حاج، وما دام يعفى منه من ال يلزمه فال يرتب عليه حكم ابلنسبة ملن 
لزمه، فإذا كان مفرًدا وال حنر عليه يتحلل بدونه فليكن املتمتع والقارن يتحلل بدونه كاملفرد، وهذه وجهة 

هلم: إن النحر ال يرتب عليه حتلل إمنا التحلل حيصل بثالثة أمور: هي الرمي واحللق أو نظر أهل العلم يف قو 
 التقصري والطواف، هذه الثالثة اليت حيصل هبا التحلل.

 طالب: ............... 
 تقصد التحلل الثاين.

 طالب: ............... 
 بعد انتهاء أعمال احلج، ال بد من انتهاء اآلن اخلالف يف التحلل األول، أما التحلل الثاين فال حيصل إال

األعمال، أعمال يوم النحر اليت هي الرمي واحللق والطواف، لكن الكالم يف التحلل األول هل حيصل 
بواحد أو ابثنني؟ اخلرب األول مفاده أنه حيصل بواحد؛ ألان نقول: إذا جئتم مىن فمن رمى اجلمرة فقد حلَّ له 

نساء والطيب، والشافعي أيًضا يقول: حل له كل شيء إال النساء، خاصة يعين أن ما حرم على احلاج إال ال
 الطيب ال حيرم عليه إذا حتلل التحلل األول، هل له أن يَنكح أو يُنِكح أو خَيِطب له ذلك أو ليس له ذلك؟

 طالب: ............... 
ء فقط، أما ابلنسبة للطيب فال مينع منه، يرى أن أنه ال حيرم عليه إال و ء النسا -رمحه هللا-اآلن الشافعي 

 وهو من دواعي احلاجة إىل النساء والنكاح العقد اخلطبة والنكاح، سواء كان له أو لغريه بواسطة مثل ماذا؟
 طالب: ............... 

يعين يباح له، وهذا فيه فرج عظيم، وهذا يقول به مجع من أهل العلم؛ ألن بعض النساء حيصل منها أهنا 
وهي متلبسة مبانع وهو احليض مثاًل جاهلة أو مستعجلة أو مستحيية، مث  -طوافًا غري صحيح مثالً -طوف ت

 ترجع إىل بلدها، مث تتزوج، الزواج فيه إشكال أم ليس فيه إشكال؟ 
 طالب: ............... 

اح الذي يقول: ال ال هو الكالم يف الزواج دعوان من مسألة الو ء، الو ء ال جيوز، لكن مسألة عقد النك
حيرم عليه إال الو ء، النكاح صحيح، وهذا حيصل كثريًا وإلزامه أيًضا بعقد اثن غري األول فيه ما فيه، وكأن 
شيخ اإلسالم مييل إىل أنه ال مينع إال من الو ء فقط، الذي هو أعظم احملظورات، وهو الذي جاء فيه كالم 

بنفس اإلسناد، عل ق التحلل األول ابلرمي واحللق، وإن  -هرضي هللا عن-الصحابة. اخلرب الثاين عن عمر 



شئت فقل: والنحر، عل ق التحلل أبمرين وأنه ال حيصل بواحد فقط، هل من ترجيح بني اخلربين؟ أما من 
حيث اإلسناد فيمكن أم ال ميكن؟ ال ميكن؛ ألنه واحد اإلسناد، واحد روي عنه من نفس الطريق الذي 

ولعل اجتهاده تغري يف هذه املسألة. وعلى كل حال املسألة خالفية بني أهل العلم،  روي عنه القول األول،
فمذهب أمحد والشافعي وأصحاب الرأي أن التحلل األول ال حيصل إال ابثنني من ثالثة، وعن أمحد إذا 

وأيب ثور،  رمى اجلمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد مجرة العقبة فعليه دم ومل يذكر احللق، وهذا قول عطاء ومالك
يعين أن التحلل حيصل بواحد، اآلن عندان مذهب أمحد  -وهو الصحيح إن شاء هللا تعاىل-قال ابن قدامة 

هذا مشهور عند احلنابلة وهو قول الشافعي، أصحاب الرأي أن التحلل األول ال حيصل إال ابثنني من 
اء وأيب ثور وغريمها رجحه ابن قدامة أنه الثالثة، قول مالك وأمحد يف رواية أنه حيصل بواحد، وقول أيًضا عط

إذا رميتم وحلقتم فقد »، وجاء يف رواية أخرى: «إذا رميتم فقد حللتم»حيصل ابلواحد، وجاء يف احلديث: 
، -رضي هللا تعاىل عنه-. فاملسألة األدلة فيها متعارضة وهي على حد سواء كما مسعنا عن عمر «حللتم

رضي -يتحصل إال ابثنني، وأنه ال حيصل التحلل إال ابالثنني، قول عائشة والذي يرجح قول األكثر وأنه ال 
إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله قبل أن  -صلى هللا عليه وسلم-: كنت أطي ب رسول هللا -هللا تعاىل عنها

يطوف ابلبيت، وعلى هذا الوصف هذا الذي اتصف به وهو احلل إمنا وقع قبل الطواف ووقع بعد فعل 
هر أم ليس بظاهر؟ فالراجح القول األول وهو قول األكثر، وأن التحلل ال حيصل إال ابثنني ال اثنني، ظا

بواحد، واملرفوع فيه شيء من التعارض واملوقوف على عمر أيًضا فيه شيء من التعارض، واملرجِ ح قول 
سألة، وحلله قبل أن عائشة، الصحيح الذي هو ظاهر يف املسألة، ظاهر ال أقول: نصًّا، إمنا هو ظاهر يف امل

يطوف ابلبيت، ما طيبته حلله قبل أن حيلق، إمنا طيبته حلله قبل أن يطوف ابلبيت، فدل على أنه قبل أن 
 يطوف ابلبيت قد حل، وما عدا ذلك قبل الذي قبله مل حيل، فدل على أنه ال بد من فعل اثنني، نعم.

 طالب: ............... 
ك أنه مقصود، فطيبته حلله قبل أن يطوف، أان ال أقول: إن احلديث نص يف إمنا قالت: حلله، فالوصل ال ش

املوضوع، أان أقول: هو ظاهر، فهذا الذي يغلب على الظن أن الوصف هذا مؤثر يف هذا الوقت وهو 
 مرجِ ح.

 طالب: ............... 
ق فقط حتلل. على كل ويقيسون عليه ما جيوز تقدميه عليه من أسباب التحلل، يعين لو طاف فقط أو حل

حال مثل ما مسعنا اإلمام الشافعي يرى أنه ال مينع إال النساء خاصة، وغريه من أهل العلم يرون أن الطيب  
 كذلك مثل ما مسعنا يف كالم مالك إال النساء والطيب، وهو معروف عند احلنابلة، ومعروف عند غريهم.

 طالب: ............... 



؛ ألنه ال تستطيع أن ترجح هذا -رضي هللا عنه-اسبتني يعين تغري اجتهاد عمر بنفس الطريق لكنهما يف من
على هذا، على حد سواء، إن شئت أن جتعله من ابب االضطراب، وتقول: هذا حديث واحد روي على 
أوجه خمتلفة متساوية، فيحكم عليه حينئٍذ ابالضطراب، هي أوجه وهي خمتلفة وهي متساوية يف الثبوت، إًذا 

حد املضطرب عندهم، لكن ال مينع أن يكون تغري اجتهاد، ال يُدرى السابق من الالحق، وحينئٍذ يرجع هذا 
 إىل املرجحات، يرجع إىل ما يرجح، واملرجح هو حديث عائشة، نعم.

 ابب دخول احلائض مكة 
أهنا  -رضي هللا عنها-حدثين حيىي عن مالك عن عبد الرمحن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني 

-عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، مث قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: خرجنا مع رسول هللا 
 «من كان معه هدي فليهلل ابحلج مع العمرة، مث ال حيل حىت حيل منهما مجيًعا»: -صلى هللا عليه وسلم

-، فشكوت ذلك إىل رسول هللا قالت: فقدمت مكة وأان حائض فلم أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة
قالت: ففعلت، فلما  «انقضي رأسك وامتشطي وأِهلِ ي ابحلج ودعي العمرة»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم

 -رضي هللا عنه-مع عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  -صلى هللا عليه وسلم-قضينا احلج أرسلين رسول هللا 
، فطاف الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة، مث إىل التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك

حلوا منها، مث طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم، وأما الذين كانوا أهلوا ابحلج أو مجعوا احلج 
 والعمرة فإمنا طافوا طوافًا واحًدا. 

 مبثل ذلك.  - عنهارضي هللا-وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبري عن عائشة 
أهنا قالت: قدمت مكة  -رضي هللا عنها-حدثين عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

 -صلى هللا عليه وسلم-وأان حائض فلم أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل رسول هللا 
قال مالك يف املرأة  «بني الصفا واملروة حىت تطهريافعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف ابلبيت وال »فقال: 

اليت هتله ابلعمرة، مث تدخل مكة موافية للحج وهي حائض، ال تستطيع الطواف ابلبيت، إهنا إًذا خشيت 
الفوات، أهلت ابحلج وأهدت، وكانت مثل من قرن احلج والعمرة، وأجزأ عنها طواف واحد، واملرأة احلائض 

واملزدلفة، وترمي اجلمار،  واملروة، وتقف بعرفةبيت وصلت فإهنا تسعى بني الصفا إذا كانت قد طافت ابل
 غري أهنا ال تفيض حىت تطهر من حيضتها.

: ابب دخول احلائض مكة، يعين إذا دخلت مكة وهي حائض، وغلب على -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
قد أحرمت بعمرة أهنا ترفض العمرة،  -نهارضي هللا ع-ظنها أهنا ال تطهر قبل الوقوف كما حصل لعائشة 

يعين اهليئة املستقلة للعمرة التامة اليت أييت هبا املتمتع وتدخل احلج على العمرة، وتكون حينئٍذ قارنة، وقد 
عائشة بذلك. قال: حدثين حيىي عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم  -عليه الصالة والسالم-أوصى النيب 



عام حجة الوداع،  -صلى هللا عليه وسلم-ملؤمنني أهنا قالت: خرجنا مع رسول هللا عن أبيه عن عائشة أم ا
 «من كان معه هدي فليهلل ابحلج مع العمرة»: -صلى هللا عليه وسلم-فأهللنا بعمرة، مث قال رسول هللا 

كما   الذي يسوق اهلدي وقد منع من حلق الرأس والتحلل قبل أن ينحر هديه، فإنه يتعني يف حقه القران
لو استقبلت من أمري »وما منعه من أن يتمتع إال أنه ساق اهلدي:  -عليه الصالة والسالم-حصل للنيب 

من كان معه هدي فليهلل ابحلج مع العمرة، مث ال حيل »، «ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة
، وحينئٍذ تدخل العمرة يف يعين: من حجه وعمرته ابلتحلل األول املعروف والثاين «حىت حيل منهما مجيعا

احلج وتكون أعمال القارن هي أعمال املفرد، قالت: فقدمت مكة وأان حائض فلم أطف ابلبيت وال بني 
افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف »منعها من الطواف:  -عليه الصالة والسالم-الصفا واملروة؛ ألن النيب 

يح عند أهل العلم، طواف صحيح ولو مسنواًن، فشكوت والسعي من الزمه أن يتقدمه طواف صح «ابلبيت
 «انقضي رأسك وامتشطي وأِهلِ ي ابحلج، ودعي العمرة»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إىل رسول هللا 

، ومعلوم أن النسك ال ميكن رفضه، لكن املقصود أهنا ترفض األعمال الكاملة «ارفضي عمرتك»ويف رواية: 
قالت: ففعلت أدخلت  «ودعي العمرة»أو من متتع يف سفرة واحدة،  ر،من جاء لالعتماللعمرة اليت أييت هبا 

مع عبد الرمحن  -صلى هللا عليه وسلم-احلج على العمرة فصارت قارنة، فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا 
مكان هذه »بن أيب بكر، مع أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، إىل التنعيم، فاعتمرت، فقال: 

يعين هل يف هذا أن عائشة حجت مفردة، وأهنا رفضت العمرة األوىل وأتت بعمرة مكاهنا، أو أهنا  «عمرتك
رفضت أعمال العمرة املتكاملة املستقلة وأدخلت احلج عليها، فصارت يف الصورة كاملفرد وهي يف احلقيقة 

 نويت أن أتيت هبا مستقلة جبميع يعين مكان العمرة اليت «هذه مكان عمرتك»قارنة، نعم الثاين، إًذا: 
هذه العمرة مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا  «هذه مكان عمرتك»أفعاهلا، مث حتلني منها احلل كله، 

عليه -ابلعمرة، وعلى هذا هي معتمرة قبل هذه العمرة اليت مع احلج؛ ألهنا قارنة، هذه عمرة ومن عمره 
، فالقارن جاء -عليه الصالة والسالم-ليت كانت مع حجته اليت حسبت له من األربع ا -الصالة والسالم

 حبج وعمرة جمتمعني. 
يعين اليت هي متكاملة جبميع أفعاهلا، واليت حيلل منها احلل كله، وعلى هذا  «هذه مكان عمرتك»قوله: 

لعمرة تكون عائشة أتت بعمرة واحدة أو بعمرتني؟ أتت بعمرتني؛ هذه العمرة املستقلة بعد أداء النسك، وا
األوىل اليت دخلت يف احلج وعلى هذا يقال: ال مانع من تكرار العمرة يف سفرة واحدة، ال مانع من تكرار 

ترك   -عليه الصالة والسالم-ما فعل، النيب  -عليه الصالة والسالم-العمرة يف سفرة واحدة، طيب النيب 
فعلى اإلنسان أن  «مرة إىل العمرة كفارة ملا بينهماوالع»كثريًا من األمور املشروعة؛ رفًقا أبمته وبيااًن للجواز، 

يكثر من هذا العمل الصاحل، نعم قد يارتب على هذا تضييع بعض األمور اليت هي أهم من اخلروج إىل أداء 



العمرة، نقول: أتيت املفاضلة يعين ما هي املسألة مفارضة بني شخص يبغي يذهب إىل التنعيم ذاهب وآيب 
قلة يف ساعتني أو ثالث ساعات، أو يصلي يف هذه الساعات عشرات الركعات، أو يقرأ وأييت بعمرة مث مست

يف عشرة أجزاء أو أكثر، املسألة مفاضلة بني العبادات، لكن يف هذا دليل ملن قال جبواز تكرار العمرة يف 
يًبا خلاطرها، أعمرها تطييبا خلاطرها، نعم تطي -عليه الصالة والسالم-سفرة واحدة، وهو ظاهر، أما كونه 

لكن مع ذلك ال مينع أن يعتمر غريها؛ ألن املسألة اخلاطر ال يطيب ابملمنوع شرًعا، وال مانع من املداراة 
اليت ال يارتب عليها ترك مأمور أو فعل حمظور، وأما املداهنة فال، أما أن تدارى بفعل أمر ال جيوز، ويطيب 

ا وجرب خاطرها وأتت بعمرة مستقلة هي يف األصل جائزة، خاطرها بفعل أمر ال جيوز فال، نعم راعى خاطره
غريها، إمنا جاءت لتطييب لوحبس الناس من أجلها ال مانع، أما أن يقال: إهنا جاءت بعمرة ال جتوز 

 خاطرها فال، نعم.
 طالب: ............... 

 أين؟
 طالب: ............... 

 ال، هذا ليس بواجب، كونه ما حصل.
 ....... طالب: ........

 كثري من الناس حىت من طالب العلم يروحون إىل تلك األماكن وال يعتمرون؛ ألن هذا ما هو بواجب.
 طالب: ............... 

هم قالوا خاص بعائشة وتطييًبا خلاطرها، وهذا كله تطييب اخلاطر، ال يُفعل ابرتكاب حمظور، ال يفعل، ال 
ابرتكاب حمظور، قد حيبس الناس عليها مراعاة خلاطرها  -معليه الصالة والسال-ميكن أن يفعله النيب 

 وينتظرها ال مانع؛ ألن هذا ال يارتب عليه ارتكاب حمظور.
 طالب: ............... 

وعائشة اعتمرت بعد  «العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة»ال، أبًدا 
ما فعل وكون  -عليه الصالة والسالم-ا فيه أدىن إشكال إن شاء هللا تعاىل، كونه عمرهتا يف سفرة واحدة، م

 أكثر خيار األمة ما فعلوا، ال يعين املنع، يعين احلكم الشرعي يثبت بدليل واحد، نعم.
 طالب: ............... 

بعمرة،  أهنا أحرمت يف حجها هي اليت جاءت هبذه احلجة، هذه األصلهي حجت متمتعة، هي قارنة 
فحاضت وينتهي وقت الوقوف واحليض ما انتهى، هل تستطيع أن تؤدي عمرة مستقلة يف هذه الصورة؟ ال 

وهل ميكن  «افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف ابلبيت»قال هلا:  -عليه الصالة والسالم-ميكن، والنيب 



ج فتدخله على العمرة اليت مل تتمكن أن تؤدى عمرة بغري طواف؟ ما ميكن، إًذا ما فيه حل إال أن حترم ابحل
من فعلها، وحينئٍذ تكون قارنة، فإذا مقتضى كوهنا قارنة أهنا جاءت بعمرة مع هذا احلج، مث بعد ذلك 

بصحبة أخيها من التنعيم، هذه عمرة اثنية، فما فيه أدىن إشكال إن  -عليه الصالة والسالم-أعمرها النيب 
 حج، يعين بدون عمرة مستقلة، الناس يرجعون بنسكني كاملني شاء هللا تعاىل على حج مفرد، يعين

أبفعاهلما وأعماهلما الكاملة، يعين كأهنا تقال ت شأن هذه العمرة اليت دخلت يف احلج، وال وجود هلا يف 
احلقيقة، هذه العمرة من نظر إليها بعني النظر إىل فعل املكلف ما فيه فرق بني حج القارن وبني حج املفرد، 

فيه أدىن فرق، ما فيه إال النية، لكن فيه عمرة؛ ولذا وجب عليها الدم؛ ألهنا مجعت بني النسكني يف ما 
ما اعتمر مع حجته وهو قارن؟ يعين  -عليه الصالة والسالم-سفرة واحدة، فالعمرة حاصلة موجودة، النيب 

 ما حسبت من عمره عليه الصالة والسالم؟ حسبت وهو قارن.
 .... طالب: ...........

 ما هي مفردة أدخلت احلج على العمرة، فصارت قارنة، كيف مفردة؟ نعم.
 طالب: ............... 

 نعم، بال شك.
 طالب: ............... 

على سوق اهلدي،  -عليه الصالة والسالم-هو الذي يظهر؛ ألن التمتع أفضل من القران، وأتسف النيب 
 ومتىن أنه مل يسق اهلدي وجيعلها عمرة.

 طالب: ............... 
يعلم أهنا اعتمرت مع  -عليه الصالة والسالم-يعين عمرتك اليت أبفعاهلا املستقلة، لكنها اعتمرت والنيب 

 حجها.
 طالب: ............... 

ما يلزم، يعين على هذا جنوز للقارن أن يعتمر ومننع املتمتع، مقتضى كالمك ما فرق بينهم، القارن معتمر 
 ة بعد حجه، نعم.وكرر العمر 

 طالب: ............... 
 ملاذا؟

 طالب: ............... 
 .«العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما»

 طالب: ............... 



ما فيه، أقول: ما يرد على هذه املسألة إال مسألة املفاضلة بني األعمال، يعين كون اإلنسان يارك عمالً 
ثية مننع، لكن هل هو جربان هذا أم شكران؟ الدم هذا دم جربان ما هو أفضل وأييت مبفضول من هذه احلي

، فال بد من -عليه الصالة والسالم-بدم جربان، شكران، هذا طيب لكنه عمل شرعي، عليه أمر النيب 
لكن اإلكثار من العمرة   «العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما»ترتب األثر عليه وهو األجر، ويدخل يف عموم: 

ا يفعله بعض الناس أيخذ عمرتني، ثالث، أربع، هذا الذي يضيع بسببه أعمال أفضل وإال األصل أن كم
 التكرار ما فيه إشكال، نعم، سم.

 طالب: ............... 
 كيف؟

 طالب: ............... 
 هذا هو األصل أهنا أدخلت احلج على العمرة فصارت قارنة.

 طالب: ............... 
 ، وما املانع؟نعم، متتشط

 طالب: ............... 
 عن نسائها كلهن قارانت. -عليه الصالة والسالم-ال، أجل ملاذا ألزمناها ابهلدي، وأهدى النيب 

 طالب: ............... 
ال، فيه أدلة على أهنا قارنة، ال فيه تصريح يف بعض الرواايت أهنا قارنة والعمرة املرفوضة ومكاهنا، هذه كلها 

ريد عمرة مثل صواحبها، عمرة مستقلة بطوافها وسعيها واحلل منها احلل كله مثل غريها؛ ألنك تعرف هي ت
النفوس البشرية ال سيما يف مثل ظرف عائشة، امرأة هلا ضرات وجاءت تقصد عماًل مثل عمل صواحبها، 

 ن شاء هللا.مث حيصل هلا ما مينع، ال شك أهنا حيصل يف نفسها ما حيصل، معروف، ما فيه إشكال إ
 طالب: ............... 
بعضهم حيدها بشهر، وبعضهم حيدها بطلوع  «العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما»وما املانع؟ ما فيه ما مينع: 

 الشعر، كل هذا ما يضبطه ضابط.
 طالب: ...............
 أييت بعمرة اثنية بينهما، ال.
 طالب: ............... 

بينها وبني غريه؟ يعين اإلشكال يف غري أال تطويف وال تسعي؟ أين السعي؟ فطاف الذين ما وجه املخالفة 
 أهلوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة هذا اإلشكال، أين وجه اإلشكال يف هذا، أين املخالفة؟



 طالب: ............... 
تني بعد مثله كلها من توابع ، يعين تبغي تصلي الركعههي من الزم السعي أن يتقدمه طواف وما يتبع
 الطواف، يعين توابع الطواف حكمها حكم الطواف.

 طالب: ............... 
 أين؟

 طالب: ............... 
 اجلمهور على أن الركعتني سنة. 

فطاف الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة، مث حلوا منها، يعين احلل كله، مث طافوا طوافًا آخر 
أن رجعوا من مىن حلجهم، وأما الذين كانوا أهلوا ابحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافًا واحًدا،  بعد

الذين مجعوا احلج والعمرة أهلوا ابحلج وحده مفردين أو مجعوا بني احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافًا واحًدا، 
ه إال طواف واحد، لكن إن كان قد طاف للقدوم املفرِد ال يلزمه إال طواف واحد، القارن كذلك ال يلزم

وسعى بعده يلزمه طواف اإلفاضة، والسعي ال يلزمه؛ ولذا قال: أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافًا 
واحًدا، وهذا يف بعض الرواايت جاء ما يدل على أن املراد به السعي؛ ألهنم هم طافوا طوافني ال الذين أهلوا 

، لكن جاء يف -عليه الصالة والسالم-الذين مجعوا طافوا للقدوم وطافوا لنإفاضة كفعله ابحلج وحده وال 
بعض الرواايت: وأما الذين أهلوا ابحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا بني الصفا واملروة طوافًا واحًدا، 

ين يرون أن القارن يلزمه سعيان، خالفًا للحنفية الذو فاملراد به أن القارن واملفرد ال يلزمهم إال سعي واحد، 
وخالفًا لشيخ اإلسالم رمحه هللا الذي يرى أن املتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن؛ ألن قوله: مجعوا احلج 
والعمرة فإمنا طافوا بني الصفا واملروة طوافًا واحًدا مفهومه أن الذين مل جيمعوا أتوا ابلنسكني من غري مجع 

 ه سعيان. بينهما كاملتمتع، فإنه يلزم
حدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مبثل ذلك، وكأن شيخ اإلسالم يفهم أيًضا أهنم 

 مجعوا سواء كانوا على وجه القران أو التمتع، شيخ اإلسالم يفهم من هذا مثل هذا. 
 حدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبري عن عائشة مبثل ذلك. 

ين عن مالك عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا قالت: قدمت مكة وأان قال: وحدثين أو حدث
 -صلى هللا عليه وسلم-شكوت ذلك إىل رسول هللا فحائض فلم أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة، 

هذا هذا اإلشكال؟  «افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف ابلبيت وال بني الصفا واملروة حىت تطهري»فقال: 
 عند البخاري، احلائض، نعم.
 طالب: ............... 



بعض الناس  «افعلي ما يفعل احلاج»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-معروف، فشكوت ذلك إىل رسول هللا 
يذهب به الذهن إىل اإلغراق يف العموم، فيستدل مبثل هذا النص أن احلائض تقرأ القرآن، ملاذا؟ ألن احلاج 

استثين من أعمال احلاج إال الطواف، إًذا احلائض تقرأ القرآن، هذا ما يلزم أبًدا، يعين من  يقرأ القرآن وال
متطلبات احلج يعين افعلي ما يفعل احلاج من أعمال احلج غري أال تطويف ابلبيت. قال مالك: ويف املرأة اليت 

أهنا إذا خشيت الفوات  هتل ابلعمرة مث تدخل مكة موافية للحج وهي حائض ال تستطيع الطواف ابلبيت،
أهلت ابحلج وأهدت، أهل ت ابحلج وأهدت اهلدي من أجل ماذا؟ أهنا أدخلت احلج على العمرة فصارت 
قارنة، وأهدت وكانت مثل من قرن احلج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد، واملرأة احلائض إذا كانت قد 

ت طافت ابلبيت وصلت تسعى؛ ألن السعي طافت ابلبيت وصل ت فإهنا تسعى بني الصفا واملروة، إن كان
ال يشار  له طهارة، مفهومه أهنا إذا مل تطف ابلبيت ومل تصلِ  أهنا ال تسعى، فإهنا تسعى بني الصفا واملروة، 
تقف بعرفة واملزدلفة وترمي اجلمار، كل هذه أمور وأعمال جليلة ومناسك عظيمة إال أهنا ال يشار  هلا 

 حىت تطهر من حيضها.طهارة، غري أهنا ال تفيض 
 طالب: ............... 

 من جمموع الشهر.
 طالب: ............... 

 من جمموعها كله.
 طالب: ............... 

 هذا إذا كان اقتدى إبمام كالشافعي وأبو حنيفة يرى الناس، جاهل، معذور إن شاء هللا.
 طالب: ............... 

 ال ما يلزمها نعم.
 ...... طالب: .........

طافت طواف القدوم وحاضت وأرادت أن تسعى، اآلن إذا طافت طواف القدوم معناه أهنا إما قارنة أو 
 مفردة، ماذا تريد أن تفعل؟
 طالب: ............... 

 ال، طواف القدوم قبل الوقوف واإلفاضة، ال يكون إال بعد الوقوف.
 طالب: ............... 

 اف واحد، هذا فيما بعد إذا أتت به، نعم.نعم، مىت هذا؟ أجزأ عنها طو 
 ابب إفاضة احلائض 



أن  -رضي هللا عنها-حدثين حيىي عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني 
أحابستنا »فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-حاضت، فذكرت ذلك للنيب  -رضي هللا عنها-صفية بنت حيي 

 . «فال إًذا»فاضت فقال: فقيل: إهنا قد أ «هي؟
وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أم 

: اي رسول هللا إن صفية بنت حيي -صلى هللا عليه وسلم-أهنا قالت لرسول هللا  -رضي هللا عنها-املؤمنني 
 «لعلها حتبسنا، أمل تكن طافت معكن ابلبيت؟»: -صلى هللا عليه وسلم-قد حاضت، فقال رسول هللا 

 . «فاخرجن»قلن: بلى، قال: 
-وحدثين عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة أم املؤمنني 

كانت إذا حجت ومعها نساء ختاف أن حيضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن   -رضي هللا عنها
 نتظرهن فتنفر بذلك وهن حيض إذا كن قد أفضن.بعد ذلك مل ت

 -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أيب عن عائشة أم املؤمنني أن رسول هللا 
 «لعلها حابستنا»: -صلى هللا عليه وسلم-ذكر صفية بنت حيي، فقيل له: قد حاضت، فقال رسول هللا 

 . «فال إًذا»: -صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا فقالوا: اي رسول إهنا قد طافت، فق
قال مالك: قال هشام: قال عروة: قالت عائشة رضي هللا عنها وحنن نذكر ذلك فلم يقدموا، فلم يقدم 
الناُس نساءهم إن كان ذلك ال ينفعهن، ولو كانوا الذي يقولون ألصبح مبىن أكثر من ستة آالف امرأة 

 حائض، كلهن قد أفاضت. 
ين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه أن أاب سلمة بن أيب عبد الرمحن أخربه أن أم سليم بنت وحدث

وحاضت، أو ولدت بعدما أفاضت  -صلى هللا عليه وسلم-استفتت رسول هللا  -رضي هللا عنها-ملحان 
حتيض مبىًن تقيم حىت فخرجت، قال مالك: واملرأة  -صلى هللا عليه وسلم-يوم النحر، فأذن هلا رسول هللا 

تطوف ابلبيت، ال بد هلا من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد اإلفاضة فلتنصرف إىل بلدها، 
للحائض. قال: وإن حاضت املرأة مبىًن  -صلى هللا عليه وسلم-فإنه قد بلغنا يف ذلك رخصة  من رسول هللا 

 ء الدم.قبل أن تفيض فإن كرهبا حُيبس عليها أكثر مما حَيبس النسا
 يقول رمحه هللا تعاىل: ابب إفاضة احلائض. 

قال: حدثين حيىي عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أن صفية بنت حيي 
فقيل: إهنا قد أفاضت،  «أحابستنا هي؟»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-حاضت، فذكرت ذلك للنيب 

ملا حاضت يف أول األمر قبل أن تفعل شيًئا من أعمال  -هللا تعاىل عنهارضي -. عائشة «فال إًذا»فقال: 
وتلطف يف اخلطاب،  «أنفسِت؟»وهي تبكي، فقال هلا  -عليه الصالة والسالم-العمرة، ودخل عليها النيب 



، وصفية ملا انتهوا من أعمال احلج وحل ت املرأة لزوجها، «إن هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم»وقال: 
عقراء، »فيما يريده الرجل من امرأته، فقالت: إهنا حائض، فقال هلا:  -عليه الصالة والسالم-ادها النيب أر 

واختلف اخلطاب من عائشة إىل خطابه من حفصة، وبعضهم يرد ذلك إىل  «حلقاء، أحابستنا هي؟
اختالف احلالني، . والصواب أن ذلك مرده إىل -عليه الصالة والسالم-اختالف منزلة املرأتني يف نفسه 

عائشة ملا تلطف هبا؛ ألنه جيزم يقيًنا أهنا لن حتبسه، ففيه مدة بني حيضها وبني رجعوهم إىل بلدهم، هذه 
لن حتبسهم، صفية ملا حاضت يف آخر األمر يوم النحر حاضت لو مل تكن طافت طواف اإلفاضة ال بد أن 

ملا يريده  -صلى هللا عليه وسلم-أرادها النيب حتبسهم، فهذه هلا خطاهبا وهذه هلا خطاهبا، صفية أيًضا 
الرجل من امرأته، فال شك أنه إذا وجد العذر يؤثر يف نفس الرجل بعد أن تطلع هلذا األمر، ومثل قوهلم: 

حاضت يف أول  -رضي هللا عنها-عقراء حلقاء دعاء، لكنه ال يراد به حقيقته، فاملقام خيتلف. عائشة 
عليه الصالة -م، وصفية حاضت يف آخر فيتصور أهنا حتبسهم، مع علمه األمر، فال يتصور أن حتبسه

ابعتبار أن مجيع  -عليه الصالة والسالم-أن نساءه قد أفضن، طفن لنإفاضة، فأرادها لنفسه  -والسالم
النساء أفضن وهي واحدة منهن، لكن ملا قيل له: إهنا حائض، فقال: هذا احليض مينعين منها، ولعلها تكون 

عليه الصالة -أفاضت تكون هنا مشكلة أخرى، فقالوا: إهنا أفاضت، وإال فاألصل أن النيب بعدما 
يعرف أهنا أفاضت، ابعتبار أن جمموع النساء أفضن، جمموع نسائه أفضن، وإال كيف يطلبها  -والسالم

ولذلك  لنفسه وهو يعرف أهنا مل تطف طواف اإلفاضة؟ ال، الذي يغلب على ظنه أهنا أفاضت مع أخواهتا؛
فلما قالت: إهنا حائض، خشي أهنا أيًضا مل تطف بعد، فكونه  -عليه الصالة والسالم-طلبها لنفسه 

دل على  «أحابستنا هي؟»يطلبها بناء على غلبة ظنه أهنا أفاضت، وكوهنا تقول: إهنا حاضت، مث يسأل: 
تفض بعد أيًضا، فقالوا: إهنا قد  أن مسألة احلكم أبهنا أفاضت غلبة ظن، مث ورد عليه الوارد اآلخر أهنا مل

 ، نعم.«فال إًذا»أفاضت، قال: 
 طالب: ............. 

 ال، حائض.
 طالب: ............. 

وهللا األصل املنع، واجلمهور على املنع، لكن وجد من يفيت بقراءة القرآن للحائض عند احلاجة؛ كوهنا 
من يفتيهم، املسألة اليت ذكرانها؛ ألنه قد يقول قائل: متعلمة أو معلمة أو ما أشبه ذلك يفتون هبذا، وجدوا 

يعرف أهنا أفاضت أو ال يعرف، فإن كان ال يعرف   -عليه الصالة والسالم-ال خيلو إما أن يكون النيب 
فكيف طلبها لنفسه؟ وإن كان يعرف فلماذا يدعو عليها؟ هو طلبها لنفسه بناء على غلبة ظنه أهنا مع 



، مث ملا قيل له: إهنا حاضت حصل عنده إشكال، أهنا احتمال أيًضا أهنا ما سائر النسوة قد أفاضت
 . «فال إًذا»أفاضت، فقيل له: إهنا أفاضت، قال: 

وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أم 
 رسول هللا إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال : اي-صلى هللا عليه وسلم-املؤمنني أهنا قالت لرسول هللا 

قلن: بلى، قال:  «لعلها حتبسنا، أمل تكن طافت معكن ابلبيت؟»: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
يف هذا ما يدل على أن احلائض حتبس الرفقة على أهنا حتبس الرفقة، وأهنا ال حل غري أن تنتظر  «فاخرجن»

 لى ذلك حبس الرفقة.حىت تطهر، مث تطوف، ولو ترتب ع
 طالب: ............. 

لعلها »نص:  -عليه الصالة والسالم-ميشون أم يبقون؟ املقصود أهنا ركن ركني من أركان اإلسالم، والنيب 
 ، فدل على أن احلائض ال تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. «حتبسنا
 نعم.

 طالب: ............. 
طوف..، تطهر فتطوف أو تسافر معهم وتعود للطواف، ما فيه حل غري ما فيه خيار إال أن تبقى حىت ت

 هذا.
 طالب: ............. 

، موانع قبل أن تنزل ال أبس.  هني 
 طالب: ............. 

 ال، ترفع؟ إذا ارتفع ال أبس، ورأت الطهر على العادة ال أبس.
 طالب: ............. 

يقول: لعلها حتبسنا، وشيخ اإلسالم يقول: ما حتبسهم، ما ميكن  -عليه الصالة والسالم-ما يقال، الرسول 
 أبًدا، يعارض هذا هبذا.
 طالب: ............. 

 ولو كانت جتلس حىت تطهر، أو ترجع إذا سافرت.
 طالب: ............. 

 دلَّ على أهنا حتبس الرفقة، ما أعظم من هذا؟! نص، ما هو استنبا  هذا؟ «أحابستنا هي؟»نص هذا: 
 طالب: ............. 

 ال، أبدا، ما التساهل؟ التساهل ما جيدي. 



أم -يقول: وحدثين عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة 
كانت إذا حجت ومعها نساء ختاف أن حيضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، تقدم الطواف على   -املؤمنني

على احللق وعلى التقصري. املقصود أهنا تقدم هذا الذي خيشى منه احلبس فتقدم هذا، الرمي وعلى النحر و 
فتنفر هبن وهن حيض ولو مل يطفن للوداع؛  نفقدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك مل تنتظره

  ألنه ُخفف عن احلائض ابلنسبة لطواف الوداع، فإذا مل تطف للوداع تنفر شريطة أن تكون قد أفاضت.
 -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أن رسول هللا 

 «لعلها حابستنا؟» -صلى هللا عليه وسلم-ذكر صفية بنت حيي، فقيل له: قد حاضت، فقال رسول هللا 
؛ ألهنا  أفاضت، «ال إًذاف» -صلى هللا عليه وسلم-فقالوا: اي رسول هللا، إهنا قد طافت،  قال الرسول 

 واحليض ال مينع إال إذا كانت املرأة قد طافت طواف اإلفاضة، فيخفف عنها ابلنسبة لطواف الوداع. 
قال مالك: قال هشام: قال عروة: قالت عائشة: وحنن نذكر فلم يقدم الناُس نساءهم إذا كان ذلك ال 

حال الطهر، نفعن ذلك ولو كان الذي يقولون: إنه ينفعهن، نعم ينفعهن إذا طفن وأدركن الطواف كاماًل يف 
ال ينفع، ألصبح مبىن أكثر من ستة آالف امرأة حائض، كلهن قد أفاضت، أفضن، طفن طواف اإلفاضة، 
وإذا كن حيبسن من أجل احليض حىت يطفن للوداع أصبح مبىن أكثر من ستة آالف امرأة حضن بعد أن 

 وداع، لكن هذا ال حيبسهن، بل ذلك ينفعهن.أفضن، وحيبسن حىت يطهرن ليطفن طواف ال
 طالب: ............. 

 إذا كان عنده ستة آالف ميكن ستمائة ألف. 
وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه أن أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه أن أم سليم بنت 

ا أفاضت يوم النحر، فأذن هلا وحاضت أو ولدت بعدم -صلى هللا عليه وسلم-ملحان استفتت رسول هللا 
فخرجت بعدما أفاضت حاضت أو ولدت، ما بقي عليها مما يشار  له  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

الطهارة إال طواف الوداع، وهذا خيفف عنها من أجله، يقول ابن عبد الرب: ال أعرفه عن أم سليم إال من 
ة بن عبد الرمحن مل يسمع من أم سليم، حكى قصتها اليت هذا الوجه. يقول: إن فيه انقطاع، يعين أبو سلم

 مل يشهدها. 
قال مالك: واملرأة حتيض مبىن تقيم حىت تطوف ابلبيت ال بد هلا من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت 

 -صلى هللا عليه وسلم-بعد اإلفاضة فلتنصرف إىل بلدها فإنه قد بلغنا يف ذلك رخصة من رسول هللا 
يعفى عنها، ويسامح عنها يف طواف الوداع، وخيفف عنها. قال: وإن حاضت املرأة مبىن قبل للحائض أهنا 

أن تفيض، فإن كرهبا يعين استمر هبا الدم حيبس عليها أكثر مما حيبس أو ماذا؟ حيبس عليها أكثر مما حَيبس 
ا جيلسه النساء، أكثر مدة النساء الدم، يعين جتلس كرهبا استمر هبا وزاد عن وقته احملدد فإهنا جتلس أكثر م



احليض جتلسه إذا مل ينقطع، فإذا انتهت أكثر مدة احليض تطوف؛ ألهنا حينئٍذ تكون مستحاضة 
 واملستحاضة تصلي والطواف من ابب أوىل.

 طالب: ................. 
ا أشبه نعم، يف بعض النسخ مكتوب: فإن كريها حيبس عليها، يعين من استأجر حلملها ومحل متاعها أو م

ذلك، يعين من كان معه دابة مثاًل وحجت عليها ابألجرة مثاًل فينتظر، ال بد أن ينتظرها، ما يقول: وهللا 
انصرفوا احلاج وأان أمشي، يعين الكالم يف املستحاضة وأنه استمر هبا الدم فأخذت حكم االستحاضة، فإن  

األايم اليت فيها دم احليض، وإال جتلس  كانت معتادة فإهنا جتلس أايم أقرائها، وإن كانت مميزة جلست
غالب أايم احليض ستة أو سبعة كما جاء يف بعض الرواايت، وإن كان ال هذا وال ذا وال عادة وال كذا، 

 جتلس غالب احليض وهو املراد، سم.
رضي -ابب فدية ما أصيب من الطري والوحش، حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزبري أن عمر بن اخلطاب 

 قضى يف الضبع بكبش، ويف الغزال بعنز، ويف األرنب بعناق، ويف الريبوع جبفرة.  -عنه هللا
رضي -وحدثين عن مالك عن عبد امللك بن قرير عن حممد بن سريين أن رجاًل جاء إىل عمر بن اخلطاب 

مان، فماذا فقال: إين أجريت أان وصاحب يل فرسني نستبق إىل ثغرة ثنية، فأصبنا ظبًيا وحنن حمر  -هللا عنه
: تعاىل حىت أحكم أان وأنت. قال: فحكم عليه بَعنز، -رضي هللا عنه لرجل إىل جنبه-ترى؟ فقال عمر 

فوىل الرجل وهو يقول: هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظيب حىت دعا رجاًل حيكم معه، فسمع 
؟ قال: ال، قال: فهل تعرف هذا الرجل قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة املائدة -رضي هللا عنه-عمر 

الذي حكم معي؟ فقال: ال، فقال: لو أخربتين أنك تقرأ سورة املائدة ألوجعتك ضراًب، مث قال: إن هللا تبارك 
 وهذا عبد الرمحن بن عوف.   ٩٢املائدة:  ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژوتعاىل يقول يف كتابه: 

 ن يقول: يف البقرة من الوحش بقرة، ويف الشاة من الظباء. وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة أن أابه كا
 وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيَّب أنه كان يقول: يف محام مكة إذا قتل شاة. 

وقال مالك يف الرجل من أهل مكة حيرم ابحلج أو العمرة ويف بيته فراخ من محام مكة، فيغلق عليها فتموت، 
يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال مالك: مل أزل أمسع أن يف النعامة إذا قتلها احملرم بدنة.  فقال: أرى أبن

قال مالك: أرى أن يف بيضة النعامة عشر مثن البدنة كما يكون يف جنني احلرة غرة عبد أو وليدة، وقيمت 
أو الرخم فإنه صيد  الغرة مخسون دينارًا وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة

يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله احملرم، وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون يف كباره، وإمنا َمَثل ذلك 
 مثل دية احلر الصغري والكبري فهما مبنزلة واحدة سواء.



ا صيد يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب فدية ما أصيب من الطري والوحش، واملراد بذلك صيد الرب، أم
. قال: حدثين حيىي  ٩٢املائدة:  ژ   ەئ ائ ائ ى ى ې ژالبحر فحالل، صيد الرب إذا صاده احملرم فإنه يلزمه اجلزاء 

عن مالك عن أيب الزبري أن عمر بن اخلطاب قضى يف الضبع بكبش؛ ألهنا أقرب هبيمة األنعام إليها يف 
ويف األرنب بعناق أيًضا حبيث احلجم قريبة الشكل واحلجم، يف الغزال بعنز أيًضا هي تشبهها من جهات، 

منها، وفيها وجه شبه منها، ويف الريبوع جبفرة الريبوع، واجلربوع دويبة تشبه الفأرة إال أهنا ختتلف عنها 
اختالفًا يسريًا، إال أهنا مأكولة اللحم، والفأرة ال جيوز أكلها. جبفرة، اجلفرة ماذا؟ من أوالد املعز ما يبلغ 

أشهر أو أربعة صغرية، لكن ما وجه الشبه بني الريبوع واجلفرة، فيه وجه شبه؟ هم ينظرون إىل  أشهر ثالثة
 أوجه خفية دقيقة، نعم.

 طالب: ................. 
 ال الشكل ما هو بواحد.

 طالب: ................. 
 ال، وال احلجم.

 طالب: ................. 
دقيقة، وإن اختلف احلجم فجعلوا يف الشاة..، يف احلمامة شاة نعم ميكن يلحظ هذا، هم يلحظون مالحظ 

 جبامع أن كال منهما يعب املاء عبًّا، فنظروا إىل طريقة الشرب. 
قال: وحدثين عن مالك عن عبد امللك بن قرير، ومنهم من يقول: عبد العزيز، وأن عبد امللك وهم، وعبد 

عنه، ومنهم من يقول: ابن قريب ابلباء، ويزعم أنه امللك هو أخو عبد العزيز، وال مانع أن يكون من 
األصمعي، لكن يَرد عليه أن األصمعي مل يسمع من حممد بن سريين. عن حممد بن سريين أن رجاًل جاء 
إىل عمر بن اخلطاب، فقال له: إين أجريت أان أجريت، أان ضمري فصل جياء به ليتمكن من العطف على 

ريت أان وصاحب يل فرسني نستبق إىل ثغرة، أو ثغرة ثنية فأصبنا ضبيًا الضمري، ضمري الرفع املتصل، أج
اثنان، فقال عمر لرجل إىل   ٩٢املائدة:  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ژوحنن حمرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إىل جنبه 

جنبه: تعال حىت أحكم أان وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، وسبق أن عمر حكم ابلغزالة بعنز، والظيب هو 
لغزال، فحكم عليه بعنز، فوىل الرجل وهو يقول: هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظيب حىت دعا ا

رجاًل حيكم معه، األصل أنه إذا كانت املسألة مسألة حكم فاحلاكم واحد، لكن مسألة التقدير الذي يارتب 
اثنان فال    ٩٢املائدة:  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ژعليه احلكم ال سيما وأن املسألة منصوص عليها ال جمال لالجتهاد 

كالم، فوىل الرجل وهو يقول: هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظيب حىت دعا رجل حيكم معه، 



 ژفسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة املائة؟ قال: ال. يعين جمرد قراءة القرآن تقيم احلجة 

لصدر األول الذين يفهمون ما يقرؤون، أما اآلن ميكن يقرأ القرآن وال ال سيما يف ا  ١٩األنعام:  ژ ٿٹ ٿ ٿ ٿ
يدري ما يقرأ، هل تقرأ سورة املائدة؟ قال: ال، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: ال، 
فقال: لو أخربتين أنك تقرأ سورة املائدة ألوجعتك ضراب، ملاذا؟ ألن احلجة قد قامت عليك بقراءة سورة 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژئدة، وفيها الدليل على هذه املسألة، مث قال: إن هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه: املا

فال بد من اثنني، وهذا عبد الرمحن بن عوف، وأهل العلم خيتلفون يف كون اجلاين   ٩٢املائدة:  ژ ۈئ ۆئ ۆئ
 أحد االثنني، أو ال بد من اثنني غريه، مسألة خالفية بني أهل العلم. 

ين عن مالك عن هشام بن عروة أن أابه كان يقول: يف البقرة من الوحش بقرة؛ ألهنا تقارهبا، ويف وحدث
الشاة من الظباء شاة؛ ألهنا متاثلها. قال: وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه  

و عب املاء. وقال مالك يف كان يقول: يف محام مكة إذا قتل شاة، وعرفنا وجه الشبه بني احلمامة والشاة وه
الرجل من أهل مكة حيرم ابحلج أو العمرة ويف البيت فراخ من محام مكة، فيغلق عليها فتموت، قال: أرى 
أبن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة، هذا ال شك أنه إذا قصد أهنا متوت أو أغلق عليها الباب ويغلب على 

عر هبا وال علم هبا، فمثل هذا أمره خيتلف ال سيما يف ظنه أهنا متوت، فمثل هذا يفدي، لكن إذا كان ما ش
 وهذا مل يتعمد، كيف؟  ٩٢ملائدة: اژ  ې ې ې ۉ ژقوله جل وعال: 

 طالب: ................. 
 وملاذا ال ينفع؟

 طالب: ................. 
 حيرم صيده.

 طالب: ................. 
لك عن كل فرخ بشاة. قال مالك: مل أزل أمسع أن يف معروف طاهر إن شاء هللا. يقول: أرى أبن يفدي ذ

النعامة إذا قتلها احملرم بدنة؛ ألهنا تشبهها يف طول الرقبة. قال مالك: أرى أن يف بيضة النعامة عشر مثن 
قال:   -وضح الوجه-البدنة، النعامة إذا قتلها احملرم يلزمه بدنة، طيب بيضة النعامة عشر مثن البدنة، ويقول 

يف جنني احلرة غرة  عبد أو وليدة، وقيمة الغرة مخسون دينارًا، يعين عشر دية أمه، فإذا قتل اجلنني  كما يكون
مما جيب أن يُودى أو البيضة يف بطن أمها، فإن قيمتها عشر مثن أمها، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من 

يد، على خالف بني أهل العلم، هل النسور أو الُعقبان أو الُبزاة أو الرَّخم فإنه صيد يودى كما يودى الص
احملرم، وكل  هأنه يقتصر على املأكول، لكنه داخل يف مسمى الصيد إذا قتل أويودى املأكول وغري املأكول، 



شيء فدي يف صغاره مثل ما يكون يف كباره، يعين إذا انفصل عن أمه حيًّا فاعتدي عليه ففيه مثل ما يف 
طفل، يعين قبل والدته ديته عشر دية أمه، لكن إذا ولد الدية كاملة وإمنا أمه من اجلزاء، وذلك ما إذا ولد ال

 مثل ذلك مثل دية احلجر الصغري والكبري، ال فرق، فهما مبنزلة واحدة سواء، تعطينا اجلراد؟ نعم.
ابب فدية ما أصاب شيًئا من اجلراد وهو حمرم، حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجاًل جاء إىل 

، فقال: اي أمري املؤمنني، إين أصبت جرادات بسوطي وأان حمرم، فقال له -رضي هللا عنه-بن اخلطاب  عمر
 : أطعم قبضة من طعام. -رضي هللا عنه-عمر 

فسأله عن  -رضي هللا عنه-وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد أن رجاًل جاء إىل عمر بن اخلطاب 
: تعال حىت حنكم، فقال  -رضي هللا عنه-لكعب  - عنهرضي هللا-جرادات قتلها وهو حمرم، فقال عمر 

 لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خري من جرادة. -رضي هللا عنه-كعب: درهم، فقال عمر 
يقول: ابب فدية من أصاب شيًئا من اجلراد وهو حمرم، تقدم الكالم يف اجلراد، وهل هو بري أو حبري؟ تقدم 

بة، وأهنم قالوا: إنه حبري، وأنه نثرة حوت، ولعل هذا مما تُلقي عن أنه ثبت عن بعض من تقدم من الصحا
، لكن إذا   ؟ ما فيه شيء إذا كان حبرايًّ أهل الكتاب، إذا كان حبرايًّ فكيف يودى، كيف يقاوم إذا كان حبرايًّ

 كان برايًّ هذا هو املراد هبذا الباب. 
ىل عمر بن اخلطاب، قال: اي أمري املؤمنني، قال: حدثي حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجاًل جاء إ

إين أصبت جرادات بسوطي وأان حمرم، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام عن كل جرادة، قبضة من طعام 
 أو شيء يسري من املال يعادل قيمة هذه اجلرادة. 

تلها وهو وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد أن رجاًل جاء إىل عمر بن اخلطاب فسأله عن جرادات ق
حمرم، فقال عمر لكعب: تعال حىت حنكم؛ ليكوان اثنني. فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لتجد 
دراهم يعين تيسر عليك أمر الدراهم، أنت عندك دراهم، والذي جيد يسهل عليه إخراجه، لكن املشكلة 

يسري، مث بعد ذلك خيرج هذا  الذي ال جيد، إنك لتجد دراهم لتمرة خري من جرادة، وعلى هذا تقو م بشيء
 األمر اليسري. 

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.
 .والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني ،بسم هللا الرمحن الرحيم

  .نا وللحاضريناللهم أهلمنا رشدان وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخ
 ابب فدية من حلق قبل أن ينحر :قال اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل

-حدثين حيىي عن مالك عن عبد الكرمي بن مالك اجلَزري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن ُعجرة 
ره رسول هللا فأم ،فآذاه القمل يف رأسه ،احمرمً  -صلى هللا عليه وسلم-أنه كان مع رسول هللا  -رضي هللا عنه

صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني ُمد ين ُمد ين لكل » :وقال ،أن حيلق رأسه -صلى هللا عليه وسلم-
  .«إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك

جرة رضي هللا حدثين عن مالك عن محيد بن قيس عن جماهد أيب احلجاج عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عُ 
فقال  ،نعم اي رسول هللا :فقلت «لعلك آذاك هوامك» :قال له -صلى هللا عليه وسلم- أن رسول هللا ،عنه

احلق رأسك وصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني، أو انسك » :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
  .«بشاة

عن كعب بن  حدثين شيخ بسوق الربم ابلكوفة :وحدثين عن مالك عن عطاء بن عبد هللا اخلرساين أنه قال
خ حتت قدر ألصحايب، وأان أنف -صلى هللا عليه وسلم-جاءين رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-عجرة 

احلق هذا الشعر وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة  :فأخذ جببهته مث قال ،وحلييت قمالً  يوقد امتأل رأس
قال مالك يف فدية  ،دي ما أنسك بهعلم أنه ليس عن -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان رسول هللا  ،مساكني
وإن الكفارة إمنا تكون بعد  ،ا ال يفتدي حىت يفعل ما يوجب عليه الفديةإن األمر فيه أن أحدً  :األذى

  .وأنه يضع فديته حيثما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة مبكة أو بغريها من البالد ،وجوهبا على صاحبها
ا وال حيلقه وال يقصره حىت حيل إال أن يصيبه أذى يف من شعره شيئً ال يصلح للمحرم أن ينتف  :قال مالك

وال يطرحها من رأسه إىل  ،وال يقتل قملة ،وال يصلح له أن يقلم أظافره ،فعليه فدية كما أمره هللا تعاىل ،رأسه
  .فإن طرحها احملرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام ،األرض وال من جلده وال من ثوبه

 ،أو حيلق عن شجة يف رأسه لضرورة ،طلى جسده بنَورةأا من أنفه أو من إبطه أو من نتف شعرً  :ال مالكق
ا من ذلك فعليه الفدية يف ذلك  إن من فعل شيئً  ،ا أو جاهالً انسيً  أو حيلق قفاه ملوضع احملاجم وهو حمرم  

 فتدى.يرمي اجلمرة افحلق رأسه قبل أن  ومن جهل ،وال ينبغي له أن حيلق موضع احملاجم ،كله
وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما  ،احلمد هلل رب العاملني

 بعد:



، من حلق قبل أن ينحر إذا كان يف يوم ابب فدية من حلق قبل أن ينحر :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 
فقد جاء يف أعمال يوم العيد األسئلة املعروفة: حلقت قبل أن  العيد واحللق والنحر من أعمال يوم العيد،

افعل وال »: -عليه الصالة والسالم-أرمي، رميت قبل أن أحنر، حنرت قبل أن أحلق، ويف كلها يقول 
، فإذا كان احللق قبل النحر يف يوم العيد فهذا ال أبس به، سواء ُقدم أو أخر، ما سئل عن شيء قدم «حرج

، وكأن مراد املؤلف ملا ترجم هبذه الارمجة على قصة كعب «افعل وال حرج»لك اليوم إال قال: وال ُأخر يف ذ
بن عجرة أن حلق الرأس ليس املراد به النسك، وإمنا يراد به للحاجة إىل احللق، فهل ينحر قبل أن حيلق، 

 ة. هل يكفر، هل يدفع الفدية قبل أن يفعل أو يفعل قبل؟ من أجل هذا عقدت هذه الارمج
يقول: حدثين حيىي عن مالك عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن 

صلى -حمرًما، فآذاه القمل يف رأسه، فأمره رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-عجرة أنه كان مع رسول هللا 
 يسلم، لكن القصة يف الصحيحني ال -إسناد اإلمام مالك-أن حيلق رأسه. أواًل اإلسناد  -هللا عليه وسلم

 وغريمها، عبد الكرمي بن مالك اجلزري، ماذا قالوا فيه؟ عندك عبد الكرمي بن مالك اجلزري، ماذا قال فيه؟
 أحسن هللا إليك

قال: بفتح اجليم والزاي أيب سعيد موىل بين أمية احلراين، وثقه األئمة، وقال ابن معني: ثقة ثبت، وُحكي عنه 
صلى هللا عليه -عطاء رديء، قاله ابن معني عين بذلك حديث عائشة رضي هللا عنها كان  أن حديثه عن

 يقبلها وال يتوضأ. -وسلم
أان أريد ما يتعلق هبذا احلديث عبد الكرمي بن مالك اجلزري، الصواب أنه يرويه عن جماهد عن عبد الرمحن، 

كن القصة يف الصحيحني وغريمها، وهي سبب عن جماهد يعين بينه وبني عبد الرمحن بن أيب ليلى واسطة، ل
والقصة مشهورة يف   ١٩٦البقرة:  ژ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى      ې ې ژنزول قوله تعاىل: 
 ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد الكرمي، ماذا عندك، ما الطبعة اليت معك؟االصحيحني وغريمه

 طالب: ................. 
من شكله.. ال اي أخي، ال تعتمد عن عبد الكرمي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عبد الرمحن  ارفع، أعرفه بس

بن أيب ليلى ثقة معروف من رجال الصحيح، وابنه الفقيه القاضي حممد إمام يف فقهه وقضائه، لكنه عند 
يل أنه كان أهل العلم ابحلديث سيء احلفظ عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة الصحايب اجلل

حمرًما فآذاه القمل يف رأسه، ترتب على هذا األذى أن حيتاج إىل حلق  -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا 
أن حيلق للحاجة فال إمث عليه، ارتكب حمظورًا  -صلى هللا عليه وسلم-شعره، احلاجة قائمة، فأمره رسول هللا 

-ن أجل احلاجة عن الفدية ال يعفى فأمره رسول هللا لكنه حمتاج إىل فعله فال إمث عليه، لكن هل يعفى م
صم » «صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني أو انسك بشاة»أن حيلق رأسه وقال:  -صلى هللا عليه وسلم



، «صم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني»؟ قال: ال. قال: «أجتد شاة»، ويف بعض الرواايت: «ثالثة أايم
صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة »ح احملقق يف املسألة أن الفدية على التخيري: وعلى كل حال القول املرج
البقرة: ژ  ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژعلى ما جاء يف اآلية، هذا هو املوافق ل ية:  «مساكني، أو انسك بشاة

 ف  )أو( هنا للتخيري.  ١٩٦
 طالب: ................. 
األفضل، ال شك أن الشاة أفضل وأكمل، فعلى هذا من أرشده إىل  «أجتد شاة؟»هو أرشده إىل األفضل 

احتاج إىل فعل حمظور يفعله من غري إمث لكن عليه فديته، خبالف من فعل احملظور من غري حاجة فعليه 
 ژ ائەئ ائ ى  ى ې ې ې ژالفدية واإلمث، وكل هذا يف العمد، أما يف النسيان واخلطأ فال شيء فيه: 

دل على أن الفدية واإلطعام يف سائر الكف ارات خيتلف فيه  «ن ُمدين لكل إنسانُمدَّيْ » واجلهل   ٨٢٦البقرة: 
أهل العلم هل ال بد من أن يكون ُمدين، يعين نصف صاع أو ربع صاع، مد واحد؟ مسألة خالفية بني 

فاألحو  أن جتعل نصف صاع، وإن جاء ما يدل  «مدين مدين لكل إنسان»أهل العلم، واحلديث ُمفَسر 
الفعل انسك تقرب أو افتدي بشاة ُيضمن الفعل فعال  نضمنالباء هذه أو  «أو انسك بشاة»د، على امل

 فدل على أن الفدية على التخيري.  «أي ذلك فعلت أجزأ عنك»يتعدى ابلباء، 
قال: حدثين عن مالك عن محيد بن قيس عن جماهد أيب احلجاج عن أيب ليلى عن كعب بن ُعجرة، أن 

يعين القمل الذي أشري إليه يف الرواية  «لعله آذاك هوامك؟»قال له:  - عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا 
: -صلى هللا عليه وسلم-فقلت: نعم اي رسول هللا، فقال رسول هللا  «لعلك آذاك هواُمك؟»السابقة، 

وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو انسك »، يعين احلق شعر رأسك للحاجة، «احلق رأسك»
 وهذا موافق ملا قبله، والكفارة على ما ذكران على التخيري. «بشاة

وحدثين عن مالك عن عطاء بن عبد هللا اخلرساين أنه قال: حدثين شيخ بسوق الربم ابلكوفة عن كعب بن 
وأان أنفخ حتت قدر يل. السند مثل ما مسعتم عن  -صلى هللا عليه وسلم-عجرة أنه قال: جاءين رسول هللا 

ل، شيخ مبهم حيتاج إىل تعيني، فعلى هذا اخلرب هبذا اإلسناد يكون ضعيًفا، إال أن القصة شيخ يعين جمهو 
 معروفة، القصة اثبتة يف الصحيحني وغريمها. 

وأان أنفخ حتت قدر ألصحايب، وقد امتأل رأسي وحلييت  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاءين رسول هللا 
يعين الذي هو سبب اجتماع القمل، إذا كان شعر الرأس  قماًل، فأخذ جببهيت وقال: احلق هذا الشعر،

ميكن حلقه، لكن ماذا عن شعر اللحية؟ هل حتلق للحاجة؟ ألن القمل يف اللحية حتلق واال ..، مثل 
؛ «احلق رأسك»، ويف الرواايت األخرى: «احلق هذا الشعر»الرأس؟ ال ما حتلق؛ ولذا أخذ جببهته وقال: 

احلق هذا »فها، أما الرأس يصعب تنظيفه، اللحية يسهل تنظيفها، مث قال: ألن اللحية سهل يعين تنظي



علم أنه ليس  -صلى هللا عليه وسلم-، وقد كان رسول هللا «الشعر، وصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني
عندي ما أنسك به، علم أنه ليس عنده ما ينسك، فقري، فدل على أن الكف ارة إذا كانت ذات خصال، 

من اخلصال، أن املفيت ينتقل  ةن حال السائل أو من وقع فيما يوجب الكفارة أنه ال يستطيع خصلوعرف م
فيه إىل اخلصال األخرى؛ ولذا لو سئل مثاًل عن كفارة اليمني يف هذه الظروف يكفي أن يقول املسؤول: 

بة، ملاذا؟ ألنه يعرف أطعم عشرة مساكني أو اكسهم، فإن مل جتد صم ثالثة أايم، ما حيتاج أن يقول له: رق
أنه ال يستطيع الرقبة، والرقبة ال وجود هلا اآلن، فمثل هذا ال يلزم أن تذكر مجيع اخلصال، مع أهنا بينت يف 
اآلية اليت يعرفها اخلاص والعام، فال يقال: إن هذا ظرفه خاص فال يبني له، إًذا ماذا عن بقية األمة؟ ألنه لو 

واحلكم ال يوجد فيه إال هذا النص، عرفنا أنه ليس فيه التخيري إال بني اثنني، أفيت مبثل هذا يف وقت التشريع 
لكن عرفنا األمر الثالث من اآلية اليت يعرفها اخلاص والعام، مع أنه جاء يف بعض الرواايت التخيري بني 

 الثالثة، نعم.
 اكني اقتصر على...طالب: إذا غلب على الظن اي شيخ أن الفقراء موجودون، وقال له: أطعم عشرة مس
 ال، فيه خصال ميكن ما يستطيع أن يطعم، عنده ثياب جالسة ويستطيع أن يكسوها.

 طالب: والكسوة كل واحد ثوب.
 نعم، كل واحد ثوب. 

املقرر اآلن ختم اجلزء وهو طويل جدًّا، وحنتاج إىل أن منشي وحنيل يف تفصيل هذه املسائل كغريها من 
لى الكتب األخرى اليت شرح فيها كتاب احلج، كصحيح البخاري وصحيح مسائل احلج اليت أمجلناها ع

 مسلم وزاد املستقنع، وكتب كثرية شرح فيها كتاب احلج فيحال عليه. 
أن أحًدا ال يفتدي حىت يفعل ما يوجب  -يعين يف هذه املسألة-قال مالك يف فدية األذى: إن األمر فيه 
وجوهبا على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، أن أحًدا ال  عليه الفدية، وإن الكفارة إمنا تكون بعد

يفتدي حىت يفعل ما يوجب عليه الفدية، ما الذي أوجب عليه الفدية؟ احللق حلق الشعر، هذا يقال فيه ما 
تقدم من أنه إذا كان للعبادة وقت سبب وجوب ووقت وجوب فال جيوز تقدمي الكفارة على السبب 

ميها على السبب اتفاقًا وجيوز أتخريها عن الوقت أو يف الوقت إىل الوقت إمجاًعا، والوقت، ال جيوز تقد
واخلالف ما بني األمرين هو الذي يشري إليه اإلمام مالك أن أحًدا ال يفتدي حىت يفعل ما يوجب عليه 

الذي الفدية، شخص حلف على ميني فرأى غريها خريًا منه، هل الذي هو خري مث يكفر أو يكفر مث أييت 
 هو خري؟ على كالم مالك.
 طالب: ................. 

 نعم أييت الذي هو خري، مث يكفر.



 طالب: ................. 
ال الرواية األخرى العكس، هنا أييت كالم اإلمام مالك، لو قال مثالً: يكفر قبل أن حينث، قال: ما بعد 

ف يف املسألة والنص صريح، فليكفر عن ميينه، جيب عليه كفارة فيخرجها قبل وقت وجوهبا، واخلالف معرو 
 مث أييت الذي هو خري، هذا دليل على اجلواز، ماذا؟

 طالب: ................. 
يعين يقبل النيابة أم ال يقبل؟ أو شخص احتاج إىل ميني فقال: احلف له اي فالن، يصلح أم ما يصلح؟ أما 

 لليمني ال. ابلنسبة للكفارة فهي تقبل النيابة، أما ابلنسبة
 طالب: ................. 

 نفس الشيء.
 طالب: ................. 

 نعم، إيه يطرد، واملسألة خالفية بني..
 طالب: ................. 

هذه مسألة أقول: مسألة ذات فروع كثرية جدًّا، يعين مثل ما جاء يف احلديث الصحيح من الثالثة الذين 
ده أمة فأد هبا وأحسن أتديبها وعلمها فأحسن تعليمها، مث أعتقها، وجعل ورجل عن»يؤتون أجرهم مرتني: 

الرواية األخرى مالك وغريه يقولون مثل هذا ال يصلح أبًدا، جيعل  «عتقها صداقها، أو أعتقها فتزوجها
ه العتق هو الصداق ملاذا؟ ألنه ال خيلو إما أن يتزوجها قبل أن يعتقها، وقد ملك أمرها مبلك اليمني، ول
سلطان عليها، وهذا ال ينطبق عليه ما جاء يف احلديث، أو يكون الزواج بعد العتق فإذا َعتقت صارت  

 كغريها وصار أسوة اخلطاب.
 طالب: ................. 

هلا مهر املثل؛ ألهنا صار أسوة اخلطاب صارت حرة متلك نفسها، وبعض املسائل حقيقة، يعين وجد مثالً 
ملسيار، امرأة تتنازل عن كثري من حقوقها، قال بعضهم: مينع ملاذا؟ ألن املرأة تنازلت الزواج الذي يسمونه ا

عن هذه احلقوق قبل ملكها، ما بعد عقد عليها لتملك هذه احلقوق، ما ملكت هذه احلقوق، ُعرف املأخذ 
مخسني ألًفا،  لكن هذا ليس بشيء، لو أن إنسااًن خرج بسيارته إىل املعارض وقال: أان أريد هبذه السيارة

فقال واحد: ال أربعني، قال: نصيبك، هو تنازل عن هذه العشرة قبل أن ميلكها، وهذا يطرد يف كثري من 
الصور، مثل هذا الذي مل ميلك بعد هو يف حكم اململوك، ولو منع مثل هذا ما صحح شر ؛ ألن الشرو  

ميلك، قبل أن يثبت العقد، وإذا قلنا بقول  كلها قبل أن متلك، الشرو  اليت جيعلها املتعاقدان كلها قبل أن
مالك أو بقول من يقول: إهنا ما ملكت احلقوق من أجل أن تتنازل على هذا ما صححنا أي شر  من 



الشرو ؛ ألنه قبل أن ميلك، فمثل هذا كالم اإلمام مالك فيه ما فيه، فله أن يكفر مث حيلق، وله أن حيلق مث 
 يكفر كاليمني، ماذا فيه؟

 .................  طالب:
يتنازل عن بعض يعين إذا كان الرجل  ،عرض وطلب روناملسألة مثل ما ت ،املسألة مسألة حاجة للطرفني

شروطه ولن حيصل أن تتنازل املرأة عن شيء من شروطها إال إذا تنازل الرجل عن شيء بشروطه، لوال أهنا 
ض والطلب، احلني ال نتصور أن امرأة كاملة من كل املسألة مسألة كغريها من متع الدنيا، كلها قابلة للعر 

وجه تبغي تتنازل لرجل أقل من مستواها إال أهنا تسدد وتقارب من أجل أن حتصل على مثل هذا، وهو 
أيًضا يتنازل عن بعض شروطه، فتحصل له مثل هذا. املقصود أن مثل هذه األمور أمرها سهل يعين إذا متل 

يف -هر فيه إشكال إن شاء هللا تعاىل، واألمر ال يعدومها. يقول: إن األمر فيه العقد أبركانه وشروطه فما يظ
إن األمر فيه أن أحًدا ال يفتدي حىت يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إمنا تكون بعد  -فدية األذى

ها من البالد، وجوهبا على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة مبكة أو بغري 
يعين هذا رأي اإلمام مالك، ويرى غريه أن ما كان من ذبح أو إطعام فلمساكني احلرم، والصيام يصح يف أي 
مكان كان الذبح النسك واإلطعام خاص مبساكني احلرم، والصيام يصح يف أي مكان، واإلمام مالك ال 

والذي يظهر أن سكان احلرم هلم خصيصة يفرق بني النسك والصيام والصدقة مبكة أو بغريها من البالد، 
 وهلم ميزة، وجاء ما يدل على أن بعض األنساك هلم.

 طالب: ................. 
 على قراءة ابن مسعود يف كفارة اليمني.

 طالب: ................. 
 وهللا األحو  وإن فرقها فال شيء إن شاء هللا. 

يًئا وال حيلقه وال يقصره حىت حيل، إال أن يصيبه أذى يف قال مالك: ال يصلح للمحرم أن ينتف من شعره ش
رأسه، فعليه فدية كما أمره هللا تعاىل، فعليه فدية، وإن حلقه فعليه فدية كما أمره هللا تعاىل، وال يصلح له أن 
 يقلم أظفاره وال يقتل قملة وال يطرحها من رأسه إىل األرض وال من جلده وال من ثوبه، فإن طرحها احملرم
من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام، طيب هو ما قتلها وهي مؤذية يريد أن يتخلص منها، كيف 
نلزمه ابلفدية؟ هم يقولون: إن جمرد اإللقاء تعريض للتلف، جمرد إلقاءها من اجللد؛ ألهنا تستفيد عيشها على 

عرضها للتلف فعليه فدية على  ما متتصه من دم اإلنسان، فعلى هذا لو ألقاها عرضها للتلف، يكون قد 
كالم اإلمام مالك، وأمرها سهل يعين حفنة من طعام وهذا أحو ، لكن اإللزام مبثل هذا مبجرد إلقائها 



ما فيه شيء إن شاء هللا تعاىل،  -وهللا أعلم-لدفع األذى عنه من غري أن يتعرض حملظور آخر الذي يظهر 
 لكن إن أطعم حفنة من طعام يكون أحو . 

 مالك: ومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه.قال 
 طالب: ................. 

 بعوض؟
 طالب: ................. 

مثله ما هو يطرحه يقتله هذا مؤٍذ، يقتل الفواسق هذه تقتل، ما يف الفواسق هل يقاس عليها كل مؤٍذ؟ 
 ثل هذا حكمه حكم الفواسق. فالبعوض مثالً إذا تردد عليه وآذاه وأقلقه وشغله عن عبادته وعن نومه م

قال مالك: ومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه، أو طلى جسده بنورة، أو حيلق عن شجة يف رأسه 
لضرورة، يعين لو وجد شجة مثالً وذهب إىل املستشفى لتخا  ال بد أن حيلقوا ما حوهلا من الشعر لضرورة، 

هاًل، أن من فعل شيًئا من ذلك فعليه الفدية يف ذلك  أو حيلق قفاه ملوضع احملاجم وهو حمرم انسًيا أو جا
كله، أما من تعمد وهو حمتاج هلذا فال إمث عليه، لكن عليه الفدية، أما الناسي واجلاهل فهو معذور إن شاء 
هللا تعاىل، وال ينبغي أن حيلق موضع احملاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي اجلمرة افتدى وهو عنوان 

 ملراد بذلك من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي اجلمرة افتدى، نعم كيف؟الارمجة، وا
 طالب: ................. 

 هذا كالمه، من حلق ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي اجلمرة افتدى، ما السبب؟ 
 طالب: ................. 

 يفدي؟
 طالب: ................. 

 مرة يفدي؟ يعين إذا تعجل وحلق شعره قبل أن يرمي اجل
 طالب: ................. 

 من يوم العيد، ملاذا؟ ألن حلق الشعر عنده نسك أم ليس بنسك؟ اءال، على كالمه يشمل ولو املس
 طالب: ................. 

 هو إن كان نسًكا صار مثل الرمي.
 طالب: ................. 

صل حمظور ومل يتحلل بعد وارتكب هذا يعين هو اإلطالق احملظور يسمونه أو نسك هو حمظور يف األ
 احملظور، وعلى هذا نسك أم ليس بنسك؟



 طالب: ................. 
إنه ليس بنسك، فإذا كان ليس بنسك بل هو حمظور ال جيوز تقدميه على ما يتحلل به، فإذا فعله قبل أن 

 يتحلل كما لو فعله يف يوم عرفة أو يف مزدلفة يلزمه، سم.
 ......... طالب: ........

 بدل احللق أو بدل النسك اآلن خيري فيه ما خيري ابحللق.
 طالب: ................. 

ما هو ابملفاضلة بني احللق والنسك والصيام، ال، املفاضلة يف احللق يف كفارة احللق هل هي نسك شاة أو 
 صيام أو إطعام، ما هو بقسيم هلذه األمور، احللق هي ُمسببة عنه، نعم.

 هللا إليك.أحسن 
 ابب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا

رضي -حدثين حيىي عن مالك عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن سعيد بن جبري عن عبد هللا بن عباس 
قال: من نسي من نسكه شيًئا أو تركه فليهرق دًما. قال أيوب: ال أدري قال: ترك أو نسي.  -هللا عنهما

 فال يكون إال مبكة، وما كان من ذلك نسًكا فهو يكون حيث أحب قال مالك: ما كان من ذلك هدايً 
 صاحب النسك.

يعين مثل ما قلنا يف الكالم على النحر، ما دام جيوز له أن يرمي يف هذا الوقت جيوز له ما جيوز تقدميه عليه، 
ه حلق أن وقت ذبح اهلدي هو وقت األضحية، يعين هذ -وهو قول كثري من أهل العلم-مع أن األحو  

مادام من أسباب التحلل، كما أن الرمي من أسباب التحلل، كما أن الطواف من أسباب الطواف، وما 
 . «افعل وال حرج»سئل عن شيء ُقدم وال ُأخر يف ذلك اليوم إال قال: 

 قال: حدثين حيىي عن مالك ابب ما يفعل من نسي من نسكه شيًئا. 
متيمة السختيان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: من قال: حدثين حيىي عن مالك عن أيوب بن أيب 

 نسي من نسكه، من تركه، شيًئا أو تركه فليهرق دًما، من نسي من تركه شيًئا أو تركه فليهرق. 
وعن أيوب ال أدري قال أو ترك أو نسي؟ ف   "أو" هنا للشك، هل قال ابن عباس: من نسي من نسكه 

هذا ُمعوَّل اجلمهور يف إلزام  -رضي هللا عنهما-يًئا، وكالم ابن عباس شيًئا، أو قال: من ترك من نسكه ش
من ترك من أعمال احلج شيًئا من الواجبات، أما السنن فال ال يلزمه شيء، وأما األركان فال يكفي إراقة 
الدم، بل ال بد من اإلتيان به، فلو افارضنا أن شخًصا سافر قبل أن يطوف طواف اإلفاضة نقول: أييت 

 رجع وأييت بطواف اإلفاضة ويذبح عن طواف الوداع لو قال: إنه وادع.ي
 طالب: ................. 



ما جيزئ؛ ألنه الوداع يكون آخر شيء، آخر عهده ابلبيت، وقد بقي من أعمال احلج اإلفاضة، على أن 
ا، فهذا ُمعول من أهل العلم من يرى أنه لو طاف للوداع حل حمل طواف اإلفاضة، وسبق اإلشارة إىل هذ

مجهور أهل العلم يف اإللزام ابلنسك لكل من ترك واًجبا من واجبات احلج، هل يوجد فيه مرفوع؟ ال، ليس 
فيه مرفوع، وهل يثبت مبثل هذا حجة يلزم به الناس؟ بعض أهل العلم يرى أن يف النفس شيًئا؛ ولذا ال 

باس يقول كذا أو أهل العلم يفتون بكذا، أو ينسب هذا القول لنفسه ما يلزم الناس بدم إمنا يقول ابن ع
 عامة أهل العلم على هذا مبثل هذا يتخلص، نعم.

 طالب: ................. 
هو ما نعرف له خمالف، لكن يبقى هل مبثل هذا يكون حجة، أو يقال: إن هذا حكم شرعي ال ميكن أن 

 ى هذا القول ينحل اإلشكال، نعم.يقوله ابن عباس إال بتوقيف فله حكم الرفع، وقد قيل هبذا، وعل
 طالب: ................. 

وهللا املسألة حتتاج إىل مزيد استقصاء، اإلنسان ما يقدم على مثل هذا حىت يتم له االستقراء، قال مالك: ما  
، وما كان من ذلك ُنسًكا فهو يكون  ٩٢املائدة:  ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژكان من ذلك هداًي فال يكون إال مبكة 

 احب النسك حىت لو ترك مأمورًا أو فعل حمظورًا حيث شاء على ما تقدم، نعم.حيث أحب ص
 أحسن هللا إليك.
 ابب جامع الفدية 

قال مالك فيمن أراد أن يلبس الثياب اليت ال ينبغي له أن يلبسها وهو حمرم، أو يقصر شعره، أو ميس طيًبا 
د أن يفعل ذلك، وإمنا أُرخص فيه للضرورة، من غري ضرورة ليسارة مؤونة الفدية عليه قال: ال ينبغي ألح

 وعلى من فعل ذلك الفدية. 
وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك: أصاحبه ابخليار يف ذلك؟ وما النسك؟ وكم 
الطعام؟ وأبي ُمد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيًئا من ذلك، أم يفعله يف فوره ذلك؟ قال مالك: كل 

هللا يف الكفارات كذا أو كذا فصاحبه خمري يف ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل، شيء يف كتاب 
قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثالثة أايم، وأما الطعام فيطعم ستة مساكني لكل مسكني مدان ابملد 

 . -صلى هللا عليه وسلم-األول، مد النيب 
احملرم شيًئا فأصاب شيًئا من الصيد مل يرده فقتله، إن قال مالك: ومسعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى 

عليه أن يفديه، وكذلك احلالل يرمي يف احلرم شيًئا فيصيب صيًدا مل يرده فيقتله، إن عليه أن يفديه؛ ألن 
 العمد واخلطأ يف ذلك مبنزلة سواء. 



ن على كل إنسان منهم قال مالك يف القوم يصيبون الصيد مجيًعا وهو حمرمون، أو يف احلرم قال: أرى أ
جزاؤه، إن ُحكم عليهم ابهلدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم ابلصيام كان على كل إنسان 

أو  منهم،منهم الصيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان 
 صيام شهرين متتابعني على كل إنسان منهم. 

رمى صيًدا أو صاده بعد رميه اجلمرة وحالق رأسه، غري أنه مل يفض، إن عليه جزاء ذلك  قال مالك: من
، ومن مل يفض فقد بقي عليه مس الطيب  ٨املائدة:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ژالصيد؛ ألن هللا تبارك وتعاىل قال: 

حكم عليه فيه  والنساء. قال مالك: ليس على احملرم فيما قطع من الشجر يف احلرم شيء، ومل يبلغنا أن أحًدا
بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك يف الذي جيهل أو ينسى صيام ثالثة أايم يف احلج، أو ميرض فيها فال 

 يصومها حىت يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هداًي، أو فليصم ثالثة أايم يف أهله وسبعة بعد ذلك.
 ك رمحه هللا. يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب جامع الفدية، وهو من كالم مال

قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيًئا من الثياب اليت ال ينبغي له أن يلبسها وهو حمرم، فيقصر شعره أو ميس 
طيًبا من غري ضرورة، تقدم يف حديث كعب من احلاجة إىل حلق الشعر، لكن افارض املسألة يف شخص ال 

يلبس الثوب ويفدي، هذا ال جيوز إال من  حاجة له، يتضايق من اإلزار والرداء، ويقول: عنده استعداد
حاجة، يعين إذا احتاج إىل ذلك ال أبس، أو يقصر شعره أو ميس طيًبا من غري ضرورة ليسار مؤونة الفدية 
عليه، قال: ال ينبغي ألحد أن يفعل ذلك، وإمنا أرخص فيه للضرورة يعين من حاله كحال كعب..، وإال  

ده استعداد يارك مجيع الواجبات، ويرتكب ما شاء من حمظورات، ويلتزم كثري من الناس من أهل الارفهه عن
بلوازمها، يقول: املسألة كلها مخسة آالف، ستة آالف، سهل ويصري كأنه حالل ما حج، كأنه يف بلده، ما 
يبقى عليه إال أن يتنقل كأنه يف نزهة من مكان إىل مكان، هذا ال جيوز؛ ولذا بعض الناس حتدثه نفسه أنه 

 يوم العيد يقول: أذهب ثالثة األايم ما أجلس، وواجب املبيت يذبح عنه، وواجب الرمي يذبح عنه، يف
وواجب الوداع يذبح عنه، ما صار شيء. نقول: ال اي أخي، إذا مل يكن هناك ضرورة تدعوك إىل هذا، وإال 

 فأنت ُمَكلَّف.
 طالب: ................. 

 أين؟ 
 طالب: ................. 

لشيء جُيعل له بدل يتساهل فيه بعض الناس، يقول: مادام له بدل، لوال أن البدل يكفي ما جعل بداًل ا
هلذا، لكن فرق بني أن يعمل احملظور انسًيا أو جاهاًل، وبني أن يعمله متعمًدا حمتاًجا إليه أو غري حمتاج، 

وطئ يف هنار رمضان وسهل عليه أنه يعتق املقصود أن مثل هذا ينتبه له ليسارة مؤونة الفدية عليه؛ ولذا ملا 



عن كل يوم رقبة ملك من امللوك رأى بعُض أهل العلم أن يعدل عن العتق إىل الصيام، إذا كان يبغي أن 
يصوم شهرين متتابعني عن يوم من رمضان لن يفطر، مع أن هذا االجتهاد والنظر يف هذه املصلحة قول ال 

ف للنص قال: ال ينبغي أن يفعل ذلك، وإمنا أرخص فيه للضرورة على حظ  له من النظر، ملاذا؟ ألنه خمال
 من فعل ذلك الفدية، يعين أيمث مع وجوب الفدية، نعم.

 طالب: ................. 
 فدية األذى.

 طالب: ................. 
ة على التخيري.  ال، املخريَّ

 طالب: ................. 
 عليه. ال، مادام خالف نصًّا؛ ولذلك ُرد  

 طالب: ................. 
 ال، هذا حكم هللا التخيري، ال بد أن خيريه إال إذا عرف من حاله أنه ال يستطيع أن ينسك، جتاوز النسك.

 طالب: ................. 
هذا ترخيص نبوي وُسكت عن إلزامه ابلفدية، وارتكاب حمظور عن عمد حلاجة، يعين هو نظري حلق شعر 

اجة، لكن يف حالة حلق شعر الرأس ألزمه ابلفدية، ويف حالة لبس السراويل مل يذكر شيًئا، الرأس عند احل
فهل نقول: إنه تلزمه الفدية كما لزمت من احتاج إىل حلق الشعر؟ أو نقول: ال تلزمه الفدية؛ ألن املسألة 

 مسألة بيان وهو وقت حاجة، وال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة؟ له وجه، نعم.
 طالب: ................. 

 ما أحفظه.
 طالب: ................. 

 أين؟
 طالب: ................. 

 هو املسألة املعو ل يف هذا على حديث كعب بن عجرة احتاج وألزم ابلفدية.
 طالب: ................. 

 فهو داخل يف احملظور. نعم، ما فيه شك أن فيه فرق، لكن مادام مينعون من الشعرة والشعرتني والثالث 
وسئل مالك عن الفدية بني الصيام أو الصدقة أو النسك، هل صاحبه ابخليار يف ذلك؟ وما النسك؟ وكم 
الطعام؟ وأبي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيًئا من ذلك؟ أم يفعله يف فوره ذلك؟ قال مالك: كل 



 يف ذلك، صاحبه خمري يف ذلك، أي شيء أحبَّ أن شيء يف كتاب هللا يف الكفارة كذا أو كذا فصاحبه خُمَريَّ 
يفعل ذلك فعل، قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثالثة أايم، وأما الطعام فيطعم ستة مساكني، لكل 

. قال مالك: ومسعت بعض أهل العلم يقولون: -صلى هللا عليه وسلم-مسكني ُمدان ابملد األول، مد النيب 
رمى حجرًا فأصاب شيًئا من الصيد مل يرده، يعين قتله خطًأ مل يرده فقتله، أن عليه إذا رمى احملرم شيًئا، 

مفهومه أن من قتله خمطًئا أنه ال شيء   ٩٢املائدة:  ژ ې ې ې ۉ ژالفدية، مع أن اآلية فيها التنصيص 
ا فيصيب صيًدا مل عليه، وهنا يقول: مل يرد قتله فقتله أن عليه أن يفديه، وكذلك احلالل يرمي يف احلرم شيئً 

يرده ويقتله أن عليه أن يفديه؛ ألن العمد واخلطأ بذلك مبنزلة سواء، لكن اآلية ظاهرة يف كونه ال يلزم إال 
 املتعمد. 

قال مالك يف القوم يصيبون الصيد مجيًعا وحمرمون أو يف احلرم قال: على كل إنسان منهم جزاؤه، عشرة 
كل واحد عليه شاة؛ ألن الدم ال يتبعض، إن حكم عليهم ابهلدي   ضربوا محامة قتلوها، عليهم عشر شياة،

فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم ابلصيام كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك القوم 
يقتلون الرجل خطأً، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعني على كل 

ين لو اجتمع مثاًل فئام من الناس وقتلوا رجاًل عمًدا يقادون به أو ال يقادون؟ يقادون؛ ألن إنسان منهم، يع
القتل ال يتجزأ، لكن لو اجتمعوا وقتلوه خطأ وُعدل إىل الدية يدفع أكثر من دية أم دية واحدة؟ على كالم 

ومثل ذلك القوم  مالك يدفع من الدايت بعدد من شارك يف القتل كان على كل إنسان منهم الصيام،
أو صيام شهرين متتابعني على كل  منهم،يقتلون الرجل خطًا فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان 

إنسان منهم، وما دامت الدية تتجزأ ما الذي جعلهم جيعلون قتل العمد موجًبا للقصاص ولو اشارك 
ومن هذا يد ومن هذا... ما يتبعض،  جمموعة؟ ألن القتل ما يتبعض، يعين ما يقال: اقطعوا من هذا رِجل

 لكن الدية تتبعض؛ ولذا يرى كثري من أهل العلم أهنم يشاركون يف جزاء واحد.
 طالب: ................. 

أً وألزموا ابلدية كل واحد يدفع ثالثني ألًفا خطالصيام يتجزأ أم ال يتجزأ؟ يعين لو اجتمع أربعة وقتلوا شخًصا 
ة كل واحد يصوم نصف شهر، الصيام حق هلل جل وعال، فال يتجزأ، اآلن يف مثاًل، والصيام هم أربع

القسامة، القامسة لو وجد قتيل وال يعرف قاتله واجتهت التهمة إىل أقوام قبيلة رجاهلا مجع غفري، وحضر 
مخسون منهم، كل واحد حلف مييًنا، يكفي أم ما يكفي؟ يكفي، وهنا يصوم كل واحد نصف شهر أم ما 

 ا يكفي، بل كل إنسان عليه كفارة يصوم شهرين متتابعني. يكفي؟ م
زاء ذلك جقال مالك: ومن رمى صيًدا أو صاده بعد رميه اجلمرة وحلق الرأس غري أنه مل يفض، أن عليه 

، ومن مل يقض أو مل يفض، من مل يفض فقد  ٨املائدة:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ژالصيد؛ ألن هللا تبارك وتعاىل قال: 



والنساء، يعين أنه ما زال فيه شوب لنإحرام، يعين ما حتلل ابلكلية. قال مالك: ليس  بقي عليه مس الطيب
على احملرم فيما قطع من الشجر يف احلرم شيء، ومن مل يبلغنا أن أحدا حكم عليه به بشيء وبئس ما صنع، 

خالفية  ال شك أنه آمث، الذي يقطع شيًئا من الشجر جاء النهي عن ذلك، لكن هل تفدى الشجر؟ مسألة
بني أهل العلم، فالشجرة الكبرية عند بعض أهل العلم فيها بدنة، واملتوسطة فيها بقرة، والصغرية فيها شاة، 
واإلمام مالك يقول: مل يبلغنا أن أحًدا حكم عليه بشيء، وبئس ما صنع، ال شك أنه قد خالف النهي، 

 فبئس ما صنع. 
م يف احلج أو ميرض فيها فال يصومها حىت يقدم بلده، قال مالك يف الذي جيهل أو ينسى صيام ثالثة أاي

 فقال: ليهدي إن وجد هداًي، أو وإال فليصم ثالثة أمي يف احلج وسبعة إذا رجع.
 طالب: ................. 

وهللا الذي يظهر أهنم يشاركون. فالذي جيهل أو ينسى صيام ثالثة أايم يف احلج أو ميرض فيها فال يصومها 
ده، قال: ليهدي إن وجد هداًي، وإال فليصم؛ ألهنا كأنه يريد أن مكاهنا يف احلج السبعة يف حىت يقدم بل

 احلج، فإذا مل تصم يف احلج ال بد أن يُهدي إن وجد، وإال فليصم مكاهنا. 
 أحسن هللا إليك.
 ابب جامع احلج

رضي هللا -عاص حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو بن ال
للناس مبىًن، والناس يسألونه فجاءه رجل فقال  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: وقف رسول هللا  -عنهما

 «احنر وال حرج»: -صلى هللا عليه وسلم-له: اي رسول هللا مل أشعر فحلقت قبل أن أحنر، فقال رسول هللا 
قال: فما سئل رسول  «ارم وال حرج»أرمي، قال: مث جاءه آخر فقال: اي رسول هللا مل أشعر فنحرت قبل أن 

 . «افعل وال حرج»عن شيء ُقد م وال أخر إال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وحدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر 

ال إله »رف من األرض ثالث تكبريات، مث يقول: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة ُيكرب على كل ش
إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، آيبون اتئبون عابدون ساجدون، 

 . «لربنا حامدون، صدق هللا وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده
رضي هللا -عباس، عن ابن عباس  وحدثين عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل عبد هللا بن

صلى -مر  ابمرأة وهي يف حمفتها، فقيل هلا: هذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنهما
. «نعم ولك أجر»فأخذت بَضُبعي صيب كان معها فقالت: أهلذا حج اي رسول هللا؟ قال:  -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز أن رسول هللا وحدثين عن مالك عن إبراهيم بن أيب عبلة 



ما رُئي الشيطان يوًما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة، وما ذلك »قال:  -وسلم
قيل: وما رأى يوم بدر اي  «إال ملا رأى من تنزل الرمحة وجتاوز هللا عن الذنوب العظام إال ما أري يوم بدر

 . «أما إنه قد رأى جربيل يزع املالئكة»سول هللا؟ قال: ر 
وحدثين عن مالك عن زايد بن أيب زايد موىل عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة عن طلحة بن عبيد هللا بن  

أفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أان »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-كريز أن رسول هللا 
 . « إله إال هللا وحده ال شريك لهوالنبيون من قبلي: ال

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه املِغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: اي رسول هللا، ابن خطل  -وسلم

-. قال مالك: ومل يكن رسول هللا «اقتلوه»: - عليه وسلمصلى هللا-متعلق أبستار الكعبة، فقال رسول هللا 
 يومئذ حمرًما وهللا أعلم. -صلى هللا عليه وسلم

أقبل من مكة حىت إذا كان بُقديد  -رضي هللا عنهما-وحدثين عن مالك عن انفع أن أن عبد هللا بن عمر 
 ابن شهاب مبثل ذلك.  جاءه خرب من املدينة، فرجع فدخل مكة بغري إحرام. وحدثين عن مالك عن

وحدثين عن مالك عن حممد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن حممد بن عمران األنصاري عن أبيه أنه قال: 
عدل إيل عبد هللا بن عمر وأان انزل حتت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك حتت هذه السرحة؟ فقلت: 

-لك، فقال عبد هللا بن عمر: قال رسول هللا أردت ظلها، فقال: هل غري ذلك؟ فقلت: ال، ما أنزلين إال ذ
إذا كنت بني األخشبني من مىن ونفخ بيديه حنو املشرق فإن هناك واداًي يقال له: »: -صلى هللا عليه وسلم

 .«السرر، به شجرة سرة حتتها سبعون نبًيا
رضي هللا -وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم عن ابن أيب مليكة أن عمر بن اخلطاب 

مر  ابمرأة جمذومة، وهي تطوف ابلبيت، فقال هلا: اي أمة هللا، ال تؤذ الناس لو جلست يف بيتك،  -عنه
فجلست فمر  هبا رجل بعد ذلك، فقال هلا: إن الذي قد هناك قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت ألطيعه 

 حيًّا وأعصيه ميًتا. 
كان يقول: ما بني الركن والباب   -رضي هللا عنهما-اس وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عب

 ُملتزم. 
وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أنه مسع أنه مسعه يذكر أن رجاًل مر على 
أيب ذر ابلرََّبذة، وأن أاب ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت احلج، فقال: هل نزعك غريه؟ فقال: ال، قال: 

العمل. قال الرجل: فخرجت حىت قدمت مكة فمكثت ما شاء هللا، مث إذا أان ابلناس منقصفني  فائتنف



على رجل، فضاغطت عليه الناس، فإذا أان ابلشيخ الذي وجدت ابلربذة، يعين أاب ذر رضي هللا عنه، فلما 
 الذي حدثتك. هو رآين عرفين، فقال: 

يف احلج؟ فقال: أو يصنع ذلك أحد، وأنكر ذلك. وحدثين عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن االستثناء 
 سئل مالك هل حيتش الرجل لدابته من احلرم؟ فقال: ال.

 : ابب جامع احلج. -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
جرت العادة عند بعض املؤلفني أهنم يف أواخر األبواب، أواخر الكتب، جيعلون هناك اباًب جامًعا أو كتااًب 

جيمعون فيه األحاديث املتفرقة اليت ال تدخل حتت األبواب السابقة، وال يضبطها جامًعا من كتاب، و 
 ضابط، حبيث يارجم عليها بارمجة تدل عليه. 

يقول: ابب جامع احلج، أحاديث موضوعها يف احلج ال يربط رابط حبيث يارجم عليها هبذا الرابط، وال 
 تنطوي حتت األبواب السابقة. 
ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال: حدثين حيىي عن مالك عن 

مبىن والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: اي رسول هللا مل أشعر،   -صلى هللا عليه وسلم-وقف رسول هللا 
عليه الصالة -كأنه نسي وزال عنه شعوره، وفقد التقدمي والتأخري، فحلقت قبل أن أحنر، فقال له الرسول 

، وبعضهم يرى أن هذا القيد مؤثر يف احلكم، وأنه ال جيوز تعمد التقدمي «احنر وال حرج»: -الموالس
والتأخري، وأما إذا نسي أو جهل فال شيء عليه، والقاعدة العامة، ما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال: 

 افعل وال حرج، فهذا يدل أن هذا مراد، ماذا فيه؟
 طالب: ................. 

  أيت.سي
عليه -، الرسول «احنر وال حرج»: -صلى هللا عليه وسلم-مل أشعر فحلقت قبل أن أحنر، فقال رسول هللا 

رتب، فلما نزل من املزدلفة بدأ برمي مجرة العقبة، مث بعد ذلك حنر هديه، مث حلق شعره،  -الصالة والسالم
، لكن لو حصل «ذوا عين مناسككمخ»مث أفاض، طاف على هذا الارتيب، وهذا هو األفضل فعله، وقال: 

تقدمي وأتخري بني هذه األعمال، فالقاعدة تقول: ما سئل عن شيء قدم وال أخر يف ذلك اليوم إال قال: 
، مث جاءه رجل وجاءه آخر «احنر وال حرج»: -صلى هللا عليه وسلم-، فقال رسول هللا «افعل وال حرج»

قال: فما سئل  «ارم وال حرج»فنحرت قبل أن أرمي، فقال: فقال: اي رسول هللا مل أشعر، يعين مل أنتبه، 
، يعين افعل هذا الذي «افعل وال حرج»عن شيء قدم وال أخر إال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 بقي عليك من غري إمث.
 نعم.



 طالب: ................. 
زدلفة قبل عرفة، ماذا تقول؟ يصلح أم ما وهللا الذي يظهر أنه يف ذلك اليوم، واال لو قال مثاًل: وقفت مب

، جاءت «افعل وال حرج»يصلح؟ جاء فيه أيًضا حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: 
يف رواية ذلك اليوم، لكن لو مثاًل أخر طواف اإلفاضة، أو مثاًل أخر احللق لليوم الثاين، وأخ ر النحر، أخر 

جيوز، ملاذا؟ ألهنا وإن   جيوز؟، وأراد أن يقدم وأن يُؤخر، نقول: ما جيوز أو أعمال يوم النحر إىل اليوم الثاين
 كانت يف غري ذلك اليوم إال أهنا من أعمال ذلك اليوم.

كان إذا قفل من   -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
ال كرب وإذا هبط سب ح، يكرب على كل شرف من األرض، غزو أو حج أو عمرة، يكرب على كل شرف، إذا ع
يسأل أحيااًن يف غري  «ال إله إال هللا وحده ال شريك له»إذا قفل يعين رجع، ثالث تكبريات، مث يقول: 

السفر شخص بسيارته طلع جسر مثاًل أو نزل يف نفق هل نقول: كربِ  إذا طلعت على اجلسر، وسبِ ح إذا 
ما مينع أبًدا، املعىن ظاهر؛ ألن العلو يناسب التكبري والنزول يناسب التسبيح والتنزيه،  نزلت يف النفق؟ ما فيه

، مث يزيد بعد ذلك: «ال إله إال هللا وحده ال شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير»يقول: 
، «األحزاب وحدهآيبون، اتئبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق هللا وعده، ونصر عبده، وهزم »
يف يوم األحزاب، وهزم األحزاب وحده يعين  -صلى هللا عليه وسلم-حممد  «صدق هللا وعده ونصر عبده»

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژمن غري فعل بشر، ويقول قائلهم ممن يتصدر يف وسائل اإلعالم ملا قيل له: 

اريخ والبواخر واملدري ويش قال نستمر على هذا وننتظر والناس تصنع الطائرات والصو   ٨٤٩البقرة:  ژ ژ
وننتظر النصر وكم من فئة قليلة هذا على خطر عظيم هذا يعارض كالم من؟ يعارض كالم هللا جل وعال 

 هذا خطر مثل هذا الكالم مزلة.
 طالب: ................. 

 وردت يف السنن. 
-ن عباس، أن رسول هللا حدثين عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل عبد هللا بن عباس، عن اب 

، هي ال -صلى هللا عليه وسلم-مر ابمرأة وهي يف حمفتها، فقيل هلا: هذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
، فأخذت بضُبعي صيب كان معها فقالت: -صلى هللا عليه وسلم-تعرفه لكن ملا قيل هلا: هذا رسول هللا 

حج، ما معىن له حج؟ يعين أنه يصح منه احلج، فال له  «نعم، ولك أجر»أهلذا حج اي رسول هللا؟ قال 
يشار  يف صحة احلج البلوغ وال التمييز، أيًضا له حج، كيف له حج؟ يعين أنه يصح، وعلى قول من 
يقول: إن غري املكلف تكتب له احلسنات يكون له أجرها وهلا أجر، حيث تسببت يف هذا األجر وهذا 

ابلصبيان، ويعرف أهنم غري مكلفني ويقول فالن: أليب حجته، احلج وهذه العبادة، وبعض الناس حيج 



وفالنة: حجتها ألمي، وفالن: حجة جلديت، وفالنة: حجتها جلديت، وهكذا مادام له حج، وهو ما يكتب 
له شيء وال يكتب عليه، وليس حباجة إىل هذه احلجة، فيصرف أجرها ملن حيتاجه، وهذا بناء على أن احلج 

الثاين أنه على قول من يقول: إن أي قربة فعلها األمر هذه من جهة، و  «عن أبيك حج»يقبل النيابة: 
ولك »فأهدى ثواهبا حلي أو ميت نفعه، هذا ماشي، لكن هلا أن هتدي ما ثبت هلا من األجر ملن شاءت 

، لكن أجر الصيب أو حج الصيب هلا أن تتصرف فيه؟ ليس هلا ذلك، لكن أن هتدي ما ثبت هلا من «أجر
جر الوارد يف هذا احلديث جاري على قول من يطرد وصول الثواب يف مجيع العبادات إىل من أهدي له، األ

 أما من يقول: إنه ال يصل إال ما ثبت به النص، وما عدا ذلك يبقى على املنع، فهؤالء هلم أيًضا رأيهم. 
صلى هللا عليه -رسول هللا وحدثين عن مالك عن إبراهيم بن أيب عبلة عن طلحة بن عبد هللا بن كريز أن 

أذل وأبعد عن اخلري  «ما رئي الشيطان يوًما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ»قال:  -وسلم
هو ال يريد الرمحة يف بين آدم،  «منه يف يوم عرفة، وما ذلك إال ملا رأى من تنزل الرمحة»وأشد غيظًا وحنًقا 

ص:  ژ جخ مح جح ژوهلذا كانت هذه وظيفته وأقسم عليها:  هو يريد أن يشاركوه فيدخلوا معه النار؛

إال ملا رأى من »  م:، فيغيظه أن يكسبوا احلسنات، يغيظه أن متحى عنهم ذنوهبم وتكفر عنهم سيئاهت ٢٨
عليه -جاء يف خرب رواه ابن ماجه وفيه ضعف: أن النيب  «تنزل الرمحة، وجتاوز هللا عن الذنوب العظام

فقال هللا جل وعال:  -شية عرفة سأل هللا جل وعال أن يغفر للحجاج مجيع ذنوهبم يف ع -الصالة والسالم
فلم جُيَب، فلما كان يف املزدلفة سأل هذه  «واملظامل»: -عليه الصالة والسالم-قد فعلت إال املظامل، فقال 

 املسألة فأجيب. املقصود أن هذا احلديث مضعف عند أهل العلم والبخاري ال يثبته. 
؛ ألنه رأى النصر املبني، وهذا ال شك أنه يغيظه، ملا رأى من النصر، قيل: وما رأى «ا أري يوم بدرإال م»

يصفهم ويرتبهم، يقدم ويؤخر، وإذا  «أما إنه قد رأى جربيل يزع املالئكة»يوم بدر اي رسول هللا؟ قال: 
ه األمور ال شك أنه من حضر املالئكة حضر النصر معهم. املقصود أن مثل يغيظه، والذي يغيظه مثل هذ

جنده الذي يغيظه انتصار املسلمني وارتفاع سهم األخيار أو انتصار لشعائر الدين، األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر واجلهاد وغريها والدعوة، الذي يغيظه مثل هذه األمور ال شك أن فيه من صفاته، بل هو من 

ذه األعمال، لسانه ُمصلت على أهل اخلري من خيار جنده، بعض الناس يسعى جاهًدا أال تقوم قائمة هل
 هذه األمة من علمائها وأهل احلسبة وأهل الدعوة، ال يريد أن ينتشر اخلري وهللا املستعان. 

يقول: وحدثين عن مالك عن زايد بن أيب زايد موىل عبد هللا بن عيَّاش بن أيب ربيعة عن طلحة بن عبد هللا 
 زايد بن أيب زايد هذا متكلم فيه، لكنه خر ج له اإلمام مسلم. -هللا عليه وسلم صلى-بن كريز أن رسول هللا 

حيث يقول : مجلة الصحيح 
 .           ال

توجد عند مالك والنبال                    
. 



فاحتاج أن ينزل يف اإلسناد           
إىل يزيد بن أيب زايد                     .

. 
أفضل الدعاء: دعاء يوم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم- بن َكريز أن رسول هللا عن طلحة بن عبد هللا

والقصد من هذا احلث عليه، فليكثر منه، شرع اجلمع بني الصالتني مجع تقدمي يف أول وقت صالة  «عرفة
إله  ال»هذا الذكر، التوحيد  «وأفضل ما قلت أان والنبيون من قبلي»الظهر ليطول الوقت للذكر والدعاء، 

 . «إال هللا وحده ال شريك له
دخل  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول هللا 

مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر" دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر، فدل على أنه مل يكن حمرًما، 
ل له: اي رسول هللا، ابن خطل متعلق أبستار الكعبة، وقد وأن مكة فتحت َعنوة، فلما نزعه جاءه رجل فقا

صلى هللا -واإلغراء به وذمه وذم دينه، فقال رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-فعل ما فعل من هجو النيب 
يعين ولو كان متعلًقا أبستار الكعبة؛ ألن التعلق أبستار الكعبة ال يعيذ وال يعفي  «اقتلوه»: -عليه وسلم

 يومئٍذ حمرًما، نعم. -صلى هللا عليه وسلم-. قال مالك: ومل يكن رسول هللا اجملرم
 طالب: ................. 

 ما هو؟
 طالب: ................. 

مل ينكر التعلق ابألستار، لكن إذا كان أمره أعظم من ذلك وهو  -عليه الصالة والسالم-منهم من قال النيب 
 هذا ما فيه دليل وإن قيل بذلك.بصدد أن يقتل، فكيف ينكر عليه؟ 

 طالب: ................. 
 لكن ما نُبه يف وقته هذا وقت حاجة.

 طالب: ................. 
ال هو الكالم ماذا عليه؟ على أنه بصدد أن يقتل، كيف ينكر عليه؟ لو قال واحد بعد الرجل مسبل وإال 

 .-عليه الصالة والسالم-وهجو النيب فيه املسألة أعظم من ذلك، فيه الشرك األكرب والقتل 
 طالب: ................. 

 ال، ما فيه إشكال يعين ما فيها أي دليل. 
وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر أقبل من مكة حىت إذا كان ابلُقديد جاءه خرب من املدينة 

 والقرية اجلامعة، نعم.
 طالب: ................. 

 امللتزم.  سيأيت ما ذكره يف ال شك أنه بدعة،



حدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر أقبل من مكة حىت إذا كان ابلُقديد جاءه اخلرب من املدينة، 
فرجع فدخل مكة بغري إحرام، فعلى هذا الذي ال يريد احلج وال العمرة له أن يدخل مكة بغري إحرام، وله 

فدل على أن الذي  «عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة هن هلن وملن أتى»أن يتجاوز املواقيت: 
 ال يريد احلج وال العمرة له أن يدخل بغري إحرام، واملسألة خالفية ذهب ذكرها. 

وحدثين عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك، وحدثين عن مالك عن حممد بن عمرو بن حلحلة الديلي 
قال: "عدل إيل عبد هللا بن عمر" عدل إيل عبد هللا بن عمر  عن حممد بن عمران األنصاري عن أبيه أنه

يعين لعله مال إليه، وأان انزل حتت سرحة بطريق مكة، السرحة هي الشجرة الكبرية هلا شعب وهلا فروع. 
فقال: ما أنزلك حتت هذه السرحة، فقلت: أردت ظلها، فقال: هل غري ذلك؟ فقلت: ال، ما أنزلين إال 

إذا كنت بني األخشبني من مىن » -صلى هللا عليه وسلم- بن عمر: قال رسول هللا ذلك. فقال عبد هللا
واألخشبان هم  «ونفخ بيده حنو املشرق فإن هناك واداًي يقال له: السهرر، به شجرة ُسرَّ حتتها سبعون نبيًّا

أي:  «ون نبيًّاسر حتتها سبع»اجلبالن احمليطان مبكة، ومنهم من يقول: إن األخاشب هي اسم جلبال مكة 
ولد حتتها فقطع سرهم، وهو ما تفعله القابلة ابلولد، واحلديث خمرج عند النسائي لكن ال يسلم من مقال 

 حممد بن أيب عمران بن أيب حلحلة األنصاري عن أبيه، وهنا يقول: فقال عبد هللا بن عمر، نعم.
 طالب: ................. 

بيًّا، على كل حال هذه الشجرة ال وجود هلا، ومثلها مما يتعلق به على كالمه أهنم ولدوا حتتها سبعني ن
اجلهال، ويكون سبًبا للشرك والتربك مبثل هذه الشجرة، ينبغي أن يعمى مكاهنا، وهكذا حصل. قال: 
وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن حزم عن ابن أيب مليكة أن عمر بن اخلطاب مر ابمرأة جمذومة وهي 

ل هلا: اي أمة هللا ال تؤذ الناس، لو جلست ببيتك، فجلست فمر هبا رجل بعد ذلك تطوف ابلبيت، فقا
فقال هلا: إن الذي كان قد هناك قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت ألطيعه حيًّا وأعصيه ميتا. نعم هي 
 تعرف قدر ويل األمر، وما جاء من النصوص يف وجوب طاعته، وأن أمره يكتسب الشرعية من قول هللا جل

فعلى هذا ال يعلق أمره بوجوده، إمنا أمره ما دام شرعًيا   ٢٩النساء:  ژ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژوعال: 
 فإنه ميتثل يف وجوده وبعد وفاته.
 طالب: ................. 
 أحد قال: جمنونة؟ جمذومة.
 طالب: ................. 

الناس، وبعضهم يقول: إن االتصال والقرب ال، جمذومة، أصاهبا داء اجلذام؛ ألنه ينبعث منه روائح تؤذي 
منه سبب للعدوى على اخلالف بني أهل العلم يف العدوى. قال عن مالك: إنه بلغه أن عبد هللا بن عباس  



كان يقول: ما بني الركن والباب ملتزم، وكان يلتزمه ابن عباس، وثبت عن ابن عمر أيًضا أنه كان يلتزمه 
الركن، نعم احلجر األسود والباب ال أبس من التعلق هبا والتزامه، ومل يثبت ويلصق به صدره وذراعيه ما بني 

 يف ذلك شيء من املرفوع. 
ابن واسع أنه مسعه يذكر  -بفتح احلاء-وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن َحبان 

احلج، فقال: هل نزعك غريه؟ أن رجل مر على أيب ذر ابلرَبذة، وأن أاب ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت 
فقال: ال، قال: فائتنف العمل، ما معىن ائتنف العمل؟ استقبله األمر أنف يعين مستقبل ومستأنف، وروضة 
أنف يعين مل ترع، ائتنف العمل، قال الرجل: فخرجت حىت قدمت مكة، فمكثت ما شاء هللا، مث إذا أان 

اغطت عليه الناس، فإذا أان ابلشيخ الذي وجدت ابلناس منقصفني على رجل يعين جمتمعني عليه، فض
ابلرَبذة، يعين أاب ذر، قال: فلما رآين عرفين، فقال: هو الذي حدثتك. طيب أبو ذر ملا جاء إىل املدينة من 
الشام اجتمع عليه الناس، وجاء إىل مكة من الربذة اجتمع عليه الناس، ملاذا؟ سببه أن الناس عندهم حب 

بينه وبني والة  -رضي هللا تعاىل عنه وأرضاه-القدمي واحلديث، هذا بينه وبني أيب ذر استطالع عموًما يف 
األمر يف ذلك الوقت معاوية وغري معاوية خالف يف توزيع األموال، له رأي يف ِقسمة األموال بني الناس، 

نة ملا اجتمع عليه الناس أموال بيت املال، فلما حصل أنه نفي إىل الشام مث رجع إىل املدينة، مث نُفي من املدي
 إىل الرَبذة، مصداقًا ملا جاء يف حقه من أنه يعيش وحده وميوت وحده.

املقصود أن الناس جيتمعون على مثل هذا ويلتفون حوله من ابب حب االستطالع من هذا الشخص الذي 
صته يف الصحيح ملا خالف ويل األمر، ونفاه ويل األمر وفعل كذا. املقصود أن مثل هذا يلتف عليه الناس وق

 اجتمع عليه الناس ابملدينة ملا نُفي من الشام. 
يرى أن  -رضي هللا تعاىل عنه-وحدثين عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن االستثناء يف احلج، أبو ذر 

ادخار األموال خمالف ملا جاء يف النصوص من تقدمي األموال ولو أن..، وما يسرين أن يل مثل أحد ذهًبا، 
ى اثلثة إال وعندي منه درهم إال شيء أرصده لدين إال أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا، هذه أتيت عل

وجهة نظره، وهي تستمسك به من يرى أو من يشرع للمذاهب الباطلة الفاسدة من االشاراكية وغريها،  
هبا، ما  كتبوا يف هذا مؤلفات االشاراكي الزاهد أبو ذر، لكن هم يصطادون مثل هذه األمور ويشرِ عون

يروجونه من ابطلهم، وأبو ذر منها براء؛ ألنه يرى أن يف املال حق سوى الزكاة، ال ميكن أن يوجد حمتاج من 
 املسلمني وأخوه يكنز األموال.

وحدثين عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن االستثناء يف احلج فقال: أَو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك، 
فمحلي حيث حتبسين، فهذا رأي ابن شهاب، ُسئل مالك هل يف يستثين يف احلج فيقول: إن حبسين 
 االستثناء شيء؟ واالستثناء فيه حديث.



 طالب: ................. 
 االستثناء وقت اإلحرام، يعين.
 طالب: ................. 

االستثناء وقت اإلحرام، هل ينفع أو ما ينفع؟ يعين ما بذهنه شيء هل خيشى أن حيصل شيء، هذا 
ص ما بذهنه شيء والذي يغلب على ظنه أنه ال يعارضه أمر، والثاين عنده مقدمات، فيخشى أن ُيصد شخ

عن البيت، خيشى أن ميرض فال يتابع. املقصود أنه خيشى عنده مقدمات، وشخص اثلث صورته ال مرض 
ختشى من  وإمنا خيشى أن يصد؛ ألنه ليس معه رخصة، رخصة حج، فهل ينفع يف مثل هذه األحوال، امرأة

احليض فتشار  ينفع أو ما ينفع؟ جاء حديث ُضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أهنا أرادت احلج وهي 
حجي واشارطي، فإن لك »: -عليه الصالة والسالم-شاكية، وهذا يف الصحيح يف البخاري، فقال هلا النيب 

ه مثل حاهلا، خالفًا ملن قال: إنه فينفعها يف مثل هذه احلالة، وينفع من كان حال «على ربك ما استثنيت
خاص هبذه املرأة وال ينفع ألحد بعدها، وهذا قول، ومنهم من قال: إنه ينفع مطلًقا من كانت عنده 
مقدمات، أو ليس عنده مقدمات، والقول الوسط أنه ينفع من كانت املقدمات يف..، اليت حتول..، 

 مقدمات ما حيول بينه وبني إمتام احلج. 
هل حيتش الرجل لدابته من احلرم؟ فقال: ال؛ ألنه جاء النهي عن احلشيش ال خيتال خالها،  سئل مالك:

 وهو احلشيش، وال يستثىن من ذلك إال اإلذخر، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب حج املرأة بغري ذي حمرم. 
ها، أو كان هلا فلم قال مالك يف الَصرورة من النساء اليت مل حتج قط: إهنا إن مل يكن هلا ذو حمرم خيرج مع
 يستطع أن خيرج معها، أهنا ال تارك فريضة هللا عليها يف احلج لتخرج يف مجاعة النساء.

 : ابب حج املرأة بغري حمرم -رمحه هللا-يقول 
جاءت النصوص املتكاثرة املتضافرة على حترمي سفر املرأة من غري حمرم، واملقصود ابحملرم من هو زوجها ومن 

التأبيد، وما عدا ذلك فال يكون حمرًما وله شرو  إذا توافرت فيه حبيث يستطيع منعها ومنع حترم عليه على 
من أرادها صحت حمرميته، وإال فال. قال مالك يف الصرورة من النساء، الصرورة الذي مل حيج، ويقال ملن مل 

ذو حمرم خيرج معها، أو كان هلا يتزوج صرورة أيًضا، يف الصرورة من النساء اليت مل حتج قط أهنا إن مل يكن هلا 
فلم يستطع أن خيرج معها: إهنا ال تارك فريضة هللا عليها يف احلج لتخرج يف مجاعة النساء. اإلمام مالك يرى 
أن املرأة مع أمن الفنت ومع مجع من النساء أن هلا أن حتج من غري حمرم، هذا إذا أمنت الفتنة ووجد مجع من 

حرم  -صلى هللا عليه وسلم-مالك وال غري مالك، إمنا العربة مبا ثبت النيب النسوة، لكن ال عربة بقول 
َ
فامل



يقول: إذا جاء هنر هللا بطل هنر معقل، وكل يؤخذ من  -رمحه هللا-شر  لوجوب احلج على املرأة، ومالك 
 قوله ويرد كما قال اإلمام مالك إال صاحب احلجرة النيب، عليه الصالة والسالم.

 تعابب صيام التم
أهنا   -رضي هللا عنها-حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبري عن عائشة أم املؤمنني 

كانت تقول: الصيام ملن متتع ابلعمرة إىل احلج، ملن مل جيد هداًي، ما بني أن يهل ابحلج إىل يوم عرفة فإن مل 
 يصم صام أايم مىن. 

أنه كان  -رضي هللا عنهما-بد هللا عن عبد هللا بن عمر وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سامل بن ع
 يقول يف ذلك مثل قول عائشة رضي هللا تعاىل عنها.

      ی ىئ ىئ ىئ ژصيام التمتع: صيام التمتع يعين الصيام ملن مل جيد دم التمتع: ابب  :-رمحه هللا تعاىل-يقول 

إذا مل جيد ما استيسر من   ١٩٦البقرة:  ژ جثمث يت ىت ختمت               حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ  ی ی ی
اهلدي يعدل إىل الصيام، صيام ثالثة أايم يف احلج، يعين ظرفها احلج، وأما السبعة فإذا رجع. قال: حدثين 
حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبري عن عائشة أم املؤمنني أهنا كانت تقول: الصيام ملن متتع 

مل جيد هداًي، ما بني أن يهل ابحلج إىل يوم عرفة، يعين على هذا حيرم ابحلج قبل يوم ابلعمرة إىل احلج ملن 
عرفة بثالثة أايم فيصوم السادس والسابع والثامن، فيحرم قبل السادس ليصوم السادس والسابع والثامن، 

 اليوم الثالث، وتقدم ما يف صيام يوم عرفة وإذا مل يستطع كان معه ما يستطيع أن يشاري به هداًي فضاع يف
فقد نقوده اليت هو عازم على أن يشاري هبا هداًي، فيصوم أايم مىن وصيام أايم مىن ال جيوز أايم مىن أايم 

 أكل وشرب، فال جيوز صيامها إال ملن مل جيد اهلدي فيصومها، فإن مل يصم صام أايم مىن. 
بن عمر أنه كان يقول يف ذلك مثل وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا 

 قول عائشة رضي هللا تعاىل عنها.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الجهاد ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لشيخنا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ،د هلل رب العالمينالحم

 والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 باب الترغيب في الجهاد  ،كتاب الجهاد :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-رة حدثني يحيى بن يحيى عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هري
اِئِم َكَمَثلِ  َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي اْلُمَجاِهدِ  َمَثلُ »قال:  -عليه وسلم اِئِم اْلَقاِئِم الصَّ  ِصَيامٍ  َوالَ  َصاَلةٍ  ِمنْ  َيْفُترُ  اَل  الَِّذي الدَّ

صلى هللا -أن رسول هللا  -هللا عنهرضي -، وعن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة «عَيْرجِ  َحتَّى
 َأنْ  َكِلَماِتهِ  َوَتْصِديقُ  َسِبيِلهِ  ِفي اْلِجَهادُ  ِإالَّ  َبْيِتهِ  ِمنْ  ُيْخِرُجهُ  اَل  َسِبيِلهِ  ِفي َجاَهدَ  ِلَمنْ  َّللاَُّ  َتَكفَّلَ : " قال-عليه وسلم

هُ  َأوْ  ،اْلَجنَّةَ  ُيْدِخَلهُ    «.ةَغِنيمَ  َأوْ  َأْجرٍ  ِمنْ  َنالَ  َما َمعَ  ِمْنهُ  َخَرجَ  الَِّذي َمْسَكِنهِ  ِإَلى َيُردَّ
-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 

 َفَرُجلٌ  َأْجرٌ  َلهُ  يَ هِ  الَِّذي َفَأمَّا ؛ِوْزرٌ  َرُجلٍ  َوَعَلى ،ِسْترٌ  َوِلَرُجلٍ  ،َأْجرٌ  ِلَرُجلٍ  اْلَخْيلُ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم
ْوَضةِ  َأوْ  اْلَمْرجِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِطَيِلَها ِفي َأَصاَبْت  َفَما ،َرْوَضةٍ  َأوْ  َمْرجٍ  ِفي َلَها َفَأَطالَ  َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي َرَبَطَها  َلهُ  تَ َكان الرَّ
ْت  َأنََّها َوَلوْ  ،َلهُ  َحَسَناتٍ  َوَأْرَواُثَها آَثاُرَها َكاَنتْ  َشَرَفْينِ  َأوْ  َشَرف ا َفاْسَتنَّْت  َذِلكَ  ِطَيَلَها ُقِطَعْت  َأنََّها َوَلوْ  ،َحَسَناتٌ   َمرَّ
ي ا َرَبَطَها َوَرُجلٌ . َأْجر َلهُ  َفِهيَ  َحَسَناتٍ  َلهُ  َذِلكَ  َكانَ  ِبهِ  َيْسِقيَ  َأنْ  ُيِردْ  َوَلمْ  ِمْنهُ  َفَشِرَبْت  ِبَنَهرٍ  ا َتَغنِِ  َيْنَس  َوَلمْ  َوَتَعفُّف 
ْساَلِم أِلَْهلِ  َوِنَواء   َوِرَياء   َفْخر ا َرَبَطَها َوَرُجلٌ  .ِسْترٌ  ِلَذِلكَ  َفِهيَ  ،ُظُهوِرَها ِفي َواَل  ِرَقاِبَها ِفي َّللاَِّ  َحقَّ   َعَلى َفِهيَ  اإلِْ
 َهِذهِ  ِإالَّ  َشْيءٌ  ِفيَها َعَليَّ  ُيْنَزلْ  َلمْ » :َفَقالَ  اْلُحُمرِ  َعنْ  -صلى هللا عليه وسلم- َّللاَِّ  َرُسولُ  َوُسِئلَ  .«ِوْزرٌ  َذِلكَ 
 .«{َيَرهُ  َشرًّا َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْير ا َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ }: اْلَفاذَّةُ  اْلَجاِمَعةُ  اآْلَيةُ 

ول أنه قال: قال رس وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر األنصاري عن عطاء بن يسار
أال  .َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُيَجاِهدُ  َفَرِسهِ  ِبَعَنانِ  آِخذٌ  َرُجلٌ  ؟َمْنِزال النَّاسِ  ِبَخْيرِ  ُأْخِبُرُكمْ  َأاَل » :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أخبركم بخير الناس منزال  بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصالة، ويؤتي الزكاة ويعبد هللا ال يشرك به 
  .«شيئ ا
أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده  :ثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قالوحد
ْمعِ  َعَلى -صلى هللا عليه وسلم- َّللاَِّ  َرُسولَ  َباَيْعَناقال:   َوَأنْ  ،َواْلَمْكَرهِ  َواْلَمْنَش ِ  َواْلُعْسرِ  اْلُيْسرِ  ِفي َوالطَّاَعةِ  السَّ

  ." اَلِئمٍ  َلْوَمةَ  َّللاَِّ  ِفي َنَخافُ  اَل  ُكنَّا َحْيُثَما ِباْلَحقِِ  َنُقومَ  َأوْ  َنُقولَ  َوَأنْ  ،َأْهَلهُ  اأْلَْمرَ  ُنَناِزعَ  اَل 
 ِمنْ  ُجُموع ا َلهُ  ْذُكرُ يَ  اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  ِإَلى اْلَجرَّاحِ  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأُبو َكَتبَ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال: 

وِم فُ  َوَما الرُّ ةٍ  ُمْنَزلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٍ  ِبَعْبدٍ  َيْنِزلْ  َمْهَما َفِإنَّهُ  ،َبْعدُ  َأمَّا :اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  ِإَلْيهِ  َفَكَتبَ  ،ِمْنُهمْ  َيَتَخوَّ  ِشدَّ



ا َبْعَدهُ  َّللاَُّ  َيْجَعلْ  نَّهُ  ،َفَرج   اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا} :ِكَتاِبهِ  ِفي َيُقولُ  َتَعاَلى َّللاََّ  َوَأنَّ  ،ُيْسَرْينِ  ُعْسرٌ  َيْغِلبَ  َلنْ  َواِ 
 .{ُتْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  َّللاََّ  َواتَُّقوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا

أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
، االجهاد، الكتاب مر التعريف به مرار   كتاب ،بسم هللا الرحمن الرحيم :-حمه هللا تعالىر -بعد كما يقول المؤلف 

كما أن  ،والمراد به بذل الجهد واستغراق الوسع في مجاهدة ومقاتلة الكفار ،والجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة
على ما  لتها، وال يطلق الجهاد إالاالجتهاد في مسائل العلم وبذل الجهد واستغراق الوسع واستنباط األحكام من أد

 ون:وال يقول ،اجتهد في حمل الرحى :ألنهم كما يقولون  ؛فيه مشقة، ال يطلق على الشيء اليسير الهين جهاد
نسان بأن أعظم ما يشق على اإل ومن ،ألن هذه المادة األصل فيما فيه مشقة ؛أو قلم اجتهد في حمل نواة مثال  
بذل النفس وبذل الجهد في العلم وتحصيله واستنباط األحكام من  اوأيض   ،أمر شاق هذا ،يبذل مهجته فداء لدينه

جهاد، وهناك جهاد في غير هذين البابين في غير مقارعة  :فمن هذه الحيثية قيل له ،أدلتها ال شك أن هذا شاق
والجهاد  ،للشيطانجهاد  ،هناك جهاد للنفس اأيض   ،األعداء، ومجاهدتهم، وفي غير تحصيل العلم ونيل أسبابه

هناك من  اوأيض   ،وبالمال، وأكثر النصوص بالجهاد تقدم المال عن النفس اكما يكون باللسان يكون بالسنان أيض  
 .كل هذا جهاد «جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم» :أنواع الجهاد الجهاد باللسان كما جاء في الحديث

ب الجهاد، وفي بعضها تأخيرها عن كتاب الجهاد، واألمر كما ذكرنا وفي بعض النسخ تقديم البسملة على كتا
فمن قدم البسملة هذا هو األصل أن يبدأ  ،ولكل منهما وجه ا،، كما يحصل ذلك في كتاب البخاري أيض  امرار  

 :قلناواألمر كما  ،ن الترجمة بمنزلة اسم السورة والبسملة بعدهاإبالبسملة، ومن قدم الترجمة عن البسملة قال: 
  .سهل
وما جاء في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة  ،: باب الترغيب في الجهاد والحث عليه-رحمه هللا تعالى-يقول 

ترجمة  ،باب الترغيب في الجهاد ،سيأتي ترجمة متأخرة بهذا اللفظ اوأيض   ،الصريحة في الترغيب فيه والحث عليه
واألصل أن يضم هذا الباب المتأخر إلى الباب  ،في الجهادباب الترغيب  ،( وما يليه19( في الحديث )08رقم )
يعني تجعل هذه النصوص في باب واحد تحت ترجمة واحدة وسيأتي إن شاء هللا الكالم على الترجمة  ،المتقدم
  .الثانية
صلى هللا -حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا  :-رحمه هللا-قال 
مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صالة وال صيام حتى »قال:  -ليه وسلمع

 ،ألنه بمجرد خروجه من بيته ال يخرجه من بيته إال الجهاد في سبيل هللا إال أن يرجع وهو في سبيل هللا ؛«يرجع
وال شك أن هذا فضل عظيم أن  ،يام وال من قياموتكتب له حسناته كمثل الصائم القائم الذي ال يفتر من ص

األجر وهو في أمور مباحة ما دام ال يخرجه إال  ،األجر وهو جالس ،األجر وهو نائم ،يكتب له األجر وهو قائم
لم يقطع هذا األجر ويحرم نفسه منه بإتيانه بما ينافيه  الجهاد في سبيل هللا، فأجره دائم مستمر ال ينقطع ما

تمع في وقت واحد جألنه ال يمكن أن ي ؛ا قطع للنية أو استعمال هذا الوقت في ما حرم هللا عليهإم ،ويناقضه
ن كان بعضهم يقول ،طاعة ومعصية في آن واحد إن الجهة منفكة يمكن يكتب مجاهد  ،إن الجهة يبالغ فيها :وا 

يت فيسقط عليهم البيت أنه قد يجتمع قوم للشرب في ب :وهو عاص كما ذكر ابن العربي في عارضة األحوذي



يعني مثل ما قال بعض  ،شك أن هذه مبالغة في انفكاك الجهة ولهم أجر الشهادة، ال ،فيموتون عليهم إثم الشرب
يعني المبالغة إلى هذا الحد في انفكاك الجهة يقابله  ،نه يجب على الزاني غض بصره بالمزني بهاإ :األشعرية

طله، يعني لو صليت وبيدك خاتم ذهب صالتك بالعمل أي عمل محرم يطل بمبالغة الظاهرية في أن كل محرم ي
ال يمكن أن  االجهة يمكن أن تنفك وأحيان   اعليك عمامة حرير الصالة باطلة، لكن أحيان   ،الصالة باطلة ،باطلة
 ،حرير خاتم ذهب أو عمامة :مثلما قلنا ،إلى أمر خارج عن هذه العبادة اإذا كان النهي عائد   ؟متى تنفك ،تنفك

قاتل بسيف  فمثال   ،أو إلى شرطه ،يمكن أن تنفك بأن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه لكن إذا كانت الجهة ال
اشترى به ماء يمكن أن  لكن لو سرق ماال   ،ال يمكن ،ال يمكن أن تنفك الجهة ؟هذا يمكن فك الجهة ،مسروق 

مع أن بعضهم قد يرى أن  ،يمكن أن تنفك الجهة :واهذا قال ،يستعمله للصالة أو يستعمله للشرب يستعمله للطبخ
 ،مثل هذا داخل في المؤثر، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة أو العقل يبطل

صلى -بخالف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج قالوا: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج أن رسول هللا 
لمن جاهد في سبيله ال يخرجه من بيته إال الجهاد  -جل وعال-يعني ضمن هللا - ّللاَّ   َتَكفَّلَ »: -هللا عليه وسلم

ال ينهزه إال » :، ال يخرجه من بيته إال الجهاد في سبيله بهذا الشرط كما جاء نظيره في الصالة«في سبيله
الجهاد فقط دون التشريك،  ،في سبيله ، وهنا ال يخرجه من بيته إال الجهاد«الصالة، فإن له في كل خطوة حسنة

فهذا أحد الثالثة  ،شجاع :أما إذا جاهد وأظهر للناس الجهاد وهو في الحقيقة إنما جاهد واجتهد وبذل وسعه ليقال
لكنه مع ذلك التفت إلى شيء من أمور  ،الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا ال يخرجه إال الجهاد في سبيله

وال يمنع أن  ،وأن تكون كلمة هللا هي العليا ،في نفسه أنه في األصل خرج إلعالء كلمة هللايعني أنه  ،الدنيا
وتصديق كلماته أي  :قال .يقصد بذلك شيء من أمور الدنيا كالغنيمة أو ما أشبه على ما سيأتي الخالف فيه

  .نال من أجر أو غنيمةأو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما  ،يعني إن مات يدخله الجنة ،يدخله الجنة
يرد إلى  ،قسم يقتل فيدخل الجنة وقسم يسلم فال يقتل :تقسيم ،يدخله الجنة هذا إذا قتل في سبيل هللا أو يرده

يحتمل أن تكون  ،أجر أو غنيمة :هذه في قوله "أو" ،غنيمة يرد مع ما نال من أجر أو ،مسكنه الذي خرج منه
ن لم يغنم عاد باألجر وال هذا الكالم مستقيم  :جر قلنا لهفإذا كان الغنيمة قسيمة لأل ،للتقسيم إن غنم ال أجر له وا 

يسوق مثل هذا الكالم  -عليه الصالة والسالم-مع ما جاء في خصائص هذه األمة أنها أحلت لها الغنائم والنبي 
لكن أجر أو  ،هفمن غنم ال أجر ل ،الغنيمة قسيمة لألجر :ليبين شرف هذه األمة ومزيتها على غيرها، نقول

أو أقل منه في  ،أو أجر مع الغنيمة ،إن من أجر التنكير هنا للتعظيم من أجر عظيم إذا لم يغنم :غنيمة أو نقول
ن أو هذه إ :إذا قلنا .كل هذا قيل من قبل أهل العلم والمسألة ال شك أن فيها شيء من اإلشكال ،مقابل الغنيمة

ذا قلنا وربما عاقبت الواو كما يقول بن مالك فيكون مع ما نال من أجر وغنيمة  ،نها بمعنى الواوإ :للتقسيم وا 
ويرد على هذا كما أورد الشراح أيهما  .من دنياه ئ اومع ذلك استعجل شي ،وهذا متجه، يكون الذي غنم له أجره

عل هللا وما يدريك ل»بدر أفضل بال شك  ؟أيهما أفضل ؟ولم يغنم اأو من شهد أحد   ،وغنم امن شهد بدر   :أفضل
ولم يغنم، مع ما نال من  اومن شهد بدرا وغنم أفضل ممن شهد أحد   «اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم

هل يقدح  ،ومع ذلك يبتغي من فضل هللا ،الحج االحج فقط ومن حج مريد   امن حج مريد   هنظير  .أجر أو غنيمة
ج للحج فقط أفضل ممن حج للحج وغيره من ن من حإ :ال يقدح هذا في حجه، لكن هل نقول ؟هذا في حجه



لكن الكالم في هذا  ،أخر ئ اأفضل ممن شركه شي -جل وعال-عمله هلل  صال شك أن من تمح ؟فضل هللا
لكن من حيث أنه يقضي عليه يأتي  ،هذا ما فيه إشكال ؟الشيء الذي شرك به هل يؤثر من حيث نقص األجر

مة وما أبيحت وتمدح بإباحتها وجعل من خصائصها هذه األمة إال ألن ولذلك أحلت الغني ا؛أبد   ،ال ؟على بطالن
مالحظتها ال تؤثر في أصل المقصود، إن المجاهد لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللا، ال يخرجه إال 

ل إن نظر ق ؟لكن حصلت له الغنيمة يردها وال ما يردها ،في األصل الجهاد هو ما نظر إلى الغنيمة أصال  
ة الناس، بال شك يعني ءا مع أن مالحظة أمر الدنيا أسهل من مالحظة مرا ،والحكم للغالب عند أهل العلم ،أجره

أعرض على هذا ما ترجم بها أهل العلم باب ما جاء من الغد إنسان بعمله الدنيا، يعني يدخل فيه من خرج 
إن جاء  :كلمة هللا هي العليا، ومع ذلك قالللغنيمة فقط، من خرج للغنيمة فقط فهذا داخل لكن من خرج لتكون 
يرضي  ما ستعانة به علىإذا كان قصده اال شيء مما يبتغي به مما يستعان به على طاعة هللا قد يؤجر عليه،

ولذلك الذي رجحه بن القيم من أفضل المكاسب  ؛، فاألمور بمقاصدها، إذا قتل فهو شهيد-جل وعال-هللا 
، ما يلزم قد يقر -عليه الصالة والسالم-ألنها هي كسب النبي  ؛اإلطالق الغنائم أفضل المكاسب على ،الغنائم

 ،عالء كلمة هللا ونصر دينه أعظم بكثير مما وقر في قلب الثاني، الذي لم يغنمإ في قلب هذا الذي غنم من إرادة 
لرخاء الذي يتصرف قد يكون اإلنسان هو الذي بجواره في الصالة في المسجد في حال ا ،فهذه أمور متفاوتة

 ،اإلنسان على مقتضى نظره، ويستطيع أن يوازن بين أموره، في حال الرخاء يكون بينه كما بين السماء واألرض
 :هذا مشكل لكن قد يقال ،فيكف بمثل تلك الظروف التي قد يتصرف اإلنسان غير مقتضى نظر اإلنسان، نعم

ألن  ؛كن أن يسوايه إنسان من كل وجه سواء غنم أو لم يغنمنه بالنسبة لهؤالء كل إنسان في هذا المجال ال يمإ
  .-جل وعال-ألن هذا مرده إلى قوة اإلخالص، وصدق المقصد هلل  ؛-جل وعال-هذه أمور تقديرها عند هللا 

منا من تعجل  :بعض اإلنسان ترده أمور الدنيا وال تنقصه من حياته شيء، كما جاء في حديث الصحابي
، ال شك أن الدنيا لها أثر على اآلخرة وهي ههو يهدبها مثل مصعب بن عمير، إلى آخر وفتحت له الدنيا ف

قد ينوي بها قتل الكفار، قد ينوي بها  ،لكن يبقى أن هذه أمور قد تكون معارضه بما هو أقوى من ذلك ،ضرتها
  .فتكون في ميزان حسناته -جل وعال-االستعانة بما يرضي هللا 

صلى هللا عليه -زيد بن أسلمة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول هللا  وحدثني عن مالك عن :قال
لرجل أجر يعني  ؛قسمة ثالثية ،ثالثة «الخيل لثالثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر»قال:  -وسلم

يها بل يأثم باقتنائها، يؤجر على اقتنائها، ولرجل ستر ال يؤجر عليها لذاتها وال يأثم باقتنائها، الثالث ال يؤجر عل
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل هللا مجهزة للغزو جهزها للغزو سواء كان بنفسه أو بإعارتها  :التفصيل

ربطها في سبيل هللا فأطال لها في مرج أو روضة أطال لها الحبل الذي تربط به، في مرج يعني مكان فيه  ،لغيره
، أو روضة تكون مرتفعة فما أصابت في طيلها ذلك من المرجع أو اخفض  وهو في الغالب يكون من ،كأل وعشب

أو شرفين يعني شوط  االروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها الحبل هذا طيلها ذلك فاستنت جرت شرف  
أو شوطين، كانت آثارها  اكما هو شأن المحل المشرف شوط   ،المحل كما هو اسواء كان مرتفع   ،أو شوطين

للنية العامة التي من أجلها اقتنى هذا الخيل وربطه، وهو أنه  ؟مها على األرض، وأرواثها حسنات له، لماذاأقدا
إنما » :لحديث عمر ؛ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به يعني من غير نية في سبيل هللا،



نما لكل امرئ ما نوى  ال قصد وال نوى لها أن تستقي، ومع ذلك كان ، هذا ما أراد أن يسقيه و «األعمال بالنيات وا 
، ووضعه في المسجد لمن يقرأ فيه أو اذلك له حسنات، اكتفاء بالنية العامة، يعني اإلنسان إذا اشترى كتاب  

ينوي كل من قرأ فيه أن ينوي به  :مصحف تكفي هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه، هل يلزم أن نقول
هذا الكتاب، ثم إذا رفعه فالن ونظر فيه نوى أن يقرأ فيه ليؤجر نيات تفصيلية ما  الموقف، يعني يجلس عند

  .هذا الذي ربط في سبيل هللا له أجر ،تكفي النية العامة، فهي له أجر ،تلزم
م ول اوتعفف   ا، يؤجرها يحمل عليها، تغني  ، ليتستغني بها عن سؤال الناس، بإجارتها مثال  اوتعفف   اورجل ربطها تغني  

لم ينس زكاتها إذا أعدها للتجارة، أو لم ينس زكاة ريعها إذا أعدها  ،ينس حق هللا في رقابها، وال في ظهورها
لإلجارة، أو إعارتها على إن في المال حق سوى الزكاة في رقابها وال في ظهورها، فهي لذلك ستر، هذا يستتر 

ى بهذا االستتار، وهذا التعفف نعم أن يستتر بها بها عن سؤال الناس، ويستعف بها عن مسألتهم، ورجل إذا نو 
عن سؤال الناس الذين جاءت النصوص بذمهم، أو يستغني بها في تأمين نفقته ونفقة من يمون ويقوت بهذا النية 

  .يؤجر عليها
 ال  وهذا التقسيم يأتي على كثير من أمور الدنيا، يعني شخص فتح مح ،ورياء  ونواء  لإلسالم اورجل ربطها فخر  

نظار المعسرين، والتصدق  ؟، ما الذي يقصده من المحل التجاري اتجاريًّ  إذا قصد بذلك التيسير على الناس، وا 
لكن إذا قصد بذلك استغالل الناس، أو قصد بذلك مجرد  ،نعم ؟من هذا المحل في بداية، يؤجر على هذه النية

يفتخر به على الناس ورياء  ونواء  ألهل اإلسالم،  ،االتعفف به واالسترزاق منه، كل على نيته، ورجل ربطها فخر  
إما باستدانة تجعله يضيق  ،مثل السيارات الفارهة، كثير من الناس تجده يسلك المسالك غير المرضية لتحصيلها

عندهم أسماء لها قد ال  ،يركب السيارات الفارهة ا:على نفسه وعلى من تحت يده، من أجل أين يقال فخر  
ورياء ، هذا  اة األثمان الكثير ممن يشتريها إنما يركبها فخر  ظصود أنه في كثير من السيارات الباهنستوعبها، المق

نواء يعني عداء ومنواءة  ،ونواء ألهل اإلسالم .من الواجبات ءعليه وزر، ال سيما إذا كانت على حساب شي
فارهة، يقتنص بها من يشاء، ألهل اإلسالم يستغل بها الفرص، كما أنه يوجد من يشتري بعض السيارات ال

إما  ،إذا رآها من رآها ممن ضعفت نفسه ماذا؟بعضهم يشتري السيارة بخمسمائة ألف، بستمائة ألف، من أجل 
ألن هذه األمور مثل ما يحدث اآلن في كثير  ؛امرأة عرفت بشيء من التساهل بالركوب مع اآلخرين أو صبي

ضعاف النفوس، هذا موجود  ،جل أن يقتنص به بعض الضعافتجده إنما يفعل هذا من أ ،من تصرفات الناس
نما يكيد لهؤالء المغفلين، إذا ربطها فخر   ،ال يلزم أن يكيد لإلسالم بالكلية ،نوى ألهل اإلسالم اهذا أيض   ورياء ،  اوا 

لك وزر، فهي على ذ :هذا معروف أنه يأثم به وهي عليه وزر، وكذلك نواء ألهل اإلسالم نسأل هللا العافية، قال
يعني في وقت بعض الناس، بعض السماسرة اآلن تجد ما عنده شيء البتة، ثم بعد ذلك يشتري السيارة يستدين 

ألن الناس يرتاحون في تجاراتهم لمن  ؛يقتنص بها الزبائن ماذا؟لمدة عشر سنوات أقساط لهذه السيارة من أجل 
ارب بها، يعني لو جاءك شخص على سيارة ألن يعطى األموال يض ءمظهره التجارة، ويظنون به أنه كف

وقال: أنا عندي تجارة ماعندك ندخله في تجارتنا ولك نصيبك من الربح بقدر مالك، أو  بنصف مليون مثال  
لو  ،عرفه للتجارةما جاءك شخص على سيارة تالفة ال شك أنك سوف تثق باألول أكثر من الثاني، يقول هذا 

، ويستدين لمدة عشر ما عنده شيء أصال   ،تنقل رجله، ويتخذون لهذا األمر كان عنده تجارة كان اشترى سيارة



فهي  ،هذا يغرر بمثل هؤالء ،سنوات، أقساط لهذا اآلداب، ولم يكن نواء  وعداء  ألهل اإلسالم، إنما تغرير بهم
  .على ذلك وزر

هل هي مثل  ؟و ماذا عليهأ؟ عن الحمر يعني ماذا لمن يقتني الحمر -صلى هللا عليه وسلم-سئل رسول هللا 
 ،نعم وال ال :ما قال ؟ال أمنعم  :قال  -عليه الصالة والسالم-الرسول  ؟هل الحمر مثل الخيل لثالثة ؟الخيل
لو عندك حمار  }فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر ا يره{ :لدخولها في عموم اآلية ؟لماذا

لى مساعدة معه متاع، حملته وحملت متاعه لك أجر، هذا من الخير بحاجه إ وأنت في طريقك وجدت رجال  
تركتها تبول  ،ظل ينتفع به الناس ،ربطتها في مجالس الناس الذي تعمل، لكن إذا قصدت بها اإلضرار مثال  

صلى هللا عليه -وسئل رسول هللا  :يقول ،ألن هذا شر ؛وهذا من همك هذا عليك وزر ،وهذا قصدك ،وتروث فيه
لم يرد ما  ، فالعموم يعمل به ما«لم ينزل علي فيها شيء إال هذه اآلية الجامعة الفاذة»عن الحمر فقال:  -وسلم

في  ةنكر  ،قال: ذرة خير يره }فمن يعمل مثقال ذرة خير ا يره{ :يخصصه، العموم يعمل به حتى يرد ما يخصصه
صلى هللا عليه -والرسول  ،لتنصيص على الخيل، اآلن عندنا ا}ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره{ ،سياق الشرط فتعم

سئل عن الحمر، فأجاب بهذه اآلية الجامعة الفاذة التي تجمع الحمر والبغال والسيارات والطائرات، وكل  -وسلم
ن أراد بها شرًّ  ،أجر اما يمكن أن ينتفع به إذا أراد بها خير    ،أجر عليه ا، إن فعل فيها خير  اصارت عليه وزر   ا،وا 

ن ف   .أثم به اعل فيها شرًّ وا 
أنه قال: قال رسول  : حدثني عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر األنصاري عن عطاء بن يسار-رحمه هللا-قال 
م   َأاَل  :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ب ر ك  معنى  ما ؟في اآلخرة أو في الدارين أو، في الدنيا َمن ز ال   النَّاس   ب َخي ر   أ خ 

 ،ألنه قد يكون بالنسبة لمقاييس الدنيا ؛المرد كله إلى أمر اآلخرة ،ني األفضل على كل حاليع ؟الخيرية هنا
نما كفى الناس عن  ،بالنسبة للدنيا قد ال يكون هذا خير الناس منزال   ،رجل الذي بعده رجل معتزل في غنيمتهال وا 

يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها  فالمرد إلى اآلخرة، يوشك أن ،يوم القيامة شره صار من خير الناس منزال  
نها بالنسبة لمقاييس الدنيا الذي تعرض للبرد والشمس والحر وشظف إ :شعب الجبال، لكن هذه الخيرية هل يقول

ويأتي  ،إنما المقصود في اآلخرة هو أسلم ممن قالوا ،ال ؟ذين في البيوت، من الحياة الدنيالالعيش أفضل من ال
؟ رجل آخذ بعنان فرسه» :هذا في العزلة والخلطة يعني بلجام فرسه يجاهد في  «أال أخبركم بخير الناس منزال 

أال أخبركم بخير » :هذا بالنسبة لمن يجاهد في سبيل خير الناس ،هذا ال شك أنه من خير الناس ،سبيل هللا
  ا.ال يشرك باهلل شيئ  رجل معتزل في غنيمته يقيم الصالة ويؤتي الزكاة و  ،يعني الذي يليه «الناس منزال  بعده؟

أما بالنسبة للعزلة فال شك أنها في  ،هذا ال شك أنه من أفضل المنازل ،أما فضل الجهاد فجاءت به النصوص
ال فالخلطة أفضل ،فالعزلة خير له ،أوقات الفتن التي يخشى أن يتعدى شرها وضررها على اإلنسان الذي  ،وا 

لكن المسألة في أوقات الفتن التي  ،يعتزلهم ويصبر عليهم يخالط الناس ويصبر على شرهم أفضل بكثير ممن
أو األفضل له أن يعتزل، والناس ال شك  يعتزل، فمثل هذا عليه أن ،يخشى أن تتعدى هذه الفتن إلى الشخص

، فالذي يستطيع اوبعضهم الخلطة خير له مطلق   ا،أنهم يتفاوتون في هذا المقام فبعض الناس العزلة له خير مطلق  
ؤثر في الناس ينفع الناس، هذا الخلطة أفضل له بحيث ال يتأثر بما هم عليه من شرور، والذي ال يستطيع أن ي

بن محمد الخطابي البوستي  ةاعتزل، وللخطابي أبي سليمان حمد :أن يؤثر وهو قابل للتأثر مثل هذا يقال له



الطرفين ووزن فيه بينه على كل جمع فيه النصوص في  ،له كتاب في العزلة "معالم السنن"المعروف صاحب 
 :لو أن إنسان عنده شيء من العلم ينفع الناس هل يقال له ،حال كل إنسان يعرف من نفسه تأثره وأثره في غيره

غير مناسب كما كان  اإذا خشي من بعض ما عنده من علم أن يؤثر في الناس أثر   ؟ألن الزمن زمن فتنة ؛اعتزل
لكن  ،خشي عليه التخليط منع وجعل في بيته ال يخالط الناس، فهذا له حكمأهل العلم يمنعون من يدرس إذا 

اعتزل باعتبار أن خير الناس بعد المجاهد الذي يعتزل  :هل يقال له ،اإلنسان الذي نفع هللا به يعلم الناس الخير
خالطته فبعض الناس م ،الخلطة والعزلة تختلف من شخص إلى آخر ،اعتزل في غنيمتك قل: ال ،في غنيمته

عتزاله للناس أفضل، والشراح منذ القرن الثامن والتاسع كأنهم يطبقون على أن العزلة ا وبعضهم  ،للناس أفضل
وواقع الناس اليوم  ،االستحالة خلو المحافل عن المآثم عن المعاصي عن المنكرات :ويعلقون لقولهم اأفضل مطلق  

فباإلمكان أن يعتزل اإلنسان وهو في  ،أماكن دون أماكن ال شك أن المنكرات موجودة وبكثرة وظاهرة، لكنها في
يعني كثير من األحياء ليس فيها كثير من المنكرات، وبعض المحالت واألسواق وأمور الناس  ،بلد بلد كبير

وبعض محافل الناس العامة ال تسلم من المنكرات، هل نقول لطالب العلم أو لغيره لمن يريد نجاة نفسه، نقول: 
نزل إلى هذه ا :لو واعتزل باألحياء التي تسلم من المنكرات، أو نق ،إال األماكن التي فيها المنكراتال تنزل 

  .المحالت التي تشتمل على المنكرات وأنكر وغير بقدر استطاعتك
ال فال ينزل إلى  ،فهذا هو المتعين في حقه ،نعود إلى المسألة األولى: إن كان ممن يستطيع أن يغير ويؤثر وا 

  ا.األماكن خشية أن يتأثر، يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويعبد هللا ال يشرك به شيئ  هذا 
أخبرني العبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن  :قال ،وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد :قال

والمنشط والمكره،  على السمع والطاعة في العسر واليسر -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا  :جده، قال
أن بيعة الرجال  به مع أن المقطوع به المجزوم ،بايعناه على ما بايع عليه النساء :وفي بعض أحاديث عبادة قال

ونظرنا له  ا،وقعت قبل بيعة النساء، لكنهم يحيلون على ما في القرآن، الذي يعرفه الخاص والعام، ذكرنا هذا مرار  
وكان الثابت في  ،عليك كفارة مجامعة :ما يقال ،عليك كفارة ظهار :له بأن من جامع في نهار رمضان يقال

لكن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروفة لدى الخاص والعام والبيعة التي بايع عليها  ،الحديث الصحيح
لسمع على ا -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا  :الرجال، هي مثل بيعة النساء المضبوطة بالقرآن، يقول

وألولي األمر من بعده  -عليه الصالة والسالم-وهذه للرسول  ،والطاعة في العسر واليسر على السمع والطاعة
ألنه حينئذ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق في العسر واليسر،  ؛لم يأمروا بمعصية على السمع والطاعة ما

ألن بعض الناس يدور مع حالته وهمه  ؛الفقرفي حال الغناء وفي حال  ،يعني في حال السعة وفي حال الضيق
ن لم يعطى منها سخط ؛الدنيا في حال النشاط  ،والمنشط والمكره ،في العسر واليسر ،إن أعطي منها رضي وا 

إذا  ا،فإذا أمر بأمر ليس فيه معصية، عليه أن ال يلتفت إلى حاله إال إذا كان عاجز   ،وفي حال ما تكرهه النفس
 ،يناسبه إال وسعها، لكن ال ينظر إلى أن هذا يناسبه وأن هذا ال اع ال يكلف هللا نفس  عجز فالذي ال يستطي

  .فعليه الطاعة بغض النظر في كونه يناسبه أو ال يناسبه ،ويتخير من األوامر ما يناسبه دون ما ال يناسبه
 ،وال يجوز عصيانه ،الخروج عليهوأال ننازع األمر أهله، األمر ألهله ما دام ثبتت البيعة لزيد من الناس ال يجوز 

ما لم تروا  ،ال ما صلوا ال ،من جهة الخروج عليهم معلق بالكفر البواح أو ترك الصالة ،إال إذا أمر بمعصية



، ومع ذلك يشترط أهل العلم القدرة، أما إذا لم توجد القدرة فال يجوز الخروج ولو وجد الكفر البواح بترك ابواح   اكفر  
راقة الدماء ما هو أعظم من الصبر على هذا الرجل على هذا  رتب على ذلك من المفاسد،ألنه يت ؛الصالة وا 

ن كان كافر   وأن نقول أو نقوم  :فأهل العلم يشترطون ذلك ومع ذلك يقول عبادة ،أو ال يصلي ابواح   اكفر   االوالي وا 
ال شك أن الوالة كغيرهم من  ،صيحةوالمنشط المكره ال تنافي الن ،الطاعة في العسر واليسر ،بالحق حيث ما كنا

باعتبار أنهم مكنهم هللا من كثير من األمور التي تيسر  ،وقد يقع منهم أكثر من غيرهم ،الناس يقع منهم ما يقع
ولو حصل منهم ما حصل ولو  ،ومع ذلك يبقون بالنسبة لوجوب الطاعة تجب الطاعة ،ما لم تيسر لغيرهم

عليه الصالة -نازعون األمر بحال من األحوال إال بما جاء عن النبي وال ي ،ولو حصل الجور ،حصل الظلم
قال:  ؟رسول هللا لمن يا :قلنا ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،حة واجبةيولكن النص ،-والسالم

من أوجب  بل ،فبذل النصيحة لولي األمر، من أهم المهمات «هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم»
وينص أهل العلم في شرح حديث النصحية أنه من الغش لولي األمر أن يغر بالثناء الكاذب، فال يثنى  ،الواجبات

إما أن يبالغ في المدح، وهذا  ؛ألن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض ؛عليه بما لم يفعل وال يغمط ما يفعل
وال يلبس وال يشنع وال يشهر  ،هذا قصده شيء من أمور الدنياأن  ،في الغالب الذي يبالغ في المدح بما ليس فيه

بينه  ااألصل سرًّ  على أن تكون النصيحة كما هو ا،بشيء لم يحصل، أو يضخم الشيء اليسير يجعله كبير  
ن كان نصيحة علنية فهي من باب األمر والنهي من باب التغيير من باب  ؛فهي أجدى ،وبينه ألن النصيحة وا 

 .فهذه أمور مالحظة ومرعية عند أهل العلم ا،رطون أال يترتب عليها من المفسدة ما هو أعظم منهيشت .اإلنكار
هذا  كان مثال   واللوم إنما هو باللسان يعني لو ،ال نخاف في هللا لومة الئم ،وأن نقول أو نقوم بالحق حيث كنا

ذا أدى ما عليه ،محضر نصيحة هذا ،هذا ليس بنجوى  ،ال :نقول ؟كيف يدخل نفسه فيما ال يعنيه ،مجنون   ،وا 
له أن يترك وهو معذور في هذه  ،على ولده ،على ماله ،لكن إذا تعدت المسألة اللوم، إذا خاف على نفسه

اللسان ما يثني لكن لو  ،اللوم إنما يكون باللسان ،ال نخاف في هللا لومة الئم :المنصوص عليه ،الحالة، ال
هناك يكون فيه ممدوحة على أن ينكر المنكر بقلبه، يبقى أنها  ،ولدهعلى  ،خشي على جسده خشي على ماله

يعني من ارتكب العزيمة وصبر على اآلثار المترتبة عليها هذا له ذلك،  ،عند هذه مسألة في عزائم وفيه رخص
ل ك ،نعم بال شك له أجر الجهاد ،لكن يبقى أن له ممدوحة وله رخصة، وال يؤاخذ إن خشي على نفسه، باللسان

  .جهاد الشيطان ،جهاد النفس ،جهاد بحسبه
وأربعة دروس في األسبوع القادم ما فيه غيره  اعندنا إال اليوم وغد   ما نحنالباب طويل وبعده اإليمان والنذر و 

نحتاج إلى أن نكمل على  ،باقي مع هذا الدرس خمسة دروس فقط، والكالم في الجهاد وفي اإليمان والنذر طويل
  .أي حال

 اكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموع   :حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم قال :اقالو 
له من الروم  امن الروم على أنهم قادمون وافدون، كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر جموع  

ه ذلك من شرق أو غرب أو غير يعني مثل ما يحصل اآلن من تهويل قوات األعداء وما أشب ،ويخوف منهم
 ا،فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل هللا بعده فرج   ،أما بعد :فكتب إليه عمر بن الخطاب ،ذلك

}يا  :وأنه لن يغلب عسر يسرين، وأن هللا تعالى يقول ا،فيجعل هللا بعد ذلك فرج   ،على أن يبذل األسباب الشرعية



}فإن مع العسر يسر ا  ،لن يغلب عسر يسرين بروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون{أيها الذين أمنوا اصبروا وصا
أعيد نكرة هو وغيره ومن هذا قالوا: لن  ،واليسر نكرة ،العسر معرفة وأعيد معرفة فهو عينه إن مع العسر يسر ا{
: هللا تعالى في كتابهيقول  ،واليسر أعيد نكرة وهو غيره ،العسر أعيد معرفة فهو عينه ،يغلب عسر يسرين
مادام  ،وصابروا المصابرة المفاعلة ،ولن ينال أحد مطلوبه إال بالصبر ،الصبر ال بد منه }اصبروا وصابروا{

صبر خصمك ال بد أن تصابره وتصمد أمامه، ورابطوا يعني داوموا، واتقوا هللا ال بد من هذه اصبروا واصابروا 
 ل النتيجة لعلكم تفلحون.ورابطوا واتقوا هللا أربعة أشياء لتحص

  .باب النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أر  العدو
َثِني صلى - َّللاَِّ  َرُسولُ  َنَهى" :َقالَ  َأنَّهُ  ماَ -رضي هللا عنه- ُعَمر ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َناِفعٍ  َعنْ  َماِلك َعنْ  َيْحَيى َحدَّ

نََّما: َماِلك َقالَ  ."اْلَعُدوِِ  َأْر ِ  ِإَلى ِباْلُقْرآنِ  ُيَساَفرَ  َأنْ  -هللا عليه وسلم  .اْلَعُدوُّ  َيَناَلهُ  َأنْ  َمَخاَفةَ  َذِلكَ  َواِ 
خشية أن يساء إليه وأن  ؛باب النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

عليه -ا الحجة عليه كما أرسل النبي قد يمكن من آية يقام به ،فالعدو ال يجوز تمكينه من القرآن، نعم ،يمتهن
}يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا  :باآلية إلى هرقل، وغيره ممن دعاهم إلى اإلسالم -الصالة والسالم

فيخشى أن يسيء  ،ألنه ال يتدين به ؛لكن ال يمكن من القرآن ،إلى آخرة...، فيمكن من آية أو بعض آية وبينكم{
 ،أنا أسمع القرآن منكم :ويقول ،ل من تمكين من رجي إسالمه من القرآن أو من ترجمه معانيهإليه، ويكثر السؤا

ألن إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه وال  ؛ترجمت معانيه أقرأ وأستفيد وأنظر اأعطوني مصحف   ،لكن ما أفهم
ن كان تحت ال ،يسيء إليه حينئذ ال مانع من ذلك أطلع  :وقال ،نظر فهو أولىوقد أفتى به بعض أهل العلم وا 

  .عليه عندنا، يطلع على هذه الترجمة ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم
َثن ي :قال َيى َحدَّ ول   َنَهى" :َقالَ  َأنَّهُ  ع َمر ب ن   ّللاَّ   َعب د   َعن   َناف ع   َعن   َمال ك َعن   َيح   -صلى هللا عليه وسلم- ّللاَّ   َرس 
و    َأر ض   ىإ لَ  ب ال ق ر آن   ي َساَفرَ  َأن   ليس المراد أن  ،" يسافر بالقرآن في بعض الروايات المصحف، وهذا ال بد منهال َعد 

نما  :مالك بالقرآن الذي في صدور الرجال ليس هذا هو المراد، إنما المراد به المكتوب في المصاحف، قال وا 
ين به في بالد المسلمين، فكيف إذا من ال يتدمذلك مخافة أن يناله العدو فيسيء إليه، وقد أسيء إليه من قبل 

 كان في بالد العدو.
  .باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

َثِني ْحَمنِ  َعْبدِ  َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ  :َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  ِلَكْعِب  اْبنٍ  َعنْ  ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنْ  َماِلك َعنْ  َيْحَيى َحدَّ  َأنَّهُ  َكْعٍب  ْبنِ  الرَّ
َساءِ  َقْتلِ  َعنْ  اْلُحَقْيقِ  َأِبي اْبنَ  َقَتُلوا الَِّذينَ  -صلى هللا عليه وسلم- َّللاَِّ  َرُسولُ  َنَهى : "َقالَ   :َقالَ " .َواْلِوْلَدانِ  النِِ
َحْت  :َيُقولُ  ِمْنُهمْ  َرُجلٌ  َفَكانَ  َياحِ  اْلُحَقْيقِ  َأِبي اْبنِ  اْمَرَأةُ  ِبَنا َبرَّ ْيفَ  َفَأْرَفعُ  ِبالصِِ  َّللاَِّ  َرُسولِ  َنْهيَ  َأْذُكرُ  ُثمَّ  ،َهاَعَليْ  السَّ
  .اِمْنهَ  اْسَتَرْحَنا َذِلكَ  َوَلْواَل  َفَأُكفُّ  -صلى هللا عليه وسلم-

َثِني  َرَأى -صلى هللا عليه وسلم- َّللاَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : -مارضي هللا عنه- ُعَمر اْبنِ  َعنْ  َناِفعٍ  َعنْ  َماِلك َعنْ  وَحدَّ
َساءِ  َقْتلِ  َعنْ  َوَنَهى َذِلكَ  َفَأْنَكرَ  َمْقُتوَلة   اْمَرَأة   َمَغاِزيهِ  َبْع ِ  ِفي ْبَيانِ  النِِ   ."َوالصِِ

َثِني يقَ  َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  َسِعيدٍ  ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  َماِلك َعنْ  وَحدَّ دِِ ا َبَعثَ  الصِِ اِم ِإَلى ُجُيوش   ْبنِ  َيِزيدَ  َمعَ  َيْمِشي َفَخَرجَ  الشَّ
مَّا َتْرَكبَ  َأنْ  ِإمَّا :َبْكرٍ  أِلَِبي َقالَ  َيِزيدَ  َأنَّ  َفَزَعُموا ،اأْلَْرَباعِ  ِتْلكَ  ِمنْ  ُرْبعٍ  َأِميرَ  َكانَ وَ  ،ُسْفَيانَ  َأِبي  َفَقالَ  ،َأْنِزلَ  َأنْ  َواِ 



ي ،ِبَراِكٍب  َأَنا َوَما ِبَناِزلٍ  َأْنتَ  َما :َبْكرٍ  َأُبو  َقْوم ا َسَتِجدُ  ِإنَّكَ  :َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  ،َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي َهِذهِ  ُخَطايَ  َأْحَتِسبُ  ِإنِِ
 َأْوَساطِ  َعنْ  َفَحُصوا َقْوم ا َوَسَتِجدُ  ،َلهُ  َأْنُفَسُهمْ  َحبَُّسوا َأنَُّهمْ  َزَعُموا َوَما َفَذْرُهمْ  ّللَِّ  َأْنُفَسُهمْ  َحبَُّسوا َأنَُّهمْ  َزَعُموا

َعرِ  ِمنْ  ُرُءوِسِهمْ  ْيفِ  َعْنهُ  َفَحُصوا َما َفاْضِربْ  ،الشَّ نِِي ،ِبالسَّ  َكِبير ا َواَل  َصِبيًّا َوالَ  اْمَرَأة   َتْقُتَلنَّ  اَل  :ِبَعْشرٍ  ُموِصيكَ  َواِ 
 َوالَ  ،َنْحال   َتْحِرَقنَّ  َواَل  ،ِلَمْأَكَلةٍ  ِإالَّ  َبِعير ا َواَل  َشاة   َتْعِقَرنَّ  َواَل  ،َعاِمر ا ُتَخرَِِبنَّ  َواَل  ،ُمْثِمر ا َشَجر ا َتْقَطَعنَّ  َواَل  ،َهِرم ا

  ."َتْجُبنْ  َواَل  ،َتْغُللْ  َواَل  ،َقنَّهُ فرِ تُ 
صلى - هللا رسول أن بلغنا أنه عماله من عامل إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 تغلوا ال ،باهلل كفر من تقاتلون  ،هللا سبيل في هللا باسم اغزوا :لهم يقول سرية بعث إذا كان -هللا عليه وسلم
 ".عليك والسالم ،هللا شاء إن وسراياك لجيوشك ذلك وقل ،وليدا تقتلوا وال تمثلوا وال تغدروا وال

 ،يعني ممن ال يد له في القتال ،باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
مرأة فإن حكمها حكم مقاتل، النساء اأو  ابير  ك اوأما من شارك في القتال سواء كان شيخ   ،من يضعف عن ذلك

وثبت النهي عن قتل النساء والذرية مع  ،فهم ال يجوز قتلهم ،والذراري في الغالب كبار السن الشيوخ ال يقاتلون 
فحصل التعارض بين النهي عن قتل النساء والذراري  «من بدل دينه فاقتلوه» :-عليه الصالة والسالم-أنه قال 

من بدل دينه فاقتلوه، مطلق  اتقتل نعم، لكن عموم   ؟أو ال تقتل ةدينه فاقتلوه، فهل تقتل المرأة المرتد وبين من بدل
النهي عن قتل النساء والذرية يشمل األصليات والمرتدات، ومن بدل دينه فاقتلوه عمومه  ،وجهي ؟وجهي أم

عموم النهي عن قتل النساء والذراري في شامل للرجال والنساء، إال أنه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء، ف
عمومه هو خاص بالنساء دعونا من الذراري، اآلن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمكلفين، من الرجال والنساء 

وعموم الثاني للرجال والنساء خصوص األول  ،وعموم النهي عن قتل النساء هذا شامل لألصليات والمرتدات
حنفية عملوا بحديث النهي عن قتل ال ،فنحتاج إلى مرجح خارجي ،مرتدينخاص بالنساء وخصوص الثاني بال

 ،ألن النهي عن قتل النساء شامل للكافرات األصليات والمرتدات ؛فال يجوز قتل المرتدة ،النساء الذراري 
لنساء، ، لكنه معارض بحديث النهي عن قتل ا"من بدل دينه فاقتلوه"بعموم  عمال   ؛تقتل المرتدة :والجمهور قالوا

 :الجمهور يقولون  ،وبينهما عموم وخصوص وجهي ،وحديث النهي عن قتل النساء معارض بمن بدل دينه فاقتلوه
عموم النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة فهو ضعيف، عمومه ضعف لكثرة المخصصات، يعني 

 ؟ذرية، إذا قتلت، تقتل أو ال تقتليدخل في النهي عن قتل النساء وال ،تقتل ؟المرأة إذا زنت، تقتل أو ال تقتل
ن كن نساء فعمومه دخل ومخصصات كثيرة، فضعف أمام عموم  من بدل دينه "تقتل، إذا ثبت قتل الصواحب، وا 

  .فالمرتدة ال تدخل في النهي عن قتل النساء في العزو ،فرجح عليه من هذه الحيثية فتقتل المرتدة "فاقتلوه
حسبت أنه قال عبد الرحمن بن  :شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن :قال

الذين قتلوا بن أبي  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا  :وبعض الروايات عبد هللا بن كعب أنه قال ،كعب
نهى  :فانتدب له من يقتله، أنه قال -عليه الصالة والسالم-يهودي آذى النبي  ،سالم بن أبي الحقيق-الحقيق 

يعني انتدبهم لقتله فنهاهم  ،نهاهم قبل القتل ،عن الذين قتلوا بن أبي الحقيق -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا ر 
فهم  ،يعني لما رأتهم صاحت ،فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة بن الحقيق :عن قتل النساء والوالدان، قال

والعالج في هذا أن يقتلوها، العالج أن يرتاحوا  ،خشوا من أن يدركه من يسعفه أو من يسطوا عليهم فيقتلهم



ثم أذكر نهي رسول هللا صلى هللا عليه  ،فأرفع السيف عليها ،برحت بنا امرأة بن الحقيق بالصياح :قال .منها
  .وسم فأكف، ولوال ذلك استرحنا منها، يعني لوال النهي قتلناها وارتحنا

رأى في بعض مغازيه  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي عمر أن  :قال
امرأة مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، يعني هذا في األصليات، وأما المرتدات فيقتلن على ما 
 تقدم، نعم هو السبب األصلي لكونه النساء والصبيان والشيوخ الكبار هؤالء ليسوا من أهل القتال، لكن إذا شاركوا
في القتل أو تترس بهم الكفار بحيث ال يمكن الوصول إليهم إال بهم فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 

عمومه  ة،والوسائل لها أحكام وغايات، هو مخصوص بالمرتدات، يعني عمومه مخصوص بقتل المرتد
كثرة المرجحات التي  هو ما استطعنا إلى أن عرفنا ،مخصوص بالزانية المحصنة، عمومه من قتلت تقتل، ال

  .أضعفت هذا العموم
فخرج يمشي مع يزيد  ،إلى الشام اوحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوش   :قال

على واحد منها يزيد بن أبي سفيان أخو  ،بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك األرباع، أرسل أربعة جيوش
ويزيد راكب، يزيد مثل هذا ال يليق الخليفة يمشي وهو  األنه شيعه ماشي   ؛ألبي بكرفزعموا أن يزيد قال  ،معاوية
ما أن أنزل :فقال يزيد ألبي بكر ،راكب إني  ،ما أنت بنازل وما أنا براكب :فقال أبو بكر .إما أن تركب وا 

نهم حبسوا أنفسهم زعموا أ اإنك ستجد قوم   :ثم قال -وأرضاه رضي هللا عنه-أحتسب خطايا هذه في سبيل هللا 
حبسوا هلل فذرهم وما  ،هؤالء ليس عليك بهم دعوى ال هم يقاتلون، ال يقاتلون  ،يعني رهبان لزموا بيعهم وصوامعهم

ن كانوا على باطل ذرهم ،زعموا ألن ما على الناس منهم خطر، وهذا من حسن رعاية اإلسالم لمثل هؤالء  ؛وا 
سواء كان له أثر أو ال أثر له فيتلفونه وهللا  ،على كل شيءالضعفاء بخالف طالئق الكفار الذين يأتون 

هم المفسدون في األرض ومع ذلك يرمون  ،رمتني بدائها وانسلت :المستعان، واآلن هم مثل ما يقول المثل
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد  .المسلمون بالعظائم وهللا المستعان

هؤالء رؤوس الكفر، ورؤوس النصارى، هؤالء لهم األثر في غيرهم  ،فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر اقوم  
لما  ؛ال تقتلن امرأة :وأني موصيك بعشر ،فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، يعني فاضرب بهذه الرؤوس بالسيف

ن دريد بن الصمة قتل في إ :قد يقول القائل ا.هرم   اوال كبير   اوال صبيًّ  ،ثبت عن النهي عن قتل النساء والصبيان
ا؛ مثمر   اوال تقطعن شجر   ا،هرم   الكنه له رأي يخطط ويساعدهم على حربهم، وال كبير   ،هرم حنين وهو شيخ كبير

يعني ال تهدم البيوت، وال  اوال تخربن عامر   ،هذا إفساد في األرض، ومآله بعد الفتح للمسلمين ،ن هذا إفسادأل
ألن هذا فيه إتالف،  ؛وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إال لمأكله ،من أجل األكل ،إال لمأكله اوال بعير  تعقرن شاة 

فساد، وال تحرقن نخال   النخل  -عليه الصالة والسالم-ير حرق النبي ضيعني في غزوة بني الن إتالف للمال وا 
هذا ترجحت فيه المصلحة أو تترس به  المقصود أن مثل .وهان على سراة بني لؤي حريق بالبؤيرة المستطيبة

وال تفرقن  ،ألنه ال يمكن أن يتوصل إلى ما يجب فعله إال به، وال تفرقن، وال تحرقن نخال   ؛فإنه يحرق  الكفار
، أو اال شك أنه مثل تخربن عامر   ،، وال تحرقن نخال  نعم هو يقول نحل نوع حيوان عسل، وال تحرقن نحال   نحال  

 ا،، وال تخربن عامر  امثمر   امع قوله ال تقطعن شجر   ،عها، يعني على النخل بالخاء مطردمطرد م اتقطعن شجر  



ألنه ال يمكن أن يتترس به  ؛بعض النسخ على هذا، لكن على النسخة التي عليها أكثر الشروح ال تحرقن نحال  
  .مثل النخل

إذا كان على جهة اإلفساد، وال تفرقنه ال سيما  ،وعلى كل حال كل ما يتوصل به إلى المقصود يفعل وما ال فال
ستفاد منه، وال تغلل وهنا يل األن النخل ال يتصور تفريقه والنحل يتصور تفريقه، دعوه مجتمع   ؛ال تفرقنه ،النحل

وال تفرقن، هو موجود في كل مكان ال سيما األماكن التي فيها الزروع والثمار والعشب وما أشبه ذلك، وال تغلل 
  .ال تخاف من العدو فيطمع فيك :وال تجبن أي ،خذ من الغنيمة قبل أن تقسمالغلول هو األ

-حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول هللا  :قال
في سبيل  ،تهيعني ابدأ بسم هللا وعلى برك ،بسم هللا ازو اغ :كان إذا بعث السرية يقول لهم -صلى هللا عليه وسلم

يعني الوصف المؤثر في مشروعية الجهاد هو  ،تقاتلون من كفر باهلل -جل وعال-في ذلك هلل  اهللا مخلص  
ال تغدروا بالعدو وال تخونوا، وال  ،، ال تغلوا وال تغدروا«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا»الكفر، 
 ،كما جاء النهي فيما تقدم عن قتل الصبيان اويه صورته، وال تقتلوا وليد  التمثيل بالقتيل بجدع أطرافه وتش ،تمثلوا

ذكره بهذه األشياء  على جيش أو قطعة من الجيش ة، أووقل ذلك لجيوشك وسراياك، يعني من بعثته على سري  
 وهذا للتبرك والسالم عليك، وهللا أعلم.إن شاء هللا 
 .على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى هللا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الجهاد ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
اللهم اغفر لشيخنا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 م الراحمين.والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرح
  باألمان الوفاء في جاء ما باب :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 إنه بعثه كان جيش عامل إلى كتب الخطاب بن عمر أن الكوفة أهل من رجل عن مالك عن يحيى حدثني
 فإذا تخف ال :يقول مطرس رجل قال ،وامتنع الجبل في أسند إذا حتى العلج يطلبون  منكم رجاال   أن بلغني

ني ،قتله ركهأد   .عنقه ضربت إال ذلك فعل واحدٍ  مكان أعلم ال بيده نفسي والذي وا 
 . العمل عليه وليس عليه بالمجتمع الحديث هذا ليس :يقول مالك ا سمعت :يحيى قال
ني ،نعم :فقال ؟الكالم بمنزلة أهي باألمان اإلشارة عن مالك وسئل :قال  ال أن الجيوش إلى يتقدم أن أرى  وا 

نه ،الكالم بمنزلة عندي اإلشارة ألن ؛باألمان إليه أشاروا احد  أ تقتلوا رضي - عباس بن هللا عبد أن بلغني وا 
 .العدو عليهم هللا سل  إال بالعهد قوم ختر ما :قال ماهللا عنه

أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
إذا حصل األمان ألحد من المشركين  ،باب ما جاء في الوفاء باألمانة :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف  ،بعد

فإنه ال يجوز حينئذ أن ينقض هذا العهد وهذا األمان إال بموجب، وال بد أن يخبر بانتقاض عهده ال بد أن ينبذ 
يغدر به وال يجوز أن يخترق وهو أشد الغدر  يجوز أن وال ،عليه على سواء، ال بد أن يكون علمه كعلم المسلم

ومن صفات المنافقين، إذا عاهد غدر فليس من صفات المسلم وال يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب 
  .لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، نسأل هللا العافية

 باب ما جاء في الوفاء باألمان  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام 
الوفاء واجب  "،أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل الجيش"يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة، حدثني 

إلى عامل جيشه كان بعثه أنه " ،باألمان ولو لم يثبت لهذا الخبر، الوفاء بالعهود جاء الخبر به بالكتاب والسنة
حتى إذا أسند في  ،جمعه علوجوبعضهم يخصه بضخم الجثة  ،الكافر "منكم يطلبون العلج بلغني أن رجاال  

ال تخف مطرس أو  :وقيل له ،ارتقى وطلع الجبل، وامتنع يعني ال يقدر عليه أعطي األمان :يعني ،الجبل
وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به، ومترس ومطرس إبدال التاء طاء  ،مترس، وهي كلمة فارسية تعريفها ال تخف

ني والذي نفسي  :والعكس، هذا معروف في لغة العرب، يقول ال تخف، أمنه فإذا أدركه قتله يعني غدر به، وا 
، ال أعلم مكان واحد فعل ذلك إال ضربت عنقه، ال أعلم مكان واحد فعل ذلك -جل وعال-بيده في إثبات اليد هلل 

 ألن المسلم ال ؛قتل من ال يجوز قتله، ولكن اإلجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم هألن ؛إال ضربت عنقه
  يقتل بالكافر.



يقول، ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه بالمتفق عليه، وليس عليه العمل،  اسمعت مالك   :قال يحيى :قال مالك
 ىالمتفق على صحته وثبوته والعمل على خالفه ما يتعلق باإلمام وصالحياته هذا األمر الشارع وسع فيها، إذا رأ

إال أن من  ،ام أن فيه سعة سواء وضع له شيء من هذه الصالحياتاإلمام المصلحة في قتله على التعزير لإلم
لكن حد القتل قال  ،يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو بمال ،نه ال يصل إلى حد القتلإ :أهل العلم من يقول

  .به جمع من أهل العلم
فقال:  ؟أهي منزلة الكالم :عبارةعلى كل حال سئل مالك عن اإلشارة باألمان، اإلشارة المفهمة، التي تقوم بمقام ال

لو  :يعني***** ؟نعم، اإلشارة المفهمة تقوم مقام الكالم، وهل هذا مطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات
نها تختلف من باب إلى باب، أفادت معنى الكالم إ :أو نقول ؟لو تكلم بطل صالته :أشار في الصالة هل نقول

ني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أال تقتل أحد   ،نعم :ي منزلة الكالم، فقالتبطل، أه ،الذي يبطل الصالة أشاروا  اوا 
إليه باألمان، يعني هي بمنزلة الكالم، هل نقول أن في هذا الباب، وفي باب الصالة يختلف، يعني ال تبطل 

ون الصالة كما في حديث صالة الكسوف لما جاءت أسماء في الصحيح في البخاري فرأت الناس يصل
فاستفهمت ما هذه فأشارت عائشة إلى السماء بأصبعها فقالت نعم آية فقالت: عائشة أي نعم إشارة فهل هذا مما 
يبطل الصالة أم ال عائشة ما أعادت الصالة وال قال أحدهم ببطالن صالتها على كل حال األبواب أو 

حتاط له أكثر من بعض، وما التصرفات تختلف من باب إلى باب، بعض األبواب أخف من بعض، وبعضها ي
نه بلغني  يتعلق بالمخلوق أمره أشد، والذي معنا من باب ما يتعلق بالمخلوق، ألن اإلشارة عندي منزلة الكالم، وا 
أن عبد هللا بن عباس يقول ما ختر قوم بالعهد يعني غدروا به أشد الغدر، ونقضوه إال سلط هللا عليهم العدو، 

 عقوبة يستحقها المسلم إذا عصى.ألن هذه معصية تسليط العدو 
رضي هللا - عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني هللا سبيل في شيئا أعطى فيمن العمل ابب

 عن وحدثني به فشأنك القرى  وادي بلغت إذا لصاحبه يقول هللا سبيل في اشيئ   أعطى إذا كان أنهما -عنه
 رأس به فيبلغ الغزو في الشيء الرجل أعطي إذا يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك
 منعه يخرج أن أراد إذا حتى فتجهز الغزو نفسه على أوجب رجل عن مالك وسئل، قال يحيى له فهو مغزاته
 حتى يرفعه أن أرى  فإني الجهاز فأما آخر عام إلى ذلك يؤخر ولكن يكابرهماأرى أن  ال فقال أحدهما أو أبواه
 مثل يجد موسرا كان فإن للغزو يصلحه ما به يشتري  حتى ثمنه وأمسك باعه يفسد أن خشي نفإ به يخرج
 ء.شا ما بجهازه فليصنع خرج إذا جهازه

معروف  -رحمه هللا تعالى-في سبيل هللا، يقول  اباب العمل فيمن أعطى شيئ   :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ية موقوتة، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن أن العطية اليجوز الرجوع فيها، لكن هنا عط

عمرأنه إذا كان أعطى شيء في سبيل هللا يقول لصاحبه إذا بلغت إلى وادي القرى فشأنك به وادي القرى منزل 
كان بين المدينة والشام، ولماذا خصص وادي القرى، ألن اإلنسان إذا وصله وبلغه، يصعب عليه الرجوع، فيغلب 

لى ما قصده من الجهاد، لكن لو كان قال شأنك به من المدينة احتمال أنه يتملكه ويبيعه عل ى الظن أنه يستمرا 
وال يجاهد، لكن إذا قطع نصف المسافة ال شك أنه يتشجع إلكمالها نظير ذلك لو أن شخص قال ال أريد أن 

الني وهو يشرح الموطأ وأنا أحتاج لهذا أدرس في المكان الفالني في الكلية الفالنية، أو أدرس على الشيخ الف



، نقول له أنا أعيرك الكتاب خذ الكتاب أو أحتاج أدرس في كلية الشريعة أحتاج إلى حاشية الروض المربع مثال  
الكتاب، لكن ال يقول عطية من أول األمر لكي ال يراه في يوم الحق يباع في الكتاب المستعان به، ألنه ما 

ن المستوى األول أو من األيام األولى من الطلب كثير من الطالب يجربون، يحضرون يضمن استمراره سواء م
عند الشيوخ يوم يومين اسبوع ثم يتركون فإذا أعطي الكتاب فمآله إال أن يباع، لكن إذا قال: إذا انتهى المجلد 

تمرار بالحضور، ومثله األول فهو لك، إذا انتهى المجلد األول من الكتاب، ال شك أن الطالب يتشجع إلى االس
فالكتاب لك، إذا أنهى نصف المرحلة الجامعية حينئذ يتشجع على  لو قال إذا وصلت إلى المستوى الخامس مثال  

من أول األمر خشية أن يفرط به فتقل منفعته، لكن  اإكمال النصف الثاني فال يعطيه إياه عطية أو هبة تمليك  
وهذا يريد متابعة القراءة فيه ال يريد أن يعطيه لو أراد أن يعطيه لي  يعطيه الكتاب، ألن له أجر من قرأ فيه،

وهنا يقول: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به لماذا ألنه يصعب عليه الرجوع  يبيعه وينتفع بثمنه أعطاه القيمة مثال  
لسنتين، يعني ويسهل عليه المتابعات ما قصد ومثل هذا إذا انتصف في الدراسة، يعني يصعب عليه أن يهدر ا

أنا داري الكتاب سهل لكن إهدار سنتين من العمر صعب، فعلى هذا يضمن استمرار االنتفاع بكتابه، يضمن 
االستمرار، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو 

أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ  لغزو، يقول إذافيبلغ به رأس مغزاته فهو له، ألنه إنما أعطي لينتفع به في ا
به رأس مغزاته فهو له يعني تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه هذا الشيء يعني كأنه لما أعطاه 
الكتاب، ما يملكه من أول يوم أو من أول مدة يملكه إذا عزم على اإلكمال فإذا بلغ رأس مغزاته فهو له، كأنه 

رأ فيه فليس لك، كأنه قال إن لم تقاتل بهذا السيف، أو بهذه الفرس فليست لك، فإذا وصل ولو قال إن لم تق
أعطي إياها، يعني بلفظ صريح، أريد أن أدرس قال خذ استعن بهذا الكتاب على دراستك فإنه ال يملك هذا 

ي دراستك، طيب الجهات إذا درس به بالفعل، كأنه قيل له: خذ هذا الكتاب شريطة أن تنتفع به ف الكتاب إال
الحكومية توزع الكتب فهل يملكها من أعطيها من أول األمر، أو ال يمكلها إال باالنتفاع بها، يعني وزارة الشؤون 
اإلسالمية وقبلها اإلفتاء وجهات حكومية كثيرة والجامعات والمدارس توزع على الطالب، لكن هل نقول إن هذا 

كتب إنما وزعت لالنتفاع ولو لم يكتب عليها وقف، لو كتب عليها وقف شرط عرفي ولو لم يذكر، أن هذه ال
انتهى اإلشكال، فال يجوز بيعه إال إذا تعطل منافعه، أن نقول أن مثل هذه الكتب يستفاد منها ولو بغير القراءة 

لعلم وأن حكمه تباع وينتفع بثمنها، أو نقول أنها أعطيت بهذا الشرط، نعم هذا مقتضى الشرط العرفي يذكره أهل ا
كالشرط الذكري، يمثلون له بأنه لو قيل لزيد من الناس إن امرأتك زنت، فقال: هي طالق، فتبين أنها لم تزني، ما 
يقع الطالق، الطالق ما يقع كأنه قال إن كانت زانية فهي طالق، ونحن نرى الكتاب المستعمل والحراج وغيره 

ل هذا االشتراط، يحد من الدفع لغير المنتفع ويوسع التوزيع على من مليئة بهذه الكتب التي توزع، وال شك أن مث
إذا  ينتفع، فمثل هذا األمر ال بد منه ما نصبت هذه الجهات ألمور االنتفاع لوجوه االنتفاع األخرى غير العلم،
وسئل  أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني إذا استعمله في ما وضع من أجله،

مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز ثم إذا أراد 
أن يخرج منعه أبواه ما استشار األبوين قبل التجهز، تجهز وما استشار فمنعه أبواه والجهاد ال يجوز إال بإذن 

بغير إذنهم والمراد بذلك الجهاد الذي هو ال يعارض األبوين أحي والداك قال نعم، قال: ففيهما فجاهد، ال يجوز 



به فرض العين الذي هو البر وهو جهاد التطوع أو فرض الكفاية ال يعارض به أما الجهاد المتعين فأهل العلم 
يوازنوا بين المصالح العامة والخاصة الجهاد يتعين كما يقول أهل العلم في ثالث مسائل: إذا استنفره اإلمام، أو 

ه العدو، أو حضر الصف ال يجوز له أن يفر من الزحف، حتى أذا أراد أن يخرج منعه أبواه أن يخرج أو داهم
أحدهما فقال: ال يكابرهما، ال يكابرهما ال يعاند وال يكثر من اإللحاح إذا علم هللا منه صدق النية أثابة ثواب 

هما ولكن يوخر ذلك إلى عام آخر، لعل الوالدين الجهاد، إذا منعه من له حق المنع أثابه ثواب الجهاد، ال يكابر 
يأذنان له فأما الجهاز الذي تجهز به قبل أن يستأذن والديه فإني أرى أن يرفعه، إيش معنى يرفعه يحفظه، 
يحفظه في مكان يحفظ به مثله أن يرفعه حتى يخرج به من العام القادم إذا أذن له فإن خشي أن يفسد بأن كان 

باعه وأمسك ثمنه، ألنه ال يرجع فيه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان معسر ا إن ه طعام ماذا يصنع ب
كان معسر يحجز هذا المال عنده ألنه قد يحتاجه في العام القادم وال يجده، إذا أنفقه أما إذا كان موسرأ يجد مثل 

، )طالب...............( أين الذي جهازه إذا خرج، فليصنع بجهازه ما شاء، ألنه بيتجهز مرة ثانية موسر نعم
هو المجاهد الذي منعه أبوه، )طالب........( هذا كأنه أخرجه هلل فال يعود فيه، أخرجه هلل فال يجوز العود فيه، 
ن لم يخرجه بل نواه وقصده فهذا يجوز له أن يرجع  فإن كان أخرجه بالفعل ومن يزع عن ماله فال يجوز بحالل وا 

بعهد ومنهم من عاهد هللا نعم )طالب......( ال..ال إمام مقدم، إمام مقدم هذا يكون فرض فيه مالم يقرن ذلك 
عين نعم )طالب......( ألنه مضمون عنده وهو موسر متى أراد أن يتجهز استطاع )طالب......( ولو ميزه 

عند تيسر أمر الجهاد  ألنه متى ما أراد أن يخرجه أن يخرج بدله استطاع هذا الموسر، أما غيره الذي ال يستطيع
علق المنع بالحياة أحي  -عليه الصالة والسالم-بالنسبة له هذا له )طالب......( ال ألن البر انتهى والنبي 

 والداك فالذي يستأذن الحي.
رضي هللا - عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني الغزو في النفل جامع بابأحسن هللا إليك، 

 كثيرة إبال فغنموا نجد قبل عمر بن هللا عبد فيها سرية بعث -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو أنما -عنه
 سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني و بعيرا بعيرا ونفلوا بعيرا عشر أحد أو بعيرا عشر اثني سهمانهم فكان
 قال، شياه بعشر بعيرال يعدلون  غنائمهم اقتسموا إذا الغزو في الناس كان يقول المسيب بن سعيد سمع أنه

 حرا وكان القتال عند الناس مع وكان القتال شهد كان إن إنه الغزو في األجير في يقول: امالك  يحيى سمعت 
ن سهمه فله  القتال شهد لمن إال يقسم ال أن وأرى  يقول: ا، قال يحيى سمعت مالك  له سهم فال ذلك يفعل لم وا 
 .األحرار من

جامع النفل الغزو، النفل واحده األنفال وهي ما حصل عليه المسلمون دون  : باب-رحمه هللا تعالى-يقول 
إيجاف خيل وال ركاب، يعني من دون قتال، حصلوا عليه ب، ليس لألسباب بأن ترك له العدو أو سلموه دون 

عن  يحيى عن مالك آية األنفال ))يسألونك عن األنفال... إلى آخره((، قال حدثنيقتال، هذا نفل وجاءت فيه 
نافع الغنيمة هي التي تؤخذ من أموال األعداء بالقتال والنفل دون قتال، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع 

بعث سرية فيها عبد هللا بن عمر قبل نجد يعني  -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
بدليل أن سهمان كل واحد، حصل له إثنا عشر كثيرة، وهذا الوصف متحقق  كثيرة إبال   جهة نجد فغنموا إبال  

 ا، لشيء كثير ونفلوا زيدوا على ما حصل لهم من السهمان من الغنيمة من النفل بعير  ا، أو أحد عشر بعير  ابعير  



نفل الزيادة، على ما يستحقه اإلنسان، كالنافلة فهي زيادة على ما أوجب هللا عليه فسهمانهم التي  ابعير  
، يعني لكل واحد أعطي بعير زائد وأل هذه أو هذه ابعير   ا، ونفلوا بعير  اعشر أو أحد عشر بعير   يستحقونها، اثني
، أراد ا، لعله أراد المجموع بعد النفل وقوله أحد عشر بعير  ا، الراوي حين ما قال أحد عشر بعير  اأحد عشر بعير  

ذا، قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن بذلك بعد قبل النفل ثم بعد ذلك الرواة، ينقل بعضهم هذا وبعضهم ه
سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، 
بعشر شياه نعم ألن البعير يستفاد به في الغزو، أكثر مما يستفاد منه في حال السعة، ولذا في الغزو يحتاج إليه 

عدل البعير بسبع بسبع شياه،  س وينقل أمتعتهم، بينما في حال السعة، في األضاحي مثال  حاجة ماسة، ينقل النا
لكن لو غنموا بقر، هل نقول أن البقر في األضاحي مثل اإلبل فتعدل بعشرة أو تبقى البقر بسبعة كما هو 

عة تعدل بسبعة، قال اإلبل، تبقى سبع وال عشرة نعم تبقى سب غناءها في الغزو، أقل من فائدة ااألصل، وأيض  
مالك في األجير في الغزو، إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال األجير أجير أستأجر هذا 
الشخص يحمل متاع إن كان شهد القتال وشارك مع الناس في القتال وهو حر فيقسم له مع المقاتلين ألن الغنائم 

ن لم  ؛ ألن السبب الذي يستحق به يفعل ذلك ما شهد وال قاتل فال سهم لهللمقاتلين وهو واحد منهم، فله سهمه وا 
هذا السهم ال يوجد، وأرى أال يقسم إال لمن شهد القتال من األحرار، أما من لم يشهد ولو كان حر ا أنه ال يقسم 

ا. ا ال يقسم له أيض   له، ومن شهد وكان عبد 
يشهد بدر ا، قسم لهم وهم ال يشهدون؛ ألن تخلفهم في قسم لبعض الصحابة ممن لم  عليه الصالة والسالمالنبي 

 سم. عليه الصالة والسالم، وبإذنه عليه الصالة والسالممصلحة، مصلحة عامة وبإذن النبي 
 طالب:......

 أي غنائم والنفل الزائد، يعني كل واحد منهم اثنان.
 طالب:......
 نعم إيه إيه.
 طالب:......

يوجفون عليه بخيل وال ركاب، يعني ما حصلوا عليه بالقتال صارت نتيجة قسمته  أضيف إلى هذه الغنيمة مما لم
 اثني عشر، ووجد قدر زائد تركه العدو دون قتال هذا نفل.

 طالب:......
أما ما يتركه من دون قتال، فر من دون قتال، هذه غنيمة، وفر بعد قتال وتركوا هذه غنيمة، نعم وبعضهم 

 يفر بدون قتال وهكذا يعني المسألة واضحة نعم. بعضه بالجيش يقاتل، وبعضه
 طالب:......

 إي نعم.
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......



}واعلموا أنما غنمتم من شيء{ هذه ال شك أنها في الغنائم، }فأن هلل خمسة{ لكن قد يطلق في النص الغنيمة 
 تطلق على النفل والعكس نعم.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 الخمس: باب ما ال يجب فيه
 ،تجار أنهم فزعموا ،المسلمين بأر  البحر ساحل على العدو من وجد فيمن ا يقولمالك  قال يحيى: سمعت 

 إذن بغير فنزلوا عطشوا أو تكسرت مراكبهم أن إال ذلك تصديق المسلمون  يعرف وال ،لفظهم البحر وأن
 .اخمس   مفيه أخذهم لمن أرى  وال ،رأيه فيهم يرى  لإلمام ذلك أن أرى  :المسلمين

 باب ما ال يجب فيه الخمس:: رحمه هللا تعالىيقول 
 ، يعني هو في األصل ليس بغنيمه، مما ليس بغنيمة، وال فيء، نفل.باب ما ال يجب فيه الخمس

جاءوا ليأسروهم، جاء  ،تجار أنهم فزعموا ،المسلمين بأرض البحر ساحل على العدو من وجد فيمنقال مالك 
، ذلك تصديق المسلمون  يعرف وال ،لفظهم البحر وأن الوا: احنا وهللا تجار ما جئنا نقاتل،المسلمون ليأسروهم، فق

نما عندهم قرائن، عندهم قرينة،  يعني ما عندهم شهود من المسلمين ممن تقبل شهادته، ليست عندهم بينة، وا 
، هذه قرينة، تكسرت مراكبهم أن إال وليس عندهم بينة، يمكن الحكم بها، وال يعرف المسلمون تصديق ذلك،

 فنزلوا عطشوا أو الساحل، أو أمواج البحر دفعتهم إلى الساحل، لىتكسرت المراكب، تكسرت السفينة، فاضطروا إ
، عطشوا في البحر، والبحر ما يمكن الشرب منه، فرست أرسوا سفينتهم على ساحل من المسلمين إذن بغير

شوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، األصل أنه ال بد من إذن؛ سواحل المسلمين فيه ماء عذب، فشربوا منه، أو عط
اإلمام يجتهد، قد يكون المن  ،رأيه فيهم يرى  لإلمام ذلك أن أرى  :ألن هذا انتهاك، فنزلوا بغير إذن المسلمين

عليهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون أسرهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون قتلهم إذا كانوا محاربين، وفي 
 .اخمس   فيهم أخذهم لمن أرى  وال كاية وتشريد بمن خلفهم، قد يكون أفضل، فهذا مرده إلى اجتهاد اإلمام،قتلهم ن

 إنما هؤالء أمرهم إلى اإلمام، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس:
 وجدوا ما طعامهم من لعدوا أر  دخلوا إذا المسلمون  يأكل أن ابأس   أرى  القال يحيى: سمعت مالك ا يقول: 

 .المقاسم تقع أن قبل كله ذلك من
 كما العدو أر  دخلوا إذا المسلمون  منه يأكل ،الطعام بمنزلة والغنم والبقر اإلبل أرى  وأنا: رحمه هللا مالك قال

 .الطعام من يأكلون 
 .بالجيوش ذلك رأض بينهم ويقسم ،المقاسم الناس يحضر حتى يؤكل ال ذلك أن ولو: رحمه هللاقال مالك 
 ذلك من أحد يدخر أن أرى  وال والحاجة إليه، المعروف وجه على كله ذلك من أكل بما ابأس   أرى  فالقال مالك: 

 .أهله إلى به يرجع اشيئ  



 أيصلح ،شيء منه فيفضل ويتزود منه فيأكل العدو أر  في الطعام يصيب الرجل عن مالك وسئلقال يحيى: 
 الغزو في وهو باعه إن: مالك قال ؟بثمنه فينتفع بالده يقدم أن قبل يبيعه أو هأهل في فيأكله يحبسه أن له

ن ،المسلمين غنائم في ثمنه يجعل أن أرى  فإني  ايسير   كان إذا به وينتفع يأكله أن ابأس   أرى  فال بلده به بلغ وا 
 .اتافه  
 باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس:: رحمه هللا تعالىيقول 

تظر به القسمة، يعني ال يجوز ألحد من المقاتلين وال من غيرهم أن يستولي على شيء من الغنيمة يعني ال ين
قبل أن تقسم، األصل التحريم، وهذا هو الغلول، وهذا هو الغلول، األخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن هناك ما 

، ينتظر فيه إلى أن تنتهي المعركة ثم يقسم، والن اس بحاجة إليه، فمثل هذا جرت العادة يستثنى كالطعام مثال 
 بأنهم يتسامحون فيه وال يتبعونه أنفسهم.

 قبل كله ذلك من وجدوا ما طعامهم من العدو أرض دخلوا إذا المسلمون  يأكل أن ابأس   أرى  القال: قال مالك: 
 .المقاسم تقع أنيقسم قبل 

 ضة ألن يتلف.الطعام يؤكل أوال  لمسيس الحاجة إليه، واألمر الثاني ألنه عر 
وهي طعام، قد يحتاجون إلى طعام، وال يوجد طعام غير  ،الطعام بمنزلة والغنم والبقر اإلبل أرى  وأنا: مالك قال

 اإلبل الحية والبقر الحية، والغنم الحية، يذبحونها وينحرون اإلبل، ويأكلون منها كالطعام، لمسيس الحاجة إليها،
ذا قلنا ال يأكلون حتى تقسم يضر عدوال أرض دخلوا إذا المسلمون  منه يأكل ؛ ألنها ال تقوم حياتهم إال بهذا، وا 

 ،المقاسم الناس يحضر ، ولو أن ذلك ال يؤكل حتىالطعام من يأكلون  كما بهم هذا، يضر بهم ضرر ا بالغ ا،
 ؛ ألن الحياة ال تقوم إال بالطعام والشراب.بالجيوش ذلك أضر بينهم ويقسم
، ما يأتي شخص إلى جمل فينحره بحجة األكل منه، ثم المعروف وجه على كله ذلك من أكل بما ابأس   أرى  فال

يأخذه ويدخر نصفه، ويقده، ويشمسه وييبسه، أو يأخذ معه حوافظ يثلجه ثم بعد ذلك يرجع به، ال، إنما هذا 
 بالمعروف، بقدر ما يحتاج إليه لألكل فقط.

 .أهله إلى به يرجع ايئ  ش ذلك من أحد يدخر أنعلى وجه المعروف، وال أرى 
بعض الناس يقول: فرصة، مادام أبيح لنا أن نذبح هذه البقر والغنم وننحر اإلبل ونأكل، احنا ما حنا بحاجة إلى 
، يذهبون به إلى بلدانهم  األكل، لكن مع ذلك ال تكفي حاجتنا يوم أو يومين، وعندنا ما يكفينا لمدة سنة مثال 

ا أو  ا ال يأبه له، هذا يشرقونه، فيجعلونه قديد  يثلجونه، ويتقوتونه، ال، ال يرجع به إلى أهله، إال إن كان شيئ ا تافه 
 األمر فيه سعة، نعم.

 طالب: يا شيخ خاصة في األكل فق ، لو احتاج لغير األكل.
ن هو األصل أنه ممنوع، األخذ ممنوع، فلم يخرج منه إال األكل، لو وجد مثال  حذاء، وهو غير منتعل، وال يمك

، وال يستطيع مواصلة السير إال بنظارة، وجد نظارة، يعني  مواصلة المشي إال بحذاء، لو ضاعت نظارته مثال 
أمور ما تنتهي، ال بد أن يقع عليها المقاسم، أو يذهب إلى اإلمام، يقول: وجدت كذا، فيحسب عليه، ويحسم من 

 نصيبه، المقصود أنه الغلول شأنه عظيم.
 طالب:......



 عمله استعماال  مؤقت ا حتى يستأذن اإلمام، أو ينتظر به قسمة المغانم.نعم يست
 وال أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئ ا يرجع به إلى أهله.

 العدو أرض في الطعام يصيب الرجل عن مالك وسئل العدو أرض في الطعام يصيب الرجل عن مالك وسئل
 أن قبل يبيعه أو أهله في فيأكله يحبسه أن له لحأيص ،شيء منه فيفضل ،شيء منه فيفضل ويتزود منه فيأكل
؛ ألنه ال المسلمين غنائم في ثمنه يجعل أن أرى  فإني الغزو في وهو باعه إن: مالك قال ؟بثمنه فينتفع بالده يقدم

يملك بهذا، فاالستثناء لألكل، واألكل حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ال يجوز الزيادة عليها، فإني أرى أن يجعل 
ننه في غنائم المسلمين، ثم ، تقوته إلى أن يصل بلده، وهو شيء تافه، يعني ال تلتفت إليه همم بلده به بلغ وا 

ن بلغ به بلده  .اتافه   ايسير   كان إذا به وينتفع يأكله أن ابأس   أرى  فال المقاتل، فاألمر فيه سهل، قال: وا 
 كما قالت عائشة، فاألكل أمره أوسع، نعم. فإذا كانت السرقة ال تقطع اليد فيها بالنسبة للشيء التافه

  أحسن هللا إليك.
 :العدو أصاب مما القسم يقع أن قبل يرد ما باب

 ثم المشركون  فأصابهما ،عار له افرس   وأن ،أبق عمر بن هللا لعبد اعبد   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .المقاسم يبهماتص أن قبل وذلك ،عمر بن هللا عبد على فردا ،المسلمون  غنمهما

 المقاسم فيه تقع أن قبل أدرك إن إنه :المسلمين أموال من العدو يصيب فيما يقولمالك ا  وسمعتيحيى:  قال
 .أحد على يرد فال المقاسم فيه وقعت ما وأما ،أهله على رد فهو
 ثمن غيرب به أولى صاحبه :مالك قال ،المسلمون  غنمه ثم غالمه المشركون  حاز رجل عن مالك وسئلقال: 
 إن بالثمن لسيده الغالم يكون  أن أرى  فإني المقاسم فيه وقعت فإن ،المقاسم تصبه لم ما ،غرم وال قيمة وال

 .شاء
 في فقسمت ،المسلمون  غنمها ثم ،المشركون  حازها المسلمين من رجل ولد أم في رحمه هللا مالك قال

 فعلى يفعل لم فإن ،لسيدها اإلمام يفتديها أن وأرى  ،تسترق  ال إنها :القسم بعد سيدها عرفها ثم ،المقاسم
نما ،فرجها يستحل وال ،يسترقها أن له صارت للذي أرى  وال ،يدعها وال ،يفتديها أن سيدها  بمنزلة هي وا 
 ويستحل تسترق  ولده أم يسلم أن له فليس ،ذلك بمنزلة فهذا ،جرحت إذا يفتديها أن يكلف سيدها ألن ؛الحرة
 .فرجها

 أو العبد أو الحر فيشتري  لتجارةفي ا أو ،المفاداة في العدو أر  إلى يخرج الرجل عن مالك وسئلقال يحيى: 
ن ،يسترق  وال عليه دين به اشتراه ما فإن الحر أما :فقال له يوهبان  عليه وليس ،حر فهو له وهب كان وا 
 ى به.ما اشتر  بمنزلة الحر على دين فهو ،مكافأة اشيئ   فيه أعطى الرجل يكون  أن إال شيء

 اشتري، بمنزلة ما اشتري به.
  أحسن هللا إليك.

 إلى ويدفع يأخذه أن شاء إن ،فيه مخير األول سيده فإن العبد وأما ،به اشتري  ما بمنزلة الحر على دين فهو
ن ،له فذلك ثمنه اشتراه الذي ن ،أسلمه يسلمه أن أحب وا   شيء وال ،به أحق األول فسيده له وهب كان وا 
 .يفتديه أن أحب إن سيده على اغرم   فيه أعطى ما فيكون  ،مكافأة اشيئ   فيه أعطى الرجل ون يك أن إال عليه



 :العدو أصاب مما القسم يقع أن قبل يرد ما باب: رحمه هللا تعالىقال 
مما أصاب العدو، دابة هربت فاستولى عليها العدو، أو غالم، أو أي شيء من أموال المسلمين يصل إليه العدو 

ليه، ثم يغنم بعد ذلك من قبل المسلمين، وهو معروف أنه لفالن، معروف بعينه أنه لفالن، قبل أن فيستولي ع
 تقع المقاسم فهو أحق به، وبعد القسمة هو أولى به إن دفع قيمته.

 أبق يعني شرد وهرب، ،أبق عمر بن هللا لعبد اعبد   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني: رحمه هللا تعالىيقول 
 غنمهما ثم ، أو فأصابهما المشركون، العبد والفرس،المشركون  افأصابه كذلك، انطلق هارب ا، ،عار له اس  فر  وأن

؛ ألن هذا ماله، أخذ بغير حق، كالغصوب، والسرقات، ترد إلى أربابها، عمر بن هللا عبد على فردا ،المسلمون 
 .المقاسم تصيبهما أن قبل وذلك فردا على عبد هللا بن عمر،

ل قائل: ما الفرق بين ردها بعد قبل المقاسم، وعدم ردها بعد المقاسم، قبل المقاسم لم تملك، يعني ما قد يقو 
وقعت في يد من يصح ملكه لها، وبعد المقاسم، وهي غنيمة مما غنمه المسلمون صح ملك من وقعت في 

 نصيبه.
 قال: وسمعت مالك ا، نعم.

 لكنها معلومة أنها حق لفالن. طالب:
 إيه.
ذا كانت معلومة أنها حق لفالن فال يقع عليها؟؟؟؟طال  ب: وا 

 هي أوال  انتقلت من المسلمين إلى الكفار، وانتقلت مرة ثانية إلى المسلمين، وقسمت.
 طالب: يعني لو قيل: إن بيت فالن قد غصب منه، هل يجب رده؟

 هو يجب رده لكن.
 .طالب: هذا الشرع، لو قلنا حتى دخل في الملكية كما مجاز ا

ال ما يلزم؟ هذا صودر والتمليك بمنزلة البيع، التمليك بعد  لكن ما يصادر بغير حق، ويباع بالمزاد، يلزم رده وا 
 قسمة المغانم بمنزلة البيع.

 طالب:......
صودر من كفار، صودر من جهة، صودر ممن يملك المصادرة، ما هو من أي شخص غاصب، الغاصب ال 

 ما يملك إطالق ا.
 لها فروع عملية كثيرة يعني ما هي. المسألة ترى 

 رد فهو المقاسم فيه تقع أن قبل أدرك إن نهأ :المسلمين أموال من العدو يصيب فيما يقول امالك   وسمعتقال: 
 .أحد على يرد فال المقاسم فيه وقعت ما وأما ،أهله على

 به أولى صاحبه :مالك قال ،المسلمون  غنمه ثم غالمه المشركون  حاز رجل عن مالك وسئلفال يرد على أحد، 
 بالثمن لسيده الغالم يكون  أن أرى  فإني المقاسم فيه وقعت فإن ،المقاسم تصبه لم ما ،غرم وال قيمة وال ثمن بغير
 .شاء إن بالثمن لسيده، شاء إن



ن طلب منه ثمن أكثر مما يستح قه، يعني إذا طلب منه ثمن يؤثر الغالم عليه، ال شك أنه يقدم شراءه بالثمن، وا 
 فالمسألة ترجع إليه.

 عرفها ثم ،المقاسم في فقسمت ،المسلمون  غنمها ثم ،المشركون  حازها المسلمين من رجل ولد أم في مالك قال
 اإلمام يفتديها أن وأرى  أم ولد، أعتقها ولدها، فهي حرة، أنها ال تسترق، ،تسترق  ال إنها :القسم بعد سيدها
ال يدعها تسترق  ،يدعها وال ،يفتديها أن سيدها فعلى يفعل لم فإن لمال،هذا األصل أن تفدى من بيت ا ،لسيدها

 وال ما دام ثبت عنده أنها أم ولد، ،يسترقها أن له صارت للذي أرى  وال أو تباع وتشترى؛ ألن ولدها أعتقها،
نما ؛ ألن حكمها حكم الحرة،فرجها يستحل  إذا يفتديها نأ يكلف يفتديها أن يكلف سيدها ألن ؛الحرة بمنزلة هي وا 
يعني وقع منها جناية، جنايتها على سيدها، ولو لم تكن أم ولد، وجرحت وجنت، أرش الجناية على من؟  ،جرحت

نعم؟ على السيد ما لم تكن أكثر من قيمتها، فيخير المجني عليه إما أن تأخذها، أو تأخذ ما يعادل قيمتها، أما 
 ،ذلك بمنزلة فهذا ، فال يكلف السيد بأن يدفعها ويدفع زيادة عليها،إذا كانت الجناية، أرش جناية أكثر من قيمتها

 .فرجها ويستحل تسترق  ولده أم يسلم أن له فليس
، يعني وجد العبد أو الحر فيشتري  لتجارةفي ا أو ،المفاداة في العدو أرض إلى يخرج الرجل عن مالك وسئل

ال ما يتركه؟ هو قادر ال يتركه، يفتديه، شخص يباع، يحرج عليه، وجد شخص من المسلمين يباع، يتركه  أو وا 
 وال عليه دين به اشتراه ما فإن الحر أما :فقال ، يقال: هؤالء مسلمين، وأنت مسلم أنت أولى بهم،له يوهبان
وال يسترق، الحر إذا كان مسلم ولو غصبه كفار، أو أسره كفار وباعوه ال يملك بهذا العقد، وال يسترق،  ،يسترق 

ن كافر ا، وجد في بالد الكفار شخص يحرج عليه، من يشتري من يسوم في الحراج، ثم اشتراه، يملك لكن لو كا
ال ما يملك؟ يعني لو وجد كافر يبيع ولده في بالده، في بالد الكفر هل يجوز للمسلم أن يشتريه أو ال؟ نعم،  وا 

 يبيع ولده.
 طالب:......

 إيش؟
 طالب:......

))ثالث أنا ( ))من باع حر ا فأكل ثمنه(راءه على أنه رقيق، وعموم حديث: شيخ اإلسالم يرى أنه يجوز ش
 (ل.خصمهم يوم القيامة(

 طالب: يمنع.
 .رحمه هللايمنع، لكن شيخ اإلسالم له كالم مفصل في هذا، وتوسع في هذه المسألة 

 يوهبان أو، العبد أو حرال فيشتري  لتجارةفي ا أو ،المفاداة في العدو أرض إلى يخرج الرجل عن مالك وسئلقال: 
ن ،يسترق  وال ، دين على الحر نفسه، يسدده،عليه دين به اشتراه ما فإن الحر أما :فقال، له  فهو له وهب كان وا 
 ،مكافأة اشيئ   فيه أعطى الرجل يكون  أن إال ؛ ألنه أخذه بغير ثمن، فيرسله بغير ثمن،شيء عليه وليس ،حر

نما هي مكافأة، ، أهداه كافر لمسلم، ومن الحر، يعني هذه المكافأة دين على على دين هوف يعني ليست قيمة، وا 
ال شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر،  ،به اشتري  ما بمنزلة باب المكافأة أعطاه مثال  سيارة وا 

ن ،له فذلك ثمنه اشتراه الذي إلى ويدفع يأخذه أن شاء إن ،فيه مخير األول سيده فإن العبد وأما  أن أحب وا 



 طلبت منه قيمة ال يستحقها، أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي، إذايعني يتركه، ال سيما  ،أسلمه يسلمه
ن  يعني كالحر، ،مكافأة اشيئ   فيه أعطى الرجل يكون  أن إال عليه شيء وال ،به أحق األول فسيده له وهب كان وا 

 .يفتديه أن أحب إن سيده على اغرم   فيه أعطى ما فيكون  فيه أعطى ما فيكون 
 كما تقدم في الحر، نعم، سم.

  أحسن هللا إليك.
 :النفل في السلب في جاء ما باب

 عن قتادة أبي مولى محمد أبي عن أفلح بن كثير بن عمرو عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 التقينا فلما ،حنين عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا: قال أنه رضي هللا عنه ربعي بن قتادة أبي
 حتى له فاستدرت :قال ،المسلمين من رجال عال قد المشركين من رجال   فرأيت :قال ،جولة للمسلمين كانت
 ثم ،الموت ريح منها وجدت ،ضمة فضمني علي فأقبل ،عاتقه حبل على بالسيف فضربته ورائه من أتيته
 رجعوا الناس إن ثم، هللا أمر :فقال ؟الناس بال ما :فقلت الخطاب بن عمر فلقيت :قال ،فأرسلني الموت أدركه
 يشهد من قلت ثم فقمت :قال ((سلبه فله بينة عليه له قتيال   قتل من)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 ثم ،لي يشهد من :قلت ثم فقمت :قال ((سلبه فله بينة عليه له قتيال   قتل من)) :قال ثم ،جلست ثم ؟لي

 :قال (؟(قتادة أبا يا لك ما)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،فقمت ،الثالثة ذلك قال ثم ،جلست
 وسلَب ذلك القتيل. ،هللا رسول يا صدق :القوم من رجل فقال ،القصة عليه فاقتصصت
.  سلب  سلب 

 أحسن هللا إليك.
 سدأَ  من أسد إلى يعمد ال اإذ   ،هللا هاء ال :بكر أبو فقال ؟هللا رسول يا عنه فأرضه عندي القتيل ذلك وسلبُ 
  هللا

 .أ سد، أسد
 أحسن هللا إليك.

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،سلبه فيعطيك ورسوله هللا عن يقاتل هللا سدأُ  من أسد إلى يعمد ال اإذ  
 في تأثلته مال ألول نهفإ ،سلمة بني في امخرف   به فاشتريت الدرع فبعت ،فأعطانيه ((إياه فأعطه صدق))

 .اإلسالم
 عن عباس بن هللا عبد يسأل رجال   سمعت :قال أنه محمد بن القاسم عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 عباس ابن فقال ،لمسألته الرجل عاد ثم :قال ،النفل من والسلب ،النفل من الفرس :عباس ابن فقال ،األنفال
 أن كاد حتى يسأله يزل فلم :القاسم قال؟ هي ما كتابه في هللا لقا التي األنفال :الرجل قال ثم ،اأيض   ذلك
 ها.مثل ما أتدرون  :عباس ابن قال ثم ،رجهخي

 مثل.
 أحسن هللا إليك.

  هذاأتدرون ما مثل  ثم قال ابن عباس:



 مثل، مثل.
 أحسن هللا إليك.

 .الخطاب بن عمر ضربه الذي صبيغ مثل
 ألحد ذلك يكون  ال :قال ؟اإلمام إذن بغير سلبه له أيكون  العدو من قتيال   قتل عمن مالك وسئليحيى:  قال
 عليه هللا صلى هللا رسول أن يبلغني ولم ،االجتهاد وجه على إال اإلمام من ذلك يكون  وال ،اإلمام إذن بغير
 .حنين يوم إال ((سلبه فله قتيال قتل من)) :قال وسلم
 :فلالن في السلب في جاء ما باب: رحمه هللا تعالىقال 

( ليجتهد الناس ومن أهل ))من قتل قتيال  فله سلبه(اإلمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: 
العلم من يرى أنه ليس له أني قول ذلك فغي أول األمر؛ لئال تسوء النيات، ويكون القتال من أجل الدنيا يقول 

اس في سبيل هللا، ال يخرجهم إال الجهاد، فإذا رأى اإلمام أن هذا ففي آخر األمر أو في أثناءه بعد أن يخرج  الن
 يوم حنين. عليه الصالة والسالممثل هذا اإلغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم، ففعله النبي 

قال: ما جاء في السلب في النفل، السلف في النفل يعني في القدر الزائد على الغنيمة، يعني هو األصل أنه 
نه ال يدرك إال بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة هذا في األصل، إذ ا ما معنى قوله: جزء من الغنيمة؛ أل

 باب ما جاء في السلب في النفل؟ 
 طالب:......

 المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال، بقتل.
 طالب:......

 ال، بس ال ينطبق عليه النفل.
 طالب:......

 يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس.
 قتادة أبي مولى محمد أبي عن أفلح بن كثير بن عمرو عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني: قال
عام حنين بعد  ،حنين عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا: قال أنه ربعي بنالحارث  قتادة أبي عن

لة، يعني اختلط األمر في أول يعني كانت للمسلمين جو  ،جولة للمسلمين كانت التقينا فلما الفتح سنة ثمان،
األمر ال شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين، 

 ونفر معه. عليه الصالة والسالموثبت النبي 
ال  يعني صعد عليه وجلس فوقه، أو افترشه، عال رج ،المسلمين من رجال عال قد المشركين من رجال   فرأيت :قال

 على بالسيف فضربته ورائه من أتيته حتى ، يعني جئته من الخلف، فاستدرت لهله فاستدرت :قال من المسلمين،
، ترك المسلم الذي تحته، فأقبل على علي فأقبل يعني بين المنكب والعنق، بين المنكب والعنق، ،عاتقه حبل

، قال: صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  وهو أبو قتادة، وهو فارس ،ضمة فضمني الذي ضربه بالسيف، قال:
؛ ألن من كان في هذه الحالة، من أصيب بأمر عظيم، يعني يتضاعف الموت ريح منها وجدت فضمني ضمة

 ،فأرسلني ؛ ألن الضربة قاتلة،الموت أدركه ثم نشاطه، يتضاعف نشاطه، يقول: وجدت منها ريح الموت،



أمر هللا قدره، أمر هللا، وسنته، أنه  ،هللا أمر :فقال ؟الناس بال ما :فقلت الخطاب بن عمر فلقيت :قال أطلقني،
، وقد عليه الصالة والسالم، عادوا إلى النبي رجعوا الناس إن ثم إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة، أمر هللا،

 من)) :لموس عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، ثم إن الناس رجعوا،عليه الصالة والسالمثبت وهو أشجع الناس 
( ليقطع الطريق على الدعاوى المجردة، على الدعاوى المجردة، ولو أعطي الناس (بينة عليه له قتيال   قتل

يعني ما عنده، أو ما معه  ((سلبه فله ))من قتل قتيال  له عليه بينة،بدعواهم الدعى أناس أموال آخرين ودمائهم، 
ق ا، ما معه مطلق ا يعني من ذهب أو فضة أو نقود، أو متاع، ما معه مما يستعين به على القتال، أو ما معه مطل

 أو طعام، أو مما يستعين به على القتال من سيف ودرع ونحوه، والعلماء يختلفون في هذا.
 طالب:......

 هو األصل في العموم سلب مثل غيره
األعم، ومنهم من  قال: فقمت، يعني ما يمكن أن يسلب منه كل ما يمكن أن يسلب منه يسمى سلب بالمعنى

 يخصه بما يستعان به على القتال.
ربط ذلك بالبينة، ثم قلت: من يشهد  عليه الصالة والسالميريد بينة؛ ألن النبي  ؟لي يشهد من قلت ثم فقمت :قال
ما شهد له أحد، إما لخفاء األمر على الجميع، إال على من أخذ السلب، ألنه يعرف أن السلب  ،جلست ثم لي،

عليه الصالة  قال ثم بعد أن قتله أخذ السلب شخص آخر، قال: ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، له؛ ألنه
 ذلك قال ثم ،جلست ثم ،لي يشهد من :قلت ثم فقمت :قال ((سلبه فله بينة عليه له قتيال   قتل من)) :والسالم
كأنه لم يسمع قول أبي قتادة لم  (؟(قتادة أبا يا لك ما)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،فقمت ،الثالثة

 :قال ())ما لك يا أبا قتادة(( يعني تقوم وتجلس، ))ما لك يا أبا قتادة؟(يشهد لي، يرى قيامه وجلوسه، 
وسلب، يعني هو الذي قتله، صدق يا رسول  ،هللا رسول يا صدق :القوم من رجل فقال ،القصة عليه فاقتصصت

عليه الصالة ، اآلن بعد أن اقتص عليه القصة على النبي عندي لقتيلا ذلك وسلب  هللا في دعواه أنه قتل، 
أنه وجد رجال  من المشركين عال رجل من المسلمين فابتدره فضربه كذا وكذا إلى آخره قص القصة   والسالم

 صدقكاملة لكنه لم يجد بينة، طيب من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ شهد له هذا الذي استولى على السلب، فقال: 
 وسلب ذلك القتيل عندي. ،هللا رسول يا

هل يكفي شاهد واحد؟ أو هذا الشاهد مع وجود السلب بيده، يعني لو وجد السلب بيد آخر، ثم شهد ألبي قتادة 
واحد، قلنا: ما يكفي، هذا بينة غير كافية، لكن شهد له من بيده السلب، فهذه قرينة على صدق شهادته، فهذه 

 ها مصلحة للشاهد أو ليست مصلحة له؟، ليست مصلحة له، فتقبل من هذه الحيثية.الشهادة قبولها باعتبار أن
يعني اترك السلب لي، وأرضه بما  ؟هللا رسول يا عنه فأرضهصدق يا رسول هللا، وسلب ذلك القتيل عندي، 

بي قتادة، وأنه أسد، ، وفي هذا شهادة ألهللا سدأ   إلى يعمد ال اإذ   يعني ال وهللا، ،هللا هاء ال :بكر أبو فقال شئت،
، في بعض الروايات: قام عمر، ال هاء هللا، إذ ا صلى هللا عليه وسلمشهد له خير األمة بعد نبيها، وأقره النبي 

قرار النبي ورسوله هللا عن يقاتل يعمد إلى أسد من أسد هللا، إلى آخره، عليه الصالة ، فشهادة أبي بكر وعمر، وا 
بالنسبة ألبي قتادة، ومنقبة عظيمة لهن لكن الذي في الصحيحين، الذي شهد له  ، ال شك أنه وسام شرفوالسالم

 أبو بكر.



أساس تأخذ السلب أنت، يعني في مقابل هذا أنك مجرد  أييعني على  ،سلبه فيعطيك يقاتل عن هللا ورسوله،
 فأعطه صدق)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال استوليت، فوجدته فأخذته، على رجل ميت، ما يكفي،

عليه الصالة ( يعني هل قال النبي ))من قتل قتيال  فله سلب(أعط أبي قتادة؛ ألنه يستحق به هذا الوعد،  ((إياه
هذا قبل القتل أو بعده؟ وهل يستحق هذا السلب قبل هذا الوعد أو بعده؟ األصل بعده، األصل أنه ال  والسالم

ل هذا اإلغراء، فهل يستحق أبو قتادة هذا السلب قبل أن يصدر يستحق إال بعد هذا، والسلب أو القتل حصل قب
ال بعده؟ القتل قبل.  الحكم؟ نعم؟ هو اآلن القتل قبله وا 

 طالب:......
وأخره إلى الحاجة؟ نعم؟  عليه الصالة والسالمهم ما كانوا يعرفون، هل يقال مثال  أن الحكم قد استقر عند النبي 

كان قبله ال يستحقه، نعم؛ ألنه قال: صدق، نعم؛ ألنه قال: صدق، فأعطه إياه،  أو نقول إ ن التشريع اآلن، فما
، الدر يشترى به بستان؟ نعم، مخرف بستان، سمي؛ ألنه امخرف   به فاشتريت الدرع فبعت الدرع فبعت ،فأعطانيه

درع، وال شك أن يخترف ويجتنى منه الثمن، ومنهم من يقول: هي آلة االختراف التي يجتنى بها الثمر، قيمة ال
السلع تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، قد تشتري بيت بثوب نعم، وقد 
يشترى بالبيت ألوف مؤلفة من الثياب، يعني من الطرائف من المؤرخين المعاصرين قال: في هذه السنة تيسرت 

قيامها غالية، فقد بيع جامع العلوم والحكم باثني عشر رياال  الكتب وطبعت، ووردت إلينا بكثرة، إال أنها غالية، أ
، ثم بيع مرة أخرى، يعني نفس النسخة باثني  يعني من الفضة، يعني أضعاف قيمته اآلن، باثني عشر رياال 
، ووزنتين من القهوة، وثوب وشماغ، اآلن قيمة جامع العلوم والحكم النسخة العادية بعشرة بعشرين  عشر رياال 

ل ما تزيد، لكن اثني عشر ريال فضة، فضة ما هي بالورقية، فال شك أن األقيام تتفاوت، والبيوت بيعت ريا
بأبخس األثمان، واألراضي ال قيمة لها البتة قبل؛ ألن ما فيها مشاحة، كل يخط على كيفه، نعم، ما فيها 

بأقل، وقد يؤجر البيت بريال واحد، ثم  مشاحة، الكالم في البيوت الذي يباع البيت بعشرة بعشرين ريال، وقد يباع
بعد ذلك تغيرت أقيامها؛ ألنه قد يقول قائل: كيف الدرع ببستان، قد يصل األمر في بعض األوقات إلى أن الدرع 
يشترى به بأكثر من بستان، وقد يكون العكس، ولذلك يختلف الشراح إيش معنى المخرف، بعضهم يقول: هو ما 

، شبه المنشار، هذا معروف عند الفالحين، قيمته زهيدة، وبعضهم يقول: ما يخترف به، اآللة يعني، م خلب مثال 
، وبعضهم يقول المخرف البستان.  اخترف من ثمرة هذا العام مثال 

 .اإلسالم في ، يعني اقتنيته وملكتهتأثلته مال ألول فإنه ،سلمة بني في فاشتريت به مخرف ا
 هللا عبد عباس بن هللا عبد يسأل رجال   سمعت :قال أنه محمد بن اسمالق عن شهاب ابن عن مالك وحدثنيقال: 
سأل  ،لمسألته الرجل عاد ثم :قال ،النفل من والسلب ،النفل من الفرس :عباس ابن فقال ،األنفال عن عباس بن

 األنفال :الرجل قال ثم ،اأيض   ذلك عباس ابن فقال مرة ثانية، ما اقتنع بالجواب األول، ثم عاد الرجل لمسألته،
نما يسأل  ؟هي ما كتابه في هللا قال التي وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه ال يسأل لالستفادة، وا 

 ابن قال ثم ،رجهخي أن كاد حتى يسأله يزل لمإلظهار التعالم أو إلعنات المسئول، أو إلعنات المسئول، ف
 .الخطاب بن عمر هضرب الذي صبيغ مثل ؟هذاأتدرون ما مثل  :أتدرون  :عباس



جاء يسأل ، يسأل عمر بن الخطاب، فعرف عمر بن الخطاب أنه ليس قصده اإلفادة فضربه ثم نفاه إلى الكوفة، 
وأمر الناس بهجرانه، ال يجلس إليه؛ لئال يؤثر عليهم، كتب إلى أبي موسى انظر إلى فالن صبيغ، ال يجلس 

 يما بعد ثم فك عنه هذا الحصار.إلى أحد، وال يجلس إليه أحد، إلى أن حسنت حاله ف
 إذن بغير ألحد ذلك يكون  ال :قال ؟اإلمام إذن بغير سلبه له أيكون  العدو من قتيال   قتل عمن مالك وسئل :قال

ا على سلب أبي قتادة، يعني القتل حصل قبل إذن اإلمام، وقبل أن يحصل هذا اإلغراء،  ،اإلمام وهذا يرد أيض 
 ال اعتراض ألحد. عليه الصالة والسالمطاه إياه، وصدقه هو الرسول وعلى كل حال ما دام الذي أع

؛ ألنه لو ترك الناس يتصرفون ألصبحت األمور فوضى، يعني بعض اإلمام إذن بغير ألحد ذلك يكون  القال: 
المكاتب، وبعض أئمة المساجد، وبعض المشرفين على مراكز وغيرها، يقول: من يجمع لنا من الزكاة وله 

ال صارت المسألة فوضى، من نصيب الع امل عليها، هذا ليس لكل أحد، هذا لإلمام، أو من يأذن له اإلمام، وا 
 ألحد ذلك يكون  ال يقدر النصيب، من يقدر الحاجة من؟ ال، ال هذا ليس ألحد إال لإلمام أو من ينيبه اإلمام،

؛ ألن من جعل له أمر االجتهاد وجه لىع إال ،االجتهاد وجه على إال اإلمام من ذلك يكون  وال ،اإلمام إذن بغير
ال مصلحة له فيه خاصة، من وكل إليه أمر من الشرع ال مصلحة له فيه خاصة، بل مصلحته فيه عامة إنما 

لما غسل النساء ابنته زينب  عليه الصالة والسالميكون ذلك حسب االجتهاد ال التشهي، ال التشهي، ولذا قال 
ا أو أكثر إن رأيتن())أغسلنها ثالث ا أو خمس  قال:  ( يعني إن رأيتن المصلحة تدعو إلى ذلك، ال مرد ا، أو سبع 

 ذلك إلى التشهي.
 .حنين يوم إال ((سلبه فله قتيال   قتل من)) :قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن يبلغني ولم قال:

أن أمر المسلمين  -ه الصالة والسالمعلي-يعني إنما يقال مثل هذا عند الحاجة الماسة إليه، يعني لما رأى النبي 
 قد اختل واضطرب قال مثل هذا ليحرص المقاتلون على مثل هذا.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب الجهاد ) -الموطأ 

 رالشيخ: عبد الكريم الخضي
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :الخمس من النفل إعطاء في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ".الخمس من النفل يعطون  الناس كان: "قال أنه المسيب بن سعيد عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 .ذلك في إلي سمعت ما أحسن وذلك: -رحمه هللا- مالك قال
 ذلك في عندنا يسول ،اإلمام من االجتهاد وجه على ذلك :قال ؟مغنم أول في يكون  هل النفل عن مالك سئلو  

 مغازيه في نفل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يبلغني ولم ،السلطان اجتهاد إال موقوف معروف أمر
نما ،حنين يوم بعضها في نفل أنه بلغني وقد، كله  وفيما مغنم أول في اإلمام من االجتهاد وجه على ذلك وا 
 .بعده

 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك
 :الخمس من النفل إعطاء في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف  أما بعد:

عرفنا أن النفل هو واحد األنفال مما يحصل عليه المسلمون من غير قتال بخالف الغنيمة التي يحصل عليها 
 بعد القتال.

 . ن الغنيمة إنما يستحقها الغانمون جميعا  ال يخص بها بعضهميقول: من الخمس؛ أل
الَنَفل أو الن فل يضبط كذا وكذا، هذا هذه الزيادة على ما يستحقه الغازي والمجاهد على نصيبه من الغنيمة إنما 

وي، هذا من يكون لزيادة بالءه وغناءه في الحرب الجهاد يزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتسا
الخمس؛ ألنه إذا أعطي من أصل الغنيمة صار بعضهم أكثر من بعض فيما يجب أن يساووا فيه؛ ألنهم غنموه 

 مجتمعين.
 من النفل يعطون  الناس كان: "قال أنه المسيب بن سعيد عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".الخمس

حصل عليه الجيش والمجاهدون بالقتال، وعلى هذا يستوون من الخمس، والسبب في هذا أن الغنيمة وهي ما ي
فيها، يستوون فيها، وال يقال: إنه يسبر حال كل و احد من المجاهدين فبقدر غناءه وبالءه في هذه المعركة 
يعطى، منهم من يعطى ضعف ما يعطى غيره، ومنهم من يعطى أقل، ومنهم من يعطى أكثر؛ ألن هذا ال 



بطه، ثم بعد ذلك تدخل فيه الحظوو عند القسم ويتهم من يقسم بأنه مال أو جار، ينضبط، هذا ال يمكن ض
، من أن ال يوفق للعدل إذا لم يكن بالتساوي، إذا -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك ال يبرأ من يقسم حاشا رسول هللا 

نه شيء اليوم، مثل هذه األمور قيل: وهللا فالن اليوم عن عشرة، وفالن ال يستحق إال شيئا  يسيرا ؛ ألنا ما رأينا م
ال يمكن ضبطها، فيتشوف الناس إلى الزيادة، ويصير في نفس من نقص وأيضا  المراقبة الدقيقة في مثل هذه 
الظروف غير ممكنة، وال يمكن ضبطها، وأيضا  اإلمام بشر قد يصله من المعلومات غير الدقيقة ما يقتضي 

بينهم، بين الغانمين، ولو كان بعضهم أكثر بالء  من بعض، أما  زيادة بعضهم على بعض، ولذا يجب التسوية
 بالنسبة للنفل الذي يعطيه اإلمام قدر زائد على الغنيمة فهذا من الخمس الذي جعله هللا لنبيه يتصرف فيه.

 .ذلك في إلي سمعت ما أحسن وذلك: مالك قال
 وال شك أن مثل هذا يحقق المصالح وال يترتب عليه مفاسد.

 ؟ يعني هل يكون في أول مغنم أو في آخره، أو في أثناءه،مغنم أول في يكون  هل النفل عن مالك سئلو  قال:
ن إلمامل االجتهاد وجه على ذلك :قال ، يعني إذا رأى اإلمام أن يشجع بعض الناس في أول األمر له ذلك، وا 

ن رأى أنه في آخر الغزو، في آخر ا لجهاد خشية أن يمل الناس رأى تشجيع بعضهم في أثناءه له ذلك، وا 
 وتضعف الهمم أراد أن ينفل بعضهم لغنائه وبالءه في المعركة له ذلك.

، يعني بحيث ال يتعدى، محدد موقوف معروف أمر ذلك في عندنا وليس ،إلمامل االجتهاد وجه على ذلكقال: 
 ولم ،السلطان اجتهاد إال، لسلطانا اجتهاد إال ال يزيد وال ينقص، وال يتقدم وال يتأخر، ليس في هذا ما يدل عليه

ا، يعني زاد في مغازيه كلها إال في حنين، وال كله مغازيه في نفل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يبلغني
لما  -عليه الصالة والسالم-شك أن ظرف حنين يشبه أحد، بحيث فر المسلمون من وجه العدو، وتركوا النبي 

 مة في أول األمر ثم كانت العاقبة للمتقين.من هزي -جل وعال-أراده هللا 
نما ،حنين يوم بعضها في نفل أنه بلغني وقدقال:  ، اإلمام موكول إليه هذا اإلمام من االجتهاد وجه على ذلك وا 

األمر ومنوط به، واجتهاده تحقيقا  للمصلحة، يعني إذا وكل مثل هذا األمر لإلمام فإنه ال يجوز له أن يحكم فيه 
بل ال بد من تحري المصلحة العامة، من تحري المصلحة العامة، وكثير من األمور الشرعية مما ال بالتشهي، 

نص فيه يكون يرد في ذلك إلى المصالح، مصالح المسلمين العامة، وبعضهم يخلط في هذا األمر ويختلط عليه 
التي فيها ما فيها من المصالح الخاصة مع المصالح العامة، لكن في مثل هذه األبواب على وجه الخصوص 
 إزهاق النفوس ال بد أن ينظر فيه إلى مصلحة اإلسالم، قبل مصلحة أي أحد كائنا  من كان.

نمايقول:   .بعده وفيما مغنم أول في ،اإلمام من االجتهاد وجه على ذلك وا 
 نعم.

 طالب:...... 
 هو أربعة أخماسه للغانمين، وخمسه كما جاء هلل ولرسوله إلى آخره، نعمل

 أحسن هللا إليك. 
 :الغزو في للخيل القسم باب



 قال" سهم وللرجل ،سهمان للفرس" :يقول كان العزيز عبد بن عمر أن بلغني :قال أنه مالك عن يحيى حدثني
 .ذلك أسمع أزل ولم :-رحمه هللا- مالك

 بأفراس كثيرة  رجل عن مالك وسئلقال يحيى: 
 يحضر، يحضر بأفراس كثيرة.

 أحسن هللا إليك. 
 أن أرى  وال ،بذلك أسمع لم :فقال ؟كلها لها يقسم فهل كثيرة بأفراس يحضر رجل عن مالك وسئلقال يحيى: 

 .عليه يقاتل الذي واحد لفرس إال يقسم
 والبغال والخيل}: كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا ألن ؛الخيل من إال والهجن البراذين أرى  ال :مالك قال

 به ترهبون  الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا}: -عز وجل- وقال {وزينة لتركبوها والحمير
 بن سعيد قال وقد ،الوالي أجازها إذا الخيل من والهجن البراذين أرى  فأنا، قال مالك: {وعدوكم هللا عدو

 .صدقة من الخيل في وهل :فقال؟ صدقة من فيها هل البراذين عن وسئل المسيب
 :الغزو في للخيل القسم باب: - تعالىرحمه هللا-يقول المؤلف 

ما رجال مشاة، والركبان إما أن يكونوا على الخيل أو على اإلبل، ولكل حكمه، القسم للخيل  الغزاة إما ركبان وا 
الراجل معروف له سهم، وال يستحق أكثر من ذلك، أسوة بغيره، واإلبل تختلف عن الخيل، والخيل التي فيها 

الخيل الذي يغزو على فرس ثالثة أسهم، والراجل سهم واحد، للفارس سهم، وللفرس النص حيث أعطي صاحب 
 سهمان، هذا قول جمهور أهل العلم لما دلت عليه األحاديث الصحيحة.

يرى أنه للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم، ويقول: ال أفضل حيوان على إنسان مسلم، ال  -رحمه هللا-أبو حنيفة 
 لم.أفضل حيوان على إنسان مس

نما تفضيل لصاحبه، معروف أن الجهاد مما يحقق النصر فيما يتعلق في  هذا ليس من باب تفضيل الحيوان، وا 
المال واإلنفاق في سبيل هللا، أكثر النصوص تدل عليه، أكثر من جهاد النفس، الجهاد بالمال دلت النصوص 

ور كبير، والخيل على وجه الخصوص خير عليه أكثر مما دل على الجهاد بالنفس، ما يدل على أن اآللة لها د
 ما يعين على القتال، وفي حكهما المستحدثات من اآلالت التي يفاد منها في هذا الباب.

أبو حنيفة يقول: الفارس له سهم والفرس له سهم، يعني ال يمكن أن يفضل حيوان على إنسان مسلم، لكن لو 
ارس يعني يمكن عن عشرة مشاة، الرجل الذي على فرس يكون نظرنا إلى النفع في هذا الباب نعم بال شك أن الف

عن عشرة مشاة، فال شك أن هذه القسمة قسمة شرعية وال اعتراض ألحد عليها، وال اجتهاد مع النص، فيقسم 
ن كان بدونه فسهم واحد.  للفرس سهمان، وللرجل سهم إن كان معه فرس حوز ثالثة أسهم، وا 

 " سهم وللرجل ،سهمان للفرس" :يقول كان العزيز عبد بن عمر أن بلغني :الق أنه مالك عن يحيى حدثنيقال: 
والمراسيل  في الصحيحين مالك عن نافع عن ابن عمر حديث معروف، لكن هذه طريقة مالك في إيثار المقاطيع

على الموصوالت، فتجد الحديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك، موصول، وتجده في موطئه مرسل؛ ألنه 
 تج بهذه المراسيل، يحتج بهايح

 به وتابعوهما ودانوا  احتج مالك كذا النعمان 



 فتجده إذا وصل إلى التابعي انتهى خالص، ما يضر البقية، يحذف الصحابي أو يذكر ما في إشكال.
 على كل الخبر صحيح وال إشكال فيه وهو في الصحيحين.

 يحضر بأفراس كثيرة. رجل عن مالك وسئل
لكالم للفرس سهمان، وللفارس يسهم يقول: مادام الفرس له سهمان، آخذ معي مائة من أجل شخص سمع هذا ا

أن يأخذ مائتي سهم وسهم، مائتي سهم للمائة، وسهم، وال شك أن مثل هذه إذا أعدها وربطها للجهاد في سبيل 
 هللا أن أجره عظيم عليها، لكن هل يقسم له في فرس لم يباشر به القتال.

، يعني بذلك أسمع لم :-رحمه هللا- فقال ؟كلها لها يقسم فهل كثيرة بأفراس يحضر رجل عن مالك وسئليقول: 
نما هو األصل االجتهاد، اجتهاد اإلمام.  ما حصل هذا، ولم يصير فيه حكم، وا 

 الفارس. عليه يقاتل الذيالذي فيه النص،  واحد لفرس إال يقسم أن أرى  وال قال:
، البراذين واحد البرذون الخيل من إال والهجن البراذين أرى  ال، الخيل من إال والهجن البراذين أرى  ال :مالك قال

وهو نوع من الخيل جافي الخلقة يستعمل في السير في األماكن الوعرة ولحمل األثقال، هذا البرذون، وهذا ما 
يعني عن السخاوي شارح  ذكره شارح القاموس نقال  عن شارح العراقية، شارح القاموس نقله عن شارح العراقية،

ألفية العراقي، شارح القاموس الزبيدي نقله عن السخاوي، قال: وقال شارح العراقية كذا؛ ألنه مر في المصطلح 
في الجرح بغير جارح قول شعبة: "رأيته يركض على برذون" هذا غير جارح، ثم عرف البرذون وال يوجد له 

غير هذا، فشارح القاموس استفاده من السخاوي، ومن جاء بعدهم تعريف غير هذا، يعني حسب التتبع ما وجدنا 
 استفاده من شرح القاموس؛ ألنه هو المظنة، في واحد يروح إلى فتح المغيث يبحث معنى البرذون هو مظنة.

 ال أرى البراذين والهجن، الهجين، نعم.
 طالب:......

فرس الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، والمقرف ال، ال الهجين الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، الهجين ال
بالعكس، ويكون هذا أيضا  في بني آدم، قد يطلق على بني آدم إذا كانت األم عربية واألب غير والعكس قد 

 يطلقون عليه مثل هذا.
 طالب:......

 ال، اآلن إدخال البراذين والهجن مع الخيل؛ ألنها لو كانت غيرها لنص عليها.
 طالب:......

ما قال والخيل والبراذين والهجن، ال،  {لتركبوها والحمير والبغال والخيل}ال، لكن شوف عطفها عليها في اآلية: 
العطف هنا يقتضي المغايرة، الخيل ما نص على البراذين دل على أنها تدخل في الخيل، ما نص على الهجن 

قول مالك: ال أرى البراذين والهجن إال من باعتبار أنها تدخل، لكن البغال غير، والحمير غير، هذه وجهة 
 الغير؛ ألنها لو كانت من غيرها لعطفت عليها كما عطفت البغال والحمير.

وبهذا يستدل اإلمام أبو  {وزينة لتركبوها والحمير والبغال والخيل}: كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا ألنقال: 
امتن بركوبها، والتزين بها، ولو كانت مما يؤكل  -جل وعال- حنيفة على عدم أكل لحوم الخيل، يقول: إن هللا

ال  المتن بأكلها؛ ألن األكل أعظم وجوه االنتفاع، هذه حجته، لكن بالنسبة للخيل أعظم وجوه االنتفاع الركوب وا 



يها األكل؟ الركوب بال شك، ألن الفائدة منها في الركوب أكثر منها في األكل، لو كانت أعظم وجوه االنتفاع ف
( جمل أفضل من خيل، وتجد ))والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(األكل ما صار لها ميزة، 

الخيل يباع بأضعاف كثيرة عن الجمل، فبهيمة األنعام أعظم وجوه االنتفاع بها هو األكل، وأما بالنسبة للخيل 
 والبغال والحمير فاالنتفاع بها إنما يكون بالركوب.

 ....طالب:..
ال، هذا مذهب أبي حنيفة لكن ما يلزم أن يكون من رآه من أهل تلك الجهات على مذهب أبي حنيفة، ما يلزم أن 
يكون أهل البلد كلهم على مذهب واحد، ولما دخل نيسابور وصلى معهم ورأوه ال يقبض يديه اتهموه بالرفض، 

نب وأنت شيعي؟ قال: ال، أنا لست بشيعي، قالوا: لماذا فأقاموا له وليمة وذبحوا له أرنب، فلما أكل قالوا: تأكل أر 
 ال تقبض؟ قال: أنا مالكي، هللا المستعان.

 {قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا}: -عز وجل- وقال
))أال إن القوة ( ))أال إن القوة الرمي(جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح  {قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا}

هذا تنصيص على بعض األفراد واللفظ أعم، وال يقتضي تخصيص إنما ذكره لالهتمام به  ( وال شك أنالرمي(
 والعناية بشأنه.

 {الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا}
 فالخيل ال شك أن لها أثر كبير في هذه المواطن.

 {وعدوكم هللا عدو به ترهبون }
ة في القلوب، يخوف بها العدو، وكذلك القوة، الذي ال قوة له ال تخوفونه به، ال شك أن الخيل لها هيبة، لها هيب

 يهاب، الذي ال قوة عنده ال يهاب، بل يتسلط عليه أضعف الناس، إذا عرف أنه ما عنده قوة تسلطوا عليه.
 الوالي أجازها إذا الخيل من والهجن البراذين أرى  فأناقال: 

 ئد.يعني رد ذلك إلى اجتهاد الوالي، السلطان، القا
 ؟.صدقة من الخيل في وهل :فقال؟ صدقة من فيها هل البراذين عن وسئل المسيب بن سعيد قال وقد
؟ إذا كان الخيل ليس فيها صدقة فالبراذين مثلها؛ ألنها نوع منها، خالفا  لمن يرى صدقة من الخيل في وهل

 ة فيها إال إذا أعدت للتجارة، نعم.الزكاة في الخيل وهو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، والجمهور على أنه ال زكا
 طالب:......

 حتى لو باشرت، لو باشرت.
 طالب:......

 لكن النص جاء في الفرس وصاحبه، النص جاء للفرس وصاحبه.
 طالب:......

 أنت افترض أن معه عشرة يعتقبها، ما أعطاها شخص يقاتل عليها.
 طالب:......

 اللي باشر أعطي هذا المقاتل على شان إيش؟



 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
ال، ال أنت خرجت بعشرة أفراس أو زيد من الناس خرج بعشرة أفراس من أجل أن يقسم لها ال أكثر وال أقل؛ ألنه 
لن يقاتل عليها كلها، إذا كان يتناوب واحد ويتعاقب واحد دون الثاني هذه في حكم الواحد ما في إشكال، لكن إذا 

م لها، فرق بين أن تكون عنده وتطلب من قبل اإلمام كما تطلب اآلالت وغيرها، خرج بها من أجل أن يقس
فيعطى عليها ما أجرتها فقط، وأما كونه يخرج بها بنية أن يقسم لها ويقول: اخرج يا فالن أنت على هذا الفرس، 

 وأنت على، ال ما يصلح.
 طالب:......

 صل في األصل الباعث له.إيه لكن أخرجه هلل أو للمغنم في األصل يعني في األ
 طالب:......

 على كل حال هذا رأي اإلمام وله وجه، اقرأ.
 أحسن هللا إليك.

 :الغلول في جاء ما باب
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شعيب بن عمرو عن سعيد بن ربه عبد عن مالك عن يحيى حدثنيو 

 حتى بردائه فتشبكت ،شجرة من ناقته به دنت حتى الناس سأله الجعرانة يريد وهو ،حنين من صدر حين
 ما بينكم أقسم ال أن أتخافون  ،ردائي علي ردوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،ظهره عن نزعته
  تهامة رمُ سُ  مثل عليكم هللا أفاء لو بيده نفسي والذي ،عليكم هللا أفاء

 َسمر َسمر.
 أحسن هللا إليك.

  تهامة رمُ سُ  مثل عليكم هللا أفاء لو
 َسمر.
 نزل فلما (،(كذابا   وال جبانا   وال بخيال   تجدوني ال ثم ،بينكم لقسمته نعما   تهامة رمُ سَ  مثل عليكم هللا أفاء لو

 ، والمخيِ  الخياط أدوا)) :فقال الناس في قام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 المخَيط، المخَيط.
 أحسن هللا إليك.

 األر  من تناول ثم :قال ((القيامة يوم أهله على وشنار ونار عار الغلول فإن ، لمخيَ وا الخياط أدوا)) :فقال
 ،الخمس إال هذه مثل وال عليكم هللا أفاء مما لي ما بيده نفسي والذي)): قال ثم ،شيئا   أو بعير من وبرة

 (.(عليكم مردود والخمس
 رجل توفي: قال الجهني خالد بن زيد نأ حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 من حنين.



 يوم يوم حنين.
 أحسن هللا إليك.

نهم حنين يومتوفي رجل  صلى هللا عليه - هللا رسول أن زيد فزعم -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذكروه وا 
 عليه صلى هللا- هللا رسول أن زيد فزعم ،لذلك الناس وجوه فتغيرت ((صاحبكم على صلوا)) :قال -وسلم
 ما يهود خرز من خرزات فوجدنا متاعه ففتحنا :قال ((هللا سبيل في غل قد صاحبكم إن)) :قال -وسلم

 .درهمين تساوين
- هللا رسول أن بلغه أنه الكناني بردة أبي بن المغيرة بن هللا عبد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

ن :قال ،القبائل من قبيلة ترك وأنه ،لهم يدعو قبائلهم في الناس أتى -صلى هللا عليه وسلم  وجدوا القبيلة وا 
 على يكبر كما عليهم فكبر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأتاهم ،غلوال   جزع عقد منهم رجل بردعة في

 .الميت
رضي هللا - هريرة أبي عن مطيع ابن مولى سالم الغيث أبي عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني

 الثياب األموال إال ورقا   وال ذهبا   نغنم فلم ،خيبر عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع خرجنا: الق -عنه
 فوجه ،مدعم له يقال أسود غالما   -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول زيد بن رفاعة فأهدى :قال ،والمتاع
 رسول رحل يح  مدعم بينما القرى  ديبوا كنا إذا حتى ،القرى  وادي إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 هللا رسول: فقال الجنة له هنيئا   الناس :فقال ،فقتله فأصابه عائر سهم جاءه إذ -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 تصبها لم المغانم من خيبر يوم أخذ التي الشملة إن ،بيده نفسي والذي كال)): -صلى هللا عليه وسلم-

صلى - هللا رسول إلى شراكين أو بشراك رجل جاء ذلك الناس سمع فلما :قال ((نارا   عليه لتشتعل ،المقاسم
 (.(نار من شراكان أو شراك)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،-هللا عليه وسلم

 ظهر ما: "قال أنهما -رضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 قوم نقص وال ،الموت فيهم كثر إال ق  قوم في الزنا فشا وال ،الرعب قلوبهم في ألقي إال ق  قوم في الغلول
 إال بالعهد قوم ختر وال ،الدم فيهم فشا إال الحق بغير قوم حكم وال، الرزق  عنهم قطع إال والميزان المكيال
 ".العدو عليهم هللا سل 

 :غلولال في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 الغلول: األخذ من الغنيمة قبل قسمتها، األخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شعيب بن عمرو عن سعيد بن ربه عبد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
من  ، يعني رجع، في حكم الغلول، في حكم الغلول األخذ من األموال العامة، بغير إذنحنين من صدر ماحين

يملك اإلذن، الموظف تجده يأخذ، يأخذ القلم، يأخذ الدفتر، يأخذ الشيء اليسير، يأخذ، قد يستغل إذا كان في 
مستودع أو في مكان ال يطلع عليه، هذا غلول، استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيرة، ال يجوز أن يأخذ 

تعمال األمور العامة على غير وجهها، وفي غير لنفسه شيئا  إال بإذن من يملك اإلذن، تساهل الناس في اس
مصلحة العمل، يتساهلون، األمور اليسيرة التي ال يستأذن فيها آحاد الناس، وتستعمل بينهم من غير نكير، يعني 
ال شيء، هذا ما يضر، يسأل يسأل كثيرا  عن شحن الجوال سواء  كان في مكان  ال كتب رقم وا  وقع بقلم، وا 



سجد أو في غيره، شحن الجوال نجد في المساجد الناس يشحنون جواالتهم في أيام االعتكاف الوظيفة أو في الم
وغيرها، وهذا كثير، ويرى ذلك في الحرمين بكثرة، فهل يعفى عن مثل هذا الشيء اليسير أو نقول إن هذا غلول 

ن كان قليال ، يعني هل أنت إذا ذهبت إلى فالن من الناس تزوره وأردت أن تشحن ج ال ما وا  والك تستأذن وا 
 تستأذن؟ احتمال يأذن أو ما يأذن؟ نعم؟

 طالب:......
في مثل هذه األمور الترك، لكن  ما يتوقع أنه ال يأذن، والغالب أنه ال يحتاج مثل هذا إلى إذن، وال شك أن الورع

ن من المسجد وال إذا احتاج وهو في المسجد يحتاج لذلك، فاألمر أرجو أن يكون فيه سعة، لكن الورع أال يشح
 من محل الدوام إال بإذن من يملك اإلذن، هذا الورع، فاألمر في مثل هذا يسير، لكن ما زاد على 

 ذلك ال بد من اإلذن سواء  كان قليال  أو كثيرا .
بعضهم يستعمل الهاتف ويكلم هناك مكالمات عرف بين الناس التسامح فيها، المكالمات الداخلية تكلم من غير 

ن سهل؛ ألنها ال تكلف، لكن المكالمات الخارجية التي تحتاج إلى صفر، بعض الناس يقول: أنا وهللا ما استئذا
أخذت بجيبي شيء نعم، من وزارة التعليم إلى وزارة المواصالت وزارة االتصاالت أنا ما أخذت شيء، يعني مجرد 

المال، هل هذا الكالم صحيح؟ ألنا سمعنا من مكان إلى مكان، دراهم انتقلت من مكان إلى مكان وكلها تبع بيت 
مثل هذا، يقول: أنا وهللا ما أخذت بجيبي شيء، كالم يطير به الهواء، والدراهم أخذت من وزارة التعليم إن كان 
مدرس، أو من وزارة العدل إن كان يعمل في شيء من توابعها إلى وزارة الهاتف سابقا ، أظن مازالت وزارة الهاتف 

 هي تبع. االتصاالت ما
على كل حال دعونا من هذا خلوه على النظام القديم، يعني اآلن صارت شركة، نعم صارت شركة، يقول: أنا ما 
صنعت شيء وهللا نقلنا ها الدراهم اليسيرة من وزارة العدل إلى وزارة الهاتف، والمصب كله من وزارة المالية، كله 

ذت شيء، نقول: ال، أخذت، لكن في الجملة يعني الذي يغذيهم من مؤسسة النقد وزارة المالية يقول: أنا ما أخ
من؟ وزارة المالية تبع مؤسسة النقد ما راحت بعيد، لكن ما أنا بقرر هذا أنا أقرر وجهة نظره، أنا أقرر وجهة 
نظر من سمعت، واإلشكال أنه يعني عنده شيء من العلم، لكنه ال يجوز أن يقتدى به في مثل هذا، هذا يبرر 

سه أن يستعمل األموال العامة بغير مبرر في مصلحته الخاصة، وهذا ضرب من الغلول، ناهيك عمن يقول: لنف
أنا وهللا هذا نصيبي من بيت المال، وأنا ما وصلني نصيبي وال كذا وال كذا، وهذا الكالم يتدرع به كثير من 

 من إذن من يملك اإلذن. الموظفين، بل غير الموظفين قد يفعل مثل هذا، فنقول: هذا غلول ال بد
 طالب:......

 رئيسها إن كانت صالحيته تصل إلى هذا الحد؛ ألن المصالح معروفة ما من رئيس إال وفوقه رئيس.
 طالب:......

 هذا ما فيه إشكال، السلطان األعظم عاد مفروغ منه.
لك إجازة يملك كذا على كل حال الصالحيات محددة، في كل جهة محددة، يعرفون صالحياته، يعني الذي يم

 يملك خارج دوام، يملك انتداب، اللي يملك معروف يعني.
 طالب:......



ال، أنت ها الموظف إذا كان يعرف أن هذا ليست من صالحيات مسئوله المباشر استئذانه مثل عدمه، استئذانه 
 مثل عدمه، ما يملك.

 طالب:......
من كل وجه، ال شك أن مثل هذا، هذا تصرف، ألنه ما  يعني احتاجها في هذا الظرف ويضع بدلها ما يساويها

 يقدر أن يأخذ من أي واحد من الناس إال بإذن.
أن  الناس سأله الناس سأله الجعرانة يريد وهو حين صدر من حنين -صلى هللا عليه وسلم-قال: أن رسول هللا 

 ،شجرة من ناقته به دنت حتى ل،من كثرة من يسا -عليه الصالة والسالم-يقسم بينهم ما غنم، وضيقوا عليه 
، تشبكت بردائه وهو ما يستر الجزء األعلى من البدن، الشجرة هذه فيها شوك وفيها أشياء، يمسك بردائه فتشبكت

( هاتوا، وبعض (ردائي علي ردوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقالبالرداء حتى نزعته عن ظهره، 
 هللا أفاء ما بينكم أقسم ال أن أتخافون  ))ردوا علي ردائي،سحبوا الرداء، فقال: الروايات تدل على أنهم هم الذين 

يعطي عطاء من ال يخشى الفقر في غير هذا الموضع الذي يجب القسمة  -عليه الصالة والسالم-( هو (عليكم
 بهذا، -ة والسالمعليه الصال-، كثيرا  ما يحلف النبي -جل وعال-فيه إثبات اليد هلل  ((بيده نفسي والذي)) فيه،
سمر تهامة فيه كثرة كاثرة، فلو عدد هذه األشجار من السمر نعما ،  ((نعما   تهامة رم  سَ  مثل عليكم هللا أفاء لو))

أجود الناس، أجود الناس،  -عليه الصالة والسالم-النبي  ((بخيال   تجدوني ال ثم ،بينكم لقسمته))إبل بقر غنم، 
في  -عليه الصالة والسالم-، وقال -عليه الصالة والسالم-اديين كما فعل وقد يعطي للتأليف نعما  بين و 

 ))ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا  تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينار أرصده دين((الحديث الصحيح: 
 وال خيال ،))ثم ال تجدوني بفكيف بما أوجب هللا قسمته،  ))إال أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا((مثل أحد ذهب 

من أبعد الناس عنها، وهو الصادق  -عليه الصالة والسالم-هذه صفات ذميمة، والنبي  ((كذابا   وال جبانا  
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نزل فلما ،-عليه الصالة والسالم-المصدوق، هو أشجع الناس، وأجود الناس 

 فإن)) ط هو الخيط، والمخيط اآللة اإلبرة التي يخاط بها،(( الخيا(طوالمخيَ  الخياط أدوا)) :فقال الناس في قام
 ثم ((القيامة يوم أهله على)) يشمل األمرين، ((وشنار))في اآلخرة،  ))ونار((عار في الدنيا،  ((عار الغلول
 ،شيئا   أو ، واحدة الوبر وهو ما يغطي جلد اإلبل من بعير،وبرة ، وفي بع الروايات من ناقته،األرض من تناول

 مثل وال عليكم هللا أفاء مما لي ما بيده نفسي والذي))، شيئا  يسير نحو الوبرة أو قريب منها، ثم قال: قال مث
 ((.عليكم مردود والخمس ،الخمس إال))( الوبرة، ))وال مثل هذه(( كثير منهم ال يرونها، (هذه

 الخمس المذكور في سورة األنفال يرد عليهم أيضا  وهللا المستعان.
 توفي: قال الجهني خالد بن زيد أن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 يوم حنين. رجل

نهم  ، في بعض الروايات يوم خيبر، وقال بعض الشراح: -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذكروهيوم حنين وا 
نا خرزات من خرز يهود" واليهود إنما هم إن حنين مصحفة، والصواب خيبر بدليل قوله في آخر الخبر: "فوجد

 في خيبر ال في حنين.



نهم ذكروه لرسول هللا   :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم ،-صلى هللا عليه وسلم-قال: وا 
-اإلمام ال يصلي على غال، وال على قاتل نفسه، وال من عليه دين، كما قال النبي  ((صاحبكم على صلوا))

ن كان فيما بعد قال:  ((صاحبكم على صلوا)) -الصالة والسالمعليه  ))من ترك على المدين بثالثة دراهم، وا 
 ماال  فلورثته، ومن ترك دينا  فعلي((.

نهم ذكروه لرسول هللا   صلوا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم ،-صلى هللا عليه وسلم-وا 
؛ ألن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله، يخشى أن يقدم للصالة لذلك ناسال وجوه فتغيرت( (صاحبكم على

 مادامت العلة غير معروفة، فالخوف حاصل. ((صاحبكم على صلوا)) :-عليه الصالة والسالم-فيقول النبي 
 يلسب في غل قد صاحبكم إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم فتغيرت وجوه الناس لذلك،

 .درهمين تساوي  ما يهود خرز من خرزات فوجدنا متاعه ففتحنا :قال ( يعني أخذ من الغنيمة قبل قسمتها،(هللا
 .درهمين تساوي  ما

الدرهم شيء يسير، أمره يسير الدرهم، نحن نظرنا إلى أن النصاب مائتا درهم، والمائتا درهم تعادل ستة وخمسين 
 ريال من الفضة يعدل اآلن بعشرين ريال، إيش تساوي الدرهم؟بالوزن رياال  سعوديا  من الفضة، وال

 طالب:......
 بهذا الحدود، يعني شيء يسير ما يسوى مثل هذا األمر.

 طالب:......
 ويش الدرهم؟
 طالب:......

ال ال، النصاب، النصاب نعم، والدرهم الواحد إذا قسمت األلف ومائتين على، على كم؟ على مائتين، الدرهم 
 خمسة ريال، خمسة ريال أو خمسة ونصف؛ ألنه ما تصل إلى األلف ومائتين.يعادل 

على كل حال ليس المنظور إليه قدر الجريدة، بقدر ما ينظر إليه ال سيما في هذا الموضع الذي األصل فيه أن 
 الغلول.اإلنسان يقدم نفسه وماله وجميع ما يملك فداء  لدينه، ثم يكون النتيجة العكس، ولهذا شدد في شأن 

 فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين.
 طالب:......

 إيه هذا في بعض الروايات، نعم.
 طالب:......

 إيه هذه رواية أخرى بعض روايات الموطأ فيها هذا، وبعضه هذا؛ ألن الموطأ مروي على روايات كثيرة.
 ن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.قل: وحدثني عن مالك، على كل حال الخبر موصول في السنن، في السن

 هللا رسول أن بلغه أنه الكناني بردة أبي بن المغيرة بن هللا عبد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 -عليه الصالة والسالم-، يعني جاهدوا معه فيكافئهم لهم يدعو قبائلهم في الناس أتى -صلى هللا عليه وسلم-

ن :قال ،القبائل من قبيلة ترك نهوأ بالدعاء، يدعو لهم، ، وجدوا في أنفسهم، بسبب ترك الدعاء وجدوا القبيلة وا 
، هي التي تجعل تحت الرحل، قماش يوضع تحت الرحل، منهم رجل بردعة فيلهم، فبحثوا عن السبب، ووجدوا 



صلى هللا عليه - هللا رسول فأتاهم ،غلوال   ، وكثير ما يقال من جزع ظفار، خرز يؤتى به من عمان،جزع عقد
 .الميت على يكبر كما عليهم فكبر -وسلم

ال؟  هذا الخبر ال يسلم متنه من نكارة، ال يسلم متنه من نكارة، ما أدري مخرج عندكم وا 
 طالب:......

 إيش قالوا التخريج؟
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

مع أن الذي غل واحد، األمر الثاني أنه كبر  ترك القبيلة بكاملها، -عليه الصالة والسالم-نكارة المتن في كونه 
 عليهم كما يكبر على الميت، كيف يكبر على قبيلة كما يكبر على الميت؟ المتن فيه نكارة بال شك.

 في تخريج غير هذا؟
 طالب:......

 ابن عبد البر يقول: لم أجده مسندا  بوجه من الوجوه.
 خرجنا: قال هريرة أبي عن مطيع ابن مولى سالم الغيث بيأ عن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثنيقال: 
، وبعض والمتاع الثياب األموال إال ورقا   وال ذهبا   نغنم فلم ،خيبر عام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع

يه صلى هللا عل- هللا لرسول زيد بن رفاعة فأهدى :قال الروايات: والثياب والمتاع، إال األموال الثياب والمتاع،
، جاء في بعض الروايات أن اسمه: كركرة، كركرة وال يمنع أن تكون قصة مدعم :له يقال أسود غالما   -وسلم

 إذا حتى ،القرى  وادي إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فوجه أخرى، أو يكون أحدهما اسم والثاني لقب،
 رحل يحط مدعم بينما ذا كنا بوادي القرى ، وهو الذي يفصل بين بالد العرب والشام، حتى إالقرى  بوادي كنا

 :فقال ،فقتله فأصابه ، سهم عائر ما يدرى من أي جهة،عائر سهم جاءه إذ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
، بيده نفسي والذي كال)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول: فقال ؛ ألنه قتل في سبيل هللا،الجنة له هنيئا   الناس

وهذا  ((نارا   عليه لتشتعل ،المقاسم تصبها لم المغانم من خيبر يوم أخذ التي الشملة إن ،بيده سينف والذي كال))
 ذلك الناس سمع فلما :قال }ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة{نسأل هللا العافية يدل على عظم شأن الغلول، 

صلى هللا عليه - هللا رسول إلى شراكين أو ، السير الذي يوضع على القدم بالنسبة للنعل،بشراك رجل جاء
عليه -، قال: خذ، لما سمع الوعيد، نسأل هللا العافية، على الغلول، جاء بشراك أو شراكين، لكن الرسول -وسلم

 (.(نار من شراكان أو شراك))قال:  -الصالة والسالم
 أو شراك))بت في حقه الحكم، حينما جاء بهما جاء نادما  خائفا ، والندم توبة، فهل معنى هذا أنه مع رده لهما ث

ال ما يقبل إذا جاء تائبا  (نار من شراكان ( وأن هذا يثبت في حقه ولو ردهما، وأن الرد ال يقبل في الغلول، يقبل وا 
نادما ، نعم؟ هذا األصل القاعدة القواعد العامة تدل على هذا وليس بأعظم من أشرك، التوبة تهدم ما قبلها كما 

والندم توبة، أو نقول: إن هذا جاء على جهة الزجر والتشديد في شان الغلول؛ لئال تسول في الحديث الصحيح، 



ألحد نفسه أن يغل، ثم بعد ذلك إن اطلع عليه رد ما غل، وقال إنه تائب، فأريد حسم هذا الباب، ومن أجل أال 
 الباب بالكلية. تحدث النفس الشخص أن يغل سواء  ردها إن اطلع عليها أو لم يردها لكن حسما  لهذا

 ( نعم.(نار من شراكان أو شراك))
 طالب:......

 يعني قبل أن يردها يأمره نعم؟
 طالب:......

صلى هللا عليه -ما عرف إال بعد، نعم، شوف يقول: يقال له، فوجه رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 حط رحله، هو أخذها بخيبر، وقتل لما قفلوا، إيه.إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم ي -وسلم

 طالب:......
 .-عليه الصالة والسالم-ما يدري إال بعد 

 طالب:......
 ال، ال إذا مر مثل هذا ما سلم لنا شيء، سم.

 طالب:......
رادة  باعتبار أنه لو لم يردها، يعني لو لم يردها لصارت عليه نارا  مثل الشملة، على كل حال اللفظ محتمل وا 

 المبالغة في التنفير من الغلول ظاهرة.
 .سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 

 اتفضل.
 طالب: يصرفون له سيارة من العمل ثم يصرفون له حقوق بنزين؟؟؟؟

 ال، ال يردها، يردها على الجهة، يعطيها من أجل أن يستعملها في عمله، نعم.
 طالب:......

ما في الذهاب إلى الجمعة والرجوع الحكم واحد، إذا كان ال يخرجه إال الجهاد، ذهابه ورجوعه حكمه سواء، ك
 إال من أجل الغلول. -عليه الصالة والسالم-ولذلك لما قالوا حكموا له بالشهادة ما أنكر عليهم النبي 

 طالب:......
 .على كل حال إذا كان خروجه ال ينهزه إال الجهاد فإلى أن يرجع إلى بيته فهو مجاهد

 طالب:......
 باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر مع أنه جاء النهي عن الجزم ألحد بالشهادة، نعم.

 طالب:...... 
 هم حكموا عليه باعتبار الظاهر، وجاء ما يدل على إنكار الجزم في نصوص أخرى، هاه؟

 طالب:......
 كال من أجل الشملة ال من أجل الحكم، ويمكن أن البيان سابق.

 حال نكمل ما عندنا. على كل



 قوم في الغلول ظهر ما: "قال أنه عباس بن هللا عبد عن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
" ألقي في قلوبهم الخوف، والوجل، والرعب من العدو، بسبب هذه المعصية؛ ألن الرعب قلوبهم في ألقي إال قط

م، كما كان القواد من الصدر األول يوصون الجيوش أخشى ما يخشى على المجاهدين أن تخونهم ذنوبه
والخليفة والسلطان يوصي القائد أن يحرص على أال تزاول المعاصي في الغزو؛ ألن هذا خير معين للعدو، فإذا 

ذا وجد الرعب حصلت الهزيمة.  وجد الغلول قذف في قلوبهم الرعب، وا 
 والميزان المكيال قوم نقص وال" " إال كثر فيهم الموت،لموتا فيهم كثر إال قط" " يعني ظهرقوم في الزنا فشا وال"

، الحق بغير قوم حكم وال }وفي السماء رزقكم وما توعدون{" قطع عنهم القطر من السماء، الرزق  عنهم قطع إال
 لعهدبا ، يعني نقضوا عهودهم، وال ختر قومقوم ختر وال ، يعني القتل،الدم فيهم فشا إاليعني بغير ما أنزل هللا، 

 ".العدو عليهم هللا سلط إال
 كل هذه محرمات رتبت عليها هذه العقوبات، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :هللا سبيل في الشهداء باب
صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثنيو 

 ((فأقتل أحيا ثم فأقتل أحيا ثم ،فأقتل هللا سبيل في أقاتل أني لوددت بيده نفسي والذي)) :قال -عليه وسلم
 .باهلل أشهد :ثالثا   يقول هريرة أبو فكان

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ،فيقتل هللا سبيل في هذا يقاتل ،لجنةا يدخل كالهما اآلخر أحدهما يقتل رجلين إلى هللا يضحك)) :قال -وسلم
 (.(فيستشهد فيقاتل القاتل على هللا يتوب ثم

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 يوم جاء إال ،سبيله في يكلم بمن أعلم وهللا ،هللا سبيل في أحد يكلم ال بيده نفسي والذي)) :قال -وسلم

 (.(المسك ريح والريح دم لون  اللون  ،دما   يثعب وجرحه القيامة
 قتلي تجعل ال اللهم: "يقول كان -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني

 ".القيامة يوم عندك بها يحاجني واحدة سجدة لك صلى رجل بيد
 أنه أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن المقبري  سعيد بن يدسع عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 صابرا   هللا سبيل في قتلت إن هللا رسول يا :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى رجل جاء: قال
( ))كيف قلت؟(: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟خطاياي عني هللا أيكفر مدبر غير مقبال   محتسبا  
 (.، إال الدين، كذلك قال لي جبريل(نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم-يه قوله، فقال له النبي فأعاد عل
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن وحدثني

 كما أسلمنا ،خوانهمبإ هللا رسول يا ألسنا :الصديق بكر أبو فقال( (عليهم أشهد هؤالء)) :أحد لشهداء قال
 تحدثون  ما أدري  ال ولكن ،بلى)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟جاهدوا كما وجاهدنا ،أسلموا
 ".بعدك لكائنون  أئنا" :قال ثم ،بكى ثم ،بكر أبو فبكى ((بعدي



 يحفر وقبر ،جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 بئس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال المؤمن مضجع بئس :فقال ،القبر في رجل فاطلع ،بالمدينة

صلى هللا - هللا رسول فقال ،هللا سبيل في القتل أردت إنما هللا رسول يا هذا أرد لم إني :الرجل فقال ((قلت ما
 ((منها بها قبري  يكون  أن إلي أحب هي بقعة األر  على ما هللا سبيل في للقتل مثل ال)) :-عليه وسلم

 ة.المدين يعني مرات ثالث
 :هللا سبيل في الشهداء باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

الشهداء هم من يقتل في سبيل هللا بغزو في الجهاد جهاد الكفار، أو جهاد البغاة، أو المحاربين، أو من يشرع 
 قتالهم.

ول أهل العلم شهيد الدنيا التي تثبت له أحكام الشهيد بحيث ال يغسل، ويدفن في هذا الشهيد الذي هو كما يق
ثيابه، وال يصلى عليه، وهناك شهيد آخرة، شهيد آخرة، ال شهيد دنيا، وجاء في النصوص ما يدل على أن 

ة ال الغريق أو الحريق وصاحب الهدم والمبطون ومن مات بالطاعون، هؤالء كلهم شهداء، لكنهم شهداء آخر 
 شهداء دنيا، ال تثبت لهم أحكام الشهداء، فيغسلون يكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من أموات المسلمين.

في جهاده ولم يأت بما يمنع  -جل وعال-قد يكون اإلنسان شهيد في الدنيا واآلخرة وهو ما إذا كان مخلصا  هلل 
وهو في اآلخرة هللا أعلم بنيته، لكن الناس ما لهم من الشهادة، قد يحكم له بالشهادة في الدنيا ترتب له أحكامها 

إال الظاهر، فيرتبون عليه أحكام الشهيد إذا تحققت له هذه الصورة، ويكون شهيد دينا وآخرة إذا تظافر اآلمران 
 عنده بأن وافق ظاهره باطنه.

 -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
كثيرا  ما يقسم به، وفيه  -عليه الصالة والسالم-( تكرر هذا القسم، وعرفنا أن النبي (بيده نفسي والذي)) :قال

( أجاهد (هللا سبيل في أقاتل أني لوددت ))والذي نفسي بيده،إثبات اليد هلل جل وال على ما يليق بجالله وعظمته، 
 أحيا ثم)) من فضل الشهادة وفضل الشهداء، -عليه الصالة والسالم- ( لما عرف(فأقتل))في سبيل هللا، 

عليه -( ثالثا ، والنبي (فأقتل أحيا ثم))، وثوابه، -جل وعال-( يعني مرة ثانية ليزيد بذلك أجره عند هللا (فأقتل
 الناس{ }وهللا يعصمك من: -جل وعال-عنده الخبر أنه لن يقتل، ال سيما بعد نزول قوله  -الصالة والسالم

نما يؤجر  عنده خبر أنه لن يقتل، لكن ما يلزم في باب التمني أن يتحقق، ال يلزم أن تتحقق هذه األمنية، وا 
اإلنسان على مجرد األمنية، يؤجر اإلنسان على مجرد األمنية، فالذي يتمنى أن له مال ويفعل به مثلما فعل 

ن ذلك تحقق األمنية، ولو عرف اإلنسان أنها لن فالن، جاء في الحديث فهما في األجر سواء ، وال يلزم م
تتحقق، شريطة أال يكون مما ال يليق به، تتمنى امرأة أن تكون رجل، أو رجل يكون ملك، أو يكون نبي، هذا 

، -جل وعال-شيئا  ممكنا  شيئا  ممكنا أو تمنى على هللا  -جل وعال-تعدي في الدعاء ال يمكن، أما إذا سأل هللا 
وجاهد معه، وخدمه، وبذل نفسه دونه،  -عليه الصالة والسالم-نسان أن لو كان صحابيا ، رأى النبي لو تمنى اإل

هل نقول: إن هذا داخل في آية النساء في النهي عن التمني، أو نقول: يؤجر على هذه األمنية، ولو جزم بأنه ال 
عليه -نه وما يدريه أن لو كان في زمنه يقع؟ أهل العلم على الثاني، بال شك أنه يؤجر على هذه األمنية، مع أ



لفتن، صار من المنافقين، ما يدريك، ما تدري، فالخير كل الخير أن يرضى اإلنسان بما كتب  -الصالة والسالم
 هللا له، ويسعى لخالص نفسه ونجاته.

 .باهلل أشهد :ثالثا   يقول هريرة أبو فكانيقول: 
 .-عليه الصالة والسالم-من النبي  يعني أني سمعت هذا الكالم بال شك وال مرية

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثنيقال: 
 أحدهما يقتل)) ، على ما يليق بجالله وعظمته،-جل وعال-( فيه إثبات الضحك هلل (رجلين إلى هللا يضحك))

لكافر يقتل المسلم فيستشهد المسلم يدخل الجنة، ثم يسلم الكافر، فيقاتل في ( واحد مسلم وواحد كافر، ا(اآلخر
 ( هذا المسلم،(هللا سبيل في هذا يقاتل ،الجنة يدخل كالهما ))يقتل أحدهما اآلخر،سبيل هللا فيقتل فيدخل الجنة، 

حالة ما إذا كان القاتل كافر ( والتوبة أعم، من أن تكون بإسالم، في (القاتل على هللا يتوب ثم)) ( شهيد،(فيقتل))
 (.(فيستشهد فيقاتل))ثم يتوب هللا على القاتل، الذي قتل المسلم أو يكون هذا آثم، قاتل نفس عمد، 

 والذي)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
( (سبيله في يكلم بمن أعلم وهللا ،هللا سبيل في أحد)) ( يعني ال يجرح،(يكلم ال بيده نفسي والذي))( (بيده نفسي

النوايا وما في القلوب ال يطلع عليه إال عالم الغيوب، قد يظهر للناس أنه في سبيل هللا أنه في سبيل هللا، ومع 
-يل هللا، وهللا يعرف السر وأخفى، أنه ليس في سبيل هللا، يعني يظهر للناس أنه في سب -جل وعال-ذلك هللا 
 وجرحه القيامة يوم جاء إال ))وهللا أعلم بمن يكلم في سبيله،هو الذي يعلم حقائق األمور، وخفايا،  -جل وعال

 (.(المسك ريح والريح))( (المسك ريح والريح))( أحمر، (دم لون  اللون ))( يعني يجري دما ، (دما   يثعب
 صلى رجل بيد قتلي تجعل ال اللهم: "يقول كان الخطاب بن عمر أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ".القيامة يوم عندك بها يحاجني واحدة سجدة لك

وقد أجاب هللا دعاءه فصار قتله على يد رجل مجوسي أونصراني، كنيته أبو لؤلؤة واسمه فيروز، غالم للمغيرة 
ن كان بن شعبة، غالم للمغيرة بن شعبة، استجاب هللا دعاء عمر فصار قتله ع لى يد من لم يسجد هلل سجدة، وا 

بعض الطوائف الضالة عند الرافضة يقولون: إنه من أولياء هللا، وبنو على وضعوا مشهد عندهم مشهد فيروز 
نا إليه راجعون، يطاف به كما يطاف بالبيت.  الشهيد، ويعبد من دون هللا مع األسف، إنا هلل وا 

 أنه أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن المقبري  سعيد بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
، محتسبا   صابرا   هللا سبيل في قتلت إن هللا رسول يا :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى رجل جاء: قال

 عني هللا أيكفر مدبر غير مقبال   يعني إذا توافرت هذه الشروط، قتلت وفي سبيل هللا، وصابر ومحتسب،
( الشهادة ال شك أنها تكفر الخطايا، فلما أدبر الرجل ))نعم(: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟خطاياي

أو أمر به فنودي، ناداه بنفسه يا فالن يا فالن، أو قال: نادوه، فنودي  -صلى هللا عليه وسلم-ناداه رسول هللا 
صلى هللا عليه -( فأعاد عليه قوله، فقال له النبي ())كيف قلت؟: -صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا 

( فالشهادة تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغارها ما عدا الدين، ومن أهل العلم من ، إال الدين(نعم)) :-وسلم
 يقول: جميع حقوق اآلدميين التي هي من الديوان التي ال تغفر تلحق بالدين.

 .-عليه السالم-(، ))كذلك قال لي جبريل(



 ، نعم.النضر أبي عن مالك عن وحدثني
 طالب:......

 الغريق؟ سيأتي الغزو في البحر وما يترتب عليه إن شاء هللا تعالى.
 وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر.

يفصلون في الدين منهم من قال من أخذ الدين من على وجهه، ومحتاجا  له أو مضطرا  له، يختلف عمن أخذه 
عمن أخذه ال يريد سداده في تفاصيل في الشروح ذكروها لكن عموم اللفظ هنا يقتضي أن شأن  تكثرا ، ويختلف

الدين عظيم، شأن الدين عظيم، وكثير من الناس يتساهلون، يتساهلون رجاال  ونساء ، اآلن فتحت األبواب على 
يت تسكنه، قالت: فذهبت جميع مصاريعها، امرأة تقول: إنها تملك أربعمائة وثمانين ألف وتريد أن تشتري ب

للبنك، وقالوا: أعطينا األربعمائة وثمانين مقدم، ونقسط عليك الباقي لمدة ستة عشر عاما  كل شهر سبعة آالف، 
امرأة ما عندها أحد، وهي تجد بيت مناسب بها اللي عندها أربعمائة وثمانين، كل هذا من االفتتان بمظاهر 

غار وشباب، ويتدين سيارة يمكن يفنى عمره ما سدد، فضال  عن البيوت، الدنيا، وأما بالنسبة للرجال كبار وص
فسهلت أمور الديون، وليست بعالمة خير، حيث يكون الناس كلهم أسرى لهذه البنوك أو للتجار أو غيرها، وشأن 

نفير من الدين عظيم، فالشهادة تكفر كل شيء إال الدين، واإلبقاء على عموم اللفظ هو الذي يحقق الهدف من الت
 الدين.

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه هللا عبيد بن عمر مولىقال: وحدثني عن مالك عن أبي النظر 
( يعني شهادتهم ثابتة عندي، ما عندي فيها أدنى شك، يعني بخالف (عليهم أشهد هؤالء)) :أحد لشهداء قال

 .-عليه الصالة والسالم-داء أحد هؤالء مضمونون عنه أما شه -جل وعال-غيرهم، نواياهم وأمورهم إلى هللا 
، يعني احنا مثلهم ما تشهد علينا؟ هو شهد بإخوانهم هللا رسول يا ألسنا :الصديق بكر أبو فقال( ))أشهد عليهم(

 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟جاهدوا كما وجاهدنا ،أسلموا كما أسلمنا له بالجنة، شهد له بالجنة،
( وهو بهذا الكالم يخاطب العموم، يخاطب العموم، وفي حديث الحوض (بعدي تحدثون  ما أدري  ال ولكن ،بلى))

-من ارتد، وأمور الردة معروفة، ويذادون عن الحوض، ويقال له  -عليه الصالة والسالم-يوجد ممن عاش معه 
سك لمن يكفر جماهير الصحابة، : إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، وليس في هذا مستم-عليه الصالة والسالم

شهد لهؤالء الجلة بالجنة،  -عليه الصالة والسالم-وتكفر أبو بكر وعمر، ويحكم عليهم بالكفر، هذا ليس، النبي 
 وجه الخصوص، وهناك من شهدت لهم النصوص بالعموم. -عليه الصالة والسالم-فهناك من شهد له النبي 

 ".بعدك لكائنون  أئنا" :قال ثم ،بكى ثم ،بكر أبو فبكى ())ولكن ال أدري ما تحدثون بعدي(
-عليه الصالة والسالم-، ويود أن يكون مات قبال لنبي -عليه الصالة والسالم-بكى من كونه يخلف بعد النبي 

. 
 يحفر وقبر ،جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 

، يعني زريارة القبور والنظر فيها والتأمل واالعتبار القبر في رجل فاطلع ،بالمدينة يحفر وقبر ،جالسا  ، بالمدينة
))كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر واالدكار هذه من السنن المشروعة، بل جاء األمر بها، 

 .}ألهاكم التكاثر حتى زرتم القمابر{(، اآلخرة(



، يعني بدال  من الفراش الوثير، والغطاء، المؤمن مضجع بئس :فقال ان داخل القبر،قال: فاطلع رجل، يعني ك
المنام المريح يأتي إلى هذا، هو من منظور الدنيا، يعني لو أن اإلنسان بدال  من أن ينام على فراش ينام على 

ذه الحيثية، من هذه األرض، بدون فراش، يقال لهذا: نعم المريح، وذاك يقال له: بئس، فهذا نظر إليه من ه
النظرة، أن هذا منام ليس بمريح، فقال: بئس مضجع المؤمن، وما يدريه أن منهم ممن يدفن في هذه القبور يكون 
عليه هذا القبر روضة من رياض الجنة، ويمد له مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، وينعم في قبره، ومنهم 

 العكس من يعذب ويضيق عليه.
 أردت إنما هللا رسول يا هذا أرد لم إني :الرجل فقال ((قلت ما بئس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
، معنى هذا الذي يظهر من السياق واعتذاره عما أراد أنه بئس هللا سبيل في القتل أردت إنما، هللا سبيل في القتل

في سبيل هللا في ساحات القتال ويدفن هذا المضجع أن يدفن يف الحضر في بلده من غير جهاد، ونعم أن يقتل 
هناك، نعم، قال: إنما أردت القتل في سبيل هللا، يعني ما أردت ببئس الكالم األول القتل في سبيل هللا، هذا ما 

 في للقتل مثل ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال يمكن يقوله عاقل، إنما أردت القتل في سبيل هللا،
( (منها بها قبري  يكون  أن إلي أحب هي بقعة األرض على ما))له نظير، الذي يحقق الشهادة  ( ليس(هللا سبيل

 ة.المدين يعني مرات ثالث يعني من المدينة في مثل هذا القبر، يعني، منها،
جاء فيها فضائل كثيرة، و جاء أيضا  في فضائل مكة ما هو و  وهذا ال شك أن الحديث من فضائل المدينة،

مهور على ترجيح مكة على المدينة، واإلمام مالك يرى العكس، ومن أئمة المالكية من يرجح مكة أكثر، والج
 كابن عبد البر وغيره، أبو عمر بن عبد البر يرجح مكة على المدينة خالفا  إلمامه.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 من الرحيمبسم هللا الرح
 (4كتاب الجهاد )  – الموطأ

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين 
 : باب ما تكون فيه الشهادة:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 أسدألك إندي اللهم: "يقول كان -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 ".رسولك ببلد ووفاة سبيلك في شهادة
 تقدواه المدؤمن كدرمكدان يقدول: " -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،وأمدده أبيدده عددن يفددر فالجبددان ،شدداء حيددث هللا يضددعها غرائددز والجددبن والجددرأة ،خلقدده ومروءتدده حسددبه وديندده

 ".هللا على نفسه احتسب من والشهيد ،الحتوف من حتف والقتل ،رحله إلى به يئوب ال عما يقاتل والجريء
 هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى 

 : باب ما تكون فيه الشهادة:-رحمه هللا تعالى-المؤلف أما بعد: فيقول 
ارتباطهما بالترجمة اللهم إال  -رضي هللا عنهما-باب ما تكون فيه الشهادة، ثم ذكر أثرين عن عمر بن الخطاب 

بينهما سؤال الشهادة، األول فيه سؤال الشاهادة، وجااء فياه ماا جااء أن مان طلاب الشاهادة  إذا كان المطلوب الرابط
ن مات على فراشه، والثاني ما فيه إال أن الشهيد من احتسب نفسه، أخلص في  صادقا  حصل له ثوابها وأجرها وا 

 جهاد هلل جل وعال.
ال غيار ظرفياة؟ سااببية، إناي أساألك تكاون فيااه )فاي( هاذه ظرفيااةماا  الشااهادة فاي سابيلك، يعنااي مان أساباب أجاار  وا 

 الشهادة سؤال الشهادة، نعم، ومن أسباب نيل ثواب الشهادة احتساب هذه الشهادة في سبيل هللا جل وعال.
في شيء من البعد يعني، لكن إذا حملت علاى أنهاا ساببية كماا يقاول بعاض الشاراح يعناي األساباب منهاا القرياب، 

 ومنها البيعد.
 أسااألك إنااي اللهاام: "يقااول كااان الخطاااب باان عماار أن أساالم باان زيااد عاان مالااك عاان يحيااى حاادثني قااال رحمااه هللا:

" يعني على المسلم أن يطلب الشهادة من هللا جال وعاال، صاادقا  فاي ذلاك مخلصاا ؛ ألناه ولاو لام سبيلك في شهادة
دة صادقا  في سؤاله نال يقتل في سبيل هللا حصل له أجرها، قد ثبت عنه عليه الصالة والسالم أن من سأل الشها

 ثوابها وأجرها ولو مات على فراشه.
اللهم إني أسالك شهادة في سابيلك؛ لتكفار بهاا جمياع الاذنوب، إال ماا تقادم مان الادين، فيقااس علياه حقاوق الخلاق، 

 إن لم يرضهم هللا جل وعال عن هذا الشهيد.



لمدينة لهان أقول: لها ميزتها، فهي مهاجر النبي " عليه الصالة والسالم، ال شك أن الوفاة في ارسولك ببلد ووفاة"
عليه الصالة والساالم ومهااجر أصاحابه، وهاي قاعادة اإلساالم، وعاصامته األولاى، وهاي أفضال بقااع األرض بعاد 

 مكة عند الجمهور، وقبلها عند مالك رحمه هللا.
يصالي، ودفان ببلاد الرساول علياه وفاة ببلد رسولك عليه الصالة والسالم، وقد حصل له ما تمنى، قتل شهيدا  وهاو 

 الصالة والسالم بل بجواره.
 كرم"" تقواه المؤمن كرمكان يقول: " الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيثم بعد ذلك قال: 

 ، ودينه حسبه، من بطأ به عمله لام يسارع باه نسابه، فالادينحسبه ودينه }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{" تقواه المؤمن
 والجارأة الخلق الحسن ومعاشرة الناس، ومعاملتهم بخلق حسان، هاذه الماروءة الحقيقياة، ،خلقه ومروءته هو العمل،

، غرائز صفات ثابتة في النفوس، وبعض الناس مجبول على الجرأة، وبعضهم مجبول على الجابن، غرائز والجبن
 ي مواضع إذا زادت عن حدها.والخير في الوسط، الجرأة مطلوبة في مواضع، وأيضا  هي مذمومة ف

يتعرض أبوه وأمه للخطر ويفار منهماا وال  ،وأمه أبيه عن يفر فالجبان ،شاء حيث هللا يضعها الجرأة والجبن غرائز
يدافع عنهما، يحترق المنزل وأمه وأبوه بأمس الحاجة إليه، فيهرب ويتاركهم، وبإمكاناه أن يساعفهم أو ينقاذهم، هاذا 

 يقاتال الجاريءعما ال يستفيد منه،  ،رحله إلى به يئوب ال عما يقاتل والجريء يه وأمه،جبان، فالجبان يفر عن أب
نما قد يستفيد منه غيره، وقد ال يستفيد منه أحد،  ،يعني ال يرجع به إلى رحله يئوب ال عما ال يستفيد منه البتة، وا 

جاعة ممدوحااة مااا لاام تتعاادى الحااد والجااريء يقاتاال عمااا ال يئااوب بااه إلااى رحلااه، وال شااك أن الجاارأة ممدوحااة، والشاا
 المشروع، كما أن جميع الخصال لها طرفا نقيض، والخير في الوسط.

 يعني سبب من أسباب الموت، نوع ولون من ألوان الموت: ،الحتوف من حتف والقتل
 األسباب والموت واحد تنوعت   من لم يمت بالسيف مات بغيره 

لناس قالوا: فالن قتل، قالوا: ما يعرض نفسه للقتل، قالوا: فالن سقط والقتل حتف من الحتوف يعني مما يتداوله ا
مان شااهق، قااال: ال يصاعد شاااهق، تاردى فاي بئاار قاال: ال يقاارب مان بئاار، وهكاذا إلاى آخااره ثام قااالوا: فاالن مااات 

 .}إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون{على فراشه، هذا ماذا يصنع؟ نعم، ال مفر وال محيد، 
 والشهيد من احتسب نفسه على هللا.

يعني نذر نفسه هلل خدمة لدينه، سواء  كان بسنانه، أو بلسانه، أو ببدنه، أو بماله، مخلصا  في ذلك هلل جل وعال، 
 نعم.

 طالب:......
هااو يولااد علااى الفطاارة، يولااد علااى الفطاارة، يولااد علااى مااا تقتضاايه الفطاارة، وهااو الوسااط، يولااد متوسااط، فإمااا أنتكااون 

 مؤثرات تزيده من جانب الشجاعة أو تزيده من جانب الجبن، نعم.ال
 أحسن هللا إليك.

 :الشهيد غسل في العمل باب
رضدي هللا عنده  الخطداب بدن عمدر أنرضدي هللا عنهمدا  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .هللا يرحمه شهيدا   وكان ،عليه وصلي وكفن غسل



 يصدلى وال ،يغسدلون  ال هللا سدبيل فدي الشدهداء :يقولدون  كدانوا أنهدم العلدم أهل عن هبلغ أنه مالك عن حدثنيو 
نهم ،منهم أحد على  ".فيها قتلوا التي الثياب في يدفنون  وا 

 .مات حتى يدرك فلم المعترك في قتل فيمن السنة وتلكرحمه هللا:  مالك قالقال يحيى: 
 الخطداب بدن بعمدر عمدل كمدا عليده ويصدلى يغسدل فإنده ذلدك بعدد هللا شداء مدا فعاش منهم حمل من وأما :قال

 رضي هللا عنه.
 :الشهيد غسل في العمل بابيقول رحمه هللا تعالى: 

في غسل الشهيد ذكرنا في درس مضى أن الشهداء منهم من تثبت له األحكام كلها في الدنيا واآلخرة، ومنهم مان 
 تثبت له أحكام الدنيا دون اآلخرة، ومنهم العكس.

ن عمر رض ي هللا عنه شهيد، قتل شهيدا ، ومع ذلك غسل وكفن وصلي عليه، فأحكام الدنيا ال تثبت لمثل عمر،وا 
ثبتت له الشهادة في اآلخرة، لماذا؟ ألنه عاش بعد طعنه، عاش فإذا عاش المقتول فإنه حينئذ ال يعامل في الدنيا 

ن كااان شااهادة فااي مثاال  الصااورة التااي قتاال فيهااا عماار، إال أن المااراد معاملااة الشااهيد، وماانهم ماان يقااول: إن القتاال وا 
بالشااهيد الااذي جاااءت بااه النصااوص وأن لااه أحكااام فااي الاادنيا تخصااه إنمااا هااو ماان قتاال فااي ساابيل هللا، فااي ساااحة 

 القتال، والقتال يبدأ من خروجه من منزله إلى دخوله إليه، فذهابه جهاد، ورجوعه جهاد.
 ،عليااه وصاالي وكفاان غساال الخطاااب باان عماار أن عماار بان هللا عبااد عاان نااافع عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنيقاال: 
 .هللا يرحمه شهيدا   وكان
 يصالى وال ،يغسالون  ال هللا سابيل فاي الشاهداء :يقولاون  كاانوا أنهام العلام أهل عن بلغه أنه مالك عن حدثنيو قال: 
نهم ،منهم أحد على  ".فيها قتلوا التيهم ثياب في يدفنون  وا 

 يغسلون، كما فعل بشاهداء أحاد، ال يغسالون وال يصالى علاى أحاد مانهم، قاد يقاول هذه أحكام الشهيد في الدنيا، ال
 قائل: حنظلة يقال له الغسيل، غسلته المالئكة وهو شهيد، لماذا؟ ألنه كان جنبا ، نعم ألنه كان جنبا .

ى علاى وال يصلى على أحد منهم، النبي عليه الصالة والسالم ثبت في الحديث الصحيح أنه فاي آخار حياتاه صال
شااهداء أحااد بعااد ثمااان ساانين، صاالى علاايهم كااالمودع لهاام، فماان يقااول بااأن الشااهيد يصاالى عليااه، قااال: النبااي عليااه 
الصالة والسالم صلى على أحد وهذا ناسخ، ومنهم من يقول: ال يصلى عليه مطلقاا ، وعادم الصاالة علياه محكام، 

 عليهم، ودعا لهم. يقول: إن الصالة على شهداء أحد إنما هي صالة لغوية مرهم ودعا
نهم"وال يصلى على أحد منهم،   "فيها قتلوا التيهم ثياب في يدفنون  وا 

 المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في ثوبيه، والشهيد إذا مات وأثر الشهادة على ثيابه يدفن فيها.
 .مات حتى يدرك فلم ، يعني في المعركة،المعترك في قتل فيمن السنة وتلك: مالك قال

ن كااان عنااد هللا أمااا إذا  أدرك ومكااث ماادة يعااالج فيهااا ولااو مااات بعااد ذلااك فإنااه ال يأخااذ حكاام الشااهيد فااي الاادنيا، وا 
 شهيدا ، على ما قرره أهل العلم؛ ألنه مات بسبب المعركة.

 .الخطاب بن بعمر عمل كما عليه ويصلى يغسل فإنه ذلك بعد هللا شاء ما فعاش منهم حمل من وأما :قال



قتل في بيته، أو قتل في مسجد مثال  وهو يصلي بالناس، كما فعل عمار، وماات فاورا ، يعناي يعني لو أن شخصا  
مفهااوم كااالم اإلمااام أنااه لااو مااات عماار مااات فااورا  مااا أدرك، لمااا غساال وال صاالى عليااه، وال، ودفاان فااي ثيابااه؛ ألنااه 

 .الخطاب بن بعمر عمل كما عليه ويصلى يغسل فإنه ذلك بعد هللا شاء ما فعاش منهم حمل من وأماقال: 
لكن لو أن أحدا  قتل في المحاراب كماا صانع بعمار رضاي هللا عناه،نعم عمار حياتاه كلهاا جهااد، لكان هنااك جهااد 
تثبااات لاااه األحكاااام الاااذي هاااو قتاااال العااادو، والمسااالم فاااي حياتاااه كلهاااا جهااااد، نقاااول: يساااتحق نصااايب فاااي سااابيل هللا 

ن كانت حياته كلها جه اد، بالمعنى العام، لكن المراد باه فاي هاذا البااب بمعنااه المنصوص عليه في آية الزكاة، وا 
 يغسااال فإناااه ذلاااك بعاااد هللا شااااء مااا فعااااش مااانهم حمااال مااان وأمااااالخاااص، وهاااو قتاااال األعاااداء؛ ألن مفهاااوم كالمااه 

، مفهومه أنه لو أن عمر مات فورا  في محرابه لما غسل وال صلي علياه، وكفان فاي بعمر عمل كما عليه ويصلى
 قال بهذا من أهل العلم؟ نعم؟ثيابه، لكن من 
 طالب:......

كما عمل بعمر بن الخطاب، هنا في أول الباب يقول: إن عمر غسل أو كفن وصلي علياه، وكاان شاهيدا  يرحماه 
هللا، لماذا؟ نعام ألناه عااش بعاد ذلاك، ألناه عااش بعاد ذلاك، منصاوص علياه فاي آخار البااب، ومفهوماه أناه لاو لام 

وال صاالي عليااه، هااذا مفهومااه، لكاان هاال يوافااق اإلمااام علااى هااذا؟ أو أن المقتااول يعااش نعاام لمااا غساال ولمااا كفاان، 
مهماااا بلاااغ فاااي المنزلاااة فاااي اإلساااالم، والااادفاع عااان اإلساااالم، والجهااااد فاااي سااابيل هللا غيااار قتاااال العااادو، غيااار قتاااال 

ك أحكاماه فاي المعركة نعم، قد تثبت لاه ماا عناد هللا، ال يحاد، قاد يثبات لاه أكثار ممماا يثبات للشاهداء، لكان ماع ذلا
 الدنيا تختلف عن أحكام الشهداء، نعم.

 طالب:......
 لكن هذا ليس بمعركة مهما كان.

 طالب:......
 المقصود أنه عاش حياة مستقرة.

 طالب:...... 
 عموما  حياته مستقرة حياته مستقرة وعولج ونقل عن مكانه.

 طالب:...... 
 ي حكم الميت، ترون كالم.نعم لو أصيب بغيبوبة يغمى متصل إلى أن مات هذا ف

 طالب:......
 يغسل، كالم طويل باقي في الباب، هاه؟

 طالب:......
 ال، ما ليس ؟؟؟؟ صلى عليهم كالمودع لهم؟

 طالب:......
 ال، ال لكن اختلفوا في معنى الصالة، هذا أنت اللي تبحثه.

 طالب:......



الشاهداء يصالى علايهم، وفاي بعاض رواياتاه ماا يادل ال، ال مقوى، مقوى عند أهل العلام واساتدل باه مان يقاول باأن 
 على أنه كبر عليهم، وهذا مما يقوي أنه يصلى لكن هذه من خصائص أهل أحد.

 على كل حال غدا  إن شاء هللا موعدك، نعم.
 سم.

نا غيارهم، ودنا نكمل الباب يا اإلخوان ما عندنا إال اليوم وغدا ، اليوم تكملة الجهاد، وغدا  األيماان والناذور ماا عناد
 فاتركونا يا اإلخوان خلونا نكمل هذا؛ ألنه طال بنا الموطأ وكثير من اإلخوان يريدون إنهاءه على أي وجه.

 طالب:...... 
 من بعد إن شاء هللا خليه بعد الدرس، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل هللا:

 الواحدد العدام فدي يحمدل كدانرضدي هللا عنده   الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 رجدل فجداءه ،بعيدر على العراق إلى الرجلين ويحمل ،بعير على الشام إلى الرجل يحمل ،بعير ألف أربعين على
 .نعم :له قال ؟زق  أسحيم هللا نشدتك :الخطاب بن عمر له فقال ،وسحيما   احملني :فقال العراق أهل من

 باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل هللا: تعالى: يقول رحمه هللا
يعني يستعمل في غير ما جعل له، يعني ما يكره من الشيء يعني في استعماله في غير ما جعال لاه، أو يتوساع 

 في استعماله من غير ما حدد له.
 أربعاين علاى الواحاد العاام فاي يحمال كاان الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 .بعير على العراق إلى الرجلين ويحمل ،بعير على الشام إلى الرجل يحمل ،بعير ألف

قااالوا: ألن الطريااق إلااى الشااام، أو القتااال فااي الشااام أشااد ماان القتااال فااي العااراق، أشااد منااه فاحتاااج إلااى أن يسااتقل 
 ببعير يحمله ويحمل متاعه بينما القتال في العراق أسهل وأيسر طريقز

 كل حال هذا نصع عمر رضي هللا عنه وأرضاه. على
، يريد أن يتحايل، يريد أني تحايل على عمر رضي هللا عنه فيساتقل ببعيار واحاد وهاو العراق أهل من رجل فجاءه

 يريد القتال في العراق ال الشام.
ا تمشااي يعناي هاذه تمشااي، ساحيم اسام رجال، تمشاي علاى كثياار مان النااس، لكان عمار ما ،وساحيما   احملناي :فقاال

 ؟زق  أسااحيم هللا نشاادتك :الخطاااب باان عماار لااه فقااال عليااه رضااي هللا عنااه، احملنااي وسااحيما ، يعنااي علااى بعياار،
 .نعم :له قال يعني وعاء، مثل ما يوضع فيه الماء أو اللبن أو الخمر، أصله زق وعاء الخمر، أسحيم زق؟

يخلي لاه مكاان شاخص، وعمار رضاي هللا نعم شايل معه قربة وبيحسبه حساب شخص، نعم، قربة مثال  وبيحسبه 
 عنه ما يمشي عليه مثل هذه الحيل، أسحيم زق؟ قال له: نعم.

فاردف معه آخر؛ ألن هذه ال بد من العدل فاي مثال هاذا، لكان قاد يقاول قائال: إن هاذا ال يمكان اطاراده، ال يمكان 
د، وأيضااا  الراكااب بعضااهم الدابااة ال اطااراده، لماااذا؟ ألن البعياار قااد يحتماال ثالثااة لقوتااه، وبعياار ال يحتماال إال واحاا

تطيق إال واحد، وبعضهم تطياق ثالثاة مان جنساه، لكان هاذه قاعادة عاماة يخارج عنهاا ماا يخارج، لاو جااء شاخص 



وزنه يزن ثالثة مثال  يبي يردف معه ثاني إلى العراق؟ ال يمكن؛ ألن الدابة قد ال تطياق ذلاك، وليسات الداباة مثال 
واحادة ماثال ، التاذكرة واحادة ساواء  كاان وزناه ماائتين أو خمساين، يازن أربعاة، نقاول:  اآلالت قد يقول قائال: التاذاكر

ال، الدواب تعامل معاملة يليق بها، ولذلك يجيزون، وقد حصل منه عليه الصالة والسالم أنه أردف ما يقارب مان 
، كلهام يتفقاون علاى ثالثين كما جمع ذلك ابن منده، أردف على الدواب ما يقرب من ثالثين، ويشترطون فاي ذلاك

أنه ال يجوز اإلرداف على الدابة إال إذا كانات تطياق ذلاك، بخاالف المراكاب اآلن السايارات والطاائرات والقااطرات 
 يعني حسابها غير حساب الدواب نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 :الجهاد في الترغيب باب

 كدان: قدالرضدي هللا عنده  الدكم بدن أندس عدن طلحدة أبدي بدن هللا عبدد بن قاإسح عن مالك عن يحيى حدثني
 حدرام أم وكاندت ،فتطعمده ملحدان بندت حدرام أم علدى يددخل قبداء إلدى ذهدب إذا وسدلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ،رأسده فدي تفلدي وجلست فأطعمته يوما   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها فدخل ،الصامت بن عبادة تحت
؟ هللا رسدول يدا يضدحكك مدا :فقلدت :قالدت يضدحك وهدو اسدتيقظ ثدم ،يومدا   وسدلم عليه هللا صلى هللا رسول فنام
 مثدل)) أو ((األسدرة علدى ملوكدا   البحدر هدذا ثدبج يركبون  هللا سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من ناس)) :قال

 ثددم لهددا فدددعا ،مددنهم يجعلنددي أن هللا ادع هللا رسددول يددا :لدده فقلددت :قالددت ،قاإسددح يشددك ((األسددرة علددى الملددوك
 عرضدوا أمتدي مدن ناس)) :قال ؟يضحكك ما هللا رسول يا :له فقلت :قالت يضحك استيقظ ثم ،فنام رأسه وضع
 :فقلدت :قالدت ،األولى في قال كما ((األسرة على الملوك مثل)) أو ((األسرة على ملوكا   هللا سبيل في غزاة علي
بن أبي  معاوية زمان في البحر ركبتف :قال ((األولين من أنت)) :فقال ؟منهم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول يا

 .فهلكت البحر من خرجت حين دابتها عن فصرعتسفيان، 
 هللا رسدول أنرضدي هللا عنده  هريدرة أبدي عدن السدمان صدالح أبدي عدن سدعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،هللا سدبيل فدي تخدرج سدرية عدن أتخلدف ال أن ألحببدت أمتدي علدى أشدق أن لدوال)) :قدال وسدلم عليه هللا صلى
 ،بعدددي يتخلفددوا أن علدديهم ويشددق ،فيخرجددون  عليدده يتحملددون  مددا يجدددون  وال ،عليدده أحملهددم مددا أجددد ال ولكنددي
 َأحيا فأقتل. ثم فأقتل هللا سبيل في أقاتل أني فوددت

 أ حيا، أحيا.
 أحسن هللا إليك.

 .فأقتل أحيا ثم فأقتل أحيا
 مدن)) :وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول قدال أحد يوم كان لما: قالأنه  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 له فقال القتلى بين يطوف الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنا :رجل فقال (؟(األنصاري  الربيع بن سعد بخبر يأتيني
 :قدال ،بخبدرك آلتيده وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول إليدك بعثندي :الرجدل لده فقدال ؟شدأنك مدا :الربيع بن سعد

  ،مقاتلي تأنفذْ  قد وأني ،طعنة عشرة اثنتي طعنت قد أني وأخبره ،السالم مني رأهفاق إليه فاذهب
 أنف َذت، أنف َذت 

 أحسن هللا إليك. 



ني قد   مدنهم وواحدد ،وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول قتدل إن هللا عندد لهدم عدذر ال أنه قومك وأخبر ،أنِفَذتوا 
 .حي

 ،الجندة وذكدر ،الجهداد فدي رغدب وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول أن سدعيد بدن يحيدى عدن مالدك عدن وحدثني
 مدا فرمدى ،مدنهن أفدرغ حتدى جلسدت إن الددنيا علدى لحريص إني :فقال يده في تمرات يأكل األنصار من ورجل
 .قتل حتى فقاتل بسيفه فحمل يده في

 ،الكريمدة فيده تنفدق فغدزو :غدزوان الغدزو: قدال أنده جبدل بدن معداذ عدن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ويباشر فيه الشريك 

 يياسر.
 أحسن هللا إليك. 

 خيدر الغدزو فدذلك ،الفسداد فيده ويجتندب ،األمدر ذو فيده ويطداع ،الشدريك فيده ويياسدر، الكريمة فيه تنفق فغزو
 فدذلك ،الفساد فيه يجتنب وال ،األمر ذو فيه يطاع وال ،الشريك فيه يياسر وال ،الكريمة فيه تنفق ال وغزو ،كله

 .كفافا   صاحبه يرجع ال الغزو
 :الجهاد في الترغيب بابنعم يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

 وسبقت هذه الترجمة في أول الكتاب.
هددذا يقددول: حدددث صددالة النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم علددى شددهداء أحددد بعددد ثمددان سددنين كددالمودع لأحيدداء 

 واألموات متفق عليه رواه الشيخان.
 باب الترغيب في الجهاد:

هذه الترجمة سبقت في أول الكتاب كتاب الجهاد بحروفهاا، واإلماام أورد أحادياث تختلاف عماا أورده هناا، لكان لاو 
ضاام هااذه الترجمااة إلااى تلااك لكاااان أولااى، وعرفنااا أن فااي ترتيااب الموطاااأ باعتباااره ماان أوائاال المنصاافات ال باااد أن 

ل األمار يحتاااج إلااى شاايء ماان االسااتكمال يساتدرك عليااه مااا يسااتدرك، وهااذه طبيعااة كال عماال يباادأ بااه، يباادأ فااي أو 
 سواء  كان في جمعه أو في ترتيبه.

 على كل حال يقول اإلمام: باب الترغيب في الجهاد:
 ، يعناي عام إساحاق ألماه، قاال:مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن يحيى حدثني
ياادخل عليهااا  ،فتطعمااه ملحااان بناات حاارام أم علااى ياادخل قباااء إلااى ذهااب إذا وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول كااان

مقتضاى الحاال؛ ألن الاواو حالياة،  ،الصاامت بان عباادة تحات ،الصاامت بن عبادة تحت حرام أم وكانت فتطعمه،
أنها في ذلك الوقت تحت عبادة بن الصامت، مع أن الخالف معاروف هال تزوجهاا فاي ذلاك الوقات أو بعاد ذلاك، 

ثم تزوجها بعد ذلك؟ هذا كالم معروف، لكن الخبر ال يحتاج إلى مثل هاذا، يعناي الخبار  أو أنه تزوجها ثم طلقها
 في مفاده وما أورد من أجله ال يحتاج إلى تحقيق مثل هذا.

 وجلساات فأطعمتااه يومااا   وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول عليهااا فاادخل ،الصااامت باان عبااادة تحاات وكاناات أم حاارام
يعني تبحث عن الهوام والدواب والقمال هاذه طريقاة الفلاي البحاث فاي الشاعر، وهاذه أو تفلي في رأسه،  ،رأسه تفلي

ال شك أنه ال يفعلهاا إال المحاارم، فمانهم مان يقاول: إنهاا خالتاه مان الرضااعة، خالتاه مان الرضااعة، والاذي حققاه 



جمعاه أكثار ابن حجر في قضايا كثيرة في مثل هذا الموضاع وقبلاه ابان عباد البار لكان ابان حجار كالماه صاريح و 
أن النبي عليه الصالة والسالم ال حجاب عنه، ال حجاب عنه، فالذين يستدلون على االختالط أو على الخلوة أو 
ما أشبه ذلك بما حصل مناه علياه الصاالة والساالم أوال  ال أحاد مثال الرساول علياه الصاالة والساالم فهاو معصاوم، 

ه ال حجاب عنه، وعلى هذا خلوته بالنساء ال شيء فيه، اللهام األمر الثاني أن المحرر والمحقق عند أهل العلم أن
 صلي وسلم.
 طالب:......

 تشريعه، تشريع؛ ألنه يحتاج إلى البيعة فيما بعد، فلو صافح صوفح مثله، نعم.
 طالب:......

ماا ال، ال ما يلزم منه هذا، إال المستقر أن الشيطان حريص على إضالل بني آدم وا غوائهم، وحصل من بعضهم 
ن لم يكونوا عاد في الناهية ممن وقر القلب في قلبه مان خياار الصاحابة إنماا مان األعاراب  هو أعظم من ذلك، وا 
أو من المنافقين أو ما أشابه ذلاك؛ ألن مثال هاذا يحارص علياه النباي علياه الصاالة والساالم الجتثااث ماا قاد يعلاق 

 في القلوب.
 مااا :فقلاات :قالاات يضااحك وهااو اسااتيقظ ثاام ،يومااا   وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول فنااام وجلساات تفلااي فااي رأسااه،

( يعنااي (البحاار هااذا ثاابج يركبااون  هللا ساابيل فااي غاازاة علااي عرضااوا أمتااي ماان ناااس)) :قااال؟ هللا رسااول يااا يضااحكك
( وهاذا ال شاك أناه يساره (هللا سابيل فاي غازاة علي عرضوا))بعده، يكون وضعهم بعد وفاته عليه الصالة والسالم، 

))يركبااون سااتمر أمتااه فااي تخطااي خطاااه عليااه الصااالة والساالم فااي جهاااد الكفااار وفااي االلتاازام بالاادين، أن يساتمر ت
( يعاي وساطه، وساط البحار ثابج البحار وساطه، ويقاال لاه: قااموس البحار، قااموس البحار وساطه، ثبج هذا البحر(

 قاموس، القاموس المحيط يعني وسط البحر المحيط من كل جانب.
ن: إن ابان دقياق العياد رحماه هللا ولاد علاى ثابج البحار بسااحل ينباع، ولاذلك يكتاب بخطاه فاي ثبج هذا البحر يقولاو 

نهاية نسبه الثبجي، بخطه الثبجي، يكتب بخطه الثبجي، نسابة إلاى ثابج البحار ألناه ولاد علاى ثابج البحار بسااحل 
ل ثابج البحار، فجعال ينبع، وبعض المترجمين البن دقيق العياد قاال: إناه يكتاب بخطاه المخاتلط المشاوش الاذي مثا

 الوصف للخط.
بان عباد هللا بان أباي  قاإساح يشاك ((األسرة على الملوك مثل)) أو ((األسرة على ملوكا  ))يركبون ثبج هذا البحر، 

 أن هللا ادع هللا رساول ياا :لاه فقلات :قالات ،طلحة راوي الحديث، هل قال هذا أو قاال النباي علياه الصاالة والساالم
، ومعلوم أن النساء لايس علايهن جهااد، يعناي لام يكتاب علايهن، وال يجاب علايهن الجهااد، لها فدعا ،منهم يجعلني

 لكن إذا شاركت قد شارك بعض الصحابيات فيما يناسبهن من أعمال.
 مااا هللا رسااول يااا :لااه فقلاات :قالاات يضااحك اسااتيقظ ثاام ،فنااام رأسااه وضااع ثاام ادع هللا أن يجعلنااي ماانهم، فاادعا لهااا،

 فاي غازاة علاي عرضاوا)) ( األوائال فاي البحار، (هللا سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من ناس)) :قال ؟يضحكك
وهااؤالء فااي الباار يقاااتلون  ،األولااى فااي قااال كمااا ((األساارة علااى الملااوك مثاال)) أو ((األساارة علااى هللا ملوكااا   ساابيل

 ((األولاين مان أنات)) ((األولين من أنت)) :فقال ؟منهم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول يا :قالتقيصر، وكسرى، ف
، فاي زمان معاوياة، يعناي فاي واليتاه وخالفتاه بعاد مقتال علاي رضاي هللا عناه معاوياة زماان في البحر فركبت :قال



بعد األربعين، ومنهم من يقول: في زمن والياة معاوياة علاى الجهااد فاي عصار عثماان بان عفاان رضاي هللا عناه، 
 لكن اللفظ كالصريح أنه في عهده وواليته.

 .فهلكت البحر من خرجت حين دابتها عن تفصرع
 وهي في سبيل هللا، فهي ملحقة بمن غزا في البحر.

 علياه هللا صالى هللا رساول أن هريارة أبي عن السمان صالح أبي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
( وذلاك لفضال الجهااد (هللا سابيل فاي تخارج سارية عن أتخلف ال أن ألحببت أمتي على أشق أن لوال)) :قال وسلم

 يتخلفاوا أن علايهم ويشاق ،فيخرجاون  علياه يتحملاون  ماا يجادون  وال ،علياه أحملهام ما أجد ال ولكني)) وعظم أجره،
رساله بالسرايا وتخلفه عن بعضها ال شك أنه شفقة على (بعدي ( يعني جلوسه عليه الصالة والسالم في المدينة وا 

 فااي أقاتاال أنااي فااوددت)) ،خلفااوا عاان رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالمأمتااه، ورحمااة بهاام، يعنااي يشااق علاايهم أن يت
 .((فأقتل أحيا ثم فأقتل أحيا فأقتل هللا سبيل

 وتمني الشهادة تقدم الكالم فيه.
 قاال، كان هذه تاماة،  أحد يوم كان لما أحد يوم كان لما: قالأنه  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيثم قال: 
وذلااك أنااه رأى عليااه الصااالة  (؟(األنصاااري  الربيااع باان سااعد بخباار يااأتيني ماان)) :وساالم يااهعل هللا صاالى هللا رسااول

 والسالم أن السهام وعدتها اثنا عشر سهما  متجهة إليه، بعضهم يقول في الرؤيا، وبعضهم يقول في اليقضة.
ا، وقيال: ، هو أبي بن كعب علاى ماا جااء فاي بعاض الرواياات، وقيال محماد بان مسالمة كماا فاي بعضاهرجل فقال

زيد بن ثابت، أبي كعب، أو محمد بن مسلمة، أو زيد بن ثابت، ولعال النباي علياه الصاالة والساالم أرسالهم واحادا  
فقال رجل:  الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنابعد اآلخرن أو أرسلهم دفعة واحدة ما في ما يمنع من هذا، فقال رجل: 

}إناا أرسالنا معرفاة نفساها نعام، النكارة إذا أعيادت معرفاة فهاي عينهاا، ، النكرة أعيدت الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنا
 هو واحد، لكن لو أعيدت نكرة صارت غيرها. إلى فرعون رسوال  فعصى فرعون الرسول{

 إلياك بعثناي :الرجال لاه فقاال انتباه باه فقاال لاه: ماا شاأنك؟ ؟شاأنك ماا :الربياع بان ساعد لاه فقال القتلى بين يطوف
َرأه، أو فأقر ئاااه؟ األصااال فاااأقر هفااااقرأه إلياااه فاذهاااب :قاااال ،بخبااارك آلتياااه وسااالم علياااه هللا صااالى هللا رساااول  مناااي ، فااااق 
، ماانهم ماان يقااول: إن قولااه: أقرئااه ال يكااون  إال فااي السااالم المكتااوب، الااذي يقاارأ، ال يكااون إال فااي السااالم السااالم

))أقاارأ أمتااك منااي السااالم، والسااالم:  المكتااوب، لكاان فااي حااديث إبااراهيم عليااه السااالم لمااا قااال للنبااي عليااه الصااالة
( يادل علاى أناه يطلاق علاى ماا هاو أعام مان المكتاوب، اقارأ علايهم، ساواء  مان حفظاك أو وأخبرهم أن الجنة قيعان(

 من المكتوب.
، يعني أصيبت المقاتل، يعني وصلت هذه السهام مقاتلي أنفذت قد وأني، طعنة عشرة اثنتي طعنت قد أني وأخبره

 فذت في الجوف.إلى المقاتل ون
 .حي منهم وواحد ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتل إن هللا عند لهم عذر ال أنه قومك وأخبر

باال علااى كاال واحااد ماانهم أن يفاادي النبااي عليااه الصااالة والسااالم بنفسااه، وال عااذر لااه أن يعاايش بعااد النبااي عليااه 
 الصالة والسالم.



 ،الجناة وذكار ،الجهااد فاي رغاب وسالم علياه هللا صالى هللا رساول أن ساعيد بان يحياى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .الجنة وذكر ،الجهاد في رغب

يعني األعمال التي فيها نصوص المسلم يبادر إليها، ال شك أنا لمسلم عليه أن يباادر إليهاا، يظهار هاذا جلياا  فاي 
ليااه، علااى ساابيل المثااال، أعمااال الخياار وأبااواب الخياار الكثياارة تجااد عماال ماان األعمااال فيااه نااص الناااس يتسااابقون إ

عمارة المساجد، عماارة مساجد كال النااس تتاابع علاى، وتتادافع علاى اإلنفااق علياه، لمااذا؟ ألن فياه ناص، لكان لاو 
قيل: هنا مشروع جامعة إسالمية تعلم العلم الشرعي على طريقة السلف، وعلى منهاج السلف، وعلى هديهم، تجد 

رها أكثر مان أثار المساجد الاذي ال تادعو الحاجاة إلياه، فاالنبي علياه بعض الناس ما فيها نص يعني، وقد يكون أث
الصااالة والسااالم يرغااب فااي الجهاااد، ويااذكر الجنااة، ماان يتااأخر عاان مثاال هااذا، ولااذا رجاال ماان األنصااار يقااال لااه: 
عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده، يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحاريص علاى الادنيا إن جلسات حتاى أفارغ 

، تمرات يعني ال تستغرق يمكن دقيقة واحدة، إذا أكملات الدقيقاة أناا حاريص علاى الادنيا، إناي لحاريص علاى منهن
الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه يعني على العدو فقاتل حتى قتل رضي هللا عناه 

 وأرضاه.
 ،الكريماة فياه تنفاق فغازو :غازوان الغازو: القا أناه جبل بن معاذ عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 

يعني تنفق فيه كرائم األموال، يبذل اإلنسان فيه يبذل اإلنسان فياه بطياب نفاس أحاب ماا يحاب، يبتغاي باذلك وجاه 
هللا جل وعال، هذا يدل على إخالصه، هاذا يادل علاى حرصاه علاى هاذا العمال الخيار، تنفاق فياه الكريماة ويياسار 

بعااض الناااس يجتمعااون خمسااة سااتة ثالثااة أربعااة يشااتركون فااي أن يخاادم بعضااهم بعضااا ، فيااه الشااريك، يعنااي تجااد 
يعناي يجمعااون النفقاة ماان الجميااع فيماا يساامى إيااش؟ النهاد، يعنااي المجموعااة يسامونها العااام قطااة، نعام الكاال ياادفع 

يااه الشااريك مبلااغ ماان المااال يياساار فيااه الشااريك، أناات وهللا مااا معااك إال مئااات معاااك خمساامائة خمساامائة، يياساار ف
باادون مشاااحة، وباادون حساااب دقيااق، وأناات أكلاات أكثاار منااي، وأنااا أكلاات أقاال منااك، وأناات مااا أدري ويااش، هااذه 

 مشاحة، هذا يعاسر فيه الشريك، لكن المطلوب أن يياسر الشريك.
ذا حصل اخاتالف  ،األمر ذو فيه ويطاع يعني المسئول عن المجموعة، المسئول عن الجهاد ال بد من طاعته، وا 

يه فالنتيجة ال شك أنها الهزيمة، إذا لم تجتمع الكلمة تحت لواء واحد فالفشل، إذا تنازعوا ال شك أنهم يفشالون، عل
 }وال تنازعوا فتفشلوا{.
يعناي إذا اشاتمل  ،كلاه خيار الغازو فاذلك الفساد بجميع صوره وأشكاله، ،الفساد فيه ويجتنب ويطاع فيه ذو األمر،

 أن يخرج اإلنسان من بيته إلى أن يرجع إليه.على هذه الخصال فهو خير، من 
طلب نفقة في هذا الغزو، فزيد من الناس تبارع بأفضال جمال عناده، وآخار تبارع بناقاة  ،الكريمة فيه تنفق ال وغزو

 قد تكون جرباء، تكون هزيلة، هذا ال تنفق فيه الكريمة، بينما زيد أنفق الكريمة.
عكاااس  ،الفساااد فيااه يجتناااب وال ،األماار ذو فيااه يطاااع وال ن ويشااااد،يعناااي يعاساار ويشاااح ،الشااريك فيااه يياساار وال

 .كفافا   صاحبه يرجع ال الغزو فذلك األول،
 .كفافا   صاحبهفيه  يرجع ال الغزو فذلك



ولذلك المحاسبة ال بد منها؛ ألن بعض الناس يقصد العمل الخير ويترك جميع أعماله ويتفارغ لهاذا العمال، ثام إذا 
فافا ، تجد اإلنسان يجاور في العشر األواخر من رمضان، ويصوم هناك، ويصلي، وعلاى حاسب نفسه لم يرجع ك

الجنائز، والصالة بمائة ألف صالة، ويترك أهله وماله وولاده هنااك ليتفارغ للعباادة، ثام إذا حاساب نفساه، إذا مارت 
ذا ماار شااخص أطلااق عليااه لسااانه، هااذا إذا حاسااب نفسااه ويااش يرجااع؟ ي رجااع كفاااف؟ هااذا ال اماارأة أتبعهااا بصااره، وا 

يرجع كفاف، ولاو ضاوعف صالواته بمائاة ألاف، لكان علاى اإلنساان أن يحفاظ نفساه، وينظار إلاى الميازان الشارعي 
( كمن إنسان أطلق هذه األمور وارتكب ما ارتكب في مسايرته ))حاسبوةا أنفسكم قبل أن تحاسبوا(فيحاسب نفسه، 

م، ثم بعد ذلك يقع في أشاياء نعام قاد تغطاي ماا قصاده، ولايس الخيرة، قد تجده مثال  طالب علم، يهاجر لطلب العل
معنى هذا أن يتذرع بمثل هذه األمور لترك الواجبات، يقاال: حاج الفريضاة؟ يقاول: أناا وهللا ماا أساتطيع الحاج فياه 
 اختالط وفي نساء، وفي كذا، نقول: ال، أنت مثل الذي يقول: ائاذن لاي وال تفتناي، الواجباات ماا فيهاا خيارة ألحاد،
لكن في النفل، تقول: وهللا أروح أعتمر، ويمكن في كذا في تبارج فاي ماا أدري إياش؟ أنات لاك أن تحاساب نفساك، 
وال يكااون هااذا ماان أبااواب تلباايس الشاايطان عليااك؛ ألن بعااض الناااس يلاابس عليااه الشاايطان فااي مثاال هااذه األمااور 

عن المحرم في هذه األمااكن ال تاروح بظنون أو أوهام ال حقيقة لها، لكن إذا غلب على ظنك أنك ال تملك نفسك 
 إال فيما أوجب هللا عليك.

 ".كفافا   صاحبهفيه  يرجع ال الغزو فذلك"
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :الغزو في والنفقة بينها والمسابقة الخيل في جاء ما باب

 وسدلم ليدهع هللا صدلى هللا رسدول أنرضدي هللا عنهمدا  عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(القيامة يوم إلى الخير نواصيها في الخيل)) :قال

 سدابق وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسول أنرضي هللا عنهما  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 الثنية من تضمر لم التي الخيل بين وسابق ،الوداع ثنية أمدها وكان ،الحفياء من أضمرت قد التي الخيل بين
 .بها سابق ممن كان عمر بن هللا عبد وأن ،زريق بني سجدم إلى

 دخدل إذا بدأس الخيدل برهدان لديس: "يقدول المسديب بدن سدعيد سدمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
ن ،السبق أخذ سبق ذافإ ،محلل فيها  ".شيء عليه يكن لم سبق وا 

 ،بردائده فرسده وجه يمسح وهو رئي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 (.(الخيل في الليلة عوتبت إني)) :فقال ذلك عن فسئل

 وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول أنرضدي هللا عنده  مالدك بدن أندس عدن الطويدل حميدد عدن مالك عن وحدثني
 يهددود رجددتخ أصددبح فلمددا ،يصددبح حتددى يغددر لددم بليددل قومددا   أتددى إذا وكددان ،لدديال   أتاهددا خيبددر إلددى خددرج حددين

: وسددلم عليدده هللا صددلى هللا رسددول فقددال ،والخمدديس محمددد ،وهللا محمددد :قددالوا رأوه فلمددا ،ومكدداتلهم بمسدداحيهم
 (.({المنذرين صباح فساء} قوم بساحة نزلنا إذا إنا ،خيبر خربت أكبر هللا))



 أننده رضدي هللا ع هريدرة أبدي عدن عدوف بدن الدرحمن عبدد بدن حميدد عدن شدهاب ابدن عدن مالدك عن وحدثني
 ،خيدر هدذا هللا عبدد يدا الجندة فدي ندودي هللا سدبيل في زوجين أنفق من)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 كدان ومدن ،الجهداد بداب مدن دعدي الجهداد أهل من كان ومن ،الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان فمن
 بكدر أبدو فقدال ((الريدان بداب مدن دعدي الصديام أهدل مدن كدان ومدن ،الصددقة بداب مدن دعدي الصددقة أهدل من

 ؟كلهدا األبواب هذه من أحد يدعى فهل ،ضرورة من األبواب هذه من يدعى من على ما هللا رسول يا: الصديق
 (.(منهم تكون  أن وأرجو نعم)) :قال

 اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ بقية الكتاب.
 :أرضه الذمة أهل من أسلم من إحراز باب

  الجزية لقبْ  مإما عن مالك سئلقال يحيى: 
 قب َل.

 أحسن هللا إليك. 
 أو ،أرضده له أتكون  منهم أسلم من أرأيت يعطونها فكانوا قوم من  الجزية لقبِ  إمام عن مالك سئلقال يحيى: 

 فهو منهم أسلم من فإن الصلح أهل أما :يختلف ذلكرحمه هللا:  مالك فقال ؟ماله لهم ويكون  للمسلمين تكون 
 أهدل ألن ؛للمسدلمين ومالده أرضده فدإن مدنهم أسدلم فمن عنوة أخذوا الذين العنوة أهل وأما ،وماله بأرضه أحق
 حتدى وأنفسدهم أمدوالهم منعدوا قدد فدإنهم الصلح أهل وأما ،للمسلمين فيئا   وصارت ،بالدهم على غلبوا قد العنوة

 .عليه صالحوا ما إال عليهم فليس عليها صالحوا
نفا ضرورة من واحد قبر في الدفن باب   هللا رسول ةعدَّ  عنه هللا رضي بكر أبي ذوا 

َدة، عَدة.  ع 
 أحسن هللا إليك.

نفاذ  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفاة بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ةعدَ  عنه هللا رضي بكر أبي وا 
عمدر  بدن هللا وعبدد الجمدوح بدن عمدرو أن بلغده أنه صعصعة أبي بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 األنصاريين.
 ابن عمرو ابن عمرو

 أحسن هللا إليك.
 فدي وكاندا ،السديل يلدي ممدا قبرهمدا وكدان ،قبرهمدا السيل حفر قد كانا السلميين ثم األنصاريين عمرووعبد هللا 

  مكانهما من راليغيِ  عنهما فحفر ،أحد يوم استشهد ممن وهما ،واحد قبر
 ليغَيرا، ليغَيرا

 أحسن هللا إليك. 
 علدى يدده فوضدع جدرح قدد أحددهما وكدان ،بداألمس ماتا كأنهما يتغيرا لم فوجدانهما ليغَيرا من مكانهما فحفر ع
 حفدر يدوم وبدين أحدد بدين وكدان ،كاندت كما فرجعت أرسلت ثم ،جرحه عن يده فأميطت كذلك وهو فدفن ،جرحه
 .سنة وأربعون  ست عنهما



 يلدي ممدا األكبدر ويجعدل ،ضدرورة مدن واحدد قبدر فدي والثالثدة الدرجالن يددفن أن بدأس ال :مالك قالقال يحيى: 
 .القبلة

: فقدال البحدرين من مال الصديق بكر أبي على قدم :قال أنه الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثنيو 
 وأيُّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند له كان من"

.  وأي  وأي 
 أحسن هللا إليك.

 فحفدن هللا عبدد بدن جدابر فجداءه ؟فليدأتني عدة أو وأيٌ  وسلم عليه هللا لىص هللا رسول عند له كان من: "فقال
 .حفنات ثالث له

 هذا واحد من اإلخوان يقول: بمناسبة قرب االنتهاء من شرح الموطأ الذي دام قرابة خمس سنوات.
ال أربع، سأل هللا النفع والقبول.  خمس وا 

علددم مكتبتدده بوعدددين، رأينددا األول، ونحددن فددي انتظددار يقددول: فددإنكم وعدددتم طالبكددم بحلقددات كيددف يبنددي طالددب ال
 الثاني، أما األول،يقول: فهو إنشاء مكتبة في شرق الريا  وتم ذلك، بفضل هللا واستفدنا منها.

 يعني المكتبة التي في الجامع.
فدي وأما الثاني فهو إضافة المذهب الحنبلي لشرح الموطأ المسمى المسوى للددهلوي ليكدون بدذلك فقده مقدارن 

 المذاهب األربعة وما زلنا متشوقين لما وعدتنا.
انتهى وقته، يعني هذا لو ذكر به في أول األمار صاحيح، نعام، لكان فاي هاذا الوقات بعاد الفاراغ مان الموطاأ يعناي 
نعود إليه مرة ثانية نقارر الماذهب الحنبلاي؟ هاذا صاحيح الكاالم الاذي ذكاره األخ، وفاي غاياة األهمياة؛ ألن طريقاة 

ي المساوى األصال موطاأ محماد حنفاي، وأصال األصال ماذهب مالاك، والادهلوي حنفاي، فهاو اجتماع فياه الدهلوي ف
المذهب المالكي باعتبار أن الموطأ لمالاك، وأيضاا  موطاأ محماد، والشاارح حنفاي، وأيضاا  أضااف ماذهب الشاافعي 

 ته انتهى.وما بقي إال مذهب الحنابلة، وهذا الذي وعدنا به ونسيناه، نسيناه، لكن ليس هذا وق
 طالب:......

هو قرئ نعم ما في شك، قرئ المسوى وأخذنا منه قطعة، وكنا نضيف إلياه الماذهب الحنبلاي، لكان المفتارض أنناا 
لااو انتبهنااا لمثاال هااذا وأضاافنا لكنااه يحتاااج إلااى عناااء وتعااب، والمااذهب الحنبلااي بااين ياادي اإلخااوان معااروف يعنااي 

 تعالى.وتفقهوا عليه، وال يشكل عليهم إن شاء هللا 
 :الغزو في والنفقة بينها والمسابقة الخيل في جاء ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 

 في الخيل)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 (.(القيامة يوم إلى الخير نواصيها

  }وترك خيارا {( والخير أعم من أن يكون المال، كما في آية الوصية، (القيامة يوم إلى الخير نواصيها في الخيل))
المقصود به المال، لكان هناا أعام مان أن يكاون الماال، فهاذا خبار مان الاذي ال ينطاق عان الهاوى، والحاديث متفاق 

ي البيات ( قد يقول قائل: وهللا ويش أستفيد إذا ربط خيل عندي ف(القيامة يوم إلى الخير نواصيها في))عليه، نعم 
أو في المزرعة أو في االستراحة وال يغزا عليها، وال يقضى عليها حاجاة، والسايارات يعناي تقاوم مقامهاا بال أكثار، 



))إلاى ياوم وال يمكن أن يحتاج إليها في المستقبل والعلم عند هللا جل وعال، لكن النبي صلى هللا علياه وسالم قاال: 
للخيل كما جااء فاي هاذا الخبار، ال يشااركها فياه ال إبال، وال سايارات، وال ( إلى يوم القيامة، وليس هذا إال القيامة(

طااائرات وال غيرهااا، وعلااى هااذا لااو أن إنسااانا  صاااحب جاادة ومقاادرة ربااط خياال وتماارن عليااه، وركبااه أحيانااا ، وربطااه 
 عنده وأنفق عليه، تحقيرا  لهذا الخبر أجر عليه، ورأى من الخير الذي وعد به ما رأى.

 ، نعم.قال: وحدثني
 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......
 لثالثة، الخيل لثالثة كما سبق.
( علااى كاال حااال األماااور ))الخياال لثالثااة: لرجاال أجااار، ولرجاال سااتر، ولرجاال وزر(المقصااود المقصااود كمااا تقاادم 

 بمقاصدها.
 التاي الخيال باين سابق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 

 .الحفياء من أضمرت قد
أضمرت يعني أشبعت مدة ثم أجيعت، أشبعت ثم أجيعات، ثام حبسات فاي مكاان قاد يكاون فياه شايء مان الادفء، 

 وجللت لتعرق فتضمر حينئذ، فيجعل لها برنامج تضمير من أجل أن تكون سريعة العدو، لتسبق غيرها.
 بااين وسااابق ة الااوداع، يعنااي مااا يقاارب ماان خمسااة أميااال، أو سااتة،ماان الحفياااء إلااى ثنياا ،الااوداع ثنيااة أماادها وكااان
أقل؛ ألن كل شيء يعامل بحسابه،  ،زريق بني مسجد إلى ،زريق بني مسجد إلى الثنية من تضمر لم التي الخيل

يعامااال، وماااازال الساااباق يراعاااي هاااذا ويراعاااي هاااذا إلاااى مساااجد بناااي زرياااق قاااالوا: فياااه جاااواز إضاااافة المسااااجد إلاااى 
الاذي اعتارض بعضاهم علاى  }وأن المساجد هلل{و إلى القبائل أو إلى المحالت، وأما قوله جل وعال: األشخاص، أ

هااذه التساامية باآليااة، فااالمراد أنهااا إنمااا تبنااى ليعبااد هللا جاال وعاانال فيهااا، ويقصااد بهااا وجااه هللا، وال يمنااع أن تكااون 
 التسمية للتمييز بين هذه المساجد، كاألسماء األعالم بالنسبة لها.

 .بها سابق ممن كان عمر بن هللا عبد وأن إلى مسجد بني زريق،
هو حدث عن نفساه أناه ساابق ودخال هاذا الساباق، فادل علاى مشاروعيته، فادل علاى مشاروعيته، وماا يصانع اآلن 
مان أناواع الرياضاات بالنسابة لهاذه الرياضاة العريقاة األصايلة اإلساالمية بال العربياة قبال اإلساالم وبعاده، المقصااود 

 مما يشرع، وخير ما يصنع، لكن ينبغي أن يكون المتسابق عليها ممن يعد للجهاد، يعني من المسلمين. أنها
 دخال إذا باأس الخيال برهاان لايس: "يقاول المسايب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
ن ،السبق أخذ سبق نفإ ،محلل فيها  ".شيء عليه يكن لم سبق وا 

ن سابقتني فلاك يعني ال يكاون ق ماار يكاون مان الطارفين، يكاون مان الطارفين يصاير قماار، إن سابقتك فلاك كاذا، وا 
كذا، ال، يكون من طرف واحد بحيث ال يخضع للحظ لئال يشابه القماار، والسابق عموماا  الاذي يرتاب علياه األجار 

( معاروف جنااح())( الزياادة الموضاوعة ))ال سابق إال فاي خاف أو نصال أو حاافر(خاص بما جااء فياه الحصار، 
 خبرها أنها موضوعة، ال تثبت عن النبي عليه الصالة والسالم وما عدا ذلك ال يؤخذ عليه السبق.



شيخ اإلسالم ابن تيمياة ونصار كالماه ابان القايم فاي الفروساية وغيرهاا ألحقاوا العلام فاي الجهااد، فقاالوا: فياه سابق، 
 ()ال سبق إال()وما عدا ذلك يبقى على المنع؛ ألن األسلوب أسلوب حصر، 

 طالب: أحسن هللا إليك، لو جعلت جائزة من أصحاب الخيول من يسبق يحصل على الجائزة؟
 على كل حال ال يخضع للغنم والغرم، إما أن يغنم بدون غرم، أو ال شيء.

 طالب: يجعل مبلغ محدد كلهم أربعة خمسة أشخاص تجعل لهم هذه الجائزة لمن سبق.
 ما ينفع هذا، نعم.نفس الشيء صارت غنم وغرم، 

 طالب:......
ن سبق لم يكن عليه شيء، الذين جمعوا صار عليه شيء الذي سبق.  شوف، وا 

 ،بردائااه فرسااه وجااه يمسااح وهااو رئااي وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول أن سااعيد باان يحيااى عاان مالااك عاان وحاادثني
 (.(الخيل في الليلة عوتبت إني)) :فقال ذلك عن فسئل

الخبر مخرج؟ إياش يقاول؟ كاالم ابان عباد البار مرسال ووصاله ابان عباد البار مان  ((الخيل في الليلة عوتبت إني))
 طريق... إلى آخره، مخرج يعني رواه غير مالك؟

 طالب:......
هو عن يحيى عن أنس، وعند مالك مرسل، وقلنا مرارا  أن مالاك قاد يميال إلاى اإلرساال أكثار مان الوصال، فياروى 

 ن موصول، ويودعه في الموطأ مرسل، وذلكم ألن المرسل حجة عنده.الحديث من طريقه في الصحيحي
يعناي كأناه أهملهاا علياه الصاالة والساالم أو صاار مناه شايء مان ذلاك النشاغاله  ((الخيال فاي الليلة عوتبت إني))

 بما هو أهم عنده في تقديره عليه الصالة والسالم، فأمر بإكرامها.
 طالب:......
 إيش يقول؟
 طالب:......

نا أيضااا  يقااول: وصااله اباان عبااد الباار، يعنااي فااي الشااروح: قااال: وصااله اباان عبااد الباار ماان طريااق عبيااد هللا باان عنااد
ذا قلنااا أن السااند عاان مالااك عاان  عماارو الفهااري عاان مالااك عاان يحيااى يعنااي اباان سااعيد المااذكور هنااا عاان أنااس، وا 

 يحيى بن سعيد عن أنس صحيح بال إشكال.
 إلاى خارج حاين وسالم علياه هللا صالى هللا رساول أن مالاك بان أنس عن الطويل حميد عن مالك عن وحدثنيقال: 
أتاهاا لايال  فناام  ،يصابح حتاى يغار لام بليال قوماا   أتاى إذا وكاان ،لايال   أتاهاا ، في أوائل سنة سابع مان الهجارة،خيبر

ن لم دونها، عرس دونها، وكان النبي عليه الصالة والسالم هذه عادته يمهل حتى يصبح، فإن سمع أذانا  كف ، وا 
 يسمع األذان أغار عليه الصالة والسالم.

كان اليهود يترقبون مجيء النبي  ،ومكاتلهم بمساحيهم يهود خرجتف ،يصبح حتى يغر لم بليل قوما   أتى إذا وكان
عليااه الصااالة والسااالم فااي كاال لحظااة، فكااانوا فااي كاال يااوم يخرجااون بسااالحهم، فااي هااذا اليااوم خرجااوا بمساااحيهم 

 ،وهللا محمااد :قااالوا رأوه فلمااا هللا أماارا  كااان مفعااوال ، إلااى حااروثهم وماازارعهم مااا خرجااوا بالسااالح، ومكاااتلهم، ليقضااي
الخميس الجيش؛ ألنه يشتمل على خمس فرق، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة التي هاي السااقة،  ،والخميس محمد



سة في الجهات االربع مع القلب، لكان والقلب، مقدمة ومؤخرة التي هي الساقة، والميمنة والميسرة والقلب، هذه خم
في شرح الزرقاني وغيره قال: سمي خميسا  للخمسة أقسام ميمنة وميسارة ومقدماة وقلاب وجناحاان، تصاير ساتة ماا 
تصير خمسة، وما معنى الجناحين مع وجود الميمنة والميسرة؟ هما جناحاان، فكالماه فياه شايء مان، يحتااج إلاى 

 تأمل.
 ،((خيبااار خرباات)) ( التكبياار مشااروع فااي مثاال هااذه األحااوال،(أكباار هللا)): وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول فقااال
 (.({المنذرين صباح فساء} قوم بساحة نزلنا إذا إنا))( وهذا تفاءل بخراب ديار األعداء،  (خيبر خربت))

 بالوحي.ومنهم من يقول: إن هذا تفاءل منه عليه الصالة والسالم وتوقع ومنهم من يقول: إنه بالوحي، 
 صالى هللا رساول أن هريارة أباي عان عاوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
( يعني دفع في سابيل هللا (هللا سبيل في زوجين أنفق من))( (هللا سبيل في زوجين أنفق من)) :قال وسلم عليه هللا

ه في هذا الباب هذا الكتااب يجعال المارجح الجهااد، ماع وسبيل هللا أعم من أن يكون في هذا الجهاد، إال أن إدخال
 أنه منصوص على باب الجهاد، يعني فالحديث مطابق لباب الجهاد.

( يعناي اثناين صانفين أو شايئين مان صانف واحاد يعناي وجادت ساائل تعطياه رياالين ماثال ، أو ))من أنفاق زوجاين(
ئة عشرة أو ما أشبه ذلك، هذان زوجان، ومنهم من قطعتين من فئة واحدة، اثنتين من فئة خمسة، أو اثنتين من ف

 يقول: تعطيه صنفان، تعطيه من الدراهم وتعطيه من المتاع، أو الطعام مثال .
علاى كال حااال النفقاة فااي سابيل هللا علااى أي وجاه كاناات مطلوباة، لكان ماان أنفاق زوجااين بادال  ماان أن ينفاق شاايء 

 واحد ينفق اثنين ال شك أن هذا يدل على طيب نفسه.
 ،( هااذا الااذي صاانعته خياار، خياار بااال شااك، وأفضاال ماان إنفاااق زوج واحااد(خياار هااذا هللا عبااد يااا الجنااة فااي ناودي))
( األعمال الكبرى في اإلسالم كال واحاد منهاا لاه بااب يخصاه (الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان فمن))

ن  يعني ،من األبواب الثمانية، من كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة الغالب عليه في حياته الصالة، وا 
ن كااان لااه نصاايب ماان الااتالوة، لكاان الغالااب عليااه الصااالة؛ ألن  ن كااان يجاهااد، وا  ن كااان يااذكر، وا  كااان يصااوم، وا 
الناس يتفاوتون، وبعض الناس مستعد يصلي في الياوم أن يصالي مائاة ركعاة، لكناه لايس بمساتعد أن ينفاق، لايس 

تعلم أو يعلم، هذا من أهل الصالة، شخص مستعد أن يصوم صوم داود، لكان عنده استعداد أن يجلس فيقرأ، أو ي
تشااق عليااه الصااالة، أو تشااق عليااه الااذكر والااتالوة، أو يشااق عليااه كااذا، هااذا ماان أهاال الصاايام، شااخص مسااتعد أن 
يأخذ سيفه ويركب فرسه طول عمره يجاهد في سبيل هللا، لكن ما عنده استعداد يصلي أو يقرأ أو يجلس، وبعاض 
الناس طبيعته حركي، الحركة عنده أيسر عليه من الجلوس، وبعض الناس العكس يؤثر البقاء في مكانه، ويزاول 
من األعمال ما يناسب الجلوس، وذكرناا مارارا  أن بعاض النااس عناده اساتعداد يقارأ ثاالث سااعات متواصالة قارآن، 

هللا جاال وعااال أن نااوع العبااادات؛ ليأخااذ كاال لكاان تشااق عليااه سااجدة الااتالوة؛ ألن العبااادات متنوعااة، وهااذا ماان نعاام 
شخص من األعمال ما يناسبه مثل ما قلنا سابقا  الواجبات ما عليها مسااومة، مطلوباة مان الجمياع، لكان هاذا فاي 

 النوافل، تجد هذا الغالب عليه الصالة، يدعى من باب الصالة.



 كاان ومان ،الصادقة بااب من دعي دقةالص أهل من كان ومن ،الجهاد باب من دعي الجهاد أهل من كان ومن))
( لمناسابة الصايام الاذي ))من بااب الرياان(ما قال من باب الصيام، قال:  ((الريان باب من دعي الصيام أهل من

 يؤثر في النفس العطش.
يعناي هال فاي أحاد يادعى؟  ،ضارورة من األبواب هذه من يدعى من على ما هللا رسول يا: الصديق بكر أبو فقال

 تكااون  أن وأرجااو نعاام)) :قااال ؟كلهااا األبااواب هااذه ماان أحااد ياادعى فهاال ياادعى ماان هااذه األبااواب أحااد، أو يمكاان أن
 (.(منهم

وهل يمكن أن يدخل شخص واحد من أبواب ثمانياة، أو يخيار؟ يعناي هال يادخل ماع بااب ثام يخارج ثام يادخل ماع 
 ا هو الظاهر.الثاني، ثم يخرج، أو يخير يقال: هذه األبواب الثمانية ادخل من أيها شئت؟ هذ

 طالب:......
الفرض ما فيه مساومة، وال يتميز به أحد، هذا للناس كلهم، لكن اإلكثار من النوافال هاو الاذي يقتضاي أن يادعى 

 من هذا الباب.
 قال رحمه هللا تعالى، هاه؟

 طالب:......
 هي ثمانية، من الثمانية.

 طالب:......
احد منهاا أيمان بالنسابة للاذي هاو عان يسااره، تكلماوا عان هاذا هو باب خامس لكن أيضا  كونه أيمن نسبي، فكل و 

 أهل العلم، على كل حال هي ثمانية.
 :أرضه الذمة أهل من أسلم من إحراز باب

ماان أهاال الذمااة أساالم، لكاان هاال قباال الهزيمااة يعنااي أثناااء التخيياار قباال الغاازو يخياارون بااين أن يساالموا أو ياادفعوا 
رز ماله قابال لقتاال، لكان مان أسالم بعاد الغازو وبعاد الجزياة، هال يحارز مالاه؟ الجزية، أو يقاتلوا، من أسلم هذا يح

 قال: باب إحراز من أسلم، هذا مطلق، سواء  كان قبل او بعد، واإلمام يفصل، من أهل الذمة أرضه.
 لااه أتكاون  مانهم أسالم مان أرأيات ، يعناي ماا تارددوا فيهاا،يعطونهاا فكاانوا قاوم مان الجزياة لقب ا إماام عان مالاك سائل
، يعني بدون قتال، صولحوا الصلح أهل أما :يختلف ذلك: مالك فقال ؟ماله لهم ويكون  للمسلمين تكون  أو ،أرضه

على أرضهم، وصاروا يدفعون العشر، صولحوا على أرضهم، ويدفعون ما فارض علايهم، ثام أسالم، هاذا لاه حكام، 
 كما كان شأن أهل خيبر له حكم. لكن من قوتل، وغنم المسلمون أرضه، وجعلوها بيده يعمل بها بأجرة،

 فمان بقتاال، عناوة أخاذوا الاذين العناوة أهال وأماا ،ومالاه بأرضاه أحاق فهاو مانهم أسلم من فإن قال: أما أهل الصلح
يعنااي ففاااتتهم أخااذت ماان  ،بالدهاام علااى غلبااوا قااد العنااوة أهاال ألنقااال:  للمساالمين ومالااه أرضااه فااإن ماانهم أساالم

إال إذا أعادها اإلمام نظرا  للمصالحة كماا فعال بغناائم حناين علياه الصاالة والساالم، أيديهم، وحينئذ ال ترجع غليهم 
في فتح مكة مثال  من أهل العلم من يرى أنها فتحت عنوة، وعلى هذا ال يجوز بيع دورها  ،للمسلمين فيئا   وصارت

ن جاااء ماان خااارج مكااة وال تأجيرهااا، هااي للمساالمين كلهاام، للمساالمين كلهاام، وال يجااوز أن يوضااع عليهااا أبااواب، ماا
يسااكن فااي أي مكااان شاااء، وماانهم ماان يقااول: إنهااا فتحاات صاالحا ، وكااان أهلهااا أحااق بهااا، وال يمنااع أن تفااتح عنااوة، 



والقتااال حصاال، وأبيحااات للنبااي علياااه الصااالة والساااالم ساااعة ماان نهاااار، وال يمنااع مااان ذلااك أن يمااان النبااي علياااه 
 من عليهم برقابهم.الصالة والسالم على أهلها ببمتلكاتهم وعقارهم كما 

، يعنااي بهااذا الصاالح وبهااذا االتفاااق، وبهااذا العقااد، منعااوا أمااوالهم وأنفسااهم أمااوالهم منعااوا قااد فااإنهم الصاالح أهاال وأمااا
 .عليه صالحوا ما إال عليهم فليس عليها صالحوا حتى وأنفسهم،

ون فاي قبار واحاد مان ، باب الدفن في قبر واحد، يعني أكثر من شاخص يادفنضرورة من واحد قبر في الدفن باب
ال فاألصل أن لكل مسلم يموت له قبره الخاص، وال يجوز دفن اثناين فاي قبار واحاد إال لضارورة،  نفااذضرورة وا   وا 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عدة عنه هللا رضي بكر أبي
، ة وليست عدَّ ومن ذلكم كتاب عاَدة  يعني من وعده النبي عليه الصالة والسالم بشيء أنفذه أبو بكر، فالمسألة عد 

دة، يعني ما وعدهم هللا جل وعال.  الصابرين، وع دة، بعضهم يقول: عدة الصابرين، وع 
 .وسلم عليه هللا صلىعدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بع وفاته، بعد وفاة رسول هللا 

  بن هللا وعبد حالجمو  بن عمرو أن بلغه أنه صعصعة أبي بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، هماا مان بناي سالمة، وبناو سالمة عناد السالميين ثام األنصااريينبن حارام والاد جاابر بان عباد هللا،  عمرووعبد هللا 

النسب يقال: سلمي، يعناي كال مكساور الثااني يفاتح فاي النساب، سال مة سالمي، ماا يقاال سال مي، ال تتاوالى كسارات 
كرر عندنا، ابن عبد البر النمري، النسبة إلى ملك، ملكي، ما يقال كثيرة ما يصلح، نم رة نمري، كأبو عمر الذي ت

 مل كي، مثلها، هذه قاعدة عند أهل العلم.
يعنااي جاااء الساايل فاجتاااح القبااور ومنهااا القباار الااذي فيااه هااذين  ،قبرهمااا الساايل حفاار قااد كانااا قااال: ثاام الساالميين،

يوم أحد السنة الثالثة  ،أحد يوم استشهد ممن وهما ،واحد قبر في وكانا ،السيل يلي مما قبرهما وكان الصحابيين،
يعني بعد ستة وأربعين سنة، حفر قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السايل، وكاناا فاي قبار واحاد، وهماا ممان استشاهد 

، علااى شااان مااا يصاايرون فااي طريااق الساايل، كاال مااا جاااء ساايل اجتاااح ليغَياارا ماان مكانهمااا عنهمااا فحفاار يااوم أحااد،
القرياب، وهكاذا األرض ال تأكال أجسااد الشاهداء،  ،بااألمس ماتاا كأنهما يتغيرا لم فوجدا ر مكانهما،القبر، نبشا فغي

واضااع يااده ماسااك الاادم ال يخاارج بيااده،  ،جرحااه علااى يااده فوضااع جاارح قااد أحاادهما وكااان وماان باااب أولااى األنبياااء،
ج الادم، فأميطات ياده عان أزيلت، لما أزيلت خار  ،جرحه عن يده فأميطت كذلك وهو فدفن فوضع يده على جرحه،

 .سنة وأربعون  ست عنهما حفر يوم وبين أحد بين وكان ،كانت كما فرجعت أرسلت ثم جرحه
 وهذا مما يبين فضل الشهادة، والقتل في سبيل هللا.

إمااا لكثاارة األمااوات، أو لضاايق األرض  ،ضاارورة ماان واحااد قباار فااي والثالثااة الاارجالن ياادفن أن بااأس ال :مالااك قااال
 .القبلة يلي مما األكبرل مثال ، ويجع

 ( فالسن له دور في مثل هذا.))كبر كبر(امتثاال  لقوله عليه الصالة والسالم: 
قدم  البحرين، من مال الصديق بكر أبي على قدم :قال أنه الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثنيقال: 
، وأي ضمان، ضمن له رسول وأي   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند له كان من: "البحرين فقال من مالعليه 

 أو هللا عليه الصالة والسالم كذا، أو وعده بشيء، إذا جاءنا مال من الصدقة أو من كذا أعطيناك كذا، نعام، وأي



ألن الخليفة يقوم مقام النبي عليه الصالة والسالم والخليفة الثاني يقوم مقام الخليفة الذي قبله، فهاذه  ؟فليأتني عدة
 اة وهذه الضمانات ال تضيع بتغير الخلفاء، بل الضمان قائم إذا كان شرعيا .العد

أن يعوضاه ويعطياه شايء مان  -علياه الصاالة والساالم-، وكاان قاد وعاده النباي هللا عباد بان جاابر فجاءه فليأتني،
 .حفنات ثالث له فحفن المال،

 .-عليه الصالة والسالم-تنفيذا  لعدة النبي 
  وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم، وصلى هللا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 األيمان والنذور  – الموطأ

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لمينالحمد هلل رب العا

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :المشي في النذور من يجب ما باب: واأليمان النذور كتاب: -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد نب هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ماتددت أمددي إن :فقددال -وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا رسددول اسددتفتى عبددادة بددن سددعد أن -رضددي هللا عنهمددا- 

 (.(عنها اقضه)) :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فقال تقضه ولم نذر وعليها
 نفسدها علدى جعلدت كاندت أنهدا جدتده عدن حدثتده أنهدا عمتده عدن بكدر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
  فماتت باءقِ  مسجد إلى مشيا  
 ق باء.

 أحسن هللا إليك. 
 أن ابنتهدا عبداس بدن هللا عبدد فدأفتى ،تقضده فماتدت ولدم بداءقُ  مسدجد إلدى مشديا   نفسها على جعلت كانت أنها

 .عنها تمشي
 .أحد عن أحد يمشي ال :يقولمالكا   وسمعت يحيى قال

 علدي يقدول أن الرجدل على ما :السن حديث وأنا لرجل قلت: قال حبيبة أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ،يدده فدي قثداء لجدرو الجرو هذا أعطيك أن لك هل :رجل لي فقال ؟مشي نذر علي يقل ولم هللا بيت إلى مشي
 :لدي فقيدل عقلدت حتى مكثت ثم السن حديث يومئذ وأنا فقلته نعم :فقلت :قال ؟هللا بيت إلى مشي علي وتقول

 .فمشيت مشي عليك لي فقال ذلك عن فسألته المسيب بن سعيد فجئت مشيا   عليك إن
 .عندنا األمر وهذا :مالك قالقال يحيى: 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 :واأليمان النذور كتاب تعالى: أما بعد فيقول المؤلف رحمه هللا

وقد تقدم األيمان على النذور، كثير من كتب أهل العلم كتاب األيمان والنذور، وهنا قال: كتااب الناذور واأليماان، 
والواو ال تقتضي ترتيب، بل هي لمطلق الجمع، وسواء  قدم النذر أو قدم اليمين فالمقصود واحد وهاو لازوم الوفااء 

 أو بدله وهو الكفارة، سواء كان في النذر أو اليمين وبينهما اشتراك.بما يمكن وفاءه، 



واأليمان والنذور النذور جمع نذر وهو مصدر نذر يناذر وهاو الوعاد المؤكاد، الوعاد المؤكاد لفعال شايء إماا مرتاب 
 على شيء كبرء مريض أو قدوم مسافر أو ال.

وماادح الااذين يوفااون بالنااذر، فوساايلته مكروهااة، قااال  النااذر جاااء ذمااه، وجاااء النهااي عنااه، وجاااء األماار بالوفاااء بااه،
بعض أهل العلم بالتحريم، وغايته والوفاء به واجب، إذا كاان فاي طاعاة، وأماا إذا كاان فاي معصاية فاال ياوفى باه، 
وكذلك األيمان عند الحاجة بها جاءت بها نصوص الكتاب حيث أمر هللا جل وعال نبيه أن يقسم على البعث في 

وأقساام هللا جاال وعااال بمااا شاااء ماان خلقااه وأقساام النبااي صاالى هللا عليااه وساالم فااي أكثاار ماان ثمااانين ثالثااة مواضااع، 
موضااعا  ماان ساانته عليااه الصااالة والسااالم، وهااذا فااي األمااور المهمااة، وأمااا فااي األمااور غياار المهمااة فااال تجعلااوا هللا 

 عرضة أليمانكم.
ذا دعت الح اجة إليه فال إشكال فياه، فاال إشاكال فياه، إذا دعات ينبغي أن يحترم اليمين ويعظم شأنه فال يبتذل، وا 

 الحاجة في األمور المهمة، أقسم النبي عليه الصالة والسالم في أكثر من ثمانين موضعا .
 :المشي في النذور من يجب ما بابقال: 

ي الطاواف اإلمام مالك ترجم فاي أكثار مان ترجماة بالنسابة للمشاي، والمشاي لذاتاه لايس بقرباة، ال يتقارب باه، إال فا
نماا يطلاب للقارب، فالساعي إلاى  مثال  والساعي والمشاي إلاى العباادات، يعناي لذاتاه لايس بقرباة، لذاتاه لايس بقرباة، وا 
الجمعااة األفضاال فيااه المشااي، الااذهاب إلااى المسااجد األفضاال فيااه المشااي كاال خطااوة حساانة، إلااى غياار ذلااك، كونااه 

ال فاألص  ل أنه ليس بقربة لذاته.وسيلة إلى غيره يكون مطلوبا  من هذه الحيثية وا 
 باان هللا عبااد عاان مسااعود باان عتبااة باان هللا عبااد باان هللا عبيااد عاان شااهاب اباان عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنيقااال: 
 فقال تقضه ولم نذر وعليها ماتت أمي إن :فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استفتى عبادة بن سعد أن عباس
 .((اعنه اقضه)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

إن أمي ماتت وعليها نذر، النذر يقبل النيابة، وهو ما أوجبه اإلنسان على نفسه، فهذا يقبل النيابة ولو كان عبادة 
))ماان مااات وعليااه صااوم صااام عنااه محضااة بخااالف مااا وجااب بأصاال الشاارع، ولااذا جاااء فااي الحااديث الصااحيح: 

يث أن المراد به صوم النذر، إذا نذر على ( والمرجح في هذا الحد))من مات وعليه صوم صام عنه وليه(( وليه(
 نفسه أن يصوم ثم مات صام عنه وليه، أما ما وجب بأصل الشرع فال يصام عنه.

هذه نذرت ماتت وعليها نذر، نذر تتقارب باه إلاى هللا جال وعاال ولام تقضاه، هاذا يقبال النياباة، وقاال الرساول علياه 
المحضة كالصيام والصالة وأما بالنسبة للحج فهو يقبل النيابة ( هذا في العبادات ))اقضه عنها(الصالة والسالم: 

 ( فيما أوجبه هللا جل وعال بأصل الشرع في حجة اإلسالم.))حج عن أبيك واعتمر(كما جاء 
 نفساها علاى جعلات كانات أنهاا جدتاه عان حدثتاه أنها عمته عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
  باءق   مسجد إلى مشيا  

مسجد قباء مسجد هو أول مسجد أسس على التقوى على قول أهل العلام، والصاالة فياه سانة، وقصاده ياوم السابت 
 ضحى  ثبت عنه عليه الصالة والسالم، فقد كان عليه الصالة والسالم يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا  وركبا .

 .عنها تمشي أن ابنتها عباس بن هللا عبد فأفتىهذه نذرت أن تذهب إلى قباء ماتت ولم تقض هذا النذر، 



هاال هااي نااذرت أن تمشااي لتصاالي فااي مسااجد قباااء، أو مجاارد أن تصاال إلااى مسااجد قباااء وترجااع؟ إذا كااان مشااي 
يقول: ال يمشي أحد عن أحد، وهل يلزم الوفاء باه؟ إذا ناذرت أن تمشاي فقاط ال لعباادة مجارد مشاي، يعناي لاو أن 

أن يمشااي كاال يااوم خمسااة كيلااو، يلزمااه الوفاااء بااه؟ ال يلزمااه  شخصااا  قااال لااه الطبيااب: عالجااك فااي المشااي، فنااذر
ن كفر عنه كفارة يمين كان أحوط.  الوفاء به، ال يلزمه الوفاء به، وا 

 .أحد عن أحد يمشي ال :يقولمالكا   وسمعت يحيىقال 
لاى مساجد ال يمشي أحد عن أحد، كأن اإلمام مالك ما اقتنع بفتوى ابن عبااس لهاذه المارأة التاي ناذرت أن تمشاي إ

 قباء، هذا إذا كان لمجرد المشي فال يلزم الوفاء به.
بعااض الناااس يؤكااد بعااض العبااادات علااى نفسااه، يؤكااد علااى نفسااه عبااادة ماان العبااادات بحيااث يلتزمهااا، وبعضااهم 
يرتب هذا االلتزام على فعل شيء فيقول ماثال : هلل علاي إن اغتبات أحادا  أن أصاوم يوماا ، وماراده باذلك الكاف كاف 

المااراد بااذلك أن يصااوم أن يكااف نفسااه، أو يقااول: هلل علااي إن فاااتني ركعااة أن أصااوم يومااا ، المااراد بااذلك  الاانفس،
الحااث، وهااذا هااو مقتضااى اليمااين، فمثاال هااذا عليااه أن يفااي؛ ألنااه نااذر معصااية، لكاان إن كفاار عنااه كفااارة يمااين 

م فاي الطاالق، أناه يكفياه أن باعتبار أن المراد والمقصود من ذلك الحث أو المنع على مقتضاى قاول شايخ اإلساال
 يكفر كفارة يمين، لكن إذا نذر، من نذر أن يطيع هللا فليطعه، هذا األصل.

 يقاول أن الرجال علاى ماا :السان حاديث وأناا لرجال قلات: قاال حبيباة أباي بان هللا عباد عان مالاك عن وحدثنيقال: 
ج أو يعتمار، لايس المقصاود باذلك أن ، مشي إلى بيت هللا، ماا المقصاود بهاذا المشاي؟ يحاهللا بيت إلى مشي علي

 نااذر علااي يقاال ولاام يمشاي إلااى بياات هللا ويرجااع مااا فعاال نسااك ال، هااذا عااذاب علااى الاانفس، مثاال هااذا ال يااوفى بااه،
علي مشي إلى بيت هللا، إيش معنى علي؟ نعم على فالن، عليك أو علي أو كذا، من صيغ الوجوب عند  ؟مشي

ي، ولام يقال، يعناي لام يصارح بصايغة الناذر، أو بلفاظ الناذر، ولام يقال أهل العلم، يعني أوجاب علاى نفساه أن يمشا
 علي نذر مشي،.

يعناي قثااء صاغير فاي ياده، قاال: أعطياك هاذا  ،ياده فاي قثااء لجارو الجرو هذا أعطيك أن لك هل :رجل لي فقال 
نفسه ويلزم  ، ويش مصلحته من أن يعطيه هذا لينذر علىنعم :فقلت :قال ؟هللا بيت إلى مشي علي وتقول الجرو

نفسه نعم، ما مصلحته؟ يعني هل بذل هذا الجرو من القثاء ليتقرب به على هللا جل وعال؟ أو رأى هذا الشاخص 
المغفل الذي ال يعقل وأراد أن يلزمه نفساه بغيار الزم، ألن بعاض النااس يرتااح لمثال هاذه التصارفات، إذا اساتغفل 

 بعض الناس حمله على أمر قد يشق عليه.
لااي رجاال: هاال لااك أن أعطيااك هااذا الجاارو لجاارو قثاااء فااي يااده، الجاارو الصااغير حتااى يقااال جاارو كلااب،  قااال: فقااال

ال الساان حااديث يومئااذ وأنااا فقلتااه نعاام، وتقااول: علااي مشااي إلااى بياات هللا، قااال: فقلاات نعاام، ، حااديث الساان مكلااف وا 
ال ما قاال ساوى، لكان إن كاان مكلفاا  يلزماه ماا التازم  غير مكلف؟ إن كان غير مكلف ما يلزمه شيء أصال  قال وا 

 به، ولو لم يعرف الحكم قبل ذلك.
، صااعب مشاايا   عليااك إن مشاايا   عليااك إن :لااي فقياال ، كباارت،عقلاات حتااى مكثاات ثاام فقلتاه وأنااا يومئااذ حااديث الساان،

 ذلاك عان فساألتهالمشي إلى بيت هللا، تصعب ذلك، فذهب ليساأل ساعيد بان المسايب؛ ألناه أعلام النااس فاي وقتاه، 
 .فمشيت مشي عليك لي فقال



لاو ذهاب ليساأل ساعيد هال يجاد لااه رخصاة، فقاال: علياك مشاي، وهاو ال يعاارف ماا يترتاب علاى ذلاك؛ ألناه حااديث 
ن كان مكلفا ؛ ألنه لو لم يكن مكلفا  ما لزمه شيء، فقال: عليك مشي فمشيت.  السن، وا 

 .عندنا األمر وهذا :مالك قال
جز فليركب؛ ألن المشي علاى ماا سايأتي لايس مطلوباا  لذاتاه يلزمه إذا نذر أن يمشي للنسك إلى أن يعجز، فإذا ع

 نعم.
 طالب:......

 من؟
 طالب:......

 أيهم؟
 طالب:......

 ( نعم.))إن هللا عن تعذيب هذا لنفسه لغني(يأتي في حديث: 
 طالب:......
 ( نعم.))من مات وعليه صوم(( لكن الصوم جاء فيه: ))ال يصلي أحد عن أحد(جاء الخبر: 

 ....طالب:..
( يعنااي قبااول النيابااة للعبااادات ))حااج عاان أبيااك واعتماار(( وجاااء: ))ماان مااات وعليااه صااوم صااام عنااه وليااه(نعاام، 

 المحضة يقتصر فيه على النصوص.
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :فعجز هللا بيت إلى مشيا   نذر فيمن جاء ما باب

 حتى ،هللا بيت إلى مشي عليها لي ةجد مع خرجت: قال أنه الليثي أذينة بن عروة عن مالك عن يحيى حدثني
 ،عمر بن هللا عبد فسأل معه فخرجت عمر بن هللا عبد يسأل لها مولى فأرسلت ،عجزت الطريق ببع  كنا إذا

 ".عجزت حيث من لتمش ثم فلتركب مرها" :عمر بن هللا عبد له فقال
 .الهدي ذلك مع عليها ونرى  :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال

 بدن هللا عبدد قدول مثل يقوالن كانا الرحمن عبد بن سلمة وأبا المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .عمر

 ،مكدة أتيدت حتدى فركبدت خاصدرة فأصدابتني مشدي علدي كدان: "قدال أنده سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 أمشدي أن فدأمروني ،علماءهدا سألت المدينة قدمت فلما ،هدي عليك :فقالوا وغيره رباح أبي بن عطاء فسألت

 ".فمشيت عجزت حيث من أخرى  مرة
 عداد ثدم ركدب عجدز إذا أنده هللا بيدت إلدى مشي علي يقول فيمن عندنا فاألمر :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال

 بقدرة أو بدندة هدي وعليه ،ليركب ثم ،عليه قدر ما فليمش المشي يستطيع ال كان فإن ،عجز حيث من فمشى
 .يه إال يجد لم إن شاة أو



 علدى يحملده أن ندوى  إن :مالدك فقدال ،هللا بيدت إلدى أحملدك أنا :للرجل يقول الرجل عن مالك وسئلقال يحيى: 
ن ،وليهدد ،رجليده علدى ولديمش ،عليده ذلدك فلديس ،نفسده وتعب المشقة بذلك يريد رقبته  شديئا   ندوى  يكدن لدم وا 

 معده يحدج أن أبدى فدإن ،هللا بيدت ىإلد أحملدك أندا :قدال أنده وذلدك ،معده الرجدل بدذلك ولديحجج وليركدب فليحجج
 .عليه ما قضى وقد ،شيء عليه فليس
 نذرا   وكذا بكذا أباه أو أخاه يكلم ال أن هللا بيت إلى مشيا   مسماة بنذور يحلف الرجل عن مالك سئل :يحيى قال

 :لده فقيدل ،ذلدك مدن نفسده علدى جعدل ما عمره يبلغ ال أنه لعرف عام كل ذلك تكلف ولو ،عليه يقوى  ال لشيء
 علدى جعدل بمدا الوفداء إال ذلدك مدن يجزئه أعلمه ما :مالك فقال ؟مسماة نذور أو واحد نذر ذلك من يجزيه هل

 .الخير من استطاع بما تعالى هللا إلى وليتقرب ،الزمان من عليه قدر ما فليمش ،نفسه
 :فعجز هللا بيت إلى مشيا   نذر فيمن جاء ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 

 أذينة بن عروة عن مالك عن يحيى يحدثنقال: 
نااذر أن يمشااي إلااى بياات هللا لاايحج ماشاايا ، أو يعتماار ماشاايا ، فلمااا مشااى مائااة كيلااو عجااز عاان ذلااك، ماااذا يصاانع؟ 

 يركب.
، يعني نذرت أن مشي عليها لي جدة مع خرجت: قال أنه الليثي أذينة بن عروة عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
هااذه جاادة نااذرت تمشااي، وكااان المشااي عناادهم معتاااد،  ،عجاازت الطريااق باابعض كنااا اإذ حتااى ،هللا بياات إلااى تمشاي

عادي يحج من بغداد يحج من الهند من السند، من أقصى المغرب ماشيا  معتاد، وكأن هذا في عرفنا ضرب مان 
ه الوساائل الخيال، يقال: واحد مشى مائة كيلو، قال: مجنون هذا، وال يمكن، مستحيل هذا، لماذا؟ ألنناا اعتادنا هاذ

المريحة التي ال نستطيع معها أن نمشي وال بعض كيلوات، هذه عجوز جادتي، يقاول: جادتي ناذرت تحاج ماشاية، 
ويذكر عان فاالن وفاالن أناه حاج عشارين ثالثاين حجاة ماشايا ، خمساين حجاة ماشايا ؛ ألن هاذا؛ ألن مالاه لايس لاه 

ركباان، اآلن مساتحيل أن يحاج ماشايا ، وهاذا  بديل عناه، ماا كال النااس يجاد راحلاة، فكاانوا يحجاون مشااة ويحجاون 
جدتااه كاام توقااع عماار هااذه الجاادة؟ نااذرت أن تحااج ماشااية، قااال: عليهااا مشااي إلااى بياات هللا، حتااى إذا كنااا باابعض 
الطريق عجزت، الواحد منا يحكام علاى نفساه باالعجز قبال أن يخارج مان بيتاه، ماا يقاول أجارب أشاوف ال، وكانات 

أساارع، الماشااي يكااون أساارع ماان الراكااب علااى اإلباال المحملااة، يعنااي معاادل مااا المسااافات تقطااع مشاايا ، قااد تكااون 
تقطعاه اإلباال فااي اليااوم أربعااين كيلاو، أربعااين كيلااو، وقطعاات المسااافات الطويلااة علاى األقاادام ألقاال ماان ذلااك، لكاان 
اإلشكال في عصر التارف، هال يساتطيع أن يحاج حتاى علاى اإلبال، هال عنادكم واحاد اساتعداد يحاج علاى اإلبال؟ 

ستحيل، اإلنسان ابن بيئتاه، واإلنساان يتكياف يعناي علاى حساب الظارف الاذي يعيشاه، وهللا جال وعاال جعال فاي م
األجساام قادرة علااى التكياف، يعنااي إلاى وقاات قرياب يعنااي كاان الحاج كثياار مان الناااس مشااة، وماانهم الركباان علااى 

رياق الهناد، الصاحاري فيهاا مان اإلبل المحملة ومنهم ومنهم، حتى قيل:إنه في شارق جزيارة العارب يحجاون عان ط
قطاع الطرق ما فيها، فال يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم فيحتاجون إال يركبوا البواخر، إذا ذهبوا إلى البحارين 
العاادد مااا يسااتحق باااخرة، فيااذهبون إلااى الشاارق ليحجااوا مااع حجاااج الهنااد، والمشاارق، ويمكثااون أربعااة أشااهر خمسااة 

ذا قارب الحاج كثيار  أشهر من أجل أن يصلوا إلى هذه الغاية، مشقة عظيماة، أماا نحان الحاج عنادنا أربعاة أياام، وا 
ماان الناااس يقااول: هااذه مشااقة عظيمااة نؤجاال إلااى الساانة القادمااة، وبعضااهم يتعااذر بأعااذار ال قيمااة لهااا، ماانهم ماان 



والساانة يؤجاال الحااج علااى شااان هااذه الساانة ربيااع، يقااول: وهللا الساانة هااذه ربيااع، نؤجاال الحااج، يعنااي حااج الفريضااة، 
، كثير من طالب الكليات يقول: تسليم البحاث بعاد الحاج مباشارة، ال باد أن الجايئة يمكن ما يصير في ربيع نحج

أستغل هذه األيام في البحث، قد تنتهي مدته، والفريضة ركن اإلسالم، ركان مان أركاان اإلساالم، الاركن الخاامس، 
ال جاء فيه الوعيد الشديد فيمن تركه مع الجدة والقدرة و  ال يقاول: تساليم بحاث وا  مع ذلاك أربعاة أياام يقاول: ربياع، وا 

مااا أشاابه ذلااك، وأسااماء بناات عماايس حجاات وهااي فااي الطلااق، تطلااق، فلمااا أن جاااوزت عشاارة كيلااوات فااي المحاارم 
ولادت، ولادت ولادت مان الغاد، وفااي عصارنا عصار التارف، مجارد ماا تظهاار نتاائج التحليال يقاال للمارأة تسااتلقي ال 

تعب وال مشقة وال، فال شك أن اإلنسان يتكيف على حسب هذه البيئة، يعني في السابق قبل  تتحمل أي عمل وال
ثالثااين أو أربعااين ساانة، قباال هااذه الساايارات الصااغيرة المريحااة يعنااي يركبااون الناااس ثااالث طبقااات فااي الساايارات 

يساتطيع مناا واحاد أن  الكبيرة، وتجد اإلنسان من يركب إلى أن ينزل وهو مطاأطئ رأساه ماا يقادر يرفاع رأساه، هال
 يتحمل هذا كيلو واحد فضال  عن ألف كيلو؟

وياذكر عاان حاااج مااا وجاادوا لااه مكاان فااي الساايارة، قااال: أنااا أوجااد لنفسااي مكاان، فااي زاويااة فااي أعلااى الساايارة زاويااة 
 وضع عصاه فحج على العصا، ورجع وهو على العصا، وقلبت السيارة بعد، لماذا يا اإلخوان، لمااذا هاذا الكاالم؟
ألنه حتى في حياتاه فاي بيتاه فياه مشاقة مثال هاذه، تجاد عناده اسافنج ومتكئاات؟ ال، أرض غيار مساتوية، ويجلاس 
عليهااا طااول يومااه، مثاال الساايارة هااذه، فالحياااة متقاربااة، فلمااا عشاانا حياااة التاارف فااي بيوتنااا، عشااناها فااي مساااجدنا، 

ضااااااااااااااااااااغطة  نسان ما يتحمل يعني لو يضغط عشناها في أماكن أعمالنا في وظائفنا أيضا  في مراكبنا، تجد اإل
 يسيرة في الحج، قال: خالص، الحج كله ال يطاق.

فعلااى اإلنسااان أن يربااي نفسااه علااى الشاادائد؛ ألن هااذه الاانعم ال تاادوم، هااذه الاانعم ال تاادوم، فيربااي نفسااه علااى هااذه 
 الشدة لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب األحوال.
ن أذينااه هاذا الشاااعر المعااروف، يقاول: خرجاات مااع جادة لااي عليهااا يقاول: جاادتي، يقااول: خرجات مااع جاادة لعاروة باا

 فخرجات عمار بان هللا عباد يساأل لهاا ماولى فأرسالت مشي إلى بيت هللا، حتى إذا كنا فاي بعاض الطرياق عجازت،
" خرجات فلتركاب مرهاا" :عمار بان هللا عباد لاه فقاال ،عمار بان هللا عباد فساأل ، ليتأكد، ويسمع الجواب بنفساه،معه

ليسأل عبد هللا بن عمر بالمدينة، مان أجال أن يتأكاد مان الجاواب ماا اكتفاى باالمولى هاذا، فساأل عباد  معها، ذهب
 ".عجزت حيث من لتمش ثم هللا بن عمر فقال له عبد هللا بن عمر: "مرها فلتركب،

كيف تركب، هاي عجازت، ثام تركاب، ثام تمشاي مان حياث عجازت، يعناي مان سافرة ثانياة أو فاي الرجاوع؟ الرجاوع 
له حساب، الرجوع لايس لاه ذكار وال دخال لاه فاي الناذر، الناذر ف الاذهاب مان بلادها إلاى مكاة، فاإذا عجازت ليس 

 من مرض ثم برأت تمشي من حيث عجزت.
 طالب:......

 ال، ال ما تجي.
 طالب:......

بسفر ثاني، ما هي إال بسفر ثاني، مرها فلتركاب، لماا عجازت خاالص، يعناي قاال اجلاس مكاناك حتاى تصاحين؟ 
، تمشااي ماان حيااث عجاازت يعنااي مشاات ماان الرياااض إلااى القويعيااة مااثال  يااوم وصاالت القويعيااة خااالص عجاازت، ال



تركااب ماان القويعيااة إلااى مكااة، لكاان فااي ساافرة ثانيااة تركااب ماان الرياااض إلااى القويعيااة تكماال المشااوار مشااي ماان 
 القويعية على مكة.

 طالب:......
 ي هذا النذر المشي.إيه لكن هو المنظور إليه المشي، هو المنظور إليه ف

 طالب:......
شااوف انظاار ماااذا يقااول: "مرهااا فلتركااب ثاام لااتمش ماان حيااث عجاازت" ماان المكااان الااذي عجاازت فيااه تمشااي هاال 

 يتصور أنه في هذه الحجة؟
 طالب: ال.

 ال، ما يمكن.
 طالب: لكن لو ألزمناها بحجة ثانية لماذا تمشي فق ؟

 إيش لون تمشي؟
 طالب: حجة 

 .الهدي ذلك مع عليها ونرى  :يقوللكا  ما وسمعت :يحيى قال
 طالب: سفرة ثانية تمشي فيها إلى بيت هللا لكي ما تكون حجة حجتين وهي نذرت حجة واحدة.

 يقال لها ارجعي إلى أن تصحين؟ ارجعي إلى بلدك؟
 طالب: حجة اآلن، المرة الثانية؟؟؟؟؟

 ثانية أو ما تحج ما له ذكر هذا.على كل حال ثم قال: "ثم لتمشي من حيث عجزت" واضح، كونها تحج 
ونرى عليها مع ذلك الهدي، ونرى مع ذلك عليها الهدي؛ ألنهاا ناذرت أن تمشاي  :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال

مشيا  كاامال  مان بلادها إلاى مكاة، وماا وفات، يعناي ساواء  كملات فاي حجاة ثانياة أو لام تكمال هاي ماا وفات بالفعال، 
 عليها مع ذلك الهدي.

 بن هللا عبد قول مثل يقوالن كانا الرحمن عبد بن سلمة وأبا المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن نيوحدثقال: 
 .عمر
" يعناااي وجاااع فاااي خاصااارة فأصاااابتني مشاااي علاااي كاااان: "قاااال أناااه ساااعيد بااان يحياااى عااان مالاااك عااان وحااادثنيقاااال: 

 علياك :فقاالوا وغياره ربااح بايأ بن عطاء فسألت ،مكة أتيت حتى فركبت" الخاصرة ال يستطيع معه متابعة المشي
 ".فمشيت عجزت حيث من أخرى  مرة أمشي أن فأمروني ،علماءها سألت المدينة قدمت فلما ،هدي

 المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشيا  في سفرة أو في سفرتين أو في ثالثة.
بعاد ذلاك مشات إلاى مكاة، افترض أنها مشت في األولى إلى القويعية مثال  وعجزت، ثم ركبات إلاى ظلام ماثال ، ثام 

 نقول: ما ركبته يلزمها مشيه.
 طالب: هل كان للحج أو لغيره؟

 على كالمهم ما في ذكر إلى بيت هللا وخالص.



 فسألت ،مكة أتيت حتى فركبت" " يعني وجع في الخاصرة ال يستطيع معه متابعة المشيخاصرة فأصابتنييقول: 
 أخارى  مارة أمشاي أن فاأمروني ،علماءهاا ساألت المديناة قادمت لماف ،هدي عليك :فقالوا وغيره رباح أبي بن عطاء
 ".فمشيت عجزت حيث من

ذا كان عليه هدي فال يلزمه مشي آخر.  وا 
 طالب:...... 

 كيف؟
 طالب:......

 هدي باعتبار أن كفارة اليمين فيها إما إطعام.
 طالب:......

ي الوسيلة خلال فاي الغاياة، نعام، خلال فاي الغاياة، هذا كالمهم، هذا اجتهادهم، هم ربطوها بالحج، وجعلوا الخلل ف
فجعلااوه كأنااه لااو تاارك واجبااا  ماان واجبااات الحااج؛ ألن الحااج ال يااتم إال بااه فهااو واجااب، فماان هااذه الحيثيااة أمروهااا 

 بالهدي.
 طالب:......

 لك.لو عجز عن المشي، لو كفر كفارة يمين كفته، نعم، وسيأتي في األحاديث المرفوعة ما يدل على شيء من ذ
 فمشاى عااد ثام ركاب، عجاز إذا أناه هللا بيات إلاى مشاي علاي يقاول فايمن عنادناقال: وسمعت مالكا  يقول: فااألمر 

 ،ليركاب ثام ،علياه قادر ماا فلايمش المشي يستطيع ال كان فإن يعني على فتوى ابن عمر وغيره، ،عجز حيث من
 .هي إال يجد لم إن شاة أو بقرة أو بدنة هدي وعليه

ذا المشي من متطلبات الحج، من متطلبات الحج، ومن واجباته، التي ال يمكن أن يتوصل إليه إال كأنهم جعلوا ه
 بها، وما ال يتم الحج الواجب إال به فهو واجب.

يعني مان دون تأكياد،  ،هللا بيت إلى أحملك أنا ،هللا بيت إلى أحملك أنا :للرجل يقول الرجل عن مالك وسئلقال: 
 فلايس ،نفساه وتعاب المشاقة باذلك يرياد رقبتاه على يحمله أن نوى  إن :مالك فقال د وعد،هذا مجرد خبر، هذا مجر 

ن ،وليهد ،رجليه على وليمش ،عليه ذلك يمشاي  ،معاه الرجل بذلك وليحجج ،وليركب فليحجج شيئا   نوى  يكن لم وا 
ذين إذا مااا أتااوك }وال علااى الااالرجاال ويمشااي معااه الااذي يركااب معااه الرجاال الااذي وعااده بااأن يحملااه إلااى بياات هللا، 

ال على كتفك؟ على الدواب، فالحمل إنما يكون على الدواب. لتحملهم{  تحملهم على إيش؟ على رقبتك وا 
أباى  ،شايء علياه فلايس معاه يحج أن أبى فإن ،هللا بيت إلى أحملك أنا :قال أنه وذلكوليحجج بذلك الرجل معه، 

 فاإن لدابة اركب، قال: وهللا ما أنا بحاج، ماا يلزماه بشايء، أن يحج، قال: أنا أحملك إلى بيت هللا، ثم قال: هذه ا
 .عليه ما قضى وقد ،شيء عليه فليس معه يحج أن أبى
، يعناي ماع ناذره المشاي أخااه يكلام ال أن هللا بيات إلى مشيا   مسماة بنذور يحلف الرجل عن مالك سئل :يحيى قال

 يقااوى  ال لشاايء نااذرا   وكااذا بكااذا أباااه أو ، أال يكلاام أخاااه، يعنااي نااذر أكثاار ماان نااذروكااذا بكااذا أباااه أو أال يكلاام أخاااه
 ذلاك مان يجزيه هل :له فقيل ،ذلك من نفسه على جعل ما عمره يبلغ ال أنه لعرف عام كل ذلك تكلف ولو ،عليه
يعناي المشاي لاه كفاارة وتكلايم األب لاه كفاارة، وتكلايم  ؟مساماة ناذور أو ؟ يعناي هال تتاداخل هاذه الناذور؟واحد نذر



ماان ذلااك  قاادر مااا فلاايمش ،نفسااه علااى جعاال بمااا الوفاااء إال ذلااك ماان يجزئااه أعلمااه مااا :مالااك فقااال لااه كفااارة؟األخ 
 بمااا تعااالى هللا إلااى وليتقاارب لكاان ماااذا عاان مااا لااو نااذر أال يكلاام أخاااه؟ يكلمااه، هااذا نااذر معصااية، يكلمااه، ،الزمااان
 .الخير من استطاع

غ هاذه المادة، أو يتصادق بملياون رياال وهاو فقيار، لكناه ماع يعني ناذر أن يحاج مائاة حجاة وعماره يجازم أناه ال يبلا
 ذلك يكثر، يكثر من الحج، ويكثر من الصدقة ولو لم يبلغ ما نذر به "ليتقرب إلى هللا بما استطاع من الخير".

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 باب العمل في المشي إلى الكعبة:
 المدرأة أو ،هللا بيدت إلدى بالمشدي يحلدف الرجدل في العلم أهل من سمعت ما أحسن أن :مالك عن يحيى حدثني
 سدعى فدإذا ،والمدروة الصفا بين يسعى حتى يمشي فإنه عمرة في منهما الحالف مشى إن أنه تحنث أو فيحنث
 مددن يفددرغ حتددى يمشدي ثددم مكددة يدأتي حتددى يمشددي فإنده ،الحددج فددي مشديا   نفسدده علددى جعدل إن وأندده ،فددرغ فقدد

 .يفي  حتى ماشيا   يزال وال ،كلها المناسك
 .عمرة أو حج في إال مشي يكون  وال :مالك قالقال يحيى: 

 باب العمل في المشي إلى الكعبة:يقول رحمه هللا تعالى: 
من أجل الحج أو العمرة، يقول: إن نذر أن يمشي إلى عمرة ينتهي نذره بفراغه من السعي، وأما إذا ناذر أن يحاج 

 فال ينتهي إال باإلفاضة.
 الماارأة أو ،هللا بياات إلااى بالمشااي يحلااف الرجاال فااي العلاام أهاال ماان ساامعت مااا أحساان أن :مالااك عاان يحيااى حاادثني
 الصافا باين يساعى حتاى يمشاي فإنه عمرة في منهما الحالف مشى إن أنهالمرأة،  تحنث أوالرجل،  فيحنثتحلف، 
علااى المااروة، يعنااي مااا بقااي عليااه إال الحلااق والتقصااير، وهااذا ال يلاازم فيااه مشااي؛ ألنااه يصااح أن يحلااق  ،والمااروة

 مكاة ياأتي حتاى يمشاي فإناه ،الحج في مشيا   نفسه على جعل إن وأنه ،فرغ فقد سعى فإذا فينتهي المشي بالسعي،
؛ ألنها كلها تتطلاب مشاي، بينماا العمارة إذا انتهاى مان الساعي كلها المناسك من يفرغ حتىبين المناسك  يمشي ثم

 .يفيض حتى ماشيا   يزال والانتهى المشي، 
ني يطوف طواف اإلفاضة، مع أنه بقي عليه أشياء، أو أنا لماراد باه طاواف الاوداع، يعناي إذا قلناا حتاى يفيض يع

ال  يفاايض يعنااي طااواف اإلفاضااة بقااي عليااه ماان أعمااال الحااج مااا يتطلااب مشاايا ، ماان رمااي ومبياات وطااواف وداع، وا 
ذا قلنااا أنااه حتااى يفاايض يعنااي يصاادر ماان مكااة بطااواف الااوداع  حتااى هااذه تحتاااج إلااى مشااي، وا  فإنااه ال ياازال ماشاايا  

 ينتهي من جميع أعمال الحج.
 .عمرة أو حج في إال مشي يكون  وال :مالك قال

ال يكااون مشااي إال فااي حااج أوعماارة، يعنااي لااو نااذر أن يمشااي إلااى بياات المقاادس، أو نااذر أن يمشااي إلااى المسااجد 
ن نذر إلى المسجد النبوي يمشاي النبوي، ال يلزمه إن نذر إلى بيت المقدس يمشي إلى المسجد النبوي ال بأس، وا  

 إلى البيت الحرام ال عكس، ولكن ال عكس، ال عكس، نعم.
 أحسن هللا إليك.



 :هللا معصية في النذور من يجوز ال ما باب
 عليده هللا صدلى هللا رسدول عدن أخبدراه أنهمدا الدديلي زيدد بدن وثدور قيس بن حميد عن مالك عن يحيى حدثني
 فددي قائمددا رجددال رأى وسددلم عليدده هللا صددلى هللا رسددول أن -صدداحبه علددى ثالحدددي فددي يزيددد وأحدددهما- وسددلم

 فقدال ،ويصدوم يجلدس وال ،الشدمس مدن يسدتظل وال ،يدتكلم ال أن ندذر :فقدالوا( ؟(هدذا بدال مدا)) :فقدال الشدمس
 (.(صيامه وليتم وليجلس وليستظل فليتكلم مروه)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا صدلى هللا رسدول أمدره وقدد ،بكفدارة أمدره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسمع ولمرحمه هللا:  مالك قال
 .معصية هلل كان ما ويترك ،طاعة هلل كان ما يتم أن وسلم عليه

 بدن هللا عبدد إلدى امدرأة أتدت :يقدول سدمعه أنده محمدد بدن القاسدم عدن سدعيد بدن يحيدى عدن مالدك عن وحدثني
 عندد شديخ فقدال ،يميندك عدن وكفدري  ،ابندك تنحري  ال :عباس ابن فقال بنيا أنحر أن نذرت إني :فقالت عباس
 منكم يظاهرون  والذين}: قال تعالى هللا إن :عباس ابن فقال ؟كفارة هذا في يكون  وكيف :عباس ابن
 .رأيت قد ما الكفارة من فيه جعل ثم {نسائهم من

رضدي هللا  عائشدة عدن الصدديق ابدن دمحمد بدن القاسدم عن األيلي الملك عبد بن طلحة عن مالك عن وحدثني
 فدال هللا يعصدي أن ندذر ومدن ،فليطعده هللا يطيدع أن ندذر مدن)) :قدال وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسول أنعنها 
 (.(يعصه
 فددال هللا يعصدي أن ندذر مددن)) :وسدلم عليده هللا صددلى هللا رسدول قدول معنددى :يقدولمالكدا   وسددمعت :يحيدى قدال

 هلل لدديس ممددا ذلددك أشددبه مددا أو الربددذة إلددى أو ،مصددر إلددى أو ،الشددام إلددى شددييم أن الرجددل ينددذر أن ((يعصدده
 حلدف بمدا حندث أو كلمده هدو إن شديء ذلدك مدن شديء فدي عليده فليس ذلك أشبه ما أو فالنا   كلم إن ،بطاعة
نما ،طاعة األشياء هذه في هلل ليس ألنه ؛عليه  .طاعة فيه له بما هلل يوفى وا 
 إيه.

 طالب: فتوى ابن عباس.
 يه، ولذلك تعقبه سمعت مالكا  يقول: "ال يمشي أحد على أحد" كيف تعقبه؟إ

 طالب: تعقبه بالنيابة عنه ما قال له، ألن كالم السلف.
هااو عبااادة ألن مااا ال يااتم الشاايء إال بااه فهااو عبااادة، يعنااي العبااادة تتطلااب وسااائل، المشااي إلااى المسااجد عبااادة، 

ة عبااادة؛ ألن العبااادة تتطلبهااا، لكاان هاال هااي عبااادة لااذاتها أو تبااع المشااي إلااى المسااجد عبااادة، والسااعي إلااى الجمعاا
 لعبادة؟ هي تابع.

 طالب:......
))ماان تطهاار فااي بيتااه ثاام خاارج إلااى الصااالة ال ( أو ))ماان بكاار وابتكاار(اآلن حينمااا يااأتي الاانص فااي الجمعااة مااثال  

؟ يختلاف، المشاي مالحاظ هناا، ( ورتب عليها أجور، هل يختلف هذا عان الركاوب أو ال يختلافينهزه إال الصالة(
وأن الركااوب ال يكفااي عنااه، ال يكفااي عنااه، لكاان إذا كااان المقصااود منااه فيمااا لاام ياارد فيااه نااص وهااو مجاارد تعااذيب 
للنفس ولو كان لعبادة، أنت راياح تطلاب العلام فاي الجامعاة، تقاول: وهللا ماا أناا براكاب، أروح أمشاي، تطلاب العلام 

علااى الساايارة بااأروح أمشااي، نااذرت أن تمشااي هااذا الفصاال الدراسااي كلااه إلااى الشاارعي، تقااول مااا أنااا رايااح الجامعااة 



الجامعة، هال يلزماك شايء إذا ركبات؟ إذا  يختلاف المشاي الاذي رتاب علياه أجار هاذا شايء، والاذي لام يرتاب علياه 
 أجر هذا تعذيب للنفس.

 طالب:......
 .}رجال وعلى كل ضامر{

 طالب:......
هاال األفضاال أن يحااج ماشاايا  أو راكبااا ، فاآليااة قاادمت الرجااال علااى الركبااان،  عادهااا مسااألة خالفيااة بااين أهاال العلاام

 والنبي عليه الصالة والسالم حج راكبا ، فلكل دليله.
ن كااان لهااا وزن، لكاان مااع ذلاااك  علااى كاال حااال العباارة بمااا يلااي ماان نصااوص مرفوعاااة، أمااا اجتهااادات العلماااء وا 

 صالة والسالم.خالفهم ظاهر فيها والعبرة فيما يضاف إليه عليه ال
 في معصية هللا:باب ما ال يجوز من النذور 

 شوية بس.
 علياه هللا صالى هللا رساول عان أخباراه أنهماا الاديلي زياد بن وثور قيس بن حميد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، حميااد باان قاايس وثااور باان زيااد يزيااد أحاادهما فااي الحااديث علااى -صاااحبه علااى الحااديث فااي يزيااد وأحاادهما- وساالم
ه، ولم تتميز هذه الزيادة هل هي لفالن أو لفالن منهما، فاإذا افترضانا أن كاال  منهماا ثقاة فهاذا ال ياؤثر فاي صاحب

ذا كان أحدهما ثقة واآلخر ضعيف، فال شك أن هذا مؤثر، بل ال بد من البياان، وعلاى كال حاال الخبار  الخبر، وا 
 في البخاري ما ألحد كالم.

هااذا الرجااال يكناااى أباااا  (؟(هاااذا باااال ماااا)) :فقااال الشااامس فاااي قائماااا   رجااال   أىر  وسااالم علياااه هللا صااالى هللا رسااول أن
ال يااتكلم هااذه  ،ويصااوم يجلااس وال ،الشاامس ماان يسااتظل وال ،يااتكلم ال أن نااذر :فقااالوا ())مااا بااال هااذا؟(إساارائيل، 

ال ال؟ ال، ال يستظل من الشمس هل يتعبد بهذا؟ وال يجلس، يظل قائما ، كل هذه ليست عبادا ت، ويصوم عبادة وا 
 (.(صيامه وليتم وليجلس وليستظل فليتكلم مروه)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال هذه عبادة،

الصيام عبادة يتم، يلزمه اإلتمام، لكن هل يلزمه كفارة عن مخالفة الناذر فاي الكاالم واالساتظالل ولايجلس؟ ال، لام 
 يذكر في الحديث كفارة.

 أن وسالم علياه هللا صالى هللا رساول أماره وقد ،بكفارة أمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسمع ولم: مالك قال
 .معصية هلل كان ما ويترك ،طاعة هلل كان ما يتم

 سمعه أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
أال يكلام أحادا ، خشاية أن  لو كان تركا لكالم من أجل ضبط النفس عن الغيبة ماثال ، يعناي فاي عشاية عرفاة حلاف

ال ال؟ نعم طاعاة، لكان إن كاان كالماه  يسترسل في الكالم فيجره المباح إلى المحظور، نقول هذا مقصد شرعي وا 
 مع أحد في حدود المباح فال شيء عليه، و إن جره ذلك إلى المعصية لزمه الكفارة.

 باان هللا عباد إلاى امارأة أتاات :سامعه يقاول أناه محمااد بان القاسام عان سااعيد بان يحياى عان مالااك عان وحادثني قاال:
 يعناي كفاارة يماين، ،يميناك عان وكفاري  ،ابناك تنحري  ال :عباس ابن فقال ابني أنحر أن نذرت إني :فقالت عباس



 يظااهرون  والاذين}: قاال تعاالى هللا إن :عبااس ابان فقاال ؟كفاارة هاذا فاي يكاون  وكياف :عبااس ابان عناد شيخ فقال
 .رأيت قد ما الكفارة من هفي جعل ثم {نسائهم من منكم

نهاام ليقولااون هااذا نااذر معصااية، نااذرت أن تااذبح ابنهااا، هااذا نااذر معصااية، ال يجااوز الوفاااء بااه، وكااذلك الظهااار  }وا 
ومع ذلك لزمت فيه الكفارة؛ ألن المستدرك شيخ عند ابن عباس يقول: مادام ناذر معصاية  منكرا  من القول وزورا {

ال ابن عباس: الظهار معصية، منكر من القول وزور، وفيه كفارة، فال يلازم ليش تلزم بكفارة وهو نذر معصية؟ ق
من كون الشيء معصية أال يكفر، لكن نأتي إلى المسألة نفسها، إني نذرت أن أنحر ابني، لما أمار إباراهيم علياه 

أهال العلام  السالم بذبح ابنه فدي بكبش، فمان ناذر أن ينحار ابناه يفدياه بكابش، وهاذا قاول راجاح قاال باه جماع مان
 أخذا  من الفداء فداء إسماعيل بالكبش.

ومانهم مان يقااول: يفدياه بديتااه، يفدياه بديتااه بمائاة ماان اإلبال كمااا فعال عبااد المطلاب، كمااا فعال عبااد المطلاب حااين 
 فدى عبد هللا، وعلى كل حال لو فداه بكبش كفى.

 طالب:......
 في إيش؟

 طالب:......
 والذي فداه؟
 طالب:......
 هللا جل وعال، لكن في مقابل قول ابن عباس تكفر عن يمينها، هذا نذر معصية. والذي فداه

 طالب:......
 وهللا المفسرون جروا هذا، المفسرون جروا هذا، وقالوا: من أراد أن يذبح ابنه يفديه بكبش كما فدي إسماعيل.

 طالب:......
 رساول أن عائشة عن الصديق ابن محمد نب القاسم عن األيلي الملك عبد بن طلحة عن مالك عن وحدثنيقال: 
 (.(يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن ،فليطعه هللا يطيع أن نذر من)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا

يعني ال يجوز له الوفااء بالناذر ماع أن الكفاارة مساكوت عنهاا، ماا فيهاا أناه يكفار أو ال يكفار، مساكوت عنهاا، أماا 
يجاوز بحاال أن ياذبح ابناه، لكان هال يكفار أو ال يكفار عان هاذا الناذر؟ هاذا محال  المعصية، نذر أن يذبح ابنه ال

 الخالف.
 فاااال هللا يعصاااي أن ناااذر مااان)) :وسااالم علياااه هللا صااالى هللا رساااول قاااول معناااى :يقاااولمالكاااا   وسااامعت :يحياااى قاااال

الالربااذة إلااى أو ،مصاار إلااى أو ،الشااام إلااى يمشااي أن الرجاال ينااذر أن ((يعصااه  نااذر مباااح؟ ، هااذا نااذر معصااية وا 
يعني ال نستصحب الواقع اليوم، وأن هذه بلدان فيها شيء من المنكرات، وفيها كذا، نعم، ال، نذر أن يمشي على 

 ذلااك أشاابه مااا أو فالنااا   كلاام إن ،بطاعااة هلل لاايس ممااا ذلااك أشاابه مااا أو الشااام، أو إلااى الربااذة أو إلااى أي بلااد كااان،
 ،طاعاة األشاياء هاذه فاي هلل لايس ألناه ؛عليه حلف بما حنث وأ كلمه هو إن شيء ذلك من شيء في عليه فليس

نماا يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة، وليست بطاعة، وقد تشتمل على معصية في عدم الكاالم وشابهه،  ياوفى وا 
 .((يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن ،فليطعه هللا يطيع أن نذر من))، طاعة فيه له بما هلل



ن حمال علااى يعناي كوناه معصااية إن  قيال إناه بساابب تعاذيب الاانفس بماا ال طائال تحتااه فهاذا لااه وجاه، لاه وجااه، وا 
 قولهم: كلم فالنا  ممن كالمه صلة، فهذا أيضا  هجره معصية، فال يعصيه، يكلمه وال شيء عليه، نعم.

 طالب:......
هاا فلتركاب، يركاب ماا فاي إن هللا جل وعال كما قال النبي عليه الصالة والسالم عن تعاذيب هاذا نفساه لغناي، مرو 

إشكال، وال عليه شيء إن شاء هللا، اللهم إال فيما إذا كان في األصل طاعة، نذر أن يمشي إلى الجمعة، نذر أن 
 يمشي إلى المسجد هذا طاعة، يلزمه الوفاء به بيجي إن شاء هللا الحين، سم.

 أحسن هللا إليك.
 :اليمين في اللغو باب

 كانددت أنهددارضددي هللا عنهدا  المددؤمنين أم عائشدة عددن أبيدده عدن عددروة بددن مهشدا عددن مالددك عدن يحيددى حددثني
 ".وهللاوبلى  وهللا ال :اإلنسان قول اليمين لغو: "تقول
 يوجدد ثدم كذلك أنه يستيقن الشيء على اإلنسان حلف اللغو أن هذا في سمعت ما أحسن رحمه هللا: مالك قال
 .اللغو فهو ذلك غير على
 يحلدف أو ،بدذلك يبيعده ثدم ،دندانير بعشدرة ثوبده يبيدع ال أن الرجدل يحلدف أن اليمين قدوعرحمه هللا:  مالك قال

 .كفارة اللغو في وليس ،يمينه عن صاحبه يكفر الذي فهذا هذا ونحو ،يضربه ال ثم غالمه ليضربن
 به يليرض يعلم وهو الكذب على ويحلف ،آثم أنه يعلم وهو الشيء على يحلف الذي فأمارحمه هللا:  مالك قال
 ،إليه معتذر إلى به ليعتذر أو أحدا  

 معَتذر
 أحسن هللا إليك.

 .كفارة فيه تكون  أن من أعظم فهذا ماال به ليقطع أو، إليه معتذر إلى به ليعتذر أو 
 :اليمين في اللغو بابيقول رحمه هللا تعالى: 

ول اإلنساان كثيارا : ال وهللا وباال ، يعني ماا ال كفاارة فياه ويجاري علاى اللساان بغيار قصاد، كقااليمين في اللغو باب
ن كااان ال كفااارة  وهللا، وبعضااا لناااس اسااتهان بهااذا ماان أول األماار صااار تجااري األيمااان بكثاارة علااى لسااانه هااذا وا 

 عليه، إال أنه جعل هللا عرضة ليميه، واستهان بما عظمه الشرع، فعلى اإلنسان أن يحفظ يمينه.
 اليماين لغاو: "تقاول كانات أنهاا المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".وهللا الوب وهللا ال :اإلنسان قول

وهللا إن تاادخل، وهللا أن تخاارج، وهللا أن تأخاااذ، وهللا أن تعطااي، بعاااض الناااس ال يساالم مااان يمااين فاااي كاال جملاااة 
 ينطق بها.

 غيار علاى يوجاد ثام كاذلك أناه يساتيقن لشايءا علاى اإلنساان حلاف اللغاو أن هاذا فاي سمعت ما أحسن :مالك قال
 .اللغو فهو ذلك

 اللغااو أن هااذا فااي ساامعت مااا أحساانهااذا اللغااو عنااد مالااك ال قااول عائشااة، ال وهللا وبااال وهللا؛ ألنااه حصااره، قااال: 
، يحلف أن هذا زيد، بناء على ما قاام فاي نفساه مان خبار صاادق أو كذلك أنه يستيقن الشيء على اإلنسان حلف



ا أشبه ذلك، ثم يتباين أناه غياره، والحلاف علاى غلباة الظان عناد أهال العلام جاائزة، علاى غلباة الظان، ال قرائن أو م
يلزم أن يكون مستيقنا  مقطوعا  به، ولذلك قاالوا الاذي قاال وهللا ماا باين البيتهاا وهللا ماا باين البيتهاا أهال بيات أفقار 

ينة فلم يجد أفقر منه؟ ال، لكن غلب علاى ظناه أناه ال منا، أهل العلم يقولون: إنه ما يدري، تتبع جميع بيوت المد
 يوجد، ولذلك ما أنكر عليه وال ألزم بكفارة.

ياذهب بالسايارة إلاى محال  ،باذلك يبيعه ثم ،دنانير بعشرة ثوبه يبيع ال أن الرجل يحلف أن اليمين وعقد: مالك قال
ل ماان خمسااين، ثاام يتفاارق الزبااائن وتقااف علااى الساايارات، ثاام تسااام ساايارته أربعااين ألااف، يقااول: وهللا ال أبيعهااا بأقاا

 خمسة وأربعين ثم يبيعها هذا يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير بالنسبة له، هذا خير له من أن يردها.
يعني رأى من المصلحة أال يضارب الغاالم، فحينئاذ ياأتي الاذي هاو خيار  ،يضربه ال ثم غالمه ليضربن يحلف أو

 ويكفر عن يمينه.
 .كفارة اللغو في وليس ،يمينه عن صاحبه يكفر الذي ذافه هذا ونحو

 اللغو الذي سبق ذكره، وهو أن يحلف على شيء جازم به، أو على غلبة ظنه ثم يتبين غيره؟
كاذاب يحلاف أن هاذا زياد وهاو يعارف أناه لايس بزياد،  ،آثام أناه يعلام وهو الشيء على يحلف الذي فأما: مالك قال

 معتااذر إلااى بااه يعتااذرلااه، ويحلااف علااى الكااذب وهااو يعلاام ليرضااي بااه أحااد، أو ليحلااف أن هااذا المااال لزيااد ولاايس 
 .كفارة فيه تكون  أن من أعظم فهذا ال يستحقه، ماال   به ليقطع أو،إليه

فاااألخير يساامى الغمااوس، والغمااوس ال يكفاار؛ ألنااه أعظاام ماان أن يكفاار يعنااي كمااا قااالوا فااي قتاال العمااد لاايس فيااه 
 خالف الخطأ وشبه العمد، نعم.كفارة؛ ألنه أعظم من أن يكفر ب

 أحسن هللا إليك.
 :اليمين من الكفارة فيه تجب ال ما باب

 قدال ثدم وهللا قدال مدن: "يقدول كان أنهرضي هللا عنهما  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 ".يحنث لم عليه حلف الذي يفعل لم ثم ،هللا شاء إن
 يتبدع نسقا   ذلك من كان وما ،كالمه يقطع لم ما لصاحبها أنها الثنيا في تسمع ما أحسنرحمه هللا:  مالك قال

 .له ثنيا فال كالمه وقطع سكت فإذا ،يسكت أن قبل بعضا   بعضه
 وال بكدافر ولديس كفارة عليه ليس إنه :يحنث ثم باهلل أشرك أو باهلل كفر يقول الرجل في مالك وقال :يحيى قال

 .صنع ما وبئس ذلك من شيء إلى يعد وال هللا وليستغفر والكفر الشرك ىعل مضمرا   قلبه يكون  حتى ،مشرك
 :اليمين من الكفارة فيه تجب ال ما بابقال رحمه هللا: 

 ثام وهللا قاال مان: "يقاول كاان أناهرضاي هللا عنهماا  عمار بان هللا عباد عان ناافع عان مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".يحنث لم عليه حلف الذي يفعل لم ثم ن شاء هللا،هذه هي الثنيا، استثناء، إ ،هللا شاء إن قال

 لماذا؟ ألن المشيئة التي علق عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل، وحينئذ لم يحنث؛ ألنه استثنى.
، وهللا ماا شااء هللا، مباشارة بادون فاصال، لكان كالماه يقطاع لام ماا لصاحبها أنها الثنيا في سمعت ما أحسنفقال: 

فعلن كذا، ثم قيل له: استثني، فقال: إن شاء هللا، أو ذهب إلى بيته فأخبر زوجتاه فقالات: اساتثن، لو قال: وهللا أل



فاساتثنى، أو مكاث يااوم أو ياومين فاساتثنى هااذا ال ينفعاه عناد مالااك، ماا لام يكاان متصاال  بكالماه، ويااذكر عان اباان 
 عباس أن الثنيا تنفع ولو بعد حين، ولو بعد شهر، ولو بعد سنة، نعم.

 ب:......طال
إيااه لكاان مثاال هااذا ال يمكاان أن يحنااث أحااد، علااى قااول اباان عباااس ال يمكاان أن يحنااث أحااد، إذا تبااين لااه شاايء 

 استثنى، نعم.
 طالب:......

فاصل قريب، يعني مثل قصة سليمان لما حلف أن يطوف على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل 
))إال ء هللا، يعناااي مباشااارة، كماااا اساااتثنى النباااي علياااه الصاااالة والساااالم: فاااي سااابيل هللا، قاااال لاااه الملاااك: قااال إن شاااا

 ( هذا سهل لكن مع الفاصل الطويل هذا ال ينفع.اإلذخر(
 ، يعناي متتابعاا ،نساقا   ذلاك مان كاان وماا ،كالماه يقطاع لام ما لصاحبها أنها الثنيا في سمعت ما أحسن: مالك قال
 .له ثنيا فال كالمه وقطع سكت فإذاحقيقة أو حكما ،  تيسك أن قبل ،يسكت أن قبل بعضا   بعضه يتبع

لكن لو حلف على شيء ثم سعل، أخذته سعل كح كح كح، ثام لماا انتهاى مان الساعال قاال: إن شااء هللا، هاذا ماا 
 يضره، هذا ما يضره.

هلل يعناي إن باا أشارك أو ، يعني إن لم يفعل كذا، أو إن فعل كاذا،باهلل كفر يقول الرجل في مالك وقال :يحيى قال
ال يشرك؟ قال  ،مشارك وال بكاافر ولايس كفاارة علياه لايس إناه :لم يفعل كذا أو فعل كذا، ثم يحنث ما فعل، يكفر وا 

، حتااى يعتقااد، وليسااتغفر هللا؛ ألنااه عصااى حينمااا نسااب هااذا األماار والكفاار الشاارك علااى مضاامرا   قلبااه يكااون  حتااى
 .صنع ما وبئس ذلك من شيء إلى يعد وال العظيم إلى نفسه عصى، فعليه االستغفار،

 وسيأتي أن من حلف بملة غير اإلسالم عليه أن يقول: ال إله إال هللا.
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :األيمان من الكفارة فيه تجب ما باب

 صدلى هللا رسدول أنرضدي هللا عنده  هريدرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(خير هو الذي وليفعل يمينه عن فليكفر منها خيرا   غيرها فرأى بيمين حلف من)) :قال وسلم عليه هللا
 .يمين كفارة عليه إن شيئا يسم ولم نذر علي قال من :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال
 ،نيمي بعد يمينا   األيمان فيه يردد ،مرارا   الواحد الشيء في اإلنسان حلف فهو التوكيد فأمارحمه هللا:  مالك قال

 مثل واحدة كفارة ذلك فكفارة :قال، ذلك من أكثر أو ثالثا   مرارا   بذلك يحلف ،وكذا كذا من أنقصه ال وهللا :كقوله
 .اليمين كفارة

 هدذا أدخدل وال ،الثدوب هدذا ألدبس وال ،الطعدام هدذا آكدل ال وهللا :فقدال مدثال   رجل حلف فإنقال مالك رحمه هللا: 
نمددا ،واحدددة كفددارة عليدده إنمدداف واحدددة يمددين فددي هددذا فكددان البيددت  إن الطددالق أنددت :المرأتدده الرجددل كقددول ذلددك وا 
 فدي حندث فدإن ،واحدد كدالم فدي متتابعدا   نسدقا   ذلدك يكون  ،المسجد إلىفي المشي  لك وأذنت الثوب هذا كسوتك



 حندث ذلدك فدي الحندث إنمدا ،حندث ذلدك بعدد فعدل فيمدا عليه وليس الطالق عليه وجب فقد ذلك من واحد شيء
 .واحد

 كدان إذا ويثبدت ،ذلدك عليهدا يجب ،زوجها إذن بغير جائز إنه المرأة نذر في عندنا األمر :مالك قالقال يحيى: 
ن ،بزوجهدا يضدر ال ذلدك وكان ،جسدها في ذلك  عليهدا ذلدك وكدان ،منده منعهدا فلده بزوجهدا يضدر ذلدك كدان وا 
 .تقضيه حتى

 :ماناألي من الكفارة فيه تجب ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 
 عليااه هللا صاالى هللا رسااول أن هرياارة أبااي عاان أبيااه عاان صااالح أبااي باان سااهيل عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنيقااال: 
 (.(خير هو الذي وليفعل يمينه عن فليكفر منها خيرا   غيرها فرأى بيمين حلف من)) :قال وسلم

علااى جااواز تقااديم الكفااارة ( وهااذا ياادل ))فليفعاال، وليااأت الااذي هااو خياار ثاام ليكفاار عاان يمينااه(فااي بعااض الروايااات: 
وتأخير الكفارة عن الحنث، والقاعدة التاي رددناهاا مارارا  أن العباادة إذا كاان لهاا سابب وجاوب، ووقات وجاوب جااز 
تقاااديمها علاااى الوقااات وجااااز تأخيرهاااا عناااه، فاااال يجاااوز تقاااديمها علاااى السااابب اتفاقاااا ، ويجاااوز تأخيرهاااا عااان الوقااات 

الوقات الحناث، يجاوز تقاديمها علاى الوقات، فيكفار قبال أن يحناث، ولاه باالتفاق، يعني إذا حلاف السابب الحلاف، و 
 أن يفعل الذي هو خير، ثم يكفر، وجاءت رواية بهذا وهذا.

 .يمين كفارة عليه إن شيئا يسم ولم نذر علي قال من :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال
 يكفر كفارة يمين؛ ألنه لم يسم شيئا  يلتزم بوفائه.

وهللا ال يكلام  ،يمين بعد يمينا   األيمان فيه يردد ،مرارا   الواحد الشيء في اإلنسان حلف فهو توكيدال فأما: مالك قال
فالناا ، وهللا ال يكلاام فالناا ، وهللا، يكررهااا مارارا ، يكفاار كفااارة واحادة أو كفااارات؟ نعام األيمااان إذا كاان الباعااث عليهااا 

 ذه البواعث.واحد تتداخل، إذا كانت البواعث متعددة تتعدد بعدد ه
 أنقصاه ال وهللا :كقولاه ،يماين بعاد يميناا   األيماان فيه يردد ،مرارا   الواحد الشيء في اإلنسان حلف فهو التوكيد فأما
، كل من سام السايارة بخمساة وأربعاين، قاال: وهللا ماا أبيعهاا بأقال مان خمساين ثام مرارا   بذلك يحلف ،وكذا كذا من

بأقاال ماان خمسااين، ساابع وأربعااين، وهللا ال يبيعهااا بأقاال ماان خمسااين، أيمااان  قااال: سااتة وأربعااين، وهللا مااا أبيعهااا
متعددة، ومردها إلى شيء واحد وهو أال تنزل عن خمسين، ثم باعها بثمان وأربعين، نقاول: علياك خماس كفاارات 

 بعدد األيمان؟ أو كفارة واحدة؟ كفارة واحدة.
 .اليمين كفارة مثل واحدة كفارة ذلك ةفكفار  :قال، ذلك من أكثر أو ثالثا   يحلف بذلك مرارا  

، يمين واحدة، وهللا البيت هذا أدخل وال ،الثوب هذا ألبس وال ،الطعام هذا آكل ال وهللا :فقال مثال   رجل حلف فإن
ال افعل كذا وكذا وكذا، يمين واحدة، لكن لو قال: وهللا ال آكل هذا الطعام، ثم قال: وهللا ال البس هذا الثاوب، ثام 

 وهللا ال أدخل هذا البيت فهي أيمان ثالثة.قال: 
 هاذا فكاان ،البيات هاذا أدخال وال ،الثاوب هاذا ألابس وال ،الطعاام هاذا آكال ال وهللا :فقاال ماثال   رجل حلف فإنقال: 
نمااا ،واحاادة كفااارة عليااه فإنمااا واحاادة يمااين فااي ، يعنااي ماارة واحاادة أناات الطااالق أناات :المرأتااه الرجاال كقااول ذلااك وا 

وكاذا وكاذا، عشار خصاال رتبهاا علاى هاذا  ،المساجد إلاى لاك وأذنت الثوب هذا كسوتك إن ت طالقالطالق، أو أن
الطالق الواحاد طلقاة واحادة، لكان إن كاررن أنات الطاالق إن كساوت هاذا الثاوب، وأنات الطاالق إن أذنات لاك إلاى 



مااا تكااارر يقاااع المسااجد، وأنااات الطااالق إن أذنااات لااك إلاااى الااذهاب إلاااى أهلااك أو إلاااى أمااك أو إلاااى أبيااك، بحساااب 
ن كان بعضهم يرى أن مثل هذا ما لم تتخلله رجعة، أنه طلقة واحدة.  الطالق، وا 

 ومنهم من يقول: إذا كان القصد بذلك الحث والمنع كقول شيخ اإلسالم أنه يكفر كفارة يمين وال يقع طالق.
 علياه ولايس الطاالق ياهعل وجاب فقاد ذلاك مان واحاد شايء فاي حناث فاإن ،واحاد كاالم فاي متتابعاا   نساقا   ذلك يكون 
يعنااي إن كساااها الثااوب طلقاات، فااإن أذن لهااا بالااذهاب إلااى المسااجد تاادخل فااي الطلقااة  ،حنااث ذلااك بعااد فعاال فيمااا

 .واحد حنث ذلك في الحنث إنما السابقة، وال يلزمه طالق ثاني،
تصارف فاي نفساها ؛ ألنهاا حارة تتصارف كامال الزوجهاا إذن بغيار جاائز إناه المرأة نذر في عندنا األمر :مالك قال

 وفي مالها، لكن على شريطة اال يتعدى ذلك إلى زوجها، لو تعدى ذلك ضرره إلى زوجها، فال، له أن يمنعها.
 وكاان ،جسادها فاي ذلاك كاان إذا ويثبات ،ذلاك عليهاا زوجهاا يجاب إذن بغيار جاائز إناه المرأة نذر في عندنا األمر
ن ذا يضاار بااالزوج لااه أن يمنعهااا،يعنااي لااو نااذرت أن تصااوم شااهر، وهاا ،بزوجهااا يضاار ال ذلااك  يضاار ذلااك كااان وا 

 .تقضيه حتى عليها ذلك وكان ،منه منعها فله بزوجها
 يبقى دين في ذمتها حتى تقضيه بأن يأذن لها زوجها أو تتأيم بعده، أو يطلقها ثم تقضيه بعد ذلك، نعم.

 طالب:......
 وقفت عليه من كتبهم.هو ينسب إليهم، قال، األحناف يقولون بقول ابن عباس، أنا ما 

 طالب:......
ال ال؟ إن ما استثنى حكم عليه، نعم.  إذا حلف ينتظر يقول: تبي تستثني وا 

 أحسن هللا إليك.
 :اليمين كفارة في العمل باب

 بيمدين حلدف مدن: "يقدول كدان أندهرضدي هللا عنهمدا  عمدر بدن هللا عبدد عدن ندافع عدن مالدك عدن يحيى حدثني
 إطعدام فعليده حندث ثدم يؤكدها فلم بيمين حلف ومن ،مساكين عشرة كسوة أو رقبة عتق فعليه حنث ثم فوكدها
 ".أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين عشرة

 عشدرة بإطعدام يمينده عدن يكفدر كدان أندهرضدي هللا عنهمدا  عمدر بدن هللا عبدد عدن ندافع عن مالك عن وحدثني
 .اليمين وكد إذا المرار يعتق وكان ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين
 كفدارة فدي أعطدوا إذا وهدم النداس أدركت: قال أنه يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .عنهم مجزئا   ذلك ورأوا ،األصغر بالمد حنطة من مدا   أعطوا اليمين
 ،ثوبدا   ثوبا   كساهم الرجال كسا إن أنه بالكسوة يمينه عن يكفر الذي في سمعت ما أحسنرحمه هللا:  مالك قال
ن  .صالته في كال يجزأ  ما أدنى وذلك ،وخمارا   درعا   ،ثوبين ثوبين كساهن النساء كسا وا 

 :اليمين كفارة في العمل بابقال رحمه هللا تعالى: 
" فوكادها فوكادها بيماين حلاف مان: "يقاول كاان أناه عمار بان هللا عباد عان ناافع عان مالاك عان يحياى حدثنيقال: 

يعني حلف مرتين على شيء واحد، حلف ثالثا  على شيء واحد من باب التأكيد، هذا نصيبه من خصاال الكفاارة 
 العتق والكسوة، وال يجزيه أن يطعم، أما إذا لم يؤكد اليمين فإنه يكفيه أن يطعم.



 ثم يؤكدها فلم بيمين حلف ومن ،مساكين عشرة كسوة أو ،رقبة عتق فعليه حنث ثم فوكدها بيمين حلف من"قال: 
 ".أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين عشرة إطعام فعليه حنث

جعلوا المؤكد أغلظ من غير المؤكد، وتبعا  لذلك جعلوا لاه مان خصاال الكفاارة ماا هاو أغلاظ، وبعاض النااس مجارد 
 إذا لام يجاد إحادى الخصاال الاثالث، ما يسامع أن فاالن حلاف وحناث، قاال: صام ثالثاة أياام، الصايام ال يجاوز إال

والخصال الثالث في اآلياة جااءت باأو باالتخيير، والتفرياق الماذكور عان ابان عمار رضاي هللا عنهماا إنماا هاو مان 
ال فاآلية لم تفرق بين مؤكد وغير مؤكد.  باب التشديد على من شدد على نفسه بتأكيد اليمين، وا 

 عشارة بإطعاام يميناه عان يكفار كاان أناهرضاي هللا عنهماا  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .اليمين وكد إذا المرار يعتق وكان ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين

يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين تبعا  لكالماه األول، أناه غيار مؤكادة، لكان إذا وكاد اليماين كفار عان يميناه، 
، وال شااك أن هااذا ماان أخااذه بالعزيمااة، والتشااديد علااى فنسااه رضااي هللا عنااه باال أعتااق عاان يمينااه ماارارا  بعاادد توكيااده

 وأرضاه.
يعناي ومان غيرهاا نصاف صااع، يعناي  ،حنطاة مان ماد مساكين لكل ،مساكين عشرة بإطعام يمينه عن يكفرقال: 

كمااا قااالوا فااي زكاااة الفطاار، فيهااا صاااع، وماان الحنطااة ماان ساامراء الشااام نصااف صاااع كمااا قااال معاويااة رضااي هللا 
ن كان المرجح أن الصاع بالنسبة للجميع، وهنا نصف الصاع بالنسبة للجميع.  عنه، وا 

 وهام ، يعناي الصاحابة،النااس أدركات: قاال أناه يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
لكفااارة إطعااام، هااذا باعتبااار أن المطلااوب فااي ا ،األصااغر بالمااد حنطااة ماان ماادا   أعطااوا اليمااين كفااارة فااي أعطااوا إذا

إطعام مسكين من دون حد، من دون حد، فيكون المد يطعم الشخص يكفاي الشاخص طعاام، ومان قااس قاال: إن 
))أطعماه المطلوب نصف صاع كما جاء في بعض ما يعني بالنسبة للفرق، الفرق كم فيه من صاع؟ الاذي قاال: 

يت وهللا اآلن كم فيه، المقصود أن كثير من (؟ هو لزمه إطعام ستين مسكينا ، فجاءه فرق من طعام فيه نسأهلك(
أهل العلم يرون أنا إلطعام في كفاارة اليماين نصاف صااع، نصاف صااع فيكاون فياه ثالثاين صااعا  للساتين، وهناا 
العشرة يطعمون خمسة آصع، نصف صاع ويعادل بالكيلو على ما درج علياه النااس كيلاو ونصاف تقريباا ، فكفاارة 

 ، خمسة عشر كيلو، نعم.اليمين خمسة عشر كم؟ كيال  
 طالب:......

 يعني ليس أغلى شيء وأعال، وال من الرديء.
 طالب:......

هو إذا أعطاهم صاعا  من أرز كفى، لقول عامة أهل العلم، لكن إن أضاف إليه شيء من الزيت ومن اللحم ومن 
 كذا فهو أكمل؛ ألنه يمكن أن يؤكل طعام بهذا.

 .عنهم مجزئا   ذلك ورأوا 
؛ ألناه يكفياه ثوباا   ثوباا   كسااهم الرجاال كساا إن أناه بالكساوة يميناه عان يكفار الاذي في سمعت ما أحسن: لكما قال

ن سترة لصالته،  ؛ ألن هذا هو المجزئ في الصالة.وخمارا   درعا   ،ثوبين ثوبين كساهن النساء كسا وا 
 سم.



 طالب:......
دليال علاى أنهام زادوا فاي الماد بعاده علياه الصاالة  المد األصغر الذي كان على عهاد النباي علياه الصاالة والساالم

 والسالم ومنهم من يفرق بين صاع الطعام وصاع الماء، واحد أصغر وواحد أكبر.
 على كل حال الصاع أربعة أمداد، والمد ما يمأل ما بين كفي الرجل المعتدل في الخلقة، نعم.

 طالب:......
 ويش فيها؟

 طالب:......
متتابعات في قراءة ابن مسعود، والخالف بين أهل العلام فاي القاراءة الصاحيحة الثابتاة بغيار  نعم فصيام ثالثة أيام

تااواتر، هااي ال تثباات قاارآن، وال تجااوز القااراءة بهااا، لكاان هاال يجااب العماال بهااا باعتبارهااا خباار آحاااد مثاال الحااديث 
 النبوي؟ نعم؟ 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

ل القااراءة الساابعية، هاي شاااذة، لكاان سااندها صااحيح علااى اباان مسااعود، فمسااألة شااذة باعتبااار عاادم التااواتر فااي مقاباا
االحتجاج بالقراءة الشاذة التي لم تكتمل شروط القراءة الصحيحة فيها، يعني سندها صحيح، لكنها لم تتواتر، فهل 

ن لاام تجااز القااراءة بهااا، أو يقااال: مااادام لمتثباات قاا رآن، وليساات تعاماال معاملااة الخباار الصااحيح يجااب العماال بهااا وا 
بحديث ما رويت على أنها حديث، رويت على أنها قرآن، فلم تثبت قارآن إذا  ال يثبات بهاا شايء، وهاذا قاول كثيار 

 من أهل العلم.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :األيمان جامع باب

 رضي هللا عنهما عمر بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 عن نافع، عن نافع، عن مالك عن نافع.

  إليك.أحسن هللا
 وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول أن رضدي هللا عنهمدا عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 عليده هللا صدلى هللا رسدول فقدال ،بأبيده يحلدف وهو ،ركب في يسير وهو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أدرك
 (.(ليصمت أو باهلل حلففلي حالفا كان فمن ،بنبائكم تحلفوا أن ينهاكم هللا إن)) :وسلم

 (.(القلوب ومقلب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 عبدد بدن لبابدة أبدا أن بلغده أنده شدهاب ابدن عدن خلددة بدن عمدر بدن حفدص بدن عثمدان عن مالك عن وحدثني
 مدن وأنخلدع وأجداورك ،الدذنب فيهدا أصدبت يالتد قدومي دار أهجدر هللا رسدول يا :قال عليه هللا تاب حين المنذر
لى هللا إلى صدقة مالي  ((الثلث ذلك من يجزيك)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،رسوله وا 



 هللا رضدي عائشدة عدن أمده عدن الحجبدي الرحمن عبد بن منصور عن موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 ".اليمين يكفر ما يكفره" :عائشة فقالت ؟بةالكع رتاج في مالي :قال رجل عن سئلت أنها عنها

 وذلدك ،هللا سدبيل فدي مالده ثلث يجعل :قال ،يحنث ثم هللا سبيل في مالي :يقول الذي في مالك قالقال يحيى: 
 .لبابة أبي أمر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن جاء للذي

 :األيمان جامع بابقال رحمه هللا تعالى: 
 متفرقة التي ال تدخل في التراجم السابقة.يعني في األحاديث ال

قاال، أن رساول  وسالم علياه هللا صالى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى  حدثنيقال: 
 فقااال ،بأبيااه يحلااف وهااو ،ركااب فااي يسااير وهااو عنااه هللا رضااي الخطاااب باان عماار أدركهللا صاالى هللا عليااه وساالم 

( جاء النهي عان الحلاف بغيار هللا، ساواء  كاان (بآبائكم تحلفوا أن ينهاكم هللا إن)) :سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول
األب أو غياااره، وجااااء تخصااايص اآلبااااء وتخصااايص األماناااة لكثااارة ذلاااك علاااى السااانة النااااس، وقاااال علياااه الصاااالة 

الشارك األصاغر ( وال شك أن هذا ضرب من الكفر األصغر، و ))من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك(والسالم: 
ن كان شأنه عظيم، وأمره شديد، بحيث يدخل في قوله جل وعال:  }إن هللا ال يغفار أن الذي ال يخرج من الملة، وا 

لكنه يختلف عن األكبر بالنسبة للتخليد، مشرك شرك أصغر ال يخلد في  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{
 النار بخالف المشرك شكر أكبر.

 (.(ليصمت أو باهلل فليحلف حالفا كان بآبائكم فمن تحلفوا أن مينهاك هللا إن))
قاااال ابااان مساااعود: ألن أحلاااف بااااهلل كاذباااا  ألن أحلاااف بااااهلل كاذباااا  خيااار مااان أن أحلاااف بغياااره صاااادقا ، وذلكااام ألن 

 المعصية أسهل من الشرك، أسهل من الشرك.
 (.(القلوب ومقلب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 

))أفلح وأبيه إن  ())أفلح وأبيه إن صدق(( وجاء في الحديث في صحيح مسلم: (بآبائكم تحلفوا أن ينهاكم هللا إن))
( قال بعض أهل العلم كالسهيلي وغيره: إن هذه مصحفة، وأنه وقف على نساخة عتيقاة مان صاحيح مسالم صدق(

 ت وأبيه، وكثير من أهل العلم يقول: إن هذا الكالم له وجه.فيها وهللا، فقصرت الالمان فقرأ
وعلااى كاال حااال يختلفااون فيمااا جاااء فااي مخالفااة هااذا الخباار ممااا فيااه الحلااف منااه عليااه الصااالة والسااالم ماانهم ماان 
يقول: إن هذا يجري على اللسان دون قصد، وقد يتذرع بهذا من يحلف بغير هللا، ويقول: إن هذا من غير قصد، 

 ن يقول: إن هذا كان قبل النهي عن الحلف باآلباء، وهذا متجه.ومنهم م
( يعناي يكثار (القلاوب ومقلاب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 

 ( كثيرا  ما يقول: والذي نفسي بيده.))ال ومقلب القلوب(من الحلف بهذا، 
  وحدثنيقال: 
 نعم؟

 طالب:......
 ال، هذه مشعرة بالقسم، ليست بقسم، ليست بقسم.



 عباد بان لباباة أباا أن بلغاه أناه شاهاب ابان عان خلادة بان عمار بان حفاص بان عثمان عن مالك عنقال: وحدثني 
، يعنااي ماان معصاايته التااي خااان فيهااا لمااا استشاااره بنااو قريظااة هاال ينزلااون علااى حكاام عليااه هللا تاااب حااين المنااذر

م فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني إناه القتال، يعناي نعام بلساانه ماا تنفاع، قاال: الرسول عليه الصالة والسال
نعم انزلوا على حكمه لكن هاه، ترى فيه القتل، هاذه خياناة نساأل هللا العافياة، ومعصاية وموبقاة مان الموبقاات، ثام 

 بعد ذلك ربط نفسه حتى تاب هللا عليه.
 ،الااذنب فيهااا أصاابت التااي يعنااي أهاااجر عاان هااذه الاادار قااومي دار أهجاار هللا رسااول يااا :قااال حااين تاااب هللا عليااه،

، يعني يتبرع بجميع ماله، يخرج مان مالاه هللا إلى صدقة مالي من وأنخلع ، يعني أنتقل إليك في المدينة،وأجاورك
لااى كلااه، صاادقة إلااى هللا  هللا ولرساا فقااال شااكرا  هلل جاال وعااال الااذي قباال توبتااه، وكفااارة لمااا حصاال منااه، ،رسااوله وا 

 .((الثلث ذلك من يجزيك)) :وسلم عليه هللا صلى
وجاء وصفه في حاديث ساعد باأن الثلاث كثيار، وعلاى هاذا مان ناذر أن يتصادق بجمياع  ((الثلث ذلك من يجزيك))

 ماله يجزيه الثلث.
يعنااي ماان حجبااة البياات -، الحجبااي الارحمن عبااد باان منصااور عاان موسااى بان أيااوب عاان مالااك عاان وحاادثنيقاال: 

 فاي ماالي :قاال رجال عان سائلت أنهاا عنهاا هللا رضايأم الماؤمنين  عائشاة عان أماه عان ،-من بناي شايبةوسدنته 
 ".اليمين يكفر ما يكفره" :عائشة فقالت يعني في بابها في غلقها، في رثاج الكعبة، ؟الكعبة رتاج

 يكفره ما يكفر اليمين.
 عان جاء للذي وذلك ،هللا سبيل في ماله ثلث ليجع :قال ،يحنث ثم هللا سبيل في مالي :يقول الذي في مالك قال

 .لبابة أبي أمر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأنه قال: يكفيك الثلث، ويجزيك الثلث والثلث كثير.

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الضحايا

 
 ورمعالي الشيخ الدكت

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، عندان خرم من أول اجمللد األول بدءًا من كتاب اجلهاد إىل آخر كتاب 
رائض وهذا فيه من املتون كم؟ يعين حدود مائة وعشرين حديث حدود مائة وعشرين حديث أو تقل الف

قلياًل املقصود أن األصل أن نبدأ من أول اجلزء الثاين لكن قلنا يف الدرس املاضي أننا لو بدأان بكتاب 
درس بقي اثنني غري الضحااي للمناسبة اآلن ومناسب جًدا أن نقرأ كتاب الضحااي وما بقي اآلن بقي كم 

اليوم اثنني فقط اجلمعة واالثنني القادم فقط فكتاب الضحااي يعين ابإلمكان أن أنخذه وأيًضا الذابئح 
والصيد ما أدري عاد ميدينا عليه واال ال، والعقيقة وهللا لو مسينا أخذانهن ألهنن ألن هذه األبواب متقاربة 

الصيد والذابئح والعقيقة والضحااي كلها يعين كلها يف  وبعضها يعين حيتاج إليه يف البعض اآلخر ألن
األطعمة يبقى بعد الفرائض مث نعود إىل ما ترك من أوله من اجلهاد وما بعده اجلهاد واألميان يبقى بعد ذلك 

 اجلهاد واألميان فقط يعين مع الفرائض، سم.
 أحسن هللا إليك.

عن مالك عن عمرو بن احلارث عن عبيد بن فريوز كتاب الضحااي ابب ما ينهى عنه من الضحااي، حدثين 
سئل ماذا يتقى من الضحااي؟  -صلى هللا عليه وسلم-عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه أن رسول هللا 

صلى هللا عليه -وكان الرباء يشري بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول هللا  «أربًعا»فأشار بيده وقال 
وحدثين  «لعوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال تُنقيالعرجاء البني ضلعها وا» -وسلم

عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما كان يتقي من الضحااي والبدن اليت مل اليت مل تسن 
 واليت نقص من َخْلقها قال مالك رمحه هللا وهذا أحب ما مسعت إيل.

الضحااي الضحااي كهدااي وعطااي مجع ضحية وهدية وعطية وقد جُتمع على  يقول رمحه هللا تعاىل: كتاب
أضاحي وأضحى مثل أَرطى مجع أضحاه كأرطاة واملراد هبا ما يتقرب بسفك دمه هلل جل وعال من هبيمة 
األنعام يف عيد األضحى وما يليه من يومني أو ثالثة على اخلالف يف ذلك ما ينهى عنه من الضحااي يعين 

شتمل على العيوب ما يشتمل على العيوب قال حدثين حيىي عن مالك عن عمرو بن احلارث عن عبيد ا يمم
سئل ماذا يتقى من الضحااي؟ ماذا يتقى  -صلى هللا عليه وسلم-بن فريوز عن الرباء بن عازب أن رسول هللا 

ري بيده ويقول يدي أقصر وكان الرباء يش «أربًعا»من الضحااي؟ يعين مما يشتمل على عيب فأشار بيده وقال 
ألنه أشار   -صلى هللا عليه وسلم-يدي أقصر من يد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-من يد رسول هللا 
وهو يريد أن يهضم نفسه ويهضم يده ويبني القصر إما معنوي  -عليه الصالة والسالم-كما أشار الرسول 

ىن أن اليد قد يكون طوهلا مخسني سنتيمار يعين نصف أو حقيقي، الطول والقصر يطلق ويراد به احلقيقي مبع
عليه -مار وقد تنقص وقد تنقص هذا حقيقي حسي وقد يراد ابلطول والقصر املعنوي ولذا قال النيب 



يعين نساءه وصارت كل واحدة تقيس يدها بيد  «أسرعكن حُلوقًا يب أطوُلكن يًدا» -الصالة والسالم
يًدا يف العطاء واإلنفاق هذا طول معنوي وهذا يقول يدي أقصر من يد  األخرى فإذا املراد بذلك أطوهُلن

ضْلعها حترك وتسكن الضلع هو العرج ويف  «العرجاء البني  ضَلعها» -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 مقامات احلريري يقول أين الضالع من الضليع أين الضالع من الضليع وش املراد؟

 . طالب: .....................
يعين  «البني»يعين الضلع اليسري خيرجه القيد  «البني ضلعها»الضالع الذي فيه عرج والضليع املتمكن املليء 
الواضح الذي يُرى ما حيتاج إىل تدقيق  «والعوراء البني عورها»واضح حبيث ال تستطيع اللحوق ابلغنم 

اء اليت ما تنقي يعين ليس فيها نقي يعين إذا كان املرض خفيف ما يضر والعجف «واملريضة البني مرضها»
وهو املخ من هزاهلا وكرب سنها قال وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان يتقي من الضحااي 
والبدن من الضحااي والبدن العطف من ابب عطف اخلاص على العام أو عطف مغايرة يعين على رأي 

لبدن شيء آخر غري الضحااي يقول عطف مغايرة وعلى قول مالك الذي ال يرى التضحية بغري الغنم يقول ا
اجلمهور أن البدن يضحى هبا البقر قال يقول من عطف العام على اخلاص اليت مل تسن اليت مل تسن يعين 
ليس هلا أسنان ما وهبت وال أعطيت أسنان واليت نقص من خلقها طيب اهلَْتماء اليت سقطت أسناهنا مر 

 درس التفسري التفريق بني اليت سقطت أسناهنا وهي كبرية واليت سقطت أسناهنا وهي علينا اليوم يف التفسري
فتيَّة قالوا والفتية ال جتزي إذا سقطت أسناهنا والكبرية إذا سقطت أسناهنا وهي مسينة جتزي سبب التفريق بني 

اهر واال ما هو الكبرية والصغرية عند من يرى ذلك أنه يف الكبري ليس بعيب ويف الصغري عيب كالم ظ
بظاهر؟ ظاهر يعين تقول رأيت رجل عمره مثانني سنة وساقطة أسنانه ما قلت معيب املسكني هذا ساقطة 
أسنانه لكن لو تشوف أبو ثالثني ما يف فمه وال سن قلت هذا عيب هو من هذه احليثية ليس بعيب 

سقطت أسناهنا ال يعوقها هذا العيب من ابلنسبة للكبري وعيب ابلنسبة للصغري واألمر الثاين أن الكبرية إذا 
تناول ما يناسبها من الطعام بينما الصغري إذا سقطت أسنانه حيول دونه ودون ما حيتاجه من طعام ملاذا؟ 
ألن جسم اإلنسان تركيبته متناسقة ولذا يوصي بعضهم وإن كان الناس ما أيخذون بوصيته يقول إذا طاحت 

أن املعدة ال حتتمل ما حيتاج إىل أسنان واضح واال ما هو بواضح؟ يقول األسنان ال تركب غريها دليل على 
هللا حكم عليم يعين ركب البدن تركيب متناسق متناسب فمادام املعدة جيدة وهتضم األمور العسرة هللا جل 
وعال ركب لك أسنان لكن ملا ضعفت املعدة واكب ذلك سقو  هذه األسنان هذه وصية ما عمل هبا أحد 

جتدون الناس يركبون األسنان ولو ولو على حافة املوت من هذا فر قوا بني الكبرية اليت سقطت ولذلك 
أسناهنا ورأوا أن ذلك ال يعيبها خبالف الفتية الصغرية وكان ابن عمر يتقي اليت مل تسن واليت نقص من 

قص منها شيء يتقيها ابن خْلقها يعين كانت كاملة كاملة األذن كاملة القرن كاملة مجيع ما متدح به فإذا ن



عمر ال على سبيل اإللزام وإمنا على سبيل االستحباب لتكون كاملة وال شك أن الكمال له أثر يف القيمة له 
 -عليه الصالة والسالم-أثر يف القيمة وعلى كل حال األفضل يف ذلك هو هو األنفع للفقراء وضح ى النيب 

ل مسينني وهلذا خيتلفون أيهما األفضل األمسن واألكرب أو كثرة بكبشني أقرنني مسينني ويف رواية مثينني بد
ارتفاع الثمن والقيمة؟ أيهما أفضل فمن قال برواية مسينني قال السمني أنفع للفقراء ومن قال مثينني قال إن 
هذا يدل على جود يف نفس الباذل اللي هو مضحي مادام يبذل هلل جل وعال هذا املبلغ الذي ال جيود به 

ه فهو أفضل ابلنسبة له وينبغي أن يكون هناك فهم للتشريع ألن بعض الناس قد يبخل مبا أوجب هللا غري 
عليه من زكاة ونفقات واجبة مث إذا جاء وقت املفاخرة بذلك ويذكر شخص من الثقات يقول لقيت فالاًن 

اشاريتها أبلف ومخسمائة وهو يقود كبًشا كبريًا فقلت له ما هذا الكبش قال هذه أضحية للوالد رمحه هللا 
نفسك ألبيك أبلف ومخسمائة لكن عنده يل مبلغ ألف رايل قال احلقه،  جادتقلت جزاك هللا خري إن 

يعين هذه ال بد أن يكون اإلنسان عنده فقه يف مثل هذه األمور يعين أيهما أوىل وأهم الدين أو األضحية 
ف انتهى اإلشكال صار عني احلكمة وكذلك إذا  الدين أوىل يعين لو اشارى أضحية خبمسمائة وسدد األل

كان أهل بيته حباجة ماسة إىل األكل والشرب مث بعد ذلك يشاري أضحية غالية الثمن أو أي شيء يتقرب 
 به ويارك من ميون ال شك أن مثل هذا يكون مفضوالً ابلنسبة له، نعم.

 أحسن هللا إليك.
عن انفع أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  ابب ما يستحب من الضحااي، حدثين حيىي عن مالك

ضحى مرة ابملدينة قال انفع فأمرين أن أشاري له كبًشا فحياًل أقرن مث أذحبه يوم األضحى يف مصلى الناس 
قال انفع ففعلت مث مُحل إىل عبد هللا بن عمر فحلق رأسه حني ُذبح الكبش وكان مريًضا مل يشهد العيد مع 

عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يقول: ليس حالق الرأس بواجب على من ضحى  الناس قال انفع وكان
 وقد فعله ابن عمر.

يقول رمحه هللا تعاىل: ابب ما يستحب من الضحااي قال حدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن 
ع فأمرين أن أشاري له  عمر ضحى مرة ابملدينة ضحى ابملدينة مل حيج فضحى ابملدينة يف حمل إقامته قال انف

كبًشا فحياًل أقرن يعين الذكر من الضأن أفضل من اإلانث والضأن عموًما أفضل من املاعز وفحلها أفضل 
من إانثها أقرن له قرانن وافيان مث أذحبه مث أذحَبه يوم األضحى يعين بعد الصالة مباشرة يف مصلى الناس كان 

صحراء قريًبا من البلد يف مصلى الناس قال انفع ففعلت يعين ما الناس يذحبون يف املصلى ألن املصلى يف ال
وصاين به اشاريت له كبًشا فحياًل أقرن مث ذحبته يوم األضحى يف املصلى يعين نفذ الوصية قال انفع ففعلت 
مث محل إىل عبد هللا بن عمر هذا الكبش ملا ُذبح يف املصلى محل إىل ابن عمر ليتصرف يف اللحم ليأكل 

ويتصدق مل ا رآه مذبوًحا وتيقن من ذحبه حلق رأسه حني ُذبح الكبش ألن الذبح ابلنسبة للحاج من  ويهدي



أسباب التحلل من أسباب التحلل واال ما هو من أسباهبا؟ الرمي واحللق والطواف مع أن احللق مرتب على 
خلون الذبح يف أسباب ومع ذلك أهل العلم ال يد  ١٩٦البقرة:  ژ ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژبلوغ اهلدي حمله 

التحلل لكن العادة جرت هبذا أنه يرمي مث حيلق مث ينحر أو ينحر مث حيلق فابن عمر أراد أن يتشبه ابحلاج ملا 
يذحبون اهلدي يتحللون حيلقون رؤوسهم وأراد هنا ذبح رأسه حلق رأسه حلق فحلق رأسه حني ذبح الكبش 

تعريف التعريف ابألمصار فمنهم من يستحبه ومنهم من يقول يريد بذلك التشبه وأهل العلم يذكرون مسألة ال
بدعة وال شك أن التعريف ابملطابقة أمر مبتدع حمرم مبعىن أن اإلنسان الذي مل حيج وهو يف بلده يلبس 
اإلحرام عشية عرفة وجيلس يف مسجد أو يف صحراء يتشبه أبهل عرفة هذا بدعة لكن لو صام كما جاء 

ة وجلس يف املسجد ليحفظ صيامه ويتعرض لنفحة هللا يف وقت هذا النزول هذا احلث على صيام يوم عرف
مستحب عند مجع من أهل العلم خبالف املطابقة مع لبس اإلحرام وغريه وهنا حلق رأسه تشبها مبن؟ أبهل 
النسك أهل احلجاج وكان مريًضا مل يشهد العيد مع الناس قال انفع وكان عبد هللا بن عمر يقول ليس 

ق الرأس بواجب على من ضحى يعين ملا فعله وخشي أن يقتدى به يف ذلك أو يظن وجوبه قال ما حال
 قال ليس حالق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن يعين من ابب التشبه فقط، نعم.

 أحسن هللا إليك.
ن حيىي بن ابب النهي عن ذبح ابب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف اإلمام حدثين حيىي عن مالك ع

 -صلى هللا عليه وسلم-سعيد عن بشري بن يسار أن أاب بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسوُل هللا 
أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة ال أجد  -صلى هللا عليه وسلم-يوم األضحى فزعم أن رسول هللا 

وحدثين  «وإن مل جتد إال جذًعا فاذبح» -وسلمصلى هللا عليه -إال َجذًعا اي رسول هللا فقال له رسول هللا 
عن مالك عن حيىي بن سعيد عن عباد بن متيم أن عومير بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم األضحى 

 فأمره أن يعود بضحية أخرى. -صلى هللا عليه وسلم-وأنه ذكر ذلك لرسول هللا 
اإلمام يعين من الصالة ألن وقت األضحية : ابب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف -رمحه هللا-يقول 

بعد صالة اإلمام فإذا ذحبت قبل ذلك فال جتزئ قال حدثنا حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن 
صلى هللا -يسار أن أاب بردة بن نيار اهلانئ بن نيار خال أيب موسى ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول هللا 

-املعترب ذبح اإلمام أو صالة اإلمام؟ العربة بصالة اإلمام لكن النيب يوم األضحى يعين هل  -عليه وسلم
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-اعتاد أنه جمرد ما يصلي يذبح قبل أن يذبح رسول هللا  -عليه الصالة والسالم

 أمره أن يعود بضحية أخرى قال اذبح مكاهنا فذكر أنه -صلى هللا عليه وسلم-األضحى فزعم أن رسول هللا 
ال جيد إال جذًعا يعين من املعز واجلذع من املعز ال يغين وال جيدي وال جيزي ولذا جاء ختصيصه بذلك فقال 

يعين خاص  «وإن مل جتد إال جذًعا فاذبح»إال جذًعا اي رسول قال  «اذحبوا وال جيزي عنها أحد بعدك»



ه أن اجلذع من الضأن يكفي قال أبيب بردة خاص أبيب بردة وأما اجلذع من الضأن فمختلف فيه واملفىت ب
وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن عباد بن متيم أن عومير بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو قبل 

فأمره أن يعود بضحية  -صلى هللا عليه وسلم-أن يغدو إىل الصالة يوم األضحى وأنه ذكر ذلك لرسول هللا 
 ث أيب بردة.أخرى ألن تلك مل تقع موقعها كما تقدم يف حدي

 أحسن هللا إليك.
ابب ادخار حلوم األضاحي، حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد هللا األنصاري 

هنى عن أكل حلوم الضحااي بعد ثالثة أايم مث قال  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن واقد أنه  وحدثين «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا»بعد 

عن أكل حلوم الضحااي بعد ثالثة أايم قال عبد هللا بن أيب بكر  -صلى هللا عليه وسلم-قال هنى رسول هللا 
تقول  -صلى هللا عليه وسلم-فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت صدق مسعت عائشة زوج النيب 

-فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-البادية حضرة األضحى يف زمان رسول هللا دف انس من أهل 
صلى -قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول هللا  «ادخروا لثالث وتصدقوا مبا بقي» -صلى هللا عليه وسلم

فقال لقد كان الناس ينتفعون بضحاايهم وجيملون منها الوَدك ويتخذون منها األسقية  -هللا عليه وسلم
أو كما قال قالوا هنيت عن حلوم الضحااي بعد ثالث فقال  «وما ذلك؟» -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 «إمنا هنيتكم من أجل الداف ة اليت دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا» -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

يعة بن أيب عبد الرمحن عن أيب سعيد يعين ابلدافة قوًما مساكني قدموا املدينة وحدثين عن مالك عن رب
اخلدري رضي هللا عنه أنه َقدم من سفر فقدم إليه فقدم إليه أهله حلًما فقال انظروا أن يكون هذا من حلوم 

ينهى عنها فقالوا إنه قد   -صلى هللا عليه وسلم-األضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد أمل يكن رسول هللا 
بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخرب فُأخرب أن  - عليه وسلمصلى هللا-كان من رسول هللا 

هنيتكم عن حلوم األضحى بعد ثالث فكلوا وتصدقوا واد خروا »قال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 .«وهنيتكم عن االنتباذ وكل مسكر حرام

 .«وهنيتكم عن االنتباذ فانتبذوا»فانتبذوا 
 أحسن هللا إليك.

يعين ال  «عن االنتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام وهنيتكم عن زايرة القبور فزوروها وال تقولوا ُهجرا وهنيتكم»
 تقولوا سوًءا.

يقول رمحه هللا تعاىل ابب ادخار حلوم األضاحي األضاحي املشروع فيها األكل منها واإلهداء والتصدق 
 ژالصدقة منها واجبة واألكل منها خمتلف فيها ولذا يقول أهل العلم أنه أيكل منها ويهدي ويتصدق أثالاًث 



الظاهرية يقولون بوجوب األكل وينبغي أن يتنبه هلذا من أراد أن يضحي بعيًدا   ٨٢احلج:  ژ ہ ہ ہ
عنهم يعين يسمع ابملؤسسات واجلمعيات اليت أتخذ قيمة األضحية فيعطيهم القيمة وال يتمكن من األكل 

نعم اإلطعام حيصل يبقى األكل املأمور به خالف..،   ٨٢احلج:  ژ ہ ہ ہ ژمنها مع أنه جاء األمر به 
 أو فيه خالف بني أهل العلم ابلنسبة لوجوبه أو عدم وجوبه بعض الناس يبخل ابألضحية ويدخرها.

 يقول سيارة كامري لوهنا أخضر كاف ميم صاد الرقم ميتني وسبعة عشرة.
فيها شيء من الشدة فتجدهم جيففون اللحوم يعين قبل أقول بعض الناس يبخل ال سيما يف األوقات اليت 

وجود الوسائل اليت حتفظ اللحم من الثالجات وغريها جيففوهنا وال خيرجون منها إال النزر اليسري ويتوقتها 
طول عامه إىل األضحى من العام القادم فيصري اللحم قديد جمفف كان هذا موجود قبل وجود وسائل 

بعض الناس مثل هذا ويدخرها ويبخل مبا خيرجه للفقراء واملعارف واألقارب من التربيد واآلن قد يصنع 
اهلدااي فاألوىل أن جيود هبا ألنه أخرجها هلل جل وعال فيأكل منها ويهدي ويتصدق لكن أهل العلم يؤكدون 

يتصدق على مسألة الصدقة وأهنا واجبة وال تسقط حبال ولو كانوا فقراء ال بد أن يتصدق منها ال بد أن 
منها قالوا فإن أكلها كلها إال أوقية ضمنها يعين ال بد أن يشاري هذه األوقية من السوق ويتصدق هبا قال 

هنى  -صلى هللا عليه وسلم-حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 
هذا يف أول األمر ألنه دف إليهم دافة  عن أكل حلوم الضحااي بعد ثالث ال تدخر فوق ثالث وال شك أن

يعين مجاعة جاؤوا جمتمعني دخلوا املدينة وهم أهل حاجة فلو ادخل اللحم أكثر من ثالث ما استفاد هؤالء 
فإذا منعوا من االدخار فال حيلة هلم إال أن يصرفوا الزائد على حاجتهم مدة ثالثة أايم إىل هؤالء الدافة مث 

 «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا»يعين إىل أكثر من ثالث  «دقوا وتزودوا وادخرواكلوا وتص»قال بعد ذلك 
ولو أكثر من ثالثة أايم ألن النهي شرع لعلة وارتفعت العلة وارتفع معها احلكم ألن احلكم قد يثبت لعلة مث 

لعلة وارتفعت العلة ترتفع العلة ويبقى احلكم يبقى احلكم وقد يرتفع احلكم كما هنا فالرَمل يف الطواف شرع 
وارتفع اخلوف وبقي احلكم   ١٠١النساء:  ژ ىب    مب ژوبقي احلكم مشروع والقصر يف الصالة شرع بسبب اخلوف 

صلى هللا -قال وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن واقد أنه قال هنى رسول هللا 
قال عبد هللا بن أيب بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد عن أكل حلوم الضحااي بعد ثالثة أايم  -عليه وسلم

تقول دف  انس من أهل البادية يعين  -صلى هللا عليه وسلم-الرمحن فقالت صدق مسعت عائشة زوج النيب 
جاء أانس من أهل البادية مجاعة من أهل البادية ليسوا واحد أو اثنني أو عشرة مجاعة حيتاجون إىل من 

ابالدخار فإنه حينئٍذ يكون ال جمال للصدقة وإذا منع االدخار اضطر الناس إىل يتصدق عليهم وإذا أُذن 
صلى هللا -الصدقة دف انس من أهل البادية حضرة األضحى يعين وقت عيد األضحى يف زمان رسول هللا 

يعين ما قال ال  «ادخروا لثالث وتصدقوا مبا بقي» -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  -عليه وسلم



دخروا وال يوم واحد يعين هذا يشق عليهم يعين ينتظرون اللحم مدة طويلة مث يقال كلوا يوًما واحًدا وما عدا ت
ذلك تصدقوا به هذا يشق عليهم لكن ترك هلم اجملال ملدة ثالثة أايم ليشبعوا من هذا اللحم مث بعد ذلك 

صلى هللا عليه -ك قيل لرسول هللا قالت فلما كان بعد ذل «وتصدقوا مبا بقي»يتصدقون مبا زاد عليهم 
لقد كان الناس ينتفعون بضحاايهم يعين أكرب قدر من املدة ينتفعون بعضهم ينتفع الشهر وبعضهم  -وسلم

الشهرين وبعضهم قد يتوقت هذا اللحم ملدة سنة ينتفعون بضحاايهم وجيعلون منها أو جيملون منها الودك 
ن مسًنا ويتخذون منها األسقية يعين يستفيدون من الضحااي جيملون يعين يذيبون الشحم يذيبونه ليكو 

يستفيدون من حلمها يستفيدون من حلمها يستفيدون من جلدها يستفيدون من شعرها ويتخذون منها 
 -عليه الصالة والسالم-أو كما قال استفهم  «وما ذاك؟» -صلى هللا عليه وسلم-األسقية فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه -يدوا منها قالوا هنيت عن حلوم الضحااي بعد ثالث فقال رسول هللا قال وش املانع؟ أن يستف

اليت دفت عليكم »يعين اجلماعة الذين قدموا إىل املدينة من البادية  «إمنا هنيتكم من أجل الداف ة» -وسلم
العلة ينهى عن يعين ابلدافة قوم مساكني قدموا املدينة لكن لو وجد وجدت هذه  «فكلوا وتصدقوا وادخروا

االدخار يعين جلأ أانس من بلد إىل بلد اضطرهتم ظروف احلياة أن يلجئوا قدم أانس دمههم عدو مثال فقدموا 
إىل البلد اجملاور يف وقت العيد هل نقول ال جيوز االدخار ليتصدق على هؤالء املساكني؟ وجودا وعدما ال 

فة ال جيوز أن يدخر الطعام وهؤالء يتضورون جوًعا ال، سيما وأن العلة منصوصة من أجل الدافَّة وهؤالء دا
قال وحدثين عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله 
حلًما يعين بعد مدة بعد األضحى ميكن أبسبوع أو أكثر فقال انظروا أن يكون هذا من حلوم األضحى ال 

هناان عن االدخار فوق ثالث فقالوا هو منها نعم  -عليه الصالة والسالم-ى والنيب يصري من حلوم األضح
هنى  -صلى هللا عليه وسلم-من األضحى طيب مضى على األضحى شهر قال أبو سعيد أمل يكن رسول 

بعدك أمر يعين نسخ النهي أحدث يف هذا  -صلى هللا عليه وسلم-عنها؟ فقالوا إنه قد كان من رسول هللا 
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك استثبت، استثبت فأخرب أن رسول هللا أم
 «وهنيتكم عن االنتباذ»من غري حتديد مبدة  «هنيتكم عن حلوم األضحى بعد ثالث فكلوا وتصدقوا وادخروا»

لكن  «فانتبذوا»ري النبيذ ما يبني عليها نعم االنتباذ يف األسقية االنتباذ يف احلَنتم واملقري  واملزف ت اليت إذا تغ
كان يف األمر هُني حلديث وفد عبد القيس هني عن   «كل مسكر حرام كل مسكر حرام»انتبهوا القاعدة 

االنتباذ يف يف األوعية الصلبة اليت ال يعرف تغري ما فيها وال انتباذ إال ابألسقية اليت إذا تغري ما فيها انتفخت 
وهنيتكم عن زايرة » «كل مسكر حرام»االنتباذ أبي إانء لكن ال بد من استحضار مث بعد ذلك أُذن يف 

ينتبذ له يوم واحد ويف هذه املدة ال يتغري  -عليه الصالة والسالم-واالنتباذ والنبيذ يف أول ليلة النيب  «القبور
ه ألن الظن الغالب أنه لكن إذا زاد على ذلك يومني أو ثالثة ال سيما حرارة اجلو فإنه حينئٍذ ال جيوز شرب



يعين ال حتدثوا حمرًما عند هذه القبور من  «وهنيتكم عن زايرة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا»يتغري أنه يتغري 
نياحة أو غريها من احملرمات يعين ال تقولوا سوًءا إمنا يستفاد من الزايرة يستفيد الزائر يعترب ويتعظ ويدعوا 

 ية، نعم.للميت زايرة شرعية ال بدع
 طالب: ................ 

 خيرج النساء. «لعن هللا زوارات القبور»اللعن حديث األصل العموم لكن 
 طالب: ................ 

 ال ال ال اللعن لعن النساء خاص هذا عام وذاك خاص.
 طالب: ................ 

 نعم.ال ال ال، يعين ينهى عن الكثرة وال ينهى عن الفرد املعىن واحد، 
أحسن هللا إليك الشركة يف الضحااي وعن كم تذبح البقرة والبدنة حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزبري املكي 

عام احلديبية  -صلى هللا عليه وسلم-عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه قال حنران مع رسول هللا 
ن يسار أن عطاء بن يسار أخربه أن أاب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثين عن مالك عن عمارة ب

أيوب األنصاري رضي هللا عنه أخربه قال كنا نضحي ابلشاة الواحدة يذحبها الرجل عنه وعن أهل بيته مث 
تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال حيىي قال مالك وأحسن ما مسعت يف البدنة يف البقرة والشاة الواحدة 

البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو ميلكها ويذحبها عنهم ويشركهم  أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته
البقرة أو الشاة يشاركون فيها يف النسك والضحااي فيخرج كل إنسان  يشاري النفر البدنة أوفيها فأما أن 

يث منهم حصة من مثنها ويكون له حصة من حلمها فإن ذلك يكره وإمنا مسعنا احلديث أنه وإمنا مسعنا احلد
أنه ال يشارك يف النسك وإمنا يكون عن أهل البيت الواحد وحدثين عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما 

عنه وعن أهل بيته إال بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك رمحه هللا  -صلى هللا عليه وسلم-حنر رسول هللا 
 ال أدري أية ال أدري أيتهما قال ابن شهاب.

تعاىل الشركة يف الضحااي يعين االشاراك يف الرأس الواحد من البقر أو الغنم أو اإلبل  يقول املؤلف رمحه هللا
وعن كم تذبح البقرة والبدنة قال رمحه هللا حدثين حيىي عن مالك عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد هللا 

ة والبقرة عن سبعة هذا يف عام احلديبية البدنة عن سبع -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال حنران مع رسول هللا 
اهلدي واألضحية وجاء تعديل البدنة بعشرة يف املغامن تعديل البدنة عن عشر من الغنم يف املغامن يف الغزو 
وأما يف ابب الضحااي واهلدااي فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ورأي اإلمام رمحه هللا تعاىل مالك كما هو 

إمنا ضحى ابلغنم وإمساعيل  -عليه الصالة والسالم-بل والبقر ألن النيب معروف عنهم أن الغنم أفضل من اإل
إمنا فدي بكبش فالغنم أفضل واجلمهور على أن البدنة إذا كانت كاملة أو البقرة إذا كانت كاملة فهي 



 أفضل من الغنم ألهنا أنفع للفقري أنفع للفقري لكن إذا كانت فيها شركة سبع بدنة أو سبع بقرة ال شك أن
 الغنم أفضل منها.

 طالب: ................ 
قال وحدثين عن  يعين ما دون ذلك حمل نظر يعين. الفقري وغريه ينظر ينظر عاد ينظر يف قيمتها وإفادهتا

مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخربه أن أاب أيوب األنصاري أخربه قال كنا نضحي ابلشاة 
أهل بيته مث تباهى الناس بعد فصارت مباهاة يعين صاروا يذحبون ويذحبون  الواحدة يذحبها الرجل عنه وعن

البقر ويذحبون العدد من الغنم يتباهون ويف اجملالس يقول أان ضحيت بعشر واللي يقول ضحيت بعشرين 
واللي يقول صارت جملرد احلديث يف اجملالس واملباهاة قال مالك أحسن ما مسعت يف البدنة والبقرة والشاة 
الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة هذا يعارض ما عرف عن مالك أن الغنم أفضل الرجل 
ينحر عنه وعن أهل بيته يعين عين وعن أهل بييت بدنة كاملة ما أييت بسبع بدنة ويقول عين وعن أهل بييت 

وعن أهل بييت لكن أييت بسبع هذا مراد اإلمام مالك أييت ببدنة كاملة أو بقرة كاملة أو كبش ويقول عين 
بدنة ويقول عين وعن أهل بييت أو سبع بقرة عين وعن أهل بييت فال، طيب ماذا عن البدنة عن سبعة يعين 
عن سبعة أشخاص من أهل البيت وليس املراد به عن سبعة بيوت وكل سبع عن بدنة عن عن كبش 

عن أهل بيته اإلمام مالك يقول ال ما فيه اجلمهور يقولون كل سبع يقوم مقام كبش فيضحى ابلسبع عنه و 
سبع عنه وعن أهل بيته أييت ببدنة كاملة عنه وعن أهل بيته بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته كبش عنه وعن 
أهل بيته يقول وأحسن ما مسعت يف البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة 

احدة وميلكها ويذحبها عنهم ويشركهم فيها يعين إذا كانت كاملة فأما أن يشاري النفر ويذبح البقرة والشاة الو 
البدنة أو البقرة أو الشاة يشاركون فيها يف النسك والضحااي فيخرج كل إنسان منهم حصة من مثنها يعين 

واحد كم  كم هذه البدنة قال وهللا البدنة هذه بثالثة آالف كل واحد يدفع ألف كل  أنت وسبعةتشارك 
 ة ومخسني يدفع أربعمائة ومخسني.ائة أربعمائيدفع إذا كانوا سبعة يدفع أربعم
 طالب: ................ 

 السبعة ال أقل.
 طالب: ................ 

 ال ال أكثر.
 طالب: ................ 

ثني املقصود أنه ما يقول السبعة من أربعمائة ألفني ومثامنائة يبقى ميتني على سبعة أقل ثالثني أقل من ثال
 يذهب هؤالء للسوق وكل واحد يدفع بدون كسور خله.



 طالب: ................ 
 ة.ائخله ألفني ومثامن

 طالب: ................ 
ة بدون كسور يذهبون إىل ائألفني ومية ايهلل لكن ما هو بالقي شي يسوى املقصود أن كل واحد ثالمث

رايل ويشارون بدنة أبلفني ومية وكل يقول أييت هبذا السبع ويقول عين وعن ة ائالسوق كل واحد معه ثالمث
أهل بييت يقول اإلمام مالك هذا مثل هذا ال فأما أن يشاري النفر البدنة النفر سبعة بدنة أو بقرة أو شاة 
يقول الشاة تكفي عين وعن أهل بييت إذا قاهلا شخص يف بيته عشرون نفس تكفي واال ما تكفي؟ عين 

 وعن أهل بييت؟
 طالب: ................ 

ال ال ال عموًما يعين على قول اجلمهور تكفي عنه وعن أهل بيته عشرين مث أييت شخص يقول بييت ما فيه 
إال ثالثة وجاران مضحي بشاة عن عشرين أروح أشاري يل سبع شاة عين وعن أهل بييت علشان أصري مثل 

ان متفق عليه ابلنسبة للشاة لكن الكالم يف البدنة والبقرة فإما أن جاري يقول ال اإلمام مالك ال وهذا ك
فأما أن يشاري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشاركون فيها يف النسك أو الضحااي فيخرج كل إنسان منهم 
حصة من مثنها سبع ويكون له حصة من حلمها سبع فإن ذلك يكره واإلمام مالك يطلق الكراهة ويريد هبا 

ا هو أعم من كراهة التنزيه مما يشمل كراهة التحرمي وإمنا مسعنا احلديث أنه ال يشارك يف النسك وإمنا يكون م
 -صلى هللا عليه وسلم-عن أهل البيت الواحد وحدثين عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما حنر رسول هللا 

من ذلك ما ضحى أبكثر من ذلك عنه وعن أهل بيته إال بدنة واحدة وبقرة واحدة يعين ما ضحى أبكثر 
 وال أبقل قال مالك ال أدري أيتهما قال ابن شهاب هل هي بدنة أو بقرة؟ نعم.

 أحسن هللا إليك.
ابب الضحية عما يف بطن املرأة وذكر أايم األضحى. وحدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر 

حدثين عن مالك أنه بلغه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما قال األضحى يومان بعد يوم األضحى و 
يكن يضحي رضي هللا عنه مثل ذلك وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مل 

يف بطن املرأة قال مالك رمحه هللا الضحية سنة وليست بواجبة وال أحب ألحد ممن قوي على مثنها  عن ما
 أن ياركها.

ه هللا تعاىل ابب الضحية عما يف بطن املرأة احلمل يستحب أهل العلم أن تدفع عنه نعم يقول املؤلف رمح
زكاة الفطر فهل يضحى عنه؟ أما دخوله تبًعا ملوجود فهذا ال إشكال فيه عين وعن أهل بييت وفيهم محل هذا 

بلد آخر  ما فيه إشكال لكنه افارض أن امرأة مطلقة ويف بطنها محل وهذه املطلقة ذهبت إىل أهلها يف



يضحى عنه؟ هو ال يدخل يف أهل بيته ألنه ليس ببيته يضحى عنه؟ قال ال يضحى عنه قال حدثين حيىي 
عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر قال األضحى يومان بعد يوم األضحى حدثين عن مالك أنه بلغه 

يه جممع عليه واخلالف عن علي بن أيب طالب مثل ذلك يعين كم عدد أايم الذبح يوم األضحى متفق عل
فيما بعده فاجلمهور على أن بعده يومان املالكية واحلنابلة واحلنفية عندهم أايم الذبح يوم األضحى ويومان 
بعده على ما جاء عن ابن عمر وعلي رضي هللا عنهم والشافعية يقولون الذبح أربعة أايم أربعة أايم يوم 

عليه الصالة -إلسالم ومجع من أهل التحقيق قالوا ألن النيب األضحى وثالثة أايم بعده وهو اختيار شيخ ا
أايم التشريق أايم التشريق ثالثة بعد العيد ثالثة  «أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هلل»يقول:  -والسالم

العيد يف جواز  ليومبعد العيد مادامت أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هلل ال جيوز صيامها فهي اتبعة 
تضحية فيها قال وحدثين عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر مل يكن يضحي عما يف بطن املرأة مل ال

يكن يضحي عما يف بطن املرأة وعرفنا أنه إذا كان ما يف بطنها معهم يف البيت هذا داخل ما فيه إشكال 
ة سنة مؤكدة وهذا قول لكن إذا كان منفصالً عنهم قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة لكنها سنة مؤكد

اجلمهور حىت قال اإلمام أمحد أحب إيل أن يقارض، يقارض إذا مل جيد قيمتها قال مالك وال أحب ألحد 
ممن قوي على مثنها أن ياركها والقول ابستحباهبا وأهنا سنة مؤكدة قول عامة أهل العلم ويرى احلنفية وجوهبا 

قرنت بصالة العيد وصالة العيد عندهم واجبة وثبت األمر هبا مع على املقيم القادر على املقيم القادر ألهنا 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن »واجلمهور على أهنا مستحبة   ٨الكوثر:  ژ   ڑ ژ ژ ژصالة العيد 

فارك األمر إىل إرادته واملسألة حتتاج إىل مزيد من البسط على كل حال  «يضحي وأراد أحدكم أن يضحي
 لعلم أهنا سنة وليست بواجبة.قول مجهور أهل ا

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الذبائح

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.
 أحسن هللا إليك.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، يقول املؤلف رمحة 
ء يف التسمية على الذبيحة حدثين حيىي عن هللا عليه تعاىل: بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب الذابئح ابب ما جا
فقيل له اي رسول إن  -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول هللا 

صلى هللا عليه -انًسا من أهل البادية أيتوننا بُِلحمان وال ندري هل مسوا هللا عليها أم ال؟ فقال رسول هللا 
قال مالك وذلك يف أول اإلسالم وحدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن  «مث كلوهامسوا هللا عليها » -وسلم

سعيد أن عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي أمر غالًما له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذحبها قال له 
 فقال عبد هللا بن سم هللا فقال له الغالم قد مسيت فقال له سم هللا وحيك قال له قد مسيت هللا فقال عبد هللا

 َعياش وهللا ال أطعمها أبًدا.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد:
فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب الذابئح جرت عادته يف تصدير الكتب ابلتسمية 

سم هللا على كل كتاب والبخاري أيًضا كذلك يسمي يف بداية كل كتاب قبل الارمجة أو بعدها ولكل يذكر ا
منهما وجه املوطأ التسمية قبل الارمجة البخاري يسلك ذلك أحيااًن وأحيااًن بعد الارمجة كتاب الذابئح مثالً 

رآن وهي مقدمة يف املصحف على بسم هللا الرمحن الرحيم وجه هذا أن الارمجة مبثابة اسم السورة يف الق
التسمية واألصل اخلطب سهل يف مثل هذا قال رمحه هللا كتاب الذابئح كتاب عرف به مرارًا والذابئح مجع 
ذبيحة وهي ما يذبح ويذكى وشامل للذبح والنحر يعين أعم من أن يكون ذحًبا للبقر والغنم أو حنرًا للبدن 

ة التسمية وذكر اسم هللا تعاىل على الذبيحة شر  جلواز أكلها قال ابب ما جاء يف التسمية على الذبيح
وإذا مل يسم عليها فال جيوز أكلها كامليتة إذا مل يذكر اسم هللا عليها صارت كامليتة فضاًل عن أن يذكر عليها 
اسم غريه جل وعال فال بد من التسمية شر  جلواز األكل منها لكن لو تركت التسمية عمًدا يكون حكمها  

حكم امليتة ال جيوز األكل منها سهو وغفلة ونسيان حمل خالف بني أهل العلم لكن املرجح أهنا إذا مل ك
يذكر اسم هللا عليها أنه ال جيوز أكلها مطلًقا قال رمحه هللا حدثين حيىي عن مالك عن هشام بن عروة عن 

لبخاري وغريه من حديث احلديث معروف عند ا -صلى هللا عليه وسلم-أبيه أنه قال سئل رسول هللا 
عائشة رضي هللا عنها وهو مرسل عند اإلمام مالك ومر بنا مرارًا أن اإلمام مالك ال يفرق بني املرسل 

صلى هللا -واملوصول كالمها حجة عنده وهو يف البخاري موصول عن عائشة رضي هللا عنها سئل رسول هللا 



اي رسول هللا إن إن انًسا من أهل البادية بدو من فقيل له يعين صيغة السؤال ولفظ السؤال  -عليه وسلم
األعراب أيتوننا بُِلحمان يعين بلحم بلحم ال ندري هل مس وا هللا مسوا اسم هللا عليها أم ال جاء يف بعض 
الرواايت أن هؤالء الناس من أهل البادية كانوا حديثي عهد ابإلسالم كانوا حديثي عهد ابإلسالم فهم 

مسوا »ال قائم أهنم مسوا أو مل يسموا وعلى هذا ما أييت من بالد املسلمني ال يسأل عنه مسلمون لكن االحتم
هذا الذي أييت من داير املسلمني أما ما أييت من غريهم فال خيلو إما أن يكون الغري ممن  «هللا عليها مث كلوها

أما أهل الشرك فذابئحهم  ال تؤكل ذبيحته كاملشركني غري الكتابيني أو ممن تؤكل ذابئحهم كأهل الكتاب
ميتة ال جيوز أكلها وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى هؤالء طعامهم حل لنا طعامهم حل لنا أنكل وال 
نسأل عن كيفية الذبح لكن لو بلغنا أو استفاض أو دلت القرائن أن أهل الكتاب يذحبون على طريقة 

ال تؤكل حينئٍذ لو كانت ابخلنق ابلصعق وما أشبه خمالفة لذبح املسلمني ومجهور أهل العلم أن ذابئحهم 
ذلك كما لو فعله مسلم ال تؤكل ومنهم من يرى أهنا أهنا ماداموا أيكلوهنا وهي طعام هلم ولو اختلفت 
طريقتهم يف القتل عن طريقة املسلمني أهنا تؤكل ألهنا يصح أن يقال هلا إهنا طعام أهل الكتاب وهذا ما 

 لكن اجلمهور على األول أهنا ال تؤكل أنه ألن النصراين واليهودي حينما أبيحت رجحه أبو بكر بن العريب
ذبيحته ألنه يتدين بدين وهو أقرب من غريه من طوائف الكفر إىل املسلمني فأحلت نساؤهم وذابئحهم من 

عق وابخلنق أجل هذا القرب فكيف إذا فعلوا شيًئا ال جيوز للمسلمني، يعين لو ذحبوا بطريقة غري شرعية ابلص
وما أشبه ذلك إذا كان هذا ال يصح من مسلم فألن ال حيل من غريه من ابب أوىل، قد يقول قائل ملاذا فرق 
بني املشركني وأهل الكتاب يف حل نسائهم وذابئحهم واليهود يقولون عزير ابن هللا ويعبدونه من دونه 

َُحر ِم لنساء املشركني والنصارى يقولون املسيح ابن هللا ويعبدونه من دون هللا هم 
مشركون يتناوهلم النص امل

وطعام املشركني املعروف عند أهل العلم أن احلكم واحد إال أن الدليل دل على ختصيص اليهود والنصارى 
مما حرم على املسلمني مما خيتص ابملشركني من نكاح نسائهم وأكل ذابئحهم فجاء الدليل املخصِ ص وإال 

البقرة:  ژ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژالنصارى أهل الكتاب داخلة يف حترمي املشركات فاألصل فنساء اليهود و 

مبا يف ذلك اليهود والنصارى ألن الشرك موجود عندهم ومن أهل العلم من يقول إن أهل الكتاب ليسوا   ٨٨١
املسألة  مبشركني هم كفار إمجاًعا ومن شك يف كفرهم كفر ابإلمجاع هذا ما هو حمل نزاع ال يعين أننا إذا حبثنا

أقوال أهل العلم أننا هنون من شأهنم ال، هم كفار إبمجاع أهل العلم حىت قالوا أن من شك يف كفرهم   ونقلنا
كفر ابإلمجاع أيًضا بعض أهل العلم يرى أهنم غري مشركني هم كفار بال شك لكنهم غري مشركني وإمنا فيهم 

بني أن يكون اإلنسان متلبس ابلوصف تلبسا   شرك وهذا هو الذي نصره احلافظ ابن رجب رمحه هللا وفرق  
كاماًل وبني أن يكون فيه هذا الوصف من وجه دون وجه يعين فرق بني أن يكون اإلنسان جاهلي وبني أن 

ة من شعب النفاق فرق كبري لكن ومع ذلك عبيكون فيه جاهلية وبني أن يكون منافًقا وبني أن يكون فيه ش



ابن رجب رمحه هللا نصر هذا القول وقال إهنم ال حيتاجون إىل استثناء من اليهود والنصارى كفار ابإلمجاع 
اآلية احملرِمة للمشركات على املسلمني ألن نساء أهل الكتاب ال يدخلن فيه واخلالف قريب من اللفظي 
سواء قلنا إن ِحل نساء أهل الكتاب خمصص لعموم حترمي املشركات أو نقول إن نساء أهل الكتاب ال 

يف نصوص حترمي املشركات فإذا جاءان طعام وشككنا يف مصدره هل هو من بالد مسلمني أو من يدخلن 
بالد كفر ال حتل ذابئحهم أو من ذابئح أهل الكتاب ال شك أن الورع أال يؤكل من هذا اللحم وكذا لو 

تدل على أهنم وردان من بالد هم أهل الكتاب وشككنا يف طريقة ذحبهم األصل احِلل فإذا دلت قرينة قوية 
يذحبون بطريقة ال حُتل الذبيحة ال شك أننا حينئٍذ نتوقف وال أنكل وكثري  من بالد أهل الكتاب الذين 
ينتسبون إىل الداينتني اليهودية والنصرانية كثري منهم انتساهبم جمرد دعوى وال يوجد رابط يربط الدمهاء منهم 

ذا النص يف حل طعام أهل الكتاب جيعل عند طالب وعامتهم مبا انتسبوا إليه من دين وعلى كل حال ه
العلم التوقف يف منع الناس منه وأما ابلنسبة لنفسه ويريد أن يتورع عن مثل هذا يؤجر عليه لكن مينع الناس 

 ال مينع الناس إال بربهان.
 طالب: ....................... 

 وش فيه؟
 طالب: ....................... 

 بيجي بيجي.
 .......................  طالب:

فرق بني أن أيكلها أو يصيدها كلب ال إرادة له وال نية وال تسمية وال شيء وبني أن أن أن يذحبها من له 
نية وإرادة على كل حال كون األصل يف مثل الذابئح احلل أو احلرمة حمل خالف بني أهل العلم لكن عموًما 

 .األكثر على أن األصل املنع األصل املنع
 طالب: ....................... 

نعم، وعموم األشياء املنتفع هبا عموم األشياء املنتفع هبا أيًضا حمل خالف بني أهل العلم هل األصل 
اإلابحة أو األصل التحرمي عند احلنفية األصل التحرمي وعند الشافعية األصل احلل ولذا يقولون احلالل ما 

يقولون احلرام ما حرمه هللا هل هناك فرق بني العبارتني؟ فيه فرق فيه فرق  أحله هللا هذا احلنفية والشافعية
احلالل ما أحله هللا معناه أنك ال تتناول شيء من هذه اجملهوالت حىت تعرف النص املبيح له وإذا قلنا احلرام 

ميه لو أن ما حرمه هللا يعين ال تتوقف يف أكل شيء أو شربه حىت يدل الدليل حىت يدل الدليل على حتر 
إنسااًن يف الصحراء ووجد نبااًت أعجبه لونه وطعمه ورائحته وتناول منه شيًئا فأعجبه طعمه مث بعد ذلك أخذ 
أيكل منه قلنا له ما الدليل على حله لتأكل؟ مث قال وما الدليل على منعه ألترك؟ يعين املسألة مفارضة يف 



و نتناوله حىت جند ما مينع كل على مذهبه يف هذه مثل هذا ما مل يدل الدليل على حله هل نتوقف فيه أ
املسألة وبعض الكتب مثل ابحلشيشة قال احلشيشة فعند الشافعية تؤكل ما مل يدل الدليل على منعها وعند 
احلنفية ال تؤكل إال إذا دل دليل على إابحتها حمقق لكتاب من هذه الكتب نزل على املؤلف وقال له إن 

وحمرمة ابإلمجاع ونقل كالم شيخ اإلسالم وكالم ابن البيطار وكالم يعين يف احلشيشة أشد من اخلمر 
صفحات تكلم على هذه املسألة واملؤلف ال يريد ما يريده املعلق املعلق يريد احلشيشة املسكرة احلشيشة 
املسكرة واملؤلف يريد احلشيش الذي يوجد يف الصحراء من األعشاب واخلأل والكأل أما املسكر فمحرم 
ابإلمجاع وأما هذا احلشيش اجملهول نفعه وضرره هذا حمل اخلالف على كل حال األصل يف املسلم أن يتورع 
عن أكل ما ال يعرف ما يدل على حله لكن كونه مينع الناس ال بد من دليل صحيح صريح قال وحدثين 

الًما له أن يذبح ذبيحة أمر عن مالك عن حيىي بن سعيد أن عبد هللا بن عيَّاش بن أيب ربيعة املخزومي أمر غ
غالم أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذحبها قال له سم هللا قال له الغالم قد مسيت وهذا مبين على الثقة هبذا 
الغالم إن كان من أهل االستقامة وااللتزام وال يظن به أنه يكذب فيصدَّق وإن كان على الضد من ذلك إن  

الكاراث واالهتمام مثل هذا ال بد أن يسمي قال سم هللا وحيك كان من أهل الفسق والتساهل وعدم ا
فقال قد مسيت هللا فقال له عبد هللا بن عيَّاش وهللا ال أطعمها أبًدا نعم بعض الناس أتخذه العزة ابإلمث إذا 
ن أنكر عليه علًنا لو قدر أن أانس على مائدة أيكلون طعاًما فقال صاحب الطعام أو غريه ما مسعناك اي فال

أمر بذلك قال مسيت اي أخي قد يكون  -عليه الصالة والسالم-أو اي أاب فالن تقول بسم هللا سم هللا النيب 
الرجل ما مَسى قد يسمي سرًّا قد يسمي سرًّا يقول أان مسمي مسيت خالص كله من أجل أن يدفع هذا 

م فإذا شككت أن فالاًن نسي أو الذي قال له على املأل سم هللا لكن إذا شككت يعين هناك أساليب للتعلي
ما مسعته يسمي ما األسلوب األمثل لتنبيهه على التسمية يعين أنت تسمي جهرًا فيسمي هذا مقبول لكن 
قد ال يتنبه ملثل هذا واملسألة تفوت مىت يسمي إذا ما مسى عند الطعام؟ نعم قد يستدرك يف أثنائه لكن 

ب ألنه قد أتخذه العزة ابإلمث ويقول قد مسيت وإن كان وقًحا قال املطلوب التنبيه والتعليم ابألسلوب املناس
رد عليه أبشد من ذلك قال ما الذي يدخلك يف شأين ويف أمري عليك بنفسك ومثل هذا رد للحق هذا رد 
للحق وعلى كل حال على اإلنسان أن يُنكر ابألسلوب ويعلم ابألسلوب املناسب الذي حيقق املصلحة وال 

سدة وهذا الغالم حيتمل أن يكون صادقًا أو كاذاًب ومع ذلك كأن عبد هللا بن َعي اش غلب يارتب عليه مف
على ظنه أنه مل يسمِ  فقال وهللا ال أطعمها أبًدا ألنه غلب على ظنه أنه مل يسمِ  وإن كان االحتمال قائم أنه 

 مسى بينه وبني نفسه، نعم.
 ..، على ما مل يسم .طالب: أقوى ما يستدل فيه على الارك مطلًقا ما مل

 .١٨١األنعام: ژ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ژ



 طالب: ....................... 
 وش فيه؟

 طالب: ....................... 
 وش يقول؟

 طالب: ....................... 
 ذبيحة املسلم.

 طالب: ....................... 
 يعين ذبيحة املسلم.

 ..... طالب: ..................
 ذبيحة املسلم ما فيها إشكال.

 طالب: ....................... 
 الذابح؟

 طالب: ....................... 
 إذا نسيت املرجح أهنا ال تؤكل ولو نسي، نعم.

 طالب: ....................... 
 ولو كان الذابح مسلًما إذا مل يسم.

 املراد هبا أهل الفسق؟ سقصرف يف معىن اآلية أهنا على أهل الفطالب: ما 
 على كل حال التسمية شر  لألكل.
 طالب: ....................... 

 ال، العربة ابلذابح العربة ابلذابح العربة املذكي، نعم.
 طالب: ....................... 

 على كل حال ما لنا عالقة هبم اللي ما ندري عنه األصل حل ذابئحه، نعم.
 ........... طالب: ............

 على كل حال التسمية ال بد منها يف الكل بكل ما يذبح.
 طالب: ....................... 

هذا التعيني يسمونه التعيني هذا، هذا تعيني واألصل يف النية أهنا يف القلب أهنا يف القلب لكن لو عينها 
 ، نعم.-ة والسالمعليه الصال-هذه عين وهذه عن أهل بييت وهذه عن عن كذا أفضل كفعله 



 أحسن هللا إليك.
يقول ابب ما جيوز من الذكاة يف حال الضرورة، حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رجاًل من األنصار من بين حارثة كان يرعى لقحة له أبحد فأصاهبا املوت فذكاها بشظاظ فسئل 

وحدثين حيىي عن مالك عن  «ليس هبا أبس فكلوها» عن ذلك فقال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
انفع عن رجل من األنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 

 غنًما له بسَلع.
 سْلع، نعم.

عن ذلك فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-بسْلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها حبجر فسئل رسول هللا 
 وحدثين عن مالك عن ثور بن زيد الدَّيلي. «هبا فكلوها ال أبس»

يلي.  الدِ 
يلي عن عبد هللا بن عباس أنه سئل عن ذابئح نصارى العرب فقال ال أبس هبا وتال هذه اآلية   ٺ ٺ ژالدِ 

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن عباس ابن عباس كان يقول ما فرى   ٢١املائدة:  ژ ٿٿ ٿ ٺ
 فكلوه وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد بن املسيب أنه كان يقول.األوداج 

 عن سعيد عن حيىي بن سعيد عن سعيد.
 حيىي بن سعيد بن املسيب.عن 

 ال، عن سعيد.
 عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول ما ُذبح به إذا بضع فال أبس به إذا اضطررت إليه.

يف حال الضرورة يعين ال يف حال االختيار مع أنه ذكر يقول املؤلف رمحه هللا ابب ما جيوز من الذكاة 
أحاديث ذكر أحاديث الذبح حصل ابحملدد سواء كان عوًدا وهو الشظاظ له حد أو كان حجرًا له حد 
ينهر الدم فكل ما أهنر الدم جاز الذبح به ليس السن والظفر يعين ابستثناء السن والظفر وهي وإن كانت 

ال يذبح هبا وال تصح التذكية هبا أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة السن  حمددة تنهر الدم إال أهنا
عظم والظفر مدى احلبشة قال رمحه هللا حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
حد رجاًل من األنصار من بين حارثة كان يرعى لقحة له هي الناقة ذات اللنب أبحد يعين عند وبقرب جبل أ

فأصاهبا املوت وأدركها قبل أن تفوت وقبل أن متوت فذكاها بشظاظ يعين عود له حد كالسكني فسئل النيب 
عن ذلك فقال ليس هبا أبس فكلوها ألهنا ُذحبت مبا ينهر الدم مبا ينهر الدم  -عليه الصالة والسالم-

خواننا اجلن فكما ال جيوز وليست بعظم بسن وال ظفر العظم معروف أن السبب فيه أن أنه طعام وزاد إ
االستنجاء به ال جيوز الذبح به ألنه تنجيس له الدم املسفوح جنس ابإلمجاع فكما ال جيوز االستجمار 



ابلعظم وكذلك ال جيوز الذبح به ألن العلة واحدة وأما الظفر فُمدى احلبشة العلة كونه مدية احلبشة يعين 
القضية يعين استعمال الظفر يف غري الذبح لكن فيما يستعمل سكني احلبشة وميكن أن يورد يف هذه يف هذه 

فيما تستعمل فيه املدية السكني يعين كونه مدى احلبشة الظفر مدية احلبشة سكني احلبشة هل العلة كون 
الظفر سكني احلبشة وإذا كانت سكني احلبشة وهم كفار ال جيوز لنا أن نذبح فيها؟ فماذا عن بقية 

عن بقية االستعماالت؟ يعين واحد معه مسواك جديد بيستعمله بيستعمله جديد االستعماالت؟ ماذا 
وحيتاج إىل أن يشيل القشر اللحاء األصل أن هذا القشر يشال بسكني استعملنا بدال هالسكني الظفر 
ى وأزلناه ابلظفر، أنتم معي واال ما أنتم معي؟ ألن هذا إشكال يرد مادام منعنا من استعمال الظفر ألنه مد

احلبشة يعين سكني احلبشة واحلبشة وغري احلبشة يستعملونه يف مثل هذا هل لنا أن نستعمل الظفر يف إزالة 
ما نريد إزالته أو ال؟ إذا كانت العلة كونه ُمدية احلبشة هذا ال بد أن مننعه يف مجيع استعماالت املدية،  

 كيف؟
 طالب: ....................... 

 لة منتفية، ال ينجس السن.لكنه ال ينجس السن الع
 طالب: ....................... 

 بظفره.
 طالب: ....................... 
 الدم املقصود به دم احليض، نعم.
 طالب: ....................... 

 يعين نقول هذا خاص ابلذبح.
 طالب: ....................... 

 إيه لكن التعليل التعليل بكونه ُمدى احلبشة.
 طالب: ....................... 

 سكني احلبشة الظفر مدية احلبشة وأما الظفر فُمدى احلبشة.
 طالب: ....................... 

 ممكن إذا كان عصفور يكفيه ظفر واحد ما يكفيه؟ 
 طالب: ....................... 

قلنا هذا طرد هل نعكس ألن األصل املقصود أنه سكني يعين يستعملونه فيما تستعمل فيه السكني فهل إذا 
 يف العلل أن تكون مطردة منعكسة التعليل بكونه سكني احلبشة مدية احلبشة يعين سكني احلبشة.



 طالب: وصف غري مؤثر اي شيخ.
 وصف غري مؤثر ليش علل به ملاذا يعلل به؟ نعم.

 طالب: ....................... 
ا عنده سكني وما عنده شيء صاد عصفور وما يدري وش يذحبه ال ال ال ال ال، املقصود ظفر اإلنسان م

 به وال عنده إال ظفره.
 طالب: ....................... 

النص أعم من ذلك أما الظفر الظفر األصل إذا أطلق ليس السن بعد نقول السكني سن الكالم مثل ما 
، الكالم على املعهود، يعين العلة أما قالوا يسرق احلبل يعين حبل السفينة واال بيضة اجليش واحلرب ال ال

السن فعظم هذا ما فيه إشكال فال جيوز أن ننجس العظم على إخواننا من اجلن كما أنه ال جيوز أن 
نستجمر به وأما الظفر فمدى احلبشة ومقتضى ذلك أن الظفر ال يستعمل فيما تستعمل فيه السكني ال 

لعلة على املنصوص عليه هو الذبح ال بد أن يوجد ما مينع يستعمل فيما تستعمل فيه السكني يعين قصر ا
منه من من عموم العلة ال بد أن يوجد ما مينع من عموم العلة فإذا مل مل يوجد ما مينع من عموم العلة 

 فاألصل عمومه عند من يقول ابلقياس، نعم.
 طالب: ....................... 

 وش لون؟ 
  طالب: .......................

 وراه؟
 طالب: ....................... 

 طيب.
 طالب: ....................... 

 صحيح.
 طالب: ....................... 
 هو ظفر اآلدمي هو ظفر اآلدمي.
 طالب: ....................... 

 يعين أنت تيب تقول مادام أخرج السن.
 طالب: ....................... 

 قتل العصفور.ما جتمع ظفر واحد ي



 طالب: ....................... 
ال ما علينا من الكبش يقتل ما ميكن قتله به التفريق من نصوص أخرى من نصوص أخرى ما يقول إنه وهللا 

 فالن اخنلع سنه وطاح بيأخذونه اجلن وأيكلونه كيف يعود أوفر يكون حلًما ألنه عظم ما يؤكل حلمه.
 .. طالب: .....................

 معروف هذا كل شيء له ما خيصه، نعم.
 طالب: ....................... 

ال اآلن سن اآلدمي أخرج من التعليل يف احلديث من علة احلديث هو املقصود سن اآلدمي يف الذبح النهي 
العظام عن الذبح بسن اآلدمي بطريق األوىل لكن التعليل ال يدل عليه كونه عظم اللهم إال إذا قلنا أن عموم 

ممنوعة يف الذبح ومل نستصحب أهنا زاد اجلن وأن العظام ال جيوز الذبح هبا مطلًقا وكذلك األظفار ال جيوز 
 الذبح هبا مطلًقا فال بد من ختصيص احلكم أو ختصيص العلة، وشو؟

 طالب: ....................... 
على العظم ما مشى معنا الظفر  هو األصل إما عموم العلة أو عموم احلكم وكالمها مشكل إن مشينا

والعكس، وعلى كل حال األصل يف الظفر هو ظفر اإلنسان والسن هو سن اإلنسان وعلى هذا ال جيوز 
التذكية هبا بغض النظر عن العلة يف عمومها طرًدا وعكًسا األصل أن احلديث يعين معناه ظاهر معىن 

علينا إشكاالت مثل ما مسعنا يعين كوننا نقول كون احلديث ظاهر لكن يبقى أننا لو دققنا يف العلة أورد 
طيب ملاذا..، وإذا كان عظم وش يصري؟ إذا قلنا  «أما السن فعظم»يقول  -عليه الصالة والسالم-النيب 

تعبد مشل مجيع العظام سواء كان مما هو زاد إلخواننا من اجلن أو ال بدليل أن سن اآلدمي يدخل يف النص 
 ن زاد إخواننا اجلن وش بيصري عليه بيصري .. وما أدري وشو ما هو بصاير شيء.دخوالً أولًيا وليس م

 طالب: ....................... 
 يعين طريقتها يف األكل ابلعظم.

 طالب: ....................... 
 هني هذا تيب األكل واال الصيد.

 طالب: ....................... 
ديث ظاهر والتعليل يف الطرفني ال يسلم من مناقشة وليس هذا يعين الذبح، على كل حال املقصود من احل

-ملا يف أصل الكالم من إشكال ال، إمنا اللي أورث هذا اإلشكال الفهم فهمنا القاصر عن إدراك مراد النيب 
 ، نعم.-عليه الصالة والسالم

 طالب: ....................... 



كل حال املسألة مفارضة فيمن ينجس ويارك لكن لو اتب   لو جابه وغسله بعد يربأ من العهدة؟! على
وأانب ما عرف احلكم مث بعد عرف احلكم وغسله التوبة هتدم ما قبلها، قال وحدثين عن مالك عن انفع 

ترعى غنما  تعن رجل من األنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كان
ا أصيبت إما أن تكون انكسرت أو ُلدغت أو طرأ هلا عليها ما خيشى بسْلع معروف جبل فأصيبت شاة منه

-معه زهوق روحها فأدركتها يعين قبل أن متوت فذكتها حبجر يعين حجر حمدد ينهي الدم فسئل رسول هللا 
عندان يف حديث يف الباب السابق أمر غالًما له  «ال أبس هبا كلوها»عن ذلك فقال  -صلى هللا عليه وسلم

جواز تذكية الغالم وهنا امرأة يصح تذكية املرأة وجتوز التذكية ابحملدد ليس السن والظفر قال  فدل على
يلي عن عبد هللا بن عباس أنه ُسئل عن ذابئح نصارى العرب فقال ال  وحدثين عن مالك عن ثور بن زيد الدِ 

ليس األوىل أن يستدل بقوله تال هذه اآلية يعين أ  ٢١املائدة:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژأبس هبا وتال هذه اآلية 
جل وعال طعامهم حل لكم هذا هو الدليل هلذه املسألة لكن يريد أن يفرق بني احلكم يف حل ذابئحهم 
وحل نسائهم وأنه ال جيوز مع ذلك مواالهتم يعين وإن أكلنا من طعامهم نكحنا نساءهم إال أهنا ال جتوز 

ابن عباس رضي هللا عنه بعد نظر ألنه قد يقول قائل مواالهتم حبال وال شك أن هذا االستدالل بعد من 
مادام أن الشرع أابح لنا ما خيتصون به من ذابئح ونساء ملاذا ال حنبهم ملاذا ال نعينهم ملاذا ال نستفيد منهم؟ 

يعين وأنت تستعمل هذه املباحات استحضر هذه اآلية   ٢١املائدة:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژجاء استدل بقوله 
آلية ألن الطعام يعين أعظم وجوه االنتفاع ابملوجودات يف هذه احلياة األكل والشرب استحضر هذه ا

والنكاح أيًضا فإذا أبيح لنا ما يباح من طعامهم ونسائهم قد يقول قائل ملاذا ال.. وش الفرق بينهم وبني 
سهل أراد ابن عباس املسلمني؟ ما فيه فرق إذا كان أهم املهمات األكل والشرب والنكاح جيوز فالباقي أمره 

ال سيما يف مسألة النكاح يعين قد تقول   ٢١املائدة:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژأن ينبه على ما قد يغفل عنه 
الطعام ما فيه فرق جييين من مسلم واال يهودي واال نصراين أكل والء نفسي أان دافع دراهم نعم قد يؤثر 

احملبة وعلى املودة إذا هدية لكن أتثري النساء أعظم هي على املواالة إذا كان جمااًن إذا كان هدية يؤثر على 
ابقية على كفرها فهل جتوز حمبها مع أهنا ابقية على كفرها ابعتبارها زوجة وهللا جعل بني الزوجني مودة 
ورمحة أو نقول ومع ذلك يكرهها ويبغضها وال جيوز له أن يدخلها قلبه؟ نقول احملبة تنقسم إىل حمبة جبلي ة 

رعية احملبة الشرعية ال جتاوز حبال احلب يف هللا والبغض يف هللا هذا مفروغ منه وأما ابلنسبة للمحبة وحمبة ش
اجلبلية اليت غرست يف قلب الزوجني قلب الوالد لولده والولد لوالده وألمه هذه قد ال يستطيع أن يتحكم 

احملبة اجلبلية أما احملبة الشرعية اليت  فيها قد جعل بني الزوجني مودة ورمحة فكيف يعاشرها وهو ال حيبها هذه
حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده »مي ما حيبه هللا ورسوله على ما حيبه أي إنسان كان ديارتب عليها تق
هذه ما عليها مساومة. قال وحدثين عن مالك أنه بلغه  «حىت من نفسك»حديث عمر  «والناس أمجعني



فرى األوداج فكلوه فرى األوداج ومها ودجان يف جانيب الُعنق يف جانيب أن عبد هللا بن عباس كان يقول ما 
العنق ويضاف إليهما البلعوم واملريء أربعة أشياء ومنهم من يقول البلعوم واملريء مع أحد الودجني ومنهم 
 من يقتصر على الودجني فقط املقصود أن كل ما ينهر الدم واالحتيا  أن تقطع األربعة فإذا خرج ما يف
بدن هذه الذبيحة من الدم عن طريق فري األوداج وقطع البلعوم واملريء فإنه يكفي قال وحدثين عن مالك 
عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسي ب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع يعين قطع فال أبس به إذا 

ر يف احلكم إمنا هو مؤث ِر يف اضطررت إليه إذا اضطررت إليه ملاذا؟ التقييد ابالضطرار ال ألن التقييد مؤث
اإلحسان إىل املذبوح ما ذبح به إذا بضع يعين ولو كان خيتلف عن السكني أو عن السيف أو ما أشبه ذلك 
إذا بضع جاز األكل ال أبس به لكن مثل هذا إمنا يلجأ إليه يعين كسرة حجر يذبح هبا إذا اضطررت إليها 

 ، نعم.«القتلة إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبةإذا قتلتم فأحسنوا »وإذا كان عندك سكني 
 أحسن هللا إليك.

ابب ما يكره من الذبيحة يف الذكاة حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب مرة موىل عقيل بن 
أيب طالب أنه سأل أاب هريرة عن شاة ذحبت فتحرك بعضها فأمره أن أيكلها مث سأل عن ذلك زيد بن اثبت 

تتحرك وهناه عن ذلك قال حيىي وسئل مالك عن شاة ترد ت فتكسرت فأدركها صاحبها فقال إن امليتة ل
 فذحبها فسال الدم منها ومل تتحرك فقال مالك إذا كان ذحبها ونفسها جيري وهي تطرف فليأكلها.

قال ابب ما يكره من الذبيحة يف الذكاة حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب مرة موىل عقيل 
أيب طالب أنه سأل أاب هريرة عن شاة ذحبت فتحرك بعضها الشاة وغريها مما يذبح تتحرك وتضطرب بن 

فأمره أن أيكلها لكن فرق بني حركة موت وحركة حياة مستقرة إذا كانت احلركة حركة حياة مستقرة فإن 
ذبوح الذي استويف ما هذه ال تؤكل بل ال بد من إمتام التذكية وأما إذا كانت احلركة عبارة عن اضطراب امل

جيب قطعه يف الذبح فإن هذا ال يضر ولذا قال فأمره أن أيكلها مث سأل عن ذلك زيد بن اثبت فقال إن 
امليتة لتتحرك وهناه عن ذلك يعين كأنه هناه عن ذلك قبل أن تربد وتسكن قبل أن تربد ألن بعض ما يذبح 

حىت يسكن ألن احلركة من شأن احلي من شأن  يستمر االضطراب يف اللحم طوياًل فمثل هذا ينتظر فيه
احلي فال يصلح أن أيكل ما يشابه احلي ولو من وجه إمنا ينتظر حىت يربد وتسكن حركته وسئل مالك عن 
شاة تردت فتكسرت سقطت من السطح تكسرت فأدركها صاحبها فذحبها نعم إذا أدركها وحياهتا حياة 

حياهتا حركتها حركة موت فهذه ال حتلها الذكاة فأدركها صاحبها  مستقرة فإنه ال أبس هبا وإذا أدركها وهي
فذحبها فسال الدم منها ومل تتحرك فقال مالك إذا كان ذحبها ونفسها جيري يعين روحها ما خرجت وهي 

 تطرف بعينها فليأكلها دليل على أهنا ما ماتت من جراء الاردي وإال فاملاردية حمرمة بنص القرآن، وشو؟
 .................... طالب: ...



إيه ذكروا عنها غرائب ألنه خيرج من القدر بعدما يوضع القدر على النار وبعد مدة طويلة وذكروا عنه أثناء 
الذبح عجائب أيًضا يضع يده على حلقه دون السكني لكن ما مينع من من حله هذا ما مينع من حله، 

 نعم.
 طالب: ....................... 

 ولو سم. ذبيحته ميتة
 طالب: ....................... 

 ال، ابلتسمية من جهة والذابح ال بد من توافر األمرين.
 طالب: ....................... 

 ما فيه إشكال.
 طالب: ....................... 

 ال ال، ينتظر حىت تسكن.
 طالب: ....................... 
 هذا الذي كرهه زيد بن اثبت، نعم.

 سن هللا إليك.أح
ابب ذكاة ما يف بطن الذبيحة حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه  
كان يقول إذا حنرت الناقة فذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا إذا كان قد مت خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن 

بن عبد هللا بن ُقسيط الليثي عن سعيد بن أمه ذبح حىت خيرج الدم من جوف وحدثين عن مالك عن يزيد 
 املسيب أنه كان يقول ذكاة ما يف بطن الذبيحة يف ذكاة أمه إذا كان قد مت خلق ونبت شعره.

يقول رمحه هللا ابب ذكاة ما يف بطن الذبيحة جاء اخلرب ذكاة اجلنني ذكاة أمه واستدل به اجلمهور على أن 
ويف بطنها جنني فمات من جراء موت أمه أنه حالل ألن ذكاته الذبيحة إذا ذحبت وذكيت تذكية شرعية 

ذكاة أمه هذا قال أكثر أهل العلم مجهور أهل العلم على هذا واحلنفية يرون أنه ال بد من تذكيته ويروون 
احلديث ابلنصب ويقولون ذكاة اجلنني ذكاَة أمه يعين أنه يذكى مثل ذكاة أمه على رواية النصب احلديث 

واال ما فيه فائدة وش الفائدة منه؟ مؤكِ د نص مؤكِ د لنصوص أخرى وعلى رواية النصب وأنه فيه فائدة 
 يكتفى بذكاة األم عن تذكية الولد يكون إيش؟ 

 طالب: ....................... 
مؤسس نعم، وإذا تعارض التأسيس مع التأكيد قدم التأسيس عند أهل العلم وهبذا يقول مجهور أهل العلم 

دثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يقول إذا حنرت الناقة قال ح



فذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا يعين إذا خرج مي  ًتا أما إذا خرج حيًّا فإنه ال بد من ذكاته يذكى كما تذكى أمه 
ونبت شعره نعم هبذا القيد عند مجع من إذا حنرت الناقة فذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا إذا كان قد مت خلقه 

أهل العلم أما إذا مل يتم خلقه ومل ينبت شعره فإنه إن كانت قد نُفخت فيه الروح فإنه ال بد من تذكيته كأمه 
وإذا كان ما نفخت فيه الروح فحكمه حكم امليتة وكثري من أهل العلم حيملون احلديث على عمومه إذا كان 

إنه يؤكل إذا ذكيت أمه تذكية شرعية فإذا خرج من بطن أمه ذبح حىت خيرج جنني يصح أن يسمى جنني ف
الدم من جوفه إذا خرج من بطن أمه يعين حًيا فإنه يذبح حىت خيرج الدم من جوه وإذا خرج ميًتا تكفي 
ل تذكية أمه قال وحدثين عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن ُقسيط الليثي عن سعيد بن املسيَّب أنه كان يقو 

ذكاة ما يف بطن الذبيحة يف ذكاة أمه إذا كان قد مت خلقه ونبت شعره يعين أما قبل ذلك فال فال يكون له 
 هذا احلكم بل ال بد من تذكيته إن كان حيًّا وإن كان ميًتا فال جيوز أكله.

 طالب: ....................... 
د من تذكيته ألنه انفصل واملنفصل خيتلف املقصود إن كانت حياته حياة مستقرة فال بد من تذكيته ال ب

 حكمه عن املتصل، نعم.
 طالب: ....................... 

 يكون ميتة إذا كان إذا إذا حي حياة استقرت مثل لو لو عاش بعد ذلك مث مات، نعم.
 طالب: ....................... 

 وش لون؟
 طالب: ....................... 

 ذكاته. ال ال ال، تكفي تكفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الصيد

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

ما قُتل املعراض واحلجر ما قَتل املعراض واحلجر حدثين حيىي عن مالك عن  كتاب الصيد ابب ترك أكل
انفع أنه قال رميت طائرين حبجر وأان ابجلُرف فأصبتهما فأهنما أحدمها فمات فطرحه عبد هللا بن عمر رضي 
ا ضً هللا عنهما وأما اآلخر فذهب عبد هللا بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد هللا أي

عراض والبندقة وحدثين عن مالك أنه وحدثين عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن حممد كان يكره ما قتل املِ 
بلغه أن سعيد بن املسيب كان يكره أن تقتل اإلنسية مبا يقتل اإلنسية مبا يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه 

اتل أن يؤكل قال حيىي مسعت مالًكا يقول وبلغ املق خسققال مالك وال أرى أبًسا مبا أصاب املعراض إذا 
قال فكل شيء انله   ٩٤املائدة:  ژ ھ ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژقال هللا تبارك وتعاىل 

اإلنسان بيده أو رحمه أو بشيء من سالحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال هللا تعاىل وحدثين عن 
م مل جل الصيد فأعانه عليه غريه من ماء أو كلب غري معلَّ مالك أنه مسع أهل العلم يقولون إذا أصاب الر 

يؤكل ذلك الصيد إال أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حىت ال يشك أحد يف أنه هو قتله 
وأنه ال يكون للصيد حياة بعده قال حيىي ومسعت مالًكا يقول ال أبس أبكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه 

 ا من كلبك أو كان به سهمك ما مل يبت فإذا ابت فإنه يكره أكله.ه أثرً وإذا إذا وجدت ب
يقول رمحه هللا تعاىل بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب الصيد ابب ترك ما قتل املعراض واحلجر يعين ما قتل 

لك عصا طويلة غليظة تقتل بثقلها وكذلك احلجر قال حدثين حيىي عن ماابملثقل ال ابحملدد قُتل ابملعراض 
عن انفع أنه قال رميت طائرين حبجر وأان ابجلُْرف، موضع..، فأصبتهما كأنه حبجر واحد حجر واحد 
فأصاب طائرين فأما أحدمها فمات فطرحه عبد هللا بن عمر ملاذا؟ ألنه مل حيصل تذكيته وال إهنار دمه من 

آلخر فذهب عبد هللا بن عمر أي موضع من بدنه ابلصيد ابحملدد فطرحه عبد هللا بن عمر ألنه ميت وأما ا
اختنت وهو »يذكيه بَقُدْوم َقُدْوم آلة النجار على وزن رسول ويف احلديث الصحيح أن إبراهيم عليه السالم 

وهذا خيتلفون هل املراد به اآللة آلة النجار أو موضع يقال له القدوم املقصود أن هنا  «ابن مثانني ابلقدوم
بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه ما أدركه فطرحه عبد هللا أيًضا يقول وأما اآلخر فذهب عبد هللا 

 ايعين كسابقه ألنه صار حكمه حكم سابقه وحدثين عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن حممد كان يكره م
 قتل اقتل املعراض والبندقة والكراهية عند املتقدمني أعم من أن تكون للتنزيه بل تتناول كراهية التحرمي م

املعراض الذي سبق ذكره والبندقة البندقة هل املراد هبا السالح املوجود اآلن؟ ال ال، السالح حادث السالح 
حادث، فاملراد ابلبندقة املأكول املأكول من احلب أو حنوه ألنه يقتل بثقله قد يقول قائل أن أن البندقة 



ى مجل ما أثرت فيه لكن لو رميتها على طائر ليست ثقيلة لتقتل نقول الثقل واخلفة نسبية لو رميتها على عل
 صغري تؤثر فيه.

 طالب: ............. 
 وش فيه؟

 طالب: ............. 
لكنهم كانوا يستعملونه يستعملونه أنت لو ما معك سالح وشفت لك طائر على على شجرة ما تضربه هبا 

 العصا الغليظة عشان إذا سقط تذكيه؟ هاه.
 طالب: ............. 

املقصود أنه قد يلجأ إليه لكن هو ما يؤكل ما صيد به ال بد من تذكيته. حدثين عن مالك أنه بلغه أن 
سعيد بن املسيب كان يكره أن تقتل اإلنسية مبا يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه يعين لو أن مجالً إنسًيا أو 

لسالح ابملسدس وشبهه قتلوه هل هذا بقرة إنسية أو كبش إنسي هرب تبعوه تبعوه ما استطاعوا إمساكه فبا
حكمه حكم الصيد أو حكمه وجوب التذكية مطلًقا كنظرائه من احليواانت األهلية؟ إذا استنفذت الوسائل 
ومل يستطاع إال صيده فهو صيد حكًما وهنا يقول كان يكره أن تقتل اإلنسية مبا يقتل به الصيد من الرمي 

 متكن تذكيته فحكم حكم الصيد قال مالك وال وال أرى أبًسا مبا وأشباهه هذا مع إمكان تذكيته وإذا مل
أصاب املِعراض إذا خسق يعين خرق اجللد وأهنر الدم وبلغ املقاتل وال أرى أبًسا مبا أصاب املعراض إذا 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژخسق وبلغ املقاتل أن يؤكل يعين نفذ إىل اجلوف قال هللا تبارك وتعاىل 

قال فكل شيء انله اإلنسان بيده أو رحمه أو بشيء من سالحه فأنفذه   ٩٤ئدة: املا ژ ھ ہ     ہ ہ
وبلغ املقاتل فهو صيد كما قال هللا تعاىل إذا بلغه بلغ املقتل ابلرمح أو ابلسالح ونفذ فيه وبلغ املقتل فإنه 

ليها هنا هو ما صيد لكن ابليد ابليد كيف ينفذ املقتل فكل شيء انله اإلنسان بيده ولعل اليد ما ينسب إ
يليق هبا من التذكية يعين ما ميسك ابليد ال بد من تذكيته سواء كان أهلًيا إنسًيا أو وحشيا فلكل من هذه 
املذكورات ما خيصه من حكم قال وحدثين عن مالك أنه مسع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد 

ه غريه من ماء أو كلب رمى الطائر بسهم فوقع الطائر فأعانه عليه غريه يعين مل يستقل بصيده وإمنا أعانه علي
من الشجرة على املاء يف وسط املاء أو أث ر فيه هذا يعين أثر الصيد أث ر فيه فسقط حبيث تناوله كلب آخر 
فصاده يعين هو األصل هو َمصيد ابآللة من سهم أو سالح وحنوه مث بعد ذلك مل يستقل هذا األثر مبوته 

هذه اآللة وبسبب آخر إما غرق يف ماء أو وقوعه حول أو قرب كلب معلَّم حبيث أث ر فيه وإمنا موته بسبب 
حىت صاده قال من ماء أو كلب غري معلم أما لو كان املشارِك لو كان املشارك هلذا اإلنسان آبلته كلب  

ن كلب غري معلم مع معلم يتأثر واال ما يتأثر ال يتأثر ملاذا؟ ألنه يصح أن يستقل ابحلكم يستقل ابألثر لك



صنيع اإلنسان آبلته ال يبيح أكل هذا املصيد ملاذا؟ ألنه مشكوك فيه هل موته بسبب أثر الصيد أو بسبب 
الكلب غري املعلم؟ مل يؤكل ذلك الصيد إال أن يكون سهم الرامي قد قتله سهم الرامي قد قتله يعين تكون 

لسهم إىل جوفه حبيث يغلب على الظن أنه ال يعيش اإلصابة قاتلة أو بلغ مقاتل الصيد يعين دخل هذا ا
عض ببعد ذلك حىت ال يشك أحد يف أنه هو قتله وأنه ال يكون للصيد حياة  بعده بعض اإلصاابت مميتة 

اإلصاابت مميتة ومع ذلك حىت لو كانت اإلصابة مميتة ويغلب على الظن أنه مات فيها ووقع يف ماء أو 
 لب يف هذه الصورة جانب احلظر الذي هو املنع، نعم.فريسة لكلب غري معلم فالذي يغ

 طالب: ............. 
 وش أيخذون؟

 طالب: ............. 
 ال هذا ما جيوز املقصود أنه يفري األوداج.

 طالب: ............. 
 يعين هكذا؟

 طالب: ............. 
 ال ال ما جيوز هذا ما هو بذبح ذا هذا ما هو بذبح ذا هذا خنق ذا.

 طالب: ............. 
 وش فيهم؟

 طالب: ............. 
إذا كان يكفي يف ذلك غلبة الظن شيء، وإذا قلنا أنه إذا اشارك يف قتله ُمبيح وحاظر فاحلظر مقدم على 

 اإلابحة.
 طالب: ............. 

 حمددة؟
 طالب: ............. 

ال أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل ال ما تكفي هذه مثل املعراض، قال مل يؤكل ذلك الصيد إ
الصيد يعين وصل إىل أجزاء يف داخل البدن ال يعيش الصيد بعدها حىت ال يشك أحد أنه قتله وأنه ال 
يكون للصيد حياة بعده قال ومسعت مالًكا يقول ال أبس أبكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه رمى طائر 

لطائر مي ت والسبب نظر فيه اإلصابة ويعرف أهنا إصابته هذا الطري هو وطار راح بعيًدا وبعد مدة وجد هذا ا
الذي أطلق عليه ما يقتله قال ال أبس أبكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه لكن ما يكون هناك وقع يف ماء 



واال أث ر فيه غري سهمك أنت مسيت على سهمك واحتمال أن يكون مات بغريه من غري مبيح أنت ال بد 
هذا سهمك وأن هذا هو الطائر الذي صوبته وحينئٍذ ال مينع من أكله إذا وجدت به أثر من   أن تعرف أن

كلبك أو كان به سهمك ما مل يبت فإذا ابت فإنه يكره أكله إذا ابت احتمال أنه عاش بعد اإلصابة وحيي 
صرب إىل الغد  بعدها حياة مستقرة مث بعد ذلك مات أبجله من الغد وحيتمل أن يكون مات فورًا وإذا كان

 ، نعم.«فكله ما مل يننت»أو ُصرب عنه إىل الغد فإنه حينئٍذ يننت وجاء يف احلديث 
 طالب: ............. 

إيه ال بد ال بد من أن يذكر اسم هللا ال بد أن يسمي عند الرمي وعند إرسال الكلب املعلم وعند إرسال 
 الطائر املعلم اجلوارح والكواسر كلها يسمى عليها.

 الب: ............. ط
كله ما مل يننت كله »على كل حال إذا كانت تنهر الدم وخَتزق اجللد خالص يكفي لكن قد يقول قائل أن 

ه اليهودي على خبز شعري وإهالة َسِنخة فأضا -عليه الصالة والسالم-معارض بكون النيب  «ما مل يننت
جات التغري متفاوتة منها التغري الذي ينشأ عنه إهالة عبارة عن شحم متغري يعين رائحته متغرية نقول در 

الضرر ومنها التغري الذي ال ينشأ عنه ضرر فإذا كان التغري يسري ال ينشأ عنه ضرر فإنه يؤكل حينئٍذ وإذا  
 كان كثريا حبيث يتضرر آكله فإنه ال جيوز.

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه..
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، فيه أحد يقرأ.
ني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا إىل يوم احلمد هلل رب العامل
 الدين، أما بعد:

فقال املؤلف فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف صيد املعلمات حدثين حيىي عن مالك عن انفع 
 يك.عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول يف الكلب املعلم كله ما أمسك عل

 كْل كْل.
كْل ما أمسك عليك إن قتل وإن مل يقتل وإن مل يقتل وحدثين عن مالك أنه مسع انفًعا يقول قال عبد هللا 
قال عبد هللا بن عمر وإن أكل وإن مل أيكل وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أيب وقاص أن أنه سئل 

ق وإن مل تبق إال بضعة واحدة وحدثين عن مالك عن الكلب املعلَّم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن مل تب
 أنه مسع بعض أهل العلم يقولون يف البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إذا كان يفقه كما.

 أنه أنه إذا كان أنه إذا كان يفقه.
ا وما أشبه ذلك أن وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكالب املعَلمة فال أبس أبكل ما قتلت مم
صادت إذا ذكر اسم هللا على إرساهلا قال مالك قال مالك رمحه هللا وأحسن ما مسعت يف الذي يتخلص 
الصيُد من خمالب البازي أو من الكلب مث ياربص به فيموت أنه ال حيل أكله قال مالك رمحه هللا فكذلك  

 كل كل ما قدر على كل ما ُقدر على ذحبه وهو يف خمالب البازي أو يف الكلب.
 أو يف يف  الكلب أو يف يف  الكلب فمه.

 أو يف يف  الكلب؟
 نعم.

أو الكلب فإنه ال حيل أكله قال  على ذحبه حىت يفتله البازيصاحبه وهو قادر  أو يف يف  الكلب فياركه
ر  يف ذحبه حىت ميوت فإنه ال حيل أكله قال مالك رمحه هللا وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي  فيفَ 

محه هللا األمر اجملتمع عليه عندان أن املسلم إذا أرسل كلب اجملوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان مالك ر 
 فأْكل ذلك الصيد حالل ال أبس به وإن مل يذكه املسلم وإمنا وإمنا مْثل ذلك. ..معلًَّما فأكل
 َمَثل ذلك.

 و بنبله فيقتل هبا فيصيده ذلك وذبيحته.أو يرمي بقوسه أ وإمنا َمَثل ذلك مثل املسلم يذبح بشفرة اجملوسي
 فصيده.



فيقتل هبا فصيده ذلك وذبيحته حالل ال أبس أبكله وإذا أرسل اجملوسي وإذا أرسل اجملوسي كلب املسلم 
 الضاري كلب املسلم الضاري  على صيد فأْخذه.

 فأَخذه.
 فأَخذه فإنه ال يؤكل ذلك الصيد إال أن يذكى وإمنا مثل قوس املسلم.

 ذلك وإمنا مثل ذلك مثل قوس املسلم.مثل 
 وإمنا َمَثُل ذلك مثل قوس املسلم ونبله أيخذها أيخذها اجملوسيِ  فريمي به.

 اجملوسيه اجملوسيه اجملوسيه.
 اجملوسيه فريمي هبا الصيد فيقتله ومبنزلة شفرة املسلم يذبح هبا اجملوسيه فال حيل أكل شيء من ذلك.

صلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما احلمد هلل رب العاملني و 
 بعد:

فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل يف كتاب الصيد ابب ما جاء يف صيد املعلَّمات يعين من من الكالب والطيور 
هو الكلب وصار صيده  واجلوارح مما يذكره أهل العلم يف فضل العلم أن العلم أث ر يف أجنس املخلوقات الذي

حالل ألنه أثر فيه العلم وإال فاألصل أنه أجنس من غريه جاء األمر بغسل ما يلغ فيه الكلب سبع مرات 
والثامنة ابلاراب ومل يوجد ذلك يف غريه وإن كان بعض أهل العلم يقيس اخلنزير عليه لكن هذا داللة على 

حالل وإذا مل يكن معلًَّما فإن صيده جنس حىت يغسل  غلظ جناسته ومع ذلك إذا صاد وهو معلَّم فإن صيده
سبًعا ويارب كغريه مما يلغ فيه فهذا مما يذكره أهل العلم يف فضل العلم وأنه نفع حىت يف أجنس األمور يف 
أجنس املخلوقات نفع العلم والتعليم فكيف ابملكلف الذي يتقرب به إىل هللا جل وعال؟ قال حدثين حيىي 

ع عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول يف الكلب املعلم وضابط التعليم أنه إذا ُزجر ازدجر عن مالك عن انف
فالتعليم يفيد فيها   ٤املائدة:  ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ژوإذا هُني كف  وإذا أُرسل أطاع، هذا ضابط التعليم 

يقول يف الكلب  يفيد وينفع فيها خبالف الكلب غري املعلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كان
إذا أرسلته ومسيت هللا جل وعال مع إرساله فإذا صاد  قتل وإن مل يقتل يعيناملعلَّم كل ما أمسك عليك إن 

وضابط   ٤املائدة:  ژ ھ  ھ ہ ہ ژفكل ما أمسك عليك ما أمسك عليك وهذا منصوص عليه 
فسه فاخلالف بني أهل العلم يف اإلمساك عليك أال أيكل شيًئا من الصيد فإن أكل فإمنا هو إمنا أمسك لن

 أنه إمنا أمسكه لنفسهالصيد إذا أكل منه الكلب املعلَّم أو اجلارح املعلَّم معروف بني أهل العلم ومفهوم اآلية 
إذا أكل أمسكه لنفسه من متام التعليم أال أيكل لكن هل هو من مسمى التعليم أو من متامه إن كان من 

مبعلم إن كان من مسمى التعليم من مفهوم التعليم إذا أكل فإنه ال حيل ما مسمى التعليم فالذي أيكل ليس 
صاده وهذه داللة على أنه إمنا أمسكه لنفسه ومنهم من يقول أن التعليم ضابطه أنه إذا أرسل امتثل إذا 



أرسل امتثل وإذا زجر ازدجر هذا الضابط وكونه أيكل ال يعين أنه أمسكه لنفسه بقدر ما يكون أمسكه 
ليك وحاجته أو نفسه دعته إىل األكل منه يعين إذا أرسلت ولدك إىل حمل قلت له هذا رايل رح جب ع

خبز رح جب لنا خبز من املخبز وجاب اخلبز حار فنزعته نفسه وأكل منه قطع منه قطعة فأكل هو جاب 
ين يكون أمسك لك اخلبز لك واال له؟ لننظر هل هذا له أثر يف التعليم وعدمه وأثر يف اإلمساك وعدمه يع

واال أمسك له إن أكل حىت يشبع فإمنا أمسك لنفسه وترك الباقي لك حينما مل حيتج إليه وإن كان أكل 
شيًئا يسريًا وسيأيت..، وإن مل تبق إال بضعة واحدة املسألة خالفية بني أهل العلم وسبب اخلالف كونه إمنا 

ليم أو من مكمالت التعليم؟ وهل يؤثر األكل أمسك ذلك أو له وهل األكل وعدم األكل من مسمى التع
اليسري يعين مثل ما ذكران يف الولد إذا أرسلته ليأيت لك خببز فلما أخذ اخلبز من اخلباز انزعته نفسه أن أيكل 
قطعة منه إن أكل اخلبزة كاملة فإمنا اشاراه لنفسه ال لك معروف هذا إذا جاء قال وهللا شريته وأكلته حتصل 

كان قليل حيصل لكن إذا أكل شيًئا يسريًا انزعته نفسه عليه فإن هذا ال يؤثر يف االمتثال ال   ال سيما إذا
يؤثر يف االمتثال كل ما أمسك عليك يعين ما أمسك عليك لك يعين طاعة إلرسالك وأمرك وزجرك خبالف 

صيد انت
َ
هى خالص صيد ما إذا أمسك لنفسه إن قتل وإن مل يقتل يعين إن قتل إن خرجت وزهقت نفس امل

هذا يؤكل إن مل يقتل وبقي فيه حياة فيؤكل شريطة أن يُذَك ى شريطة أن يذكى قال وحدثين عن مالك أنه 
مسع انفًعا يقول قال عبد هللا بن عمر وإن أكل وإن مل أيكل كأهنم يرون أن األكل ليس أو عدم األكل ليس 

أيكل شيًئا يسريًا يكف به نفسه ال يضر يف من مسمى التعليم وأنه إذا أكل إمنا هو من منازعة النفس 
التعليم قال وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أيب وقاص أنه سئل عن الكلب املعلم إذا قتل الصيد 
فقال سعد كل وإن مل تبق إال بضعة واحدة ألنه يصدق عليه أنه صيد ِصْيد بكلب معلم أو جارحة أو  

  ھ ہ ہ ژاألكل من ُمسَمى التعليم وأن هذا ال يؤثر يف قوله  كاسب معلَّم وكأن هؤالء ال يرون عدم

 هذا ال يؤثر لكن إذا أكل هل له أثر يف كونه أمسك لك أو أمسك له؟  ٤املائدة:  ژ ھ
 طالب: ................ 

 لو مل يرسله صاحبها من جهة أخرى أنه لو مل يرسل واضح األثر أنه إذا أكل إمنا أمسكه له لكن ينظر أيضً 
وتبع صيًدا دون إرسال فصاده وأكل منه هذا ظاهر يف كونه أمسك له لكن إذا كان ال يذهب وهو ال 
ينطلق إىل الصيد إال إبرساله فاملؤثر فيه اإلرسال ال احلاجة إىل األكل فإن انطلق إىل إىل الصيد من دون 

ه ال لصاحبه وهنا وإن مل تبق إال إرسال هذا واضح أنه إمنا صاده لنفسه فإن أكل عرفنا أنه مما أمسك عليه ل
بضعة بضعة واحدة يعين قطعة منه إذا مل تبق من الصيد إىل قطعة واحدة قال وحدثين عن مالك أنه مسع 
بعض أهل العلم يقولون يف البازي نوع من الطيور معروف عند أهل الطيور والُعقاب كذلك نوع آخر 

 قر.والصقر أشهر من أن يعر ف لكن الذي ال يعرف الص



 طالب: ................ 
نعم يشويه، يباع أبلوف مؤلفة مث أييت من ال يعرف فيشويه، ألن يف بعض األنواع من الطيور وأنواع من 
املاشية ابهضة األمثان يعين مثاًل التيس مثاًل أو جوز احلمام بيع بعشرات األلوف مث أييت من ال يعرف فيقدم 

الد هذا صاحب هبيمة األنعام ملاذا؟ ألنه ال يعرفه وكذلك ال يعرف هذا التيس لضيوفه ولد مثاًل من أو 
الفضل ألهله إال أهل.. إال ذوو الفضل ال يعرفه إال أهله جتدون بعض الفضالء ميتهن ويهان يف بعض 

 املواطن مثل الذي شوى الصقر هذا مثل سائر مثل سائر.
 طالب: ................ 

 على كالمه إيه على كالمه، نعم.
 طالب: ................ 

 ال، على افاراض أنه قرب وُعل م وُدرب وتدرب هذا على افاراض.
 طالب: ................ 

ميكن ترويضه ميكن، األسود ترو ض األسود  أو ال؟هو وجوده موجود لكن هل يستعمل يف هذا الباب 
صيد به فاألمر كذلك. وما أشبه  تروض على كل حال هو كالم اإلمام مالك يعين ما هو ملزِم إن وجد إن

ذلك أنه إذا كان يفقه يفقه يعين يفهم كما تفقه الكالب املعلَّمة قد يقول قائل هذه حيواانت ال عقول هلا 
فكيف ينسب إليها العلم وينسب إليها الفقه لكنه علم وفقه مناسب هلا وخلِلقتها وتركيبها ويف احليواانت 

تنتفع به وما يضرها جتد الكبش يفر من الذئب ألنه  ماا مَلكات تدرك هبا مَلَكات ليس فيها عقول إمنا فيه
يعرف أنه يضره ويتبع الكأل يعرف أنه ينفعه وهناك من دقائق األمور اليت قد ختفى على أصحاب العقول 
ويدركها بعض احليواانت بل بعض احلشرات ابن القيم رمحه هللا يف مفتاح دار السعادة ذكر عجائب عن عن 

عض املخلوقات ذكر عن النمل أنه جيمع قوت السنة يف جحره من احلب مث يقسم احلبة إىل قسمني خشية ب
أن تَنبت من أصغر املخلوقات النمل والذر وميكن ابن آدم ما تفطن هلذا إال من النمل قد ال يتفطن ملثل 

 هذا وينبت ويضيع عليه وذكر عن بعض احليواانت األخرى أشياء كثرية، نعم.
 لب: ................ طا

تنبت إيه عجائب عجائب، ويف العصر الذي نعيشه الذي يسمونه عصر النور وعصر العلم وصل كثري من 
الناس إىل مستوى ال تقبله البهائم يف احليوانية إغراق يف احليوانية هللا املستعان. وما أشبه ذلك أنه إذا كان 

ما قتلت مما صادت ألن الصيد كما يكون ابلكالم يكون  يفقه كما تفقه الكالب املعلمة فال أبس أبكل
بغريها إذا قبلت التعليم إذا ذكر اسم هللا على إرساهلا وهذا شر  ال بد منه إذا نسيت أن تذكر اسم هللا 
عليها فال جيوز لك أن أتكل قال مالك رمحه هللا وأحسن ما مسعت يف الذي يتخلص الصيد من خمالب 



اده الباز أو الكلب وتركه صاحبه بيده حىت مات هذا ال حيل أكله هذا إذا مل ميت البازي أو من الكلب ص
أثناء الصيد يعين جاء به الكلب حي ما مات أو جاء به البازي قبل أن ميوت مث ياربص به صاحبه حىت 

الذكاة  مات هذا ال حيل أكله ألنه ميتة ألن الصيد ليس حالة اختيار وإمنا هو حالة اضطرار األصل يف احلل
هذا األصل فإذا أمكنت الذكاة مل مل حيل األكل بدوهنا مل حيل األكل بدوهنا فإذا أُدرك وبه رمق حياة فإنه ال 
بد من تذكيته قال مالك وكذلك كل ما ُقدر على ذحبه وهو يف خمالب البازي أو يف يف  الكلب يف يعين فمه 

 يف  امرأته مثله أو يف يف  الكلب فياركه صاحبه واألصل فيها التخفيف وقد ُتشدد الكلب حىت ما يضعه يف
وهو قادر على ذحبه فياركه صاحبه قادر على ذحبه حىت يقتله البازي أو الكلب فإنه ال حيل أكله ملاذا؟ ألن 
التذكية هي األصل والصيد إمنا هو حالة اضطرار فإذا أُدرك وأمكن أمكن األصل الذي هو الذبح تعني وإال 

وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي رماه بوسيلة من وسائل الرمي إما بسهم أو حبجر فال، قال مالك 
حمدد أو برصاص أو ما أشبه ذلك مث سقط حيًّا ال بد من تذكيته فإن مات فهو ميتة وكذلك الذي يرمي 

هللا األمر الصيد فيناله وهو حي فيفر   يف ذحبه حىت ميوت فإنه ال حيل أكله ألنه ميتة قال مالك رمحه 
اجملتمع عليه عندان يعين عند علماء بلدان أن املسلم إذا أرسل كلب اجملوس الضاري كلب معلَّم لكنه جملوسي 
مسلم أرسل كلب جموسي ضاري يعين معلَّم فصاد أو قتل يقول أنه إذا كان معلًَّما فأكل ذلك الصيد حالل 

ملسمِ ي ألن الكلب حكمه حكم اآللة حكمه حكم اآللة ال أبس به وإن مل يذكِ ه املسلم ملاذا؟ ألن العربة اب
فالذي أرسله إذا مسَّى هللا عليه وهو ممن حتل تذكيته حلَّ صيده مسلم أرسل كلب جموسي ومسَّى فصاد 
الكلب حالل ملاذا؟ قال ألن الكلب مبنزلة اآللة أخذ سكني جموسي وذبح هبا والذابح مسلم حيل واال ما 

لو أن جموسًيا أخذ كلًبا معلًما ملسلم وأرسله إىل الصيد الكلب كلب مسلم وصاد حيل؟ حيل، لكن العكس 
هلذا اجملوسي الصيد ال حيل ملاذا؟ ألن الكلب مبنزلة السكني كأن جموسيًّا أخذ سكني مسلم فذبح هبا عكس 

 املسألة السابقة فال حيل حينئٍذ.
 طالب: ................ 

 اجملوسي؟
 .. طالب: ..............

 ال ما يصلح ما ميكن، خاص أبهل الكتاب خاص أبهل الكتاب.
 طالب: ................ 

ال املرَسل آلة آلة مثل السكني. قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن املسلم إذا أرسل كلب اجملوس 
ذلك الصيد حالل  الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان أنه إذا كان معلًما فأكل ذلك الصيد فأْكل نعم فأْكلُ 

حالل ال أبس به وإن مل يذكه املسلم وإمنا مثل ذلك مثل املسلم يذبح بشفرة اجملوسي يعين بسكني اجملوسي 



أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل هبا فصيده ذلك وذبيحته حالل ال أبس أبكله املسألة الثانية إذا أرسل 
يؤكل ذلك الصيد إال أن يُذكى وإمنا مثل ذلك مثل اجملوسي كلب املسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه ال 

قوس املسلم ونبله أيخذها اجملوسي فريمي هبا الصيد فيقتله ومبنزلة شفرة املسلم يذبح هبا اجملوسي فال حيل 
 أكل شيء من ذلك، نعم.
 طالب: ................ 

 إيه ال بد ال بد ال بد أن أن أن يُنهر الدم ألنه يكون منخنق، نعم.
ب ما جاء يف صيد البحر. حدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد الرمحن بن أيب هريرة سأل عبد هللا بن اب

   ٻ ٻ ٻ ٱ ژعمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله قال انفع مث انقلب عبد هللا فدعا ابملصحف فقرأ 

ريرة أنه أنه ال أبس أبكله قال انفع فأرسلين عبد هللا بن عمر إىل عبد الرمحن بن أيب ه  ٩٦املائدة:  ژ ٻ
وحدثين عن مالك عن زيد بن أسلم عن عن عن سعد اجلاري موىل عمر موىل عمر بن اخلطاب أنه قال 
سألت عبد هللا بن عمر عن احليتان يقتل بعضها بعًضا أو متوت صَرًدا فقال ليس هبا أبس قال سعد مث 

 سألت عبد هللا بِن عمر.
 ابَن.

 رو بن العاص.مث سألت عبد هللا بِن عم
 ابَن.

مث سألت عبد هللا بَن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن أيب سلمة بن 
عبد الرمحن عن أيب هريرة وزيد بن اثبت أهنما كاان ال يراين مبا لفظ البحر أبًسا وحدثين عن مالك عن أيب 

هل .. قدموا فسألوا مروان بن احلكم عما لفظ البحر فقال الزاند عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن انًسا من أ
 ليس به أبس وقال اذهبوا إىل زيد بن اثبت وأيب هريرة فاسألومها فسألومها عن ذلك مث ائتوين.

 فاسألومها فاسألومها.
خربوه فاسألومها عن ذلك مث ائتوين فأخربوين ماذا يقوالن فأتومها فسألومها فقاال ال أبس به فأتوا مروان فأ

 فقال مروان قد قلت لكم قال مالك ال أبُس أبكل احليتان.
 ال أبَس.

هو الطهور »قال يف البحر  -صلى هللا عليه وسلم-ال أبَس أبكل احليتان يصيدها اجملوسي ألن رسول هللا 
 قال مالك وإذا ُأكل ميتا فال يضره من صاده. «ماؤه احلل ميتته

ب ما جاء يف صيد البحر صيد البحر جاء فيه احلديث حديث أيب هريرة نعم يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل اب
 «هو الطهور ماؤه احلل ميتته»ُسئل عن الوضوء مباء البحر فقال  -عليه الصالة والسالم-املشهور أن النيب 



وان فحي «أحلَّ لنا ميتتان ودمان فامليتتان احلوت واجلراد أو السمك واجلراد» -عليه الصالة والسالم-وقال 
ًتا البحر الذي ال يعيش إال يف البحر هذا يؤكل يؤكل   وقد ال يتصور إال أن يكون ميِ ًتا ألنه «احلل ميتته»مي ْ

يف الغالب إذا أخرج عن البحر مات وقد حيىي مدة يسرية ويضطرب ويتحرك مث ميوت لكن ليست حياته 
قلياًل قبل أن ميوت لكن سواء مات يف مستقرة فالذي ال يعيش إال يف البحر إذا أخرج منه ميوت قد ميكث 

البحر أو خارج البحر ميتته حالل شريطة أال يكون ممن مما يعيش يف الرب والبحر أو ال يكون ممن يعيش يف 
الرب فقط يعين لو أن إنسااًن أو حيوااًن براًي غرق فمات يف البحر هل نقول أن هذا ميتة البحر ابعتبار أنه 

؟ ال، معناه عند أهل العلم الذي ال يعيش إال فيه وعلى «احلل ميتته»ديث مات يف البحر ويدخل يف ح
هذا الذي يعيش يف الرب هذا ما فيه إشكال والذي يعيش يف الرب والبحر يغلب فيه جانب الرب فال يؤكل إال 
يف ُمذكى والذي ال يعيش إال يف البحر هو الذي حتل ميتته وهل كل ما يعيش يف البحر ولو كان له نظري 

الرب حمرم منصوص عليه ابلنص يؤكل واال ما يؤكل؟ فمثاًل خنزير البحر كلب البحر إنسان البحر هذه تؤكل 
؟ هل  ٨املائدة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژواال ما تؤكل؟ املسألة خالف يعين هل يتناوهلا اخلنزير قوله 

مفرد  «ميتته»ضاف د املله املفر يدخل يف هذا؟ أو املقصود ابخلنزير املعهود الربي وأما خنزير البحر فيشم
مبا جاء من حترمي حلم الكلب وحلم اخلنزير  «احلل ميتته»مضاف يفيد العموم يعين هل خنص عموم حديث 

أو حلم اإلنسان أو حلم فما يتناوله االسم خيص من ميتة البحر أو نقول أن ميتة البحر ابقية على عمومها 
معروف اخلالف فيها لكن الذي يظهر أن كل ما يعيش يف البحر وال والتحرمي إمنا هو حليوان الرب املسألة 

يعيش يف غريه أنه حل يعين حالل وحدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد الرمحن بن أيب هريرة سأل عبد 
هللا بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله فنهاه عن أكله طيب السمك إما أن ميوت يف البحر ويطفو 

ساحل أو يستخرج تعرض له وهو حي مث يستخرج فيموت قبل ما ما حيتاج إىل تذكية ويلفظه على ال
املستخرج قبل أن ميوت ولو مات فورًا هذا ما فيه خالف بني أهل العلم لكن الكالم يف الطايف يعين مات 

هللا بن  يف البحر مث لفظه البحر اجلمهور على أنه حالل واحلنفية يرون أن الطايف ليس حبالل قال سأل عبد
 ژعبد هللا يعين رجع إىل بيته فدعا ابملصحف فقرأ  بعمر عم ا لفظ البحر فنهاه عن أكله قال انفع مث انقل

اآلن أفىت مث بعد ذلك راجع راجع املسألة وش يراجع وش عنده يراجع   ٩٦املائدة:  ژ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ
دعا املصحف يعين  -عليه الصالة والسالم- عند املغين واجملموع والفتاوى ما عنده إال كتاب هللا وسنة نبيه

يراجع الكتاب والسنة واال برياجع كتب  ييبلو طالب علم يسأل عن مسألة تشكل عليه وين وش برياجع؟ 
الرجال إيه برياجع كتب الرجال ألهنا أيسر له وهي مستمدة من الكتاب والسنة يعين ال يعاب يف هذا لكن 

يستدل له ينظر مأخذ هذا القول املسألة مفارضة يف طالب علم حنا  مع ذلك إذا وقف على قول ال بد أن
ما نتكلم عن عامة طالب علم سئل عن مسألة ورجع مثاًل فورًا إىل املغين أو اجملموع أو كذا قال يقول 



صاحب اجملموع حرام وصاحب املغين يقول كذا ال اسأل عن احبث عن دليل القول خلِ  معولك وعمدتك 
يف األول هناه عن ذلك مث قال   ٩٦املائدة:  ژ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژر دعا ابملصحف وقرأ الدليل ابن عم

انفع فأرسلين عبد هللا بن عمر إىل عبد الرمحن بن أيب هريرة أنه ال أبس أبكله اآلية تدل على األكل واال 
بحر الذي عدم األكل؟ على األكل ألن هذا الذي لفظه البحر ليس بصيد حبر إمنا هو طعام حبر صيد ال

يصيده وش يسمونه؟ الصياد على كل حال أايًّ كانت تسميته هذا صيد ما عداه طعام طعام حبر وهذا على 
هذا الفهم طعامه حالل فأرسل عبد الرمحن بن أيب هريرة ال أبس أبكله، وجتد بعض الناس يفيت بشيء يفيت 

يتبني له ابلدليل العكس أتخذه العزة  يسأل فيفيت فورًا يسأل عن شيء فيقول حرام واال حالل مث بعد ذلك
ابإلمث يصعب عليه أن يذهب إىل فالن الذي أفتاه أو يرسل قال تراي أخطأت يف الفتوى أو ما أصبت 
فاملسألة خالف ما قلت هذا ثقيل على النفوس ثقيل فتجده يبحث يف املذاهب األخرى عل ه أن جيد من 

ولرأيه هذا هذا العمل ال جيوز حبال وقد يغري رأيه فيما بعد قد يوافقه فهو عرف أراد أن يسخر األدلة لقوله 
يقول حالل وقد أفىت أبنه حرام يقول هذا شيء ال يضر هذاك اجتهاد وهذا اجتهاد واألئمة كلهم حيفظ 
عنهم أكثر من قول لكن هل قوله األول انشئ عن اجتهاد أو جمرد عجلة واسارواح وميل وإفتاء مبجرد ما 

يف الذهن إن كان عن اجتهاد االجتهاد ال ينقض ابجتهاد واألئمة يؤثر تؤثر عنهم األقوال  وقر أو انقدح
لكن اإلشكال إذا كان أفىت من غري تروي من غري نظر من غري استدالل مث تبني له أنه قد أخطأ هذا يقع 

طأت والصواب كذا فيه كثري من الناس وأتخذه العزة ابإلمث وال يستطيع ال تطاوعه نفسه أن يقول تراي أخ
ابن عمر قال اذهب أرسلين عبد هللا بن عمر إىل عبد الرمحن قال إنه ال أبس أبكله وهذا نتيجة املراجعة قال 
وحدثين عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد اجلاري نسبة إىل اجلار الذي سيأيت أن انًسا من أهل اجلار 

ر بن اخلطاب أنه قال سألت عبد هللا بن عمر عن احليتان وقالوا إنه بلد أو ضاحية قريبة من املدينة موىل عم
يقتل بعضها بعًضا يعين متوت بسبب اعتداء بعضها على بعض أو متوت صَردا يعين من الربد متوت من الربد 
فقال ليس هبا أبس ألن التصور أنه يف حال شدة الربد وهذه احليواانت يف املاء املاء بطبعه ابرد ويقبل الربودة 

من غريه ولذا جتدون البحار واألهنار يف بعض فصول السنة تغطى بثلوج وقالوا هذا من نعمة هللا جل أكثر 
وعال أن تغطى هذه البحار وهذه األهنار ابلثلوج ملاذا؟ ليكون املاء يف األسفل دافئ انقطع عنه اهلواء حيول 

ا فقال ليس هبا أبس قال سعد مث سألت هذا الثلج بينه وبني اهلواء فيدفأ املاء قال أو صرًدا أو متوت صردً 
عبد هللا بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك كلهم اتفقوا على أن ما مات يف البحر ولو مل يصد أنه حالل، 

 نعم.
 طالب: ................ 



ال هو قد قد يكون النظر يعين تظافر النظر يف املصحف مع ما يف نفسه من حفظ يعين أحيااًن حتفظ 
كن إذا نظرت إليه يف كتاب أو شيًئا من هذا استطعت أن تستنبط منه أكثر مما يف ذهنك ولذلك احلديث ل

ترون كثري من من العلماء حيفظ املنت وحيفظ القرآن وحيفظ من السنة ما حيفظ لكن جتده إذا أراد أن يشرح 
مث أراد يف نفسه عن  يضع الكتاب بني يديه ملاذا؟ ألنه قد خيفى عليه بعض األمور إذا شرح أول احلديث

احلديث مسائل كثرية لكن بعضها يضيع بعض إال إذا حدد يف املشروح وال يعين أين أحفظ املوطأ أو أحفظ 
الكتب اليت أشرحها ال ال أعين نفسي ال ال ال أعين نفسي، لكن هذا موجود حىت عند احلفاظ جتده حافظ 

يفسر وضع املصحف بني يديه وهذا ال شك أنه يعني  القرآن مثاًل يعين ال خيطئ فيه ومع ذلك إذا أراد أن
على االستنبا  يعني على االستنبا  يتصور اإلنسان يعين حيفظ كتاب مثل الزاد أو البلوغ ومن ومن حفظه 
يشرح ال بد أن يكون حافظًا للشرح كحفظه للمنت وإذا كان الشرح جمرد خواطر واستطرادات وبعض 

 بد من إحضار الكتاب قال وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن أيب املسائل ينبه بعضها على بعض فال
سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة وزيد بن اثبت أهنما كاان ال يراين مبا لفظ البحر أبًسا وهذا قول مجهور 
بن العلماء خالفًا للحنفية يسمونه الطايف قال وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن أيب هريرة عن أيب سلمة 

عبد الرمحن ذكران النزاع الذي حصل بني الشخصني واحد من بين راسب وواحد من بين طفاوة تنازعا يف 
غالم كل واحد يقول هذا غالمي فجاء من حيكم بينهم قال ألقوه يف البحر فإن طفا فهو من بين طفاوة 

ذا كثري إذا غرق يعين إذا مات وطفا صار وإن رسب فهو من بين راسب هذا يسمونه الطايف الذي وه
اإلنسان لفظ أنفاسه يطفو ومثله السمك وغريه لكن هل هذا ألن وزنه خف؟ أو ألي شيء أن مادامت 

 الروح موجودة فهو غرق.
 طالب: ................ 

 ؟يطفامىت 
 طالب: ................ 

الذي نظر فيما يوضع يف إيه بعد مدة ثالثة أايم أو عشرة أايم خف يعين يف هذه املدة؟ ألن املعروف يف 
إذا كان أكثر من وزنه فإنه يطفو اإلنسان يعين وزنه أكثر من  باملاء إن كان حجمه أقل من وزنه فإنه يرس

 حجمه ولذلك يرسب لكن إذا طاف هل معىن هذا أنه خف وزنه؟
 طالب: ................ 

 الظاهر أن هذا هو السبب خالص إذا مات اسارخى.
 ...... طالب: ..........
 وين؟ يف جوفه؟



 طالب: ................ 
إيه هني هني خيف خيف إذا احنبس اهلواء صار الوزن احلجم أكثر من من الوزن. وحدثين عن مالك عن أيب 
الزاند عن سلمة بن عبد الرمحن أن انًسا من أهل اجلار وقلنا أهنا ضاحية قريبة من املدينة قدموا فسألوا مروان 

لفظ البحر مروان أمري أمري لكنه أيًضا من أهل العلم من أهل العلم وإن شغلته اإلمارة فيما  بن احلكم عم ا
بعد فسأل مروان بن احلكم عما لفَظ البحر وهذا النظر يف سري مثل هؤالء يرى كيفية كيف تؤثر الدنيا على 

على حتصيل العلم ألن العلم يعين كم من شخص كان من أهل العلم املشار إليهم فتوىل أعمال ال تعينه 
بعض األعمال تعني على حتصيل العلم لكن أعمال بعيدة عن التحصيل جتده سريًعا ما ينسى ينسى إذا 
انشغل بغري العلم نسي العلم فسألوا مروان بن احلكم عما لفظ البحر فقال ليس به أبس وقال اذهبوا إىل زيد 

ك بدأ الشك وهو أهل العلم توىل اإلمارة وانشغل هبا اسألومها عن ذلك اآلن بدأ الشفبن اثبت وأيب هريرة 
أراد أن يتثبت وال شك أن هذه منقبة منقبة فقال اذهبوا إىل زيد بن اثبت وأيب هريرة فاسألومها عن ذلك مث 
ائتوين فأخربوين ماذا يقوالن؟ نعم لكي يتثبت من احلكم أو الفتوى الصحيحة فأتومها فسألومها فقاال ال أبس 

مروان فأخربوه فقال مروان قد قلت لكم لكن لو قاال به أبس ال جيوز أكله ماذا يقول مروان؟ يقول  به فأتوا
قد قلت لكم ييب يقول قد قلت لكم اذهبا فاسأالمها وأخربوين لكن قل قلت لكم أنه ال أبس به فوافقا على 

صلى هللا -ي ألن رسول هللا الفتوى قال مالك ال أبس أبكل احليتان ال أبس أبكل احليتان يصيدها اجملوس
ألن إذا كانت امليتة حالل فأكثر ما  «هو الطهور ماؤه احلل ميتته احلل ميتته»قال يف البحر  -عليه وسلم

يقال يف ذبح اجملوسي أنه ميتة وامليتة حالل وحينئٍذ تكون حالاًل ولو ذحبها غري من ال جتوز تذكيته.. من 
 جتوز تذكيته، نعم.
 .......... طالب: ..........

 يقول معلمكم أان أخربتكم.
 طالب: .................... 

 كأنه يقول قد قلت لك واحلمد هلل أهنم وافقوا على ذلك املسألة حمتملة ما فيها إشكال إن شاء هللا.
 طالب: .................... 

 لوا.هو لو فيه رفع يف النفس ما قال ما قال اذهبوا فاسألوا ما قال اذهبوا فاسأ
 طالب: .................... 

ترى أحيااًن املناصب يعاريها ما يعاريها مثل هذه التصرفات ال بعده لكن حجتهم ظاهرة يعين خمالفة للسنة 
وابتداع لكن هم، نسمع ما جيلسون له قال مالك وإذا وكل ذلك ميًتا فال يضره من صاد أايًّ كان يعين ولو  

 كان ممن ال تصح تذكيته، نعم.



 طالب: .................... 
أن هذا ما هو بصيد أن هذا ليس بصيد صيد البحر حالل لكن هذا ليس بصيد هذا ميتة هو طعام وأصرح 

 من كونه طعام كونه ميتة احلل ميتته، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب حترمُي أكَل كل ذي انب من السباع.
 ابب حترمِي.

حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن أيب إدريس عن أيب ابب حترمِي أكِل ذي انب من السباع. 
أكل كل »قال  -صلى هللا عليه وسلم-إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة عن أيب ثعلبة اخلشين أن رسول هللا 

وحدثين عن مالك عن إمساعيل بن أيب بن أيب حكيم عن عبيدة بن سفيان  «ذي انب من السباع حرام
 «أكل كل ذي انب من السباع حرام»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا احلضرمي عن أيب هريرة أن ر 
 قال مالك وهو األمر عندان.

يقول رمحه هللا تعاىل: ابب حترمي أكل ذي انب من السباع جاء النهي عنه يف الصحيحني وغريمها مع حترمي  
ل واال حرام؟ عند من الطري كل ذي انب من السباع كل ذي خملب من الطري الضبع حال بكل ذي خمل

احلنابلة جائز ودليلهم أن الصحابة جعلوا فيه فداء يف صيد احملرم له يفدى ولوال أنه حالل ما صار فيه فدية 
 وغريهم يقولون هو ذو انب فعلى هذا هو خمصوص من مثل هذا النص، نعم.

 طالب: .................... 
ما هي مثل خمالب الصقور وخمالب... هو ما بس  «أكل كل ذي انب من السباع»ما يلزم أن أيكل 

 تستعمل يف صيد وال غريها تيب تستعملها يف اإلمساك تستمسك.
 طالب: .................... 

 هبا ما أدري وهللا ما رأيته ويف أصله كذا.
 طالب: .................... 

دي يقول حدثين حيىي عن مالك عن العمدة عمدة من جو ز كون الصحابة أفتوا بفدائه ولو كان حمرًما ما ف
أكل  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ابن شهاب عن أيب ديس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين أن رسول هللا 

 أبو ثعلبة وش امسه؟. «كل ذي انب من السباع حرام
 طالب: .................... 

صيد وله أحاديث يف هذا الباب  صح، جرثوم بن انشر أو انشب كالمها قيل هذا وهذا وهو معروف ابل
استعمال اللفظ  «أكل كل ذي انب من السباع حرام»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-كثرية أن رسول هللا 



جرثوم غري ما يستعمل اآلن استعماله غري يعين ما هو معناه أنه مسبب الوابء ال، واحد اجلراثيم ال، إمنا هو 
من.. إيه يعين جزء من األصل جرثومة العرب ال يعين أهنم أهنا مثل قسم قسم من األصل يعين من القبيلة 
أكل كل ذي انب من السباع »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-احلشرات املسببة لألمراض ال، أن رسول هللا 

واحلديث يف الصحيحني لكن بلفظ هنى عن أكل كل ذي انب من السباع قال وحدثين عن مالك  «حرام
صلى هللا عليه -م عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب هريرة أن رسول هللا عن إمساعيل بن أيب حكي

والناب واحد األنياب فهي معروفة اليت تقطع هبا اللحم  «أكل كل ذي انب من السباع حرام»قال  -وسلم
نعم اإلنسان فيه انب واال ما فيه؟ يعين أريد تسمية صحيحة ما أريد تسمية عرفية واال بدت أنيابه نواجذه، 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

هنا ال أن أحسن ما مسع يف اخليل والبغال واحلمري أ حدثين حيىي عن مالك:، ب ما يكره من أكل الدواباب
وقال تبارك وتعاىل يف   ٢النحل:  ژ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ :ن هللا تبارك وتعاىل قالتؤكل أل

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ :وقال تبارك وتعاىل  ٨٩غافر:  ژ چ چ چ ڃ ژ :نعاماأل

 ن املعارَّ أن البائس هو الفقري و أقال مالك ومسعت   ٨٦احلج:  ژ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ  ٨٤احلج:  ژ ژژ
 .هو الزائر
 املعارَّ.

نعام للركوب واألكل قال مالك فذكر هللا اخليل والبغال واحلمري للركوب والزينة وذكر األوأن املعارَّ هو الزائر 
 .اقال مالك والقانع هو الفقري أيضً 

يقول رمحه هللا تعاىل: ابب ما يكره من أكل الدواب يعين ما حَيرم أكله ألن الكراهية أعم عندهم من أن 
تكون للتنزيه أو التحرمي قال حدثين حيىي عن مالك أن أحسن ما مسع يف اخليل والبغال واحلمري أهنا ال تؤكل 

داللة االقاران عند أهل العلم ضعيفة لكن من بداللة االقاران يف هذه اآلية حيث قُرنت مع البغال واحلمري و 
أدلتهم على منعها أن هللا جل وعال امنت بركوهبا والتزين هبا ولو كانت مما يؤكل المنت أبكلها ألن األكل 
 ژأعظم وجوه االنتفاع األكل أعظم وجوه االنتفاع فلو كانت مما يؤكل المنت أبكلها ال بركوهبا ولذلك قال 

 ژ چ چ چ ڃ ژوقال تبارك وتعاىل يف األنعام:   ٢ل: النح ژ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژيعين امنت ابلركوب وامنت ابألكل مث قال وقال تبارك وتعاىل:   ٨٩غافر: 

احلمري والبغال هذه ال خالف أو ال إشكال يف   ٨٦احلج:  ژ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ  ٨٤احلج:  ژ ژژ
 -صلى هللا عليه وسلم-جاء ذحبنا فرًسا على عهد رسول هللا  قد لحترميها أهنا حمرمة لكن الكالم يف اخلي



فأكلناها وكونه مينت ابلركوب وال مينت ابألكل إمنا حيصل االمتنان أبعظم وجوه االنتفاع أعظم وجوه االنتفاع 
ا وما ابلنسبة لبهيمة األنعام األكل لكن ابلنسبة للخيل هل االنتفاع أبكلها أعظم من االنتفاع بركوهبا؟ ال أبدً 

فيه أحد من من عقالء الناس يشاري خيل ليأكله وإمنا تشارى لاركب ومع ذلك جيوز أكلها وقد ُذبح 
وُأِكل وكونه مينت بركوهبا نعم الركوب ابلنسبة هلا أعظم وجوه  -عليه الصالة والسالم-الفرس على عهد النيب 

كثر من الركوب وأحيااًن العكس واحلاجة هي االنتفاع وأحيااًن يكون األكل حىت يف هبيمة األنعام مينت به أ
اليت حتدد األهم واألعظم يعين لو أن إنسااًن معه مجل يسري عليه يف الصحاري والقفار هل األفضل له أو 
األوىل عنده أن يذبح وأيكل منه أو يركب ويبلغه ما يريد من أقاصي البلدان؟ ال شك أن الركوب.. وال 

وب أن األكل ال جيوز لكل شيء ما خيصه لكن األكل والركوب ابلنسبة لبهيمة يعين هذا أنه إذا امنت ابلرك
األنعام ال سيما ما يركب منها كاإلبل أحيااًن يكون األكل أعظم وأحيااًن يكون الركوب أعظم وأحيااًن يقدم 

لخيل الركوب األكل وأحيااًن يقدم الركوب نظرا إىل أن هذا أعظم أحيااًن وهذا أعظم أحيااًن لكن ابلنسبة ل
أعظم مطلًقا ما فيه حالة من احلاالت يقال وهللا اخليل أكلها أفضل من من ركوهبا ألنه لو اضطر إىل أكلها 
ابعها واشارى بقيمتها عدد من من اجلمال ومن هبيمة األنعام وهذا يف مجيع العصور يعين ما أحد يقارن 

 ٨٦احلج:  ژ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ  ٨٤احلج:  ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژفرس جبمل قال 

لكن نص اآلية ويذكروا قال مالك ومسعت أن البائس هو الفقري وأن املعارَّ هو الزائر املعار هو الزائر قال  
مالك فذكر هللا اخليل والبغال واحلمري للركوب والزينة وذكر األنعام للركوب واألكل قال مالك والقانع هو 

 مذهب احلنفية ومذهب مالك فيما نص عليه هنا، نعم.الفقري ومعروف أن حترمي حلوم اخليل هو 
 طالب: .................. 

 يف إيش؟
 طالب: .................. 

إيه يفرق بينها ألن النص النص يف التحرمي احلُمر اإلنسية احلمر اإلنسية واحلمار الوحشي هو اللي معروف 
 خمطط، نعم سم.
 أحسن هللا إليك.

يتة حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن ابب ما جاء يف جلود امل
بشاة مي تة كان أعطاها موالة  -صلى هللا عليه وسلم-مسعود عن عبد هللا بن عباس أنه قال مر رسول هللا 

ا مْيتة فقال فقالوا اي رسول هللا إهن «أفال انتفعتم جبلدها»فقال  -صلى هللا عليه وسلم-مليمونة زوج النيب 
وحدثين مالك عن زيد بن أسلم عن عن ابن َوعلة  «إمنا ُحر ِم أكلها» -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 



 «إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-املصري عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا 
 وحدثين عن مالك عن يزيد بن عبد هللا وحدثين.

 يزيَد.
  إليك.أحسن هللا

 وحدثين عن مالك عن زيِد بن.
 يزيَد.

صلى هللا -عن يزيَد بن عبد هللا بن ُقسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة زوج النيب 
 أمر أن يستمتع جبلود امليتة إذا ُدبغت. -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عليه وسلم

جاء يف جلود امليتة، املْيتة هي اليت خرجت روحها رغم أنفها يعين بدون نعم يقول رمحه هللا تعاىل ابب ما 
تذكية بدون تذكية زهقت روحها قبل التذكية قال حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن 
ياة عبد هللا بن عتبة بن مسعود امليتة حمرمة ابإلمجاع وتقدم اخلالف يف العظم عظم امليتة هل هو مما حتله احل

أو ال حتله واحلنفية يرون أن العظم ال حتله احلياة فهو ليس بنجس وجيوز استعماله شيخ اإلسالم يقول بقوهلم 
ويزيد على ذلك من مما ال حتله احلياة كاألنفحة مثاًل واللنب يف الضرع يرى أنه طاهر شيخ اإلسالم رمحه هللا 

 مسمى امليتة واجللد الشعر إذا ُجزَّ سواء كان من واجلمهور على أن كل ما حواه اجللد جنس ألنه داخل يف
حية أو ميتة فالعلماء خيتلفون هل هو يف حكم املتصل أو املنفصل؟ لكن إذا ُجزَّ ما دون اجللد الذي 
تنجس ابملوت فإنه طاهر وما ابشر اجللد اختلط ابلنجاسة اليت طَرأت على اجللد اجللد نفسه جنس اجللد 

ة وليست عينية مبعىن أنه ميكن تطهريه وتطهريه إمنا يكون ابلدابغ إمنا يكون جنس لكن جناسته ُحكمي
وهذا يدل على أن مجيع  «أميا إهاب ُدبغ فقد طهر أميا إهاب فقد طهر»ابلدِ ابغ وجاء احلديث العام 

نهم األُهب على أن مجيع اجللود من مجع امليتات سواء كانت مأكولة أو غري مأكولة أهنا تطهر ابلدابغ وم
من يرى أن النجاسة صارت عينية فال يطهر جلد ميتة بدابغ ألبتة ما يطهر ما يطهر ومنهم من يقول أنه 
يطهر ظاهرًا ال ابطًنا فيستعمل يف اليابسات دون املائعات ويصلى عليه وال يصلى به ظاهره طُهر لكن 

يقول أنه يطهر مطلًقا سواء كان الباطن جنس هذا معروف عند احلنابلة ال يطهر جلد ميتة بدابغ ومنهم من 
ومنهم من يفرق بني مأكول اللحم وبني  «أميا إهاب دبغ فقد طهر»مأكول اللحم أو غري مأكول لعموم: 

فإذا كانت الذكاة تؤثر  «ذكاة األدمي دابغه»ما ال يؤكل حلمه فمأكول اللحم تؤثر فيه الذكاة والدابغ ذكاة 
أميا إهاب دبغ فقد »لده ألن الدابغ ذكاة وال شك أن عموم حديث يف هذا احليوان فإن الدابغ يؤثر يف ج

بشاة  -صلى هللا عليه وسلم-حمفوظ ما فيه ما خيصص يعين جاء مثاًل جلد الشاة قال مر رسول هللا  «طهر
فقالوا اي  «أفال انتفعتم جبلدها»فقال  -عليه الصالة والسالم-مي تة كان أعطاها موالة مليمونة زوج النيب 



مسعنا من يفيت ويقول أن أن  «إمنا حرم أكلها» -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا إهنا ميتة فقال الرسول رسو 
لكن هل التخصيص مبثل هذا النص جاري على  «أميا إهاب دبغ فقد طهر»هذا خمصِ ص خمصِ ص لعموم 
 «انتفعتم جبلدها أفال»خاب مبأكول اللحم بدليل هذا احلديث  «أميا إهاب»القواعد العلمية يعين يقول 

جاري على القواعد؟ ال جيري على القواعد ملاذا؟ ألن النص اخلاص  «إمنا حرم أكلها»قالوا إهنا ميتة قال 
حكمه حكم العام وذكر اخلاص حبكم موافق حلكم العامل ال يقتضي التخصيص كما هو معروف عند أهل 

اهرة طاهرة يبقى االنتفاع جبلود الِسباع ولو العلم ولذلك اجللود املوجودة اآلن يف األسواق يعين كلها ط
طهرت ابلدابغ جاء النهي عنها جلود النمور وجلود السباع كلها منهي عنها ال لنجاستها قال وحدثين 

 -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة املصري عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا 
مجلة شرطية اجلواب مارتب على فعل الشر   «إذا دبغ اإلهاب فقد طهرإذا دبغ اإلهاب فقد طهر »قال: 

وحدثين عن مالك عن يزيد بن  «أميا إهاب دبغ فقد طهر»فالطهارة مرتَّبة على الدابغ وأصرح منه وأعم 
 -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا بن ُقسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة زوج النيب 

أمر أن يستمتع جبلود  -صلى هللا عليه وسلم-قال أمر أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا أن رس
امليتة إذا ُدبغت يعين يستفاد منها يستفاد منها وال شك أهنا ينتفع هبا على وجوه متعددة ومع ذلك يف 

مباحة حالل ومع ذلك  من من األهب واجللود هُتدر وهي من حي ة من مذكاة ريأوقات األضاحي جتد كث
هتدر مع إمكان االنتفاع هبا مع أن اجلمعيات اآلن بدأت وهلل احلمد تستفيد من هذه اجللود وجتمعها 

 وترسلها إىل األماكن اليت يستفيدون منها، نعم نعم.
 طالب: .................. 
 مثله إذا دبغ خالص طهر أميا.
 طالب: .................. 

 عن جلود النمور وجاء النهي...النهي جاء النهي 
 طالب: .................. 

ال ال ال ال ال ولو كان هذا اخلاص، ال وبعدين جلود السباع فيه شيء حتدث النشوة والكربايء لصاحبها 
 والعجب ال شك أهنا هذا هو السبب.

 أحسن هللا إليك.
حسن ما مسع يف الرجل يضطر إىل امليتة ابب ما جاء فيمن يضطر إىل أكل امليتة حدثين حيىي عن مالك أن أ

أنه أيكل منها حىت يشبع ويتزود منها فإن فإن وجد عنها فإن وجد عنها غىًن طرحها وسئل مالك عن رجل 
يضطر إىل امليتة أأيكل منها وهو يرد مثر القوم أو زرًعا أو غنًما مبكانه ذلك قال مالك رمحه هللا إن ظن أن 



الغنم يصدقونه بضرورته حىت ال يعدَّ حىت ال يعدَّ سارقًا فتقطع يده رأيت رأيت  أهل ذلك الثمر أو الزرع أو
 أن أيكل من أي ذلك وجد يرد جوعه وال وال حيمل منه شيء وذلك أحب.

 شيًئا.
وذلك، وال حيمل منه شيًئا وذلك أحب إيل من أن أيكل امليتة وإن هو خشي أال يصدقوه وأن وأن يعد 

 ك فإن أكل فإن أكل امليتة خري له.سارقًا مبا أصاب من ذل
 فإن .

 فإن فإن.
 فإن  أكل امليتة.

فإن  أكل امليتة خري له عندي وله يف أكل امليتة على هذا الوجه سعة مع أين أخاف أن يعدو عاٍد ممن مل 
 يضطر إىل امليتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم ومثارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك رمحه هللا

 وهذا أحسن ما مسعت.
يقول رمحه هللا تعاىل ابب  فيمن يضطر إىل أكل امليتة معلوم أن امليتة أكلها حرام ابإلمجاع إال ما استثين من 
اجلراد والسمك وميتة البحر وما عدا ذلك فهو حمرم ابإلمجاع قد يضطر اإلنسان وخيشى على نفسه املوت 

ذلك غري ابغ وال عاد فإنه جيوز له األكل لكن هل يكتفي مبا يسد إن مل أيكل من هذه امليتة إذا اضطر إىل 
جوعته ويدفع عنه الضرورة أو يشبع كما يشبع من احلالل؟ يقول رمحه هللا تعاىل حدثين حيىي عن مالك أن 
ذكاة 

ُ
أحسن ما مسع ابلرجل يضطر إىل امليتة أنه أيكل منها حىت يشبع ألهنا صارت ابلنسبة له حالل كامل

ضطر أيكل منها حىت يشبع ويتزود منها أيخذ معه من حلمها خشية أن حيتاج إىل إىل ذلك فإن وجد ألنه م
عنها غىن طرحها أخذ احتيا  أيخذ احتيا  وليس معىن هذا أنه ارتفع عنها وصف امليتة حينما اضطر إليها 

إنه أيكل منها ما يستمر أيكل خالص أبيحت أبيحت ال أبيحت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولو قيل 
يسد رمقه وال يشبع وإن قيل أبنه يتزود حبيث إذا اضطر مرة اثنية قد ال جيد فيأكل منها، إمنا ال أيكل أكثر 
مما يقيم صلبه منها وال شك أن الضرورات واحلاجات تقدر بقدرها وال يزاد عليها فإذا خشي املوت أيكل 

لوصف ارتفع وصارت كاملباح احلالل فإن وجد عنها غىن ما يدفع املوت وال يشبع منها ال يعين هذا أن ا
طرحها ألقاها ألهنا عادت إىل التحرمي إذا وجد ما يغنيه عنها وسئل مالك عن الرجل يضطر إىل امليتة أيكل 

القوم أو زرًعا أو غنًما مبكانه ذلك قال مالك وعنده بستان وعنده ميتة وهو مضطر هذا  رمنها وهو جيد مث
 يطيب وال حيل إال بطيب نفس منه وهو حمرَّم على غريه إال إبذنه لكن هل هذا التحرمي حلق مال الغري وال

املخلوق أعظم من حترمي امليتة أو أقل؟ وقل يف مقابل ذلك لو وجد صيد وهو حُمرم أو يف احلرم وهو مضطر 
ا ُحر ِم ألمر طارئ هل أيكل من امليتة أو يصيد أو أيكل الصيد؟ أيهما أعظم حترمي ما حرم لذاته أو م



لوصف طارئ قد يزول ذلك الوصف حيل من إحرامه أو خيرج الصيد من احلرم هذا حرم حلق هللا والزرع 
والثمر حرم حلق املخلوق وال شك أن حق املخلوق يعين أشد لكن اإلمام مالك ماذا يقول؟ سئل مالك عن 

ًعا أو غنًما مبكانه ذلك؟ قال مالك إن ظن أيكل منها وهو جيد مثر القوم أو زر أالرجل يضطر إىل امليتة 
املسألة حتتاج إىل تفصيل إن ظن أن ذاك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه يعين إذا قال مضطر صدقوه فإنه 
حينئٍذ أيكل وإذا كانوا يكذبونه ويرفعون أمره إىل السلطان حبيث يعد سارقًا فتقطع يده حينئٍذ أيكل من 

أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حىت ال يعد سارقًا فتقطع  امليتة قال مالك إن ظن
يده رأيت أن أيكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه وال حيمل منه شيًئا وذلك أحب إيل من أن أيكل امليتة 

بس أكل امليتة إمنا ُحرمت للضرر حرمت للضرر الناشئ عن احتباس الدم فيها دم مسفوح جنس فإذا احت
ابمليتة نشأ عنه الضرر وحرمت من أجل ذلك ُحرمت من أجل ذلك فهل يرتفع هذا الضرر مبجرد االضطرار 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژمبجرد اإلابحة؟ هل صارت طيبة بعد أن كانت خبيثة بعد أن أبيحت له؟ 

عن هي خبيثة لكن أبيحت هلذا املضطر هل ارتبع وصفها كما ارتفع وصف الطِ ْيب   ١٢٨األعراف:  ژ ژ
احلمر األهلية  وعن اخلمر صارت خبيثة بعد التحرمي هل اخلبث والطيب أوصاف تدور مع احلل واحلرمة أو 
أهنا لذوات األعيان؟ إذا قلنا  أهنا تدور مع احلل واحلرمة قلنا أن هذه امليتة صارت طي بة وال فرق بينها وبني 

هذا احملرم الذي هي امليتة فهل تبيح الصيد أو  الصيد مثاًل ألن الصيد حمرم وهذا صار مباح الضرورة أابحت
ال تبيحه كثري من أهل العلم يشدد يف مسألة الصيد أكثر من امليتة والذي يظهر وهللا أعلم أن الصيد أسهل 
من امليتة هي كالمها حمرم ابلنص ابلنص واإلمجاع كالمها حمرم لكن هذا حرم لسبب حسي وواضح لكن 

ويزول خبالف  يطرأرمة حال تلبس إبحرام وال شك أن مثل هذا وصف طارئ هذاك حرم حلرمة مكان أو حل
 الوصف الذي تلبست به امليتة.
 طالب: .................. 

هذا الكالم منه، وهللا اإلمام مالك كالمه كله يف مال الغري لكن عند اللي يظهر وهللا أعلم أنه مادام أن 
ئ وهو حمرم ابلنص واالتفاق وامليتة حمرمة ابلنص واالتفاق يعين  ارئ ألمر طار طالتحرمي حترمي الصيد ألمر 

كون النص جاء حبل امليتة للمضطر هل يعين أن ما عداها يبقى على احلرمة أو نقول أن ما عداها دوهنا يف 
التحرمي فهي أوىل أبن تؤكل؟ يعين وصف الطائر يف الصيد يف احلرم هو وصفه يف احلل طيب يعين ما فيه 

عين لو خرج من احلل أو صيد من احلل انتهى اإلشكال أو هو يف احلل احملرم حيرم عليه أن يصيد إشكال ي
لو جاء حالل صاده هذا وصف ال شك أنه مؤثر يف التحرمي لكن يبقى أنه هل هو وصف اثبت حبيث 

 حيرم يف مجيع يف مجيع األماكن وحيرم يف كل..، مثل امليتة؟
 طالب: .................. 



 هذا ابلنسبة للزرع والثمر احلق هلل احلق هلل، اآلن كله حق هلل امليتة والصيد يف احلرم. ال،
 طالب: .................. 

 طيب.
 طالب: .................. 
 وامليتة أيًضا حترميه حق هلل.

 طالب: .................. 
ل هذا الضرر يرتفع للضرورة أو ال يرتفع؟ إيه لكن الضرر الضرر قدر زائد على ما ذكر يعين حترمي للضرر وه

 يعين الوصف قابل ألن يزول إذا أبيحت هلذا املضطر يعين ما يتضرر هبا؟
 طالب: .................. 

ال ال، احتمال أن يتضرر احتمال أن يتضرر لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرًعا أسهل من املوت  
د كثري من أهل العلم ترى يرجح أكل امليتة ألهنا منصوص على عن يطرأفالذي يظهر لنا الوصف الذي 

إابحتها على أكل الصيد ألنه ما ما ُنص على إابحته لكن غاية ما هنالك أنه يعين غاية ما هنالك أنه إذا 
صاده احملرم حكمه حكم امليتة حكمه حكم امليتة حكًما ال حقيقة وبدليل أنه إذا صاد إذا صيد إذا صاده 

رم إن كان من أجله حرم عليه وإن صاده ال من أجله جاز فهذا.. كل هذا خيفف أمر الصيد احلالل حمل
ابلنسبة للميتة يقول وذلك أحب إيل من أن أيكل امليتة وإن هو خشي أال يصدقوه وأن يعد سارقًا مبا 

أخاف.. ال أصاب من ذلك فإن أكل امليتة خري له عندي وله يف أكل امليتة على هذا الوجه سعة مع أين 
بد من االحتيا  ال بد من االحتيا  يقول مع أين أخاف أن يعدو عاٍد ممن مل يضطر إىل إىل امليتة الذي 
مسع هذا الكالم ميكن أييت شخص ويستجيز أن أيخذ أموال الناس وأيكل من زروعهم ومثارهم بدون 

زروع وزروع الناس ومثارهم أعظم غري مضطر لكن إذا قيل ال.. الوهو اضطرار بدون اضطرار يقول أان مضطر 
من امليتة كل ميتة ما هو آبكل إال إذا كان مضطر ابلفعل إذا قيل الشخص قد يتذرع ابلضرورة يف أموال 
الناس لكن ما ميكن أن يقول أان مضطر ألكل امليتة وهو يف احلقيقة غري مضطر فمالك كأنه يشري هبذا إىل 

 الناس ألن التأول يف أموال الناس أسرع من التأول يف أكل امليتة.أنه أيكل من امليتة وال أيكل من مثار 
 اللهم صل على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب العقيقة

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، 

ف رمحه هللا تعاىل كتاب العقيقة اللهم اغفر لشيخنا واحلاضرين والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني قال املؤل
ابب ما جاء يف العقيقة حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بين ضمرة عن أبيه أنه قال 

وكأنه إمنا كره االسم وقال  «ال أحب العقيقة»عن العقيقة فقال  -صلى هللا عليه وسلم-سئل رسول هللا 
وحدثين عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أنه » «علمن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليف»

شعر حسن شعر حسن وحسني وزينب وأم كلثوم  -صلى هللا عليه وسلم-قال وزنت فاطمة بنت رسول هللا 
فتصدقت بزنة ذلك فضة وحدثين عن مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن عن حممد بن علي بن احلسني أنه قال 

 .«شعر حسن وحسني فتصدقت بزنته فضة -هللا عليه وسلم صلى-وزنت فاطمة بنت رسول هللا 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما 

 بعد:
 فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل كتاب العقيقة العقيقة فعيلة من العق وهو القطع واملراد هبا ذبح شيء من هبيمة
األنعام على ما سيأيت شكرًا هلل جل وعال على نعمة املولود شكرًا هلل تعاىل على هذه النعمة اليت هي نعمة 
الولد قال ابب ما جاء يف العقيقة حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم العقيقة عند عامة أهل العلم سنة 

بها أهل الظاهر وأوجبها أهل الظاهر قال ومن قوله وأوج -عليه الصالة والسالم-سنة مؤكدة ثبتت من فعله 
حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بين ضمرة رجل مبهم يضعف احلديث بسببه جلهالته 
لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف السنن عند أيب داود والنسائي فيكون من 

 «ال أحب العقوق» عن العقيقة فقال: -صلى هللا عليه وسلم-قبيل احلسن عن أبيه أنه قال سئل رسول هللا 
اللفظ مكروه اللفظ ابإلطالق مكروه لكن لو قُيد ُسِئل عن  «ال أحب العقوق»سئل عن العقيقة فقال: 

العقيقة عن املولود مثاًل ارتفع الكراهية يف التسمية ألن األلفاظ احملتِملة ألكثر من معىن منها املقبول وهو 
  ٤٠١البقرة:  ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژاملردود وهو الباطل جتتنب جُتتنب  حق ومنها

على أهنا من املراعاة من  اراعنا حيتمل وهي لفظ مستعملة مازالت يعين مستعملة يف بعض اجلهات بناءً 
ما فيه املراعاة يف قيمة السلعة مثاًل إذا أراد أن يشاري سلعة وذكر له قيمتها قال له راعنا هذا املعىن صحيح 
عليه -إشكال من املراعاة وإن كان من الرعونة كما صدر من الكفار ال سيما اليهود فيما يواجهون به النيب 

هذا ممنوع وملا كان اللفظ حمتماًل لألمرين جاء النهي عنه والعقيقة فعيلة حيتمل أن تكون  -الصالة والسالم
ذا جيتنب اللفظ احملتمل ألكثر من معىن وكذا الفعل مبعىن مفعولة وحيتمل أن تكون مبعىن فاعلة عاقة وعلى ه



احملتمل حلق وابطل اللفظ احملتمل حلق وابطل جيب اجتنابه ومر بكم يف مسائل العقائد من األلفاظ احملتِملة 
مثاًل إذا قيل اجلهة يفسر املراد ابجلهة تثبت هلل أو ال تثبت يقول ما مرادك ابجلهة ألنه حيتِمل فال ينفى وال 

ت إبطالق وهكذا بقية األلفاظ احملتِملة حيتمل أن تكون العقيقة من العقوق ولذلك قال ال أحب العقوق يثب
وحيتمل أهنا املراد هبا العرف الشرعي االصطالحي وهي ما يذبح عن املولود وملا كان اللفظ حمتماًل قال ال 

كل غالم »اله وقد جاء الشرع إبطالقه أحب العقوق لكن لو بُ ني  املراد لو بني  املراد فال مانع من استعم
عق عن احلسن وعن احلسني على ما سيأيت هذا الذي جعله  -عليه الصالة والسالم-والنيب  «مرهتن بعقيقته

من هذه احليثية حىت يتبني املراد قال وكأنه إمنا كره االسم كره االسم ألنه حيتمل  «ال أحب العقوق»قال 
هذا دليل اجلمهور على أن  «لد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعلمن و »معىن ابطاًل حمرًما وقال 

هذا يستدل به أهل الظاهر  «كل غالم مرهتن بعقيقته»العقيقة ليست بواجبة ليست بواجبة وإال فحديث 
بعض  «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»على وجوهبا لكن مثل هذا احلديث صاِرف 

ة ابلعقيقة مطلًقا ولو ُبني املراد منها وإمنا يقال هلا نسيكة وهذا أطلقه بعض الشافعية لكن العلماء كره التسمي
األئمة قاطبة على جواز إطالق العقيقة على ما يُذبح عن املولود وعليه عمل أهل العلم من الصدر األول 

العقيقة إىل آخره وإن كرهه إىل آخر األزمان ويارمجون يف كتبهم هبذه اللفظة كتاب العقيقة ابب ما جاء يف 
من كرهه من أهل العلم ألنه جاء ابللفظ نفسه يف هبذا اللفظ ورد يف النصوص الصحيحة الصرحية هبذا 
ال »اللفظ يعين نظريه وإن كان بينهم شيء من االختالف إطالق العتمة على صالة العشاء جاء النهي 

يعين أخر صالة  -صلى هللا عليه وسلم-م النيب مع أنه أعت «تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء
 العتمة اليت هي العشاء فدل على أن احملظور أن يُنسى االسم الشرعي هلذه العبادة.
 سيارة فولفو، هو هناك خيارين يعين يقدر يطلع إذا طلعت إحدامها إيه خالص.

زال اللفظ عندهم موجود األعراب يقولون العتمة وما «ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم»يقول 
 واحملظور أن أن تغلب التسمية حبيث تنسى التسمية الشرعية وإال لو أطلقت أحيااًن فال مانع وجاء إطالقها.

 طالب: ..............
 وشو؟

 طالب: ................ 
 ال يكفي فهم السامع السامع فهم املراد لكن غريه.

 طالب: ................ 
 وين؟

 ............. طالب: ...



 هو الذي قال ال أحب العقوق؟ 
 طالب: ................ 

 هذا الراوي بال شك.
 طالب: ................ 

كره االسم ألنه قال ال أحب العقوق واضح واضح واضح أنه كره االسم من قوله ال أحب العقوق واضح 
فاهم املراد من األصل يعين غري ملتبس  -عليه الصالة والسالم-أنه كره االسم ومع ذلك قد يكون النيب 

 «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه»عليه لكن غريه ممن يسمع هذه اللفظة قد يلتبس عليه ولذلك قال 
وهذا هو الصارف عند اجلمهور يف حكم العقيقة من الوجوب  «عن ولده فليفعل»دليل على أنه فاهم املراد 

ن جعفر بن حممد الصادق عن أبيه حممد بن علي بن احلسني إىل االستحباب قال وحدثين عن مالك ع
شعر حسن وحسني وزينب وأم كلثوم  -صلى هللا عليه وسلم-الباقر أنه قال وزنت فاطمة رسول هللا 

 -عليه الصالة والسالم-فتصدقت ِبزنة ذلك فضة وال شك أن الباقر ما أدرك فاطمة ألهنا ماتت بعد أبيها 
فاخلرب منقطع وله طرق يثبته أهل العلم مبجموعها ولذا قال وحدثين عن مالك عن  بستة أشهر هو ما أدركها

صلى هللا -ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن علي بن احلسني أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول هللا 
شعر حسن وحسني فتصدقت بزنته فضة وجاء يف السنن ما يدل على مشروعية حلق رأس  -عليه وسلم
لق رأس الصيب والصدقة بزنة شعره واخلرب األول يدل على أن الصيب سواء كان ذكرًا أو أنثى خالفًا الصيب ح

ملن يقول أن األنثى ال حيلق شعرها ألن احللق خاص ابلذكور هنا شعر حسن وحسني وزينب وأم كلثوم 
ذهب أو فتصدقت ِبزنة ذلك فضة فعلى هذا يستحب أن حيلق الشعر ويتصدق بزنته بذهب أو فضة ب

 فضة، نعم.
 طالب: ................ 

 «يدمى»جاء يف بعض األلفاظ  «تذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى»جاء يف السنن أنه يف اليوم السابع 
مع أهنا ال شك أهنا تصحيف عن التسمية تصحيف عن التسمية ومن استحب تلطيخ رأس املولود ابلدم 

ألن هذا من فعل اجلاهلية وقد أمران مبخالفتهم ونصوص الصحيحة بناء على هذه اللفظة املصحفة فقد وهم 
فسرت املراد هبذه اللفظة جاء األمر إبماطة ما عليه من أذى فكيف يوضع عليه األذى هو إذا فات السابع 

 فاحلكم واحد يعين يف مجيع ما عطف عليها لو أخر عن السابع يف الرابع عشر وهكذا، سم.
 طالب: ................ 

 ال جاء التنصيص على احللق، نعم سم.
 أحسن هللا إليك.



ابب العمل يف العقيقة، حدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر أن عبد هللا بن عمر رضي هللا 
عنهما مل يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إال أعطاه إايها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور 

لك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أنه قال واإلانث وحدثين عن ما
 مسعت أيب يستحب العقيقة ولو بعصفور وحدثين عن مالك أنه بلغه أنه َعق عن حسن وحسني.

 ُعق.
 وحدثين عن مالك أنه بلغه أنه ُعق عن حسن وحسني بن علي بن أيب طالب.

 ابين ابين.
وحدثين حيىي عن مالك عن هشام بن عروة أن أابه عروة بَن الزبري كان يعق عن كان ابين علي بن أيب طالب 

يعق عن بنيه الذكور واإلانث بشاة شاة قال مالك رمحه هللا األمر عندان يف العقيقة أن من عق فإمنا يُعق عن 
األمر الذي مل ولده بشاة شاة الذكور واإلانث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل هبا وهي من 

يزل عليه الناس عندان فمن عق عن ولده فإمنا هي مبنزلة النسك والضحااي ال جيوز فيها عوراء وال عجفاء وال 
مكسورة وال مريضة وال يباع من حلمها شيء وال جلدها ويكسر ويكسر عظامها وأيكل أهلها من حلمها 

 ويتصدقون منها وال مُيس الصيب بشيء من دمها.
ف رمحه هللا تعاىل: ابب العمل يف العقيقة ابب العمل يف العقيقة يعين يف مقدارها وما يفعل هبا يقول املؤل

قال حدثين حيىي عن مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر مل يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إال أعطاه أايها 
أحد من أهل عقيقة إال  من أهله يعين شامل لألزواج وللبنني والبنات وكل من حتت يده مل يكن يسأله

أعطاه إايها وكان يعق عن ولده والولد شامل للذكر واألنثى بشاة شاة عن الذكور واإلانث هذا تفسري للولد 
فالولد شامل للذكر   ٤٤النساء:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژمع أنه ال حيتاج إىل  تفسري 

مل يكن يسأله أحد من أهله عقيقة هل  واألنثى والتفسري هو جمرد تصريح هو تصريح مبا هو جمرد توضيح
يسأله أن يعق عنه أو عن ولده؟ هذا السائل له ولد ُولد له ولد هو من أبناء ابن عمر مثاًل ولد له ولد أو 
من بناته ولد هلا ولد فسألت أو فسأل أابه أن يعق عنه يعطيه يعطيه ما يشاري به عقيقة أو يدفع له شاة 

ل الثاين أنه إذا ذبح ابن عمر عقيقة عن أحد ولده قال له أحد أعطين إايها يقول اذحبها عقيقة واالحتما
من أهله يعين حلًما هذا احتمال لكن االحتمال األول هو الظاهر وعلى هذا العقيقة تقبل النيابة أو ال 

وهو  تقبل؟ مبعىن أنه لو أن شخًصا ولد له مولود لكن ظروفه املادية ما تسعفه ألن يشاري عقيقة ويذحبها
ضائق مبعيشته ومعيشة ولده مث قال واحد من املتربعني هذه شاة اذحبها عن ولدك أما ابلنسبة للجد يعين 

عق  -عليه الصالة والسالم-جد له أوالد ومن ولد له ولد من أوالده عق عنه هذا ما فيه إشكال ألن النيب 
قبل؟ وقل مثل هذا يف مجيع التصرفات عن احلسن واحلسني لكن األجنيب هل مثل هذا يقبل النيابة أو ال ي



املالية أما ابلنسبة حلقوق العباد لو أن شخًصا تربع بقضاء دين زيد هذا ما فيه إشكال ما فيه إشكال لكن 
عليه الصالة -وجب عليه كفارة فتربع شخص إبخراجها وجب عليه زكاة فقال هي علي يعين كما قال النيب 

مثل هذا يقبل النيابة أو ال يقبل؟ وهل تربأ ذمة املخرج عنه  «لي ومثلهاهي ع»يف يف زكاة العباس  -والسالم
أو ال تربأ؟ يعين شخص مشفق على أبيه أبوه غين جتب عليه الزكاة والولد كذلك األب يقول ما خيرج الزكاة 

 فمن ابب اإلشفاق على والده أخرجها نيابة عنه من ماله تربأ ذمته أو ال تربأ؟
 .... طالب: ............

 نعم.
 طالب: ................ 

 ماذا قالوا؟
 طالب: ................ 

 يعين يطالب هبا مرة اثنية أو ال يطالب؟ 
 طالب: ................ 

 يعين لو امتنع من الزكاة وأخذها اإلمام قهرًا أخذها قهرًا. 
 طالب: ................ 
 ما يطالب هبا مرة اثنية.
 ...... طالب: ..........

أان أبخذه بطلعها عنه من مايل بتربع عنه من مايل هذا إذا إذا أخذها افارض أن الولد أخذها من مال أبيه 
 خفية وأخرجها.

 طالب: ................ 
ال ال هي هي عالقتها ابلذمة وهلا أيًضا تعلق من وجه ابملال من أجل أن يدخلوا الصيب واجملنون فعلى هذا 

نيب ابلعقيقة عن فالن أو بكفارة ميني إن كانت عليه كفارة أان أدفعه جتزي واال ما جتزي؟ لو تربع شخص أج
إذا انتفت املن ة إذا انتفت املنة ورضي وكان على علم من ذلك رضي هبا أجزأت قال مل يكن يسأله أحد من 

ثى شاة وجاء مثل هذا من أهله عقيقة إال أعطاه إايها وكان يعق عن ولده بشاة شاة يعين الذكر شاة واألن
أنه عق عن حسن وحسني بشاة شاة سيأيت ُعق عن حسن وحسني بين  -عليه الصالة والسالم-من فعله 

علي بن أيب طالب شاة شاة يف بعض الرواايت واألخرى رواية أخرى شاتني شاتني ولذا يرى مجع من أهل 
عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن العلم أن الشاة تكفي لكن األكمل أن تكوان شاتني هذا أكمل قال 

عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أنه قال مسعت أيب يستحب العقيقة ولو بعصفور يعين هذه مبالغة 



وإال فالعقيقة ال تصح إال من هبيمة األنعام ال تصح إال من هبيمة األنعام من األصناف الثمانية كاهلدي 
 «ال حتقرن جارة جلارهتا هتدي إليها ولو بفرسن شاة»هذه مبالغة كما يف واألضحية وأما قوله ولو بعصفور 

مفحص القطاة ما أيخذ  «من بىن هلل بيًتا ولو كمفحص قطاة» «فليبعها ولو بظفري» «بظلف حُمرَّق»أو 
قدم لكن كل هذه مبالغة للحث على مثل هذه األعمال اجلليلة وهنا قال مسعت أيب يستحب العقيقة ولو 

ليس على ظاهره هذا مل يقل به أحد من أهل العلم وإمنا اجملزئ يف العقيقة هو اجملزئ يف اهلدي  بعصفور
 واألضحية قال وحدثين.

 طالب: ................ 
 وش فيها؟

 طالب: ................ 
أنه عق يف العقيقة ال بد تكون كاملة. قال وحدثين عن مالك أنه بلغه  سبعة كاملة نعم كاملة ما تكفي عن

عق عنهما  -عليه الصالة والسالم-عن حسن وحسني بين علي بن أيب طالب جاء يف األحاديث أن النيب 
بشاة شاة ورواية األكثر شاتني شاتني قال وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة أن أابه عروة بن الزبري كان 

فيما ُعق به عن احلسن واحلسني هل هو  يعق عن بنيه الذكور واإلانث بشاة شاة اآلن ملا اختلفوا يف الرواية
بشاة شاة أو بشاتني شاتني؟ وبنوا على ذلك جواز األمرين واختار بعضهم الشاتني واختار بعضهم الشاة 
هل يرد مثل هذا يف مثل هذا اخلرب مثل هذا االختالف؟ ملاذا؟ ألن القضية واحدة القضية واحدة فكيف 

 ونبين على كال الروايتني حكم شرعي األصل أنه إمنا عقَّ عنهما نسو غ ما جاء من يف روايتني متعارضتني
بشاة شاة أو بشاتني شاتني مل يقع هذا مرة وهذا مرة نقول اختالف تنوع ال، هذا اختالف تضاد فال بد أن 
نرجح إما أن نقول شاتني أو نقول شاة إال إذا كان من النصوص ما يدل على األمرين يف غري هذا النص 

ما يدل على ذلك فالتوسعة ما هو من أجل كما يقول بعضهم إنه من أجل اخلالف فيما عقَّ به  وقد جاء
عن احلسن واحلسني ومثل ينتبه له ألن مثل هذا االختالف ال يبىن عليه  -عليه الصالة والسالم-النيب 

 -سالمعليه الصالة وال-اختالف يف حكم نظري ذلك الكسوف صالة الكسوف يف الصحيحني أن النيب 
حينما كسفت الشمس صلى صالة الكسوف يف كل ركعة ركوعان هذا يف املتفق عليه وجاء يف مسلم ثالثة 
وجاء أربعة وجاء خارج مسلم مخسة يف أيب داود هل نقول أن كل هذه الصور جائزة بناء على هذه 

وما عدا ذلك حيكم الرواايت اليت بعضها يف الصحيح أو نقول القصة واحدة وال جيوز إال صورة واحدة؟ 
عليه ابلوهم أهل العلم منهم من لديه الشجاعة واجلرأة أن حيكم ابلوهم على ما ورد أو على بعض ما ورد يف 
الصحيح يعين شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول أبًدا الكسوف مرة واحدة وزاد على ذلك يعين كأنه رمحة هللا 

مبن يقول ابلتعدد قال وإبراهيم ما مات إال مرة واحدة عليه يعين من من من شدة جزمه ابألمر كأنه يتهكم 



ال شك أن مثل هذا األسلوب من مثل شيخ اإلسالم وهو اإلمام املطلع ال خيفى عليه ما ورد يف الباب لكن 
بعض الناس جينب أن حيكم على الرواايت اليت يف الصحيح أو من فيها مبا فيها من الرواة الثقات أن حيكم 

صيانة للصحيح وصيانة جلناب الرواة الثقات وحيكم ابلتعدد مهما كان ولو نفي هذا التعدد  عليهم ابلتوهيم
يعين أهل السري كلهم متفقون على أن الكسوف أنه حصل مرة واحدة لكن من من أهل العلم من ليست 

ة يف لديه أو من ليس لديه من اجلرأة ما جيعله على احلكم على األحاديث الثابتة يف الصحيح املخرج
الصحيح ما ليس لديه من اجلرأة أن حيكم عليها ابلوهم فيقول بتعدد القصة ولو مل يقل به من من قبله وهذا 
صيانة للصحيح وهو منهج مسلوك عند كثري من أهل العلم حىت ابلغ بعضهم حىت جعل بعض االختالف 

ينها جعلها من ابب تعدد اختالف الرواة.. حىت جعل بعضهم بعض اختالفات الرواة اليت ميكن اجلمع ب
القصة جمرد ما خيتلف راوي عن راوي يقول تعددت القصة يعين منهم من يقول أن قصة الغامدية غري قصة 
اجلهنية ألن جهينة غري غامد بناء على هذا قال تعددت القصة والصورة متقاربة يف السياق متقاربة جًدا يف 

قالوا غامد بطن من جهينة أو العكس نسيت اآلن، السياق ومنهم من يقول القصة واحدة وجهينة أو 
املقصود أن مثل هذه مسالك عند أهل العلم وجتد اآلن وهو موروث إىل اآلن جتد من طالب العلم ولو  
كانوا شباب يعين يساوون أنفسهم بشيخ اإلسالم وجيزمون مبا يريدون وبعضهم وإن كان من الكبار قد جينب 

سلك الثاين وعلى كل حال لكل وجهه ال سيما إذا كان احلاكم يف مثل هذه عن مثل هذه اجلرأة فيسلك امل
القضااي أهل ملثل هذا احلكم أهاًل ملثل هذا احلكم قال وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة أن أابه عروة 
ا بن الزبري كان يعق عن بنيه الذكور واإلانث بشاة شاة قال مالك األمر عندان يف العقيقة أن من عق فإمن
يعق عن ولده بشاة شاة الذكور واإلانث هذا املرجح عند مالك، لكن املرجح عند مجع من أهل العلم أن 
الذكر خيتلف عن األنثى ولذلك يقولون إن األنثى ختالف الذكر يف مخسة مواضع وذكروا منها العقيقة ذكروا 

والعتق والشهادة يف مخسة مواضع منها العقيقة ختتلف عن الذكر يف مخسة مواضع العقيقة والدية واإلرث 
من ُولد له ولد »العقيقة والدية والعتق واإلرث والشهادة الذكور واإلانث وليست العقيقة بواجبة هناك قال 

هذا الصارف للجمهور عن الوجوب تقدم لنا يف األضحية نظري ذلك  «فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل
فدخلت العشر وقالوا إن قوله من أراد  «عره وبشره شيًئامن أراد أن يضحي فليمسك أو فال ميسن من ش»

 ذكران أن مثل هذا ال يكفي يف الصرف ملاذا؟  «من أحب»دليل على االستحباب فجعلوه صارف وهنا 
 طالب: ................ 

 نعم.
 طالب: ................ 



ق لبيان لزوم اإلمساك فهذه اخلرب ما سيق لبيان حكم األضحية ما سيق لبيان حكم األضحية وإمنا سي
الداللة ليست هي الداللة األصلية للخرب وذكران هذا فيما تقدم أن هناك داللة أصلية وداللة فرعية منهم من 

من ولد له »يلغي الداللة الفرعية مجلة وتفصياًل ومنهم من ينظر إليها إذا مل تعارض وهذا هو الصحيح هنا 
هذا سيق لبيان هذا احلكم هذا سيق لبيان هذا احلكم خبالف ما  «ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل

جاء يف األضحية ما سيق لبيان حكم األضحية قال وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل هبا وهي 
من األمر الذي مل يزل عليه الناس عندان مل يزل عليه الناس عندان خالفًا ملن قال ابلنسخ ألن من أهل العلم 

ل إن العقيقة منسوخة العقيقة منسوخة ألهنا سيقت مع أمور منسوخة سيقت مع أمور منسوخة  من قا
قال فمن عق  «ال فرع وال عترية»كالفرع والعترية هذه موجودة يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم مث نسخت 

للبيت وما عن ولده فإمنا هي مبنزلة النسك والضحااي يعين حكمها حكم النسك والضحااي يعين ما يهدى 
جيب على من ارتكب حمظورًا له سن حمدد وله أوصاف حمددة جاءت األدلة هبا ال جيوز فيها عوراء وال 
عجفاء العوراء البني  عورها وال العجفاء وال املكسورة البني  ضلعها وال املريضة البني  مرضها كما تقدم وال 

 بياع، نعم.
 طالب: ................ 

أو املخالف حيتاج إىل دليل؟ يعين هل املوافق على أن حكم األضحية وحكم العقيقة  هل حنتاج إىل دليل
وحكم اهلدي واحد هذا هو األصل فمخالفه حيتاج إىل دليل أو نقول أن النص ورد يف األضحية وما عداه 

تاج إىل حيتاج إىل دليل؟ يعين من ابب اإلحلاق من ابب اإلحلاق وليس النص فيها فهل نقول أن مثل هذا حي
دليل مؤسس هلذا احلكم أو نقول أهنا ملحقة وال حنتاج إىل دليل يعين حينما ينهى عن إخراج اخلبيث يف 

 ڻ ڻ ڻ ژالزكاة هل نقول أن هذا ُمط رد يف مجيع ما يتصدق به ويف الكفارات أو نقول هذا خاص 

يء ما فيه إشكال هذا خاص ابلصدقة وأما الكفارات ما يدخل خنرج رد  ٧٦٢البقرة:  ژ ہ ہ ۀ ۀ
 خترج ردي يف الكفارات واال تتقيد..؟ تنظري مطابق واال غري مطابق؟ نعم.

 طالب: ................ 
 كيف؟

 طالب: ................ 
 تنفقون هذه نفقة بس الكفارة ليست نفقة الكفارة ليست نفقة ال ليست نفقة.

 طالب: ................ 
 ى مماليك نفقة على أهل نفقة على مجيع أبواب النفقات داخلة لكن غريها.أنت افارض أهنا نفقة على عل
 طالب: ................ 



إيه ألن مثل هذا النص يعين هل هل الكالم عموم النص أو عموم العلة؟ هل يتناوله بعموم النص أو بعموم 
لعقيقة وإن قلنا بعموم العلة العلة؟ وهل هناك فرق أو ما هناك فرق إذا قلنا بعموم النص ما أدخلنا هنا ا

 تناول دخل.
 طالب: ................ 

 وين؟
 طالب: ................ 

 الباب واحد يعين كله مما يذبح هلل جل وعال.
 طالب: ................ 

 وشو؟
 طالب: ................ 

 وهنا؟
 طالب: ................ 

 اخلبيث هل هو على سبيل اإللزام أو سبيل االستحباب؟  وهل هذا النص على إطالقه؟ حىت ال يتيمموا
 طالب: ................ 

هذا قيل به ولكل وجه مطابق لكن من أهل العلم من يرى أن البدنة ال تكفي عن سبعة ابعتبار أنك 
أعطيت كامل فتتصدق بكامل جمرد استحسان يعين ما فيه. قال فإمنا هي مبنزلة النسك والضحااي ال جيوز 
فيها عوراء وال عجفاء وال مكسورة وال مريضة وال يباع من حلمها شيء وال جلدها وال يسكر ويكسر 
عظمها ال يباع منها شيء وهذا مشارك يف اهلدي واألضاحي والعقيقة ال يباع منها شيء إمنا يتصدق هبا وال 

تقدم يف األضحية عامة  يعطى اجلزار منها إمنا كما قال أهل العلم أيكل ويتصدق ويهدي األكل على ما
أهل العلم على أنه على سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب وأوجبه الظاهرية وأما الصدقة فهي واجبة 
عند اجلميع وإن أكلها كلها قالوا إال أوقية جاز وإن أكلها كلها ضمن األوقية يعين يشاري حلم مقدار أوقية 

ء وال جلدها ويكسر عظامها يكسر عظامها يعين كغريه ومن ويتصدق هبا عما أكله وال يباع من حلمها شي
أهل العلم من يرى أن العظام ال تكسر تفاؤاًل بسالمة املولود أبن ال يكسر عظمه وال شك أن مثل هذا ال 
دليل عليه ال دليل عليه واألصل يف يف اللحم أنه يقطع والعظام أهنا تكسر وأيكل أهلها من حلمها 

ون أيًضا وال ميس الصيب بشيء من دمها وقلنا إن هذا موروث من اجلاهلية واستحبه ويتصدقون منها ويهد
بعضهم بناء على الرواية املصحفة الوهم الذي حصل من الراوي يف يسمى حيث نطقه بعضهم قال أن يف 

الالم لسانه عقدة ويوجد من يبدل السني ميم من أنواع ما يؤثر على تغيري احلروف إبدال السني ميم وإبدال 



ذال حبان بن واسع حينما يقول ال خالبة وش يقول؟ يقول ال خذابة يف لسانه عقدة فمثل هذه توقع يف 
مثل هذا التصحيف مسع من هو قال يدمى ويريد أن يقول يسمى لكن هذا لسانه فحفظت عنه وال شك 

 تلويثه ابلدم، نعم.أن هذا وهم فإذا أمران إبماطة األذى عنه وحبلق شعره فمن ابب أوىل أن ننهى عن 
 طالب: ................ 

يعين هل العقيقة مرهتنة ابلغالم؟ وهذا الوصف مؤثر؟ مبعىن أنه إذا جاوز هذا السن انتهت؟ يعين هل ارتبا  
العقيقة ابلوصف ابلصغر أو نقول إن هذا خرج خمرج الغالب وأن غالب من من من ينسك عنهم أو يُعق 

ت تقبل النيابة اجلد يعق عن ولد ولده واألب يعق فال شك أن مثل هذا ال عنهم هم غلمان صغار ومادام
يعفيه من أن يعق عن نفسه إذا كرب نعم هي هي املطالب هبا األب املطالب هبا يف األصل األب لكن إذا 

وإذا تربع الفرع   -عليه الصالة والسالم-تربع اجلد الذي هو األصل أصل األصل أجزأت كما فعل النيب 
 قال مجع من أهل العلم أهنا تتداخل أهنا تتداخل وقاعدة التداخل ماشية يف مثل هذا. كذلك

 طالب: ................ 
 كيف؟

 طالب: ................ 
القاعدة إذا اجتمع عباداتن من جنس واحد ليست إحدامها مؤداة واألخرى مقضية تدخل تدخل فقالوا إذا 

سابعه هو عيد األضحى تدخل العقيقة يف األضحية ومنهم من يقول إن   جاء إذا إذا ولد املولود وصار يوم
كانت األضحية عن هذا الصيب دخلت فيها عقيقته وإن كانت األضحية للرجل عن عن الرجل وأهل بيته 

 وإذا كانت األضحية عن الرجل وأهل بيته ما دخلت هذه العقيقة.
 طالب: ................ 

 نعم.
 ... طالب: .............
 ال أصل له ما له أصل.

 طالب: ................ 
 شوف مرهتن بعقيقته وش معىن مرهتن؟

 طالب: ................ 
 معلق عن عن عن شفاعته لوالديه عن شفاعته لوالديه؟ أو عن تسلط الشيطان عليه؟

 طالب: ................ 



هو الذي يشفع وإذا قلنا أنه لئال يسلط عليه  معروف لكن إذا قلنا بشفاعته معروف أن الكبري هو الصغري
 الشيطان عمت العلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الفرائض

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 نعم، سم.
 أحسن هللا إليك.
ابب مرياث الصلب حدثين حيىي عن مالك األمر اجملتمع عليه عندان والذي أدركت عليه  كتاب الفرائض،

أهل العلم ببلدان يف فرائض املواريث أن مرياث الولد من والدهم أو والدهتم أنه إذا تويف األب أو األم وتركا 
 ژ ھھ  ھ ہ  ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں            ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ژ ساءاً رجااًل ون ولًدا

ء بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك   ٤٤النساء:  فإن شركهم أحد بفريضة مسماة وكان فيهم ذكر بُدِ 
ولد كمنزلة الولد بينهم على قدر على قدر مواريثهم قال مالك رمحه هللا ومنزلة ولد األبناء الذكور إذا مل يكن 

سواء ذكورهم كذكورهم وإانثهم كإانثهم يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون فإن اجتمع الولد للصلب 
وولد االبن وكان يف الولد للصلب ذكر فإنه ال مرياث معه ألحد من ولد االبن فإن يكن يف الولد للصلب 

ال مرياث لبنات االبن معهن إال أن يكون مع ذكر وكانتا ابنتني فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه 
بنات االبن ذكر هو من املتوّف مبنزلتهن أو هو أو هو أطرف منهن فإنه يرد على فإنه يرد على من هو مبنزلته 
ومن هو فوقه من بنات األبناء فضاًل إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء 

كن الولد للصلب وإن مل يكن الولد للصلب إال ابنة واحدة فلها النصف والبنة ابنه فال شيء هلم وإن مل ي
 واحدة كانت أو أكثر من ذلك.

 أحسن هللا إليك.
 والبنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات األبناء ممن هو ممن هو املتوّف مبنزلة واحدة.

 من املتوّف.
 من املتوّف اي شيخ؟
 .ممن هو من املتوّف

ممن هو من املتوّف مبنزلة واحدة السدس فإن كان مع بنات االبن ذكر هو من املتوّف مبنزلتهن فال فريضة وال 
سدس هلن ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر وملن هو مبنزلته 

هم شيء فإن مل يفضل شيء فال ومن فوقه من بنات األبناء للذكر مثل حظ األنثيني وليس ملن هو أطرف من
  ں            ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژشيء هلم وذلك أن هللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه 

 قال مالك رمحه هللا األطرف هو األبعد.  ٤٤النساء:  ژ ھھ  ھ ہ  ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
عىن مفعولة أي مفروضة وهي ما يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل كتاب الفرائض الفرائض مجع فريضة فعيلة مب

فرضه هللا جل وعال من األموال اليت ياركها األموات ملن خلفهم من أقارهبم واملراد هبا قسمة الاركات 



وحساب الاركات مبعرفة األنصبة من أصحاب الفروض والعصبات وما يتعلق بذلك من األمور احلسابية قال 
راد به الولد املباشر ويلحق به ولد الولد ألنه للصلب فال رمحه هللا تعاىل ابب مرياث الصلب الصلب امل

يدخل يف هذا الولد من الرضاعة وال الولد ابلتبين إمنا من كانت عالقته ابملوِرث الوالدة قال رمحه هللا حدثين 
حيىي عن مالك حدثين حيىي عن مالك قال األمر اجملتمع عليه عندان يعين الذي ال خيتلفون فيه والذي 

عليه أهل العلم ببلدان يعين املدينة ومر بنا مرارًا أن اإلمام مالك يعمل بعمل أهل املدينة وعمل أهل  أدركت
املدينة له شأن يف أصول اإلمام مالك كما هو معروف خبالف غريه من األئمة فإنه مل يعتمدوا العمل يف أي 

ل اإلمام أمحد رمحه هللا عن اخلتم ختم بلد من البلدان وقد يضطرون أحيااًن إىل اإلشارة إىل العمل ملا سئ
القرآن يف الصالة قال كان أهل مكة يفعلونه فهل من أصول اإلمام أمحد العمل أبهل مكة ليس من أصوله 
العمل بعمل أهل مكة لكنه قد حيتاج إليها فيما مال إليه استحسااًن من ابب االستحسان فقط وليس من 

ل العلم ببلدان يف فرائض املواريث أن مرياث الولد من والدهم أو ابب االستدالل والذي أدركته عليه أه
والدهتم األنصبة املذكورة للولد والبنت وسائر املتعلقات ال ختتلف بني كون املورث األب أو األم يعين هلك 
هالك عن ابن وبنت وعم هل نقول هل امليت رجل ذكر واال أنثى؟ ما حنتاج ألن قرابتهم من امليت واحد 

ًء كان ذكرًا أو أنثى أن مرياث الولد من والدهتم من والدهم أو والدهتم إذا تويف األب أو األم وتركا ولًدا سوا
رجااًل ونساًءا ومثل ما قلنا سابقا أن هذا تصريح مبا هو جمرد توضيح وإال فالولد يشمل الذكور واإلانث قال 

فإن   ٤٤النساء:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژفللذكر مثل حظ األنثيني وهذا منطوق القرآن 
شركهم أحد شركهم أحد يعين مات املورث مات عن ولد وبنت عن ذكر ابن وبنت وزوجة مثاًل أو ابن ابن 

أحلقوا الفرائض »أو بنت ابن قال فإن شركهم أحد فريضة مسماة وكان فيهم ذكر بدء بفريضة من شركه 
وكان فيهم ذكر بُدء بفريضة من شركه يعين زوجة  «كرأبهلها أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألوىل رجل ذ 

أهم  أوابن وبنت ما نقول وهللا الولد أقرب ألبيه من زوجته أو تويف عن أب وزوجة ما نقول وهللا األب يبدَّ 
من الزوجة ملاذا؟ ألنه ليس نصيبه حمدًدا يبدأ مبن نصيبه حمدد فيؤخذ الزوجة هلا يف الصورة األوىل الثمن ويف 

ة الثانية الربع مث بعد ذلك يتفرغ لبقية الورثة من العصبة بدء بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد الصور 
ذلك بينهم على قدر مواريثهم على قدر مواريثهم تويف شخص أو هلك هالك وهذه العبارة مستعملة بكثرة 

هالك يف من ال تُرضى  يف الفرائض حىت أنه ال يستعمل غريها هلك هالك مع أن العرف أن أنه إمنا يقال
سريته يعين يف كتب الاراجم جتدهم يقول عن رؤوس املبتدعة مثاًل هلك يف كذا هلك يف اتريخ كذا مع أنه 

فال شك   ٤١غافر:  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ژيف حق يوسف عليه السالم   ٤١غافر:  ژ ٺ ٺ ٺ ژجاء يف القرآن 
د أو مالك أو كذا هلك إمنا يقال على ما تعارف أن االستعمال العريف يعين معترب ما يقال مثاًل يف مثل أمح

عليه أهل العلم يف توارخيهم فيمن ال ترضى سريته ويبقى أن املعىن العام استعماله فيما تعورف عليه يف مثل 



الفرائض سائغ ما فيه إشكال فإذا قال وكان وبدء بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على 
مواريثهم يعين تويف عن زوجة هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وأب وأم زوجة وابن  قدر مواريثهم على قدر

  ٤٤النساء:  ژ ۓ ۓ ے ے ژوبنت وزوجة وأم نقول للزوجة الثمن ولألب السدس ولألم السدس 
والباقي يقسم بني االبن والبنت للذكر مثل حظ األنثيني فتكون املسألة من كم؟ فيها مثن وفيها سدس من 

شرين للزوجة ثالثة ولألب أربعة ولألم أربعة مثانية إحدى عشر يبقى لالبن والبنت ثالثة عشر للذكر أربع وع
مثل حظ األنثيني ما ما ينقسم حنتاج إىل تصحيح على قدر مواريثهم ومنزلة ولد األبناء ومنزلة شوف الدقة 

ثى األبناء ليختص ابلذكور فابن البنت ما قال أبناء األبناء أو قال أبناء األوالد ال، ولد ليشمل الذكر واألن
يدخل واال ما يدخل؟ ما يدخل بنت البنت ما تدخل إمنا تدخل بنت االبن كما يدخل ابن االبن ومنزلة 
ولد األبناء الذكور إذا مل يكن ولد كمنزلة الولد فعندان االبن والبنت وابن االبن أو ولد االبن مهما نزل 

رة إذا مل يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وإانثهم كإانثهم يعين شريطة أن تربطهم مبورثهم الذكو 
هلك هالك على ما يقولون عن ابن ابن وبنت ابن مبنزلة األبناء للذكر مثل حظ األنثيني يرثون كما يرثون 
ا وحيجبون كما حيجبون حيجبون كما حيجبون فاالبن حيجب األخ وحيجب العم وابن االبن حيجب األخ كم
حيجب العم فإذا اجتمع الولد للصلب وولد االبن يعين من دونه وكان يف الولد للصلب ذكر فإنه ال مرياث 
معه ألحد من ولد االبن ألنه يصح أن يستوعب الاركة ألنه عاصب بينما لو كان بنت أخذت فرضها وبقي 

د من ولد االبن ألنه يصح أن منه للعاصب ما يبقى قال وكان يف الولد للصلب ذكر فإنه ال مرياث معه ألح
يستوعب الاركة ألنه عاصب والعاصب من لو استقل ابلاركة أخذها بينما صاحب الفرض إمنا أيخذ فرضه 
وإذا مل يوجد معه أحد فعند من يقول ابلرد أيخذ الباقي ردًّا فإنه ال مرياث معه ألحد من ولد االبن فإن مل 

أكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه ال مرياث لبنات االبن يكن يف الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتني ف
معهن ملاذا؟ الستغراق الفريضة أخذ ثلثني لكن لو كانت واحدة هلا النصف ولبنت االبن السدس تكملة 
الثلثني فإنه ال مرياث لبنات االبن معهن إال أن يكون مع بنات االبن ذكر مث بعد ذلك هذا الذكر سواء  

لبنت بنت االبن أو دوهنا يف املنزلة فإنه يعصِ بها إال أن يكون مع بنات االبن ذكر وهو من كان مبنزلة هذه ا
املتوّف مبنزلتهن هذه بنت ابن وهذا ابن ابن مبنزلتها أو أطرف منهن ابن ابن ابن ابن ابن يعين أنزل منها فهو 

من هو مبنزلته فإنه يرد على من هو  يعصبها أو أطرف يعين أبعد كما قال اإلمام مالك رمحه هللا فإنه يرد على
مبنزلته ومن هو فوقه من بنات األبناء يعين يعصبهن ويستفدن من وجوده فضاًل إن فَضل فيقتسمونه بينهم 
يعين إذا بقي من الاركة شيء أخذه ابن االبن وبذلك يعصب بنت االبن اليت مبنزلته أو فوقه فيقتسمونه 

 يفضل شيء فال شيء هلم مل يفضل شيء من الاركة عندان بنات بينهم للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل
للصلب وأب وأم هلك هالك عن بنتني وأب وأم وابن ابن وبنت ابن ما هلم شيء ما يبقى هلم شيء ال 



يبقى هلم شيء للبنتني الثلثني ولألب السدس ولألم السدس وال يبقى شيء البن االبن وال بنت االبن فإن مل 
يء هلم وإن مل يكن للولد للصلب إال ابنة واحدة فلها النصف والبنة ابنه واحدة كانت يفضل شيء فال ش

أو أكثر من ذلك من بنات األبناء ممن هو من املتوّف مبنزلة واحدة املتوّف له أوالد لكن كلهم ماتوا وتركوا 
ذكر وهو من املتوّف بنات هن من امليت مبنزلة واحدة هلن السدس تكملة الثلثني فإن كان مع بنات االبن 

مبنزلتهن فال فريضة وال سدس هلن إمنا هلن الباقي تعصيًبا ألنه يعصبهن ولكن إن فضل بعد فرائض أهل 
الفرائض فضل كان كان ذلك الفضل لذلك الذكر وملن هو مبنزلته ومن فوقه من بنات األبناء على ما تقدم 

يس ملن هو أطرف منهن شيء كيف؟ الولد للذكر مثل حظ األنثيني وليس ملن هو أطرف منهن شيء ول
االبن الذي عصَّبهن هو أطرف منهن لكن ليس ملن هو أطرف منهن من بنات بنت ابن ابن ما أتخذ شيء 
طيب ابن االبن ابن ابن االبن أخذ مع بنات عمومته اليت هن فوق منزلته قال للذكر وليس ملن هو أطرف 

مل يفضل شيء فال شيء هلم ألن هذه حقيقة العاصب ومرياث منهن شيء هذا ابلنسبة لبنات األبناء فإن 
البنات بنات األبناء مع أبناء األبناء إمنا هو ابلتعصيب ال ابلفرض لكن لو ُقدر أهنا واحدة بنت وبنت ابن 
بنت وبنت ابن قلنا أتخذ السدس ولو ولو عالة املسألة ألن هذا فريضة وليس بتعصيب ليس كما أتخذه 

خيها أو ابن عمها فإن مل يفضل شيء فال شيء هلم وذلك أن هللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه بنت االبن مع أ
 ژ ھھ  ھ ہ  ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں            ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژ

وهذا تقدم قال مالك األطرف هو األبعد األطرف هو األبعد فيه نكتة تتعلق بقول هللا جل وعال:   ٤٤النساء: 
ملاذا عرب هبذا األسلوب؟ ومل يعرب مبا يقابله؟ لكن هي نكتة ال ينبغي أن   ٤٤النساء:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ژ

تقال يف مثل هذا اجمللس على كل حال استدرك بعضهم وقال ملاذا مل يقل لألنثى نصف الذكر أو ما أشبه 
وعلى آله وصحبه  ذلك؟ فرد عليه بكالم ما يصلح أن يقال وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

 أمجعني.
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 ركاته، سم.السالم عليكم ورمحة هللا وب
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، 
اللهم اغفر لشيخنا واحلاضرين والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب مرياث 

إذا مل  ،ا والمالك ومرياث الرجل من امرأته إذا مل تارك ولدً  الرجل من امرأته واملرأة من زوجها قال حيىي قال
ا أو ولد ابن ذكر وأنثى فلزوجها الربع تارك ولدا وال ولد وال ولد ابن منه أو من غريه النصف فإن تركت ولدً 

بع ا وال ولد ابن الر من بعد وصية من بعد وصية توصي هبا أو دين ومرياث املرأة من زوجها إذا مل يارك ولدً 
ي هبا أو دين وذلك أن هللا ا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فالمرأته الثمن من بعد وصية يوصِ فإن ترك ولدً 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژتبارك وتعاىل يقول يف كتابه: 

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ   ٿ ٿ

 .٤٧النساء: ژ  ڎڈ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما 

 بعد:
فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث الرجل من امرأته واملرأة من زوجها نصيب الزوج والزوجة منصوص 

د ال يزيد وال ينقص بشروطه فنصيب يف الكتاب وال خالف فيه بني أهل العلم نصيب مفروض حمدعليه 
الزوج من زوجته إن كان هلا أوالد منه أو من غريه فهو الربع وإن مل يكن هلا ولد منه أو من غريه فله نصف 
ما تارك وابلنسبة للزوجة مرياثها على النصف من مرياث الزوج وهي القاعدة يف ابب املواريث أن الذكر له 

ا ملا ينادي به من يرى املساوات بني الذكر واألنثى بني الرجال والنساء فريون حظ أنثيني له حظ أنثيني خالفً 
أن مثل هذه التشريعات اإلهلية اليت حكمتها أوضح من الشمس يف رابعة النهار يرون أن هذا جور نسأل 

عليها رداءه هللا العافية يعين كانت الزوجة يف اجلاهلية تُورث من سبق إليها من الورثة من ورثة امليت ووضع 
أو كساءه يكون أحق هبا إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غريه وإن شاء حبسها بدون زوج مث جاء اإلسالم 
وأنصف املرأة ومن اإلنصاف أن تكون على النصف من نصيب الذكر ألن الذكر عليه التزامات ألزم بلوازم 

لنفقة له القوامة وعليه النفقة واملرأة ال يلزمه نفقة بل والتزامات شرعية مل تلزم هبا املرأة عليه له القوامة وعليه ا
ينفق عليها ولو كانت غنية ولو كان الرجل متوسط احلال أو أو أو فقري مثاًل عليه النفقة وإال يلزمه أن 
يفسخ فال تلزم املرأة ابلنفقة وغري ذلك من األبواب أبواب النفقات إال اللهم الزكوات فالزكاة يف مال املرأة  

ما جتب يف مال الرجل وأما ابلنسبة للنفقات فهي من نصيب الرجال دون اإلانث ولذا فضلوا على النساء ك
ابملرياث وذكران مرارًا أن الرجل يف الشرع فضل على املرأة يف مخسة أبواب ذكرانها ابألمس يف ابب املرياث 



واة بني الذكر واألنثى حينما ال وهذا ظاهر وقد خيرج عن هذه القاعدة يف الشرع أيًضا ما يقتضي املسا
يلحظ جمال اإلنفاق الالزم للرجال فاإلخوة لألم على ما سيأيت الذكر واألنثى سواء واألم يف بعض الصور 
عند بعض أهل العلم قد ترث أكثر مما يرثه األب على ما سيأيت يف العمريتني لكن عمر رضي هللا عنه رأى 

 ميكن أن ترث أكثر من األب وسيأيت بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل على  أن القاعدة مطَّرِدة ورأى أن األم ال
كل حال الشرع أنصف املرأة وأنقذها من الظلم وأما كوهنا تساوي الرجال يف كل شيء فطبيعتها ال تسمح 
ن هلا أن تساوي الرجال فإذا طلبت املساواة للمرأة ابلرجل صار ظلًما هلا ظلم للمرأة أن تكون مثل الرجل أل

بنيتها ال تساعدها على أن تقوم مبا يقوم به الرجال ولذلك هلا من األعمال ما يليق هبا وعلى الرجل من 
األعمال وااللتزامات ما يليق به يقول رمحه هللا قال مالك ومرياث الرجل من امرأته إذا مل تارك ولًدا يعين ذكًرا  

لولد وأما االبن املضاف إليه فهو حمض الذكورة منه أو كان أو أنثى وال ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى ابلنسبة ل
من غريه منه أو من غريه ألن هذا قد خيفى على بعض الناس يكون هلا ولد من زوج سابق من زوج سابق 
وبعيد عنهم يف بلد اثين أو يف قطر آخر أو إقليم بعيد مثاًل يقول هذا ما هو بلي الولد ليش ملاذا ينقص من 

ين؟ ال، املقصود أن يكون الولد هلا سواء منه أو من غريه منه أو من غريه النصف فإن نصيبه وهو ليس م
تركت ولًدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي هبا أو دين من بعد وصية 

ابلاركة أوهلا ُتوِصي هبا أو دين ألن اإلرث خامس احلقوق املتعلقة ابلاركة اإلرث خامس احلقوق املتعلقة 
مئونة التجهيز الكفن احلنو  وأجرة الغاسل كل ما يتعلق بتجهيزه إىل دفنه هذا مقدم على كل شيء من 
رأس الاركة مث بعد ذلك الديون الثاين منها من احلقوق الدين املتعلق بعني الاركة كالدين برهن هناك شيء 

الديون ألنه متعلق بعني الاركة مث الديون اليت ال من الاركة مرهون بسبب دين هذا الدين مقدم على غريه من 
تتعلق بعني الاركة كالديون املرسلة بدون رهن سواء منها ما كان هلل جل وعال وهو أحق ابلوفاء وما كان 
منها للمخلوق وهو مبين على املشاحة ال جيوز للورثة أن يقتسموا الاركة قبل سداد الديون عن املورِ ث ال 

مث بعد ذلك اإلرث ويف  اايألن الدين مقدم على اإلرث مث بعد ذلك الوصااي احلق الرابع الوصجيوز هلم حبال 
 ژ ڎڈ ڎ  ڌ ڌ ژ  ٤٤النساء:  ژ ۇئۆئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ژاآلية أو يف اآلايت تقدمي الوصية على الدين 

؟ من ابب االهتمام يف املواضع كلها تقدمي الوصية على الدين ملاذا  ٤٧النساء:  ژ ہ ہ    ہ ہ ژ  ٤٧النساء: 
بشأن الوصية والعناية هبا ملاذا؟ ألن الدين له من يطالب به الدائن يطالب يطالب الورثة بدينه لكن الوصااي 
من هلا من يطالب هبا؟ هي عرضة ألن تُنسى وأن جتحد فلذا قدمت على الدين وإن كان الدين عند عامة 

زوجها إذا مل يارك ولًدا وال ولد ابن الربع فإن تركا ولًدا أو  أهل العلم مقدم على الوصية قال ومرياث املرأة من
ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فالمرأته الثمن فالمرأته سواء كانت واحدة أو أكثر الواحدة أتخذ الثمن أو الربع 

 أتخذان يف حالة ما إذا كان له ولد أتخذ الثمن إذا مل يكن له ولد أتخذ الربع وإن كانتا اثنتني كانتا زوجتني



الربع أو الثمن وإن كان وإن كن ثالاًث أو أربًعا فهن شركاء يف الربع أو الثمن ال يقال لكل واحد منها الثمن 
أو لكل واحد من هؤالء الزوجات األربع الربع فيأتني على مجيع الاركة ال، هن شركاء فيما قدر هلن ومرياث 

الربع يعين إذا مل يارك ولًدا كما قيل منه أو من غريه نقول هنا املرأة من زوجها إذا مل يارك ولًدا وال ولد ابن 
منها أو من غريها أو من غريها فإن ترك ولًدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فالمرأته الثمن فالمرأته الثمن من 

ذلك بعد وصية يوِصي هبا أو دين من بعد وصية يوِصي هبا أو دين ويقال يف مثل هذا مثل ما قيل سابًقا و 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژأن هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه 

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ   ٿ ٿ ٺ

يعين املواريث أصوهلا   ٤٧النساء:  ژ ڎڈ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
ة هبذا العلم متيسرة متيسرة منصوص عليها يف القرآن ولذا اخلالف فيها بني أهل العلم قليل جًدا واإلحاط

ولذا أول ما أدخل من الربامج العلمية يف احلواسب الفرائض املواريث ألن اإلحاطة هبا متيسرة جًدا إبمكان 
طالب العلم إذا كان عنده شيء من النباهة ومعرفة يف احلساب يلم ابلفرائض يف أقصر مدة يعين علم 

به إال أنه يُنسى وهو أول علم يُفقد ومع ذلك قد يدور املعروف األول واآلخر حمدود ميكن اإلحاطة 
اإلنسان يف بلد يعين رغم حمدودية هذا العلم يعين الرحبية مائة وسبعني بيت أحاطت به يعين مع شروحها 
التوضيحية يف مائة صفحة حتيط ابلفرائض كلها ومع ذلك قد يدور صاحب الاركة يف بلد فال جيد من يقسم 

هذا سببه التساهل يف هذا العلم جاء فيه أنه نصف العلم وجاء احلث عليه وعناية أهل  له مرياث مورثه كل
العلم به حبيث أفردوه يف التصنيف ومسوه علًما مستقاًل وأدخلوه يف كتب الفقه ويف كتب التفسري ويف كتب 

علم قليلة وقد احلديث أبواب مستقلة وألف فيه الكتب املفردة ومع ذلك جتد العناية به من قبل طالب ال
خيطئ فيه بعض طالب العلم يف مسائل يسرية يعين ميكن ضبطها وإتقاهنا دعوان من مسائل املناسخات 
والغْرقى و اهلْدمى واملسائل الشائكة اليت قد حيصل فيها نوع التباس اجلد واإلخوة عند من يقول بتوريثهم معه 

أكثر املسائل ال سيما النصف األول الذي هو على ما سيأيت أيًضا يف بعض صورها شيء من اخلفاء لكن 
عمدة هذا الباب متيسر جًدا لكل أحد لكل أحد شريطة أن يكون عنده معرفة ابحلساب والسيوطي الذي 
أحا  بعلوم الدنيا يقول إنه يستعصي عليه علم احلساب ولو كلف أبدىن مسألة حسابية لكان تكليفه بنقل 

يف مثل هذا السيوطي الذي حيفظ يقول عن نفسه أنه حيفظ مائيت  جبل أسهل عليه وأهون عليه هل نقول
ألف حديث ولو وجد أكثر من ذلك حلفظ هل نقول أن احلفظ صار على حساب الفهم؟ ألن احلساب 
والرايضيات حتتاج شيء من الفهم هل نقول كما يقول بعضهم أن احلفظ ال بد أن يكون على حساب 

يف فقههم ويف فهمهم نقص؟ أو نقول أن ذلك فضل هللا يؤتيه من  الفهم ويلمزون بعض احلفاظ أبن يف
يشاء؟ قد جيمع اإلنسان بني احلفظ والفهم وقد يكون لنإنسان من احلفظ دون الفهم وقد يكون آلخر من 



الفهم دون احلفظ فالقسمة رابعية الرابع ال حفظ وال فهم هذا موجود يعين من من الغرائب أن السيوطي 
نفسه أنه حيفظ مائيت ألف حديث يشاركه يف تفسري اجلاللني جالل الدين احمللي جالل الذي يقول عن 

الدين احمللي هذا ال حيفظ يعين قالوا إن فهمه أو ذهنه يف الفهم يثقب الفوالذ يعين عنده من الفهم شيء ما 
تنبيه ومن التنبيه خيطر على البال لكن احلفظ يقولون كل نفسه حبفظ ملزمة من من أظن من املهذب أو أو ال

املقصود أنه ملزمة واحدة كلف نفسه حبفظها وأخذت عليه مدة طويلة وخرج يف جسده بثور وحبوب من 
احلرارة ألنه عجز حيفظ وهو مع ذلك إمام من أئمة الشافعية يف الفقه الشافعي إمام عندهم ال شك أن 

هم وال ييسر له احلفظ وقد جيمع هللا له اإلنسان قد ييسر له احلفظ وال ييسر له الفهم وقد ييسر له الف
بينهما ومها عمدات العلم واملعول عليه بعد توفيق هللا جل وعال الناشئ عن إخالصه له ال علم إال حبفظ 
واحلفظ من دون فهم زايدة نسخة أقول مادام السيوطي هبذه املثابة يف احلفظ وال يعرف من احلساب شيًئا 

ول ما يعرف شيء هل نقول إن احلفظ صار على حساب الفهم؟ ألننا ولو كانت من أيسر املسائل يق
نسمع يف بعض اجملالس حىت من بعض طالب العلم من يلمز احلافظ فالن يعين أنه مث ماذا؟ حفظ مائة 
ألف حديث مث ماذا؟ ألنه يوجد عندان اآلن وهلل احلمد حفاظ لكن جتدهم يلمزون يف اجملالس يقولون مث 

فهم وين؟ ألن بعض الناس يتخذ مثل هذه األمور اليت مبناها يف األصل على حسد ماذا؟ حفظ لكن ال
الناس مجع هللا هلم بني احلفظ والفهم ماذا تصنع هبم؟ يعين شيخ اإلسالم وش تقول؟ حيفظ وال يفهم؟ أو 

ول أن يفهم وال حيفظ؟ وغريه من أئمة اإلسالم كلهم مجع هللا هلم اإلمام أمحد سبعمائة ألف حديث هل نق
اإلمام أمحد ما يفهم؟ استقل ابلفهم أبو حنيفة دون أمحد؟ ما هو بصحيح هذا فتجد بعض الناس جمرد ما 
يطلق اسم فالن وهللا ما شاء هللا عليه حفظ الكتاب والسنة وكذا وكذا يقولون مث ماذا؟ وين الفقه وين 

ته يف احلفظ وإن كان يفهم ال الفهم؟ صحيح أن العمر ال يستوعب الوقت قصري ال يستوعب فمن كانت مه
بد أن يكون من من أجل الوقت على حساب الفهم ال يقال إنه ال يفهم لكن ما تفرغ للفهم والعكس يعين 
من تفرغ للفهم وشرح الكتب والعناية ابلكتب جتده ال بد وأن يكون على حساب احلفظ ألن الوقت كما 

 وصرف نفسه بكليته للعلم وهناك مناذج متثل هذا هو واضح هذا ال يستوعب إال من وفقه هللا جل وعال
النوع ألنك أحيااًن يطرح مثالً اسم عامل فقيه من الفقهاء يقولون مث ماذا؟ ما عنده نصوص يعتمد على إيش؟ 
وابملقابل لو طرح اسم حمدث كبري معروف لكنه ال عناية له بشرح الكتب مثل قال هذا مجع متون وبداله 

جليدة أفضل لنا هل هذا الكالم صحيح؟ نقول ال بد من احلفظ وال علم إال حبفظ نسخة من هالطبعات ا
ويبقى أن الفهم واالستنبا  هو الثمرة العظمى من هذا احلفظ فال بد من التوازن يف األمور كلها وليحذر 

 الذين ما طالب العلم من أن يلمز فالن أو فالن حينما اجته للفهم فقط ألن جند مثالً من يلمز شيوخنا مثالً 
تيسر هلم من أول األمر حمفوظات كافية بعض شيوخنا ما عنده حمفوظات كافية من النصوص تفقه على 



طريقة العلماء يف هذه البالد أو يف غريها وما تيسر له ختزين حمفوظ من النصوص من أول األمر ألن احلفظ 
ما هو بثابت يلمزه يقول مث ماذا؟ فقه  يف الصغر هو اللي يثبت ولو اجته إىل احلفظ فيما بعد جتد احلفظ

بدون نصوص ما هو بفقه هذا الكالم صحيح لكن ينبغي أن ينظر بعني اإلنصاف أن التفقه له شأن عظيم 
وأيًضا العناية ابلسنة ومبتوهنا وأبسانيدها أيًضا له شأن عظيم جتد مثاًل واحد يُذكر أبنه فقيه حمدِ ث مث إذا 

عن علة خفية ما .. ليه؟ ألنه ما اعتىن هبذا األمر هل يلزم من اإلنسان من سئل عن حديث توقف أو سئل 
العامل الذي يبذل العلم لطالبه أن يكون حميط بكل شيء؟ ما يلزم وطالب العلم يتخري أيخذ من هذا 
وأيخذ من هذا وجيمع هللا له بني األمور كلها والذي جران إىل هذا السيوطي يف مسألة احلساب وأن 

 ال بد منه للفرائض ال بد منه للفرائض. احلساب
 طالب: ................. 

 الفرائض املراد هبا األحكام األحكام ما هي ابملواريث.
 طالب: ................. 

ال ال هم يقولون نصوا عليها حىت يف كتب املصطلح قالوا يراد ابلفرائض األحكام ومن األحكام املواريث 
يريدون أن يتفقه الناشئ يف أول األمر ويعرف املسائل العملية يعمل هبا تقليًدا  لكن هم يقصدون األحكام

ألنه حكمه حكم العامي فرضه التقليد مث بعد ذلك مع الوقت ينظر يف الراجح واملرجوح ويعمل ابلراجح 
 ويارك املرجوح، نعم.
 أحسن هللا إليك.

مر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه ابب مرياث األب واألم من ولدمها قال حيىي قال مالك األ
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن مرياث األب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك املتوّف ولًدا أو ولد ابن 
ذكرا فإنه يفرض لألب السدس فريضة فإن مل يارك املتوّف ولًدا وال ولد ابن ذكرًا فإنه يبدأ مبن شرك األب من 

فيعطون فرائضهم فإن فضل من املال السدس فما فوقه كان لألب وإن مل يفضل عنهم السدس أهل الفرائض 
وإن مل يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض لألب السدس فريضة ومرياث األم من ولدها إذا ُتويف ابنها أو 

ا ذكورًا كانوا أو إاناًث ابنتها فارك املتوّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى أو ترك من األخوة اثنني فصاعدً 
من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس هلا وإن مل يارك املتوّف وال ولد ابن وال اثنني من اإلخوة فصاعًدا 
فإن لألم الثلث كاماًل إال يف فريضتني فقط وإحدى الفريضتني أن يتوّف رجل ويارك امرأته وأبويه فالمرأته 

مما بقي وهو الربع من رأس املال واألخرى أن تتوّف امرأة وتارك زوجها الربع فالمرأته الربع وألمه الثلث 
وأبويها فيكون لزوجها النصف وألمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس املال وذلك أن هللا تبارك وتعاىل 



 ې      ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ       ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژيقول يف كتابه 

 فمضت السنة أن اإلخوة اثنان فصاعدا.  ٤٤ النساء: ژ ىائ ى   ې
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث األب واألم من ولدمها التصنيف يف الفرائض على وجهني الوجه 
األول التصنيف على ما جاء يف القرآن بذكر الوارثني بذكر الوارثني وما يستحقه كل وارث وهذه طريقة 

مام رمحه هللا تعاىل يف املوطأ الطريقة الثانية بذكر الفرائض األنصبة النصف القرآن وهي اليت مشى عليها اإل
ونصفه مث نصف نصفه والثلثان ونصفهما مث نصف نصفهما النصف الربع الثمن مث يذكر أصحاب النصف 
بشروطهم مث ينتقل إىل أصحاب الربع بشروطهم مث ينتقل إىل أصحاب الثمن بشروطهم مث الثلثان مث الثلث 

السدس هذه أيًضا طريقة وهي اليت مشى عليها كثري ممن ألف يف هذا الفن والكتاب املطروق يف هذا  مث
الباب يف كثر من األمصار هو املنظومة الرحبية منظومة سهلة وميسرة وخمتصرة ومؤلفها شافعي املذهب 

به بعضهم يقدم الربهانية  وتصلح جلميع املذاهب ألن اخلالف بني العلماء يسري ميكن اإلشارة إليه واإلحاطة
لكن األكثر على الرحبية واملؤلفات يف هذا الفن كثرية جًدا وحمتواها ومضموهنا يكاد أن يكون واحًدا 
اخلالف بينها يسري إمنا ختتلف ابلسعة واالختصار ابلبسط واإلجياء بكثرة األمثلة بكثرة اإليضاحات فتجد 

د السبيكة الذهبية على املنظومة الرحبية مخس ورقات شرح يف مثاًل الباجوري على الشنشوري جملد كبري وجت
مخس ورقات فبني إطالة زائدة مثل الباجوري هذا على الشنشوري ومثل العذب الفائض على ألفية الفرائض 
جملد كبري ومثل شرح الارتيب كتب كثرية يف هذا الباب مطوالت تعد هي يف جملد واحد لكنه مطول ابلنسبة 

وجتد املختصرات ومن أنفع ما يستفاد منه يف هذا الباب على اختصاره املباحث اجللية أو الفوائد هلذا العلم 
اجللية يف املباحث الفرضية الشيخ ابن ابز رمحه هللا ألفه قدمي قدمي جًدا أل فه وعمره ال يزيد على اخلمس 

دمي ومع ذلك كتاب وعشرين سنة أو ست وعشرين سنة يعين ألفه سنة ست ومخسني أو سبع ومخسني ق
 نفيس وجامع وخمتصر جًدا وواضح.

 طالب: ................. 
 ال، بعد بعد.

 طالب: ................. 
ال ال ال، وهو يف السابعة عشرة أصيب وهذا بعد يعين سنة سبع وأربعني وهذا بعده. املقصود أن هناك 

ة الفرائض وهناك أيًضا نصيب الفرائض من منظومة املؤلفات املطو لة اليت يعىن هبا أهل االختصاص هناك ألفي
ابن عبد القوي وهي أكثر من األلفية نظم موسع ومطول وفيه تفاصيل كثرية وعلى طالب العلم أيًضا أن 
يعىن به وهناك أيًضا املنظومات املختصرة كما هو معلوم مما أشران إليه فهذه طريقة من طرق التصنيف يف 

رثون الوارثني على حسب ما جاء يف القرآن ونصيب كل وارث ابلتفصيل أو العكس هذا الفن يذكر فيها الوا



يذكر فيها األنصبة ومن يرث هذه األنصبة من الوارثني بشروطهم يعين هذه قريبة جًدا من التصنيف يف 
ظائر أصول الفقه على طريقة املتكلمني أو على طريقة احلنفية وهناك من يعىن ابألصول بعد ذكر الفروع والن

مث يستنبط األصل ومنهم من يعكس وطالب العلم يعين يعتين هبذا وهذا يستفيد من هذا وهذا وتقليب العلم 
من جهة إىل أخرى انفع جًدا لطالب العلم يعين لو إنسان رت ب الرحبية على طريقة القرآن أو العكس جاء 

لم وهذا يذكران بطريقة الطربي يف كتبه أبو ابآلايت ورت بها على طريقة الرحبية استفاد كثري يستفيد طالب الع
جعفر ذكر صاحب معجم األُدابء يف ترمجته املطولة أليب جعفر حممد بن جرير الطربي املفسِ ر املؤرخ يقول  
كتبه عن ميينه كتبه ما هي مؤلفاته كتبه مكتبة عن ميينه يقرأ جملد ويضعه عن يساره إىل أن تنتهي من جهة 

ني إىل يسار هذا التقليب ينفع طالب العلم ويستفيد به كثريًا وهللا املستعان لكن أكثر اليمني مث يردها من مي
طالب العلم إمنا يتخذون الكتب زينة يعين هذا هذه حقيقتها وقراءهتا واإلفادة منها قليلة يعين إن احتاج إىل 

 قال مالك األمر اجملتمع عليه حبث مسألة واال ميكن مير السنة ما فتح الكتاب وهللا املستعان يقول رمحه هللا
عندان الذي ال اختالف فيه يعين يف بلدهم وعند علمائهم الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدان ويوافقهم عليه غريهم من أهل البلدان األخرى ومن أهل املذاهب األخرى والذي أدركت عليه 

أو ابنته إن ترك املتوّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا فإنه يفرض لألب  أهل العلم ببلدان أن مرياث األب من ابنه
السدس فريضة يُفرض له السدس فيكون وارث من أصحاب الفروض لكن لو مل يارك ذكر ابن ذكر أو ابن 
ابن ذكر فإنه يكون من الوارثني ابلتعصيب إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فبقية املال له لكن إذا خلف 

ذكرا أو ابن ابن ذكر فإنه يكون هو العاصب واألب ينتقل إىل الفرض السدس يقول أن مرياث امليت ولدا 
األب من ابنه أو ابنته إن ترك املتوّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا اآلن لو ترك بنت امليت ترك بنت وأب للبنت 

ا مباشرة؟ ألننا لو النصف ولألب هل نقول له السدس فرًضا والباقي ابلتعصيب أو نقول له النصف تعصيب
نظران يف عبارة اإلمام رمحه هللا إن ترك املتوّف  ولًدا وهذا شامل للذكر واألنثى أو ولد ابن ذكرًا أو يكون قوله 
ذكرًا راجع لألمرين وصف متعقب ألمرين وصف متعقب ألمرين ألن عندان الوصف واالستثناء إذا تعقب 

خري فقط؟ يعين ننظر إىل السياق السياق ما يدلنا على شيء إن ألمرين فأكثر هل يعود لألمرين مًعا أو لأل
ترك املتوّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا اآلن اإلمام إبمكانه أن يقول إن ترك املتوّف ابًنا ليخرج البنت ومادام ذكروا 

ألنثى قال ولدا فحينئٍذ يشمل الذكر واألنثى يعين إذا حاسبناه على كالمه قلنا أن الولد يشمل الذكر وا
ويكون التنصيص على الذكر خاص ابجلملة األخرية أو ولد ابن ذكرًا لكن ملاذا مل يقل أو ابن ابن وال حيتاج 

 إىل قوله ذكرًا كل النسخ على هذا؟ كل النسخ على هذا؟
 طالب: ................. 



فرًضا ويكون على كل حال األب مع االبن صاحب فرض ومع البنت عاصب سواء قلنا أبنه أيخذ السدس 
قوله ولد يشمل الذكر واألنثى فإنه يفرض لألب السدس فريضة مث بعد ذلك أيخذ الباقي تعصيًبا فريث ألن 
من أحواله اإلرث ابلفرض والتعصيب من أحواله اإلرث ابلفرض والتعصيب فإنه يفرض لألب السدس 

بدأ مبن شرك األب يعين من شركه من الورثة فريضة فإن مل يارك املتوّف ولًدا وال ولد ابن ذكرًا كسابقه فإنه يُ 
من أهل الفروض من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من املال السدس فما فوقه كان لألب وإن مل 
يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض لألب السدس فريضة ماتت عن زوج ماتت عن زوج وعن بنتني وأب 

؟ السدس لألب السدس هل األفضل أن يعطى السدس أو له يبقىللزوج الربع وللبنتني ثلثني واألب وش 
يعطى التعصيب الباقي؟ ألنه ما يبقى شيء املسألة تعول املسألة فيها عول ما يبقى له شيء وحينئٍذ فرض 
لألب السدس فريضة لكن لو بقي له أكثر من السدس كما يف حالة ما لو ترك زوجة وأب مثاًل ترك زوجة 

من السدس يقول فإن فضل من املال السدس فما فوقه كان لألب يعين السدس  له وأب أيخذ الباقي أفضل
فما فوقه ولو قدر أنه ثالثة أرابع كما يف صورة زوجة وأب وإن مل يفُضل عنهم السدس فما فوقه فرض 
لألب السدس فريضة يعين أقل أحوال األب السدس ومرياث األم من ولدها إذا تويف ابنها وابنتها فارك 

وّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى أو ترك من اإلخوة اثنني فصاعًدا ذكورًا كانوا أو إاناًث من أب وأم املت
أو من أب أو من أم فالسدس هلا األصل أن األم ترث الثلث الثلث ما الذي حيجبها من الثلث إىل السدس 

جبها وممن حيجبها من الثلث، إىل السدس فإن ترك املتوّف ولًدا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى يعين ما حي
الفرع الوارث الفرع من الوارث واجلمع من اإلخوة أو ترك من اإلخوة اثنني فصاعًدا ذكورًا كانوا أو إاناًث من 
أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس هلا حيجبوهنا من الثلث إىل السدس وإن مل يارك املتوّف ولًدا وال ولد 

م الثلث إال يف فريضتني إذا وجد الزوج مع األبوين أو الزوجة مع ألاإلخوة فصاعًدا فإن لابن وال اثنني من 
األبوين فإن األم حينئذ أتخذ ثلث الباقي ثلث الباقي ملاذا؟ ألهنا لو أخذت الثلث ثلث الاركة لزاد نصيبه 

 على نصيب األب.
وإن يكن زوج وأم وأب        

 فثلث ما يبقى هلا مرتب          .
. 

وإال املنصوص عليه مع عدم وجود احلاجب هلا من الثلث إىل ما دونه املنصوص عليه يف القرآن هلا الثلث 
املنصوص عليه أن هلا الثلث ومن أهل العلم من يقول هلا الثلث حىت يف هاتني الصورتني ولو زادت على 

وض ولو قل نصيبه عن نصيب األب شيء منصوص عليه يف القرآن واألب عاصب له ما تبقي ما تبقي الفر 
األم يقول إال يف فريضتني فقط وإحدى الفريضتني أن يتوّف رجل ويارك امرأته وأبويه زوجة وأم وأب فالمرأته 
 الربُع الربُع هل من جند يف الوارثني للربع أم؟ أو ألنه ثلث الباقي يعين ثلث الباقي من ابب التأدب مع القرآن 

ث وهو يف احلقيقة ربع فما نقول ربع والقرآن ينص على أن هلا الثلث فالذي هو ثل  ٤٤النساء:  ژ ۉۉ ۅ ژ



يعربِ  به القرآن فالمرأته الربع وألمه الثلث مما بقي يعين ثلث الباقي أتداًب مع القرآن وإال فهو يف حقيقته ربع 
رأس املال واألخرى ولألب الثلثان مما يبقى وهو يف حقيقة األمر نصف وألمه الثلث مما بقي وهو الربع من 

املسألة األخرى أن تتوّف امرأة وتارك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف وألمها الثلث مما بقي وهو 
السدس من رأس املال ولألب ثلثا ما يبقى وهو يف احلقيقة ثلث الاركة هااتن املسألتان تسميان العُمريتان 

ابن عباس لكن هذه قاعدة الفرائض ما قضى به ألن عمر هو الذي قضى هبما على هذا النحو وخالفه 
اخلليفة الراشد هو قاعدة الفرائض وهو أن للذكر إذا كان مع األنثى متساويني من كل وجه أن للذكر مثل 

ژ  ۇۆ ۇ ڭ       ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژحظ األنثيني وذلك أن هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه 

األبوين لكن حجب حرمان واال حجب نقصان؟ حجب نقصان فيدل على أن الولد حيجب   ٤٤النساء: 
طيب ما وجد ولد يف العمريتني إذا أعطيت   ٤٤النساء:  ژ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژحجب نقصان 

الثلث نقص نصيب األب يصري له الربع وقد يصري له يف املسألة األخرية السدس لو أعطي الثلث من أصل 
رائض أنه لو اجتمع ذكر وأنثى متساواين من كل وجه فللذكر مثل الاركة فينقص نصيب األب وقاعدة الف

 ۓ ے ے ھ ژحظ األنثيني هذا قضاء عمر رضي هللا عنه ومنهم من يقول بيننا وبينكم كتاب هللا 

نص، ويلزم على هذا أن تعطى األم   ٤٤النساء:  ژ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ       ڭ ڭ ڭ ۓ
مجع من أهل العلم لكن العلم على قضاء عمر وهو املرجَّح ألنه خليفة راشد  أكثر مما يعطى األب وقال هبذا

مما حيجب األم من الثلث إىل السدس اجلمع من   ٤٤النساء:  ژ ىائ ى   ې ې      ې ې ژأمران ابتباع سنته 
 اإلخوة واجلمع اثنان فأكثر فمضت السنة أن اإلخوة أن اإلخوَة اثنان فصاعدا، نعم.

 ك.أحسن هللا إلي
ابب مرياث اإلخوة لألم قال حيىي قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن اإلخوة لألم ال يرثون مع الولد وال 
مع ولد األبناء ذكرااًن كانوا أو إاناًث ذكرااًن كانوا أو إاناًث شًيئا وال يرثون مع األب وال مع اجلد أب وال مع 

ك يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى فإن كان اجلد أب األب شيًئا وأهنم يرثون فيما سوى ذل
اثنني فإن كان اثنني فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث يقتسمونه 

 بينهم ابلسواء للذكر مثل حظ األنثيني وذلك أن هللا..
 .سواءيقول يقتسمونه بينهم ابل للذكر مثل حظ األنثى للذكر مثل حظ األنثى

 طالب: ................. 
 األنثى األنثى.

 طالب: ................. 



 غلط.
 ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ            ژ ڈ ژوذلك أن هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه: 

 فكان الذكر واألنثى يف هذا مبنزلة واحدة.  ٤٧النساء:  ژ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ
يه اإلخوة ألم عن غريهم من الورثة أن ذكرهم وأنثاهم سواء أن ذكرهم وأنثاهم سواء يعين هذا مما خيتلف ف

يقول اإلمام رمحه هللا تعاىل ابب مرياث اإلخوة لألم قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن اإلخوة لألم ال 
أو إاناًث شيًئا وال يرثون مع  يرثون مع الولد يعين ال يرثون مع الفرع الوارث وال مع ولد األبناء ذكرااًن كانوا

األب وال مع اجلد أب األب وال يرثون مع األصول الذكور من األصول ال يرثون معهم وال يرثون مع األب 
وال مع اجلد أب األب شيًئا من األصول الوارثني كالفروع الوارثني وأهنم يرثون فيما سوى ذلك وأهنم يرثون 

دس منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى فنصيبه السدس إن كانوا أكثر فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم الس
من من واحد اثنني ثالثة أربعة عشرة هم شركاء يف الثلث يقسم بينهم ابلسوي ة ذكرهم مثل أنثاهم فإن كانوا 
اثنني فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث فإن كاان اثنني فلكل واحد 

ا السدس يعين الثلث بينهما فإن كانوا أكثر من ذلك ثالثة أربعة أكثر فهم شركاء يف الثلث يقتسمونه منهم
بينهم ابلسواء للذكر مثل حظ األنثى للذكر مثل حظ األنثى اللسان تعوَّد على للذكر مثل حظ األنثيني 

خذ على هذا قد نطق به تعود على هذا فتجد أكثر الطبعات على للذكر مثل حظ األنثيني ألن اللسان أ
فإذا جيء بنفس اللفظ سبق اللسان إىل ما   ٤٤النساء:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژالقرآن 

درج عليه ولذا يقول أهل العلم يف اخلطأ يف األسانيد املرجح ما كان على خالف األصل ألن األصل يسبق 
ناد آخر مالك عن انفع عن ابن إليه اللسان يعين إذا جاء إسناد مالك عن انفع عن ابن عمر وجاء إس

عباس مثاًل هذا اختالف على على على الرواة قالوا املرجح مالك عن انفع عن ابن عباس ملاذا؟ ألن الوهم 
وسبق اللسان إمنا يسبق إىل مالك عن انفع عن ابن عمر هذه اجلادة فاملرجح ما كان على غري اجلادة مثل 

اللسان جمرد ما ينطق ابلكلمة األوىل يعين أي واحد تقول له للذكر  ما هنا للذكر مثل حظ األنثيني هذا جمرد
مث تاردد ما تيب تكمل كل الناس يردون عليك يكملون لك للذكر ها اي أخ ها اي أخ ييب يقول لك مثل 
حظ األنثيني مباشرة الناس كلهم مشوا على هذا ألنه منصوص عليه يف القرآن ولذلك نظرة أهل العلم 

إذا وجد اختالف يف إسناد تردد بني أمرين أحدمها على اجلادة والثانية على غري اجلادة املرجح  احملدثني أنه
ما كان على غري اجلادة ألن اللسان لن يسبق إىل مالك عن انفع عن ابن عباس ما ميكن أن يسبق اللسان 

مثل حظ األنثيني يعين إىل هذا بينما يسبق مالك عن انفع عن ابن عمر بسهولة متشي مثل ما عندان للذكر 
لن يسبق اللسان لو قال مثل حظ األنثى لن يسبق اللسان إىل مثل هذا كما يسبق للذكر إىل للذكر مثل 
حظ األنثيني يقول رمحه هللا تعاىل للذكر مثل حظ األنثى ذكرهم وأنثاهم سواء وذلك أن هللا تبارك وتعاىل 



يعين ال والد له وال ولد ال أصول وال فروع   ٤٧النساء:  ژ  ک ک ڑ ڑ ژ            ژ ڈ ژيقول يف كتابه: 
هذا هو الكاللة وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة هل يورث خرب لكان أو وصف لرجل؟ وبعد أن وصف 
بينت حاله وإن كان اتمة واال انقصة اتمة يعين إن وجد رجل يورث اجلملة صفة اجلمل بعد النكرات 

ان وإن كان رجل كاللًة يورث هذا عند من يقول انقصة ال بد أن يقول هذا صفات، كاللة هل نقول خرب ك
أنه خرب كان لكن عند من يقول أهنا اتمة تكون كاللة حال وبُ يِ نت حاله بعد أن وصف أو امرأة أو كانت 
أو  امرأة تورث كاللة وله أو هلا أخ أو أخت يف قراءة ابن مسعود من أم يف قراءة ابن مسعود من أم وله أخ

أخت فلكل واحد منهما السدس يعين من أم قراءة ابن مسعود فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف 
الثلث فكان الذكر واألنثى فإن كانوا أكثر من ذلك يعين اثنني ثالثة أربعة مخسة فحكم االثنني حكم الثالثة 

منا هو جمرد زايدة يف التوضيح ألنه حكم االثنني حكم األربعة يعين التنصيص عليهم يف كالم اإلمام مالك إ
قال فإن كاان اثنني فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث حكم االثنني 
حكم الثالثة حكم االثنني حكم األربعة قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث فكان الذكر 

 الذكر على األنثى يف هذا الباب شيًئا، نعم.واألنثى يف هذا مبنزلة واحدة ال يفصل 
 أحسن هللا إليك.

ابب مرياث اإلخوة لألب واألم قال حيىي قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن اإلخوة لألب واألم ال 
يرثون مع الولد الذكر شيًئا وال مع ولد االبن الذكر شيًئا وال مع األب دنيا وال مع األب دنيا شيًئا وهم 

 ون مع البنات وبنات األبناء ما مل يارك املتوّف جدًّا أو أب ما فضل من املال.يرث
 جدا أاب أب.

 أحسن هللا إليك.
 ما مل يارك املتوّف جدَّا أاب..

 جدًّا.
جدًّا أاب أب ما فضل من املال يكونون فيه عصبًة يبدأ مبن كان له أصل فريضة مسم اه فيعطون فرائضهم فإن 

ان لنإخوة لألب واألم يقتسمونه بينهم على كتاب هللا ذكرااًن كانوا أو إاناًث للذكر فضل بعد ذلك فضل ك
مثل حظ األنثيني فإن مل يَفضل شيء فال شيء هلم قال وإن مل يارك املتوّف أاًب وال جدًّا أاب أب وال ولًدا وال 

كانتا اثنتني فما فوق ذلك ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم النصف فإن  
لألخوات من األب واألم فرض هلن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فال فريضة فال فريضة ألحد من 
األخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ مبن ويبدأ مبن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما 



ل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة فقط فضل بعد ذلك من شيء كان بني اإلخوة لألب واألم للذكر مث
 إال يف فريضة واحدة فقط مل يكن هلم فيها شيء فاشاركوا فيها مع ابين األم يف ثلث..

 مع بين مع بين.
 أحسن هللا إليك.

فاشاركوا فيها مع بين األم يف ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوهتا ألمها 
وأبيها فكان لزوجها النصف وألمها السدس وإلخوهتا ألمها الثلث فلم يفضل شيء  بعد ذلك وإخوهتا ألمها 

فيشارك بنو األب واألم يف هذه الفريضة مع بين األم يف ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ األنثيني من أجل أهنم 
 ڑ ژ            ژ ڈ ژبه: كلهم إخوة املتوّف ألمه وإمنا ورثوا ابألم وذلك أن هللا تبارك وتعاىل قال يف كتا

  ٤٧النساء:  ژ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ
 فلذلك فلذلك شر ِكوا يف هذه الفريضة ألهنم كلهم إخوة املتوّفَّ ألمه.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث اإلخوة األشقاء لألب واألم قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه 
 أن اإلخوة لألب واألم يعين األشقاء ال يرثون مع الولد الذكر شيًئا حيجبهم عن اإلرث حجب حرمان عندان

واال نقصان؟ حرمان وال مع ولد االبن الذكر شيًئا يعين يرثون ما أبقت الفروض ابلنسبة لنإانث أما ابلنسبة 
قدم على ألب أبي شيء يعين للذكور فال يرثون شيًئا االبن مع األخ يقدم االبن أبي شيء الشقيق ي

 جهات التقدمي؟
 طالب: ................. 

 ابلقوة واال ابلقرب؟ 
 طالب: ................. 

فباجلهة التقدمي مث بقربه        
وبعدمها تقدمي القوة اجعال           .

. 
األب ِدنًيا يعين األقرب واألب  يقول رمحه هللا تعاىل ال يرثون مع الولد الذكر وال مع ولد االبن شيًئا وال مع

املباشر ال اجلد ال يرثون معه شيًئا ألن األب حيجب اإلخوة إمجاًعا واخلالف يف حجبهم ابجلد على ما 
سيأيت هل يرث اإلخوة مع اجلد أو ال يرثون؟ مسألة خالفية أييت تقريرها يف الدرس الالحق إن شاء هللا 

ال مع األب ِدنًيا شيًئا وهم يرثون مع البنات وبنات األبناء ما مل يارك تعاىل يعين يف مرياث اجلد مع اإلخوة و 
ِمنهم  اللياملتوّف جدًّا أاب أٍب ما فَضل من املال يرثون ما فضل من املال بعد أن أيخذ أصحاب الفروض 
كهم أو البنات وبنات األبناء بنات األبناء فيأخذون ما بقي أيخذون مجيع ما بقي إن مل يكن هناك جد يشار 

يكونون فيه  لحيجبهم على ما سيأيت من اخلالف يف ذلك ما مل يارك املتوّف جدًّا أاب أب ما فضل من املا
أحلقوا الفرائض »عصبة يكونون فيه عصبة يبدأ مبن كان له أصل فريضة مسماة يعين يبدأ أبصحاب الفرائض 



ن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون يبدأ مب «أبهلها أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر
فرائضهم يعطى الزوج تعطى الزوجة تعطى البنت يعطى أصحاب الفروض يقول فيعطون فرائضهم فإن فضل 
بعد ذلك فضل كان لنإخوة لألب واألم كان لنإخوة األشقاء من األب واألم يقتسمونه بينهم على كتاب 

ا فبالسوية وإن كانوا ذكور وإانث فللذكر مثل حظ األنثيني هللا يعين للذكر لنإخوة األشقاء إن كانوا ذكورً 
يقتسمونه بينهم على كتاب هللا ذكرااًن كانوا أو إاناًث للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء إن مل يفضل 
شيء فال شيء له ألن هلم ما أبقت الفروض وإذا استوعبت الفروض الاركة ما صار هلم نصيب قال وإن مل 

ملتوّف أاًب حيجبهم حجب حرمان وال جدًّا أاب أٍب حيجبهم حجب حرمان أو نقصان على ما سيأيت يارك ا
وال ولًدا وال ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم الشقيقة النصف وسيأيت 

كانتا اثنتني فما فوق   مرياث اإلخوة لألب غري األشقاء فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم النصف فإن
فما فوق ذلك من األخوات لألب واألم فُرض هلما الثلثان فرض هلما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فإن  
كان معهما أخ ذكر فال فريضة ألحد من األخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ألهنن انتقلن من كوهنما 

الغري؟ عصبة ابلغري عصبة ابلغري فأخوها أو أصحاب فروض إىل عصبة عصبة ابلنفس أو ابلغري أو مع 
إخوهتم يعصبوهنم فإن كان معهما أخ ذكر فال فريضة ألحد من األخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك 

 «أحلقوا الفرائض أبهلها»ويبدأ مبن شركهم بفريضة مسماة األصل يبدأ ابلتعصيب واال ابلفرائض؟  الفرائض 
ائض مث ما بقي يعطى ألهل التعصيب ويبدأ مبن شركهم بفريضة مسماة هذه القاعدة فيبدأ أبصحاب الفر 

فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء فما فضل بعد ذلك من شيء كان بني اإلخوة لألب واألم 
للذكر مثل حظ األنثيني لألشقاء يعين لو وجد إخوة أشقاء وإخوة ألب هلم شيء واال ما هلم شيء؟ فال 

على ما سيأيت لو كان هناك إخوة أشقاء وإخوة ألم؟ قال كان بني اإلخوة لألب واألم شيء لنإخوة لألب 
للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة فقط وهي إيش؟ املشرَّكة إال يف فريضة واحدة فقط مل يكن هلم 

الزوج له النصف فيها شيء فاشاركوا فيها مع بين األم يف ثلثهم يعين عندان زوج وإخوة ألم وإخوة أشقاء 
ولنإخوة لألم الثلث يبقى سدس ملن؟ لألشقاء زوج وجدة هلا السدس زوج وجدة وإخوة ألم وإخوة أشقاء 
الزوجة الزوج له النصف واجلدة هلا إيش؟ السدس واإلخوة لألم الثلث اكتملت الاركة اإلخوة األشقاء ماذا 

سقط خالص ما هلم شيء لكن يف مسألة يصنع هبم هم عصبة ومل تبق الفروض شيًئا األصل إيش؟ أن ي
املشر كة أو احِلمارية أو احَلجرية وبعضهم يقول اليم ية يف هذه الصورة يشاركون ويشر كون مع اإلخوة ألم 
فيشاركون معهم يف يف ثلثهم يشاركون معهم يف ثلثهم ملاذا؟ ألهنم يف حقيقة األمر إخوة ألم يعين هل زادهم 

 مثل هذه الصورة بعض أهل العلم يقول أبًدا الاركة على ما قسم هللا جل وعال األب بعد واال قرب؟ يعين يف
وهؤالء عصبة ليس هلم شيء فيسقطون ويف حال التشريك وهو املرجَّح أن قرهبم من املي ت واحد هذا إذا مل 



فيها مع بين نقل أن الشقيق أقرب من األخ ألم قال إال يف فريضة واحدة إذا مل يكن هلم فيها شيء فاشاركوا 
األم يف ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوهتا ألمها للزوج النصف ولألم 
السدس ولنإخوة ألم الثلث من الذي حجب األم من الثلث إىل السدس؟ اإلخوة اإلخوة ألم وإخوهتا ألمها 

استغرقت الاركة طيب األشقاء ما بقي وأبيها فكان لزوجها النصف وألمها السدس وإلخوهتا ألمها الثلث 
شيء قال فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشارك بنو األب واألم يف هذه الفريضة فيشارك بنو األب واألم يف 
هذه الفريضة مع بين األم يف ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ األنثى من أجل أهنم كلهم إخوة املتوّف  ألمه يعين 

ذكور وإانث عرفنا أن اإلخوة ألم ذكرهم وإانث سواء وتقدم لنا أن  األشقاء ذكور وإانث واإلخوة لألم
اإلخوة األشقاء أو اإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيني هنا يقول فيكون للذكر مثل حظ األنثى ملاذا؟ 
ألن األب ُملغى األب ملغى املنظور له هو األم فقط فكانوا كاإلخوة لألم ذكرهم وأنثاهم سواء ألن هذه لو 

رضت يف مسألة على على أحد مل يتنبه هلا القاعدة أن األشقاء للذكر مثل حظ األنثيني كيف يصنعون يف عُ 
املشر كة اإلمام نبه على هذا فيكون للذكر مثل حظ األنثى من أجل هذه العلة من أجل أهنم كلهم إخوة 

هم إخوة ألم فيأخذون هذه امليزة املتوّف ألمه فاألب غري منظور إليه فهم يف احلقيقة ورِثوا هذا املال بصفت
وهذه اخلصيصة ألوالد األم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء ولو كانوا أشقاء وإمنا ورثوا ابألم وذلك أن هللا تبارك 

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ            ژ ڈ ژوتعاىل قال يف كتابه: 

ريضة شركوا يف هذه الفريضة وإال فلذلك شر ِكوا يف هذه الف  ٤٧النساء:  ژ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
فاألصل أهنم يسقطون ملاذا؟ ألن الفرائض استوعبت الاركة كاملة ومل يبق هلم شيء وهذا وهذه صفة 
العاصب العاصب إذا مل تبق الفروض شيء من الاركة أنه يسقط يقول فلذلك شر كوا يف هذه الفريضة ألهنم  

 كلهم إخوة املتوّف ألمه.
  وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.وهللا أعلم وصلى هللا
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، سم.ال
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، 

ف رمحه هللا تعاىل: ابب مرياث اللهم اغفر لشيخنا واحلاضرين والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني قال املؤلِ 
قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن مرياث اإلخوة لألب إذا مل يكن معهم أحد  اإلخوة لألب قال حيىي

من بين األب واألم كمنزلة اإلخوة لألب واألم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إال أهنم ال يشرَّكون إال 
خرجوا من والدة األم اليت  أهنم ال يشرَّكون مع بين األم يف الفريضة اليت شرَّكهم فيها بنو األب واألم ألهنم

مجعت أولئك قال مالك رمحه هللا فإن اجتمع اإلخوة لألب واألم واإلخوة لألب فكان يف بين األب واألم 
واحدة أو أكثر من ذلك من  ذكر فال مرياث ألحد من بين األب وإن مل يكن بنو األب واألم إال امرأةً 

ألب واألم النصف ويفرض لألخوات لألب السدس اإلانث ال ذكر معهن فإنه يفرض لألخت الواحدة ل
تتمة الثلثني فإن كان مع األخوات لألب ذكر فال فريضة هلن ويبدأ أبهل الفرائض املسماة فيعطون فرائضهم 
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بني اإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيني وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم 

مرأتني أو أكثر من ذلك من اإلانث فرض هلن الثلثان وال مرياث معهن فإن كان اإلخوة لألب واألمر ا
لألخوات لألب إال أن يكون معهن أخ ألب فإن كان معهن أخ ألب بُدأ مبن شركهم بفريضة مسماة 

 فَأعطوا..
 أحسن هللا إليك.
ثيني وإن مل يفضل فإن َفضل بعد ذلك فضل كان بني اإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنفأُعطوا فرائضهم 

شيء فال شيء هلم ولبين األم مع بين األب واألم ومع بين األب للواحد السدس ولالثنني فصاعًدا الثلث 
 للذكر مثل حظ األنثيني.

 األنثى.
 أحسن هللا إليك.

 للذكر مثل حظ األنثى هم فيه مبنزلة واحدة سواء.
ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده 

 بعد:
فلما ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل مرياث اإلخوة األشقاء أعقبهم بذكر مرياث اإلخوة لألب تقدم ذكر مرياث 
اإلخوة لألم ألهنم إما أن يكونوا أشقاء لألب واألم مًعا أو لألم فقط أو لألب فقط وعرفنا مرياث اإلخوة 

هم مرياث اإلخوة األشقاء مث بعد ذلك مرياث اإلخوة لألب قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه لألم وبعد



عندان أن مرياث اإلخوة لألب إذا مل يكن معهم من بين األب واألم إذا مل يكن معهم أحد من بين األب 
خوة األشقاء قال إذا مل يكن واألم يعين إذا مل يوجد أشقاء إذا مل يوجد أشقاء فإن اإلخوة لألب مبنزلة اإل

معهم أحد من بين األب واألم كمنزلة اإلخوة لألب واألم سواء ذكرهم كذكرهم يرث ابلتعصيب أيخذون ما 
أبقت الفروض وأنثاهم كأنثاهم الواحدة أتخذ النصف كالشقيقة الشرو  والثنتان أتخذان الثلثني ابلشرو  

يف الفريضة ألن األصل يف املرياث اإلخوة لألم وُشرك معهم اإلخوة املعروفة إال أهنم ال يشركون مع بين األم 
األشقاء على ما تقدم للمعىن املوجود يف اإلخوة لألم أهنم إخوة لألم يف احلقيقة واألب ال يزيدهم إال قرب 
م فشر ِكوا معهم لكن املعىن الذي من أجله شرك األشقاء مع اإلخوة لألم مفقود ابلنسبة لنإخوة ألب ألهن

شارك يف األم وال اشاراك هنا فانتفى الوصف فينتفي ما علق عليه من حكم وهو ااستحقوا اإلرث بوصف 
فال يشرك اإلخوة لألب مع اإلخوة لألم النتفاء الوصف املقتضي للتشريك وهو األم إال أهنم ال يشركون مع 

والدة األم اليت مَجعت أولئك ألنه ملا بين األم يف الفريضة اليت شركهم فيها بنو األب واألم ألهنم خرجوا من 
ذكر التشريك بني اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم قال يف هناية الفصل أو يف هناية الباب قال ألهنم كلَّهم 
إخوة إخوة املتوّف ألمه ومعلوم أن اإلخوة ألب ليسوا إبخوة لألم فانتفى الوصف قال مالك فإن اجتمع 

ألب فقط اجتمع األشقاء مع اإلخوة ألب فكان يف بين األب واألم ذكر فال اإلخوة لألب واألم واإلخوة ل
مرياث ألحد من بين األب ألن الذكر عاصب أيخذ ما تُبقي الفروض فإذا أخذ ما تُبقيه الفروض فال يبقى 
شيء لنإخوة لألب وإن مل يكن بنو األب واألم إال امرأة واحدة يوجد شقيقة واحدة فهل أتخذ ما أبقت 

روض أتخذ الشقيقة ما أبقت الفروض أتخذ يف حالة واحدة وإذا كانت مع البنت ألهنا حينئٍذ عصبة إذا الف
إذا قلنا مسألة من بنت هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ ألب القسمة نعم ولألخت الباقي لألخت 

عصبات مع الغري  الباقي تعصيب األخوات مع البنات عصبات وهذه عصبات ابلغري أو مع الغري؟ مع الغري
قال وإن مل يكن بنو األب واألم إال امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلانث ال ذكر معهن يعين يعصبهن 
فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم الشقيقة النصف هذا يف حالة ما إذا مل يوجد فرع وارث عموًما إذا 

يكون ذكر أو يكون أنثى فإن كان ذكر فال نصيب  مل يوجد فرع وارث فإن وجد فرع وارث فال خيلو إما أن
لنإخوة واألخوات وإن كان أنثى فرض هلا نصيبها بنت النصف مث بعد ذلك األخت أتخذ الباقي تعصيًبا 
النصف ويفرض لألخوات لألب السدس يعين املسألة مفارضة يف أخت شقيقة وأخت ألب أو أخوات 

أتخذ الثلث السدس تكملة الثلثني السدس تكملة  ألب األخت الشقيقة أتخذ النصف واألخت ألب
الثلثني فإن كان مع األخوات لألب ذكر فال فريضة هلن فال فريضة هلن ما أتخذ سدس معها أخوها يعصبها 
تكون عاصبة َعصبة ابلغري وهي مع البنت عصبة مع الغري ألن العصبات إما أن تكون ابلنفس أو ابلغري أو 

كتب الفرائض عصبة ابلغري اآلن ما نصيب العاصب نصيبه ما أبقت الفروض فإن   مع الغري كما هو مقرر يف



أبقت الفروض شيًئا أخذه أخذته هذه األخت مع أخيها واقتسموه للذكر مثل حظ األنثيني إن مل تبق 
الفروض شيًئا فال شيء له ألن هذه حقيقة العاصب يقول ويبدأ أبهل الفرائض املسماة فيعطون فرائضهم 

ضل بعد ذلك فضل كان بني اإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيني إن ُتويف أو هلك كما يقولون فإن ف
ويعربون هلك هالك عن أخت شقيقة وثالثة إخوة ألب وأختان لألب أيًضا األخت أتخذ الشقيقة النصف 

ن هذه والباقي لنإخوة واألخوات من األب للذكر مثل حظ األنثيني وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم أل
حقيقة إرث العاصب أيخذ ما تبقي الفروض وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم فإن كان اإلخوة لألب واألم 
امرأتني أو أكثر أكثر من ذلك من اإلانث فرض هلن الثلثان ابلشرو  املعروفة وال مرياث معهن لألخوات 

تكميل الثلثني فإذا اكتمل لألب ملاذا؟ ألن الثلثني استكمال وفرض األخت ألب مع األخت الشقيقة 
الثلثان فال فرض وال مرياث معهن لألخوات لألب إال أن يكون معهن أخ ألب فيكون لألختني الشقيقتني 
الثلثني والباقي تعصيًبا لألخ ألب وألخته معه أو لنإخوة مع أخواهتم للذكر مثل حظ األنثيني إال أن يكون 

أحلِقوا الفرائض »شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم معهن أخ ألب فإن كان معهن أخ ألب بدء مبن 
فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بني اإلخوة لألب للذكر  «أبهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر

مثل حظ األنثيني وإن مل يَ ْفُضل شيء فال شيء هلم على ما تقدم ولبين األم مع بين األب واألم ومع بين 
على ما تقدم يف مرياثهم ولالثنني فصاعًدا الثلث للذكر مثل حظ األنثيني هم فيه  األب للواحد السدس

مبنزلة للذكر مثل حظ األنثى نعم قلنا لكم ابألمس أن اللسان يسبق إىل اجلادة يسبق إىل اجلادة فما جاء 
كل اإلخوان على خالف اجلادة هو املرجح كما يقرره أهل احلديث تلقائًيا لو بقول مثاًل للذكر مثل حظ  

ييب يقولون األنثيني ملاذا؟ ألنه هو املدون هو اجلادة مدون يف القرآن ولذلك مثل يف مثل هذا الذي جييء 
على خالف اجلادة ال بد من االهتمام به وإحضار القلب أثناء قراءته وتالوته فإذا ُضبط وأيت به على وجهه 

أنه لو جاءان حديث اختلف فيه على راويه هل هو  صار أرجح مما كان على اجلادة وعرفنا أمس ضربنا مثال
عن مالك عن انفع عن ابن عمر أو مالك عن انفع عن ابن عباس قلنا املرجح مالك عن انفع عن ابن 
عباس ألنه على خالف اجلادة اللسان يسبق إىل اجلادة تلقائًيا ييب يقول مالك عن انفع عن ابن عمر مثل 

كر مثل حظ األنثيني وهذا الكالم ليس بصحيح للذكر مثل حظ األنثى هم ما هنا اآلن سبق لساين إىل للذ 
 فيه مبنزلة واحدة سواء فإن وجد معهم أشقاء شركوا معهم على ما تقدم، نعم.

ابب مرياث اجلد حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أيب سفيان كتب إىل زيد 
ليه زيد بن اثبت إنك كتبت إيل تسألين عن اجلد وهللا أعلم وذلك مما مل بن اثبت يسأله عن اجلد فكتب إ

يكن يقضي فيه إال األمراء وذلك مما وذلك مما يكن يقضي فيه إال األمراء يعين اخللفاء وقد حضرت 



اخلليفتني قبلك يعطيانه النصف مع األخ الواحد والثلث مع االثنني فإن كثرت اإلخوة مل ينقصوه من الثلث 
 دثين عن مالك عن ابن شهاب عن قُبيصة بن ذؤيب.وح

 قَبيصة.
 أحسن هللا إليك.

وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن قَبيصة بن ذؤيب أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فرض للجد 
الذي يفرض الناس له اليوم وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن 

فان وزيد بن اثبت للجد مع اإلخوة الثلث قال حيىي قال مالك واألمر اجملتمع عليه اخلطاب وعثمان بن ع
عندان والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن اجلد أاب األب ال يرث مع األب ِدنًيا شيًئا وهو يفرض له مع 

أًخا وأخًتا ألبيه يبدأ الولد الذكر ومع ابن االبن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما مل يارك املتوّف 
فضل من املال السدس فما فوقه  فرائضهم فإن فضل من املال فإنأبحد إن شركه بفريضة مسماه فيعطون 

فرض للجد السدس فريضة قال مالك رمحه هللا واجلد واإلخوة لألب واألم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة 
ي بعد ذلك للجد واإلخوة من شيء فإنه ينظر يبدأ مبن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بق

أي ذلك أفضل حلظ اجلد أعطيه الثلث مما بقي له ولنإخوة أو يكون مبنزلة رجل من اإلخوة فيما جُيعل فيما 
 جَيعل له.

 حيصل حيصل له.

 أحسن هللا إليك.
دهم أو السدس من أو يكون مبنزلة رجل من اإلخوة فيما حيصل له وهلم يقامسهم مبثل يقامسهم مبثل حصة أح

رأس املال كله أي ذلك كان أفضل حلظ اجلد أعطيه اجلد وكان ما بقي بعد ذلك لنإخوة لألب واألم للذكر 
مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غري ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت 

ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت لألم وتركت زوجها وأمها وأختها ألمها وأبيها وجدها فللزوج النصف 
واألب النصف مث جيمع سدس اجلد ونص األخت فيقسم أثالاًث للذكر مثل حظ األنثيني فيكون للجد ثلثاه 
ولألخت ثلثه قال حيىي قال مالك ومرياث اإلخوة لألب مع اجلد إذا مل يكن معهم إخوة ألب وأم كمرياث 

 م سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم.اإلخوة لألب كمرياث اإلخوة لألب واأل
 أحسن هللا إليك.

سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع اإلخوة فإذا اجتمع اإلخوة لألب واألم واإلخوة لألب فإن 
اإلخوة لألب واألم يعادون اجلد إبخوهتم ألبيهم فيمنعونه هبم كثرة املرياث بعددهم وال يعاد ونه ابإلخوة ألنه 

مع اجلد غريهم مل يرثوا معه شيًئا وكان املال كله للجد فما حصل لنإخوة فما حصل لنإخوة من  لو مل يكن



بعد حظ اجلد فإنه يكون لنإخوة من األب واألم دون اإلخوة لألب وال يكون لنإخوة لألب معهم شيء 
إبخوهتا ألبيها ما كانوا  إال أن يكون اإلخوة لألب واألم امرأًة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإهنا تعاد  اجلد

فما حصل هلم وهلا من شيء كان هلا دوهنم ما بينها وبني أن تستكمل فريضتها وفريضُتها النصف من رأس 
املال كله فإن كان فيما حياز هلا وإلخوهتا ألبيها فضل عن نصف رأس املال عن نصف رأس املال كلها فهو 

 يفضل شيء فال شيء هلم. إلخوهتا ألبيها للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث اجلد اجلد الذي هو أب األب حيجبه األب حجب حرمان فإذا 
وجد األب ال مرياث للجد وال مرياث لنإخوة وال لألخوات لكن الكالم فيما إذا ُعدم األب ووجد اجلد 

يرث اإلخوة مع اجلد أو ال يرثون كحاهلم مع  الذي هو أبوه ووجد إخوته إخوة امليت األشقاء وألب فهل
األب يعين هل اجلد ينزل منزلة األب فيحجب اإلخوة حجب حرمان أو يرثون معه ابعتبار أن القرب 
ابلنسبة هلم وللجد للميت سواء؟ كلهم يدلون ابألب ولذا اإلخوة ألم ال يقامسون اجلد إمنا يقاسم اجلد من 

ألب يديل به فوقه بدرجة واإلخوة األشقاء أو ألب يدلون ابألب لكنهم يديل ابألب هذا اجلد ابلنسبة ل
دونه درجة فقرهُبم من امليت سواء وهذا الذي جعل مجهور أهل العلم جيعلون اإلخوة يقامسون اجلد ويورثون 
 اإلخوة مع اجلد وبه قال زيد بن اثبت وأفىت به عمر بن اخلطاب وعثمان ومجهور أهل العلم مالك والشافعي
وأمحد وذهب آخرون إىل أن اجلد ينزل منزلة األب ينزل منزلة األب فيحجب اإلخوة وال مرياث هلم معه 
ويقول ابن عباس أال يتقي هللا زيد بن اثبت جيعل ابن االبن ابًنا وال جيعل أب األب أاًب وتنزيل اجلد منزلة 

ثري من أهل التحقيق جيعلونه أب األب قول  معترب عند أهل العلم ويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وك
دالئل النصوص الشرعية على ذلك متظاهرة يف تسميته أاًب على مذهب اجلمهور مشى اإلمام مالك رمحه و 

هللا يف املوطأ فقال حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أيب سفيان كتب إىل زيد 
فكتب إليه زيد بن اثبت كتبت إيل تسألين عن اجلد وهللا أعلم بن اثبت يسأله عن اجلد يسأله عن اجلد 

يعين ما فيه نص ملزِم ألحد فرد  العلم إىل عامله إىل هللا جل وعال وذلك مما مل يكن يقضي فيه إال األمراء 
ملاذا؟ ألن حكم احلاكم عند أهل العلم يرفع اخلالف مسألة اجتهادية ليس فيها النص فإذا حكم فيها 

ارتفع اخلالف شيخ اإلسالم يقول إن هذا الكالم من أهل ليس على إطالقه يعين احلاكم الذي احلاكم 
حُيْسن مثل هذه األمور يعين له نظر يف مثل هذه املسائل أما احلاكم الذي ال نظر له يف مسائل العلم فإن 

طهر أو احليض؟ حكمه ال يرفع اخلالف ومث ل شيخ اإلسالم يقول ال يرفع اخلالف يف القرء هل هو ال
احلاكم ال دخل له يف مثل هذه املسائل إمنا يرفع اخلالف فيما حيسنه على كل حال كالم زيد يقول ذلك مما 
مل يكن يقضي فيه إال األمراء واألصل فيهم أهنم من أهل العلم يعين اخللفاء وقد حضرت اخلليفتني قبلك 

الواحد يعين فيما يف حالة ما إذا مل يوجد وارث  يعين عمر وعثمان على ما سيأيت يعطيانه النصف مع األخ



غري اجلد واألخ يقتسمان املال أو يف حالة ما إذا مل يوجد إال اجلد واإلخوة فيعطى اجلد األحظ له من الثلث 
أو املقامسة الثلث أو املقامسة فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق أو ألب األحظ للجد الثلث أو املقامسة؟ 

ذ النصف واألخ النصف الثاين وإذا هلك هالك عن جد وأخ وأخت األحظ له أيًضا املقامسة املقامسة فيأخ
فتكون املسألة من مخسة للجد اثنان ولألخ اثنان ولألخت واحد أكثر من الثلث وإذا هلك هالك عن جد 

ة صار وأخوين استوت املقامسة مع الثلث استوت املقامسة مع الثلث وإذا هلك هالك عن جد وثالثة إخو 
الثلث أحظ له من املقامسة وهكذا يعطيانه النصف مع األخ الواحد والثلث مع االثنني فإن كثرت اإلخوة مل 
ينقصوه من الثلث يعين يضمن له الثلث والباقي يعطى اإلخوة الثلثان لنإخوة بعدد رؤوسهم إن كانوا ذكورًا 

عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر  أو إاناًث أو يعطون للذكر مثل حظ األنثيني وحدثين عن مالك
بن اخلطاب فرض للجد الذي يفرض له الناس له اليوم يعين املعمول به اليوم عندهم وهو املقامسة قال 
وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن اخلطاب 

ة الثلث وهذا يف حالة ما إذا زاد زاد عددهم على الثلثني أو وعثمان بن عفان وزيد بن اثبت للجد مع اإلخو 
 شريطة أال أال يوجد صاحب فرض على ما سيأيت، نعم.

 طالب: ..................... 
هذا مما  «أفرضكم زيد»هو نظر هو اجتهاد اجتهاد حكم به عمر وعثمان وزيد بن اثبت ويف احلديث 

ل واال ما فيه شيء نص ملزم ليس فيه نص ملزم والقول الثاين وله يستدل به أهل العلم يف مثل هذه املسائ
تكلم فيه أهل العلم  «أفرضكم زيد»حظ من النظر أن اإلخوة ال يرثون مع اجلد شيًئا ألنه أب واحلديث 

وفيه ضعف وممن ضعفه شيخ اإلسالم رمحه هللا قال مالك واألمر اجملتمع عليه عندان والذي أدركت عليه 
ببلدان أن اجلد أب األب ال يرث مع األب ِدنًيا شيًئا يعين األقرب منه ال يرث معه شيء إذا أهل العلم 

افارضنا أن األب موجود املباشر اجلد ال ال إرث له ال يرث شيء وإذا ُوجد اجلد أب األب مع أبيه جد 
د الذكر ومع ابن األب فإن جد األب ال يرث مع ابنه شيًئا ألنه أقرب إىل امليت وهو يفرض له مع الول

االبن الذكر السدس فريضة اآلن األب األب املباشر يرث على ثالث حاالت إما أن يرث ابلتعصيب يف 
حالة ما إذا مل يوجد الفرع الوارث أو يرث ابلفرض وهو السدس يف حالة ما إذا ُوجد ُوجد الذكر من الفرع 

ث وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن االبن الوارث وجيمع بينهما يف حالة وجود األنثى من الفرع الوار 
الذكر السدس فريضة وهو وهو فيما سوى ذلك وهو فيما سوى ذلك ما مل يارك املتوّف أمًّا أو أخًتا ألبيه 
يُبد أ أبحد إن شركه بفريضة مسماة يعين أول ما يبدأ أبصحاب الفرائض فيعطون نصيبهم يقول فيعطون 

لسدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة يعين إذا مل يبق إال السدس يرث فرائضهم فإن فضل من املال ا
اإلخوة مع اجلد واال ما يرثون؟ ما يرثون ألنه ال ميكن أن ينقص عن السدس ال ميكن أن ينقص عن السدس 



لكن إن فضل شيء تقامسه مع اإلخوة قال مالك واجلد واإلخوة لألب واألم إذا شر كهم أحد بفريضة مسماة 
فما بقي بعد ذلك للجد  «أحلقوا الفرائض أبهلها»أ مبن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم يبد  

واإلخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل حلظ اجلد أعطيه الثلث مما بقي يعين إذا مل يوجد وارث 
رث غري اجلد صاحب فرض غريهم يعطى ثلث املال األحظ له من ثلث املال أو املقامسة وإذا كان معهم وا

واإلخوة ينظر يف األحظ له من ثلث الباقي أو سدس املال أو املقامسة أعطيه فإنه ينظر أي ذلك أفضل حلظ 
اجلد أعطيه الثلث مما بقي له ولنإخوة أو يكون مبنزلة رجل من اإلخوة يقامسهم فيما حيصل هلم وهلم..، له 

ر فيما إذا مل يكون اإلخوة أكثر من ضعفيه أكثر من وهلم يقامسهم مبثل حصة أحدهم وقلنا إن هذا إمنا يتصو 
مثليه أو السدس من رأس املال كله أي ذلك كان أفضل حلظ اجلد أعطيه اجلد وكان ما بقي بعد ذلك 
لنإخوة لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة إال يف فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها 

امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها ألمها وأبيها وجدها تركت زوجها على غري ذلك وتلك الفريضة 
الزوج له النصف واألم الثلث ولألخت الشقيقة النصف طيِ ب واجلد السدس فاملسألة أصلها عندان نصف 
وثلث وسدس املسألة من كم؟ من ستة من ستة للزوج النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان ولألخت الشقيقة 

ثة وللجد السدس واحد كم اجملموع؟ تسعة األصل من ستة وتعول إىل تسعة صاحب النصف النصف ثال
أيخذ ثلث مث بعد ذلك أنيت إىل نصيب األخت الشقيقة ثالثة مع نصيب اجلد واحد يكون اجملموع أربعة 

الثلث فيقامسها له الثلثني وهلا الثلث ألن ألن املقامسة أفضل له من السدس قال فللزوج النصف ولألم 
وللجد السدس ولألخت لألم واألب النصف مث جُيمع سدس اجلد ونصف األخت فيقسم أثالاًث للذكر مثل 
حظ األنثيني فيكون للجد ثلثاه ثلثا األربعة ولألخت ثلثه فتصح املسألة من اثين عشر فاألربعة ثلثا األربعة 

انية ولألخت الشقيقة أربعة قال مالك فيكون للجد مث اثناعشما ميكن إال إذا ضربت الثالثة واألوىل طلع 
ومرياث اإلخوة لألب مع اجلد إذا مل يكن معهم إخوة ألب وأم يعين أشقاء كمرياث اإلخوة لألب واألم 
سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم أو أنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع اإلخوة لألب واألم األشقاء واإلخوة 

يعاد ون اجلد إبخوهتم ألبيهم فيمنعونه هبم كثرة املرياث بعددهم يعين لألب فقط فإن اإلخوة لألب واألم 
حيسبون اجلد على أن هؤالء مثلهم وارثني يعين إذا قلنا إن األحظ للجد املقامسة أحظ له من ثلث الباقي أو 
من ثلث األصل إذا مل يكن هناك وارث غريهم أييت اإلخوة األشقاء ويقولون لنا إخوة آخرون بنحسبهم 
عليك اي جد يعاد وهنم به فينقص نصيبه حيسبوهنم حساب بس يف الظاهر وإال يف األصل ما هلم شيء ولن 

وتو هم انفتاح ما  اوأيخذوا شيًئا يعين ومثل ما أشران العصر يف علل النحو العليلة اليت يقولون فيها حتركت الو 
مع اجلد فيه ضعف واملعاد ة هذه يعد وهنم قبلها يعين اآلن يتعاملون مع من يعاد ون اجلد أصل إرث اإلخوة 

عليه مث يقولون ما يرثون من أجل أن ينقص نصيب اجلد يقول يعاد ون اجلد إبخوهتم ألبيهم فيمنعونه هبم  



كثرة املرياث بعددهم وال يعاد ونه ابإلخوة لألم ألنه لو مل يكن مع اجلد غريهم مل يرثوا معه شيًئا ملاذا؟ ألهنم 
كاإلخوة كاإلخوة األشقاء واإلخوة لألب واجلد هؤالء كلهم يدلون ابألب فورثوا بسببه ال يدلون ابألب  

واإلخوة لألم ال يدلون به فال يرثون معه شيًئا وكان املال كله للجد يعين املعاد ة هنا هلا نظري األم حيجبها 
ق وأخ ألب يعين تويف مجع من اإلخوة حيجبها من الثلث إىل السدس مجع من اإلخوة املسألة فيها أخ شقي

هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ ألب من كم؟ كم للزوجة؟ الربع للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث 
ولألم؟ هل تقول الثلث ابعتبار أن الوارث واحد أو تقول السدس لوجود مجع من اإلخوة؟ ولو مل يكن 

يصح أن هناك مجع من اإلخوة أن هناك مجع من  واراًث؟ يعين احملجوب له أتثري أو وجوده مثل عدمه؟ ألنه
اإلخوة ملاذا جئت هبذه املسألة؟ ألن غري الوارث قد يكون مؤثرًا ولو مل يكن واراث يف مسألة املعاد ة اإلخوة 
األشقاء يقولون لنا إخوة آخرون يدلون ابألب أب امليت مثلنا فإذا حاسبوا وقامسوا اجلد نقص نصيبه، إذا  

عه ثالثة إخوة أشقاء وثالثة إخوة ألب ال شك أنه يف حال املقامسة كونه يقاسم ثالثة كان هناك جد وم
فقط أفضل من كونه يقاسم ستة هذا فيما إذا كانت املقامسة أفضل له لكن له أن يعدل إىل خيار آخر ألن 

كثرة املرياث   املنظور إليه يف هذه املسائل حظ اجلد حظ اجلد يعاد ون اجلد إبخوهتم ألبيهم فيمنعونه به
بعددهم وال يعاد ونه ابإلخوة لألم ألن سبب اإلرث اإلدالء ابألب وال عالقة هلم ابألب ألنه لو مل يكن مع 

 اجلد غريهم مل يرث معه شيًئا اإلخوة ألم ال يرثون مع اجلد شيء كاألب.
 طالب: ..................... 

 ال ال.
 طالب: ..................... 

نا يعاد وهنم يعادون اجلد إبخوهتم ألبيهم لكنهم ال يرثون مثلهم يقامِسون ابلعدد فقط يقامسون نفس الشيء ه
ابلعدد يعين مثل اآلن إذا فتح مسامهة واال شركة واال شيء وذهب إنسان بدفار العائلة فيه عشرة أشخاص 

 واملسامهة كلها له لكن حيسب على الناس هاألمساء ذي وهم ما هلم شيء.
 .................... طالب: .

 يوزَّع على ثالث ألنه ال إرث مع األخ ألب مع األخ الشقيق أبًدا.
فما حصل لنإخوة من بعد حظ اجلد فإنه يكون لنإخوة من األب واألم دون اإلخوة لألب واضح؟ نفس 

 أتخذ الكالم وال يكون لنإخوة مع األب معهم شيء إال أن يكون اإلخوة لألب واألم امرأة واحدة يعين
نصيبها ابلفرض تصوران أنه يبقى مع مقامسة اجلد نصيب األخت كامل مع مقامسة اجلد ويفضل شيء 
أيخذه األخ ألب إال أن يكون اإلخوة لألب واألم امرأة واحدة وإن كانت امرأة امرأة واحدة فإهنا تعاد  اجلد 

ما بينها وبني أن تستكمل فريضتها إبخوهتا ألبيها ما كانوا فما حصل هلم وهلا من شيء كان هلا دوهنم 



وفريضتها النصف من رأس املال كله يعين إذا حصل هلا النصف من رأس املال يعين إذا أخذ إذا إذا قوسم 
هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ ألب هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ ألب أو أخوين 

قامسة أو أفضل املقامسة إذا قلنا أخوين فالثلث ألب ما األحظ للجد يعين يستوي يف هذه الصورة الثلث وامل
أفضل وإذا قلنا جد وأخت وأخ ألب قلنا املقامسة أفضل إذا قلنا إن إذا قلنا تويف أو هلك هالك عن جد 
وأخت شقيقة وأخت ألب وأخ ألب يستوي الثلث واملقامسة صح واال ال؟ يستوي ألن األختني مبنزلة واحد 

 املقامسة يكون للجد الثلث ثلث الاركة ولألخت مع إخوهتا الباقي فيكمَّل هلا مع األخ ألب يف املعاد ة يف
نصيبها من الاركة النصف ويفضل يبقى سدس يبقى سدس لألخ ألب مع أخته للذكر مثل حظ األنثيني 
ا ولذلك يقول إال أن يكون اإلخوة لألب واألم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإهنا تعاد  اجلد إبخوهت
ألبيها ما كانوا فما حصل هلم وهلا من شيء كان هلا دوهنم ما بينها وبني أن تستكمل فريضتها وفريضتها 
النصف من رأس املال كله فإن كان فيما حياز هلا وإلخوهتا ألبيها فضل عن نصف رأس املال كله فهو 

عن أخت شقيقة وإخوة ألب إلخوهتا ألبيها ألن الشقيقة ال حتجب اإلخوة ألب يعين لو تويف هلك هالك 
أخذت نصفها وأخذوا الباقي ال حتجبهم فهو إلخوهتا ألبيها للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء 

 فال شيء هلم، سم نعم.
 طالب: ..................... 

إلخوة ألم زادوا أب وا هذوالاألشقاء ما ورثناهم مع اإلخوة ألم ألن األم موجودة القاسم املشارك موجود أم و 
 منصوص عليهم يف القرآن.

 طالب: ..................... 
ال ال اآلن عساهم يرثون اآلن إرثهم معهم فيه خالف األشقاء إرثهم مع اإلخوة ألم فيه خالف ألن اإلخوة 
ألم أصحاب فروض واألشقاء أصحاب تعصيب يسقطون لكن من قال يرثون؟ يف املسألة احلمارية على ما 

جرية هب أن أابان حجارًا يف اليم أو محارًا هل زادهم األب قرب واال بعد؟ األصل قرب لكنهم يف يقولون احل
هذه الصورة اتباًعا للنصوص القرآن دل على إرث اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء هم يف احلقيقة إخوة ألم 

سم املشارك األب يعين املنظور وزايدة فلذلك ورثوا يف مسائل اجلد واإلخوة اإلخوة ألم ما هلم دخل أبًدا القا
إليه يف مثل هذه الصور األب ال األم يعين ارتبا  اجلد ابمليت عن طريق األب ارتبا  اإلخوة األشقاء أو 

 ألب عن طريق األب اإلخوة ألم ما هلم ارتبا  ابمليت من هذه احليثية، سم.
 أحسن هللا إليك.

ب عن عثمان بن إسحاق بن َخرشة عن قبيصة بن ابب مرياث اجلدة حدثين حيىي عن مالك عن ابن شها
ذؤيب أنه قال جاءت جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه تسأله مرياثها فقال هلا أبو بكر ما 



شيًئا فارجعي حىت أسأل  -صلى هللا عليه وسلم-لك يف كتاب هللا شيء وما علمت لِك يف سنة رسول هللا 
أعطاها السدس فقال  -صلى هللا عليه وسلم-ة بن شعبة حضرت رسول هللا الناس فسأل الناس فقال املغري 

أبو بكر هل معَك غريك فقال حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثلما قال املغرية فأنفذه هلا أبو بكر 
الصديق مث جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب تسأله مرياثها فقال هلا ما لك يف كتاب هللا شيء 

القضاء الذي ُقضي به إال لغريك وما أان بزائد يف الفرائض شيًئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما وما كان 
فهو بينكما وأيكما خلت به فهو هلا وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أنه قال 

رجل من األنصار أما أتت اجلداتن إىل أيب بكر الصديق فأراد أن جيعل السدس لليت من قبل األم فقال له 
إنك تارك اليت لو ماتت وهو حي كان إايها يرث فجعل يرث أبو بكر السدس بينهما وحدثين عن مالك 
عن عبد ربه بن سعيد أن أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام كان ال يفرض إال للجدتني قال 

والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن  مالك رمحه هللا األمر اجملتمع  عليه عندان الذي ال اختالف فيه
اجلدة أم األم ال ترث مع األم ِدنيا ال ترث مع األم دنًيا شيًئا وهي فيما سوى ذلك يفرض هلا السدس 
فريضة وأن اجلدة أم األب ال ترث مع األم وال مع األب شيًئا وهي فيما سوى ذلك يفرض هلا السدس 

أم األم وليس للمتوّف دوهنما أب وال أم قال مالك رمحه هللا فإين فريضة فإذا اجتمعت اجلداتن أم األب و 
مسعت أن أم األم إن كانت أقعدمها إن كانت أقعدمها كان هلا السدس دون دون أم األب وإن كانت أم 
األب أقعدمها أو كانتا يف القعدد من املتوّف أو كانتا يف القعدد من املتوّف مبنزلة سواء فإن السدس بينهما 

صلى هللا -فان قال مالك رمحه هللا وال مرياث ألحد من اجلدات إال للجدتني ألنه بلغين أن رسول هللا نص
صلى هللا عليه -ورث اجلدة مث سأهلا مث سأل أبو بكر عن ذلك حىت أاته التثبت عن رسول هللا  -عليه وسلم

طاب فقال هلا ما أان بزائد يف أنه ورثَّ اجلدة فأنفذه هلا مث أتت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخل -وسلم
الفرائض شيًئا فإن اجتمعتما فهما بينكما فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا قال مالك 

 رمحه هللا مث مل نعلم أن أحًدا ورث اجلدتني منذ كان اإلسالم إىل اليوم.
ألم وأم األب قال حدثين حيىي عن مالك يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث اجلدة اجلدة اليت هي أم ا

عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة واجلدة ال إرث هلا مع األم واجلدة أم األب ال إرث هلا مع 
ولدها ألهنا تديل به وال جيتمع اإلرث بني املديل واملدىَل به إال يف مسائل اإلخوة ألم قال حدثين حيىي عن 

بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت اجلدة إىل أيب  مالك عن ابن شهاب عن عثمان
بكر الصديق تسأله مرياثها يعين من ابنها من ابن ابنها أو ابن بنتها فقال هلا أبو بكر ما لك يف كتاب هللا 
شيء ما لك يف كتاب هللا شيء يعين مل يُنص على نصيب اجلدة يف القرآن وما علمت لك يف سنة رسول 

شيًئا جزم بنفي نصيب اجلدة يف القرآن ألنه ال خيفى عليه وال خيفى على  -صلى هللا عليه وسلم- هللا



اخلاص والعام بينما السنة اليت قد ختفى على مثل أيب بكر قال ما لك يف كتاب هللا شيء وما علمت لك 
الصور اإلنسان  يعين على حد علمه وهكذا ينبغي أن يكون األسلوب يف مثل هذه احلاالت يف مثل هذه

ينفي على حد علمه فإذا كان إذا كانت عنايته ابلشيء اتمة ينفي جيزم وإذا كانت عنايته ابلشيء انقصة 
فيجزم فينفي على حسب علمه يقول ما أعلم شيء ما أعلم يف كتاب هللا شيء أما إذا كان حميط ابلكتاب 

زم ابلنفي ما لك يف كتاب هللا شيء ال سيما وحافظ لكتاب هللا وكتابه على لسانه وجمتمع يف قلبه ينفي جي
يف مثل هذا املوضوع الذي ميكن حصره آايت املواريث حمصورة وليس فيها تعرض للجدة فقال ما لك يف  
كتاب هللا شيء وأما ابلنسبة للسنة اليت خفي الكثري منها حىت على أيب بكر قال وما علمت لك يف سنة 

شيًئا فارجعي حىت أسأل الناس حىت يسأل الناس أبو بكر أفضل األمة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
بعد نبيها ما قال من الناس من الناس بعض طالب العلم اآلن ما يتنازل يسأل من هو أعلم منه فضاًل أن 

شيًئا  -صلى هللا عليه وسلم-يسأل أحد من أقرانه أو من هو دونه ما علمت لك يف سنة رسول هللا 
سأل الناس فسأل الناس ما استكرب وال استنكف أن يسأل وهو خري األمة بعد نبيها فسأل فارجعي حىت أ

أعطاها السدس فقال أبو بكر هل  -صلى هللا عليه وسلم-الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول هللا 
ا نعم معك غريك يعين إذا وجد تردد يف القبول يسأل ويتثبت وال يعين أن خرب الواحد غري مقبول أبدً 

أصحاب األهواء الذين يردون أخبار اآلحاد يتشبثون مبثل هذا ويتشبثون مبثل صنيع عمر رضي هللا عنه مع 
أيب موسى يف خرب االستئذان فال يقبلون خرب الواحد خرب الواحد مقبول عند أيب بكر وعند عمر وعند من 

 يقبلون خرب الواحد فكم من خرب دوهنم لكن التثبت مطلوب واالحتيا  للسنة مطلوب وال يعين أهنم ال
يرسل رسله إىل األقطار واألقاليم وامللوك يرسل  -عليه الصالة والسالم-قبلوه خرب الواحد قبل يف حياة النيب 

واحد خبطاب وال يقال إن هذا واحد ما يقبل خربه فخرب الواحد جيب العمل به إذا صح عند مجيع من يعتد 
 يف ذلك إال أهل األهواء من املعتزلة واجلهمية وغريهم.بقوله من أهل العلم ومل خيالف 
 طالب: ..................... 

ما يلزم ما يلزم أن يرد يعين ما حفظ أنه رد خرب واحد لكن التثبت مطلوب من ابب التأكيد من ابب 
أنفذها هلا التأكيد فقال أبو بكر هل معك غريك فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثلما قال املغرية ف

أبو بكر مث جاءت اجلدة األخرى هذه أم األم مث جاءت أم األب أو العكس إىل عمر بن اخلطاب تسأله 
مرياثها فقال هلا ما لك يف كتاب هللا شيء وما كان القضاء الذي قضي به إال لغريك هذيك اجلدة أم األم 

أان بزائد يف الفرائض شيًئا ولكنه ذلك السدس  مبنزلة األم لكن أنت مبنزلة األب ما يصري وال مبنزلة األم وما
فإن اجتمعتما فهو بينكما مادام ثنتني ما هلم غري السدس فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا يعين لو 
ُتصور أن اجلدة أم األم واجلدة أم األب السدس بينهما ابلسوية لكن لو ُقدر أن اجلدة يتصور أن جدة أتخذ 



لثلث من السدس؟ وهل يتصور أن اجلدة أتخذ السدس من الوجهني؟ يعين يتزوج بنت أتخذ ا وجدةالثلثني 
خالته أو بنت عمته يتصور أن اجلدة الثالثة والرابعة هي جدة من اجلهتني فما مل يكن دوهنا من هو أقرب 

وهنا منها تستقل ابلسدس وإذا وجد من يساويها من اجلهة األخرى فيكون هلا ثلثا السدس ولألخرى ثلثه 
استويتا هذه أم األم وهذه أم األب بينهما ابلسوية قال وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن 
حممد أنه قال أتت اجلداتن إىل أيب بكر الصديق فأراد أن جيعل السدس اليت لليت من قبل األم ألن اجلدة 

م فقال له رجل من األنصار أما إنك تارك اليت منزَّلة منزلة األم فأراد أن جيعل السدس اليت لليت من قبل األ
لو ماتت وهو حي كان إايها يرث يعين لو ماتت اجلدة أم األم هل يرثها ولد بنتها؟ ال لو ماتت اجلدة أم 
األب هل يرثها ابن ابنها؟ نعم يرثها أما إنك تارك اليت لو ماتت وهو حي كان إايها يرث فجعل أبو بكر 

 عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن السدس بينهما قال وحدثين
هشام كان ال يفرض إال للجدتني أم األم وأم األب قال مالك يعين لو ماتت مات عن جدته الثالثة أم أب 
األب أو أم أب األم أو أم أم األم تورث واال ما تورث؟ على هذا ال يفرض إال للجدتني ما تورث ومن 

ل إذا تساوت اجلدات يف املنزلة وليس دوهنما من حيجبهما يورِ ث قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان يقو 
الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن اجلدة أم األم ال ترث مع األم ِدنًيا شيًئا ألهنا 

يفرض هلا السدس فريضة وأن اجلدة تديل هبا فإذا وجدت حجبتها وهي فيما سوى ذلك يفرض هلا السدس 
أم األب ال ترث مع األم وال مع األب شيئًا أما كوهنا ال ترث مع األم فألنه ال مرياث للجدة مع وجود األم 
مطلًقا وكونه ال ترث مع األب شيئا ألهنا تديل به ومن أدىل بوارث حجبه ذلك الوارث إال ما استثين وهي 

ريضة فإذا اجتمعت اجلداتن أم األب وأم األم وليس للمتوّف دوهنما فيما سوى ذلك يفرض هلا السدس ف
أب وال أم قال مالك فإين مسعت أن أم األم إن كانت أقعدمها كان هلا السدس دون أم األب وإن كانت أم 
األب أقعدمها أو كانتا يف القعدد من املتوّف مبنزلة السواء فإن السدس بينهما نصفان أقعد يعين أقرب فيدل 
على أنه يرى توريث اجلدة البعدى إذا مل يوجد من هو أقرب منها يقول فإين مسعت أن أم األم إن كانت 
أقعدمها كانت السدس هلا دون أم األب وإن كانت أم األم أم األب أقعد أو كانتا يف الُقعدد من املتوّف مبنزلة 

ت إال للجدتني أم األم وأم األب سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك وال مرياث ألحد من اجلدا
لكن عبارته كيف تكون إحدامها أقعد وهو ال يورث إال جدتني كيف تكون أقعد ومها يف القرب سواء؟ يعين 
هل يتصور جدة أقعد وجدة أبعد مع أنه ال يورث إال اجلدتني القعديني مها متساويتان يف القعدد يف القرب 

مها أقعد؟ يعين أقرب إال إذا قلنا بتوريث أكثر من جدتني نتصور أن أم األم وأم األب كيف يتصور أن إحدا
إحدى أحد هذه اجلدات أقعد من غريها قال وال مرياث ألحد من اجلدات إال للجدتني ألنه بلغين أن 

-ورثَّ اجلدة مث سأل أبو بكر عن ذلك حىت أاته الثبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 



أنه ورث اجلدة فأنفذه هلا مث أتت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب فقال هلا ما أان  -ليه وسلمصلى هللا ع
بزائد يف الفرائض شيًئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا على ما تقدم قال مالك مث مل 

ين يف آن واحد يعين يف آن نعلم أن أحًدا ورث غري جدتني منذ كان اإلسالم إىل اليوم ورث غري جدتني يع
واحد ما يورث غري جدتني لكن قد يتصور أن هذه اجلدة أقرب من هذه ابعتبار أهنا تديل ابجلهتني كما لو 

 تزوج بنت خالته أو بنت عمته على ما هو مفص ل يف كتب الفرائض وكتب الفقه.
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 عضو هيئة كبار العلماء
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم.

 الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، بسم هللا
اللهم اغفر لشيخنا واحلاضرين والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب مرياث 

صلى -ي هللا عنه سأل رسول هللا الكاللة حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب رض
يكفيك من ذلك اآلية اليت أنزلت » -صلى هللا عليه وسلم-عن الكاللة فقال له رسول هللا  -هللا عليه وسلم

قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه والذي  «يف الصيف آخر سورة النساء
اللة على وجهني فأما اآلية اليت أنزلت يف أول سورة النساء اليت قال هللا أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن الك

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ            ژ ڈ ژتبارك وتعاىل فيها 

قال مالك فهذه الكاللة اليت ال يرث فيها اإلخوة لنإم اليت ال يرث   ١٨النساء:  ژ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
ون ولد وال والد قال مالك رمحه هللا وأما اآلية اليت يف آخر سورة النساء اليت فيها اإلخوة لألم حىت ال يك
 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال هللا تبارك وتعاىل فيها 

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ       ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ       ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ

 فهذه الكاللة اليت تكون فيها اإلخوة عصبة قال مالك رمحه هللا  ١٨٦النساء:  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ
إذا مل يكن ولد فريثون مع اجلد يف الكاللة قال مالك فاجلد يرث مع اإلخوة ألنه أوىل ابملرياث منهم وذلك 
أنه يرث مع مع ذكور ولد متوّف السدس واإلخوة ال يرثون مع ذكور ولد املتوّف شيًئا وكيف ال يكون  

ع ولد متوّف فكيف ال أيخذ الثلث مع اإلخوة فكيف ال أيخذ الثلث مع كأحدهم وهو أيخذ السدس م
اإلخوة وبنو األم أيخذون معهم الثلث فاجلد هو الذي حجب اإلخوة لألم ومنعهم مكاهنم ومنعهم مكانه 
املرياث فهو أوىل ابلذي كان هلم ألهنم سقطوا من أجله ولو أن اجلد مل أيخذ ذلك الثلث ألخذه بنو األم 

أخذ ما مل يكن يرجع إىل اإلخوة لألب وكان اإلخوة لألم هم أوىل بذلك الثلث من اإلخوة لألب وكان  فإمنا
 اجلد هو أوىل بذلك من اإلخوة لألم.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما 
 بعد:

ىل: ابب مرياث الكاللة والكاللة من ال والد له وال ولد من تويف أو هلك وليس فيقول املؤلف رمحه هللا تعا
له والد وال ولد ال أصول وال فروع ويف الكاللة آيتان من سورة النساء إحدامها آية الشتاء وهي األوىل منهما 

األم وقد تقدم  والثانية آية الصيف اليت هي آخر آية يف سورة النساء اآلية األوىل فيها إرث اإلخوة من



ذكرهم والثانية فيها ذكر ذكر األخوات يقول رمحه هللا تعاىل حدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أسلم أن 
صلى هللا عليه -عن الكاللة فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-عمر بن اخلطاب سأل رسول هللا 

ين آخر آية يف سورة النساء وفيها البيان تكفي يع «يكفيك من ذلك اآلية اليت أنزلت يف الصيف» -وسلم
الشايف قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن 
الكاللة على وجهني فأما اآلية اليت أنزلت يف أول سورة النساء اليت قال هللا تبارك وتعاىل فيها وإن كان رجل 

أة ويعين كذلك تورث كاللة وله أخ أو أخت من أم كما يف قراءة ابن مسعود فلكل واحد يورث كاللة أو امر 
ما تقدم ذكرهم وأنثاهم على منهما السدس على ما تقدم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 

خوة لألم مع سواء فهذه الكاللة اليت ال يرث فيها اإلخوة لألم حىت ال يكون ولد وال والد ألنه ال إرث لنإ
وجود األصول أو الفروع وكذلك اإلخوة ألبوين أو ألب مع الفروع مع ذكور الفروع أو األب واخلالف يف 
إرثهم مع اجلد تقدمت اإلشارة إليه حىت ال يكون ولد وال والد وأما اآلية اليت يف آخر سورة النساء اليت قال 

النساء:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژهللا تبارك وتعاىل فيها 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژامرؤ فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور يعين إن هلك امرؤ   ١٨٦النساء:  ژ پ پ ژ  ١٨٦

 چ چ ڃ ڃ  ڃ       ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ       ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڎ ڌ ژبيان يعين خشية أن تضلوا ولئال تضلوا بعد هذا ال  ١٨٦النساء:  ژ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

هذا إرث األخت النصف ولألختني الثلثني شريطة أال يوجد فرع وارث وال أصل من   ١٨٦النساء:  ژ ڈ ڎ
الذكور وارث وال معصب قال مالك فهذه الكاللة اليت تكون فيها اإلخوة عصبة فهذه الكاللة اليت تكون 

خوة يرثون مع اجلد على القول أبهنم فيها اإلخوة عصبة إذا مل يكن ولد فريثون مع اجلد يف الكاللة اإل
يشاركونه على ما تقدم اخلالف يف هذا معروف واجلمهور على أهنم يشاركونه ومجع من أهل التحقيق يرون 
أن اجلد مبنزلة األب حيجب اإلخوة وهو اختيار شيخ اإلسالم وغريه من األئمة فاجلد يرث مع اإلخوة ملاذا؟ 

أوىل ابملرياث منهم يعين هل النزاع يف كون اإلخوة يرثون واجلد ال يرث؟ أو  قال اإلمام رمحه هللا تعاىل ألنه
النزاع يف كون اجلد يرث واإلخوة ال يرثون معه؟ الثاين يريد أن يربهن أن اجلد أوىل من اإلخوة وهذا ما فيه 

رث مع ذكور ولد خالف أن اجلد أوىل من اإلخوة يقول رمحه هللا تعاىل ألنه أوىل ابملرياث منهم وذلك أنه ي
املتوّف السدس واإلخوة ال يرثون فإذا كان فإذا كانوا حيجبون يف وقت ال حيجب صار أوىل ابإلرث منهم 
واإلخوة ال يرثون مع ذكور املتوّف ولد املتوّف شيًئا وكيف ال يكون كأحدهم وهو أيخذ السدس مع ولد 

معهم الثلث يعين بنو األم اإلخوة ألم أيخذون املتوّف فكيف ال أيخذ الثلث مع اإلخوة وبنو األم أيخذون 
الثلث إذا كانوا أكثر من واحد واجلد ملاذا ال أيخذ وهو أقرب منهم؟ فكيف ال أيخذ الثلث مع اإلخوة وبنو 
األم أيخذون معهم الثلث أيخذ الثلث إذا مل يكن وارث غري اجلد واإلخوة فيأخذ األحظ من ثلث املال أو 



هم ورثة فيأخذ األحظ له من ثلث الباقي أو سدس املال أو املقامسة فاجلد هو الذي املقامسة وإذا كان مع
حجب اإلخوة لألم ومنعهم مكانه ومنعهم مكانه املرياث يعين منزلة اجلد هي اليت منعت اإلخوة لألم املرياث 

ا يستحقونه فهو أوىل ابلذي كان هلم ألهنم سقطوا من أجله فإذا سقطوا من أجله أخذ الثلث الذي كانو 
دون اإلخوة ولو أن اجلد مل أيخذ ذلك الثلث أخذه بنو األم ألهنم أوىل من اإلخوة لألب اتفاقًا وتشريك 
اإلخوة األشقاء معهم يف املرياث مسألة خالف بني أهل العلم فإمنا أخذ ما مل يكن يرجع إىل اإلخوة لألب 

ب وكان اجلد هو األوىل بذلك وكان اإلخوة لألم ولو كان اإلخوة لألم هم أوىل بذلك الثلث من اإلخوة لأل
هم أوىل بذلك الثلث من اإلخوة لألب هذا ما فيه اختالف لكن لو قدر أنه بدل اإلخوة لألب إخوة 
أشقاء فاحلمارية واليم ية واحلجرية تقتضي تشريك األشقاء مع اإلخوة ألم ألن السبب املدىل به موجود يف 

 كان اجلد هو الذي أوىل بذلك من اإلخوة لألم كان ألنه حيجبهم، نعم.الطرفني خبالف اإلخوة لألب و 
 طالب: ............... 

 زوج.
 طالب: ............... 

 واألم الثلث.
 طالب: ............... 
 أتخذ أكثر من اجلد إيه.
 طالب: ............... 

 وراه؟
 طالب: ............... 

العمرية يف حالة وجود زوج وأم وأب خمتلف فيها وال شك أن األب أقوى  على كل حال حىت املسألة املسألة
من اجلد واألم فرضها مفروض ابلنص ثلث ومل يكن مجع من اإلخوة لو كان هناك مجع من اإلخوة لو كان 
مثاًل املسألة مثل ما قلت زوجة مثاًل وأم وجد وإخوة صارت املقامسة واألحظ للجد حينئٍذ ثلث الباقي إن  

 وا أكثر من اثنني.كان
 طالب: ............... 

 أتخذ ثلث ألنه ما يوجد ما حيجبها الثلث.
 طالب: ............... 

 وين؟
 طالب: ............... 



إيه ما فيه إشكال ألنه أقرب منه أقرب منه خبالف األب فيه زوج وأم وأب اخلالف يف هذا ونصها 
 جبوهنا.منصوص عليه ما مل يكن اجلمع من اإلخوة حي

 طالب: ............... 
 ال ال ال ال، معروف.

 طالب: ............... 
 ال ال، يصري مبثابة األب يف القوة، وإذا كان األب فيه خالف فاجلد ال ينبغي أن خيتلف فيه.

 طالب: ............... 
 كيف؟

 طالب: ............... 
وال أن األب يف القوة وقاعدة املواريث للذكر مثل حظ معروف هذا، نصيب األم منصوص عليه يف القرآن ول

 األنثيني ما عليها دليل إال من حكم عمر.
 طالب: ............... 

 مث بعد ذلك قاسم.
 طالب: ............... 

 كيف؟
 طالب: ............... 

خذ من هذه احليثية إيه ألن ألن هذا نصيبها يف كتاب هللا مث بعد ذلك اجلد أقوى منها فال ميكن أن أت
 تعليل، نعم.

ابب ما جاء يف العمة حدثين حيىي عن مالك عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد 
الرمحن بن حنظلة الزهَرقي أنه أخربه عن موىل لقريش كان قدميًا يقال يقال له ابن ِمرسى أنه قال كنت جالًسا 

 هلم.. ل اي رفأالظهر قاعند عمر بن اخلطاب فلما صلى 
 اي يرفأ.

 أحسن هللا إليك.
قال اي يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه يف شأن العمة فنسأل عنها ونستخرب فيها فأاته به يرفأ فدعا بتور 

 أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاِب فيه.
 الكتاَب.

 أحسن هللا إليك.



 فمحا ذلك الكتاَب فيه مث قال لو رضيك هللا.
 رضيِك.
لو رضيِك هللا وارثة أقرك لو رضيك هللا أقرك وحدثين عن مالك وحدثين عن مالك عن حممد بن أيب  مث قال

 بكر بن حزم أنه مسع أابه كثريًا يقول كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول عجًبا للعمة تورث وال ترث.
اء كانت شقيقة أو ألب أو يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف العمة والعمة هي أخت األب سو 

ألم خبالف أم الزوجة اليت تسمى يف بعض البلدان عمة وقد تسمى خالة هذه جمرد تسمية عرفية ال يثبت هلا 
حكم شرعي إمنا املراد أخت األب من أي اجلهات وليست بوارثة ال يف فرض وال تعصيب وإمنا هي من 

يوجد صاحب فرض وال تعصيب يورث العمة والذي  ذوي األرحام فالذي يقول بتوريث ذوي األرحام إذا مل
ال يرى إرث ذوي األرحام وخيص اإلرث أبصحاب الفروض والعصبة يقول املال لبيت املال ليس هلا شيء 
يقول حدثين حيىي عن مالك عن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرمحن بن حنظلة الزهرقي أنه 

 يقال له ابن ِمرسى ِمرسى ِمرسى واال ايء؟ أخربه عن موىل لقريش كان قدميًا
 طالب: ............... 

 إيه مرسى لكن امليم ما فيها إشكال لكن يف آخره ألف واال ايء؟
 طالب: ............... 

 هي مضبوطة هكذا يف الكتاب لكن ما فيه ضبط ابحلرف؟ 
 طالب: ............... 

 أخرى؟
 طالب: ............... 

 ي أبخرى آخره.آخره ما ه
 طالب: ............... 

ال ال أخرى ما فيه اثين ما قبلها شيء آخره يعين يصري ِمرسي ِمرسي، أنه قال كنت جالًسا عند عمر بن 
اخلطاب فلما صلى الظهر قال اي يرفأ هذا غالم لعمر رضي هللا عنه هلم ذلك الكتاب هلم ذلك الكتاب 

ه يراه لكتاب كتبه يف شأن العم ة فنسأل عنها ونستخرب فيها يعين نسأل يعين املعهود أو أنه أشار إليه لكون
يف إرث  -عليه الصالة والسالم-هل عندهم شيء من قضاء النيب  -عليه الصالة والسالم-أصحاب النيب 

العمة أو ال؟ فدعا بتور أو قدح فيه ماء إما أن يكون بعد السؤال وجد ليس هلا نصيب أو أنه أتمل فيما 
ن نصوص الكتاب والسنة فلم جيد هلا شيء فمحا ذلك الكتاب فيه فيه يعين يف هذا املاء مث قال لو ورد م

رضيِك هللا وارثة أقرِك لو رضيِك هللا وارثة أقرِك يعين ما فيه نص يدل على إرثها ال يف الكتاب وال يف السنة 



م أنه مسع أابه كثريًا يقول حممد بن لو رضيِك هللا أقرِك قال وحدثين عن مالك عن حممد بن أيب بكر بن حز 
أيب بكر بن حزم هناك حممد أبو بكر حممد بن أيب بكر وهذا حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 
وهذا ما فيه عمرو واحد واال اثنان؟ واحد واحد لكن قد يذكر اجلد األعلى أو ال يذكر مثل عمرو هنا قد 

سب اإلنسان إىل جده أو إىل جد أبيه وهذا معروف أنه مسع أابه  يقتصر على من دونه وقد يذكر وقد ين
كثريًا أبو بكر كنية حممد بن أيب بكر كنية فهل امسه كثري أو أنه مسع من أبيه مرارًا كثرية أنه مسع أابه كثريًا 

 أبوه امسه كثري واال مسعه مرارًا متعددة؟ 
 طالب: ................. 
عمر بن اخلطاب يقول عجًبا للعمة تورث وال ترث تورث يعين من قبل ابن نعم هذا الظاهر، يقول كان 

 طالب: طالب: .................  أخيها يرثها وال ترثه ألهنا من ذوي األرحام وابن أخيها من عصبتها.
 هذا يستدل هبا من يقول مبرياث ذوي األرحام وفيها كالم.

 طالب: ................. 
ي الشافعية أن بيت املال يرث شريطة أن يكون منتظًما شريطة أن يكون منتظما أبن هو رأي الشافعية رأ

 تكون موارده شرعية ومصارفه شرعية حىت أهنم قالوا قد يئسنا من انتظامه من قرون.
 طالب: ................. 

 كالمهم؟
 طالب: ................. 

ال يصرف يف مصاحل املسلمني يصرف يف مصاحل إذا إذا ما وجد وارث فمرده إىل بيت امل حالعلى كل 
 املسلمني العامة هذه مثل الفيء ومثل غريها، نعم.

 أحسن هللا إليك.
ابب مرياث والية العصبة قال حيىي قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه والذي أدركت 

ية العصبة أن األخ لألب واألم أوىل ابملرياث من عليه أهل العلم والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان يف وال
من األخ لألب واألخ لألب أوىل ابملرياث من بين األخ لألب واألم وبنو األخ لألب واألم أوىل من بين 
األخ لألب وبنو األخ لألب أوىل من بين ابن األخ لألب واألم وبنو ابن األخ لألب أوىل من العم أخ األب 

لعم أخ األب لألب واألم أوىل من العم أخ األب لألب والعم أخو األب لألب أوىل من لألب واألم والعم وا
بين العم أخي األب لألب واألم وابن العم لألب أوىل من عم األب أخي األب لألب واألم قال مالك رمحه 

ته من هللا وكل شيء سئلت عنه من مرياث العصبة فإنه على حنو هذا انسب املتوّف ومن ينازع يف والي
عصبته فإن وجدت أحًدا منهم يلقى املتوّف إىل أب ال يلقاه أحد منهم إىل أب دونه فاجعل مرياثه للذي 



يلقاه إىل األب األدىن دون من يلقاه إىل فوق ذلك فإن وجدهتم كلهم يلقونه إىل أب واحد جيمعهم مجيًعا 
ن األطراف وإن كان ابن أب وأم وإن فانظر أقعدهم يف النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل املرياث له دو 

 وجدهتم مستويني.
 مستوين.

وإن وجدهتم مستوين ينتسبون من عدد اآلابء إىل عدد واحد حىت يلقو نسب املتوّف مجيًعا وكانوا كلهم 
مجيًعا بين أب وكانوا كلهم مجيًعا بين أب أو بين أب وأم فاجعل املرياث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم 

كان والد بعضهم أخا والد املتوّف لألب واألم وكان من سواه منهم إمنا هو أخو أب املتوّف ألبيه أخا وإن  
 ىئ ژفقط فإن املرياث لبين أخي املتوّف ألبيه وأمه دون بين األخ لألب وذلك أن هللا تبارك وتعاىل قال 

واجلد أب األب أوىل من بين   قال مالك رمحه هللا  ٨٢األنفال:  ژ حب جب يئ ىئ  مئ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ
األخ لألب واألم وأوىل من العمل أخي األب لألب واألم ابملرياث وابن األخ لألب واألم أوىل من اجلد 

 بوالء املوايل.
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب مرياث والية العصبة يعين العصبات وترتيبهم من حيث اجلهات والقوة 

 يكون ابجلهة أواًل مث ابلقرب مث ابلقوة واألمثلة فيما ذكره اإلمام رمحه هللا تعاىل والقرب من املتوّف فالتقدمي
يقول األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان يف والية العصبة 

ب ملاذا؟ لألاث من األخ أن أولويتها من أوىل العصبة يف اإلرث أن أن األخ لألب واألم الشقيق أوىل ابملري 
ألنه أقوى ألنه أقوى واألخ لألب أوىل ابملرياث من بين األخ لألب واألم ألنه أقرب وبنو األخ لألب واألم 
أوىل من بين األخ لألب ألهنم أقوى أوىل ابملرياث من بين األخ لألب واألم وبنو األخ لألب واألم أوىل من 

من بين من بين ابن األخ لألب واألم على ما تقدم ألنه أقرب وبنو بين األخ لألب وبنو األخ لألب أوىل 
بنوه أوىل من العم وبنيه والعم أخو األب لألب و ابن األخ لألب أوىل من العم أخي األب لألب واألم األخ 

واألم الشقيق أوىل من العم أخي األب لألب فقط والعم أخو األب لألب ليس بشقيق أوىل من بين العم 
ب لألب واألم على ما تقدم يف نظريهم ابلنسبة لنإخوة وابن العم لألب أوىل من عم األب أخي أخي األ

أب األب الشقيق ملاذا؟ ابن العم لألب أوىل من عم األب اآلن وش عالقة ابن العم هذا لألب فقط ليس 
ب أقرب أقرب بشقيق أوىل من عم األب ابن العم أوىل من عم األب كلهم مثلهم اآلن قرابتهم بسبب األ

قال مالك وكل شيء ُسئلت عنه من مرياث العصبة فإنه على حنو هذا انسب املتوّف ومن ينازع يف واليته 
من عصبته إذا تقدم إليك اثنان وهذا حيصل كثري ميوت شخص مث يبحث عن أقاربه فال يوجد ال يوجد له 

شخص من بلد آخر يدعي أنه وارث يف بلده مث أييت شخص من بلد بعيد ويدعي أنه عاصب مث أييت 
عاصب ال بد من معرفة الصلة بينه وبني امليت قال انسب املتوّف ومن ينازع يف واليته من عصبته فإن 



وجدت أحًدا منهم يلقى املتوّف إىل أب ال يلقاه أحد منهم إىل أب دونه يقال أثبت لنا نسبك ابلبينة قد 
فاضة نعم يكتفى ابالستفاضة لكن مع مع مع علم الشاهد يقول قائل مثاًل أن األنساب يكتفى فيها ابالست

هبذه االستفاضة وال يكفي يف هذا دعواه ال بد من الشهادة يعين لو جاء شخص ادعى أنه من أهل البيت 
نقبل واال ما نقبل؟ نقبل فيما عليه ال فيما له إال ببينة مننعه من الزكاة نصدق ونقول صحيح أنت من أهل 

الزكاة لكنها ال نعطيه من اخلمس إال ببينة يعين إذا ادعى شيًئا حلظه ال يصدق إال ببينة  البيت ما تدفع لك
وإذا ادعى شيًئا ضرره عليه يقبل ألن تقبل شهادة اإلنسان على نفسه وعلى ولده وعلى أبيه هذا اعاراف 

يلقاه إىل األب األدىن إذا  لكن ال تقبل شهادته لنفسه وال لولده وال ألبيه إال ببينة يقول فاجعل مرياثه للذي
جاء اثنان واحد من املشرق وواحد من املغرب قال كل واحد منهما يقول أان عصبة فالن أان عاصب فالن 
قيل له أثبت نسبك إذا أثبت نسبه فالن ابن فالن ابن فالن ابن زيد وذاك الثاين اللي جاء من املشرق فالن 

جعل مرياثه الذي يلقاه إىل األب األدىن اأبعد منه يكون لألقرب ف ابن فالن ابن فالن ابن زيد أرفع منه يعين
دون من يلقاه إىل فوق ذلك فإن وجدهتم كلهم يلقونه إىل أب واحد جيمعهم مجيًعا فانظر أقعدهم يف 
النسب يعين أقرهبم يف النسب يقول فإن وجدهتم كلهم يلقونه إىل أب واحد جيمعهم مجيًعا فانظر إىل فانظر 

يف النسب يعين أقرهبم كلهم يلتقون بزيد لكن هذا بينه وبني زيد مخسة والثاين بينه وبني زيد ستة ال أقعدهم 
شك أن أحدمها أقرب وأقعد من الثاين فإن كان ابن أب فقط فاجعل املرياث له دون األطرف يعين عالقته 

ن أو الذي هو..، عندان اثنان يعين ابن زيد أخ جلد املتوّف من أبيه والثاين جده السابع الذي أعلى من م
زيد يلتقي فيه الثالثة امليت والذي جاء من املشرق والذي جاء من املغرب كلهم يلتقون جَبٍد واحد هذا اجلد 
زيد له ثالثة أوالد عمرو وبكر وخالد عمرو وبكر أخوان شقيقان وخالد ألب عمرو والد املتوّف وبكر والد 

فيه إشكال ألنه اجتمع فيه القرب والقوة فوالد بكل هو الوارث لكن لو األقرب وخالد والد األطرف هذا ما 
صار العكس أحدمها أقرب والثاين أقوى من الذي يقدم يقدم األقرب ولذلك قال فإن كان فإن وجدهتم  
كلهم يلقونه إىل أب واحد جيمعهم مجيًعا فانظر أقعدهم يف النسب يعين الذي بينه وبني زيد مخسة ولو كان 

ًخا ألب ابلنسبة جلد املتوّف فهو الذي يرث دون من هو أنزل منه وأطرف منه يف املرتبة وإن كان جده أ
أقوى ابلنسبة للميت فإن كان ابن أب فقط فاجعل املرياث له دون األطْرف وإن كان ابن أب وأم وإن كان 

حد كلهم مخسة حىت ابن أب وأم يعين األطرف وإن وجدهتم مستوين ينتسبون من عدد اآلابء إىل عدد وا
يصلوا إىل زيد حىت يلقوا نسب املتوّف مجيًعا وكانوا كلهم مجيًعا بين أب أو بين أب وأم فاجعل املرياث بينهم 
سواء ألهنم استووا يف يف القرب والقوة فاجعل املرياث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا أو أخا والد 

ا هو أخو أب املتوّف ألبيه فقط فإن املرياث لبين أخ املتوّف ألبيه املتوّف لألب واألم وكان من سواه منهم إمن
وأمه ألهنم أقوى دون بين األخ لألب فقط وهذا إذا استووا يف القرب ينظر إىل القوة أما إذا مل يستووا يف 



 ىئ  مئ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ ىئ ژالقرب فال نظر إىل القوة حينئٍذ وذلك أن هللا تبارك وتعاىل قال: 

أولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض هؤالء أقارب جيمعهم يف األصل رحم واحد قال   ٨٢األنفال:  ژ حب جب يئ
مالك واجلد أب األب أوىل من بين األخ لألب واألم اجلد أبو األب عرفنا أن اشاراكه أو اشاراك اإلخوة 

ا بنوهم فال خالف يف كونه حيجبهم األشقاء أو ألب معه يف املرياث مسألة خالفية هذا ابلنسبة لنإخوة أم
واجلد أبو األب أوىل من بين األخ لألب واألم وأوىل من العم أخي األب لألب واألم ابملرياث وابن األخ 
لألب واألم أوىل من اجلد بوالء املوايل يعين اجلد للصلب أوىل من أوالد من بين اإلخوة وأوىل أيًضا من 

أو لألب فقط يعين سواء كان شقيًقا أو ألب ألنه عاصب أوىل من  األعمام لكن ابن األخ لألب واألم
اجلد بوالء املوايل يعين أوىل من من اإلرث ابلوالء أوىل من اإلرث ابلوالء ألن العصبة مقدمون على الوارث 

 ابلوالء، نعم.
 أحسن هللا إليك.

ليه عندان الذي ال اختالف فيه ابب مرياث..، ابب من ال مرياث له، قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع ع
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أن ابن أن ابن األخ لألم واجلد أاب األم والعم أخا األب لألم واخلال 

لألب واألم والعمة واخلالة ال يرثون أبرحامهم شيًئا قال وإنه ال  أيب األم وابنة األخواجلدة أم أيب واجلدة أم 
ا من املتوّف ممن مسي يف هذا الكتاب برمحها شيًئا ممن مسي يف هذا الكتاب يف رمحها ترث امرأة هي أبعد نسبً 

شيًئا وإنه ال يرث أحد من النساء شيًئا إال حيث مُس ني وإمنا ذكر هللا تبارك وتعاىل يف كتابه مرياث األم من 
ومرياث األخوات لألم ولدها ومرياث البنات من أبيهم ومرياث الزوجة من زوجها ومرياث األخوات لألب 

فيها واملرأة ترث من أعتقت هي نفسها ألن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وورثت اجلدة ابلذي جاء عن النيب 
 .٢األحزاب:  ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ژتبارك وتعاىل قال يف كتابه: 

ن ال مرياث يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب من ال مرياث له املؤلف يرى عدم التوارث بني ذوي األرحام مم
له بفرض أو تعصيب قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدان أن ابن األخ لألم واجلد أاب األم والعم أخا األب لألم شوف اآلن الرابط كله األم أن ابن األخ 

كلهم تربطهم ابمليت األم ويدلون هبا واجلدة أم أيب األم   لألم واجلد أاب األم والعم أخ األب لألم واخلال هؤالء
وابنة األخ ابنة األخ لألب واألم والعمة واخلالة ال يرثون أبرحامهم شيًئا يعين ليسوا أبصحاب فروض وال 
تعصيب إال عند من يقول بتوريث ذوي األرحام قال وإنه ال ترث امرأة هي أبعد نسًبا من املتوّف ممن مسي 

الكتاب برمحها شيًئا ال ترث امرأة هي أبعد نسًبا من املتوّف ممن مسي يف هذا الكتاب برمحها شيًئا يف هذا 
 الواراثت من النساء املنصوص عليهن سبع:



الواراثت من النساء سبع             
مل يعط أنثى غريهن الشرع                   .

. 
إىل أن بلغ السبع املذكورات وإنه ال يرث أحد من النساء مث عدد ما جاء التنصيص عليه يف الكتاب والسنة 

شيًئا إال حيث مسني يعين يف الكتاب أو يف السنة وإمنا ذكر هللا تبارك وتعاىل يف الكتاب مرياث األم من 
ولدها ومرياث البنات من أبيهن ومرياث الزوجة من زوجها ومرياث األخوات لألب واألم ومرياث األخوات 

-األخوات لألم وورثت اجلدة هؤالء يف الكتاب اخلمس مث اجلدة ابلسنة الذي جاء عن النيب لألب ومرياث 
 فيها واملرأة ترث من أعتقت هي نفسها. -عليه الصالة والسالم

وليس يف النساء طُرا عصبة             
إال اليت منَّت بعتق الرقبة                   .

. 
يعين أن املعتق   ٢األحزاب:  ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ژعاىل قال يف الكتاب: فارث ابلتعصيب ألن هللا تبارك وت

يرث سواء كان ذكرًا أو أنثى والنساء ال يوجد عصبة بنفسها إال املعتقة وأما البقية فتعصيبهن إما أن يكون 
 ابلغري أو مع الغري.

 طالب: ................. 
لكن من   ٨٢األنفال:  ژ جئحئ        ی ی     ی ی ىئ ىئ ىئ ژهو عمدة من يقول بتوريث ذوي األرحام مع اآلية 

 ال يقول بتوريثه ال يصحح.
 طالب: ................. 

 كيف؟
 طالب: ................. 

درجة احلديث؟ معروف أن مجيع من قال بعدم توريث ذوي األرحام يضعفون هذا احلديث الكالم  اأواًل م
 فيه ظاهر احلديث، سم.

 أحسن هللا إليك.
مرياث أهل امللل حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسني بن علي عمر بن عثمان  ابب

ال يرث املسلم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-بن عفان عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
عنه أنه وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا  «الكافر

نصيبنا من الشعب  علي قال فلذلك تركناأخربه أنه أخربه إمنا ورث أاب طالب عقيل وطالب ومل يرثوه 
وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن حممد بن األشعث أخربه أن عمة له يهودية 

من يرثها فقال له عمر بن أو نصرانية توفيت وأن حممد بن األشعث ذكر ذلك لعمر بن اخلطاب وقال له 
اخلطاب يرثها أهل دينها مث أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراين نسيت ما قال لك 



عمر بن اخلطاب يرثها أهل دينها وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم أن 
رين عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله يف بيت املال نصرانًيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إمساعيل فأم

وحدثين عن مالك عن الثقة عنده أنه مسع سعيد بن املسيَّب يقول أىب عمر بن اخلطاب أن يورث أحًدا من 
األعاجم إال أحدا ولد يف العرب قال مالك رمحه هللا وإمنا جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته يف 

 أرض العرب.
 اءت.وإن وإن ج

 أحسن هللا إليك.
قال مالك رمحه هللا وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته يف أرض العرب فهو ولدها يرثها إن 
ماتت وترث إن مات مرياثها يف كتاب هللا قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه عندان والسنة اليت ال 

أنه ال يرث املسلم الكافر بقرابة وال والء، وال والء وال اختالف فيها والذي أدركته عليه أهل العلم ببلدان 
رحم وال حيجب أحدا عن مرياثه قال وكذلك كل ما ال قال وكذلك كل من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث 

 فإنه ال حيجب أحًدا عن مرياثه.
ملة واليهودية ملة يقول رمحه هللا تعاىل ابب مرياث أهل امللل األداين املختلفة هذه هي امللل فاإلسالم 

والنصرانية ملة وسائر طوائف الكفر ملل وأما ابلنسبة للنحل فهي املذاهب يف األداين يقول رمحه هللا تعاىل 
حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسني بن علي زين العابدين بن علي بن أيب طالب 

ه هللا وخالفه غريه من الرواة فكلهم يقولون عمر بن عثمان بن عفان عمر بضم العني هكذا يقول مالك رمح
عمرو بفتح العني وال شك أن لعثمان بن عفان ولدين أحدمها عمر والثاين عمرو وكالمها ثقة واخلالف يف 
مثل هذا غري مؤثر ألنه أينما دار فهو على ثقة لكنه يؤثر يف خمالفة مالك لغريه من الثقات فيدلنا على أن 

حلفظ والضبط واإلتقان أنه ال بد أن يقع يف شيء مما يُنكر عليه وُمثل بعمر بن اإلنسان مهما بلغ من ا
عثمان للمنَكر َمثل به ابن الصالح وذكره احلافظ العراقي يف ألفيته قال ومالك مسَّى ابن عثمان عمر ومالك 

قلت فماذا؟ مسى ابن عثمان عمر يف حبث املنكر قلت فماذا؟ يعين ما الذي يارتب على ذلك وكالمها ثقة 
بل حديث وضعه بل حديث نزعه خامته عند اخلال ووضعه هذا املنكر حقيقة الذي النكارة مؤثرة أما 

 أصلابلنسبة للخالف يف عمر أو عمرو هذا غري مؤثر ومع ذلك إذا كثر مثل هذا االختالف ولو مل يؤثر يف 
املخالف يعين كثرة املخالفات للثقات تدل على  اخلرب إال أنه يؤثر يف املخالف لو مل يؤثر يف اخلرب إمنا يؤثر يف

 شيء من عدم الضبط وضبط الراوي إمنا يعرف مبوافقة الثقات ومن خيالف أو من يوافق.
ومن يوافق غالًبا ذا الضبط             

فضابط أو اندرًا فمخطي                   .
. 



ببيته قال هذا بيت عمر وهذا بيت عمرو على كل حال مالك مصر على تسميته عمر حىت أهنم إذا مروا 
يعين كأنه يقول إنه متأكد من احلديث لعمر ال لعمرو وغريه من األئمة احلفاظ الثقات الضابطني املتقنني  

 كلهم يقولون عمرو وال شك أن الواحد أوىل ابخلطأ من اجلماعة أو أقرب، نعم.
 طالب: ................. 

 وين؟
 . طالب: ................

 ال هو مجيع الرواة إال يف رواية من أشاروا إليه يف الشرح.
 طالب: ................. 

ال ال الكالم على الشروح يعين ابن عبد الرب ينص على أنه يعين يف رواية عنه لكن املعروف عن مالك أنه 
 مساه عمر ال عمرو على كل حال هذه الرواية حىت لو وجدت من الرواة.

 .......... طالب: .......
 وش فيه؟

 طالب: ................. 
 معن بن عيسى القزازي وش فيه؟
 طالب: ................. 

رواية معن بن عيسى هي اللي فيها عمرو ما ذكره مصعب على كل حال األمر سهل يعين احلديث صحيح 
 عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد، نعم. بنيف مسلم قال عن عمر 

 .......... طالب: .......
ال »قال  -صلى هللا عليه وسلم-من هذا الطريق يعين اللي موجود عن.. عن أسامة بن زيد أن رسول هللا 

اإلمام مالك اقتصر على هذا الشق ألن الشق الثاين  «وال الكافر املسلم»وتتمته  «يرث املسلم الكافر
أمر جممع عليه وأما من قال إن املسلم يرث واجلملة الثانية ال خالف فيها كون الكافر ال يرث املسلم هذا 

الكافر ابعتبار أن اإلسالم يعلو وال يعال عليه من ابب الارغيب يف اإلسالم فهذا معارض هبذا النص 
 الصحيح وال اجتهاد مع النص فال توارث بني املسلم والكافر املسلم ال يرث الكافر والكافر ال يرث املسلم.

 طالب: ................. 
شيخ اإلسالم يقول إذا كان فيه مصلحة راجحة. وحدثين عن مالك عن ابن شهاب مع أهنم يقولون أن 
الكافر إذا أسلم قبل قسمة الاركة يورث ترغيًبا له يف اإلسالم يورث ترغيًبا له يف اإلسالم وحدثين عن مالك 

والد  -عليه الصالة والسالم-عن ابن شهاب عن علي بن أيب طالب أنه أخربه إمنا ورث أاب طالب عم النيب 



عليه وُعقيل وطالب إمنا ورث أاب طالب عقيل  وطالب إمنا ورث أاب طالب َعقيل وطالب ملاذا؟ ألهنم مثله 
على على دينه طالب مات كافرًا كأبيه وعقيل أسلم متأخرًا بعد الفتح وعلي أسلم قدميًا فال توارث بني علي 

كافر عقيل ورث أابه ألنه بعد موته أو يف وقت موته كان كافرًا وكذلك وأبيه ابعتبار أنه ال يرث املسلم ال
طالب ومل يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب ألنه ألن قسمته 
ابملرياث وليس للمسلم نصيب من إرث كافر قال وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن 

بن األشعث أخربه أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن حممد بن األشعث قال بعضهم  يسار أن حممد
أنه صحايب ومل ُيصب بل هو اتبعي وأن حممد بن األشعث ذكر ذلك لعمر بن اخلطاب وقال له من يرثها 

النصارى قال له عمر بن اخلطاب يرثها أهل دينها يعين من كان على دينها من الكفرة إن كانت نصرانية ف
وإن كانت يهودية فاليهود يرثها أهل دينها مث أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتُراين أو 
أَتراين تظنين أو تعلمين نسيت ما قال عمر بن اخلطاب يرثها أهل دينها يسأل مرة اثنية عله أن جيد عند 

 عن اجلميع قال وحدثين عن مالك عثمان رخصة يرث هبا لكن عثمان على ذكر من حكم عمر رضي هللا
عن حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم أن نصرانًيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إمساعيل 
فأمرين عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله يف بيت املال أن أجعله ماله يف بيت املال ألنه ال يورث ليس 

لكن هذا املعتق ملك نفسه ومل يبق التوارث بينهما إال ابلوالء وما مبسلم نصراين أعتقه عمر بن عبد العزيز 
 جاء استثناء إال ابلوالء، نعم كيف؟

 طالب: ................. 
ال، ال يرث الكافر املسلم واملسلم الكافر إال ابلوالء جاء االستثناء هنا فماذا عن أمر عمر بن عبد العزيز أن 

و الوارث له وإذا تنازل عن إرثه وجعله يف بيت املال فقد فعل ما هو أعظم جيعل ماله يف بيت املال؟ ألنه ه
من ذلك عمر بن عبد العزيز أخذ األموال اليت أبيدي أهله وأقاربه ومعارفه واليت يشك يف كيفية استيالئهم 

 عليها وكلها أدخلها يف بيت املال رمحه هللا وإال فالوالء يورث به ولو مع اختالف الدين.
 .................  طالب:

فيه استثناء إيه نعم، لكن كون عمر بن عبد العزيز أمر أن جيعل بيته يف بيت املال يعين األمر ال يعدوه تنازل 
 عنه، من خيرج لنا الرواية اللي يف االستثناء رواية االستثناء؟ نعم.

 طالب: ................. 
ا مرارًا مثل هذا التوثيق على اإلهبام واجلمهور على أنه ال خالص، قال وحدثين مالك عن الثقة عنده تقدم لن

يكفي بل ال بد أن يسمي من وثقه الحتمال أن يكون ثقة عنده لكنه عند غريه ليس بثقة التعديل على 
اإلهبام ال يكفي بل ال بد أن يسمى إال عند من يقلد هذا املوثق فمثال املالكية يلزمهم العمل مبثل هذا ألهنم 



ه يف األحكام وهذا منها أو من أسباب ثبوهتا الثقة عنده الذين فصلوا املراد ابلثقة ما ذكروا إذا قال يقلدون
مالك الثقة عن سعيد وعلى كل حال اإلمام مالك ال يروي ال يروي يف الغالب إال عن ثقة من أهل العلم 

نه مسع سعيد بن املسيَّب يقول أىب من يرى أن جمرد رواية اإلمام مالك ولو مل ينص على التوثيق أنه توثيق أ
عمر بن اخلطاب رفض عمر بن اخلطاب أن يورِ ث أحًدا من األعاجم إال أحدا ولد يف العرب ملاذا؟ ألن 
هذا مبين على دعوى إن ولد أحد من األعاجم يرد من األعاجم إىل بالد املسلمني ويقول أان أرث هذا ال 

أن الكفار يقرهون على عقودهم وقد أقر اإلسالم عقود املشركني إال يورثوه ألن هذه جمرد دعوى وإال فاألصل 
أحًدا ولد يف العرب ولد يف العرب يعين يف بالد العرب وُعرف واستفاض أمره بينهم فمثل هذا مع عدم 
املخالف يرث قال قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته يف أرض العرب فهو ولدها 

ه وقد ولد يف بالد العجم وقالت هذا ولدي قالت هذا ولدي وصدقها الولد ألنه قال وإن لكن لو جاءت ب
جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته يف أرض العرب إذا وضعته يف أرض العرب وعرف بني الناس 
به أن هذا ولدها جاءته به محل مث ولدته يكفي فيه ما يكفي يف غريه من االستفاضة لكن لو أهنا جاءت 

من بالد العجم من داير الكفر وقالت هذه لولدي هذا ولدي ال تصدق إال ببينة فولدها يرثها إن ماتت 
وترثه إن مات مرياثها يف كتاب هللا على أساس أهنا أم قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان والسنة اليت ال 

ها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أنه اختالف فيها األمر اجملتمع عليه عندان والسنة اليت ال اختالف في
ال يرث املسلم الكافر، املسلم ال يرث الكافر ومن ابب أوىل الكافر ال يرث املسلم بقرابة وال والء وال رحم  
كأن اإلمام مالك ملا ذكر األثر عن عمر بن عبد العزيز يريد أن يقرر هذا فإن ثبتت رواية االستثناء قلنا أن 

ء مستثىن وإن مل تثبت على ما سيأيت إن شاء هللا تعاىل قلنا أن الوالء مثل غريه لكن هو ملكه  املرياث ابلوال
 كان ملًكا له يتصرف فيه ويبيعه وله عليه املنة يف إعتاقه لكن املانع موجود.

ومينع الشخص من املرياث             
واحدة من علل ثالث                   .

. 
             رق وقتل واختالف دين

.                   ................................
. 

وال حيجب أحًدا عن مرياثه يعين األخ أو ابن أو أب كافر وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه فال يرث وال 
يورث وال حيجب أيًضا ال عجب نقصان وال حجب حرمان قال مالك وكذلك كل من ال يرث إذا مل يكن 

رث كل من ال يرث كل من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث وش فايدة اجلملة األخرية؟ كل من ال دونه وا
 يرث ال حيجب إذا مل يكن دونه وارث فإنه ال حيجب أحًدا عن مرياثه وش فائدة هذه اجلملة؟ نعم.

 طالب: ................. 
 هو وجوده هذا األصل لكن إذا مل يكن هذا الشر  وش فائدته؟



 : ................. طالب
 يعين حيجب حجب نقصان؟
 طالب: ................. 

 هات مثال.
 طالب: ................. 
 مثال ينطبق عليه كالمك.
 طالب: ................. 

 وش فيها؟
 طالب: ................. 

 صل ما ترث.األبنت البنت 
 طالب: ................. 
 األخ، ال ما هو واضح، نعم.ما هو واضح، مفهوم كالم 
 طالب: ................. 

بنت االبن مع بنت ابن االبن تنزل منزلة البنت مع بنت االبن العليا أتخذ النصف والثانية أتخذ السدس  
كذلك كل من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث فإنه ال حيجب أحًدا عن مرياثه يعين هل هذا الشر  له 

 مفهوم أو ال مفهوم له؟
 طالب: ................. 

 طيب.
 طالب: ................. 
 ليست دونه ليست دونه.

 طالب: ................. 
 هذا ما حيتاج إىل استثناء هذا ما حيتاج إىل استثناء.

 طالب: ................. 
 هللا.ال ال ال ال هذا تشوف الشر  هل له مفهوم أو ال مفهوم له؟ يف الدرس القادم إن شاء 

 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الفرائض

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 ........ طالب: ...........
 إيه، يعين هل هلا مفهوم واال ما ال هلا؟

 طالب: ................... 
 وجوده مثل عدمه ونص عليه ابحلرف نص عليه الشيخ ذكر هذا ابحلرف.

 طالب: ................... 
ا الشيخ ذكر هذا ذكره وكذلك كل من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث كل من ال يرث فإنه ال حيجب أحدً 

ن مرياثه كالم مستقيم لكن إذا مل يكن دونه وارث هل له مفهوم واال ما له مفهوم؟ ألنه إذا قلنا له مفهوم ع
 قلنا أن يوجد من ال يرث وحيجب.
 طالب: ................... 
 إرث الولد ويشرح هذه اجلملة.
 طالب: ................... 

 يوجد من ال يرث وحيجب. ال، هذه يعين إذا قلنا إهنا هلا مفهوم قلنا إنه
 طالب: ................... 

ال، هو اآلن يف إرث يف اإلرث مع اختالف الدين ومعلوم أن اختالف الدين مانع من موانع اإلرث يقول 
وكذلك كل من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث نقول هل هلذا شر  مفهوم إذا مل يكن دونه وارث فإنه ال 

 إذا مل يكن له مفهوم فما معناه؟ا عن مرياثه و حيجب أحدً 
 طالب: ................... 

ال، وجود اخلالف ال يفسر هذه اجلملة ال يفسر هذه اجلملة ألن مالك يقول وكذلك كل من ال يرث كل 
من ال يرث إذا مل يكن دونه وارث يدخل يف هذا احملجوب ال يرث من اتصف مبانع من موانع اإلرث كالرق 

ختالف الدين كل من ال يرث يعين من من هو حمجوب حجب حرمان أو ال يوجد فيه سبب والقتل وا مثالً 
وجوده مثل عدمه ال حيجب أحد إذا مل يوجد  ..،من أسباب اإلرث ال نكاح وال والء وال نسب هذا ال ال

أو سبب ووجد أو وجد مانع سواء كان بعيد عن امليت ليس من من قراابته وال ميته إليه بسبب وال نسب 
ال يوجد والء عتق وال نكاح هذا يستطيع اجلار أن حيجب أن حيجب من هو من أقارب امليت ابسم 

 اجلوار، نعم.
 طالب: ................... 



ال، فال يوجد سبب من أسباب اإلرث أو وجد مانع رقيق أو قاتل أو خمتلف يف الدين يعين وجوده مثل 
من ال يرث ألي أمر من األمور اليت ذكرانها فإنه ال حيجب  عدمه هذا من ضمن كالم اإلمام مالك كل كل

ا عن مرياثه فأقول ما فائدة الشر  إذا مل يكن دونه وارث إذا مل يكن دونه وارث فإنه ال حيجب مفهومه أحدً 
إن قلنا أن املفهوم مراد قلنا إذا كان دونه وارث فإنه حيجب دونه وارث يعين إذا كان بينهما يعين فإنه 

 من هو أبعد منه.حيجب 
 طالب: ................... 

حىت لو كان قول راجح افارض أنه قول راجح لكن حنا نناقش كالم اإلمام مالك كل من ال يرث إذا مل 
ما  ؟يكن دونه وارث فإنه ال حيجب هل مفهومه أنه إذا كان دونه وارث حيجب هل قال به مالك أو ما قال

 قال به مالك.
 ........ طالب: ...........

حىت لو قلنا أنه ال مفهوم له هو يف األصل كالم غري مفهوم يعين إال إذا كان مصحف أو فيه كالم حرف 
 ساقط واال شيء األب الكافر وجوده مثل عدمه يعين كأنه ما هو موجود.

 طالب: ................... 
 كيف؟

 طالب: ................... 
اإلمام مالك يشار  هذا يقول إذا مل يكن دونه وارث معناه أنه حيجب  هو ما هو ما هو بيثبت هذا الشيخ

ال يرث املسلم  :ال ما حيجب وجوده مثل عدمه يقول ..،أنه حيجب لو عملنا مبفهوم كالمه قلنا أنه حيجب
الكافر هذا ختريج احلديث ألنه طلب زايدة االستثناء إال ابلوالء قال أصل احلديث يف الصحيحني من طريق 

صلى هللا عليه -ي بن احلسني عن عمرو أو عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما أن النيب عل
وهو خمرج كذلك عند أهل السنن مل أقف على أي  «ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم»قال  -وسلم

ون احلديث وال يف األجزاء وإمنا جاء زايدة هلذا املنت هبذا اإلسناد ابالستثناء هلذا املنت ابالستثناء يف كتب مت
من طريق أيب إسحاق اهلمداين عن عن احلارث األعور أبو إسحاق السبيعي عن احلارث األعور عن علي 

ا له فريثه يعين موقوف ويف رضي هللا عنه قال ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر إال أن يكون عبدً 
ماروك عند أهل العلم ذكره ابن أيب شيبة وأخرجه سعيد بن  طريقه احلارث األعور وهو شديد الضعف

ا على علي رضي هللا عنه إال منصور وأورده البوصريي يف اإلحتاف وابن عبد الرب يف التمهيد مع كونه موقوفً 
أنه يدور على احلارث األعور وهو ممن ال حيتج مبثله وأخرج النسائي يف السنن الكربى من طريق يونس بن 

لى عن ابن وهب قال أخربين حممد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي عبد األع



 «ال يرث املسلم النصراين إال أن يكون عبده أو أمته»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنه أن رسول هللا 
ل ابن عدي له مناكري يعين وكذا احلاكم يف املستدرك والدارقطين والبيهقي قال احلافظ يف هتذيب التهذيب قا

ا على جابر حممد بن عمرو اليافعي وأورد له هذا احلديث واستنكره وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفً 
ا وهو احملفوظ وطريق عبد الرزاق فيه تصريح وهو الصواب هذا كالم احلافظ وكذا قال الدارقطين روي موقوفً 

جابر بن عبد هللا يقول ال يرث املسلم اليهودي وال النصراين وال يرثهم أيب الزبري ابلسماع حيث قال أنه مسع 
 ،إال أن يكون عبد رجل أو أمته فانتفت هتمة التدليس بسماعه من جابر صراحة وهذا ما نص عليه احلافظ
ن لكن ليست العلة عنعنة أيب الزبري العلة يف ذلك أقوى يقول وأما حممد بن عمرو اليافعي فقد ذكر ابن حبا

يف كتاب الثقات وقد خرج هلم مسلم يف صحيحه وقال ابن حجر صدوق له أوهام ووثقه الذهيب وذكره 
الساجي يف الضعفاء وقال ابن القطان مل تثبت عدالته وقد ضعف احلديث مرفوعا الشيخ يف اإلرواء ومال 

رفعه جاء يف فتح الباري ا على جابر رضي هللا عنه وال يثبت إىل وقفه على جابر ويكون احلديث هذا موقوفً 
ا يقصد ابب مرياث العبد النصراين ومذهب العلماء قال ابن بطال مل يدخل البخاري حتت هذا الرسم حديثً 

أن العبد النصراين إذا مات فماله لسيده ابلرق ألنه ملك العبد ألن ملك العبد غري صحيح وال مستقر ومال 
 .،ا ملن يورث عنهمن طريق املرياث ما يكون ملًكا مستقرً  السيد يستحقه ال بطريق املرياث وإمنا ُيستحق

يقول تكميل مل يذكر البخاري مرياث النصراين إذا أعتقه املسلم وقد حكى فيه ابن التني مثانية أقوال فقال 
عمر بن عبد العزيز والليث والليث والشافعي هو كاملوىل املسلم إذا كان له ورثة وإال فماله لسيده وقيل يرثه 

لولد خاصة وقيل الولد والوالد خاصة وقيل هم اإلخوة وقيل هم العصبة وقيل مرياث لذوي رمحه وقيل لبيت ا
ا وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخًصا هنا يقول ال يرث املسلم الكافر وال املال فيئً 

ال  ،ا هو من قول صاحب دليل الطالبا وإمنالكافر املسلم إال ابلوالء هذا اللفظ هبذه الزايدة ليس حديثً 
هذا قول فقهاء احلنابلة كلهم يقولون يعين ال يقتصر على دليل الطالب بس أنت وقفت عليه حيث قال ال 
ا توارث بني املختلفني يف الدين إال ابلوالء فريث املسلم الكافر والكافر املسلم والذي جاء يف ذلك مرفوعً 

خرجه الدارقطين قال حدثنا أصراين إال أن يكون عبده أو أمته املسلم النحديث جابر رضي هللا عنه ال يرث 
أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد األعلى قال حدثنا عبد هللا بن وهب أخربين حممد بن عمرو 

ال يرث »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا 
قال يف إرواء الغليل وكذا أخرجه احلاكم من طريقه والبيهقي من  «ملسلم النصراين إال أن يكون عبده أو أمتها

طريق حممد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر به وقال احلاكم اليافعي هذا من أهل 
افظ يف التقريب صدوق له أوهام مصر صدوق احلديث صحيح ووافقه الذهيب كذا قال واليافعي كما قال احل

ا عليه قلت وقد خالفه عبد الرزاق قال أخربان ابن جريج قال أخربين أبو الزبري عن جابر قال فذكره موقوفً 



ا قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الرمحن بن بشر وأبو األزهر قال وكذا أخرجه الدارقطين أيضً 
ابن جريج قال أخربين أبو الزبري عن جابر قال ال يرث اليهودي والنصراين حدثنا عبد الرزاق قال أخربان 

املسلم وال يرثهم إال أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو احملفوظ كذا قال الدارقطين قلت وأبو الزبري 
طين فذكره أخرجه الدارق -صلى هللا عليه وسلم-مدلس وقد عنعنه واتبعه احلسن عن جابر قال قال النيب 

مثل أبو الزبري يف التدليس هو والدارمي من طريق َشريك عن األشعث عن احلسن به واحلسن هو البصري و 
وقد أخرج الارمذي اجلملة األوىل منه من طريق أيب ليلى عن أيب الزبري به وقال حديث غريب ال نعرفه من 

واحلديث ضعيف يعين كذا يف  حديث جابر إال من حديث ابن أيب ليلى قلت وفاهتم متابعة ابن جريج له
األرواء قلت وقد أخرج رواية احلسن الطرباين يف األوسط قال حدثنا مقدام قال حدثنا أسد بن موسى قال 

؟ قال نعم قال ال -صلى هللا عليه وسلم-حدثنا شريك عن األشعث عن احلسن عن جابر قيل له ذكر النيب 
عبده أو أمته وننكح نساءهم وال ينكحون نساءان قال نرث أهل الكتاب وال يرثوننا إال أن يرث الرجل 

الطرباين مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال شريك انتهى وقال اهليثمي يف اجملمع وذكره اهليثمي يف 
اجملمع وقال بعده رجاله ثقات قلت وشريك بن عبد هللا القاضي ضعيف له أوهام لكن ما يصل إىل.. 

 صدوق صدوق له أوهام.
 لب: ................... طا

معروف حىت التدليس شيء لكن احلكم على شريك أبنه ضعيف له أوهام وأخطأ يف أحاديث قال ابن عبد 
الرب يف االستذكار بعد أن ذكر أثر عمر بن عبد العزيز الذي أورده مالك فقال معناه أنه مل يكن له وارث 

أن والء املسلم مينعه مينعه الكفر من املرياث ولو أسلم  ا فجعله يف بيت املال وذلكمن نسب فصار ماله فيئً 
ا مل يرثه فلو أسلم ورثه والوالء كالنسب إىل أن قال وذكر عبد الرزاق قال أخربان ورثه كما لو كان ابنه نصرانيً 

ا فمات العبد وترك ماال قال مرياثه معمر قال أخربين من مسع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيً 
هل دينه قال أبو عمر هذا يعضده احلديث ال يرث املسلم الكافر وال يتوارث أهل ملتني وقول عمر بن أل

اخلطاب ال نرثهم وال يرثوان وقول حممد بن األشعث يف عمته يرثها أهل دينها يعين تقدم يف كالم مالك 
  يقول ال يرث املسلم يهودايً ابن جريج عن أيب الزبري أنه أخربه أنه مسع جابر بن عبد هللا ..وروى ابن جبري

ا ألن الوالء والنسب يف ذلك ا ال معتقً ا إال أن يكون عبده أو أمته وهذا عندي أنه مات عبدً وال نصرانيً 
ا وإن سواء قال املوفق يف املغين رمحه هللا وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالوالء اثبت ال نعلم فيه خالفً 

ا وهل يرث السيد مواله مع اختالف الدين فيه اثبت ال نعلم فيه خالفً  اختلف دين السيد وعتيقه فالوالء
روايتان إحدامها أنه يرث وروي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أمحد بقول 

عليه -علي الوالء الوالء شعبة من الرق ومجهور الفقهاء على أنه ال يرث مع اختالف دينهما لقول النيب 



وألنه مرياث فيمنعه اختالف الدين كمرياث  «ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم» -صالة والسالمال
النسب وألن اختالف الدين مانع من اإلرث فمنع املرياث ابلوالء كالقتل والرق حيققه أن املرياث ابلنسب 

 أعلم ما كتب الشيخ الفوائد أقوى فإذا منع األقوى فاألضعف أوىل مث قال وهذا أصح ابألثر والنظر وهللا
 اجللية الفوائد اجللية معك؟

 طالب: ................... 
 وش قال؟

 طالب: ................... 
 وهللا ليت الكتاب جيي.

 طالب: ................... 
 ف الكتاب يف أوائل عمره بال شك يعين يفهذا معروف هذه طريقة احلنابلة لكن لعل الشيخ الشيخ أل  

د فيها األصحاب من قبل واال اخلمسينات يف أوائل عمره فلعله قبل وال وال تسىن له مراجعة املسألة يعين قل  
وإشارة املوفق وكنت أريد أن أؤكد عليها أن الكفر مادام  ،مثل هذه األخبار اليت ذكرت ال يثبت فيها حكم

ب أوىل ألن النسب أقوى مع أنه مل يثبت مانع من اإلرث الثابت ابلنسب فألن مينع ما كان ابلوالء من اب
 فيه خرب.

 طالب: ................... 
 لكن يبقى أنه يبقى أنه أبوه ويبقى أنه ينتسب إليه ويبقى.

 طالب: ................... 
 وش مانع منه؟

 طالب: ................... 
 هو عمل لكنه غري صاحل.  ٤٦هود:  ژ ڀڀ ڀ پ      پ ژال ال، 
 : ................... طالب

 ينسب إليه ابن نوح ما فيه بدون خالف هذا أنه ينسب إليه.
 طالب: ................... 

 إيه نسب شرعي أنه ولد وأنه اثبت أنه له إذ قال نوح البنه إال أنه عمل غري صاحل.
 
 سم.



نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على 
 اللهم اغفر لشيخنا واحلاضرين والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني:

قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب من ُجهل أمره ابلقتل أو غري ذلك حدثين حيىي عن مالك عن ربيعة بن أيب 
ويوم ِصفِ ني ويوم احلرة مث كان يوم  عبد الرمحن عن غري واحد من علمائهم أنه مل يتوارث من قُتل يوم اجلمل

ا إال من ُعلم أنه قُتل قبل صاحبه قال حيىي قال مالك وذلك ُقديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئً 
األمر الذي ال اختالف فيه وال شك عند أحد من أهل العلم ببلدان وكذلك العمل يف كل متوارثني هلكا 

املوت إذا مل يعلم أيهما مات قبل صاحبه مل يرث أحد منهما من  بقتل هلكا بغرق أو قتل أو غري ذلك من
ا وكان مرياثهما ملن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من األحياء قال حيىي مسعت صاحبه شيئً 

مالًكا يقول ال ينبغي أن يرث أحد أحًدا ابلشك وال يرث أحد  أحًدا إال ابليقني من العلم والشهداء وذلك 
رجل يهلك هو ومواله الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العريب قد ورثه أبوان فليس ذلك هلم أن يرثوه أن ال

ا بغري علم وال شهادة إنه مات قبله وإمنا يرثه أوىل الناس به من األحياء قال مالك رمحه هللا ومن ذلك أيضً 
أخ ألبيهما فال يعلم أيهما مات قبل  األخوان لألب واألم ميواتن وألحدمها ولد واآلخر ال ولد له وهلما

رمحه هللا ومن ذلك صاحبه فمرياث الذي ال ولد له ألخيه ألبيه وليس لبين أخيه ألبيه وأمه شيء قال مالك 
أيًضا أن هتلك العمة وابن أخيها أو ابنة األخ وعمها فال يعلم أيهما مات قبل فال يعلم أيهما مات قبل فإن 

 ا.يرث العم من ابنة أخيه شيئا وال يرث ابن األخ من عمته شيئً  مل يعلم أيهما مات قبل مل
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما 

 بعد يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل، نعم.
  ابلنسبة للجملة.طالب: 

 اللي هي آخر الباب السابق، هات.
 ويقصد اإلمام مالك يعين صور.طالب: 
 طي ب.
يقصد أن األب مينع من اإلرث أبسباب إذا كان خمتلف يف الدين فهو ال يرث وابلتايل ال حيجب طالب: 

األخت إذا كان رقيق ال يرث فهو ال حيجب األخت إذا كان قاتل هو الذي قتل الولد ال يرث وال حيجب 
  األخت.
 طي ب.
اإلخوة اإلخوة هي ترث مع األب هي ترث مع األب ويف نفس الوقت حتجب  طي ب إذا انتقلنا إىلطالب: 

 األم بشر  إذا مل يكن دونه وارث يعين إن مل يكن للمنع من اإلرث بسبب وارث.



 يعين اإلمام مالك يقول هبذا؟! هل هذا مذهب اإلمام مالك؟!
 مذهب اإلمام مالك على العموم...طالب: 

ال  نلكن ما يعرف هذا عند املالكية يعرف عندهم أن م املة هذا مفهومهلو قلنا أن هذه اجلحنا فهمنا 
 يرث وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه.

 ذلك إذا قام به املانع.طالب: 
 هو قائم به املانع.

 ال، اإلخوة ما قام هبم مانع املانع اللي منعهم من اإلرث األب ما قام به مانع أصال.طالب: 
 من الذي حجب اإلخوة؟

 األب.لب: طا
 وهو ال يرث وجوده مثل عدمه إًذا ال حيجب.

 ال، اإلخوة حتجب األم، األب اآلن...طالب: 
 إيه، هم حاجبينه حاجبينه ألن ما عندهم هذا إمجاع كون اإلخوة اجلمع من اإلخوة حيجبون األم.

 اإلخوة هنا ترث واال ال ترث؟طالب: 
 اإلخوة يرثون.

 ال ما يرثون األب ال يرث.طالب: 
 األب اللي وجوده مثل عدمه؟! مع إيش؟
 ال، األب اآلن وجوده صحيح.طالب: 

 ال ما هو بصحيح مادام قاتل ما هو بصحيح.
 احنا فصلنا املسألة إىل أربع صور الصورة األوىل..طالب: 

 ثال.املنيب صورة واحدة توضح لنا 
  الصورة الواحدة األب واألم واإلخوة األب حيجب اإلخوة.طالب: 
 .طي ب

 إًذا اإلخوة اآلن ال ترث.طالب: 
 طي ب.

والسبب وجود األقرب وهو األب هل اإلخوة إن مل ترث أثرت وحجبت غريها؟ نعم، أثرت طالب: 
 وحجبت األم، من الثلث إىل السدس.

 .وكذلك كل من ال يرث



 إذا.طالب: 
 إذا مل يكن دونه وارث.

 يرث بقتل. يعين الوارث مل يرث بسبب أنه حجب بغريه فهو ملطالب: 
 .هو ما قال إذا كان دونه وارث نقول هذا الكالم يقول إذا مل يكن دونه وارث

 طالب: هذه حالة.
 هذا إثبات أنت عندك إثبات وعنده نفي.

شيخنا املفهوم منها املفهوم اآلن اللي ممكن أنه يوجد من ال يرث يف وجود من هو أقرب منه طالب: 
 وحيجب.

عبارة اإلمام دقق فيها هو ما هو بيقول إذا كان دونه وارث يقول إذا مل يكن  هذا ما ما عندان إشكال شوف
 دونه وارث هذا حمل اإلشكال.

ال يرث، هو ال يرث وليس دونه وارث يعين يرث وسبب عدم اإلرث أال يكون هناك وارث إمنا منع طالب: 
اللي.. إذ مل يكن هناك من اإلرث بسبب القتل أو بسبب اختالف الدين أو بسبب الرق هذا التفصيل 

 وارث.
 أنت اآلن شوف هللا يبارك فيك أنت إن كان تيب تدخل املوانع فال قيمة هلذه اجلملة.

 ال، قيمتها الصورة األخرية.طالب: 
 الصورة األخرية فيه وارث دونه؟

 طالب: نعم.
 شوف.توأنت أثبت ومالك نفى ما احنل اإلشكال أبدا أتملها جيدا و 

 دم اإلرث من ال يرث إيه السبب يف عدم إرثه؟السبب يف عطالب: 
 .أنت قلت مبثالك أنه يوجد أقرب منه

 طالب: نعم.
 وهو يقول إذا مل يكن دونه وارث.

هذه احلالة اليت ال حيجب فيها يعين األب هو قاتل اختلف دينه رقيق ال يرث ويف نفس الوقت ال طالب: 
 حيجب هذا املقصود.

 ملة.إًذا لسنا حباجة إىل هذه اجل
 ال، فيه حاجة يف صورة واحدة اللي هي صورة اإلخوة مع األم مع األب أن اإلخوة حتجب.طالب: 

 ال ال ال، هو ينفي وأنت تثبت يقول إذا مل يكن دونه وارث وأنت تقول إذا كان دونه وارث.



 سأسأل عنها اي شيخ أحد اإلخوة املالكية يف األحساء وآتيك ابخلرب إن شاء هللا.طالب: 
 وجود األب ألنه دونه وهو يقول إذا مل يكن دونه. أنت أثبت   هال، عكس ما تقول ال

 إذا مل يكن هناك وارث حيجب إيه األبعد منه؟ هل األبعد يؤثر؟ حيجب؟ هذا سؤايل.طالب: 
 املسألة اليت ذكرهتا ما خنتلف فيها.أنت اآلن أنت كالمك عكس ما يقول اإلمام رمحة هللا عليه، 

 حدان عندان اإلخوة وعندان األب وعندان األم.طي ب إطالب: 
 طي ب.
 زين اإلخوة واألب واألم اآلن األب ال يرث.طالب: 

 طي ب، ليش ما يرث األب؟
 مىت ال يرث األب؟ طالب: 

 وجود املوانع.ب
 نعم، اآلن..طالب: 

 ما فيه إال إذا وجد إذا كان قاتل واال رقيق واال.
ألب ال يرث، إذا مل يكن دونه وارث ما فيه هناك وارث منع األب نعم، وكذلك كل من ال يرث، اطالب: 

إمنا منع األب لسبب آخر غري أن هناك وارث أقرب منه، زين فإنه ال حيجب أحدا ابلفعل األب ال حيجب 
األخرى ألن به مانع، واضح كذا املسألة ننتقل إىل الصورة األخرية األب مع اإلخوة مع األم طي ب األب 

نتقل إىل األخوة واإلخوة هي اليت مُتنع من اإلرث علشان نشوف مفهوم اجلملة اللي .. بسببه اآلن راح ن
 اإلخوة واألب واألم اإلخوة منعت ابألب.

 ألهنم دونه أو فوقه؟ سؤال.
 وكذلك كل من ال يرث اإلخوة ال ترث إذا مل يكن دونه..طالب: 

 مك.لو قال إذا كان دونه إذا كان دونه وارث كان صحيح كال
 اجلملة .. صحيحة إذا قلنا اي شيخ وكذلك كل من ال يرث إذا كان هناك دونه وارث.طالب: 

 صحيح هذا الكالم نعم.
 حتجب أحدا من الورثة.طالب: 

 هذا الكالم صحيح لكنه ينفي يقول إذا مل يكن ما هو بيقول إذا كان.
 نفي نفي إثبات.طالب: 
 ال ال.

 بني اجلملتني.طالب: 



 ال ال.
 نفي إثبات. طالب:

 ال ال، النفي متجه إىل مجلة والثاين متجه إىل مجلة أخرى. 
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب من جهل أمره ابلقتل أو غري ذلك يعين من الوارث واملوروث الوارث 
مر واملَورِ ث ألن من شرو  اإلرث العلم مبوت املورِ ث وأن من يرثه موجود وقت موت املورِ ث إذا جهل األ

فال يُدرى من السابق زيد أو عمرو ال يدرى من السابق  األب أو االبن ال يدرى من السابق األخ أو أخوه 
ماتوا يف وقت مقارب بينهما شيء يسري وجهل السابق منهما فما العمل؟ وهو ما يعنون له يف كتب 

سفينة فماتوا مجيعا أو جلسوا الفرائض مبرياث الغرقى واهلدمى يعين جمموعة ممن يرث بعضهم بعًضا غرقت ال
حتت سقف فسقط عليهم فماتوا مجيعا أو كانوا يف سيارة فحصل هلم حادث فماتوا مجيًعا من الذي يرث 
ومن الذي يُورث وال يُعرف املتقدم من املتأخر لكن لو كانوا يف السيارة مجيعا مث مات بعضهم فورًا ونقل 

ة أو ساعتني أو يوم أو يومني هذا يعرف املتقدم من املتأخر بعضهم إىل املستشفى مث ماتوا بعد ذلك بساع
لكن الكالم فيما إذا مل يعلم املتقدم من املتأخر يقول اإلمام رمحه هللا تعاىل: حدثين حيىي عن مالك عن ربيعة 

رثوه بن عبد الرمحن عن غري واحد من علمائهم أنه مل يتوارث من قتل يوم اجلمل يعين يقتل الولد مع أبيه ما و 
ملاذا؟ ألنه ُجهل السابق منهما فيورث وُجهل املتأخر فريث ويوم صفني ويوم احلرة يوم اجلمل معروف أنه مع 
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حينما خرجت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها على اجلمل ومعها من 

م احلرة املدينة حينما استبيحت معها من خيار الصحابة وحصل ما حصل من الفتنة ويوم صفني كذلك ويو 
بسبب غزوها واستباحتها من أهل الشام مث كان يوم قديد فلم يورَّث فلم يورَّث أحد منهم من صاحبه شيئا 
مل يورَّث أحد منهم من صاحبه شيئا للعلة املذكورة إال من علم أنه قتل قبل صاحبه قال اإلمام مالك وذلك 

فيه عند أحد من أهل العلم ببلدان يعين على كالم اإلمام هنا وهو األمر الذي ال اختالف فيه وال شك 
الذي نقل عليه أنه ال اختالف فيه وال شك عند أحد من أهل العلم ببلدان وكذلك العمل يف كل متوارثني 
هلكا بغرق أو قتل أو غري ذلك من املوت مثل هذا حيصل بكثرة يف حوادث السيارات إذا مل يعلم أيهما 

احبه مل يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان مرياثهما ملن بقي من ورثتهما يرث كل واحد مات قبل ص
منهما ورثته من األحياء يعين غري من مات معه من بقي بعده هم الذين يرثون ولو بعدوا إذا مل يوجد أقرب 

طي ب يقول رمحه هللا: ال منهم إذا كانوا من الوارثني وكان الذي معه أقرب الناس إليه هذا رأي اإلمام مالك، 
أحًدا ابلشك ابلشك يعين يغلب على الظن أن هذا أتخر ويغلب على الظن أن هذا  ينبغي أن يرث أحد

تقدم يشك هل هذا تقدم أو أتخر يظن ال ما يكفي هذا ال بد من العلم بوجود الوارث بعد موت املورِ ث 



 مبا يورث العلم من رؤية مثال أو شهادة تقوم هبا وال يرث أحد أحًدا إال ابليقني من العلم والشهداء يعين
 احلجة.

 طالب: .................... 
 كيف؟

 طالب: .................... 
 يعين هل حجبوا الذين ماتوا معه أو ما حجبوه؟ ال، وجوده مثل عدمه.

 طالب: .................... 
 ماتوا مجيًعا وهناك أخوة هؤالء ما يتأثرون.

 ................... طالب: .
 ليش؟

 طالب: .................... 
ما يدري عنهم، وال يوجد أقرب من أبناء االبن إذا حجب أبناء االبن فمن ابب أوىل حجب اإلخوة 
وحجب األعمام وحجب.. ما بقى أحد، يقول طي ب املعروف عند احلنابلة والشافعية وغريهم أن أنه يف 

لغرقى واهلدمى أهنم يتوارثون أهنم يتوارثون كل واحد يرث من الثاين من تالد ماله مثل هذه احلالة يف مرياث ا
من تالد ماله ال مما ورثه منه قالوا دفًعا للدور دفًعا للدور يعين مات زيد وهو ميلك مائة ألف ومعه زوجته 

ن ماله اللي اللي يف وهي متلك مائة ألف وهلم ورثة أوالد وبنات لكن ابلنسبة هلؤالء هي ترث منه الثمن مث
بلده اللي ما ما ورثته منه أو ما ورثه منها ويرث منها الربع فهو أيخذ يؤخذ له من ماهلا مخس كم؟ مخس 
وعشرين ألف ويؤخذ هلا من ماله اثنا عشر ألف ومخسمائة هذا املال القدمي هل نقول إهنا ترث من اخلمس 

شر ونصف اليت ورثت منه أقول ال الطارف هذا اجلديد ما والعشرين اليت الذي ورثها منها ويرث من االثنا ع
ترث وال يرث منه دفًعا للدور ألنه ستستمر املسألة تستمر املسألة يعين نظري قسمة عشرة على ثالثة تنتهي 
واال ما تنتهي؟ ما تنتهي هل نقول أنه لو لزم على هذا الدور واستمرينا نقسم إىل أال يبقى إال شيء ال ميكن 

أو نقول نكتفي مبا ورثه من تالد ماله كما يقول الشافعية واحلنابلة دون الطريف لئال تتسلسل املسألة قسمته 
إىل ما ال هناية اإلمام رمحه هللا يرى أنه ال توارث هنا يقول ال توارث بينهم وهل خيتلف احلال فيما إذا ادهعي 

دون بينة جاؤوا عيال الولد قالوا وهللا اجلد تقدم أحدمها على اآلخر أو مل يدعى ذلك بدون بينة الدعوى ب
 مات قبل أبوان وجوا األوالد الصلب قالوا ال أخوان مات قبل األب.

 طالب: .................... 



ليش ملاذا أوردته أان؟ إال هلذا أان ما أوردهتا إال هلذا لكن هل تقبل دعوى بدون بينة لتكون مؤثرة واال ما 
 تقبل؟

 ........... طالب: .........
أان أقول احلني من فرق بني حال الدعوى وعدم الدعوى ما وجهة نظره أن الدعوى ولو كانت غري معتربة هلا 
أثر يف مثل هذا ألن الدعوى بدون بينة ما هلا قيمة ولو ثبتت هذه الدعوى ببينة احنل اإلشكال كله من 

ندها بينة هل هلا يف املرياث أو ال أثر هلا؟ من أصله كان التوارث طبيعي عادي لكن املسألة يف دعوى ال يس
أهل العلم من يقول هلا أثر على كل حال يقول قال مالك ال ينبغي أن يرث أحد أحًدا ابلشك وال يرث 
أحد  أحًدا إال ابليقني من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومواله الذي أعتقه أبوه فيقول بنو 

عَتق يهلكون فيقول بنو الرجل العريب املعِتق قد ورثه أبوان الرجل العريب قد ورثه أب
ُ
عِتق وامل

ُ
وان يعتقه هو املوىل امل

ملاذا؟ ألنه مات بعده فليس فليس ذلكم هلم أن يورثوه بغري علم وال شهادة يعين هذه دعوى قبلت واال ما 
مالك ومن ذلك أيضا األخوان قُبلت؟ ما قبلت إمنا مات قبله وإمنا يرثه أوىل الناس به من األحياء قال 

لألب واألم األشقاء ميواتن وألحدمها ولد واآلخر ال ولد له وهلما أخ ألبيهما فال يعلم أيهما مات قبل 
صاحبه فمرياث الذي ال ولد له ألخيه وليس لبين أخيه ألبيه وأمه شيء ملاذا؟ ألنه ألن أخاه الشقيق مل يرث 

منه لولده قال ومن ذلك أيضا أن هتلك العمة وابن أخيها أو ابنة منه فال ينتقل هذا النصيب الذي ورثه 
األخ وعمها فال يعلم أيهما مات قبل فإن فإن مل يعلم أيهما مات قبل مل يرث العم من ابنة أخيه شيئا وال 

 يرث ابن األخ من عمته شيئا على ما تقدم، الباب الذي يليه.
 أحسن هللا إليك.

د الزان حدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبري كان يقول يف ولد ابب مرياث ولد املالعنة وول
املالعنة وولد الزان إنه إذا مات إنه إذا مات ورثته أمه حقها يف كتاب هللا عز وجل وإخوته ألمه حقوقهم 
ما  ويرث البقية موايل أمه إن كانت موالة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ألمه حقوقهم وكان

بقي للمسلمني قال مالك رمحه هللا وبلغين عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك رمحه هللا وعلى ذلك 
 أدركت رأي أهل العلم ببلدان.

 أهل بدون رأي أدركت أهل العلم.
 وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدان.

تهم الرجل زوجته ابلزان وال يكون لديه املالعنة أن ييقول رمحه هللا تعاىل ابب مرياث ولد املالعنة وولد الزان 
عنده من يشهد معه ال يستطيع أن أييت ابلشهود األربعة فيدرأ عنه العذاب إما أن يقام عليه احلد حد 
القذف أو يدرأ عنه حد القذف ابللعان فيشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق مث يلعن نفسه يف املرة 



ك تشهد أربع شهادات ابهلل جل وعال أنه كاذب مث اخلامسة تشهد أبن اخلامسة إن كان كاذاًب واملرأة كذل
غضب عليها أو تدعو على نفسها بذلك إن كان صادقًا ويارتب على هذا اللعان الُفرقة املؤبدة وانتفاء الولد 
انتفاء الولد من األم واال من األب من األب هل يستطيع أحد أن ينفي الولد من األم ال ميكن ال ميكن 

انتفاؤه من أبيه هذا حكم شرعي وإن كان االحتمال أنه له أو لغريه فإن كان صادقًا فهو لغريه حقيقة وإن  و 
كان كاذاًب يف دعواه كان الولد له حقيقة وحكما ليس له انتفى ابللعان ومثله ولد الزان إذا وجد الزان احلقيقي 

احب الفراش إال ابللعان ثبت للزوج والزوجة وولدت هذه املرأة من الزان فإن كانت ذات زوج مل ينتف عن ص
إال ابللعان على ما تقدم وإن كانت غري ذات زوج فالولد هلا وللعاهر احلجر فالولد هلا وللعاهر احلجر 
ومقتضى كون الولد يف هاتني الصورتني ينسب ألمه دون دون األب دون الزوج املالعن ودون الزاين هذا من 

تب عليه آاثره هل يلزم هذا الولد برب من العن أمه وإن كان كاذاًب يف دعواه أو ابب احلكم الشرعي الذي تار 
يلَزم برب الزاين أبمه ولو ُعلم عينه وشخصه ال يُلزم ألنه ليس له وتبًعا لذلك فإنه ال يرثه وإمنا يرث من األم 

تتسىن ابلرؤية بينما األم مقطوع أبنه خرج منها ومعروف هذا ولذلك الشهادة على الوالدة ابلنسبة لألم 
ابلنسبة لألب ال ميكن إثباهتا إال ابالستفاضة ابالستفاضة مع أنه يثبت لألم ابالستفاضة لكن الرؤية ممكنة 
أن هذا الولد خرج من هذه املرأة لكن كيف يقال أنه خرج من هذا الرجل ال سبيل إىل ذلك إال 

لنطفة ولو كانت له حقيقة يف الصورتني يقول ابالستفاضة ولذا يرث الولد من األم وال يرث من صاحب ا
حدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبري كان يقول يف ولد املالعنة وولد الزان إذا مات ورثته أمه 
ألن األم ال ميكن نفيها ال حقيقة وال شرًعا هي أمه ورثته أمه ولذا يرى كثري من أهل العلم أنه ينسب إليها 

 ڻ ژويقال وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه قال إن الناس يوم القيامة يُدعون أبمهاهتم فالن بن فالنة 

مجع أم وقالوا تشريفا لعيسى بن مرمي وسارا على أوالد الزان يدعى ألمه   ٨١اإلسراء:  ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ
ا وغريهم حىت من عرف أبوه يعين عموم الناس يدعون إبمامهم من أجلهم هذا الكالم ليس بصحيح إمن
يدعى أبحب األمساء إليه إن كان مؤمنا وإن كان على خالفه دعي مبا يناسبه أنه إذا مات ورثته أمه حقها 
يف كتاب هللا عز وجل وإخوته ألمه حقوقهم إخوته ألمه حقوقهم لكن إخوته لألب أو األشقاء يعين األب 

إشكال كما تقدم يف مرياث أوالد األم عرفنا أنه انتهى حكمه وجوده مثل عدمه فال يرثه إخوته ألبيه هذا ال 
وأما إخوته األشقاء الذين هم من أوالد هذه املرأة وإن كانوا ينتسبون إىل ذلك الرجل فهم يف احلقيقة إخوة 
ألم على ما تقدم على ما تقدم وإخوته ألمه حقوقهم ويرث البقية ويرث البقية يعين من تركته موايل أمه إن  

ية واإلمام مالك رمحه هللا كرر عربية والعريب وكذا هذا وصف مؤثر أو غري مؤثر؟ كانت موالة وإن كانت عرب
إن قلنا إن العريب ال ميكن أن يسارق وال يكون موىل وال يُعتق كان وصف مؤثر وإذا قلنا إن العريب يسارق 

ث إخوته بسبب الكفر ابألسر فهذا كالم اإلمام مالك ال ال مفهوم له وإن كانت عربية ورثت حقها وور 



ألمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمني ألنه ال بد أن يبقى يبقى إذا كان ما له إال أم وإخوة ألم ألهنا ترث 
يف هذه احلالة كم؟ مجع من اإلخوة السدس طي ب وهلم الثلث ويبقى النصف ويقول وكان ما بقي للمسلمني 

ثل ذلك يعين مثل ما قال ابن الزبري عروة يعين إذا مل يوجد عاصب قال مالك وبلغين عن سليمان بن يسار م
 بن الزبري قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدان.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1الموطأ )كتاب النكاح ( )

 عبد الكريم الخضير الشيخ:
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 : كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة:-الىرحمه هللا تع-قال المصنف 

 هريرة أبي عن األعرج عن انحبِ  بن يحيى بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
  -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن حدثني و
 (.ه(أخي خطبة على أحدكم يخطب ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
 أحدكم يخطب ال أعلم وهللا نرى  فيما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قول وتفسير: -رحمه هللا- مالك قال
 فهي ،تراضيا وقد معلوم واحد صداق على ويتفقان ،إليه فتركن المرأة الرجل يخطب أن أخيه خطبة على
 الرجل خطب إذا بذلك يعن ولم ،أخيه خطبة على الرجل يخطبها أن نهى التي فتلك ،لنفسها عليه طتشتر 
 .الناس على يدخل فساد باب فهذا أحد يخطبها ال أن إليه تركن ولم ،أمره يوافقها فلم المرأة

 وال}: -لىتبارك وتعا- هللا قول في يقول كان أنه أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 ال ولكن ستذكرونهن أنكم هللا علم أنفسكم في أكننتم أو النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح

 علي إنك :زوجها وفاة من عدتها في وهي للمرأة الرجل يقول أن {معروفا قوال تقولوا أن إال سرا تواعدوهن
ني ،لكريمة ن ،لراغب فيك وا   .القول من هذا ونحو ورزقا   خيرا   إليك لسائق هللا وا 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 كتاب النكاحتعالى:  -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 

ب مسبوقة بسم هللا الرحمن الرحيم، كتاب النكاح، البسملة موجودة في التراجم الكبرى، الكتب، كتب هذا الكتا
بالبسملة، وهي موجودة أيضا  في كثير من كتب السنة كصحيح البخاري، وهي أحيانا  وهو الغالب تقدم على 
الترجمة، وأحيانا  تؤخر عنها، تقدم أحيانا  على الترجمة كما هنا، بسم هللا الرحمن الرحيم، كتاب النكاح، وأحيانا  

 ح بسم هللا الرحمن الرحيم، ولكل وجه.في صحيح البخاري تؤخر عن الترجمة، كتاب النكا
أما تقديمها على الترجمة فهذا هو األصل أن يبتدئ بها، وأما تأخيرها عن الترجمة، فالترجمة بمثابة اسم السورة 
في المصحف، وهي متقدمة على البسملة، على كل حال األمر سهل، يعني سواء  تقدمت أو تأخرت، المشروع 

 أن يبدأ بها.



النكاح، الكتاب مضى تعريفه مرارا ، وهو أنه مصدر كتب يكتب كتابا  وكتابة، وكتبا ، كتابا  وكتابة قوله: كتاب 
 وكتبا ، والمادة تدور على الجمع، تدور على الجمع، فالكتب هو الجمع، والكتابة جمع، واجتماع.

 ومنه أيضا  قول الحريري: يقال: تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا ومنه كما يقول أهل العلم لجماعة الخيل كتيبة،
 وال قرءوا ما خط في الكتب كاتبين وما خطت أناملهم حرفا  

 يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود وخرازها.
ومثله من يجمع بين الخرز مثال  يكتبها، ينظمها في سلك واحد، فيجمعها، والمراد به هنا المكتوب، اسم المصدر 

عول، كالحمل يراد به المحمول، والمراد المكتوب الجامع لمسائل النكاح، المكتوب الجامع لمسائل يراد به اسم المف
النكاح، والنكاح مصدر نكح ينكح نكاحا ، واألصل فيه الضم، يقال: تناكحت األشجار إذا انظم بعضها إلى 

 بعض، ويقول الشاعر:
 أمرك هللا كيف يجتمعان  فيا منكح سهيال  الثريا 

 إلى الثريا وهي شامية، كيف يجتمعان؟ يف تضم سهيل وهو يمانييعني ك
 فالمراد بالنكاح في أصل اللغة الضم والتداخل.

وهو في االصطالح متردد بين العقد والوطء، بين العقد والوطء، فمن أهل العلم من اللغويين وغيرهم يرون أن 
طالقه على الوطء مجاز ، ومنهم من يرى العكس، حقيقته في الوطء، األصل فيه العقد، النكاح هو العقد، وا 

طالقه على العقد مجاز، ووروده في النصوص في العقد أكثر، وفي الوطء  يعني ال بد  }حتى تنكح زوجا  غيره{وا 
أن توطأ بالعقد الصحيح، وشيخ اإلسالم يوفق بين هذه النصوص ويجمع هذه اآلراء بقوله: إن النكاح المأمور به 

))يا معشر الشباب من استطاع منها، إنما يصدق بهما مجتمعين، المأمور به، ففي قوله: ال يصدق على واحد 
هذا ال يتحقق بمجرد العقد، ال يتم االمتثال بمجرد العقد،  }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{( منكم الباءة فليتزوج(

د أن يعقد وأن يطأ، فالنكاح المأمور يعني يعقد ويطلق ويقول: الحمد هلل أنا برأت ذمتي من هذا األمر، ال، ال ب
}وال به ال يتحقق إال باألمرين، والنكاح المنهي عنه في سياق النهي يصدق على العقد وحده، وعلى الوطء وحده، 

ال يجوز أن يعقد عليها فقط، وال يجوز أن يطأها فقط، ومن باب أولى أن ال يجمع  تنكحوا ما نكح آبائكم{
 بينهما.
تعالى: باب ما جاء في الخطبة، باب ما جاء في الخطبة، الخطبة هي طلب النكاح نكاح  -رحمه هللا-يقول 

المرأة من وليها، هذه هي الخطبة، أن يتقدم الراغب في النكاح إلى ولي امرأة تناسبه فيطلبها من وليها، ليتزوجها، 
 .-عليه الصالة والسالم-ليتزوجها على سنة هللا وسنة رسوله 

صلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن حبان بن يحيى بن محمد عن مالك عن ىيحي حدثنيقال: 
 (.(أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال)) :قال -عليه وسلم

الفعل خطب يخطب في البابين، في الخطب الكالمية، وفي طلب النكاح، الفعل واحد، لكن المصدر فرقوا بين 
 به فقالوا بالكالم خ طبة، وقالوا في النكاح: خ طبة للتفريق بينهم.الكالم وبين الرغبة في النكاح وطل

 ( هذا نهي، وفي الذي يليه.(أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال))



 على أحدكم يخطب ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن
 (.ه(أخي خطبة

 مخرج في البخاري.والحديثان في البخاري، كالهما 
وتفسير الخبرين عند اإلمام مالك منصب ومنصرف على ما إذا تم االتفاق وحدد المهر، تم االتفاق وركن إلى 
الخاطب وحدد المهر والصداق، فيأتي شخص يتقدم لخطبتها، وعنده من األوصاف أو األحوال ما يجعله يقدم 

أكثر تجارة، أو حتى أكثر ديانة، كل هذا ال يجوز له أن على الخاطب األول، بأن يكون أجمل أو أصغر سنا  أو 
يتقدم، ولو كان أفضل وأكفأ من الذي تقدم األول، مادام األول ال يجوز رده، ولو كان مفضوال  بالنسبة للخاطب 

يع إذا الثاني، فال يقول: وهللا أنا أولى بهذه المرأة الدينة، الصينة، العالمة، العابدة من ذاك، يخشى عليها أن تض
تزوجت به، وأنا سبب لحفظها ومتابعة علمها وعملها، ال يجوز له ذلك، ولو ظن أو غلب على ظنه ذلك؛ ألن 
هذا تعدي على حق أخيه المسلم، وهذا مما يورث البغضاء والشحناء بين المسلمين، وأيضا  فيه تزكية للناس، 

، فإذا ركن إلى الشخص ومالوا -جل وعال-بيد هللا وما يدريك أنك تكون سببا  النحرافها ثم تنحرف أنت، القلوب 
إليه ال يجوز التقدم على خطبة من خطبها، ومنهم من يقول: أنه بمجرد الخطبة، ولو لم يترجح شيء، مادام 
الشخص تقدم، ال يجوز أن يتقدم غيره، حتى يرد ردا  صريحا ، وهذا هو المناسب للفظ الحديث، ولمعناه أيضا  

 زيد إلى هذه األسرة يخطب منها، ال يجوز أن يتقدم غيره حتى يرد ردا  صريحا .بمجرد ما يتقدم 
قد يقول قائل: وهللا هذا الشخص ال يناسب هذه المرأة، وليس من المصلحة أن تقترن به، وأنا أذهب إليهم من 

، انظر إن كنت باب المشورة، من أجل أن يردوه، ثم بعد ذلك يتقدم لخطبتها إذا ردوه، المسألة مسألة ديانة
ناصحا  بالفعل إن كان ال يصلح، لكن من الورع أن ال تتقدم لخطبتها، فالحديث وما جاء في معناه في هذا الباب 
وفي غيره من األبواب نهى عن البيع على بيع أخيه، نهى عن السوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة، كل 

المجتمع المسلم، وال شك أن هذه من أعظم ما يوغر الصدور، هذا من أجل الصفاء، والود، والمحبة، بين أفراد 
ال سيما في باب النكاح، يعني سائر السلع تهون عند هذا الباب، فإذا ركن إلى المرأة واقتنع بها ورآها، وتقدم 
 لخطبتها، ووقعت في قلبه؛ ألن المسألة تقع في القلب من كثرة الترداد، ترداد الشيء في النفس، يعني لو أنه
بمجرد ما قيل له في مجلس مثال : إن فالنا  عنده بنت تناسبك، نعم، ثم قال واحد في المجلس: ويش رأيك تتنازل 
لي عنها، أنا أرغب في هذه األسرة، أمر سهل يعني تتنازل بسرعة، بسهولة يتنازل، لكن لما تذكر له وتمدح له 

بها إليه، خالص صعب التنازل جدا ، إال من وتتردد في خاطره وذهنه، ويتحدث بها في المجالس، ويتحدث 
 شخص يملك نفسه ملكا  ويقهرها على الفضيلة.

، يعني فيما نظن، وفيما نرى  فيما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قول وتفسير: قالهنا يقول اإلمام مالك 
، يخطب المرأة إليه تركنف المرأة الرجل يخطب أن أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال أعلم وهللا يغلب على الظن،

، معناه أنه أجيب بصريح العبارة، أو بالقرينة القوية معلوم واحد صداق على ويتفقان فتركن إليه، تميل إليه،
 وقد القريبة من الصريحة، مادام حددوا الصداق فالمعنى أنهم وافقوا، جميع األطراف وافقت، على صداق،

، اآلن حدد الصداق، ركنت إليه وحدد الصداق، ثم قالت لنفسها ليهع تشترط، لنفسها عليه تشترط فهي ،تراضيا
للخاطب هذا الذي اتفقت معه على هذا الصداق قالت: أنا أشترط أن ال تخرجني من بلدي، أو ال تتزوج علي، 



ب أو أكمل الدراسة، أو أعمل بعد التخرج، في هذه المدة فيه ركون وفيه تحديد للصداق، لكن أيضا  العقد اإليجا
والقبول ما تم، ما تم اإليجاب والقبول باعتبار وجود الشرط يوافق أو ال يوافق، في هذه المدة ال يجوز عند اإلمام 
مالك، لكن يجوز فيما قبله، يعني لو ركنوا إليه وال حدد الصداق، يجوز عندهم، لكن لفظ الحديث يشمل جميع 

ن أجله منع هو المحافظة على سالمة القلوب بين أفراد ما يخدش في نفسية المتقدم األول؛ ألن المعنى الذي م
المجتمع المسلم، وكونه يتقدم وال يدرى هل يعطى أو يرد، إذا تقدم أحد بين يديه هذا ال شك أنه يؤثر عليه، قد 
يقول قائل: إنه يؤثر عليه ولو رد ردا  صراحا ، ألن بعض الناس إذا خطب امرأة ثم ردوه ردا  صريحا  قالوا: ال 
وهللا أنت ال تناسبنا وال نناسبك، فردوه ردا  صريحا ، بعضهم بعد هذا المردود قد يكره، ويجد في نفسه شيئا  على 
من تقدم لخطبتها بعده، هذه الكراهية بدون حق، هذه الكراهية بدون حق، فال يلتفت إليها، يعني وجودها مثل 

 ا.عدمها، فإذا رد ردا  صريحا  ألي مسلم أن يتقدم لخطبته
 ولم ،أمره يوافقها فلم المرأة الرجل خطب إذا بذلك يعن ولم ،أخيه خطبة على الرجل يخطبها أن نهى التي فتلك
، ال، ليس معنى هذا أنها إذا رد الخاطب األول أنه خالص يمتنع أحد يخطبها ال أن ، ولم تمل إليه،إليه تركن

طب األول شيء، هذا ال التفات إليه، قال: وليس منها غيره من خطبتها، ولو وقع خشية أن يقع في نفس الخا
 على يدخل فساد باب فهذا المراد إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن ال يخطبها أحد،

 .الناس
الخطبة إذا رد الخاطب ما في خطبة أصال  خالص انتهت، طلب ورد وانتهى، فال يدخل في عموم الحديث، لفظ 

يشمل هذه الصورة؛ ألنها ال تسمى خطبة، مادام رد فليست بخطبة، الخطبة مازالت قائمة، والمسألة  الحديث ال
فيها مداولة، وفيها احتمال، نعم الخطبة قائمة فال يجوز أن يخطب على خطبته، أما إذا رد فالخطبة ملغاة، ال 

ول المردود، ولو تردد الناس عن خطبتها؛ وجود لها، وال قيمة لها، فال يتردد في خطبتها، أو على، بعد خطبة األ
تعالى قال: فهذا باب فساد يدخل على الناس؛  -رحمه هللا-ألن فالنا  خطبها حصل من هذا ما ذكره المؤلف 

ألنه قد يسول إليهم أن هذا يؤثر على ذلك الخاطب، لكنه ال يجوز أن تترك هذه المرأة ألن فالنا  تقدم إليها ولم، 
اب ممن يخشى شره، ممن يخشى شره، وفي هذا عوائد لبعض القبائل يسمونه "تحيير" قد يكون بعض الخط

خالص فالنة محجوزة لفالن، فالنة ال تريد فالن، أبوها ال يريد فالن، خالص اآلن محيرة ما يمكن يتقدم أحد 
يجوز أن تعضل لخطبتها، وخطر أن يؤذى أو يقتل إذا تقدم إليها، هذا ال يجوز البتة، هذا اعتداء محرم ال 

النساء بمثل هذه الطريقة، وقد يكون األب يركن إلى هذا الرجل؛ ألنه ابن أخيه أو ابن عمه، فتحجز له باالتفاق 
مع والدها، لكن البنت ال ترضى بهذا، المرأة أحق بنفسها، مهما كان، وال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح 

 البكر حتى تستأذن على ما سيأتي.
 وال}: -تبارك وتعالى- هللا قول في يقول كان أنه أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن نيوحدثقال: 
 تواعدوهن ال ولكن ستذكرونهن أنكم هللا علم أنفسكم في أكننتم أو النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح
 .{معروفا قوال تقولوا أن إال سرا  

ت زوج، وهي معروفة في بيئتها، في أقارب زوجها، في جيرانها، قد تكون المرأة إذا توفي عنها زوجها، هي ذا
متميزة، فكثير من األقارب وبعض الجيران تحدثه نفسه أن يتزوجها بعد وفاة زوجها، تحدثه نفسه أن يتزوجها بعد 



 {ستذكرونهن أنكم هللا علم}وفاة زوجها، في مدة اإلحداد في مدة العدة ال يجوز بحال أن يصرح لها بالخطبة، 
مذكور في النفس يعني، التطلع إليها مذكور في النفوس، لكن التصريح ال يجوز بحال، حرام، أما بالنسبة 
للتعريض والتلميح فهو جائز، وال جناح عليكم، اإلثم معروف، وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 

، ما خفي منكم في هللا علميد الزواج بها، النساء، تعريض، أو أكننتم في أنفسكم، موجود في النفس أنه ير 
ولكن ال تواعدوهن  ستذكرونهن أنكم هللا علمنفوسكم، ال يخفى على الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر، 

سرا ، ما ترفع سماعة التيلفون تكلم عليها تقول: أنت محجوزة، أو يصرح لها بالخطبة، التصريح ال يجوز ال سرا  
بالنسبة التلميح السري أيضا  يدخل في عموم اآلية، والتلميح بمحضر من الناس أو على أن ال وال علنا ، وأما 

ن  يكون سرا ، هذا ال بأس به، والجناح واإلثم مرفوع عنه؛ ألن االتفاق بالسر إن كان صريحا  فال إشكال فيه، وا 
ا، وقد تستدرجه بالكالم، ويجر إلى ما كان تلميحا  فال شك أنه يقع في نفسها االتفاق بينها وبينه، وقد يستدرجه

إلى المحظور،  هو أصرح من ذلك، ثم بعد ذلك يتم االتفاق، وقد تجحد باقي العدة، وباقي اإلحداد، فيؤول األمر
 هذا بالنسبة لمن توفي زوجها. }ولكن ال تواعدوهن سرا  إال أن تقولوا قوال  معروفا {
عني بعض السفهاء قد تعجبه امرأة فالن من الناس فيتصل عليها فما الشأن بالنسبة لمن هي في عصمة زوج، ي

فيقول: لي فيك رغبة، إذا توفي فالن أو طلقك فالن، هذا ال يجوز بحال، ال تصريح وال تلميح، ووصل الحد عند 
بعضهم إلى التخبيب، إلى التخبيب بأنه أفضل من فالن، وأنه يدفع أكثر من فالن، وأنه يقدر ويحترم النساء 

كثر من فالن، ثم بعد ذلك تحاول وتنكد على زوجها حتى يطلقها، هذا ال يجوز، بل هذا ملعون، من خبب أ
 زوجة على زوجها.

 علي إنك، لكريمة علي إنك :زوجها وفاة من عدتها في وهي للمرأة الرجل يقول أن، }إال أن تقولوا قوال  معروفا {
ني ، دل على أن له رغبة فيها،لكريمة ذا حللت فآذنيني كما قال النبي غبلرا  فيك وا   -عليه الصالة والسالم-، وا 

ن(، ))إذا حللت فآذنيني(قيس لما مات عنها زوجها:  لفاطمة بنت ن، ورزقا   خيرا   إليك لسائق هللا وا   لسائق هللا وا 
 ، الذي فيه التعريض وليس فيه التصريح.القول من هذا ونحو ،ورزقا   خيرا   إليك

أريدها لنفسي، أنا ال أريدها لنفسي، لكن أطلبها صراحة من نفسها لفالن من الناس، لو قال شخص: أنا ال 
الخطبة الصريحة سواء كانت له أو لغيره ال تجوز، وال يجوز في هذه الحالة إال التعريض، إال التعريض، والنبي 

نما أشار عليها ( ال يريدها لنفسه، ال يريده))إذا حللت فآذنيني(لما قال:  -عليه الصالة والسالم- ا لنفسه، وا 
 ، نعم.-رضي هللا عنه-بأسامة بن زيد 
 أحسن هللا إليك.

 باب استئذان البكر واأليم في أنفسهما:
رضي هللا تعالى -حدثني مالك عن عبد هللا بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد هللا بن عباس 

 نفسها في تستأذن والبكر وليها منيم أحق بنفسها ))األقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ما أن رسول هللا -عنه
ذنها  (.(صماتها وا 
 ال: "-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر قال :قال أنه المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".السلطان أو أهلها من الرأي ذي أو وليها بإذن إال المرأة تنكح



 وال األبكار بناتهما ينكحان كانا هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .يستأمرانهن

 .األبكار نكاح في عندنا األمر وذلك :مالك قال
 .حالها من ويعرف بيتها تدخل حتى مالها في جواز للبكر وليس :مالك قال

 البكر في :يقولون  نواكا يسار بن وسليمان هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .لها الزم ذلك إن إذنها بغير أبوها يزوجها

 تعالى: باب استئذان البكر واأليم في أنفسهما. -رحمه هللا-يقول المؤلف 
االستئذان يعني طلب اإلذن بالنسبة للبنت المخطوبة، وسواء  كانت بكرا  أو أيما ، ال بد أن تستأذن، ال بد أن 

أخذ اإلذن، من طلب اإلذن، لكن يتفاوت الجواب، البكر يكفي صماتها، إذا سكتت  يستأذن الجميع، ال بد من
فهو عالمة القبول، وأذنها صامتها، وأما بالنسبة لأليم الثيب فال بد أن تصرح بالقبول أو الرد، والسبب أن البكر 

ألول انكسر عندها شدة غير، لم تجرب، وال عاشرت الرجال، بخالف الثيب فإنها لمخالطتها ومعاشرتها الزوج ا
نما شدته، وأما بالنسبة للعذراء البكر فإنها ال تستطيع أن تتكلم بكلمة، وهذا  الحياء، ال أقول: انكسر الحياء، وا 
هو األصل، وهذا هو األصل في البنت الباقية على عفتها، وصيانتها، وفطرتها، وأما اآلن أما اآلن تغير الحال، 

هي التي تخطب لنفسها، وتكتب في أشرطة القنوات وهي بنت مازالت قبل وانكسر الحاجز فصارت البنت 
العشرين من عمرها، ما عاشرت رجال إال أن الخلطة أزالت وكسرت حاجز الحياء، فصار البنات أكثر كالما  من 

ي هذه يعن -نسأل هللا السالمة والعافية-أمهاتهم في هذا الباب، ويتكلمون في الكالم الصريح والقبيح أيضا ، 
النصوص التي معنا تدل على أن الفطرة تمنع البنت البكر من أن تتكلم، وال تهز وال رأسها، ما تقول ال نعم وال 
ال، وال تحرك رأسها، إنما تسكت، هذا يدل على القبول، وأما الرفض فال عالقة له بالحياء إال إذا رفضت رفضا  

تعلق بأمور الجنس مثال  لرفضه هذا خدش في الحياء، لكن إما مقرونا  بشيء يخدش الحياء، لو أبدت عذرا  مما ي
أن تسكت أو تقول: ال أريده، هذا األصل في البكر، واآلن انظر ترى، الكالم بدايته ونهايته مع هذه البنت؛ 
لسهولة االتصال، ولكثرة االختالط بالرجال الذي سهل وكسر الحاجز كسرا ، ما فتح باب، كسره كسرا ، وتجد 

ت تتكلم بملء فيها، وتتشدق فيه، وتنطق بمثل هذا الكالم بأحكام التجويد أيضا ، ما يكفي أنها كالم عادي، البن
تتشدق تشدق يعني يسمع كالم شيء ما يجرؤ عليه وال الرجال، وعرفنا في جيلنا أن الولد ال يتكلم، األب يقول: 

الحياء، نعم الحياء إلى هذا الحد قد يوقع اإلنسان في خطبنا لك فالنة وهللا ما يرد كلمة، ال إيه وال ال، كله من 
الدخول على امرأة ال تناسبه، وقد ال تطول معها عشرته، فهذا الحياء إلى هذا الحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنه 
حياء، والحياء خير كله، وكم من إنسان خطب له امرأة ال يريدها، ولم يستطع أن يعترض، وهي ال تناسبه، ومع 

مشت أموره على أفضل حال، فإذا كان هذا في الرجال فما شأن النساء؟ وكانت النساء تستعد لليلة الدخول ذلك 
بالمالبس القوية الصفيقة وقد تستعمل أربطة وأحزمة، ال يمكن تجاوزها إال بسكين وشبهها، وأما اآلن فتستقبله 

وادث والقصص كثيرة، يعني كأنها تزوجته عند باب الغرفة بوضع ال يمكن أن يذكر في مثل هذا المجلس، والح
 من عشر سنين، وهللا المستعان.

 حدثني مالك عن عبد هللا بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم.



ال شك أن كثرة اإلمساس يقلل اإلحساس، وكون المرأة من صغرها من ست سنوات وهي خراجة والجة يوميا  
ساء في األسواق، وفي الليل في االجتماعات، ويمين ويسار، هذا تذهب إلى الدراسة وترجع في الصباح، وفي الم

ذا لم ترهم في الشارع رأتهم في  ال يبقي على شيء من الحياء، وخير مال المرأة أن ال ترى الرجال وال يرونها، وا 
 البيت في القنوات وغيرها، وهللا المستعان.

 عم.حدثني مالك عن عبد هللا بن الفضل عن نافع بن جبير بن مط
ذا تطرقنا لمسألة مشاهدة القنوات فالضرر حاصل بجميع القنوات من غير استثناء بالنسبة للنساء في  يعني وا 
نظرهن للرجال، وكم من بنت صالحة فتنت بشيخ بعالم طالب علم، من خالل شكله أو من خالل طريقته في 

وأما بالنسبة للشكل فحدث وال حرج، عرض العلم؛ ألن بعض طالبات العلم يستهويهن هذا، ويغفلن عما عداه، 
وطالب العلم الذين يخرجون في القنوات يضايقون؛ ألنه عرفهم كثير من البنات، بما في ذلك طالبات العلم، 

غريزة وجبلة يشترك فيها الجميع، وحسم الباب بالكلية وقطع دابر الفساد من جذوره هذا هو  والمسألة مسألة
 بالمسلم المتحري الحريص على عرضه وعلى دينه، وعلى أهله. األولى وهو األحرى وهو الالئق

-رضي هللا عنه-قال: حدثني مالك عن عبد هللا بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد هللا بن عباس 
 ((وليها من))األيم، األيم أحق بنفسها قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ما أن رسول هللا 

من ال زوج له من ذكر أو أنثى، بكرا  أو ثيبا ، هذا األصل لكنه في الحديث وفي  األيم: هي الثيب، واألصل فيه
( الكلمة األولى واألخيرة لها، إذا خطبت من وليها، ))أحق بنفسها من وليها(العرف ينصرف إلى الثيب، الثيب، 

د بيدها، األب له أن يشير الخطبة ال تكون منها، إنما الخطبة من وليها، فهو الذي يتولى أمرها، لكن القبول والر 
عليها وله أن يوضح لها ما في الخاطب من محاسن، أو من مساوئ، ثم بعد ذلك تقرر، فهي أحق بنفسها من 
وليها، لكن إذا لم يبق إال اإليجاب والقبول فهو للولي ال لها، كما هو معروف، وهو قول جماهير أهل العلم، وال 

 نكاح إال بولي.
ذنها نفسها في تستأذن والبكر من وليها،))األيم أحق بنفسها   ((صماتها وا 

األيم أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها من وليها، أحق: أفعل تفضيل، فهي أولى من وليها، لكن هل هذا ينفي 
أن للولي حقا  في موليته ولو كانت أيما ؟ نعم؟ أفعل التفضيل ويش يقتضي؟ عندنا أيم، وعندنا ولي، األيم أحق 

ولي، أفعل التفضيل يقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما اآلخر في هذا الوصف، فاأليم من ال
لها حق، والولي له حق، إال أن حق األيم أعظم، فهي أحق بنفسها، والولي يبقى له حق، لكنه مفضول، ال يعني 

سائر الناس، ال، له حق، لكنها هي أن الولي وجوده مثل عدمه، أو أن األب واألخ والعم وغيره من األولياء ك
 أحق بهذا الحق.

( يعني األمر للمرأة، سواء  كانت أيما  أو بكرا ، وةالفرق (نفسها في تستأذن والبكر ))األيم أحق بنفسها من وليها،
بينهما أن األيم تملك من األمر قل: تسعين بالمائة؛ ألنها أحق من وليها، والبكر أيضا  تملك إذا استأذنت 

ذا قبلت تسكت، ال ذنها))رفض، وا  ن كانت الرد والقبول (صماتها وا  ( فحقها في هذا األمر أقل من حق الثيب، وا 
النهائي من المرأة سواء  كانت بكرا  أو أيما ، والوالد له أن يبين المحاسن وله أن يضغط ضغطا  ال يجعله يلغي 



لمحاسن ويكرر القول، ويقنع البنت باألسلوب حرية اختيارها، لكن إذا رأى المصلحة راجحة عليه أن يبين ا
 المناسب، لكن ليس له أن يلغي حريتها.

 بإذن إال المرأة تنكح ال: "الخطاب بن عمر قال :قال أنه المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 ".السلطان أو أهلها من الرأي ذي أو وليها بإذن إال المرأة تنكح ال" وليها

كان األمر لها هي التي تقبل وهي التي ترفض فما فائدة الولي؟ الولي للتفريق بين النكاح والسفاح،  يعني إذا
يعني لو ولم يوجد ولي، لو لم يوجد ولي، ويشترط ولي، لكان كل من عثر عليهما في اجتماع محرم قالت: 

وقبل هذا الزواج، فال يكون  أنكحتك نفسي وانتهى اإلشكال، وقال: قبلت، وقالت: هذا زوجها، أنكحته نفسي،
هناك فرق بين العقد الصحيح، والزنا، ما يكون هناك فرق، والشرع يأتي بحسم كل أمر يؤول إلى فساد، ويترتب 
على القول بعدم اشتراط الولي مثلما ذكرنا، وهذا كثير في البلدان التي تعتنق المذهب الذي ال يشترط الولي، 

قالت: وهللا أنكحته نفسي وانتهى اإلشكال، نسأل هللا العافية، وكم من قالت  يعني إذا عثر على بغي مع فاجر،
مثل هذا الكالم ووافقها الرجل وهي في ذمة زوج آخر، كل هذا بسبب التساهل، في الخلوات المحرمة، واالختالط 

ئل تسهيل هذا المحرم، والتبرج المحرم، وكون مثل هذا الرأي يسود في مجتمعات المسلمين، أيضا  هو من وسا
 األمر، من وسائل تسهيل هذا األمر.

))ال نكاح إال يقول:  -عليه الصالة والسالم-" والنبي وليها بإذن إال المرأة تنكح ال: "الخطاب بن عمر قال
 (.))ال نكاح إال بولي(( بولي(

ى ولي أبعد، ينتقل إلى ، يعني إذا لم يوجد الولي األقرب ينتقل إلأهلها من الرأي ذي أو أهلها من الرأي ذي أو
ولي أبعد، ويشترط فيه أن يكون من أهل الرأي، والحزم، الذي يعرف المصلحة والمفسدة المتعلقة بهذه المولية، 
أما إذا لم يوجد ولي البتة ال من األقارب وال من األباعد فالسلطان ولي من ال ولي له، السلطان ولي من ال ولي 

 له.
وفدوا على هذا البلد من غير أهله، ويكون الولي في بلده، وهو بعيد ال يمكن يوجد في بعض البلدان أناس 

مكاتبته، وال يمكن الذهاب إليه، وال يمكن إتيانه، فتجدهم يتساهلون في مثل هذا تساهل كثير، يعني يوجد من 
دنا، وتجد، المرأة ال الوافدين من يتساهل في هذا الباب، فاألم تقول: أنا الولي، ومعي والية، وعندي والية من بل

تتولى على نفسها، فضال  عن أن تتولى عن غيرها، أو تقول: هذا أخوها أو عمها، ثم يتبين أنه ال تمت له 
بصلة، أو يتصل على شخص في بلدها فيقول: هذا أبوها، فيقول: أنكحتك، كل هذا تساهل غير مرضي، وال 

د عنه، ويرسل وكالة شرعية معتبرة بالشهود الثقات يجوز البتة، فإذا لم يحضر الولي يرسل، ينيب من يعق
 األثبات، وما عدا ذلك فال.

 كانا ، من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة،هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .يستأمرانهن وال األبكار بناتهما ينكحان

سن المحيض، لم تحض، هذه ألبيها فقط أن يجبرها، وليس ذلك لغيره أما البنت الصغيرة التي لم تكلف لم تبلغ 
عقد على عائشة وعمرها ست سنين، وبنا  -عليه الصالة والسالم-من األولياء، وال إذن لها، وال أمر لها، النبي 

بها وهي بنت تسع، فهل يتصور عن بنت ست سنين تملك اإلذن، وتعرف مصلحتها لتقبل أو ترفض؟ ال، فغير 



مكلفة يزوجها أبوها، أبوها فقط؛ ألنه أعرف بمصلحتها، وألطف بها، وأرأف بها من نفسها ومن غيرها، فال ال
يتصور فيه أن يغشها، أما إذا بلغت سن المحيض فهذه ال سلطان ألحد عليها، أمرها بيدها، عن طريق وليها، 

 عن طريق وليها، وهنا يقول: 
 :مالك قال. يستأمرانهن وال األبكار بناتهما ينكحان كانا، هللا عبد بن الموس محمد بن القاسم أن بلغهوهنا يقول: 

 .األبكار نكاح في عندنا األمر وذلك
يعني عند المالكية البكر ال رأي لها، يجبرها أبوها، وهو المعروف عند الحنابلة أيضا ، وهو المعروف عند 

 الحنابلة أيضا .
يصححه موقوفا ، بمعنى أنها إذا بلغت اختارت، وال شك أن ما ومنهم من يصححه نكاح الصغيرة، منهم من 

يذهب إليه اإلمام مالك وهو مذهب الحنابلة من أن البكر تجبر مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، فال 
 إجبار، فال إجبار، فال إجبار بعد التكليف، وال يجبر قبل التكليف إال األب.

واز في مالها، يعني ال تتصرف، أخذت الصداق، فال تتصرف فيه، ، جمالها في جواز للبكر وليس :مالك قال
، حالها من ويعرف، يعني تنتقل من والية أبيها، فتتصرف تحت نظر زوجها، بيتها تدخل حتى جواز في مالها،

أنها تحسن التصرف، يعني إذا اختبرت وبان أنها تحسن التصرف تتصرف، فال تتصرف في مالها حتى تفارق 
 ية أبيها إلى زوجها، ويعرف من حالها أنها تحسن التصرف.وتخرج عن وال

والمرأة تملك، تملك المال؛ ألنها حرة مكلفة، رشيدة، وقد تملك قبل ذلك، قبل الرشد تملك، باإلرث مثال ، بالبيع 
ذا ملكت لها أن تتصرف بمقتضى الملك، أن تتصرف بمقتضى الملك، والنبي  عليه الصالة -والشراء، وا 

لما خطب في العيد وعظ النساء وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فصرن يتصدقن من غير إذن أزواجهن،  -والسالم
 من غير إذن أزواجهن.

وفي سنن أبي داود حديث حسنه أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق وال تتصرف إال بإذن زوجها، ال 
تحباب واإلرشاد، أو يقال: إن الصدقة بالشيء تتصدق إال بإذن زوجها، فإما أن يحمل هذا على أنه من باب االس

اليسير ال يحتاج إلى إذن، وأما الشيء الكبير فيحتاج إلى إذن، ومعروف أن تصرف المرأة في الغالب نفعه أقل 
من ضرره، فهي ال تحسن التصرف، وال يقال إن اإلسالم بخس المرأة حقها، وجعل عليها الوالية للرجل، نعم 

: -جل وعال-نتنصل عنه، لكن كما قال هللا  ل، يعني وال نستطيع أن نتبرأ من مثل هذا أوعليها الوالية للرج
لكن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء من هذا الباب،  }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{

ا من الحقوق مثل الذي وهم أولياء األمور، ولهم الكلمة النافذة على نسائهم، ومع ذلك المرأة كاملة الحرية وله
عليها، بل جعل الشرع لها من الصيانة و الحقوق على الزوج أكثر مما للزوج عليها، يعني من حيث حفظ 
الحقوق والرعاية؛ ألن جانبها ضعيف، فجاء التشديد في حقها، وأما الزوج فبقوته وسلطانه عليها ال يحتاج إلى 

من التشديد في حقوق الوالدين، لم يجيء نظيره من التشديد  مثل هذا التشديد، نظير ذلك ما جاء في النصوص
في حقوق األوالد؛ ألن الولد ليس عنده من الغريزة ومن العطف والشفقة على والديه مثل ما عند الوالدين للولد، 
، ولذا تجد أمور البر مشدد فيها؛ ألنها بصدد أن تضيع حقوق الوالدين بخالف حقوق األوالد، وكذلك حق المرأة

( ))عوان عندكم(واليتيم، جاء التشديد فيهم، وظلم النساء جاء النهي عنه والتحذير منه في خطبة حجة الوداع، 



أسيرات عندكم، فال يجوز ظلمهن بحال، ومع ذلك لهن من الحقوق وعليهن من الحقوق ما بينته الشريعة وكفلته 
 للطرفين.

 في :يقولون  واكانوكلهم من الفقهاء السبعة،  يمان بن يسار، وسلهللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغهو 
 .لها الزم ذلك إن إذنها بغير أبوها يزوجها البكر

الزم لها، هذا يتجه إذا رضيت بعد ذلك، يعني أكرهت على الزواج فقبلت ذلك، لكن لو خاصمت نعم، لما صار 
أخيه ليرفع  وقالت: إن أبي زوجني من ابن -المعليه الصالة والس-إلكراهه أثر، والمرأة التي جاءت إلى النبي 

نما أردت أن أبين أن الرجال ليس  -عليه الصالة والسالم-خسيسته، فخيرها النبي  فقالت: قبلت ما قبل أبي، وا 
 لهم سلطان على النساء، أو كما جاء في الخبر.

 طيب، هنا باب استئذان البكر، يعني ما حكمه؟ ما حكمه؟ ما جزم بحكمه.
 ....طالب:

ال، هو حكم بأن اإلجبار جائز من األب، وهذا يقول ذلك األمر عندنا في نكاح األبكار، ما حكمه؟ استئذان 
 البكر واأليم في أ نفسهما ما حكمه؟ تبينه النصوص، هنا ما جزم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 والحباء الصداق في جاء ما باب

 أن -رضي هللا تعالى عنه- الساعدي سعد بن هلس عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 قياما   فقامت لك نفسي وهبت قد إني هللا رسول يا :فقالت مرأة جاءته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،حاجة بها لك تكن لم إن زوجنيها هللا رسول يا :فقال رجل فقام طويال  
صلى هللا - هللا رسول فقال ،هذا إزاري  إال عندي ما :فقال (؟(إياه تصدقها شيء من عندك هل)) :-وسلم

 ولو التمس)) :قال ،شيئا أجد ما :فقال ((شيئا فالتمس لك إزار ال جلست إياه أعطيتها إن)) :-عليه وسلم
 القرآن من معك هل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال شيئا   يجد فلم فالتمس ((حديد من خاتما  
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال، سماها لسور كذا وسورة كذا سورة معي نعم :فقال (؟(شيء
 ((القرآن من معك بما أنكحتكها قد))

رضي هللا تعالى - الخطاب بن عمر قال :قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 غرم لزوجها وذلك ،كامال   صداقها فلها فمسها برص أو جذام أو جنون  وبها امرأة تزوج رجل أيما: "-عنه
 ".وليها على
نماتعالى:  -رحمه هللا- مالك قال  أبوها هو أنكحها الذي وليها كان إذا لزوجها وليها على غرما   ذلك يكون  وا 
 العشيرة من أو ،مولى أو ،عم ابن أنكحها الذي وليها كان إذا فأما ،منها ذلك يعلم أنه يرى  من أو أخوها أو

 ما قدر لها ويترك صداقها من أخذته ما المرأة تلك وترد ،غرم عليه فليس منها ذلك يعلم ال أنه يرى  ممن
 .به تستحل
 -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن زيد بنت وأمها عمر بن هللا عبيد ابنة أن نافع عن مالك عن وحدثني
 هللا عبد فقال ،صداقها أمها فابتغت ،صداقا   لها يسم ولم بها يدخل مول فمات عمر بن هللا لعبد ابن تحت كانت



 أمها فأبت "نظلمها ولم نمسكه لم صداق لها كان ولو صداق لها ليسما: "-رضي هللا تعالى عنه- عمر بن
 .الميراث ولها لها صداق ال أن فقضى -رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن زيد بينهم فجعلوا، ذلك تقبل أن

 أن عماله بع  إلى خالفته في كتبتعالى  -رحمه هللا- العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يوحدثن
 .ابتغته إن للمرأة فهو كرامة أو حباءٍ  من غيره أو أبا   كان من المنكح اشترط ما كل
 النكاح به يقع شرط من كان ما إن :به يحبى الحباء صداقها في ويشترط أبوها ينكحها المرأة في مالك قال
ن ابتغته إن البنته فهو  .النكاح به وقع الذي الحباء شطر فلزوجها بها يدخل أن قبل زوجها فارقها وا 
 ،له مال ال تزوج يوم الغالم كان إذا أبيه على الصداق إن :له مال ال صغيرا   ابنه يزوج الرجل في مالك قال
ن  على ثابت النكاح وذلك ،عليه الصداق أن ألبا يسمي أن إال الغالم مال في فالصداق ،مال للغالم كان وا 
 .أبيه والية في وكان ،صغيرا   كان إذا االبن
 جائز ذلك إن :الصداق نصف عن أبوها فيعفو بكر وهي بها يدخل أن قبل امرأته الرجل طالق في مالك قال

 .عنه وضع فيما أبيها من لزوجها
 أو}، بهن دخل قد الالتي النساء فهن {يعفون  أن إال}: كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا أن وذلك :مالك قال
 .أمته في والسيد ،البكر ابنته في األب فهو {النكاح عقدة بيده الذي يعفو
 .عندنا األمر عليه والذي ذلك في سمعت الذي وهذا :مالك قال
 .لها صداق ال إنه :بها يدخل أن قبل فتسلم النصراني أو اليهودي تحت النصرانية أو اليهودية في مالك قال
 ،دينار ربع من بأقل المرأة تنكح أن أرى  ال :مالك قال

 بأقَل.
 أحسن هللا إليك.

 .القطع فيه يجب ما أدنى وذلك ،دينار ربع من بأقل المرأة تنكح أن أرى  ال
 .والحباء الصداق في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

داق، والصدقة، هو ما ي دفع إلى المرأة في مقابل النكاح، والزواج بها، والصداق واجب، ال نكاح الصداق، والص 
، والمراد بها الهبة الخالية عن الصداق، أما -عليه الصالة والسالم-إال بالصداق، والهبة خاصة خالصة بالنبي 

ا إلى من يرتضيه المرأة تهب نفسها لمن ترتضيه زوجا  لها، بالشروط المعتبرة، أو يهبها وليها ويهديها، ويقدمه
ابنته على عبد هللا  -رضي هللا عنه-صهرا  له، بالشروط المعتبرة، فهذا ال إشكال فيه، فعرض عثمان بن عفان 

بن مسعود، على عبد هللا بن مسعود، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، األمر مفروغ منه، ولو بغير صداق، 
، خالصة لك من دون المؤمنين، المؤمن هل يجوز أن يهدي -عليه الصالة والسالم-وهذا خالص خاص بالنبي 

الرجل ابنته على رجل صالح يرتضيه، أو امرأة تخطب رجال  صالحا  ترتضيه من نفسها؟ نعم يجوز بالشروط 
المعتبرة، بالصداق الواجب، ال بد من هذا، وليس في هذا حسم للبحث عن الرجال الصالحين، من قبل النساء أو 

 لياء، ليس فيه حسم للباب، بل هذا مندوب إليه، كما فعل عثمان مع ابن مسعود.من قبل األو 
 الحباء: هو العطية، الحباء: العطية، التي ال يرجى لها عوض.



، وهو الساعدي سعد بن سهل عنيعني سلمة بن دينار،  دينار بن حازم أبي عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
وي عن سهل بن سعد؛ ألنه يأتي كذا عن أبي حازم عن سهل، عن أبي الذي يروي، سلمة بن دينار هو الذي ير 

حازم عن أبي هريرة، فالذي يروي عن سهل هو ابن دينار، سلمة بن دينار الزاهد المعروف، والذي يروي عن 
 أبي هريرة هو سلمان.

 وهبت قد إني هللا رسول يا :فقالت مرأة جاءته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أنعن سهل بن سعد الساعدي 
عليه -، سكت النبي طويال   قياما   فقامت ، وهي غير الواهبة المذكورة في القرآن، وهبت نفسي لك،لك نفسي

ما قبل وال رد، إنما صعد فيها النظر وصوبه، نظر إلى أعالها وأسفلها، وال يقال: إنها كاشفة  -الصالة والسالم
بمحضر من أصحابه، صعد فيها النظر  -عليه الصالة والسالم-نبي أو متبرجة، ال ما يلزم، بل هي مستترة، فال

، حاجة بها لك تكن لم إن زوجنيها هللا رسول يا :فقال رجل فقام وصوبه، فما رغب فيها، قامت قياما  طويال ،
 شيء من عندك هل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال والقصة في الصحيحين كما هو معروف،

( أو تصدقه إياها؟ أيهما أفصح؟ تصدقه إياها، أو تصدقها ؟(إياه تصدقها شيء من عندك هل))( ؟(إياه تصدقها
 إياه؟ كالهما جائز، هما مفعوالن تقدم األول على الثانيل والثاني على األول، كالهما جائز، لكن أيهما أفصح.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 أيوه.

 طالب:....
 صدقه إياها، أو تصدقها إياه؟ نعم.ال، الكالم في المفعولين، ت

 طالب:..
تصدقه إياها، أو تصدقها إياه؟ هما مفعوالن، هما مفعوالن، يقولون: األفصح تقديم الفاعل دون المفعول، إيش 
معناه؟ يعني هذان المفعول أحدهما آخذ وةالثاني مأخوذ، فالمرأة آخذة والصداق مأخوذ، فالمقدم هنا أيهما 

 نه لو قدم المفعول الثاني ما في إشكال؛ ألن المعنى ال التباس فيه وواضح.تصدقها إياه، مع أ
))إزارك ما تصنع به؟  :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،هذا إزاري  إال عندي ما :فقال ())تصدقها إياه(

ن ق جلست إياه أعطيتها إن( (شيئا   فالتمس لك إزار ال جلست إياه أعطيتها إن سمته نصفين فاتت بدون إزار، وا 
 التمس)) :قال ،شيئا   أجد ما :فقال ())فالتمس شيئا (فائدته ومنفعته على الطرفين، لم تستفد أنت ولم تستفد هي، 

، شيئا   يجد فلم فالتمس (، خاتما  خبر كان محذوف وهو لو كان الملتمس خاتما  من حديث،(حديد من خاتما   ولو
زوج امرأة على خاتم من  -عليه الصالة والسالم-وغيره، أن النبي في حديث أخرجه الحاكم وصححه ابن حجر 

حديد، زوج امرأة على خاتم من حديد، بهذا اللفظ مرادا  به حقيقة الزواج ليس بصحيح؛ ألنه مأخوذ من هذه 
ن كان المراد بزوج  القصة، والقصة ليس فيها أنه زوجه على خاتم من حديد؛ ألنه ما وجد وال خاتم من حديد، وا 
أراد، فالكالم صحيح، إذا حمل زوج على أراد؛ ألن الفعل يطلق ويراد به إرادة الفعل، إذا دخل أحدكم الخالء، 
يعني إذا أراد أن يدخل، فإذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة وهكذا، فإذا كان المراد بالخبر، أراد تزويج رجل على 



ا كونه أن المرأة استلمت الخاتم من الحديد صداقا  لها خاتم من حديد، فهذا صحيح، ويدل له هذه القصة، أم
))التمس ولو خاتما  من الخبر يرد إلى هذا، فقال:  ،ومهر هذا الكالم ليس بصحيح؛ ألن القصة كلها تدور

 :فقال (؟(شيء القرآن من معك هل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ( فالتمس فلم يجد شيئا ،حديد(
 معك بما أنكحتكها قد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال، سماها لسور كذا وسورة كذا ةسور  معي نعم
 (.(القرآن من

فالقرآن يصح أن يكون صداقا ، والتعليم منفعة، والمنفعة يجوز أن تكون صداقا  كما في قصة موسى مع صاحب 
 مدين، نعم.
 طالب:.....

 كيف؟
 طالب:....

ضعف الحديث ذاك  -رحمه هللا-ار، البخاري ضعف ذاك الحديث بهذا الحديث، البخاري الحديد حلية أهل الن
 بهذا.
( لتعلمها ما معك من القرآن، فصار يعلمها، ويستدل بهذا من يرى جواز جعل (القرآن من معك بما أنكحتكها))

ن كانت محددة السور ، يعني هل يجوز أن تأتي المنفعة صداقا ، وأيضا  هذه المنفعة غير محددة، غير محددة، وا 
ال ما يجوز؟  بأجير فتقول: حفظ ولدي سورة البقرة بألف ريال مثال ، يجوز وا 

 طالب:....
ال  ال مجهول؟ العمل محدد ومعلوم ما في إشكال لكن مدته معلومة وا  ال مجهول، وا  يجوز، العمل معلوم وا 

 مجهولة.
 طالب:....

أسبوع، ويمكن يمر عليه سنة ما حفظها، فإذا تطرقت الجهالة إلى مجهولة جهالة متباينة يمكن أن يحفظ البقرة ب
 مثل هذا العمل تصح اإلجارة وغال ما تصح؟ 

 طالب:....
هي ما تعلم المدة، حفظ ولدي سورة البقرة بكذا، طيب، لو جيء بمقاول وقيل: اهدم هذا المسجد بعشرة آالف، 

 العمل معلوم، لكن المدة.
 ن المدة مستعاضة باإلجارة خالف هذا.طالب: المدة غير معلومة لك

ال المباني تتفاوت، المباني تتفاوت، يعني كانت البيوت من طين، والطين يتفاوت تفاوت شديد جدا ، بعض 
الجدران من الطين بمجرد ما تدفعها تسقط، وبعضها تعجز عنها اآلالت، أشد من الخرسان، فإذا قبل األجير أن 

 ال ، وفي تقديره أنه ينهيه بيوم، فأخذ عليه شهر، تباين كبير في بيوتنا.يهدم هذا البيت بألف ريال مث
 طالب:....

 هاه؟
 طالب: حتى في الخرسانات؟؟؟؟



إيه لكنها في الجملة إذا رآها عرف، إذا أدار النظر فيه وعرف سمك الصبات في الغالب متقاربة، الناس 
ن ماهر إلى آخر، فهذه المدة ليست معلومة، وجرت يحسنون تقدير مثل هذه األمور، لكن عمل الطين يتفاوت م

عقود في هذا المجال على أساس أن العامل ينقض هذا المنزل لبنة لبنة، في مدة يسيرة فتبين أنه عجز عن هذا 
 لمدة طويلة، فهل يكفي العلم بالعمل ال متعاقد عليه، أو ال بد من العلم به وبمدته؟ نعم؟

 طالب:....
ال ما حفظ، إذا تم الشهر انتهى، إذا كان العقد على المدة هو إذا ال، ال هو يقول: حف ظه مدة شهر، حفظ وا 

عاقده على األمرين، حفظ ابني البقرة في شهر، فيكون العقد على األمرين، يالحظ فيه الحفظ، ويالحظ فيه أيضا  
 المدة، نعم.
 طالب:....

 ثماني حجج، ثمان سنين، المدة معروفة.
 طالب:....

ل الجهالة، مبدأ الجهالة موجود، لكن ال بد أن تكون الجهالة مغتفرة، ال بد أن تكون الجهالة مغتفرة، الذي أما أص
يريد أن يهدم هذا المبنى يعرف أن هذا صبة العمود، نعم وفي الغالب أن حديده وسمكه كذا، لكن لو تبين أن 

 حديده عشرة أضعاف يدعي الغبن، نعم.
 طالب:....

 إجارة، الجعالة يتجاوز فيها، يتجاوز فيها إذا كانت جعالة. جعالة، ما يصير
 تزوج رجل أيما: "الخطاب بن عمر قال :قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

" هذه أمثلة للعيوب التي ترد بها المرأة، أمثلة، بها كامال   صداقها فلها فمسها برص أو جذام أو جنون  وبها امرأة
 ".وليها على غرم لزوجها وذلك ،كامال   صداقها فلها فمسها برص أو جذام أو نون ج

ألنه هو الذي غر الزوج، هو الذي غر الزوج، الصداق للمرأة كامل، ويرجع الزوج على وليها، هو الذي غره، 
لو كانت ا  ، هذه أمور متفق عليها، لكن ماذا عن العمى،برص أو جذام أو جنون هذه األمثلة التي ذكرت بها 

ال ال؟ دخل عليها فإذا هي عمياء.  لمولية عمياء، وما ذكر له أنها عمياء، مثل هذا وا 
 طالب: مثله؟؟؟؟؟

 كيف؟
 طالب:....

ال ما يرد به؟ ما يرد به، تزوجها على أنها مبصرة وتبين عمياء؟ هاه؟  طيب العمى يرد به وا 
 طالب:....

رد به، ولو جحد عن المخطوبة وما ذكر لها أن الخاطب يتعدى، والجنون؟ ال شك أن العمى عيب، عيب ي
ال ما تطلب؟ تطلب الفسخ، في مختصر خليل عند المالكية يقول: ويجوز  أعمى ثم تبين أعمى، تطلب فسخ وا 
كتم العمى عن الخاطب، في أحد منهم، من المالكية له عناية بمختصر خليل، يقول: يجوز كتم العمى عن 



علم به ما قبله، فال يجوز كتمه عليه، وذلك لزوجها غرم على وليها؛ ألنه هو الذي الخاطب، وال شك أنه لو 
 غره، وهو الذي غشه.

نما: مالك قال ، يعني علم أخوها أو أبوها هو أنكحها الذي وليها كان إذا لزوجها وليها على غرما   ذلك يكون  وا 
 وليها كان إذا فأما يبينه للخاطب هو الذي يغرم،، من علم بهذا العيب ولم منها ذلك يعلم أنه يرى  من أو بعيبها،
، ابن عم ال يعرف هذا مثال  هذه البقعة من البرص، أو شيء من هذا في بدنها ال مولى أو ،عم ابن أنكحها الذي
؛ ألنه ما غش، وال غرم عليه فليس منها ذلك يعلم ال أنه يرى  ممنممن هو أبعد من ذلك،  العشيرة من أو يدري،

، دفع لها خمسين ألف ترد صداقها، إال قدر ما تستحل به، صداقها من أخذته ما المرأة تلك وترد ب،علم بالعي
 يعني أرش البكارة، يعني ما استحله من فرجها، فتأخذه وما عدى ذلك ترده.

 هللا لعبد ابن تحت كانت الخطاب بن زيد بنت وأمها عمر بن هللا عبيد ابنة أن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
، يعني لو سمى لها صداقا  صداقا   لها يسم ولم ، مات قبل الدخول،بها يدخل ولم فمات ، ابن عمها،عمر بن

 أمها فابتغت تستحقه كامل، لو طلقها قبل الدخول وسمى لها صداقا  تستحق منه النصف، ولم يسم لها صداقا  
" نظلمها ولم نمسكه لم صداق لها كان لوو " ق"؛ ألنه لم يسم،صدا لها ليس: "عمر بن هللا عبد فقال ،صداقها

 ثابت بن زيد، يعني حكما ، بينهم فجعلوا، ذلك تقبل أن أمها فأبت كيف وهو عمها، وقد عرف بتحريه واتباعه؟!
؛ ألنه لو سمي استحقته، لكن مادام لم يسم فال تستحقه، الميراث ولها ، ال صداق لها،لها صداق ال أن فقضى

يراث ترث، وعليها العدة، عليها العدة في حال الموت، أما في حال ا لطالق قبل الدخول ال ولها الميراث، لها الم
 عدة عليها.

 إلى خالفته في كتب عماله بعض إلى خالفته في كتب العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .ابتغته إن للمرأة فهو امةكر  أو حباء   من غيره أو أبا   كان من المنكح اشترط ما كل أن عماله بعض

ألنه في مقابل بضعها، فهو لها، والولي ليس له عالقة، إذا اشترط ليس له عالقة إال مجرد الوالية، لكن إذا أخذ 
من صداقها ما ال يضر بها، وكان الولي هو األب فال مانع من ذلك، فال مانع من ذلك؛ ألن البنت وما تملك 

ن تنازلت عنه أخذه.ألبيها، شريطة أال يضر بها، فه  و للمرأة إن ابتغته وا 
 فهو النكاح به يقع شرط من كان ما إن :به يحبى الحباء صداقها في ويشترط أبوها ينكحها المرأة في مالك قال

ن ، يعني على كالم عمر بن عبد العزيز،ابتغته إن البنته  شطر فلزوجها بها يدخل أن قبل زوجها فارقها وا 
. يعني صار من المهر، صار من المهر، فهذا الحباء الذي هو العطية صار من لنكاحا به وقع الذي الحباء

جملة المهر يأخذ نصفه كالمهر، وعلى هذا ما يقدم من هدايا للزوجة غير الصداق وقبل الدخول إذا حصل 
 الطالق فإنه ينصف كالمهر حكمه حكم المهر.

 يقول: فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح.
 كان إذا أبيه على الصداق إن :له مال ال صغيرا   ابنه يزوج، له مال ال صغيرا   ابنه يزوج الرجل في مالك قال

ن كان ال مال له فمن مال له مال ال تزوج يوم الغالم ، لكن إن كان وارثا  فالصداق من ماله، هذا األصل، وا 
ن أبيه، ، الولد أراد أبوه أ، عليه الصداق أن األب يسمي أن إال الغالم مال في فالصداق ،مال للغالم كان وا 

يحفظه، عنده مال، وارث من أمه أموال، وأراد أبوه أن يحفظه، وأشار عليه بالزواج، فقال: يا بني تزوج 



والتكاليف كلها علي، إن كنت خفت ينقص مالك التكاليف كلها علي، إذا قال ذلك لزمه أن يدفع الصداق، ولو 
 كان لالبن مال.

 .أبيه والية في وكان ،صغيرا   كان إذا االبن على ثابت احالنك وذلك
 جائز ذلك إن :الصداق نصف عن أبوها فيعفو بكر وهي بها يدخل أن قبل امرأته الرجل طالق في مالك قال

 .عنه وضع فيما أبيها من لزوجها
 وهو األب. إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{}

 قد الالتي النساء فهنيعني النساء،  {يعفون  أن إال} :كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا أن وذلك :مالك قال
، الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون البكر ابنته في األب فهو {النكاح عقدة بيده الذي يعفو أو} ،بهن دخل

أن يعفو عن النصف الزوج، ويحتمل أن يكون األب، فلألب أن يعفو عن النصف الذي استحقته بنته، وللزوج 
 .أمته في البكر والسيد ابنته في األب فهو الذي سلمه للمرأة.

 .عندنا األمر عليه والذي ذلك في سمعت الذي وهذا :مالك قال
ألنه يملك التصرف في مال بنته، أما غيره من األولياء فإنهم ال يملكون هذا العفو؛ ألنه ليس لهم التصرف في 

 أموال هؤالء النسوة.
 .لها صداق ال إنه :بها يدخل أن قبل فتسلم النصراني أو اليهودي تحت النصرانية أو اليهودية في مالك قال
 .لها صداق ال إنه :بها يدخل أن قبل فتسلم النصراني أو اليهودي تحت النصرانية أو اليهودية في مالك قال

رانية تحت يهودي أو نصراني لو كانت تحت مسلم وهي مسلمة لها النصف، وكذلك لو كانت يهودية أو نص
وتحاكموا إلينا، نحكم عليهم بشرعنا، لها النصف، لكنها أسلمت، فهي التي أبطلت النكاح، يعني تسببت في 
إبطال النكاح، فال تستحق شيئا ، فال صداق لها، قد يقول قائل: إن هذا يصدها عن اإلسالم، نعم، لكن هذا هو 

رغيبا  لها باإلسالم، يعني مثلما قالوا أن المسلم إذا كان له ولد كافر مثال  الحكم، والقول بأن لها نصف الصداق ت
 فمات األب، وأسلم االبن قبل قسمة التركة، منهم من يقال: يورث ترغيبا  له في اإلسالم، ترغيبا  له في اإلسالم.

 .القطع فيه يجب ما أدنى وذلك ،دينار ربع من بأقل المرأة تنكح أن أرى  ال :مالك قال
ألنه مال في مقابل عضو، مال في مقابل عضو، وقياس أعضاء اإلنسان بعضها على بعض أولى من قياسها 

 على غيرها، ولذا يقول: عند الحنفية أقل الصداق عشرة دراهم، عشرة دراهم؛ ألنها أقل القطع عندهم.
سمى مال يصح أن يكون صداقا ، على كل حال لم يرد فيه تحديد، ال في أعاله، وال في أدناه، المقصود أنه ما ي

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 الستور إرخاء باب
رضي هللا تعالى - الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 .الصداق وجب فقد الستور أرخيت إذا أنه الرجل تزوجها إذا المرأة في قضى -عنه

 بامرأته الرجل دخل إذا: "يقول كان -رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن يدز  أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ".الصداق وجب فقد الستور عليهما فأرخيت



 الرجل صدق بيتها في بالمرأة الرجل دخل إذا" :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
ذا ،عليها  ".عليه صدقت بيته في عليه دخلت وا 
 ،عليها صدق ،أمسها لم :وقال ،مسني قد :فقالت ،بيتها في عليها دخل إذا المسيس في ذلك أرى  :مالك قال
 ".عليه صدقت مسني قد :وقالت ،أمسها لم :فقال بيته في عليه دخلت ذافإ

، والمراد ما يحصل به الدخول، الدخول هل يحصل الستور إرخاءفي  بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 رخاء الستور؟ المراد بالدخول الذي يثبت به المهر كامال ، وقبله نصف المهر.بالمسيس أو بمجرد إ

 المرأة في قضى الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 .الصداق وجب فقد الستور أرخيت إذا أنه الرجل تزوجها إذا

ن به الرجل من زوجته، ولمن يمنعه من ذلك مانع إال من تلقاء يعني سلمت إلى زوجها، وتمكن منها بما يتمك
نفسه، فإنه حينئذ يثبت الدخول، وهذا هو المعروف عند إيش؟ الحنابلة، معروف في المذهب أنه إذا أرخيت 
الستور وأقفلت األبواب خالص هذا دخول، ويثتب به الصداق كامال ، ولو لم يحصل مسيس وال جماع، بمجرد 

ور، وغيرهم يقول: إنه ال بد من المسيس الذي يثبت الدخول الوطء، من قبل أن تمسوهن، والمسيس إرخاء الست
 هو الوطء، وهذا هو الحد الفاصل.

 عليهما فأرخيت بامرأته الرجل دخل إذا: "يقول كان ثابت بن زيد أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ".الصداق وجب فقد الستور

 يعني كامال ، كسابقه.
 الرجل صدق بيتها في بالمرأة الرجل دخل إذا" :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيوقال: 
ذا ،عليها  ".عليه صدقت بيته في عليه دخلت وا 

ألنها في بيتها في سلطانها، لها أن تمتنع منه، وليس في مقدوره أن يجبرها وهي في سلطانها، والعكس إذا كان 
عليه؛ ألنه ال يوجد ما يحول بينه وبينها، فهذا تابع لما قبله في إرخاء الستور؛ ألنها في بيت  في بيته تصدق

أهلها ال سلطان له عليها مثل سلطانه عليها في بيتها، فاألصل من المصدق في الجملة يعني، إذا ادعت أنه 
ا األصل، يقبل قوله بيمينه، وهذا مسها وقال: لم يمسها؟ نعم األصل مع النكر، وال بينة فيقبل قوله بيمنه هذ

يمكن أن يمشي في الثيب التي ال يبين وضعها قبل وبعد الوطء، أما بالنسبة للبكر فيكشف عليها، يكشف عليها 
ال فهي الصادقة.  إن كانت البكارة موجودة، فهو الصادق، وا 

، في عليها صدق ،أمسها لم :لوقا ،مسني قد :فقالت ،بيتها في عليها دخل إذا المسيس في ذلك أرى  :مالك قال
بيتها؛ ألنه سلطانها، وتستطيع أن تمتنع منه، أما في بيته، فإنها ال تستطيع االمتناع منه، وهو سلطان، إذن 

 ".عليه صدقت مسني قد :وقالت ،أمسها لم :فقال بيته في عليه دخلت ذافإتصدق علي، صدقت عليه، 
أما في بيت أهلها فال يتم التمكين، التمكين ال يتم في بيت أهلها، من وهذا كله يتبع التمكين، التمكين في بيته، و 

 هذه الحيثية كأنه رجح تصديقه تارة، وتصديقها تارة أخرى، نعم.
 طالب:....



على هذا القول، على االختيار، على االختيار أنه مجرد إرخاء الستور في أي مكان ولو في البر، دخلها في 
 ، نعم.خيمة وأغلقت أرخيت الستور

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
حينما ساق قول عمر وزيد بن ثابت هل هو ارتضاه قوال  له؟ نعم، ما ذكر شيء،  -رحمه هللا-اآلن اإلمام مالك 

 لما ذكر قول سعيد أيده، أرى ذلك في المسيس، أيد القول األخير، يعني ما يرد على الكالم السابق، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 واأليم البكر عند المقام باب 
 بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 أم تزوج حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن المخزومي هشام بن الحارث بن الرحمن عبد
 ،عندك سبعت شئت إن هوان أهلك على كب ليس)) :لها قال عنده وأصبحتا -رضي هللا تعالى عنه- سلمة

ن ،عندهن وسبعت  .ثلث :فقالت ((ودرت عندك ثلثت شئت وا 
 سبع للبكر: "يقول كان أنه -رضي هللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن وحدثني
 "ثالث وللثيب

 .عندنا األمر وذلك :مالك قال
 وال ،بالسواء تزوج التي أيام تمضي أن بعد بينهما يقسم فإنه جتزو  التي غير امرأة له كانت فإن :مالك قال

 ".عندها أقام ما تزوج التي على يحسب
 :واأليم البكر عند لالَمقامالمقام بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

 المكث عند البكر والثيب إذا تزوجها، وكان عنده زوجة قبلها، كم يمكث عند البكر وكم يمكث عند األيم؟
 بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، هذا تزوج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن المخزومي هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن

ابعين، لكنه مخرج في مسلم، عن مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث تابعي من الفقهاء السبعة من الت
، لما بنا بها، قال لها من لها قال عنده وأصبحت سلمة أم حين تزوج -صلى هللا عليه وسلم-أبيه أن رسول هللا 

( يعني أنت ليست رخيصة عندي، والزوج أهل ألهله، واألهل أهل (هوان أهلك على بك ليس)) صباح الغد:
ي عندي ليس بك هوان، وكذلك عند أهلك وذويك ليس بك هوان، يعني ( يعن))ليس بك على أهلك هوان(للزوج، 

ليست رخيصة، لست رخيصة عندي وال عند أهلك، فإن شئت أحفظ كرامتك، وأجلس عندك سبعا  كما أفعل عند 
ن ،عندهن وسبعت ،عندك سبعت شئت إن))األبكار، أو كما يفعل عند األبكار،   ((ودرت عندك ثلثت شئت وا 

 .ثلث :فقالت



عني تكتفي بالثالث؛ ألنه إذا سبع لها وعاملها معاملة األبكار ال بد أن يسبع لزوجاته، وأما إذا ثلث عندها فهذا ي
حقها باعتبارها غريبة ثم يدور، فالبكر تحتاج إلى مقام أطول؛ لتأنس بالزوج أكثر، بخالف الثيب، ال تحتاج إلى 

 طول المقام كما تحتاجه البكر.
( مقتضاه أنه يجلس عندها سبع، ثم التي تليها سبع، ثم الثالثة سبع، (عندهن وسبعت ،عندك سبعت شئت إن))

ال فاألصل أنه إذا سبع عندها يجلس أربع عند الثانية، وأربع عند  ثم الرابعة سبع، وهكذا، وال يعتد بالثالث، وا 
 وسبعت ،عندك سبعت تشئ إن))الثالثة وهكذا؛ ألنها تستحق الثالث، تستحق الثالث بالزواج، لكنه قال: 

( ولذا يختلف أهل العلم منهم من يقول: إن الثالث التي تستحقها باعتبارها زوجة جديدة، نعم ما تحاسب (عندهن
عليها، فإذا جلس عندها سبعا  يجلس عند من عداها أربعا  أربعا ، ومقتضى اللفظ لفظ الخبر إن شئت سبعت 

يجلس عند الثانية سبعا ، وعند الثالثة سبعا ، وعند الرابعة سبعا ،  عندك وسبعت عندهن، أنه إذا جلس عندها سبعا  
ن كانت المسألة خالفية.  وال يحتسب لها بالقدر الزائد التي تستحقه بالزواج الجديد، وهذا هو الظاهر من اللفظ وا 

ن))  .ثلث :فقالت ( يعني عليهن بليلة واحدة كما هو معلوم،(ودرت عندك ثلثت شئت وا 
 عنها. -عليه الصالة والسالم-غيبته  لئال تطول

 ".ثالث وللثيب سبع للبكر: "يقول كان أنه مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن وحدثنيقال: 
 وهذا أمر معروف.

 .عندنا األمر وذلك. عندنا األمر وذلك :مالك قالو 
 يحسب وال ،بالسواء تزوج التي أيام تمضي أن بعد بينها يقسم فإنه تزوج التي غير امرأة له كانت فإن :مالك قال
 ".عندها أقام ما تزوج التي على

ن أقام عند  يعني أقام عندها سبع ال يلزمه أن يعدل بين نسائه الباقيات فيدور عليهن سبعا  سبعا ؛ ألنها بكر، وا 
ن كان للحنف ية قول معروف أنه يلزمه الثيب ثالثا  ال يلزمه العدل مع بقية نسائه فيقيم عند البقية ثالثا  ثالثا ، وا 

العدل حتى في هذه الصورة إذا أقام عندها سبعا  يقيم عند البقية سبعا ، إذا أقام عندها ثالثا  أقام عند البقية 
، وهذا يلغي مفهوم األحاديث كلها، أحاديث الباب يلغيها هذا القول، وال شك أنه قول ضعيف معارض  ََ ثالثا 

 بالنصوص.
 وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهللا أعلم وصلى هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب النكاح  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والس
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 :النكاح في الشروط من يجوز ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 بها يخرج ال أنه زوجها على تشترط لمرأةا عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 .شاء إن بها يخرج :المسيب بن سعيد فقال ،بلدها من
ن ،للمرأة الرجل شرط إذا أنه عندنا فاألمر :-رحمه هللا- مالك قال  أنكح ال أن النكاح عقدة عند ذلك كان وا 

 .ويلزمه عليه ذلك فيجب ةعتاق أو بطالق يمين ذلك في يكون  أن إال بشيء ليس ذلك إن ،أتسرر وال ،عليك
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :النكاح في الشروط من يجوز ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
لشروط في النكاح هي التي ما هناك شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط النكاح التي ال يصح إال بها، وا

يشترطه أحد الزوجين على اآلخر، فمن هذه الشروط ما هو الزم، ومنها ما محرم، ومنها ما هو جائز، يجوز 
، وذكر السفر وعدم التزوج أو النكاح في الشروط من يجوز ال ما بابالوفاء به وال، وعدم الوفاء به، وهنا يقول: 

 الزوج أن يعمل به، وال يفي بهذا الشرط.التسري عليها، وأن ذلك ال يلزم 
 بها يخرج ال أنه زوجها على تشترط المرأة عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 

 :المسيب بن سعيد فقال ، يعني ال يسافر بها، اشترطت عليه في العقد، شرط وليها أن ال يسافر بها،بلدها من
 .شاء إن بها يخرج
وم أن هذا السفر المقصود به السفر المباح، خالف السفر المحرم، فإن هذا ال يجوز ولو لم يشترط، أما ومعل

السفر المباح من بلد إلى بلد من بلدان المسلمين فرأي سعيد ابن المسيب أنه ال يلزم الوفاء به، ويخرج بها متى 
 شريطة أمن الطريق، شريطة أمن الطريق.شاء، مادام أن السفر مباح ويجوز له أن يسافر، ويسافر بزوجته 

المذهب عند الحنابلة أنه صحيح والزم، إذا اشترط عليها أن ال يخرجها من بلدها، وال يسافر بها، أنه يلزمه 
الوفاء بهذا الشرط وأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا الزم عند الحنابلة، فإن وفى به 

ال فلها الفسخ، ال فيكون لها الفسخ. وا   إن وفى به وا 



هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على اآلخر مما أصله مباح، هذه في األصل يلزم الوفاء بها؛ ألنها ال 
، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، لكن إن -جل وعال-تخالف شرطا ، شيئا  من كتاب هللا 

اشترط على نفسه فالمسألة كسائر األمور عرض وطلب، يعني إذا  تضرر أحد الزوجين أو شق عليه ما
اشترطت أن ال يسافر بها فرأى من المصلحة الملحة أن يسافر، فقالت: ال أسافر معك، لها ذلك، لها أن تبقى 

أو  بدون سفر، لكن لها أن تفسخ، وال يلزمه وال يأثم بعدم الوفاء به، كما أنها لو اشترطت عليه أن تكمل دراستها
تعمل بعد تخرجها، تعمل في الوظيفة، ثم رأى أن متابعة دراستها فيه تضييع لحقوقه، فقال: أنا ال أرضى 
بالدراسة، قالت: بيننا وبينك شرط في العقد، قال: وهللا أنا حر، والخيار حينئذ للمرأة، إن أرادت أن تبقى على 

ما يملك ويملك الفراق، إذا خيرها بين أمرين يملك شرطها وتصر وتذهب إلى أهلها، إذا خيرها بين أمرين: أحده
أحدهما كان له الخيار، وأيضا  إن أصرت على شرطها وذهبت إلى أهلها لعدم وفائه بهذا الشرط، فليس له من 
ذا قال لها: أنا أتضرر بالدراسة أو بالعمل بعد الدراسة فإن شئت  مهره شيء، إنما هو بما استحل من فرجها، وا 

ن شئت فالحقي بأهلك، فالمسألة مسألة هل يأثم بعدم الوفاء أو ال يأثم؟ ال شك أنه إن بقيت بدون ه ذا الشرط، وا 
بيت هذه النية وقت العقد ال شك أنه آثم؛ ألنها إذا قالت له: أكمل الدراسة، قال: ما يخالف سووا اللي تبون، 

أو ولدين، سوف تتنازل عن هذا الشرط إذا اشترطوا ما شئتم والحل بيدي؛ ألنها إذا دخل بها، وأنجبت منه ولد 
ضغط عليها؛ ألن ال شك أن منزلتها نزلت قليال ، ال سيما في وضعنا الذي نعيشه اآلن، المطلقة وذات األوالد ال 
يلتفت إليها، ال يلتفت إليها إال من دون هذا الرجل بمراحل، فكانوا في السابق ال يهتمون لهذه األمور تطلق من 

ها فالن، تنجب من فالن، ومن فالن، ومن فالن، اثنين ثالثة أربعة خمسة، ما في إشكال، أسماء فالن ويتزوج
بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب الطيار، فلما قتل تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي، وأنجبت 

كثير، عائشة بنت طلحة  من كل منهم، أنجبت أوالد من جعفر، ومن أبي بكر، ومن علي، أنجبت أوالد، ومثلها
تزوجت خمسة فخطبها الوليد بن عبد الملك سادس ورفضته وهو الخليفة، المقصود أنه في ظرفنا الذي نعيشه ال 
بد أن تتنازل المرأة في مثل هذه الحالة، يعني لو اشترطت أن تدرس بعد التخرج، ثم قال، وكتب في العقد 

أحالهما مر  : أنا ال أرضى بالتدريس، حينئذ هي بين أمرين،الشرط، ثم قال بعد أن دخل بها، وجاءت بولد
بالنسبة لها، إما أن تفارق وتذهب إلى أهلها، ولن يتقدم لها إال دونه بمراحل، وكذلك لو اشترطت أن ال يتزوج 

 عليها، أن ال يتزوج عليها على ما عندنا.
نيعني شرط على نفسه لها،  ،للمرأة الرجل شرط إذا أنه عندنا فاألمر :-رحمه هللا تعالى- مالكيقول اإلمام   وا 

، يعني ال أتسرر وال ،عليك أنكح ال أن ، عند العقد سجل في الوثيقة،النكاح عقدة عند ، يعني الشرط،ذلك كان
، لماذا؟ ألن هذا بشيء ليس ذلك إن أتزوج ثانية وال ثالثة وال رباعة، وال أتسرر يعني ال أشتري أمة أطأها،

، فال يمنع بشرط من اشترط، مادام األمر مباحا  ليس ألحد أن -جل وعال-يء أباحه هللا شيء؛ ألن هذا ش
ن اشترطت فال يلزم الوفاء به،  يكون  أن إال يمنعه، هذا وجهة نظر من يقول: إنه ليس لها أن تشترط عليه، وا 

بفراق، إن تزوجت ، يعني أكد الشرط بيمين بطالق بطالق يمين ذلك في يكون  أن إال، بطالق يمين ذلك في
، فإن هذا يقع، إذا اشترطت عليه أن ال يتزوج، عتاقة أو عليك فأنت طالق، أو فهي طالق، أو ما أشبه ذلك،

 .ويلزمه عليه ذلك فيجب فقال: إن تزوجت عليك فعبيدي أحرار، فإنهم حينئذ يعتقون،



ن اشترطت طالق ضرتها، قال أب و الخطاب: صحيح، يعني أرادت وعند الحنابلة روايتان في المذهب، قال: وا 
أن تتزوج رجل عنده زوجة، فقالت: أنا ال أتزوجك حتى تطلق زوجتك، يقول أبو الخطاب: هذا الشرط لها، 

))ال تسأل المرأة طالق : -صلى هللا عليه وسلم-والمسلمون على شروطهم، قال: ويحتمل أنه باطل؛ لقوله 
كانت بعدها أن ال يتزوج عليها، وأن ال يتسرى عليها، فالحنابلة هذا إذا كانت الضرة قبلها، أما إذا  ضرتها((

عندهم، نعم، نعم إن اشترطت أن ال يتزوج عليها فالشرط الزم عند الحنابلة، ومثلما قلنا: إن هذه الشروط التي 
ا هي في األصل فعل أمور مباحة نعم هي قابلة للعرض والطلب، قابلة للعرض والطلب، يعني إذا تزوجها وجده

فوق ما تصور، فوق ما توقع، وقد اشترط عليها شروط، فأرادت أن تضغط عليه ليلغي هذه الشروط األمر ال 
يعدوها؛ ألن المسألة مسألة، كما أن الرجال يعني نظراتهم للنساء، قد يتزوجها وهي دون ما توقع، تشترط عليه 

ن كانت فوق ما  ال تلحق بأهلها، وا  يتوقع، واشترط عليها شروط هي أيضا  ليست يلغي هذه الشروط، إن شاءت وا 
ال تخالع، فالمسألة كما أن الرجال عندهم وسائل للضغط أيضا  النساء  ال تفسخ، وا  بأقل منه، يلغي هذه الشروط وا 
عندهن وسائل للضغط، عندهن وسائل للضغط، وهذا معروف يعني الواقع يحكيه، والذي يضغط هو من ترجح 

ن كانت فوق ما توقع كفته على اآلخر، مثلما قل نا: إذا كانت المرأة أقل مما توقع فتخضع ويزيد في شروطه، وا 
 فهي التي تضغط عليه، وهللا المستعان.

ن كان بسببها فله الخلع، نعم. ذا كان الفسخ منه فليس له شيء، وا   وعلى كل حال المسلمون على شروطهم، وا 
 أحسن هللا إليك.

 أشبهه وما المحلل نكاح باب
 بيرالزُ  بن الرحمن عبد بن الزبير عن القرظي رفاعة بن المسور عن مالك عن يحيى حدثني

 الَزبير كذلك.
 أحسن هللا إليك.

- هللا رسول عهد في وهب بنت تميمة امرأته طلق سموال بن رفاعة أنعن الزبير بن عبد الرحمن بن الَزبير 
 فأراد ففارقها يمسها أن يستطع فلم عنها عتر فا الزبير بن الرحمن عبد فنكحت ثالثا   -صلى هللا عليه وسلم

 فنهاه -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك فذكر ،طلقها كان الذي األول زوجها وهو ينكحها أن رفاعة
 .((العسيلة تذوق  حتى لك تحل ال)) :وقال ،تزويجها عن

 النبي زوجا -تعالى عنهرضي هللا - عائشة عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 أن قبل فطلقها ،آخر رجل بعده فتزوجها، البتة امرأته طلق رجل عن سئلت أنها -صلى هللا عليه وسلم-

 ".عسيلتها يذوق  حتى ال" :عائشة فقالت ؟يتزوجها أن األول لزوجها يصلح هل يمسها
 آخر رجل بعده تزوجها ثم تةالب امرأته طلق رجل عن سئل محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 األول لزوجها يحل ال" :محمد بن القاسم فقال ؟يراجعها أن األول لزوجها يحل هل يمسها أن قبل عنها فمات
 ".يراجعها أن
 .مهرها فلها ذلك في أصابها فإن ،جديدا   نكاحا يستقبل حتى ذلك نكاحه على يقيم ال إنه :المحلل في مالك قال

 أشبهه وما المحلل نكاح باب: - تعالىرحمه هللا-يقول المؤلف 



المحلل: هو الذي يأتي إلى زوجين وقعت بينهما الفرقة المبتوتة، واطالق البائن بالثالث، يأتي إليهما ليحلل هذه 
الزوجة لزوجها األول؛ ألنها ال تحل له، حتى تنكح زوجا  غيره، فإذا جاء بهذه النية فالنكاح باطل، فالنكاح 

ن كان بعض ممن ينتسب إلى العلم، بعض أهل باطل، وجاء ل عن المحلل، وجاء تسميته بالتيس المستعار، وا 
العلم يقول: إن هذه النية ال أثر لها، والنكاح صحيح، بل زاد بعضهم حتى قال: إنه مأجور؛ ألنه مصلح، وموفق 

 بين طرفين متنازعين، متفارقين، لكن هذا الكالم هذا قيمة له مع صحة النصوص.
 بن رفاعة أن بيرالزَ  بن الرحمن عبد بن الزبير عن القرظي رفاعة بن المسور عن مالك عن يحيى حدثنيل: قا

، بحيث ال تحل له حتى ثالثا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد في وهب بنت تميمة امرأته طلق سموال
 فلم رض عنها، يعني حيل بينه وبينها،، أو فاعت  عنها فاعترض الزبير بن الرحمن عبد فنكحت تنكح زوجا  غيره،

، وسبب ذلك الضعف عنده، ولذلك شكت حالها إلى النبي عليه الصالة و السالم وشكت هذا يمسها أن يستطع
إنما معه مثل هدبة الثوب، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ال ينتصب، وال يستطيع أن يطأ، فأرادت  الزوج أنه

اء إذا وجدت محل أو ثغرة ضعف في الرجل ليست دونه يعني في الدفاع عن أن ترجع إلى األول، شوف النس
، األول زوجها وهو ينكحها أن رفاعة فأراد ففارقها نفسها وأخذ حقوقها، ليست دون الرجل، فلم يستطع أن يمسها،

 الذي ا األولأراد أن يرجع إليها باعتبار أنها نكحت زوجا  غيره، وأن العقد يكفي، وأن العقد كافي، وهو زوجه
، إن مجرد العقد ال يكفي، وقال ،تزويجها عن فنهاه -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك فذكر ،طلقها كان

 .((العسيلة تذوق  حتى لك تحل ال)) بل ال بد أن تذوق العسيلة، ال بد أن يقع الوطء، قال:
ي حتى يطأ، والنكاح هنا المراد به الوطء، يعني ال بد أن يحصل الوطء، فال تحل له حتى تنكح زوجا  غيره، يعن

 بالتعيين.
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 رجل بعده فتزوجها، يعني التي ال تحل له بعدها حتى تنكح زوجا  غيره، البتة امرأته طلق رجل عن سئلت أنها
هل يصح  ؟يتزوجها أن ، يعني هل يجوز لزوجها األولاألول لزوجها يصلح هل ،يمسها أن بلق فطلقها ،آخر

 ".عسيلتها يذوق  حتى ال" :عائشة فقالتلزوجها األول أن يرجع إليها؟ 
 وهذا هو ما يفيده الحديث السابق المرفوع.

 بعده تزوجها ثم البتة امرأته طلق رجل عن سئل محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيثم بعد ذلك قال: 
، يعني يستوي في هذا أن يطلق أو يموت قبل أن يمس، ال فرق؛ ألنه قد يقول مثال  قائل أنه إذا فمات آخر رجل

فعليها العدة، فهل هناك فرق؟ فهل تحل  يمسها أن قبل طلقها قبل أن يمسها ال عدة عليها، لكن إذا مات عنها
هما من حيث العدة؟ في فرق من حيث العدة، فيتخيل، يخيل لبعض الناس أنه بهذا الفرق؟ هو ما في فرق بين

مادام هناك عدة أنها خالص انتهت من المنع، وساغ لزوجها األول أن يرجع إليها، وال فرق حينئذ، والوصف 
 الذي علق عليه الحكم، حكم جواز رجوع األول إليها، ورجوعها إليه أن تذوق العسيلة، أن توطأ.

ل قائل: إذا كان األمر كذلك فالوطء المحرم مثال  نسأل هللا العافية، ذاقت عسيلة، هل ترجع إليه؟ ال، قد يقو 
نعم ذاقت العسيلة  ))حتى تذوق عسيلتها((النكاح المحرم، الوطء المحرم ال يثبت به حكم شرعي؛ ألنه قال: 



رغبة، ال تحليل، وال محرم، وال شبهة، وال تحل له حتى تنكح نكاحا  صحيحا  عن  بوطء محرم، نقول: ال يجوز،
 ال بد أن يكون نكاحا  صحيحا  عن رغبة ويحصل الجماع، وتذوق العسيلة.

 بن القاسم فقال ؟يراجعها أن األول لزوجها يحل هل ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها،
 ".يراجعها أن األول لزوجها يحل ال" :محمد

 من الثاني، يحصل الجماع من الثاني.يعني حتى يحصل الجماع 
لو أن شخصا  تزوجها في عدتها من األول، نكحها في عدتها من زوجها األول وذاق عسيلتها، ترجع إلى األول 

ال ما ترجع؟ ما ترجع؛ ألن النكاح ليس بصحيح، ال بد أن يكون النكاح صحيح تترتب عليه أحكامه.  وا 
حينما يذكر الحديث المرفوع ثم  -رحمه هللا تعالى-" واإلمام اجعهاير  أن األول لزوجها يحل ال" :محمد بن

الموقوف ثم المقطوع؛ لينوع في أنواع األدلة المعروفة، وليبين أن هذا الحكم محفوو غير منسوخ، محكم غير 
 منسوخ، تتابع على القول به الصحابة ثم التابعون.

مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها ، المحلل الذي يتفق مع الزوج أو المحلل في مالك قال
؛ لفساده، لفساده العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية ذلك نكاحه على يقيم ال إنه للزوج األول ثم يطلقها:
ن ، يعني لو رغب فيها وأراد االستمرار ال بد أن يجدد العقد؛ ألجديدا   نكاحا   يستقبل حتى فالعقد ليس بصحيح،

 .مهرها فلها ، العقد الفاسد،ذلك في أصابها فإن عقده األول ليس بصحيح،
 تستحق المهر بما استحل من فرجها، وال يجوز له أن يستمر معها؛ ألن النكاح ليس بصحيح، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 نعم، نعم لحظة شوية.

 طالب:....
 صبي يطأ، يطأ؟

 طالب:....
صبي يطأ مثله عشر سنوات وغير مكلف ال يتجه إليه لعن، نعم، وكان يعني لو كان المحلل صبي، جاءوا ب

االتفاق مع ولي أمرها أو مع زوجها األول، يبقى أنه محلل، يعني تترتب األحكام على غيره، أحكام غيره الزمه، 
 وأحكامه باعتباره غير مكلف ال يتجه إليه اللعن.

 طالب:....
قصدهم، جاءوا به وقالوا: تزوج هذه المرأة بمهر يسير جدا  على  يعني عاملهم بنقيض قصدهم، عاملهم بنقيض

 أن تحللها لزوجها، مهر مجرد ثبوت النكاح بالصداق ظاهرا ، وجاء بنية أنه سوف يستمر معها، نعم.
 طالب:...

ال نسأله، لحظة، اتفق الزوج المطلق البتة مع شخص أن يتزوج هذه المرأة وقال: علي المهر، تزوجها وعلي 
لمهر، واجلس معها ليلة وليلتين ثم طلقها لتحل، لترجع إلي، أو جاء ولي أمرها أبوها أو أخوها، وقال لفالن من ا

الناس: تزوجها وعلي المهر، أتحمل حق المهر، ما أنت بخسران شيء، ثم عقد له عليها فقال: خالص، أنا 



ال ما يثبت؟ بهذه النية، دخل بهذه دخلت بعقد صحيح، النكاح صحيح، فال ألحد كالم علي، يثبت النكاح  وا 
 النية؟

 طالب:....
 طيب يثبت النكاح أو ال يثبت؟

 طالب:....
وال يرجع، دخل خدعة لهم، هم جاءوا به وقالوا: المهر علينا، وأنت ما أنت بخسران شيء، تكسب ليلة أو ليلتين 

ن دخل بينة الثبوت والدوام بعقد إيجاب وقبول، إن دخل بنية التحليل فهو ملعون، واآلخر ملعون أيض ا ، وا 
واالستمرار فالنكاح صحيح، واإلثم عليهم، اإلثم عليهم، طيب لو ضغطوا عليه وقالوا: ال بد أن تطلق، أو تدفع 
ن كان أفضل من األول فال  مهر المثل؟ ال يلزمه الطالق وال يلزمه أيضا  مهر؛ ألنه تحمل عنه، تحمل عنه، وا 

به، وحصل من هذا قضايا متقدمة، قديمة جدا ، وقضايا معاصرة، جاء شخص شك أن المرأة سوف تستمسك 
بيجينا الظاهر، ال، جاء شخص اسمه إيش؟ ومعه صبية، في زمن عمر نعم، ومعه أخوة له صغار، فجيء به، 
صاحب شملة، أو ما أدري صاحب، نعم، إي هو صاحب شملة أو صاحب ثوب رث أو شيء من هذا، لكن 

اء فقير، فسأل فلم يعط، ومعه أخوة صبية صغار، فقيل له: أال تتزوج هذه المرأة، من أجل أن مفاد القصة أ،ه ج
يحللها، ولك مبلغ كذا، أعطوه المبلغ، فلما أصبح جاءت فأدخلت الصبية إخوانه، وأكرمتهم، وجاء زوجها القرشي 

ن تنكد عليه حتى يفارق، فمثل ما فطردته، طردته، لماذا؟ ألنه أفضل من األول، لكن لو كان دون األول ال بد أ
قلنا السوق عرض طلب، كسائر السلع، والعوام يقولون: جود السوق وال جود البضاعة، أحيانا  المرأة تضغط على 
ذا كان كثير من  الرجل لما عندها من المميزات، وأحيانا  الرجل يضغط على المرأة لما عنده من المميزات، وا 

ن امرأة خافت من بعلها الرجال إذا تزوج الصغيرة عل ى الكبيرة عرض على الكبيرة شيء من التنازالت أو يفارق وا 
.... تنازل ألن السوق عرض وطلب، وفي المقابل لو رأت من زوجها ضعفا  وعرضت عليه .نشوزا  أو إعراضا  
بد أن  أشياء، تتطلب منه مثال  أن يؤثث أو يغير البيت كل سنة مادام بهذا الضعف ال أمور وطلبت منه

 يستجيب، والنساء لسن بأقل من الرجال في هذه الضغوط أبدا ، وهذه أمور معروفة يعني، أمور محسوسة، نعم.
 طالب:....

 إيه، ما يمكن يجبر، إلى اآلن ما حلت له، ما حلت له، نكاح المحلل ال يحلل.
 طالب:.... 

 ال، ال الكالم على نيتهم هم أيضا  إيه، هو محلل عندهم.
 حال من وجدت منه هذه النية التحريم متجه إلي.على كل 

 سم.
 أحسن هللا إليك 

 :النساء من بينه يجمع ال ما باب
- هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى وحدثني

 .((خالتهاو  المرأة بين وال وعمتها المرأة بين يجمع ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم



 على المرأة تنكح أن ينهى: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".لغيره جنين بطنها وفي وليدة الرجل يطأ وأن ،خالتها على أو ،عمتها
 .النساء من بينه يجمع ال ما باب، النساء من بينه يجمع ال ما باب -رحمه هللا تعالى-يقول 

ألصل أن النساء عقالء، فيعبر بمن، وجاء التعبير بما في القرآن، أنكحوا ما طاب، وهنا يقول: باب ما ما ال، ا
ال يجمع بينه من النساء، يعني مما لم يذكر في كتاب هللا تعالى، الجمع بين األختين، الجمع بين البنت وأمها، 

 .-جل وعال-ر الزائد على ما في كتاب هللا واألم وأختها، واألم وبنتها، وسيأتي شيء من ذلك، لكن هنا القد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى وحدثنيقال: 
 ((.وخالتها المرأة بين وال وعمتها المرأة بين يجمع ال)) :قال

قطيعة، فال شك أن الضرة ما سميت ضرة والسبب في ذلك ما يورثه الجمع من القطيعة، ما يورثه الجمع من ال
إال لتضرر الزوجة األولى بها، فكون المرأة تنكح على خالتها، أو تنكح على عمتها، أو تنكح على بنت أخيها، 
أو بنت أختها، ال شك أن هذا يورث القطيعة، ويورث النزاع والشقاق بين األسر الواحدة، وكل ما كان هذا سبيله 

كن بنت العم عنده امرأة أراد أن يتزوج بنت عمها، أو بنت عمتها، أو بنت خالها، أو بنت يأتي الشرع بمنعه، ل
ال ما يجوز؟ يجوز، أال يورث مثل هذا قطيعة، أال يورث القطيعة مثل هذا التصرف، نعم؟  خالتها عليها، يجوز وا 

العم، أو بنت العمة، أو يورث القطيعة، لكن قطيعة بين من ال تجب صلته، بين من ال تجب صلته، يعني بنت 
بنت الخال أو بنت الخالة، ال تجب صلتها مثل العمة والخالة أو بنت األخت، أو بنت األخ، ففرق بين هذا 
ال زواج األقارب عموما  يورث ما يورث من القطايع، ولذا تجدون يندر أن يوجد من يتزوج بنت ويتزوج  وهذا، وا 

أو بنت عمتها، يندر هذا؛ ألن العم والخال أو الخالة أو العمة إذا  بنت عمها أو بنت خالها، أو بنت خالتها،
خطب منها؛ ألن هؤالء األقارب إذا خطب منهم، أو خطب منهم من زوجته األولى قريبة منهم ال يوافقون؛ 

 لكنه قليل ونادر، أما العمة والخالة فجاء النص بتحريمهما. ،لوجود مثل هذه القطيعة، وقد يوجد
 على المرأة تنكح أن ينهى: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يوحدثنقال: 
و)ال( هنا نافية، كما هو  ))ال يجمع بين المرأة وعمتها(( ))ال يجمع بين المرأة وعمتها((" في الحديث: عمتها

ال: "ينهى أن تنكح المرأة على معلوم، والنفي إذا جاء مرادا  به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح، ولذلك ق
 بطنها وفي" " جارية اشتراها،وليدة الرجل يطأ وأن" " واألسلوب أسلوب نفي يراد به النهي،خالتها على أو عمتها،
 ".لغيره جنين

وكذلك إذا تزوج امرأة وفي بطنها جنين قد خفي عليهم، أو اختلفوا في حساب ونحوه، فال يجوز بحال أن توطأ 
ين لغيره، والسبي نهى في سبايا أوطاس أن توطأ المسبية حتى تستبرأ، ويعلم براءة رحمها، وجاء وفي بطنها جن

في الخبر لعن من سقى ماءه زرع غيره، من سقى ماءه زرع غيره، يعني من وطأ امرأة وفي بطنها جنين لغيره، 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 طالب:.... 
 إيش هو؟



 طالب:.... 
 ا؟ال، السؤال من عندك ذ

 طالب:.... 
 لو لم يعلم الزوج الثاني وكان األمر مدبرا  من قبل الزوج األول والزوجة وأهلها؟هذا هو، 

 طالب:.... 
 والزوج ما يدري؟

 طالب:.... 
 يدري؟

 طالب:.... 
 العبرة في وقت العقد، العبرة في وقت العقد، يعني لو اتفقوا على التحليل، جميع األطراف اتفقوةا على التحليل

 رفض الفراق، النكاح ليس بصحيح، يجبر، يجبر على فراقها، وال تحل لألول. نعم.فلما دخل بها رغب فيها و 
 أحسن هللا إليك.

 امرأته أم الرجل نكاح من يجوز ال ما باب
 تزوج رجل عن -رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن زيد سئل قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 األم ،ال: "-رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن زيد فقال ؟أمها له تحل هل ،يصيبها أن قبل قهافار  ثم امرأة

نما شرط فيها ليس مبهمة  ".الربائب في الشرط وا 
 عن بالكوفة وهو استفتي -رضي هللا تعالى عنه- مسعود بن هللا عبد أن واحد غير عن مالك عن وحدثني
 -رضي هللا تعالى عنه- مسعود ابن إن ثم ،ذلك في فأرخص ،مست ةاالبن تكن لم إذا االبنة بعد األم نكاح
نما ،قال كما ليس أنه فأخبر ،ذلك عن فسأل المدينة قدم  الكوفة إلى مسعود ابن فرجع الربائب في الشرط وا 
 .امرأته يفارق  أن فأمره ،بذلك أفتاه الذي الرجل أتى حتى منزله إلى يصل فلم
 ويفارقهما امرأته عليه تحرم إنها :فيصيبها أمها ينكح ثم المرأة تحته تكون  الرجل في -رحمه هللا- مالك قال

 .األم وفارق  امرأته عليه تحرم لم األم يصب لم فإن ،األم أصاب قد كان إذا أبدا   عليه ويحرمان ،جميعا  
 ذلك من شيئا يحرم ال فإنه الزنا فأما :مالك قال

 قال مالك.
 أحسن هللا إليك.

 شيئا   يحرم ال فإنه الزنا فأما :مالك قال
 ما في: في الرجل يتزج المرأة.

 طالب: عندي سق .
 هاه؟

 طالب: عندي سق .
 نعم سطرين، قال مالك.



 أحسن هللا إليك.
  أبدا أمها له تحل ال إنه :أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالك وقال

 ثم ينكح أمها فيصيبها.
 طالب: الظاهر النسخ يا شيخ.

 هاه.
 ن هللا إليك أحس
 ،البنه وال ،ألبيه تحل وال أبدا   أمها له تحل ال إنه فيصيبها: أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالك وقال
 .امرأته عليه وتحرم ،ابنتها له تحل وال
 ما حرم فإنما {نسائكم وأمهات}: قال -تبارك وتعالى- هللا ألن ذلك من شيئا يحرم ال فإنه الزنا فأما :مالك قال
 بمنزلة فهو امرأته صاحبه يصيب الحالل وجه على كان تزويج فكل ،الزنا تحريم يذكر ولم ،تزويجا   كان

 .عندنا الناس أمر عليه والذي سمعت الذي فهذا ،الحالل التزويج
 امرأته أم الرجل نكاح من يجوز ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 

يعني من المحرمات تحريما  مؤبدا ، المنصوص عليهن في آية النساء، لكن إذا تزوج أم امرأته، وأمهات نسائكم، 
المرأة ثم أراد أن يتزوج أمها، عقد على المرأة فأمها من محارمه، فرآها أفضل من بنتها، فأراد أن يفسخ هذا العقد 

ا، فأراد أن يفسخ ليتزوج ويتزوج األم أو العكس، عقد على األم فصارت البنت من محارمه، فرآه أفضل من أمه
ال ما في فرق؟ في فرق، وهذا هو موضوع هذا الباب، ما ال يجوز من نكاح  البنت، في فرق بين المسألتين، وا 

 الرجل أم امرأته.
 قبل فارقها ثم امرأة تزوج رجل عن ثابت بن زيد سئل قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: و 

؟ يعني كأنه لمح األم، أو رأى األم؛ ألنها صارت من محارمه، يسمونها الناس أمها له تحل هل ،يصيبها أن
خالة، نعم، فرأى األم أفضل من البنت، فقال: نفسخ النكاح مع البنت، وما صار شيء، ما بعد حصل جماع، 

 نت، ونتزوج األم،وال، المسألة كالم، نعم إيجاب وقبول، تزوجت وقبلت، المسألة مادام كالم، نفسخ النكاح من الب
" وأمهات نسائكم، ما قال الالتي مبهمة األم ،ال: "ثابت بن زيد فقال؟ أمها له تحل هل ،يصيبها أن قبل فارقها ثم

نما ، شرط الدخول ليس فيها،شرط فيها ليس دخلتم بهن، األم مبهمة  ".الربائب في الشرط وا 
 إذا ،االبنة بعد األم نكاح عن بالكوفة وهو استفتي مسعود بن هللا عبد أن واحد غير عن مالك عن وحدثنيقال: 

، ذلك في فأرخص ، يعني هي الذي سئل عنها زيد بن ثابت،مست االبنة تكن لم إذا، مست االبنة تكن لم
المسألة إيجاب وقبول، مجرد كالم، افسخ واعقد، وهل لهذا شبهة أو ليس له شبهة؟ أرخص في ذلك، له شبهة 

ال ما له شبهة؟ النص في الربيبة، من نسائكم الالتي دخلتم بهن، هذا النص، فهل في الصورة التي قبلها أمها  وا 
نسائكم فيها شبهة، أنه إذا لم يكن وطئ البنت ال تحل له األم؟ ابن مسعود أرخص في ذلك، ثم يعني هل لهذه 

أشهر وعشرا ، نعم، هذا  الرخصة وجه؟ أو مثل ما سئل الجهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال: تعتد أربعة
ال ما له شبهة سواء  كانت  ال عقل وال نقل، هذا ما فيه أدنى شروط، نعم، يعني هل لترخيص ابن مسعود شبهة وا 

 راجحة أو مرجوحة.



 طالب: له شبهة.
 شبهة إيش؟
 طالب:.... 

دخلتم بهن، هل يتناول يعني هل الوصف المتعقب للجملتين يتناول الجملتين، أو يتناول الجملة األخيرة الالتي 
 الصورتين أو يتناول الصورة األخيرة فقط؟

 طالب: الصورة األخيرة.
يعني مر بنا مرارا  أن االستثناء والوصف المؤثر وغيره الشرط إذا تعقب جمل هل يشمل الجمل كلها، أو يشمل 

 الجملة األخيرة فقط؟ نعم.
 طالب:.... 

كالم ابن مسعود صحيح، وكالم زيد بن ثابت ليس بصحيح، ابن مسعود ال، إذا قلنا يشمل الجملة األخيرة نقول: 
 رجع عن هذا القول.

نما ،قال كما ليس أنه فأخبر ،ذلك عن فسأل المدينة قدم مسعود ابن إن ثمقال: فأرخص في ذلك،   في الشرط وا 
 أتى حتى منزله إلى ليص فلم الكوفة إلى مسعود ابن فرجع ، يعني فقط، ال يتناول الجملة التي قبلها،الربائب
 .امرأته يفارق  أن فأمره ،بذلك أفتاه الذي الرجل

وهذا قول جماهير أهل العلم فقط، الجملة األخيرة فقط بهذا قال جماهير أهل العلم، وبفتوى ابن مسعود األولى 
دخل بالبنت قال أحمد في رواية، رواية في المذهب توافق فتوى ابن مسعود األولى، وأنها تحل له األم ما لم ي

كالربيبة، كمسألة الربيبة إذا لم يدخل بأمها، والشبهة مثلما ذكرنا أن الجملة، الشرط نعم متعقب لجملتين، هل 
 يتناول الجملتين أو الجملة األخيرة فقط؟ 

عامة أهل العلم بل القول بأن الشرط يتناول جملتين، قول شاذ ال يلتفت إليه عند أهل العلم، ولذلك ابن مسعود 
رجع عن فتواه، ورواية عند الحنابلة ذكرها في حاشية المقنع أنها مثل الربيبة، قال في حاشية المقنع: وعنه 

 أمهات النساء كالربائب ال يحرمن إال بالدخول ببناتهن، كما ال تحرم بناتهن إال بالدخول بها، وحكي عن علي.
ر، يعني هل هذا باطل من كل وجه أو له وجه؟ والسبب في ذلك الشبهة التي أورثها تعقب الجملتين بوصف مؤث

لكن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن االشتراط خاص بمسألة الربيبة، أما مسألة زواج األم بعد البنت 
فهذا ليس فيه اشتراط، بمجرد العقد تحرم األم، لكن البنت ال تحرم بمجرد العقد، وعلى هذا إذا عقد على األم هل 

ذا عقد على البنت تكشف األم بمجرد تكشف الب نت قبل الدخول أو ال تكشف؟ نعم؟ ما تكشف إال بالدخول، وا 
العقد أو ال تكشف؟ تكشف؛ ألنها صارت من محارمه تحرم عليه، قد يقول قائل: لماذا اشترط الدخول في هذا 

 ولم يشترط الدخول في ذاك؟ نعم.
 طالب:.... 

ما هناك من علة؟ ما في تفريق بين المتماثالت؟ نعم، تحريم الربيبة  النص على العين والرأس معروف، لكن
على من عقد على أمها إال بالدخول، ال تحرم إال بالدخول؛ ألنه قد يبدو له، قد يلمح هذه البنت قبل الدخول 



س فيه بأمها، ويكون حينئذ فيه فرصة ألن يتزوج البنت، لكن انتقاله إلى األدنى من البنت إلى األم هذا لي
 مصلحة له، فال يشترط فيه الدخول.

 تحته تكون  الرجل في، امرأته عليه تحرم إنها :فيصيبها أمها ينكح ثم المرأة تحته تكون  الرجل في مالك قال
، الرجل تكون تحته المرأة، يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها، ينكح يعني يتزوج، يعقد عليها، كيف يعقد المرأة

 ته؟ هاه؟ في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته؟عليها وبنتها تح
 طالب:.... 

 تكون تحته المرأة، يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها.
 طالب:.... 

 ال، ال عندك بيجي، فأما الزنا فإنه ال يحرم شيئا  من ذلك عند مالك، وهو الصحيح، أما نكاح بشبهة، نعم.
 : إما جهل.طالب

 أو جهل، نعم.
 طالب: يحرم من الرضاعة.

 ما يحرم من النسب.
 طالب:.... 

 إيه لكن رضاعة مجهول، جاء من يخبر.
 طالب:.... 

 أخبر فيما بعد.
 طالب: إيه لكن هو يتكلم عن أم حقيقية ليست رضاعة.

لنكاح من حرم عليه نكاحها على كل حال هو يشمل، يشمل الصور كلها، كيف ينكح امرأة وابنتها تحته؟ يعني ا
إجماعا ، تحريما  قطعيا  مثل أم الزوجة، تحريمها قطعي ومحل إجماع، لو عقد عليه مع علمه بذلك يكون مرتدا ، 
الذي عقد على زوجة أبيه، نكح زوجة أبيه خمس ماله، قتل وخمس ماله، مرتد، مع علمه بالتحريم القطعي، 

 رم إجماعا .يكفر بهذا، فكيف؛ ألنه استحالل لما ح
 هنا في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليها امرأته.

 في شرح.
 طالب:.... 

 الزرقاني، المنتقى؟
 طالب:.... 

 ويش يقول؟ هاه، ويش يقول؟
 طالب:.... 

 شرح مختصر جدا ، المنتقى الباجي ويش يقول؟ شرح؟ ،ال الزرقاني فيه إعوز كبير يعني ما هو



 ،البنه وال ،ألبيه تحل وال أبدا   أمها له تحل ال إنه فيصيبها: أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالك قاليقول: 
 .امرأته عليه وتحرم ،ابنتها له تحل وال

 :معنيين يحتمل وذلك ،أمها له تحل ال افإنه فأصابها أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالكقول 
 األم تزوج إن، آخر األم تزوج إن ذلك معنى فيكون  البنت إلى راجعا   "أمها" :قوله في الضمير يكون  أن :أحدهما
 قد البنت على عقده ألن ؛فيه القول تقدم قد وهذا ،أبدا   له تحل ال وأصابها، أن، إيش؟ آخر األم تزوج إن، آخر
 .التحريم من تأبد ما يزيل ال ذلك بعد أحدث الذي بالعقد إياها فإصابته التأبيد على األم عليه حرم

 :قوله في باألم المراد يكون  و، آخر المتزوجة األم إلى راجعا   فأصابها :قوله في الضمير يكون  أن الثاني والوجه
 ، ويفارقهما جميعا .المتزوجة البنت جدة أمها

 على كل حال اإلشكال باق، اإلشكال باق إال أن يكون عن جهل، إال أن يكون عن جهل.
 .األم وفارق  امرأته عليه تحرم لم األم يصب لم فإن ،األم أصاب قد كان إذا أبدا   عليه انويحرم

إن لم يصبها ولو عقد، يعني ال تحرم عليه األم بمجرد العقد عكس المسألة السابقة؛ ألن العقد في المسألة 
 السابقة متقدم، والعقد هنا المتأخر ال أثر له؛ ألنه ليس بصحيح، عقد باطل.

 وال ،البنه وال ،ألبيه تحل وال أبدا   أمها له تحل ال إنه فيصيبها: أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالك لوقا
 .امرأته عليه وتحرم ،ابنتها له تحل

وهذه كسابقتها، إن نشأ عن جهل وعقد عليها، أو لظنه أنها ال تحرم عليه األم إال بالدخول بالبنت أو ما أشبه 
على البنت ولم يدخل بها، عقد على البنت ولم يدخل بها، ثم ينكح أمها باعتبار أن البنت ال ذلك، يعني عقد 

تحرم عليه، أن األم ال تحرم عليه إال بالدخول كفتوى ابن مسعود السابقة، نعم، الرجل تكون تحته المرأة، تكون 
ن، يعني على فتوى ابن مسعود السابقة تحته المرأة، ثم يطلقها فيتزوج أمها باعتبار أن الوصف يرجع إلى الجملتي

 وقلنا: إنه رواية في المذهب.
ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعا ؛ ألن هذه لها صلة بالمسألة السابقة، ويتجه 

عا ، ومؤثرة في الكالم حينئذ، يعني بناء  على الفتوى السابقة البن مسعود، وأن الجملة الشرطية تتعقب الجملتين م
الجملتين، فعقد على البنت ثم طلقها ثم عقد على األم باعتبار أنها تحل له؛ ألنه لم يدخل ببنتها، وهنا يستقيم 
الكالم، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعا ؛ ألنه بمجرد العقد على البنت تحرم األم، 

ألن عقده أصاب األم، فإن لم يصب األم لم تحرم عليه امرأته، وفارق األم، لماذا؟ ويحرمان عليه أبدا  إن كان قد 
 على األم باطل، ال يؤثر على العقد على البنت، ال يؤثر على مراجعته للبنت التي طلقها.

 ، اآلن ظهر وجه الجملة هذه؟أمها له تحل ال إنه فيصيبها: أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في مالك وقال
 ظهر، إذا ربطناها بالكالم السابق انتهى اإلشكال.

 له تحل وال ،البنه وال ،ألبيه تحل وال أبدا   أمها له تحل ال إنه فيصيبها: أمها ينكح ثم المرأة يتزوج الرجل في
 .امرأته عليه وتحرم ،ابنتها

 يؤثر، يعني سواء  زنا باألم يعني نكاح محرم، هل له أثر؟ نكاح األم محرم، فهل يؤثر على نكاح البنت؟ الزنا ال
، لكن ما يظن ما فيه شبهة، ذلك من شيئا يحرم ال فإنه الزنا فأمافال تحرم عليه البنت، أو العكس؛ ألنه قال: 



- هللا ألن ؛ذلك من شيئا يحرم ال فإنه الزنا فأما فيه عقد، فإنه يحرم، كالنكاح الصحيح، كالنكاح الصحيح يحرم،
 كان ما حرم فإنماوالموطوءة بزنا ليست بامرأة للرجل،  {نسائكم وأمهات} {نسائكم أمهاتو }: قال -تبارك وتعالى

 التزويج بمنزلة فهو امرأته صاحبه يصيب الحالل وجه على كان تزويج فكل ،الزنا تحريم يذكر ولم ،تزويجا  
، يعني ولو على لالحال التزويج بمنزلة فهو امرأته صاحبه يصيب الحالل وجه على كان تزويج فكل، الحالل

حد زعمه، يعني عند من يقول مثال  بأن مثال  طالق الحائض يقع، نعم ثم تزوجت بعد عدتها من هذا الطالق، 
ثم تغير اجتهاده وقال: ال يقع، على االجتهاد الثاني هي في عصمة، مازالت في عصمة األول، نعم، فيكون 

هة، فهذا النكاح يحرم مثل العقد الصحيح، فنكاح الشبهة نكاحها من الثاني شبهة، يكون نكاحها من الثاني شب
يحرم مثل العقد، بخالف الزنا، وعند الشافعية أن الزنا كغيره كالنكاح الصحيح، يحرم، يعني إذا وطئ امرأة بزنا 

 حرم عليه أمها وأختها، وعمتها، وخالتها؛ ألنه ال ينظر بين فرجين ال يجوز الجمع بينهما، وهذا معروف.
 .الناس أمر عليه والذي سمعت الذي فهذا

 لكن الصحيح أن الحرام ال يترتب عليه حكم، ال يترتب عليه حكم، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :يكره ما وجه على أصابها قد امرأة أم الرجل نكاح باب
 أنه لكوذ ،شاء إن ابنه وينكحها ابنتها ينكح إنه :فيها الحد عليه فيقام بالمرأة يزني الرجل في مالك قال

نما ،حراما   أصابها -تبارك وتعالى- هللا قال ،بالنكاح الشبهة وجه على أو ،بالحالل أصيب ما هللا حرم الذي وا 
 .{النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال}: 
 أن وذلك ،يتزوجها أن ابنه على حرمت ،فأصابها ،حالال   نكاحا   عدتها في امرأة نكح رجال   أن فلو :مالك قال
 على حرمت وكما ،بأبيه فيه يولد الذي الولد به ويلحق ،الحد فيه عليه يقام ال الحالل وجه على حهانك أباه
 .أمها أصاب هو إذا ابنتها األب على يحرم فكذلك وأصابها ،عدتها في أبوه تزوجها حين يتزوجها أن ابنه

 :يكره ما وجه على أصابها قد امرأة أم الرجل نكاح باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يعني على وجه مكروه، ليس بنكاح صحيح، لكنه في شبهة له، امرأة قالت: إنها خرجت من العدة، قالت: إنها 
خرجت من العدة وهي لم تخرج، إما متعمدة أو غير متعمدة، قاصدة أو غير قاصدة، إما غلط في حسابها، أو 

ال ما عليه إثم؟  أنها قاصدة ومتعمدة، وتهيأت للخطاب فخطبت فنكحت وهي في عدتها، الذي خطبها عليه إثم وا 
 ما عليه إثم، اإلثم عليها إن كانت قاصدة.

على كل حال مثل هذا النكاح إذا علم بأنها مازالت في العدة النكاح باطل، لكن تترتب عليه آثار، مثل النكاح 
لى غير ذلك من األحكام، وال  تحل له ابنتها من غيره؛ ألنها الصحيح، الولد ينسب إليه، وال تحل البنه، وا 

 صارت ربيبة، إلى غير ذلك من األحكام المرتبة على النكاح الصحيح، بخالف الزنا.
ال ما ينكحها، نعم؟ابنتها ينكح إنه :فيها الحد عليه فيقام بالمرأة يزني الرجل في مالك قاليقول:   ، لكن ينكحها وا 

 طالب:.... 
 وز له أن ينكحها وانتهت عدة االستبراء.ينكحها إذا تابت، إذا تابا، نعم يج



أنه ينكح ابنتها، هذا زنا ال تترتب عليه آثاره، وال يقول: إن هذه البنت ربيبتي، هذه البنت ربيبتي، طيب افترضنا 
المزني بها جاءت ببنت، من أثر الزنا، هل له أن يتزوج هذه البنت؟ ألنه  أن هذه المرأة المزني بها جاءت ببنت،

كح ابنتها، يعني ابنتها من غيره، ابنتها من غيره، وطردا  لقولهم: إن الزنا ال أثر له؛ ألنه عقد، نكاح، يقول: ين
وطء محرم ال تترتب عليه آثار، يقتضي أنه يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني إطالق قولهم، طردا  لقولهم 

ا، لكن ينكح ابنتها من غيره، ويسأل كثيرا  عن يجوز، لكن الشبهة أنها خلقت من ماءه، فال يجوز له أن يتزوجه
أن طلقها وحرمت عليه،  رجل تزوج امرأة، ثم طلقها، ازوجها آخر فجاءت ببنات، من اآلخر هؤالء البنات بعد

ووجب عليها الحجاب منه، هل يعد، هل هن ربائب أو غير ربائب؟ نعم، ألسن بنات لزوجته، سواء  كان كن من 
بعد طالقه، هن ربائب، فهن محارم له ال يجوز أن يتزوج بهن، ويكشفن له؛ ألنه وطئ  أزواج قبل زواجه، أو

أمهن بنكاح صحيح، فهن ربائب، سواء  كن قبل أو بعد، إال عند من يقول: بأن الوصف مؤثر في حجوركم، 
 فهذه ما نشأت في حجره، على رأي أهل الظاهر يتزوج، وليست محرمه؛ ألنها ليست في حجره.

، هذه المرأة التي وطئت بالزنا من قبل هذا الرجل له أن يتزوجها إذا تابا، ويتزوج ابنتها شاء إن ابنه اوينكحه
نما ،حراما   أصابها أنه وذلك ويتزوجها أيضا  ابنه، وال يقول: هذه موطوءة أبي؛ ألن النكاح الحرام ال يؤثر،  وا 

، يعني بالقعد، بالنكاح الشبهة وجه على أو، احبالنك الشبهة وجه على أو ،بالحالل أصيب ما هللا حرم الذي
نما باإليجاب والقبول،ولو كان العقد في حقيقة األمر باطل، في حقيقة األمر باطل، لكنه إيجاب وقبول،  الذي وا 

 آباؤكم نكح ما تنكحوا وال}: -تبارك وتعالى- هللا قال، بالنكاح الشبهة وجه على أو ،بالحالل أصيب ما هللا حرم
 .{ساءالن من
، وهو ال يدري، سواء  علمت الزوجة أو لم تعلم، حالال   نكاحا   عدتها في امرأة نكح رجال   أن فلو :مالك قال

 نكحها أباه أن وذلك ،يتزوجها أن ابنه على حرمت، يتزوجها أن ابنه على حرمت ،فأصابها قصدت أو لم تقصد،
؛ ألن ولد الشبهة يلحق الولد به ويلحق ذه الشبهة،، ال يحد؛ لوجود هالحد فيه عليه يقام ال الحالل وجه على

 يحرم فكذلك وأصابها ،عدتها في أبوه تزوجها حين يتزوجها أن ابنه على حرمت وكما، بأبيه فيه بأبيه الذي يولد
 ؛ ألنها ربيبة، ألنها ربيبة، والنكاح نكاح شبهة، نعم.أمها أصاب هو إذا ابنتها األب على

 أحسن هللا إليك.
 النكاح من يجوز ال ما عجام باب

صلى هللا - هللا رسول أنما -رضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .الشغار عن نهى -عليه وسلم
 .صداق بينهما ليس ،ابنته اآلخر يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج أن :والشغار
 جارية بن يزيد ابني ومجمع الرحمن عبد عن بيهأ عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني

صلى هللا - هللا رسول فأتت ذلك فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن: األنصارية خدام بنت خنساء عن األنصاري 
 .نكاحه فرد -عليه وسلم
 يشهد لم بنكاح أتي -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 ".لرجمت فيه تقدمت كنت ولو ،أجيزه وال السر نكاح هذا" :فقال وامرأة رجل إال عليه



 كانت األسدية طليحة أن يسار بن سليمان وعن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 وضرب -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فضربها ،عدتها في فنكحت ،فطلقها ،الثقفي رشيد تحت
 خفقةلمُ با زوجها

 بالم خَفقة.
 أحسن هللا إليك.

 عدتها في نكحت امرأة أيما: "-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر قال ثم بينهما وفرق  ضربات بالمخفقة
 كان ثم ،األول زوجها من عدتها بقية اعتدت ثم ،بينهما فرق  بها يدخل لم تزوجها الذي زوجها كان فإن

ن ،الخطاب من خاطبا   اآلخر  من اعتدت ثم ،األول من عدتها بقية اعتدت ثم ،بينهما فرق  بها دخل كان وا 
 ".أبدا   يجتمعان ال ثم ،اآلخر
 ".منها استحل بما مهرها ولها" :المسيب بن سعيد وقال :مالك قال
 ارتابت إن تنكح ال إنها وعشرا   أشهر أربعة فتعتد زوجها عنها يتوفى الحرة المرأة في عندنا األمر :مالك قال
 .الحمل خافت إذا الريبة تلك من نفسها تستبرأ  حتى حيضتها من

 النكاح من يجوز ال ما جامع باب: -رحمه هللا تعالى-يقول 
 .الشغار عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

ن يحيى، يحيى بن يحيى يروي الموطأ عن مالك، إيه، الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي وهو ابنه، نعم، ابن، اب
وتكلمنا على هذا في أول، الكالم على أول الكتاب، وقلنا: إن هذه طريقة المتقدمين الراوي يدخل اسمه في 

نهى عن الشغار، ثم فسره الراوي مدرجا   -صلى هللا عليه وسلم-الكتاب، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
 ر:تفسيره في الخب

 .صداق بينهما ليس ،ابنته اآلخر يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج أن :والشغار
الشغار من شغر المكان إذا خال، شغر المكان إذا خال، واإلعالنات التي تهم الناس اليوم عن الوظائف الشاغرة، 

من يقول: إنه مأخوذ  نعم، يعني الخالية من الموظف وتحتاج من يشغلها، لخلوه من الصداق سمي شغارا ، ومنهم
 من شغر الكلب إذا رفع رجله، فكأن الولي يقول: ال ترفع رجل بنتي إال إذا رفعت رجل بنت، يعني فرج بفرج.

، حقيقة أو حكما ، حقيقة أو حكما ، لو قال: صداق بينهما ليس ،ابنته اآلخر يزوجه أن على ابنته هيزوجهو أن 
نما البضع في مقابل البضع، والبنت في مقابل  أدفع لك مهرا  ترده علي، مهرا  البنتي، صار ما بينهم صداق، وا 

البنت، وكون المولية تكون بهذه الصفة سلعة كسائر السلع يستبدل بها هذا ال يأتي به الشرع، بل الشرع كرم 
من المرأة، ووضعها في منزلتها الالئقة بها، وعاملها على أنها شقيقة الرجل، صنو الرجل، مثله في كثير 

األحكام، وال تمتهن بهذه الطريقة، يبدل بها، وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون يأتي الرجل إلى 
اآلخر ويقول: أبدلني بزوجتي، زوجتك بزوجتي وأزيدك، أو تزيدني، يعني مثل السلع، مثل صاحب السيارة، 

وذكر المفسرون  وال أن تبدل بهن من أزواج{}يقول: بدلني بسيارتك وأزيدك وتزيدني، هذا موجود في الجاهلية، 
 حول هذه اآلية مثل هذه الصورة، هذا ال يوجد في اإلسالم.



ن كان له الوالية عليها، لقصور تصرفها في الجملة، لكن هذا كالم إجمالي،  في اإلسالم المرأة شقيقة الرجل، وا 
وز أن تكون المرأة سلعة ممتهنة مبتذلة وقد يوجد في النساء منهن خير من كثير من الرجال، ومع ذلك ال يج

يبدل بها بامرأة أخرى، أو بغيرها من السلع، أو بغيرها من السلع، وهذا الشغار سمي شغارا  لما ذكرنا، إما لخلوه 
وفراغه من الصداق، أو لتشبيه هذه المرأة بالكلب إذا رفع رجله، بأنه، أو المشاغر الذي زوج ابنته على أن يزوج 

لكلب يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل امرأة أخرى كالكلب، وفي هذا التنفير من هذا العمل، في صار مثل ا
ال باطل من مقتضى قوله: ليس بينهما صداق؟ لو زوجه بنته بمقابل بنت  تشبيهه بالكلب، والشغار نكاح فاسد وا 

لة صداق، أدفع لك وأنت تدفع لي، ثم بعد ذلك بعد العقد عرفوا هذا الحكم فقال: خذ هذا صداق، المسألة مسأ
ال ما يصحح، أو ال بد من تجديد العقد؟  يصحح وا 

 طالب: ال بد من تجديده.
ن قال بعضهم: إنه فاسد يمكن تصحيحه، فاسد يمكن تصحيحه، نعم.  ال بد من تجديده، وهذا القول الصحيح، وا 

 طالب:.... 
 هاه؟

 طالب:.... 
 الشيء لذاته يقتضي البطالن، يقتضي البطالن.لذاته، لذاته إيه، لذاته، فالنهي عن 

 طالب:.... 
ن وجد عينه.  صورحوا، هذا ليس بينهما مهر حقيقي، يعني حقيقة أو حكما ، هذا ال يوجد مهر حكما ، وا 

 جارية بن يزيد ابني ومجمع الرحمن عبد عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
، سبق أن تزوجت قبل ذلك، وطئت ثيب وهي زوجها أباها أن: األنصارية خدام تبن خنساء عن األنصاري 

 فأتت ، يعني الزوج الثاني زوجها من غير رضاها، زوجها من غير رضاها، فكرهته،ذلك فكرهت بنكاح صحيح،
 .نكاحه فرد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

))ال تنكح األيم حتى بالموافقة صراحة أو الرفض، فرد نكاحه؛ ألنه ال بد من أن تستأمر، وال بد أن تجيب 
فنكاحها مردود إذا لم تقبل، طيب معنى هذا أنه لو زوجها من غير رضاها ثم قبلت النكاح صحيح؛  تستأمر((

 ألن األمر ال يعدوها، األمر ال يعدوها، فإذا رضيت به صح نكاحه، نعم.
 طالب:.... 

رضى، لكن لو مكنت على اعتقاد منها أنه ليس لها خيرا، ثم عرفت إذا مكنت دليل الرضى، إذا مكنت دليل ال
بعد ذلك أن لها الخيار، ما تعرف أن لها خيرا، ثم قيل لها: إن كان ما تبينه ترى الشرع فيه سعة، الرسول عليه 
الصالة و السالم رد نكاح الخنساء هذه، يعني إذا صاحب الشفعة ما عرف الحكم وأن له شفعة فرضي وشهد 

ال ما يسقط؟ هاه؟ع  لى البيع، ثم علم أن له شفعة، يسقط حقه وا 
 طالب:.... 

دعنا من هذا الحديث، اآلن انتقلنا إلى مسألة أخرى نريد أن ننظر بها، أنت شريك في أرض، فباع شريكك 
نصيبه، وأنت ال تدري أن لك حق شفعة، جاهل ما تدري عن شيء، فقال: أريد أن تذهب معي لتشهد على هذا 



لعقد، ورحت وشهدت، ثم قيل لك: إن كنت تريد هذا الشخص أو هذا النصيب من األرض فلك أن تشفع، ثم ا
ال ال؟ كان جاهال ، يعني من علمه يثبت  علم الحكم وذهب ليشفع، فقيل له: أنت شاهد اآلن، له أن يشفع وا 

 نقض، يسمونه، نعم؟الحكم من علمه، وهنا جاهلة فمكنت من نفسها جاهلة أن لها حق الرفض، وحق ال
 طالب:.... 

يعني جاهلة لها حق الرفض، ثم علمت له، قيل لها: هذا ال يناسبك، وأنت أبوك مستفيد، دفع له مبلغ كبير من 
المال، ووافق وال شاورك، لكن النظر، حصل ما حصل، الحكم من علمها أو أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل 

بالعلم، الحكم الشرعي ال يثبت إال بالعلم، ولذلك لم يؤمر من صلى إلى بيت حقها، الحكم الشرعي ال يثبت إال 
المقدس بعد النسخ باإلعادة إال بعد أن علم، فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ ال يؤمر باإلعادة، فالحكم 

 الشرعي ال يثبت إال بالعلم.
، أوال : الخبر فيه انقطاع، الخبر بنكاح أتي بالخطا بن عمر أن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثنيقال: 

ال ما أدرك؟ ما أدرك، فهو يحكي قصة لم يشهدها، وهو معروف بالتدليس،  فيه انقطاع، أبو الزبير أدرك عمر وا 
، واألصل أن يشهد عليه رجالن، وامرأة رجل إال عليه يشهد لم ،بنكاح أتي الخطاب بن عمر أنفأسقط الواسطة، 
 نكاح هذا" :فقالء في هذا، يعني ليس بمال وال يؤول للمال، ال مدخل للنساء في شهادة النكاح، وال مدخل للنسا

" أو لرجمت" يعني لو كان لي سلف ممن فعل، "فيه تقدمت كنت ولو ،أجيزه ال"و" يعني ما كملت الشهادة، السر
م لرجمت، لكن ال أريد أن لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني هو األصل تقدمت يعني سبقت إلى مثل هذا الحك

أبتدئ حكما  لم أسبق إليه، لكنه شبيه بالزنا؛ ألنه نكاح سر، وهذا لنقص في الشهادة، فكيف بما يفعله ويصنعه 
ويزاوله كثير من الناس، بل ممن عندهم شيء من العلم، من طالب علم يحصل، تجده ال يعطي االسم 

 الصحيح؛ ألنه مبيت نية الفراق العاجل.
نية الطالق هذا يجيزه عامة أهل العلم، ال إشكال فيه بشروطه، لكن شخص ينتقل من بلد إلى بلد بهذه نكاح ب

النية، ومن بيت إلى بيت وال يعطي االسم الصحيح، ما يعطي اسمه، ما يعطي اسمه الصحيح؛ لئال يعرف، هذا 
 نكاح السر، هذا الذي يستحق عليه الجلد والتعزير، وهللا المستعان.

 طليحة أن يسار بن سليمان وعن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيد هذا قال: ثم بع
 الخطاب بن عمر فضربها ، قبل أن تنتهي العدة،عدتها في فنكحت ،فطلقها ،الثقفي رشيد تحت كانت األسدية
ال الثانية؟ نعم الذي تزوجها في العدة، وقد علم بذلك، ال شك زوجها وضرب أنه يحتاج إلى تعزير، ، رشيد وا 
، ضربات بالدرة التي كان يستعملها بالمخفقة، زوجها وضرب ؛ ألنها نكحت في العدة،الخطاب بن عمر فضربها

 في تأديب الناس وتعزيرهم.
، صنيع عمر في عرف النظريات التربوية وحقوق اإلنسان هذا ظلم للناس، وافتيات، بينهما وفرق  ضربات

في شئونهم، عند أدنى شيء يرى رجال  باديا  صدره في الصف يضربه بالدرة، أو يرى وامتهان لحقوقهم، وتدخل 
رجل يتنفل بعد العصر يضربه بالدرة، إذا لم يكن مثل هذا فأين السلطان، كيف يهاب السلطان؟ إذا منع من 

اطل، وهللا اعتاد هذه األمور، وتجدهم يمنعون هذه األمور وهي بحق، ويشرعون ما هو أعظم منها وأشد بالب
 المستعان.



 أيما: "الخطاب بن عمر قال ثم ضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، النكاح باطل في العدة،
، يعني ما بينهما فرق  بها يدخل لم ، الثاني في عدتها،تزوجها الذي زوجها كان فإن عدتها في نكحت امرأة

، ثم بعد ذلك يتقدم إليها الزوج الثاني خاطب، األول زوجها من عدتها بقية عتدت ثم حصل الدخول يفرق بينهما،
ن   ،بينهما فرق  بها دخل كانأسوة الخطاب، يعني ليس له مزية على غيره؛ ألنها اآلن صلحت للخطبة، نعم، وا 

، تكمل، باقي عليها حيضة أو شهر إن كانت ال تحيض، تكمل الشهر، ثم تعتد األول من عدتها بقية اعتدت ثم
 يجتمعان ال ثم ،اآلخر من اعتدت ثم ثاني ثالث حيض أو ثالثة أشهر، ثم اعتدت بقية عدتها من األول،من ال
 ".أبدا  

لكن لو حصل حمل من الثاني يؤمر بالمفراقة والولد ولد شبهة، فإذا وضعت الحمل تكون خرجت من عدتها من 
 الثاني، ثم أكملت عدتها من األول، ويكون حينئذ كغيره من الخطاب.

 ".منها استحل بما مهرها ولها" :المسيب بن سعيد وقال :مالك قال
 تنكح ال إنها وعشرا   أشهر أربعة فتعتد زوجها عنها يتوفى الحرة المرأة في الحرة المرأة في عندنا األمر :مالك قال
 .الحمل خافت إذا الريبة تلك من نفسها تستبرئ  حتى حيضتها من ارتابت إن

، طيب في هذه المدة ما جاءها الحيض، كملت المدة وما جاءها حيض، ما نزل عليها تعتد أربعة أشهر وعشر
حيض، وال ظهرت عليها أمارات وال عالمات حمل؛ ألنها إن ظهرت عليها أمارات وعالمات حمل حتى تضع ما 

حدادها. ن نزل عليها دم أثنا األربعة األشهر والعشر خرجت من عدتها وا   في بطنها، وا 
، ال بد الريبة تلك من نفسها تستبرئ  حتى ، يعني ارتفع عنها هذا الحيض،حيضتها من ارتابت إن حتنك ال إنها

 .الحمل خافت إذا أن ينزل عليها حيض، أو يثبت الحمل،
 نعم.

 طالب:.... 
 أربعة أشهر وعشرا .

 طالب:.... 
 تستبرئ حتى ينزل عليها الحيض أو تتيقن أنها ليست بذات حمل، نعم.

 طالب:.... 
 وين؟

 طالب:.... 
 إذا كان دخل بها؟ 

 طالب:.... 
 يفرق بينهما.
 طالب:.... 

 كيف؟
 طالب:.... 



 حتى بعد العدة.
 يقول: لماذا ال يجتمعان أبدا ، هل هذا يقصد الفرقة المؤبدة؟

 يعني هذا تعزير، هذا مجرد تعزير، نعم.
 طالب:.... 

 نعم.
 طالب:.... 

 نعم.
 طالب:.... 

 أخت مسلمة، هل له والية عليها؟ ليست له والية عليها. له يعني شغار، نصراني
 طالب:.... 

 أصال ، لو لم يكن فيه شغار، ليس بصحيح، نعم. نصراني ليست له والية على مسلمة، فالنكاح ليس بصحيح
 أحسن هللا إليك.

 :الحرة على األمة نكاح باب
رضي - عمر بن هللا وعبدما - تعالى عنهرضي هللا- عباس بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني

 .بينهما يجمع أن فكرها أمة عليها ينكح أن فأراد حرة امرأة تحته كانت رجل عن سئالما -هللا تعالى عنه
 أن إال الحرة على األمة تنكح ال: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".القسم من الثلثان لهاف الحرة طاعت فإن الحرة تشاء
 أن إال ،لحرة طوال   يجد لم إذا أمة يتزوج وال ،لحرة طوال   يجد وهو أمة يتزوج أن لحر ينبغي وال :مالك قال

 المحصنات ينكح أن طوال منكم يستطع لم ومن}: كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا أن وذلك ،العنت يخشى
 .{منكم العنت خشي لمن ذلك}: وقال {المؤمنات فتياتكم من أيمانكم ملكت فمما المؤمنات

 .الزنا هو والعنت :مالك قال
 :الحرة على األمة نكاح باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

نكاح بعقد بإيجاب وقبول، حر ينكح حرة، رجل تحته امرأة حرة، فهل له أن ينكح األمة على الحرة؟ نكاح األمة 
ملك اليمين ما فيه إشكال، لكن نكاح زواج، مشروط بعدم وجود طول الحرة، ال من قبل الحر، ال بملك اليمين، 

يجد مهر حرة، وأن يخشى العنت، من أثر العزوبة، يعني ليس عنده ما يدفعه مهرا  لحرة، ومع ذلك يخشى أنه 
لمن؟ للسيد، إذا بقي يخشى الزنا على نفسه، يجوز له أن يتزوج األمة بهذين الشرطين، وحينئذ األوالد يكونون 

 تبعا  لألم، تبعا  لألم.
 تحته كانت رجل عن سئال عمر بن هللا وعبد عباس بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنيهنا يقول: 

 .بينهما يجمع أن فكرها أمة عليها ينكح أن فأراد حرة امرأة
 كرها معنا من ذلك، وهذا هو ما يفيده اآلية الالحقة إن شاء هللا تعالى.



 إال الحرة على األمة تنكح ال: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
" يعني األمر النهي عن نكاح األمة؛ ألنها تأتي على من هي أكمل منها، فهذه األكمل لها أن الحرة تشاء أن

أجل حق الحرة، أو من أجل  اح األمة منتتنازل ولها أن ترفض، فالحق للمرأة الحرة، يعني هل المنع من نك
إرقاق الولد؟ نعم من أجل إرقاق الولد، فليس األمر للحرة تأذن أو ما تأذن، وكونه تحته امرأة حرة يجوز له أن 

أمة؟ ال يجوز له؛ ألن الشرط غير متوافر، الشرط غير متوافر، اللهم إال إذا كانت هذه المرأة الحرة ال  ينكح
نت، وال يجد طول حرة، فوجود هذه المرأة مثل عدمه إذا كانت ال تكفيه، فكأنه عادم حقيقة، إال تكفيه، ويخشى الع

 ".القسم من الثلثان فلها الحرة طاعت فإن أن تشاء الحرة،
الثلثان من القسم؛ ألن األمة ليست كالحرة، لكن مقتضى كونها بنكاح أنه يقسم لها، ليست كاألمة ال قسم  فلها
 لها.
 يخشى أن إال ،لحرة طوال   يجد لم إذا أمة يتزوج وال ،لحرة طوال   يجد وهو أمة يتزوج أن لحر ينبغي وال :مالك قال

 {المؤمنات المحصنات ينكح أن طوال منكم يستطع لم ومن}: كتابه في قال -تبارك وتعالى- هللا أن وذلك ،العنت
 العنت خشي لمن ذلك}: وقالمن الرقائق،  يعني {المؤمنات فتياتكم من أيمانكم ملكت فمما} يعني األحرار،

، يعني خاف على نفسه الزنا، فشريطة أن ال يكون لديه امرأة حرة، أو تكون لديه امرأة حرة لكنها ال تكفيه {منكم
 وال يجد طوال  لحرة ويخشى مع ذلك العنت.

 .الزنا هو والعنت :مالك قال
 طالب:.... 

 ورضي بذلك السيد؟
 طالب:.... 
 يمنع، لكن ما فائدة السيد؟ كيف يستفيد السيد من هذا الزواج؟ نعم؟ما في ما 
 طالب:.... 

 إذا باعها صارت ملك يمين، ال فائدة، وال يحصل مثل هذا ترى.
 طالب:.... 

يريد أن يحسن عليه مثال ، يريد أن يحسن عليه، طيب يعطيه بنته ويخفف المهر إذا أراد أن يحسن عليه، حرة، 
 نعم.

 إليك.أحسن هللا 
 :ففارقها تحته كانت وقد امرأته يملك الرجل في جاء ما باب

 أنه -رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن زيد عن الرحمن عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ".غيره زوجا تنكح حتى له تحل ال إنها" :يشتريها ثم ثالثا   األمة يطلق الرجل في يقول كان
 ،جارية له عبدا   زوج رجل عن سئال يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن غهبل أنه مالك عن حدثنيو 

 .غيره زوجا تنكح حتى له تحل ال :فقاال ؟اليمين بملك له تحل هل ،له سيدها وهبها ثم ،البتة العبد فطلقها



 :فقال واحدة طلقها كان وقد فاشتراها مملوكة أمة تحته كانت رجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني
 .غيره زوجا تنكح حتى يمينه بملك له تحل فال طالقها بت فإن ،طالقها يبت لم ما يمينه بملك له تحل
 وهي ،منه ولدت الذي الولد بذلك له ولد أم تكون  ال إنها :يبتاعها ثم منه فتلد األمة ينكح الرجل في مالك قال
 .إياها ابتياعه بعد ملكه في وهي ،منه تلد حتى لغيره
ن :مالك قال  .أعلم وهللا ،نرى  فيما الحمل بذلك ولده أم كانت عنده وضعت ثم منه حامل وهي اشتراها وا 

، يملك امرأته، تزوج، تزوج هذا الرجل أمة امرأته يملك الرجل في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
، وكانت تحته امرأته يملك الرجل في جاء ما باب، ففارقها بالشرطين المتقدمين، ثم ملكها، وكانت قد كانت تحته

ن فارقها فراقا  بائنا  فله حكم، فإن كان رجعيا  يطأها بمجرد الملك، كأنه  ففارقها، فارقها فراقا  رجعيا  له حكم، وا 
ن كان قد طلقها أو فراقها فراقا  بائنا ، فإنها ال تحل له كالحرة، حتى تنكح زوجا  غيره.  راجعها، وا 

 يطلق الرجل في يقول كان أنه ثابت بن زيد عن الرحمن عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك نع يحيى حدثني
 ال إنها" ، يطلقها ألنه تزوجها بالشرطين المتقدمين: أال يجد طول حرة، وأن يخشى العنت:يشتريها ثم ثالثا   األمة
 " كالحرة.غيره زوجا تنكح حتى له تحل

 ،جارية له عبدا   زوج رجل عن سئال يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن حدثنيقال: و 
، وهذا على رأي اإلمام مالك أن العبد يملك بالتمليك، وأما له سيدها وهبها، له سيدها وهبها ثم ،البتة العبد فطلقها

البتة، فهي  ؛ ألنه طلقهاغيره زوجا تنكح حتى له تحل ال :فقاال ؟اليمين بملك له تحل هل على رأي غيره فال،
 كالحرة حينئذ، ال يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا  غيره.

، رجل تحته أمة مملوكة، فاشتراها مملوكة أمة تحته كانت رجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 ما يمينه بملك له تحل :فقال ، رجعية،واحدة طلقها كان وقد نعم تزوجها بالشرطين المتقدمين فاشتراها بعد ذلك،

 .غيره زوجا تنكح حتى يمينه بملك له تحل فال طالقها بت فإن ،طالقها يبت لم
 على ما تقدم.

 وهي ،منه ولدت الذي الولد بذلك له ولد أم تكون  ال إنها :يبتاعها ثم منه فتلد األمة ينكح الرجل في مالك قال
 ،منه ولدت الذي الولد بذلك له ولد أم تكون  ال اإنه :يبتاعها ثم منه فتلد األمة ينكح الرجل، منه تلد حتى لغيره
 ملكه في وهي ؛ ألن الولد ليس له، الولد لسيدها ليس له، وهي لغيره حتى تلد منه ولدا  له ينسب إليه،لغيره وهي
 ؛ ألن الوالد يكون له، هو الذي يعتقها، هو الذي يعتقها ولدها منه ال لغيره.إياها ابتياعه بعد
ن :مالك قال ن عنده وضعت ثم منه حامل وهي تراهااش وا   أم كانت عنده وضعت ثم منه حامل وهي اشتراها وا 
؛ ألنه اشتراها قبل الوالدة، والولد حينئذ له يتبع أمه؛ ألنه نماء متصل، وليس بنماء منفصل؛ ألن النماء ولده

 بيع ما تبيعه، كانت أم ولدهالمتصل يتبع السلعة في البيع والشراء بخالف النماء المنفصل، لكن لو ولد قبل ال
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،نرى  فيما الحمل بذلك

 أجمعين.
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3( )الموطأ )كتاب النكاح 

 عبد الكريم الخضير :الشيخ
 

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.

 : باب ما جاء في كراهية إصابة األختين بملك اليمين والمرأة وابنتها-رحمه هللا-قال المصنف 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن حدثني يحيى 

سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد األخرى فقال عمر  -رضي هللا تعالى عنه-الخطاب 
 : "ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك"-رضي هللا تعالى عنه-

 أخبرهما.
 إليك. أحسن هللا 

 "ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك"
رضي هللا تعالى -وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجال سأل عثمان بن عفان 

: أحلتهما آية -رضي هللا تعالى عنه-عن األختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان  -عنه
صلى -صنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجال من أصحاب رسول هللا وحرمتهما آية فأما أنا فال أحب أن أ

 فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من األمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكاال". -هللا عليه وسلم
 .-رضي هللا تعالى عنه-قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب 

 مثل ذلك. -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام 
في األمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها: إنها ال تحل له حتى  -رحمه هللا-قال مالك 

 يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده أو غير عبده.
 بده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على ع

 : باب ما جاء في كراهية إصابة األختين بملك اليمين والمرأة وابنتها-رحمه هللا-أما بعد فيقول المؤلف 
معلوم بالدليل القطعي أنه ال يجوز الجمع بين األختين، وأن تجمعوا بين األختين، وكذلك ال يجوز الجمع بين 

يعني الربيبة حرام على زوج األم واألم حرام على زوج البنت، هذا أمر معلوم، معروف، ال يختلف  المرأة وبنتها،
: -جل وعال-فيه وهذا بالنسبة لألحرار، وأما بالنسبة لملك اليمين فمسكوت عنه إال ما يتناوله عموم قول هللا 

يس فيه تقييد بأختين وال ببنت وأمها، أو وأحل لكم ما وراء ذلك، والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم، فل
أم وبنتها، وأم وعمتها، وأم وخالتها، وامرأة وعمتها، وامرأة وخالتها، هذا إذا كان من ملك اليمين فهو يحتمل أن 



تتناوله النصوص العامة، التي تقدم بعضها أنها أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، أو يقال: إن هذا 
ار، وأما بالنسبة لإلماء والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم، ولذا يختلف أهل العلم في خاص باألحر 

 مثل هذا.
يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن 

عن المرأة وابنتها توطأ يعني من ملك اليمين الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما، سئل 
توطأ إحداهما بعد األخرى، يملك األم ثم يملك البنت، هل تكون البنت ربيبة فال يجوز له أن يطأها، ربائبكم 
الالتي في حجوركم، أو تكون داخلة في قوله: إال ما ملكت أيمانكم، فقال عمر: "ما أحب أن أخبرهما جميعا" 

أن يطأ االثنتين التي جاء المنع منهما في حق األحرار، وينظر إلى فرجين يحرم الجمع بينهما أخبرهما، ال يحب 
بالنسبة في األحرار، واإلماء مثله، ألن العلة واحدة وأما ما يتناوله عموم إال ما ملكت أيمانكم فإن هذا يكون 

 نت وأختها، والمرأة وعمتها، وهكذا.مخصوصا بما جاء في الجمع بين المرأة وابنتها، وبين البنت وأمها، والب
ما أحب أن أخبرهما جميعا، يعني ما أحب أن أطأهما جميعا، فالخبرة الباطنة التي ال تحصل لكل أحد، إنما 
تحصل للزوج فقط، أو السيد فقط، ال يحب أن يجمع بين من حرم هللا عليه، بين ما حرم هللا عليه الجمع بينهما، 

 على الحرث، والنساء حرث.والخبرة والمخابرة تطلق 
 ونهى عن ذلك"

وال شك أن الدليل ليس بقطعي، داللة النصوص على مثل هذا ليست قطعية، إال ما ملكت أيمانكم عمومه يشمل 
الجميع، لكن يبقى أن األصل في الفروج المنع واالحتياط، المنع واالحتياط، فإذا كان الدليل محتمال فالمنع هو 

 المتجه.
عن  -رضي هللا عنه-ني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجال سأل عثمان ثم قال: وحدث

األختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية، إال ما ملكت أيمانكم، يعني عموم هذا، أو 
مع عمتها، وخالتها، يتناول جميع هذا االستثناء يتناول األختين، ويتناول الربيبة مع األم، والعكس، والبنت والمرأة 

 الممنوعات بالنسبة لألحرار.
أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأن تجمعوا بين األختين، فأما أنا فال أحب أن أصنع ذلك، فال أحب أن أصنع ذلك، 

ي باب لورعه لم يفت بالتحريم، ولورعه أيضا ال يرى الجمع، ال يرى الجمع ورعا منه، وال يفتي بالتحريم، وهذا ف
االحتياط ظاهر، لكن يبقى أن الفروج األصل فيها المنع واالحتياط، فال يقدم إال على ما أبيح، ما كانت إباحته 

 ظاهرة ال خفاء فيها.
فسأله عن ذلك فقال: لو كان  -صلى هللا عليه وسلم-قال: فخرج من عنده فلقي رجال من أصحاب رسول هللا 

 ذلك لجعلته نكاال".لي من األمر شيء ثم وجدت أحدا فعل 
يعني لعزرته، تعزيرا بالغا، يمتنع هو ومن يعلم بخبره عن مثل هذا الفعل، ويكون هذا من باب التعزير؛ ألن 

 الدليل ليس بصريح، فيعزر على هذا.
قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. يعني أظن هذا الصحابي الذي سأله ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب 

 .-عنهرضي هللا -



 قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
 وأن من فعل ذلك يستحق التعزير. -رضي هللا تعالى عنه-بلغه مثل ذلك عن الزبير، يعني مثلما قال علي 

ال قال مالك في األمة تكون عند الرجل فيصيبها، يعني يطأها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها ال تحل له، يعني 
يحل له الجمع بينهما، وأن تجمعوا بين األختين، وهذه اآلية تشمل األحرار واإلماء، أنها ال تحل له حتى يحرم 
عليه فرج أختها بنكاح، إما أن يخرجها من ملكه ببيع، أو يزوجها ينكحها عبدا أو حرا ال يملك طول أمة، طول 

بة أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه يحدث فيها ما يمنعه حرة ويخشى العنت، إما بنكاح أو عتاقة، يعتقها، أو كتا
من وطئها، كطالق األخت الحرة، يعني األخت الحرة إذا أراد أن يتزوج أختها فإنه ال يجوز له أن يتزوجها حتى 
يطلق أختها أو تموت، المقصود أنه ال بد من الفراق، أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو عبده غيره، يزوجها 

 عبده غيره، أو يزوجها حرا ال يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، نعم. عبده أو
 طالب:..... 

 إذا كان الطالق رجعيا؟
 طالب:.....

 يعني فترة االستبراء، فترة لالستبراء، يعني مثل عدة الحرة، حتى يعلم براءة رحمها.
 طالب:.....

 ازالت في عصمته، لكن لو كان طالقا بائنا.نعم، هو لو كان طالق، قلنا رجعي، قلنا: إنها زوجة، م
 طالب:.....

على كل حال افترض أن هذه األمة حبلت منه، حامل منه، ثم أراد أن يطأ أختها، وأعتقها وهي حامل منه، وأراد 
أن يطأ أختها، هل يقال إنها مثل الحرة كالطالق الرجعي؟ المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل طالق سنة، ما في 

، لكنها مازالت في العدة حتى تضع، حتى تضع الحمل، هذا إذا كان الطالق رجعيا، بإمكانه أن يراجعها؛ إشكال
 ألنها زوجة ترث، مادامت في العدة، أما هذه إذا أخرجها من يده وباعها انتهت العالقة بينهم، نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت ألبيه

وهب البنه جارية فقال: "ال  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب حدثني يحيى 
 تمسها فإني قد كشفتها".

 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المحبر 
 المجبر.

 أحسن هللا إليك. 
قد أردتها فلم عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد هللا البنه جارية فقال: "ال تقربها فإني 

 أنش  إليها".



وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن األسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي 
منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائ  فقمت فلم أقربها بعد 

 أفأهبها البني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك".
دثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله وح

عنها فقال: "قد هممت أن أهبها البني فيفعل بها كذا وكذا"، فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك وهب 
 البنه جارية، ثم قال: ال تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة".

 تعالى: باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت ألبيه -رحمه هللا-يقول المؤلف 
يعني عكس الباب السابق، عكس الباب السابق، هناك في الجمع بين الموطوءات، وهنا في الجمع بين 

 الواطئين.
 .يقول:حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب البنه جارية فقال: "ال تمسها فإني قد كشفتها"

وهبها له تكون بالنسبة له ملك يمين، أمة، ويستفيد منها بكل ما يستفاد من األمة إال في الوطء؛ ألن أباه قد 
: وال تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء، فأبوه قد نكحها، والنكاح يطلق على -جل وعال-وطئها، فيشملها قول هللا 

وقد وطأها أبوه، والعكس، لو كانت الهبة منا لولد إلى  الوطء، كما يطلق على العقد، فال يجوز له أن يطأها،
 األب، وقد وطئها االبن قبل ذلك ال يجوز لألب أن يطأ.

وفي حكم الوطء االطالع على ما ال يطلع عليه إال الزوج أو السيد، االطالع على ما ال يطلع عليه إال الزوج أو 
 السيد.

أنه قال وهب سالم بن عبد هللا البنه جارية فقال: "ال تقربها  قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر
 فإني قد أردتها فلم أنشط إليها".

أردتها يعني أراد أن يجامعها، ففعل المقدمات، وجلس بين شعبها، لكنه لم يستطع أو لم ينشط أن يجامعها بعد 
 أن كشفها واطلع عليها على ما ال يطلع عليه إال الزوج أو السيد، نعم.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
 فلم أنشط إليها، وفي بعض النسخ: فلم أنبسط إليها.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
المعنى واحد على كل حال، المعنى واحد كأنه فعل مقدمات، ورأى أنه ال يتابع، إما باختياره أو بغير اختياره، 

كل حال أنه اطلع منها على ما ال يطلع عليه إال  إما أن يكون عزف عنها باختياره، أو لم يستطع ذلك، على
 الزوج، أو السيد.



قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن األسود قال للقاسم بن محمد، وكل هذا يؤيد أن 
ن كان  الدخول يحصل بإرخاء الستور، ولو لم يحصل هناك مسيس، وهذا قول معروف عند الحنابلة وغيرهم، وا 

 على المس.النص 
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن األسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا 
عنها، يعني منكشف عنها ثوبها، وهي في القمر، يعني في ضوء القمر، فأعجبه ما رأى منها، فجلس منها 

يطأها، يعني ملك يمين، فجلست منها مجلس  مجلس الرجل من امرأته، فهي ملك يمين، جارية له، يجوز له أن
الرجل من امرأته، فما الذي منعه منها؟ فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، يعني نشط إليها لما رأى منها 
ما رأى في ضوء القمر، ثم بعد ذلك وجد المانع فعزفت نفسه عنها، فلم يقربها بعد، أفأهبها البني يطؤها فنهاه 

 ك".القاسم عن ذل
ألنه رأى منها، واطلع منها على ما ال يطلع عليه إال الزوج أو السيد، وعلى هذا ال يجوز أن يطلع على ما اطلع 
عليه أبوه أو ابنه، وهذا بالعقد أو بالملك الصحيح، فيما يسوغ له أن يطأ وطئا صحيحا، وعلى هذا لو أن رجال 

 ال ما تحرم؟زنى بامرأة هل تحرم على ولده أو على أبيه؟ تحرم وا  
 طالب:.....

على ما تقدم أن الزنا ال يحرم، وال تترتب عليه اآلثار، فإذا كان وطئ بالفعل وهنا مجرد محاولة، ولم يوجد وطء، 
يحرم، إذا كان بمبرر صحيح شرعي، إما بعقد، أو بملك يمين، وهذا هو الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، أما ما 

 ي التحريم فالمحرم ال تترتب عليه آثار شرعية نعم.كان بزنا وشبهه فإنه ال يقتض
 طالب:.....

يقول: عموم، اللفظ النكاح فيما قرره شيخ اإلسالم، ذكرناه سابقا، أن النكاح اللفظ إذا سيق مساق التحريم فإنه 
نكحها يتناول العقد فقط، ويتناول الوطء فقط، يتناول كل واحد على انفراده، فيصح على الموطوءة بزنا أنها 

 األب، وال تنكحوا ما نكح آبائكم.
على رأي شيخ اإلسالم أن النكاح يطلق على الوطء بمفرده كما أنه يطلق على العقد بمفرده فيدخل الزنا في قوله 

: وال تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء، هذا على مقتضى رأي شيخ اإلسالم، أما ما يقرره كثير من -جل وعال-
ا ال تثبت به األحكام، الزنا ال تثبت به األحكام الشرعية؛ ألنه ليس بعقد كما أنه ال تثبت به أهل العلم أن الزن

الثيبوبة واإلحصان، ال يثبت به مثل هذا، المرأة إذا وطئت بزنا ال تزال بكرا، والرجل إذا زنا فهو بكر حكما، ال 
يريدون أن يطردوا الباب ويجعلونه واحدا،  يرتفع عنه الوصف، وال ينتقل إلى اإلحصان بمجرد الوطء بالزنا، هم

ن كانت اآلية عموم لفظ النكاح يشمل الوطء فقط.  وا 
قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية أنه 

أن أهبها البني  وهب، عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: "قد هممت
فيفعل بها كذا وكذا"، فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك، يعني أباه، لمروان كان أورع منك، وهب البنه 

 جارية، ثم قال: ال تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة".



ن غير يعني اطلع منها على ما لم يطلع عليه إال الزوج، لكن مجرد انكشاف الساق يعني من غير قصد، وم
إرادة للنكاح قد ينكشف ساق المحرم، المحرم البنت أو األخت، أو ما أشبه ذلك، وهذا ال يقتضي أن يكون، هذا 
يعني ال يختص به الزوج أو السيد، يعني مجرد انكشاف الساق ال يكفي، نعم، إال إذا صاحب قصد للوطء 

فة، وال شك أن مثل هذا ورع، هذا مزيد كشف ساقها ثم رجع عن ذلك، لكنه هنا: فإني قد رأيت ساقها منكش
 تحري وورع.
 طالب:.....

 يقول: فإني قد رأيت ساقها منكشفة.
 طالب:.....

 ال، ال، كل النصوص التي تقدمت تدل على ما دون الجماع، تدل على ما دون الجماع.
 طالب:.....

 على كل حال هو قول: لمروان كان أورع منك، هذا من باب الورع.
 طالب:.....

تجوز له رؤيته لكن مع ذلك أن القدر الذي يشترك فيه هذه األمة مع المحرم ال يقتضي التحريم، ال يقتضي 
التحريم، إنما يقتضي التحريم ما فوق ذلك مما يختص به الزوج أو السيد، لكن تركها، أوصاه من باب الورع، من 

 باب الورع نعم.
 أحسن هللا إليك.

 الكتاب:باب النهي عن نكاح إماء أهل 
}والمحصنات من يقول في كتابه:  -تبارك وتعالى-قال مالك: ال يحل نكاح أمة يهودية وال نصرانية؛ ألن هللا 
-فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال هللا  المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{

محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم }ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح ال: -تبارك وتعالى
 فهن اإلماء المؤمنات. المؤمنات{

قال مالك: فإنما أحل هللا فيما نرى نكاح اإلماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية 
 والنصرانية؟

 مة مجوسية بملك اليمين.قال مالك: واألمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. وال يحل وطء أ
 تعالى: باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب: -رحمه هللا-يقول 

يجوز نكاح المحصنات األحرار العفيفات من نساء أهل الكتاب، لكن اإلماء من أهل الكتاب ال يجوز نكاحهن، 
ألمة ال يجوز حتى في يجوز نكاحهن بملك اليمين، يجوز وطئهن بملك اليمين، وال يجوز بالنكاح؛ ألن نكاح ا

المسلمة، حتى األمة المسلمة ال يجوز نكاحها، بمعنى أنه يعقد عليها، وهي ملك لغيره، إال بشرط أن ال يجد 
ذا أبيح نساء أهل الكتاب األحرار وهو مستثنى من تحريم  طول الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت كما تقدم، وا 

يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، كما أنه ال يجوز نكاح المرأة الحرة المشركات ولذا قال في نهاية الباب: وال 



المجوسية، وال عموم المشركات، ولم يستثن منهم، من المخالف في الدين إال نساء النساء المحصنات األحرار 
 من أهل الكتاب.

}والمحصنات من كتابه:  يقول في -تبارك وتعالى-قال مالك: ال يحل نكاح أمة يهودية وال نصرانية؛ ألن هللا 
يعني  }والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{

أو نقول: إن أهل الكتاب ليسوا  }وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن{: -جل وعال-هل هذا مخصص من قوله 
فالذي  }لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين{ بمشركين ولو كان فيهم شرك فال نحتاج إلى مخصص؟
أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هم كفار  -رحمه هللا-يقرره جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب 

إجماعا، كفار إجماعا، قالوا: ومن شك في كفرهم كفر إجماعا أيضا، أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن هل 
أو يقال فيهم شرك؟ وفرق بين أن يكون الشخص مشركا أو فيه شرك، فرق بين أن يكون  يقال لهم مشركون 

نما فيهم شرك،  جاهليا أو فيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا، فالذي يقرره الحافظ ابن رجب أنهم ليسوا بمشركين، وا 
، هل يقال إنهم -جل وعال-مثل هذا بعض غالة المبتدعة الذين يصرفون لبعض المخلوقين بعض حقوق هللا 

مشركون، أو يقال فيهم شرك؟ يعني األصل فيهم التوحيد، ثم دخل عليهم الشرك كما دخل على اليهود 
والنصارى، ويكون حينئذ فرق بين هذا وهذا، والشرك إذا وجد أحبط العمل، هذا ما فيه إشكال وال خالف، قد 

ين، يعني أهل الكتاب؟ الفرق لمجرد أننا هل نحتاج إلى يقول قائل: ما الفائدة، ما داموا كفار لماذا ال نقول مشرك
أو ال نحتاج إلى مخصص؛  }ال تنكحوا المشركات{: -جل وعال-مخصص يخرج نساء أهل الكتاب من قوله 

ذا احتجنا إلى مخصص فالمخصص موجود، و المحصنات من الذين أوتوا  ألنهم ال يدخلون أصال في النص، وا 
موجود، والخالف يقرب من أن يكون لفظيا، حتى في المسلم الذي أصله  الكتاب من قبلكم، هذا مخصص

ألحد من خلقه الخالف لفظي، لئن أشركت  -جل وعال-اإلسالم ثم يشرك بصرف شيء من حقوق الرب 
ليحبطن عملك، وهذا قيل في حق أفضل الخلق، لئن أشركت ليحبطن عملك، إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر 

ن يشاء، المشرك خالد مخلد في النار، لكن هل يقال: إنه مشرك، وحكمه حكم المشركين األوائل ما دون ذلك لم
الذين ما عرفوا الدين؟ أو يقال: إن أصله اإلسالم ودخل في اإلسالم بيقين، ونحتاج إلى مزيد تحر في إخراجه 

ال إذا ثبت أنه أشرك وابتدع بدعة مخرجة عن المل ة هذا حكمه حكم الكفار، لكن منه؟ هذا هو الفرق يعني، وا 
 نحتاج إلى مزيد تثبت في إخراجه مما دخل فيه بيقين.

يعني إذا نظرنا إلى األمم الشرقية مثال، في تايالند مثال قرروا في دستورهم أن الديانة األصلية المعتمدة في 
ذا نظرنا في بعض أقطار المسلمين من يقول: ال إله إال هللا،  الدولة البوذية، هؤالء مشركون بال شك، نعم، وا 

ويطوف على قبر، ويطلب من صاحبه الحوائج، هذا شرك أكبر نسأل هللا العافية، هل نقول إن هذا مثل هذا، أو 
نقول هذا من األصل ما دخل في اإلسالم؟ فهو كافر قطعا يقينا، وهذا األصل فيه اإلسالم، ثم بعد ذلك ننظر 

بق عليه حكم المشرك الذي يخلد في النار أو يعذر بجهله، أو لوجود مانع في توافر األسباب وانتفاء الموانع لنط
آخر، هل نقول إن حكمهم واحد؟ هل نقول إن هذا األصل فيه اإلسالم وفيه شرك؟ يعني مثلما يقال اآلن أن 

-ي بعض الناس أتى بناقض فحكمه كفر، خرج من الملة، وال يعذر بإكراه وال بضغط وال بغيره، بدليل أن النب
ما عذر هرقل، لما ضغط عليه، نقول: الفرق ظاهر، هرقل األصل فيه الكفر، ليس  -عليه الصالة والسالم



بمسلم، فال يدخل في اإلسالم إال بيقين، ومن قيل إنه خرج من اإلسالم بمكفر أكره عليه هو في اإلسالم بيقين ال 
، بدليل أن هرقل أكره، نقول: فرق بين من األصل يخرج منه إال بيقين، فرق بين هذا وهذا، اإلكراه ال يعذر فيه

فيه اإلسالم، دخل فيه بيقين ال يخرج إال بيقين، تقبل فيه الموانع، ومن كان األصل فيه الكفر ال يدخل فيه إال 
 بيقين، نعم.
 طالب:.....

نص القاطع هذا ال ))كذب، مات على نصرانيته((قال:  -عليه الصالة والسالم-المقصود أنه عندنا النبي  
 هذا حديث هذا. ))كذب الخبيث مات على نصرانيته((عندنا، 

}والمحصنات من يقول في كتابه:  -تبارك وتعالى-قال مالك: ال يحل نكاح أمة يهودية وال نصرانية؛ ألن هللا 
-هللا فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال  المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{

}ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم : -تبارك وتعالى
؛ ألن نكاح األمة خالف األصل، خالف األصل، فيقتصر فيه على مورد النص، من فتياتكم المؤمنات{

 المؤمنات، فهن اإلماء المؤمنات.
 اإلماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية؟ قال مالك: فإنما أحل هللا فيما نرى نكاح

قال مالك: واألمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، تحل لسيدها بملك اليمين، كاألمة المسلمة، 
ن يمنع من نكاح بخالف النكاح الذي فيه عقد، الذي فيه عقد، فإذا منع من نكاح األمة المسلمة إال بالشروط فأل

األمة اليهودية أو النصرانية من باب أولى، وتحل األمة بمجرد ملك اليمين سواء كانت مسلمة أو يهودية أو 
 نصرانية.

 وال يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين؛ ألنها مشركة، وقد حرم على المسلم أن ينكح المشركة حتى تؤمن.
 طالب: حتى لو كانت؟؟؟؟

 نعم، إيه؟
 ..طالب:...

أو في معناه، المقصود أنهم كفار خالدون مخلدون في النار، هذا ما فيه إشكال، هذا أمر مجمع عليه، ثم بعد 
ذلك هل يقال إنهم مشركون من أجل أن نطلب مخصص لقوله: وال تنكحوا المشركات، أو ليسوا بمشركين فال 

ذا طلبنا مخصصا فالمخصص موجو  د يعني، فالخالف في نظري نحتاج إلى مخصص كما قال ابن رجب؟ وا 
 يقرب من اللفظي.

 طالب:.....
 األمة يعني في السبي مثال غزا المسلمون الكفار المشركين فسبوا منهم، سبايا أوطاس مثال.

 طالب:.....
سبايا أوطاس، ال توطأ أمة حتى تسبرأ، فهذه الغاية، لكن يعارض ذلك وال تنكحوا المشركات، وهل المقصود 

أو النكاح الشامل للعقد وملك اليمين الذي هو يساوي الوطء؟ المسألة خالفية بين أهل العلم، ومالك النكاح بالعقد 



قال في سبايا  -عليه الصالة والسالم-يقول: وال يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، والحديث أن النبي 
 نعم يدل على أن المشركة توطأ نعم. ))ال توطأ حتى تستبرأ((أوطاس: 
  إليك.أحسن هللا

 باب ما جاء في اإلحصان
 }المحصنات من النساء{حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال 

 هن أوالت األزواج ويرجع ذلك إلى أن هللا حرم الزنا.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقوالن" إذا نكح الحر األمة فمسها 

 د أحصنته.فق
 قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن األمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته.

قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح وال تحصن الحرة العبد إال أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد 
 عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته.

قال مالك: واألمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه ال يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى 
تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها واألمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها 

 فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق
 الك: والحرة النصرانية واليهودية واألمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها.وقال م
 تعالى: باب ما جاء في اإلحصان -رحمه هللا-يقول 

بالنكاح الصحيح، وهو الذي تترتب عليه آثار الحدود، الوطء بنكاح صحيح،  اإلحصان يطلق ويراد به الوطء 
فرق بين الثيب والبكر بهذا فالثيب من وطئ بنكاح صحيح، أو وطئت بنكاح  تترتب عليه آثار الحدود، من

صحيح، والبكر من لم يطأ في نكاح صحيح، ولو حصل منه الوطء ال بنكاح صحيح، وكذلك البكر من النساء، 
يطلق اإلحصان ويراد به العفة، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، العفيفات من أهل الكتاب، وله عدة 

 قات.إطال
 تعالى: باب ما جاء في اإلحصان -رحمه هللا-يقول 

هن أوالت  }المحصنات من النساء{حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
األزواج، هن أوالت األزواج، يعني ذوات األزواج، يعني ال يجوز نكاح المحصنات من النساء اللواتي في ذمم 

 إلى أن هللا حرم الزنا. األزواج، ويرجع ذلك
 فمن وطئ امرأة وهي تحت رجل، تحت زوج، هذا هو الزنا الموجب للحد.

قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقوالن، ابن شهاب والقاسم، كانا 
 يقوالن: إذا نكح الحر األمة فمسها فقد أحصنته.

 فهو محصن. لماذا؟ ألنه وطئ بنكاح صحيح،
 قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن األمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته.



ال ما تحصن، على الضابط الذي ذكروه  لكن ملك اليمين؟ رجل بكر ما تزوج، فاشترى جارية، فوطئها، تحصن وا 
 صحيح، إنما وطئ بملك يمين.في اإلحصان والثيبوبة أنه ال يندرج تحته هذه الصورة، يعني ما وطئ بنكاح 

 قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن األمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته.
قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، وال تحصن الحرة العبد، 

إلحصانه وعدمه، ما دام عبد سواء وطئ بنكاح أو لم  لماذا؟ الحرة ال تحصن العبد، إال أن يعتق؛ ألنه ال أثر
 يطأ، مادام عبد حده نصف ما على المحصنين من العذاب.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
يقول هنا: وال تحصن الحرة العبد، نعم، ولو نكحها، إال أن يعتق، لماذا؟ ألنه ال أثر إلحصانه، ما دام عبد فليس 

لحد فيه مطلقا الجلد، إال أن يعتق، وهو زوجها، فإذا عتق وهو زوجها، فقد وطئ من، فليس حده الرجم، إنما ا
بنكاح صحيح، وهو حر حده الرجم كالحر، فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن، يعني 

ال ما يصح؟   الحرة تحت العبد بالنكاح يصح وا 
 طالب:.....

 ليش؟ ويش المانع؟
 طالب:.....
ال ما صح؟ يصح، ما في إشكال.بريرة لما   عتقت حرة، اختارت نفسها، لكن لو اختارته، صح وا 

 طالب: ابتداء.
ابتداء واستمرارا ما في إشكال، إذا رضيت به، ورضي أهلها، ما في ما يمنع، واألوالد يتبعون األم في الحرية 

 والرق 
 ته.فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأ
 فليس بمحصن يعني حكما بمعنى أنه ال يتجه إليه حكم المحصن إذا زنا.

قال مالك: واألمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، األمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها يعني بنكاح 
بنكاح صحيح أن  قبل أن تعتق، فإنه ال يحصنها نكاحه إياها وهي أمة، مثلما قلنا في العبد أن حدها ولو وطئت

حدها نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم ال يتنصف، إذا تجلد نصف الحد، حتى تنكح بعد عتقها 
ويصيبها زوجها فذلك إحصانها، واألمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا 

 بها بعد أن تعتق.عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق، إذا هو أصا
وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية واألمة المسلمة يحصن الحر المسلم يحصن الحر المسلم؛ ألن الحد 

 ينطبق عليه أنه نكح أو وطئ بنكاح صحيح، إذا نكح إحداهن فأصابها.
 نعم.
 أحسن هللا إليك. 



 باب نكاح المتعة:
رضي هللا - والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد هللا

أن رسول  -رضي هللا تعالى عنه-عن علي بن أبي طالب  -رضي هللا تعالى عنه-م عن أبيهما -تعالى عنه
 نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر اإلنسية. -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

-بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
رضي -فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب  -رضي هللا تعالى عنه

 فزعا يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت". -هللا تعالى عنه
 كاح المتعة:تعالى: باب ن -رحمه هللا-يقول المؤلف 

وهي النكاح والزواج المؤقت، ينتهي بأمد محدد، يتزوج فالنة إلى يوم كذا من شهر كذا، أو إلى رأس الشهر أو 
رأس السنة، هذا هو نكاح المتعة، هذا إذا اتفق عليه الطرفان، وكان األمد معلوما عند الطرفين، أما إذا تزوج 

مدا لهذا النكاح، لكنه ال يتفق عليه في العقد، بحيث لو أعجبته وفي نيته أن يفارق، ولو حدد في نفسه وقتا وأ
هذه المرأة واستمر معها، أو لم تعجبه وطلقها قبل الوقت المحدد األمر عند أهل العلم يسمى بالنكاح بنية 

- الطالق، نكاح بنية الطالق وعامة أهل العلم على جوازه، وما عرف المخالفة فيه إال من األوزاعي، األوزاعي
ورواية في المذهب عند الحنابلة لكن عامة أهل العلم على جوازه شريطة أال يعلم الطرف الثاني ال  -رحمه هللا

تصريحا وال تلويحا، ال بإخبار لفظي وال عرفي، بمعنى أنه ال يصل الخبر إلى الطرف الثاني بأي وسيلة كانت، 
ا، فإذا ذهب إلى بني فالن، أو إلى البلد الفالني ولو كان بواسطة العادة المطردة، يعني بعض الناس عرف بهذ

يعرفون أنه سوف يطلق في مدة كذا، وهذا جرى من عادته، أو عرفوا من هذا السمسار أنه ال يأتي إال بهذا 
النوع، أو أهل هذا البلد عرفوا أنهم واستفاض عندهم هذا بحيث يغلب على الظن أن النكاح ال يستمر بل هو 

 كم المتعة، نعم.مؤقت، هذا يأخذ ح
 طالب:.....

 من دون الطرف الثاني؟
 طالب:.....

 ال، هذا يحرم عليه هو فقط، عليه هو، إذا ما عرفوا ما لهم عالقة، على كل حال ما لهم عالقة.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد هللا والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف 

أن  -رضي هللا تعالى عنه-عن علي بن أبي طالب  -رحمه هللا-أبيهما محمد بن الحنفية بابن الحنفية، عن 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر، حرمت المتعة، كانت جائزة ثم حرمت، ثم  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

تد بقوله من أهل أبيحت للحاجة، ثم حرمت إلى قيام الساعة، استمر تحريمها المؤبد، فهي حرام عند كل من يع
العلم وذكر عن بعض الصحابة، ذكر ابن حزم عن ثمانية من الصحابة أنهم أباحوها، لكن الحافظ ابن حجر 
ذكر عنهم باألسانيد الصحيحة أنهم رجعوا عن هذه األقوال، رجعوا عن هذه األقوال، فثبت تحريمها فصار 

ذلك إال الروافض، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، إجماعا تحريم المتعة، ولم يقل بذلك، وال يعرف من يقول ب
استمر النهي إلى قيام الساعة حتى قال عمر: إني ال أوتى برجل نكح المتعة إال جلدته الحد، ولذا يختلف أهل 



العلم في ناكح المتعة هل يحد أو يعزر، هل يحد حد الزنا أو يعزر؟ ألنه نكاح باطل، وجوده مثل عدمه، فقول 
 أنه يحد، ومن أهل العلم من يدرأ هذا الحد بهذه الشبهة بشبهة العقد. عمر يدل على

 وعن أكل لحوم الحمر اإلنسية.
فقال: أكلت  -عليه الصالة والسالم-الحمر األهلية كانت تؤكل، فلما كان يوم خيبر جاء من جاء إلى النبي 
لحوم الحمر، وأرسل من يقول إن هللا الحرم، ثم جاء من يقول: أفنيت الحرم، فأمر بإهراق القدور وهي تفور ب

ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر اإلنسية فهي حرام، والوصف باإلنسية وصف مؤثر، يدل على أن غير اإلنسية 
 لحمها مباح.

قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب 
استمتع بامرأة، يعني نكحها نكاحا مؤقتا، استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن  فقالت: إن ربيعة بن أمية

 الخطاب فزعا يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت".
تقدم بالبيان للناس وتحذير الناس، أو تقدمت على ما سبق يعني سبقت بالرجم لرجمت، أو تقدمت يعني سبقت 

ولد هذا الحمل ينسب إليها، أو ينسب إليه، يقال: الولد للفراش، أو ينسب إليه يقال: بالرجم لرجمت، وعلى هذا فال
هذا ولد شبهة؟ على الخالف في حد ناكح المتعة، من قال يحد حد زنا يقول: هذا ولد زنا، ومن قال: يدرأ عنه 

 الحد بشبهة العقد يقول: الولد ولد شبهة ينسب إلى أبيه، نعم.
 طالب:.....
ن سمع أن ابن عباس مثال يجيز المتعة، وما عرف أن ابن عباس رجع عن هذا القول، نعم، هل له إيه لكن م

ال ما عنده شبهة؟  شبهة وا 
ابن حزم ذكر هذا عن جمع من الصحابة لكن الحافظ ابن حجر قرر باألسانيد الصحيحة النقل عن هؤالء أنهم 

 رجعوا عن ذلك فصار إجماعا، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 كاح العبيد:باب ن
 حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة".

 قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
ن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل  قال مالك: "والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وا 

 بالنكاح التحليل". يفرق بينهما على كل حال إذا أريد
 قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: "إن ملك 

 إن، إن ملك، إن ملك
 أحسن هللا إليك. 

ن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طالقا".  إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طالق وا 
 كته وهي في عدة منه لم يتراجعا إال بنكاح جديد.قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا مل

 تعالى: باب نكاح العبيد: -رحمه هللا-يقول 



 نكاح العبيد يعني زواجهم بالعقد إما أمة كما هو الغالب أو يكون نكاح العبد لحرة إذا رضيت بذلك.
 ع نسوة".قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أرب

 فهو كالحر. }فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع{يعني كالحر، 
 قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 

 أن األمر فانكحوا يتجه إلى العبيد كما يتجه إلى األحرار.
يثبت نكاحه موقوفا قال مالك: "والعبد مخالف للمحلل، العبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه" يعني 

على إذن سيده، يعني لو نكح وتزوج بغير إذن سيده هل نقول: النكاح باطل مثل نكاح المحلل، أو نقول: 
ن لم يأذن له  موقوف؟ كالتصرف الفضولي، نعم، يقول: العبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وا 

لى كل حال؛ ألنه نكاح باطل على ما تقدم، إذا أريد سيده فرق بينهما، فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما ع
 بالنكاح التحليل"

 قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته، العبد يملك امرأته، يمكن عبد وامرأته أمة، نعم.
 طالب:.....

 كها هو متزوج من األصل متزوج بها من األصل، وعلى رأي مالك أنه يملك بالتمليك، إذا مل
العبد إذا ملك امرأته أو الزوج يملك امرأته، الزوج يعني الحر، يملك امرأته التي تزوجها وهي أمة بالشرطين 
المعروفين، يعني ال يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت ثم يملكها، تجتمع لديه قيمتها ثم يشتريها من 

 سيدها.
يكون فسخا بغير طالق، لماذا؟ ألن النكاح على هذه  إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طالق،

الصفة خالف األصل، نعم كان نكاح بالشرطين المعروفين ال يجد طول حرة، نعم، ويخشى على نفسه العنت، 
لكن مثل هذا هل يمنع من ملك اليمين، يمنع من نكاح األمة، لكن ال يمنع من ملك اليمين، أبيح له نكاح األمة 

 وفين فتيسر له ملك اليمين الذي ال خالف في جوازه.بالشرطين المعر 
ن  يقول: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طالق، يكون فسخا بغير طالق، بغير طالق، وا 
تراجعا بنكاح بعد، يعني عقد، جدد العقد من جديد، لم تكن تلك الفرقة طالقا" يعني ال تحسب من الطلقات 

 لقات الثالث، هي مجرد فسخ ال طالق.الثالث، ال تحسب من الط
قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته، عبد تزوج حرة، فصار عندها من المال ما يساوي قيمة هذا العبد فاشترته 

 وأعتقه، والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إال بنكاح صحيح.
ا وهي مازالت في العدة، لم يتراجعا إال بنكاح صحيح، إال بنكاح جديد، كيف في عدة منه؟ نعم؟ طلقها، هو طلقه

ن تراجعا بنكاح بعد وما حصل طالق، حصل فسخ، فلن تحسب، وهنا إذا طلقها حسبت، لم يتراجعا إال  لكن وا 
 بنكاح جديد، نعم.

 طالب:.....
 يعني فرقة دائمة، نعم.

 طالب:.....



 ه.مو بيتزوج، هو ما يتزوج إال أربع، إي
 يقول: ينكح العبد أربع نسوة، مثل الحر، أربعة أحرار، نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله:

يسلمن  -صلى هللا عليه وسلم-حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول هللا 
بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن: 

صلى هللا عليه -بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من اإلسالم، فبعث إليه رسول هللا 
أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول هللا  -وسلم

ال سيره شهرين، فلما  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  إلى اإلسالم، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وا 
بردائه ناداه على رءوس الناس فقال: يا محمد إن هذا  -صلى هللا عليه وسلم-قدم صفوان على رسول هللا 

ال سيرتني شهري ن وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وا 
فقال: ال وهللا ال أنزل حتى تبين لي فقال رسول  ))انزل أبا وهب((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

قبل  -صلى هللا عليه وسلم-( فخرج رسول هللا ))بل لك تسير أربعة أشهر(: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
فقال صفوان: أطوعا أم كرها فقال: هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسالحا عنده، 

وهو  -صلى هللا عليه وسلم-فأعاره األداة والسالح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول هللا  ))بل طوعا((
بينه وبين  -صلى هللا عليه وسلم-كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول هللا 

 عنده امرأته بذلك النكاح. امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت
 وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "كان بين إسالم صفوان وبين إسالم امرأته نحو من شهر".

قال ابن شهاب: "ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى هللا ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إال فرقت هجرتها 
 ا قبل أن تنقضي عدتها"بينها وبين زوجها، إال أن يقدم زوجها مهاجر 

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل 
فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من اإلسالم حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى 

عام الفتح فلما  -صلى هللا عليه وسلم- قدمت عليه باليمن فدعته إلى اإلسالم فأسلم، وقدم على رسول هللا
 وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك". -صلى هللا عليه وسلم-رآه رسول هللا 

ذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عر  عليها اإلسالم فلم تسلم؛ ألن هللا  -قال مالك: "وا 
 ".}وال تمسكوا بعصم الكوافر{كتابه: يقول في  -تبارك وتعالى
 تعالى: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله: -رحمه هللا-يقول المؤلف 

أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع، ولم  -عليه الصالة والسالم-يعني في الباب أن زينب بنت النبي 
تنتظر فإن أسلم زوجها وقت العدة استمر النكاح، يفرق بينهما من أول األمر، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنها 

ن انتهت العدة قبل إسالمه فرق بينهما.  وا 



يسلمن  -صلى هللا عليه وسلم-وهنا يقول: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول هللا 
بنت الوليد بن المغيرة بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، ثم ذكر منهن، يقول: منهن: 

وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، هذه القصة ال شك أنها مرسلة، وابن شهاب ما حضر، يحكي 
قصة لم يشهدها، وأصلها في صحيح مسلم، أصلها في صحيح مسلم، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم 

ن يدرك فيقتل، أو يرغم على اإلسالم، فبعث إليه الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من اإلسالم، خشية أ
ليكون أمارة  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم-وعالمة على صدقه، أمانا لصفوان بن أمية، وتصديقا لوهب بن عمير، ودعاه رسول هللا 
أن يقدم عليه، وهذا األمر معمول به إلى اآلن، يعني إذا أراد أن يصدق الرسول بعث معه شيئا إلى اإلسالم و 

صلى هللا عليه -يعرف به، يعرف أن هذا لفالن، يدل على صدقه، وأنه بالفعل جاء منه، ودعاه رسول هللا 
ال سيره شهرين، ثم بعد  -وسلم ذلك قال: بل لك أن تسير أو إلى اإلسالم، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وا 

}براءة من هللا ورسوله إلى الذين عاهدتم من تسير أربعة أشهر، يعني على ما جاء في أول سورة براءة، 
ال يسيره شهرين، فلما قدم صفوان على  المشركين فسيحوا في األرض أربعة أشهر{ يعطيه هذه المهلة، فقال: وا 

بهذه األمارة، بهذه العالمة، ناداه على رءوس الناس فقال: يا محمد؛  بردائه، -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
، قال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك -جل وعال-ألنه مشرك، ال يعتقد أنه رسول من هللا 

صلى هللا عليه -وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وسيرتني شهرين فقال رسول هللا 
يعني أبا وهب هذه كنيته، فقال: ال وهللا ال أنزل حتى تبين لي، ويستعمل مثل هذا  ))انزل أبا وهب((: -سلمو 

األسلوب للضغط على المقابل يعني إذا طرق عليك الباب شخص فقلت له: ادخل، قال: ال وهللا ال أدخل حتى 
ل: وهللا ما أشرب حتى تجيبني لما أطلب، تجيبني لما أطلب، أو دخل ثم سكبت له الماء أو القهوة أو الشاي قا

 يعني هذه طريقة معروفة عند العرب، ومتوارثة بينهم.
 ))بل لك تسير أربعة أشهر((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال: ال وهللا ال أنزل حتى تبين لي، فقال رسول هللا 

بعة أشهر، وينظر في أمره قبل هوازن بحنين؛ ألنه ذهب ليسير أر  -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسول هللا 
قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره  -صلى هللا عليه وسلم-ويختار، نعم، فخرج رسول هللا 

أداة وسالحا عنده، أداة وسالحا عنده، وهذه استعارة واستعانة بمشرك، لكنه قال: أطوعا أم كرها؟ يعني هل 
ال عارية مضمونة مستردة؟  فأعاره األداة والسالح الذي  ))بل طوعا((بل عارية، طوع، فقال: تأخذها غصب وا 

وهو كافر، وهو كافر، ثم خرج صفوان مع رسول  -صلى هللا عليه وسلم-عنده، ثم خرج صفوان مع رسول هللا 
-وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. -ى هللا عليه وسلمصل

 لعل هذا قبل أن تخرج من العدة؛ ألن المدة قريبة.
يقول ابن عبد البر: ال أعلم ويتجه يتصل بوجه صحيح هو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب 

 شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء هللا تعالى.إمام أهلها يعني إمام أهل السير، و 
 وعلى كل حال األصل، أصل القصة في مسلم، واستعارة السالح صحيحة.



 قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "كان بين إسالم صفوان، وبين إسالم امرأته نحو من شهر".
 يعني ما خرجت من العدة.

امرأة هاجرت إلى هللا ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إال فرقت هجرتها  قال ابن شهاب: "ولم يبلغنا أن
 بينها وبين زوجها، إال أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها".

وعلى هذا يكون الممنوع في نكاح المشرك المسلمة في ابتداءه ال في استمراره، ال في استمراره على أن 
 قضاء العدة.االستمرار له أمد، وهو ان

قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل 
فأسلمت يوم الفتح، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من 

دعته إلى اإلسالم فأسلم، هذا من يمنها اإلسالم حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ف
وبركتها عليه، فذهبت إليه، وحرصت على إسالمه حتى دخل في اإلسالم، وال شك أن النساء لهن تأثير على 
الرجال، كما أن الزوج له تأثير على امرأته، فكل منهما يؤثر على اآلخر، إما بالخير أو بالشر، فهذه تبعته إلى 

ته إلى اإلسالم فاسلم، وعمران بن حطان كان على الجادة، ثم تزوج خارجية فدعته أن وصلت إلى اليمن ودع
ن كانوا من  إلى مذهب الخوارج فصار من رؤوسهم ودعاتهم، فال يتساهل في شأن النساء؛ ألن بعض الشباب وا 

إن شاء هللا  طالب العلم، حرصه على الجمال أكثر من الدين، يقول: الدين يأتي بالدعوة، نستغل الدعوة وتهدى
تعالى، لكن الجمال ما يأتي ال بدعوة وال بغيرها، الجمال خلقي، يقول: الديانة تأتي بالدعوة، والسياسة والرفق 

لتي هي أحسن حتى تستقيم، والذي حصل، يعني يحصل أن تهدى المرأة بسبب زوجها، لكن الحكمة وباواللين ب
 حصل العكس كثير، يعني من ظل بسبب امرأته كثير.

وال أنسى شخصا من طالب العلم لحيته إلى سرته، وطالب في دراسة عالية شرعية ولحيته مألت صدره، ثم بعد 
ال تدريج، أبدا، يعني من لحية كثة إلى ال  ذلك جاء للدرس حليق بالموسى، يعني مو مسألة يعني تخفيف وا 

ال اللحية، ومع ذلك استمر في طلب العلم، يقول:  شيء، بالموسى، فلما سئل قال: إن المرأة اشترطت إما أنا وا 
ما في تنافر، لكن انظر إلى التأثير إلى أي حد يكون، يعني التأثير في األمور الخفية كثير، لكن في األمور 
الظاهرة فجأة كذا، هذا أمر موحش، ال شك أن هذا أمر موحش، يعني إذا كانت االستجابة في األمر الظاهر، 

ناس إليه، يعني أمر مقلق، فكيف باألمور الخفية، يعني لو دعته إلى أن يقتني قناة الذي كثير يخشى من نظرة ال
من قنوات السوء نعم هذا قد يستجيب بدون تردد، قد يستجيب، التردد فيه أقل من أن يحلق لحيته حلقا تاما؛ ألن 

 ة الخالق، وهللا المستعان.هذا أمر خفي ال يرى أمام الناس، وكثير من الناس يردعه رؤية الخلق، وال يردعه رؤي
هذه ارتحلت إلى اليمن، حتى قدمت عليه فدعته إلى اإلسالم فأسلم، هذا يدل على أن المرأة ال شك أن لها تأثير 

 على الزوج.
وثب إليه  -صلى هللا عليه وسلم-عام الفتح فلما رآه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وقدم على رسول هللا 
جهل أحد الشجعان المعروفين، له أثر وغناء في الحروب، هذا يفرح بإسالمه، وثب إليه  فرحا، عكرمة بن أبي

 فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك".



ذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، يعني ما ينتظر إلى عدة، إذا اسلم الرجل قبل امرأته،  قال مالك: "وا 
ينتظر إلى انتهاء العدة، لكن إذا أسلم قبلها وقعت الفرقة فورا، إذا عرض عليها اإلسالم فلم إذا أسلمت قبله 
 ".}وال تمسكوا بعصم الكوافر{يقول في كتابه العظيم:  -تبارك وتعالى-تسلم؛ ألن هللا 

ال لزمت الفرقة.  ال تمسكوا، ال مدة طويلة وال قصيرة، يعرض عليها اإلسالم فإن أسلمت وا 
تعالى في إغاثة اللهفان في باب الحيل امرأة حاولت فراق زوجها بشتى الوسائل بالطالق،  -رحمه هللا-يم ابن الق

بالخلع، بأي وسيلة فعجزت، تمسك بها، فأفتاها من أفتاها بأن ترتد، نسأل هللا العافية؛ ألنها إذا ارتدت خالص 
فسئل ابن المبارك قال: من  كوا بعصم الكوافر{}وال تمسيقول:  -جل وعال-انتهت، يجب عليه فراقها؛ ألن هللا 

أفتى بهذه الفتوى فقد كفر، من أفتى بهذه الفتوى فقد كفر، وقال بهذا القول جمع من أهل العلم، وال شك أن فيه 
تحذير وتنفير من مثل هذه الفتوى، وتشديد في أمرها، واألمر عظيم، خطير أن يفتى المرء بأن يكفر، نسأل هللا 

 العافية.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما جاء في الوليمة:

أن عبد الرحمن بن  -رضي هللا تعالى عنه-حدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
-وبه أثر صفرة فسأله رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-جاء إلى رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عوف 

 ))كم سقت إليها؟((: -صلى هللا عليه وسلم-زوج فقال له رسول هللا فأخبره أنه ت -صلى هللا عليه وسلم
 ))أولم ولو بشاة((.: -صلى هللا عليه وسلم-فقال: زنة نواة من ذهب فقال له رسول هللا 

كان يولم  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "لقد بلغني أن رسول هللا 
 ز وال لحم".بالوليمة ما فيها خب

صلى هللا عليه -ما أن رسول هللا -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
 ))إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها((.قال:  -وسلم

 أنه كان يقول: "شر -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أبي هريرة 
 وليمة يدعى لها األغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى هللا ورسوله".الطعام طعام ال

 -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك عن إسحق بن عبد هللا بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك 
 يقول:

بت مع رسول : فذه-رضي هللا عنه-لطعام صنعه قال أنس  -صلى هللا عليه وسلم-إن خياطا دعا رسول هللا 
رضي هللا -إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد  -صلى هللا عليه وسلم-فرأيت رسول هللا  -تعالى عنه
 ذلك اليوم".

 ي الوليمة:تعالى: باب ما جاء ف -رحمه هللا-يقول 



جابتها  والمقصود بها وليمة العرس، وليمة العرس، وهي في األصل على الزوج في اليوم األول من أيام النكاح، وا 
ذا  واجبة إذا لم يكن ثم منكر، أما إذا كان ثم منكر وال يستطيع اإلنكار وال التغيير فإنه ال يجوز له المجيء، وا 

ال لزمه االنصراف، ومعلوم مستفيض ما في  جهل األمر ثم حضر ووجد منكر، إن استطاع اإلنكار والتغيير وا 
أفراح المسلمين في بلدان المسلمين من المنكرات التي تجعل اإلنسان يعيد النظر في إجابة هذه الدعوات، بأن 
ن كانوا من أهل االستقامة  يجيب أهل االستقامة، وأهل التحري، وأهل فرض الكلمة على غيره، وبعض الناس وا 

ذا كان سلمان وأبو الدرداء أجابا دعوة ابن عمر، فلما رأيا الستور على الجدران إ ال أنه يغلب في هذا الباب، وا 
رجعا، رجعا ما طعما معه فأين هذا المنكر من منكرات تحصل اليوم في أعراس المسلمين، وفي أفراحهم، ال 

تخيل وقوعها بين نساء المسلمين يعتصر سيما في مجتمع ومحيط النساء، يحصل أشياء مجرد ذكرها أو مجرد 
له القلب، يعني يحصل أشياء في داخل القصور، وفي حواليها، مما يعرفه أهل الحسبة أكثر من غيرهم، 
فالمتحري الحريص على عرضه وعلى نفسه يدرس وضع الداعي قبل أن يستجيب هو بنفسه أو يزج بأهله، 

ا من المنكرات الالزمة والمتعدية أيضا؛ ألنه إضافة إلى ما يتصف بزوجته، ببناته إلى هذه المجتمعات التي فيه
به بعض النساء من التحلل أيضا قد يتعدد هذا الضرر وهذا الشر بالتصوير وغيره، حصل كوارث، حصل 
ذا كان في بالدنا وهلل الحمد ال يختلط الرجال بالنساء لكن المنكرات موجودة،  فواجع من هذا االختالط المشين، وا 

لمنكرات موجودة وهي كافية في عدم اإلجابة، فالذي يمنع منعا باتا زوجته أو زوجاته أو يمنع بناته من حضور ا
هذه األفراح له عذره، وال يأثم بذلك، بل هو مأجور إن شاء هللا تعالى، ولو كانت الدعوة من أقرب الناس إليه؛ 

ذه األعراس في بلدان يختلط فيها الرجال بالنساء، ألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا وجدت ه
 ويحصل ما يحصل من منكرات، مما يعرفها أهل تلك البالد، ومن حضرهم من غيره.

تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن  -رحمه هللا-يقول 
أثر صفرة، ردع أو ردغ من زعفران، وقد جاء النهي عن وبه  -صلى هللا عليه وسلم-عوف جاء إلى رسول هللا 

لبس الثوب المزعفر، وأجاب أهل العلم عن مثل هذا بأنه لحق ثوبه من ثوب امرأته من غير قصد، أو أنه 
يتجاوز في وقت في أيام العرس أكثر من غيرها، لكن الجواب المرضي عند أكثر أهل العلم أنه لصق به من 

 د.ثوب امرأته من غير قص
فأخبره أنه تزوج، يعني ما هذا األثر؟ أنه تزوج، فقال له  -صلى هللا عليه وسلم-وبه أثر صفرة، فسأله رسول هللا 

فقال: زنة نواة من ذهب، منهم من يقول أن زنة النواة  ))كم سقت إليها؟((: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
د بالنواة نواة التمر، بقدرها من الذهب، فقال له رسول هللا معيار محدد عند أهل الذهب، ومنهم من يقول إن المرا

 .))أولم ولو بشاة((: -صلى هللا عليه وسلم-
أولم  -عليه الصالة والسالم-أمر، مما يدل على وجوب الوليمة، ولو بشاة، يعني أقل شيء تكون الشاة، والنبي 

ه إلى مثل عبد الرحمن بن عوف؛ ألنه قادر بأقل من ذلك، وغيره أولم بأقل من ذلك، لكن مثل هذا األمر يتج
 ومستطيع، فالقادر والمستطيع ال تقل الوليمة عنده عن شاه، وغيره كل بقدره وحسبه.

كان يولم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "لقد بلغني أن رسول هللا 
 بالوليمة ما فيها خبز وال لحم".



في كل وقت وفي كل حين، الخبز واللحم، ويرى الهالل ثم الهالل ثم  -عليه الصالة والسالم-يسر له ألنه ال يت
 نار. -عليه الصالة والسالم-الهالل ثالثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيته 

 ))إذا دعيقال:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
 .أحدكم إلى وليمة فليأتها((

 هذا يدل على وجوب اإلجابة إلى وليمة العرس بالشرط المعروف عند أهل العلم إذا لم يكن ثم منكر.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة 

األغنياء ويترك المساكين؟ ألن الظرف ظرف مباهاة، الزوج يدعى لها األغنياء ويترك المساكين، لماذا يدعى 
يريد أن يتجمل عند أصهاره عند أنسابه وال يأتي بمساكين، يأتي بأعيان ووجهاء، ليبين أن له قيمة وأن له مركز 
اجتماعي ومرموق، لكن لو جمع المساكين والفقراء وذهب بهم وترك هؤالء األغنياء يخيل إليه أنه يسقط من 

أصهاره، وأنسابه، وعرفنا من كبار أهل العلم من يكثر المساكين على مائدته، ويجلسون مع األغنياء وال  عيون 
 وعند خلقه إال رفعة، وهللا المستعان. -جل وعال-فرق، وقد يقدمون عليهم، وما زادهم ذلك عند هللا 

 سوله"."يدعى لها األغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى هللا ور 
هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة، ومع األسف األيام التي نعيشها تفاوت تصورات الناس، وفساد تصوراتهم، 
يوجد في كثير من الناس، يعني ليسوا قلة، تجد من الناس من إذا دعي تضايق، تضايق تضايقا شديدا، وعد هذا 

ذا لم يدعى هذا الذي تضايق لو لم يد عى لوقع في نفسه أمر عظيم، فكيف إذا دعي تكليف بما ال يطاق، وا 
ال فاألصل  ذا لم يدعى حصل في نفسه هذا األمر؟ ال شك أن هذا من فساد القلوب وتغير الفطر، وا  تضايق، وا 
إن كنت صادقا في أنك ال تستطيع الحضور أو يشق عليك الحضور، أن تفرح إذا لم تدعى، ما هو بيقع في 

ن  نفسك أنك لم تدعى، وأنك أهملت، وأنك ال تستحق الدعوة، أو يخيل لك الشيطان ويوسوس لك ما يوسوس، وا 
كنت بالفعل تتضايق إذا لم تدعى، فكيف تتضايق إذا دعيت، وهللا المستعان، والنفوس مشحونة بمثل هذه 

 التصرفات.
 قال: وحدثني عن مالك عن إسحق بن عبد هللا بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول:

صلى هللا عليه -لطعام صنعه قال أنس: فذهبت مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-دعا رسول هللا إن خياطا 
 -عليه الصالة والسالم-ال يرد الداعي، يجيب الدعوة  -عليه الصالة والسالم-إلى ذلك الطعام، النبي  -وسلم

 جبرا لخاطر الداعي.
دي فأجاب الدعوة من باب التأليف، وقدم له خبز من فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، وأضافه يهو 

شعير وا هالة سنخة، يعني متغيرة، أشرف الخلق يقدم له هذا لكن الواحد منا لو يدعى إلى وليمة أو إلى طعام، 
ويقدم له شيء أقل مما توقع صار في نفسه مثل الجبل، وهو لن يأكل وال عشر معشار ما قدم، لكن هكذا 

 على شيء فيصعب فطامها عنه. النفوس، يعني عودت
تعالى، قال له  -رحمه هللا-فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، واحد من المشايخ العباد المعروفين توفي 

شخص: عندي لك هدية يا أبا فالن، ثم رآه مرة ثانية فقال: عندي لك هدية، ثم رآه ثالثة قال: عندي لك هدية يا 
ذا بالهدية معه، فالن ونسيت أحضرها، أحضره ا لك في المسجد في صالة كذا، فلما صلى في الوقت المحدد وا 



ذا به سواك أعوج، اتكرر األمر ثالث مرات وأربع مرات، عندي هدية، وبالنهاية سواك أعوج، ثم رجع إلى  وا 
جزاء نفسه، فقال: هو محسن على كل حال، قل المهدى أو كثر، هذا إحسان منه، دون مقابل، فليس له من ال

، الذي خلقك من عدم، -جل وعال-إال أن أدعو له، ثم رجع إلى نفسه يعاتبها المنة والفضل أوال وآخرا هلل 
ورزقك وجعلك مسلما، وجعلك من أهل طاعته، وذكره وشكره، ونم أهل العلم، ومن أهل الفضل، وهللا المستعان، 

ثابة هذا السواك، رجع إلى نفسه يؤنبها، لكن لو وتقدم له من العبادات التي افترضها عليك ما هو من العوج بم
يؤتى بمثل هذا السواك يمكن يرميه عليه، وقد يتكلم عليه، إيش معنى هدية هدية، وفي النهاية سواك أعوج، وهللا 

 المستعان.
-يقرب إليه خبز من شعير ومرق فيه دبأ، قرع، قال أنس فرأيت رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
كان يحبها، يتتبع الدبأ من حول القصعة، وهذا إذا كان المقدم له أجزاء ، يتتبع الدباء -هللا عليه وسلم صلى

ا، لكن إذا كان ينفصل بعضها عن بعض ال بأس من االختيار، كالتمر والدبأ وما أشبه ذلك، واللحم أيض  
 متساويا فكل مما يليك، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم".

 إياها. -عليه الصالة والسالم-س، لمحبة الرسول يقوله أن
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) كتاب النكاح  -الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
م هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد بس

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

 : باب جامع النكاح: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 ،المرأة أحدكم تزوج إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أسلم بن زيد عن لكما عن يحيى حدثني

ذا ،بالبركة وليدع ،بناصيتها فليأخذ الجارية اشترى  أو  ((وليستعذ ،سنامه بذروة فليأخذ البعير اشترى  وا 
روة روة، بكسر الذال بذ    ذ 

 أحسن هللا إليك.
ذا  الرجيم(( الشيطان من وليستعذ باهلل ،هسنام بذروة فليأخذ البعير اشترى  وا 

  الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 عندك الرجيم، عندك الرجيم، الرجيم موجودة عندك؟

 أنا قلت الرجيم، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 المكي
 بن عمر ذلك فبلغ أحدثت كانت قد أنها فذكر أخته رجل إلى خطب رجال   أن الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 ".وللخبر لك ما" :قال ثم يضربه كاد أو ،فضربه، -رضي هللا تعالى عنه- بالخطا

 الرجل في يقوالن كانا الزبير بن وعروة محمد بن القاسم أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثني
 .عدتها تنقضي أن ينتظر وال ،شاء إن يتزوج أنه :البتة إحداهن فيطلق ،نسوة أربع عنده يكون 

 عبد بن الوليد فتياأ الزبير بن وعروة محمد بن القاسم أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثني
 قهاطلِ  :قال محمد بن القاسم أن غير ،بذلك المدينة قدم عام الملك
 طَلقها.

 .شتى مجالس في قال: طَلقها
 بعْ لِ  هنفي ليس ثالث: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 َلع ب.

 أحسن هللا إليك.
 ".والعتق والطالق النكاح"ثالث ليس فيهن َلِعب 



 عنده فكانت ،األنصاري  مسلمة بن محمد بنت تزوج أنه خديج بن رافع عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 إذا حتى أمهلها ثم ،واحدة فطلقها الطالق فناشدته عليها الشابة فنثر ،شابة فتاة عليها فتزوج كبرت حتى
 الشابة فنثر عاد ثم ،راجعها ثم واحدة فطلقها الطالق فناشدته ،الشابة فنثر عاد ثم ،راجعها تحل كادت

ن ،األثرة من ترين ما على استقررت شئت فإن ،واحدة بقيت إنما شئت ما" :فقال ،الطالق فناشدته  شئت وا 
 ".األثرة على عنده قرت حين إثما   عليه رافع ري ولم ،ذلك على فأمسكها ،األثرة على أستقر بل :قالت ؟"فارقتك

 أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 : باب جامع النكاح: -رحمه هللا تعالى-أما بعد: فيقول المؤلف 

 اديث متفرقة ال يجمعها باب واحد.يعني األحكام التي ال تجتمع وال تنطوي تحت األبواب السابقة، أح
واألمام  ،مرسل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا-قال 

 قال: -صلى هللا عليه وسلم-مالك ال يلتفت إلى مسألة الوصل واإلرسال؛ ألن المرسل عنده حجة، أن رسول هللا 
ذا ،بالبركة وليدع ،بناصيتها فليأخذ الجارية اشترى  أو ،المرأة أحدكم تزوج إذا))  بذروة فليأخذ البعير اشترى  وا 

 .باهلل من الشيطان(( وليستعذ ،سنامه
أن يهيئ له ويرزقه من  -جل وعال-إذا اشترى أو تزوج المرأة، اشترى جارية، يأخذ بناصيتها، ويدعو هللا 

ه، ويستعيذ باهلل من شرها، إن كانت جبلت على شيء من أن تكون مباركة ل -جل وعال-بركتها، ويسأل هللا 
ذا اشترى البعير فليأخذ بذروة الشر، يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة، وهذا أمر معروف جاءت به اآلثار،  ))وا 

 يعني أعلى سنامه، الذروة األعلى، كما أن ذورة سنام اإلسالم الجهاد في سبيل هللا. سنامه((
مناسبة االستعاذة لإلبل ظاهرة باعتبار أنها فيها شيء من  وليستعذ باهلل من الشيطان(())فليأخذ بذروة سنامه 

 الشيطنة، ولذلك نهي عن الصالة في مباركها.
))صلوا في لما سئل، يعني جاء في الخبر أنه لما سئل عن الفرق بين مرابض الغنم، ومبارك اإلبل، قال: 

))أنها جن ها، بينما اإلبل فيها شيء من الشيطنة، جاء في خبر ما فيها إشكال، وال يخشى شر  مرابض الغنم((
ولذا يتوضأ من لحمها، بخالف اللحوم األخرى، وعلى كل حال يستعيذ باهلل من شرها؛ ألنها  ،خلقت من جن((

 جبلت على شيء من ذلك، والقصص والحوادث كثيرة في هذا الباب.
، الزبير محمد رجال   أن الزبير أبي عن ،أخته رجل إلى بخط رجال   أن الزبير أبي عن مالك عن وحدثنيقال: 

، يعني قاربت أحدثت كانت قد أنها أخته فذكر رجل إلى خطب رجال   أن بن مسلم بن تدرس المكي، وهو مدلس،
 بن عمر ذلك فبلغأو قارفت الفاحشة، قارفت الفاحشة، يعني زنت، فذكر أنها كانت قد، أنها قد كانت أحدثت، 

 ".وللخبر لك ما" :قال ثم يضربه كاد أو ،بهفضر ، الخطاب
فدل على أن اإلنسان يستر على نفسه، إذا فعل شيئا  من المنكرات يستتر بستر هللا، وأن المرأة إذا حصل لها 
شيء من ذلك أنها ال تخبر الخاطب، وكذلك ولي أمرها ال يخبر الخاطب، وال شك أن هذا يشتمل على شيء 

ش؛ ألنه لو علم ولو بعد حين، ولو بعد حين، ال بد أن يحصل له ما يحصل من كدر من الغش، ال يسلم من الغ
أو فراق، سوف تتكدر عليه حياته، والغالب أن النساء ما تمسك السر، النساء ال بد أن ينفلت من لسانها شيء، 

 ولو كان في هذا األمر العظيم الذي فيه ضرر بالغ عليها.



اقعة، والسؤال عنها كثير، ال سيما مع كثرة الوقائع والحوادث، والفواحش في على كل حال هذه المسألة مسألة و 
بلدان المسلمين، وهي أيضا  مسألة محرجة، وهي مترددة بين أمرين أحالهما مر، فإن كتمت وكتم وليها عن 

ن أخبرت حرمت من الزواج،  الخاطب، فماذا عنه فيما إذا علم بعد، بعد اإلنجاب، وعير بها، وعير أوالده بها؟ وا 
لن يقدم عليها إال شخص إما افتتن بها، أو ال يهتم لمثل هذه األمور، أو شخص عنده شيء من التبصر في 
أموره، ويقول: من تاب تاب هللا عليه، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، لكن يبقى أن األمور المتعلقة بالعرض 

س وأسويائهم، ولو حصلت التوبة، التوبة تهدم وتجب أثر ال يقدم عليها كثير من الناس، كثير من عقالء النا
المعصية، وقد تبدل السيئات حسنات، كما جاء في آية الفرقان، منها الزنا والذين ال يدعون مع هللا إلها  آخر، وال 

، إال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما  يضاعف له العذاب إال من تاب
من تاب وآمن وعمل عمال  صالحا  فأولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات، ومن الفاحشة، لكن عموم الناس ال سيما 

 من بقي على فطرته ال يقبل مثل هذه ولو تابت.
المقصود أن المسألة في غاية من الحرج، والتردد في الفتوى باإلخبار وعدم اإلخبار لكل منهما آثاره السيئة، وما 

ب عليه، إن أخبرت جلست دون الزواج، وقد تعرض لفتنة، ومادام حصل منها هذا، ولن يقدم عليها أحد يترت
بزواج شرعي، وأيضا  الفتن كثيرة في هذا الزمان، قد ال تصبر عن مقارفة أخرى وثانية وثالثة، كما هو موجود 

لت منه هذه الفاحشة، فإن في بعض من قارف هذا األمر مرة أو مرتين يستمر عليه، هذا كثير فيمن حص
ن لم تخبر صار في ذلك غش للزوج، وأيضا  فيه استمراء لهذه الفاحشة، إذا كانت  أخبرت حصل لها هذا، وا 
تستر على نفسها، ويستر عليها وليها، وال كأن شيئا  حصل، ال شك أن هذا يهون من أمر ارتكاب الفاحشة، لكن 

سوة بهذه المثابة؛ ألنها قارفت عقوبة لها، وعقوبة لولي أمرها الذي لم لو ألزم الناس باإلخبار، وجلس عدد من الن
 يحفظها، صار في هذا شيء من الردع؛ ألنها إذا أرادت أن تقدم على الفاحشة قالت: لن أتزوج خالص.

لكن هل من حصل منها هذا الشيء، أو من وليها لعظم المصيبة والداهية هل ينتظر فتوى في مثل هذا، حتى 
ال لو قي ل له: ال تخبر، حتى لو قيل له: أخبر؟ قد ال ينتظر فتوى، يبي يسكت، وتسكت إن مشت األمور وا 

طلق، وقيل بعد ذلك المرأة ثيب مطلقة، على كل حال هذه المسألة محرجة، ومسألة نازلة وقائمة، ومن المشايخ 
ن انتشار الفاحشة وشيوعها، فإذا من يفتي بهذا، ومنهم من يقول: ال بد من اإلخبار؛ ألنه غش، وأيضا  يحد م

تظافر هذا عدم اإلخبار مع سهولة اإلجهاض، مع سهولة الترقيع على ما يقولون، ما صار هناك رادع، فبعضهم 
 يحزم في هذا الباب.
))من ضربه أو كاد يضربه، ثم قال: "مالك وللخبر" وفي الحديث الصحيح:  -رضي هللا عنه-لما بلغ ذلك عمر 
لقاذورات شيئا  فليستتر بستر هللا(( ))فليستتر بستر هللا، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب أصاب من هذه ا

وهذا فيه دليل لمن يقول باالستتار، والستر، وعدم بيان ذلك للخاطب، وقيل: ال بد من اإلخبار لما يتضمنه  هللا((
))إذا زنت مين، يستدل على ذلك بحديث: الكتمان من الغش، ويستدل من يقول بهذا، وهذا كالم لبعض المتقد

ثم قال في  أمة أحدكم فليضربها الحد، فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد وال يثرب عليها((
لو بحبل، يبعها ولو بحبل، ولن تصل قيمتها إلى هذا الحد إال إذا  ))فليبعها ولو بظفير((الثالثة أو في الرابعة: 

يبها، إذا أخبر مشتري بعيبها، لن تصل إلى هذا الحد، فدل على أن من حصل منه هذا األمر منزلته أخبر بع



تضعف عند الناس، وال يلتفت إليه، ال في الزواج وال في الشراء بالنسبة لإلماء، واألمة مثل الزوجة؛ ألنها 
اإلخبار، ال بد من اإلخبار،  موطوءة، وعرضها عرض لسيدها، فبهذا الحديث يستدل من يقول: إنه ال بد من

يعني أيهما أسهل على اإلنسان أن يتزوج المرأة فيجدها عمياء أو يجدها قارفة الفاحشة؟ عمياء أسهل، قد يصبر 
عليها وال يرى في ذلك أدنى غضاضة، لكن لو علم بما حصل منها ال شك أنه الحياة سوف تكون مرة، وعلى 

جتهادية، يعتريها هذا وهذا، ولكل من القولين مصالحه، ومفاسده، فمن كل حال المسألة اجتهادية، المسألة ا
ترجحت عنده مصالح الكتمان ال سيما إذا صلحت المرأة، واستقام أمرها، فمثل هذه لو كتمت، أما امرأة ما تغير 

ا إلى من وضعها شيء وسوف تبتلي زوجها بعد ذلك، قد تتزوج بشخص ال يعفها، ال يعفها، قد يتنازل ولي أمره
 أن يزوجها شخصا  ال يعفها، فيبتلى بها، نعم.

 طالب:.... 
 كيف؟

 طالب:.... 
 بالغش؟

 طالب:.... 
 ال شك أنه يرجع، مغشوش، هذا أشد من الغش بالعيوب.

قد يقول قائل: بالنسبة، هذا بالنسبة للمرأة، لكن ماذا عن الرجل؟ إذا حصل منه شيء هل يخبر من يخطب منهم 
شيئا  أو ال يخبر؟ النساء شقائق الرجال، فإذا غش غش المخطوب منهم بنفسه، فنقول:  أنه سبق أن قارف

 الطرف الثاني له أن يغش، هل هناك من فرق بين الرجل والمرأة؟ نعم؟
 طالب:....

األصل أنه ال فرق، األصل أنه ال فرق، لكن يبقى أن هناك فروق دقيقة، وهي أن العار الالحق بالنسبة للمرأة 
 ن العار الالحق بالنسبة للرجل، هذه نظرة عموم الناس، وسائر المجتمعات.اشد م

األمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود وال يتكلم بكلمة، وال يتكلم بكلمة، أما بالنسبة للمرأة فإذا 
ة يحكم عليها استدرجت أخبرت، يعني هي أقل حفظ للسر من الرجل، المقصود أن مثل هذه اجتهادية، وكل مسأل

 بما يحتف بها، وهما قوالن بالنسبة لي متعادالن.
وكنت أصر على اإلخبار؛ ألن شأنه عظيم يعني إذا علم الزوج وعلم أوالده، المسألة خطيرة جدا  يعني، هذه 
أمور ال يحتملها كثير من الناس، كثير من الناس إذا، يعني أقول: بعض الناس إذا حصل لعرضه أدنى خدش 

قله، يعني لو وجد ابنته أو ابنه أو زوجته مع أحد يفعل بها الفاحشة، هذه كارثة بالنسبة لكثير من اختل ع
 الرجال، فأمرها عظيم.

أيضا  المصالح  وينظر في واقع الحال، وينظر -جل وعال-وعلى كل حال من يستفتى في هذه المسألة يتق هللا 
في كثير من البلدان التي تنتسب إلى اإلسالم يعني صارت  والمفاسد المترتبة على هذا، ال سيما وأن المسألة

ظاهرة، يعني مما وقائع، مثل ما حصل في العهد النبوي خمس وقائع فقط ال تزيد، اآلن يقع في الساعة نسال 



هللا العافية، والفطر تغيرت، يعني ليلة سبعة وعشرين يوقف على أناس يزاولون الفاحشة من رمضان، يعني ما 
 ال دين، وال، حتى وال حزم من قبل من ولي األمر على هذا، المسألة جد خطيرة. في رادع،

 في يقوالن كانا الزبير بن وعروة محمد بن القاسم أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثنيقال: 
 والشاء،  ، يعني متىشاء إن يتزوج ،شاء إن يتزوج أنه :البتة إحداهن فيطلق ،نسوة أربع عنده يكون  الرجل
 .عدتها تنقضي أن ينتظر

ألنه في هذه الحالة ليس عنده إال ثالث، لكن لو كان الطالق رجعيا  انتظر حتى تنقضي العدة، وبعض الناس 
 يتحايل لتقصير العدة فيخالع، يخالع واحدة منهن، فتستبرأ بحيضة وال تحتاج أن تنتظر ثالث حيض.

بهذا الهدف يعني حيلة إلبطال العدة فإنها تعتد بثالث حيض كما وعلى كل حال إذا كان الخلع بهذا القصد و 
 .-رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم 

 عبد بن الوليد فتياأ الزبير بن وعروة محمد بن القاسم أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثنيقال: 
 محمد بن القاسم أن غير نه طلق البتة،، بذلك يعني أنه ال ينتظر، أنه ال ينتظر؛ ألبذلك المدينة قدم عام الملك
 .شتى مجالس في طَلقها :قال

ذا كانت المرأة مبتوتة، أعني بائن  طلقها البتة في مجالس شتى، وعروة قال: طلقها البتة، هذا الفرق بينهما، وا 
أن  بينونة كبرى ال تحل له حتى تنكح زوجا  غيره، أو خرجت من عدتها بينونة صغرى، بأن تمت عدتها، له

يتزوج، وله أن يتزوج قبل تمام عدتها إذا كان، إذا كانت البينونة كبرى، يعني ومثله الوفاة، إذا توفيت الرابعة 
يتزوج متى شاء، إذا طلقها البتة يتزوج متى شاء، إذا طلقها طالقا  رجعيا  ينتظر حتى تنقضي عدتها؛ ألنها ما 

 زالت زوجة، لها أحكام الزوجة.
َلع ب" ليس فيهن  فيهن ليس ثالث: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن الكم عن وحدثنيقال: 

" وبعض الروايات: والرجعة، وجاء في هذا والعتق والطالق النكاحهزل، كلهن جد، كما جاء في الخبر المرفوع، "
سبيل الهزل  حديث مرفوع مخرج في السنن، وفي كالم ألهل العلم، فإذا قال الولي لشخص في مجلس على

والمزح: زوجتك ابنتي، وقال ذاك: قبلت، خالص ثبت النكاح؛ ألن العقود مبنية على الظاهر اللهم إال إذا حصل 
أو دلت القرائن القوية أنه ال يقصد، أو أكره على ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن إذا قال بطوعه واختياره: زوجتك، 

ذا قال لعبده: أنت  وقال: قبلت، ثبت النكاح، يعني يثبت موقوفا   على رضاها، ال بد أن ترضى، وكذلك الطالق وا 
حر أو عتيق، ثم قال: أنا أمزح، ولست بجاد، كذلك، والحديث المرفوع ال يسلم من كالم ألهل العلم، وعلى كل 

 حال ينبغي لإلنسان أن يحفظ لسانه من أن يفوت عليه أمر ال يريده. 
 شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ذه أيضا  من القضايا العملية.وه

، هذه األنصاري  مسلمة بن محمد بنت تزوج أنه خديج بن رافع عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
، وال شك كبرت حتى عنده فكانت يحتاجها أهل التعدد، ال سيما إذا تقدم به السن، أو تقدم بزوجته السن، يقول:

ن لم تقل رغبتها هي، لكن الرغبة فيها تقل.أن المرأة إذا كبرت قلة الرغبة فيها، ق  لة الرغبة فيها، وا 



، هذا أمر عليها الشابة فآثر ، ما في مقارنة، تزوج عليها فتاة شابة،شابة فتاة عليها فتزوج تقدمت بها السن
ال النفس ال شك أنها تميل مع الشابة دون الكبيرة، فنا شدته عادي جبلي هذا، يعني ما يردع عنه إال الدين، وا 

الطالق فطلقها واحدة، لها أوالد، فتطلب الطالق في هذه الصورة ال شك أن الغيرة توصلها إلى هذا الحد، وال 
، لما بقي مدة يسيرة راجعها تحل كادت إذا حتى أمهلها ثم تصبر على مثل هذا التصرف، فطلقها واحدة،

حتها هي في بقائها في عصمته، في بيتها وتنقضي العدة راجعها؛ ألن المصلحة في بقائها، مصلحته هو، ومصل
كذلك،  راجعها ثم واحدة فطلقها الطالق ، األولىفناشدته، الشابة فآثر عاد ثم ،الشابة فآثر عاد ثم عند أوالدها،

لما قربت العدة، هو يتركها حتى تقرب العدة لكي تراجع بنفسها، وتتنازل بطيب نفس منها، فإذا كادت العدة أن 
، فقال ،الطالق فناشدته ، للمرة الثالثة،الشابة فآثر عاد ثمثم راجعها،  مرتين، بقيت طلقة واحدة،تنتهي راجعها 

" تريدين الطالق يكتب اآلن، تريدين البقاء مع األَثرة، أو شئت ما" اآلن ما في خيار، ترى ما في رجعة، فقال:
ن ،األثرة من ترين ما على ستقررتا شئت فإن ،واحدة بقيت إنما األث رة يجوز هذا وهذا، فقال: ما شئت  شئت وا 

، وال شك أن هذا من األثرة على أستقر بل :قالت ؟" اختاري، اآلن ما في عاد مجال، انتهت الفرص،فارقتك
مصلحتها، إن لم تتأثر في دينها؛ ألن بعض النساء تتأثر، الغيرة عندها تصل إلى حد، إلى حد تأثم فيه، تخشى 

، اآلن خيرها بين ذلك على فأمسكها فارقت أنسب لها، فقالت: بل أستقر على األثرة، على دينها، فمثل هذه إذا
" األثرة على عنده قرتأ حين إثما   عليه رافع ير ولم أمرين يملك أحدهما، خيرها بين أمرين يملك أحدهما،

حالة التي فيها شيء خير نسائه، فإذا اختارت البقاء على هذه ال -صلى هللا عليه وسلم-والتخيير شرعي، النبي 
من عدم التعديل بين النساء، األصل وجوب التعديل، األصل وجوب التعديل فيما يملك مع أن الميل ال يمكن أن 

 ينفك عنه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فال تميلوا كل الميل.
لبيت، وعند أوالدك، والنفقة والكسوة، والسكن إذا أراد أكثر من هذا، إذا قال: وهللا ما في قسم، تبي تجلسين في ا

ال الفراق؟ إذا قالت: أجلس خالص ما عليه إثم، هذا  وكل شيء على ما كان عليه، لكن ما في قسم، تجلسين وا 
بطوعها واختيارها، وهو يملك الخيار الثاني، يملك الخيار الثاني، ما الذي يلزمه بإبقائها، فإذا اختارت أن تبقى 

يه، ال جناح عليه حينئذ، قد يقول قائل: إن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا ليس من المروءة، ال جناح عل
ن امرأة خافت من بعلها نشوزا  أو  وهذا، هذه أمور أخرى، لكن الكالم في الحكم هل يجوز أو ال يجوز؟ يجوز، وا 

قها، أو أراد أن يطلقها وهبت ليلتها .... سودة لما رأت أن النبي عليه الصالة والسالم كاد أن يطل.إعراضا  
لعائشة، بمجرد أن تبقى، فالمرأة الكبيرة التي أخذت من عمر زوجها، ومن شبابه، ومن فتوته، عليها أيضا  أن 

 تقتنع، عليها أن تقتنع، لكن لها أيضا  أن تطلب الفراق، لها أن تطلب الفراق إذا كانت ال تطيق ذلك.
ائل: إن هذا ليس من المروءة، وهذا الخاتمة ليست بطيبة بين الزوجين بعد عشرة هذا في جانب الرجل قد يقول ق

العقود، وامرأة قالت لزوجها بعد أربعين سنة: تصنع هذا؟ قال: وهللا ال أرى فيك عيب إال األربعين، العشرة 
 أربعين سنة هي العيب.

ل أو افتقر ال شك أنها تضغط عليه، على كل حال قد يحصل من المرأة مثل نظير هذا أو أشد، إذا ضعف الرج
وتوجد، وتشترط عليه من الشروط ما كان بريء منها، فالمسألة من الطرفين، المسألة عرض وطلب، إذا زادت 



ذا انخفضت اشترط هو، وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، واآلية كالصريحة في  أسهم المرأة اشترطت، وا 
 .الباب، والخبر صريح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) الموطأ )كتاب الطالق(

 عبد الكريم الخضير الشيخ:
  سم.

 أحسن هللا إليك.
 كتاب الطالق:

 البتة في جاء ما باب
 طلقت إني: -رضي هللا تعالى عنهما- عباس بن هللا لعبد قال رجال   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 وسبع ،لثالث منك طلقت: "-رضي هللا تعالى عنهما- عباس ابن له فقال ؟علي ترى  فماذا تطليقة مائة امرأتي

 ".هزوا هللا آيات بها اتخذت وتسعون 
 طلقت إني :فقال -رضي هللا تعالى عنه- مسعود بن هللا عبد إلى جاء رجال   أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
- مسعود ابن فقال ،مني بانت قد إنها لي قيل :قال ؟لك قيل فماذا :مسعود ابن فقال، تطليقات ثماني امرأتي

 جعلنا لبسا   نفسه على لبس ومن ،له هللا بين فقد هللا أمره كما طلق من ،صدقوا: "-رضي هللا تعالى عنه
 ".يقولون  كما هو ،عنكم ونتحمله أنفسكم على تلبسوا ال ،به ملصقا   لبسه

 قال -رحمه هللا تعالى- العزيز عبد بن عمر نأ حزم بن بكر أبي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 عبد بن عمر فقال ،واحدة يجعلها عثمان بن أبان كان :له فقلت :بكر أبو قال ؟فيها الناس يقول ما البتة :له

 ".القصوى  الغاية رمى فقد البتة قال من ،شيئا   منها البتة أبقت ما ألفا الطالق كان لو" :العزيز
 ثالث أنها البتة امرأته يطلق الذي في يقضي كان الحكم بن مروان أن هابش ابن عن مالك عن وحدثني
 .تطليقات

 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا :مالك قال
 : بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب الطالق:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

قد الربط، والطالق من والطالق من اإلطالق واإلرسال، والتخلية، وهو حل وثاق عقد النكاح؛ ألن أصل الع
 اإلطالق فك، وحل لهذا الربط المعقود.

 :البتة في جاء ما باب
 يعني إذا طلق زوجته البتة، أو بت طالقها بالعدد.

 .تطليقة مائة امرأتي طلقت إني: عباس بن هللا لعبد قال رجال   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 يصنع هذا بل أكثر، مائة تطليقة.

 " يعني بانت منك لثالث،لثالث منك طلقت: "عباس ابن له فقال ؟ الثالث تبينها، الثالث تبينها،ليع ترى  فماذا
 ".هزوا هللا آيات بها اتخذت وتسعون  وسبع"

هذا من التالعب بآيات هللا، هذا من التالعب بآيات هللا، والذي يظهر أنه، أن تطليقه المائة بلفظ واحد، تطليقه 
الذي أجراه عمر على الناس لما تساهلوا وتالعبوا بكتاب هللا، وكان الثالث في عهد  المائة بلفظ واحد، وهو



وأبي بكر، وسنتين من خالفة عمر، واحدة رجعية، لكنه لما رأى الناس  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ل لك فسحة يجع -جل وعال-استعجلوا في أمر جعل هللا لهم فيه سعة، وهذا ال شك أنه من التالعب، وهللا 

واختيار، وفرصة تتأمل وتراجع نفسك، ثم تلغي أنت بنفسك هذه الفسحة، يعني كمن ألغى خيار المجلس، كمن 
ألغى خيار المجلس، تعاقد اثنان على شراء سلعة وبيعها، واحد يبيع وواحد يشتري، فاتفقا على أن ال خيار 

رضي هللا -يهما، ومن هذه الحيثية مع أن عمر للمجلس، اتفقا على أمر جعل هللا لهما فيه فسحة، فيجرى عل
أراد أن يعزر من فعل هذا الفعل؛ ألنه بدعة، فأوقع الثالث، وعمل به جماهير أهل العلم، عمل به  -عنه

جماهير أهل العلم، فاألئمة كلهم على أن الثالث ولو كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاو بمجلس أو مجالس، 
 قعون الثالث.ولو لم يتخللها رجعة، يو 

وقال بمقتضى المرفوع إلى النبي عليه الصالة و السالم وهو أن الثالث واحدة إذا لم يتخللها رجعة، قال به شيخ 
اإلسالم ابن تيمية، ومن يرى رأيه، وعليه الفتوى؛ ألن الثالث طالق بدعي، ومن عمل عمال  ليس عليه أمرنا 

 فهو رد.
بع وتسعون اتخذت بها آيات هللا هزوا " كمن شخص يستهزئ بآيات هللا، فقال ابن عباس: "طلقت منك لثالث، وس

يجعل سوطه في بيته، وخارج بيته الطالق، فإذا اختصم مع زوجته طلق، إذا اختصم مع جاره طلق، إذا اختصم 
مع شريكه طلق، في كل مجال يطلق، هذا تالعب بكتاب هللا، فمثل هذا لو عزر بوقوع الطالق، كما فعل عمر، 

رضي هللا تعالى -، بحكم عمر -رضي هللا عنه-لما بعد، والمسألة خالفية، ومن قال بوقوعها عمل بحكم عمر 
 ، وهو خليفة راشد أمرنا باالقتداء به.-عنه

وهو أمر جعله الشرع للشخص تنازل عنه بطوعه واختياره، يعني مثلما قلنا في إلغاء خيار المجلس، الشرع جعل 
 يار ومراجعة النفس، فإذا تواطأ على إلغائها التغت.لهم هذه الفرصة لالخت

 ،تطليقات ثماني امرأتي طلقت إني :فقال مسعود بن هللا عبد إلى جاء رجال   أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
، هل يعقل أنه طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم، ثماني مرات؟ ما يعقل، فالظاهر من تطليقات ثماني
 أنها بلفظ واحد، الظاهر من السياق أنها بلفظ واحد.اللفظ 

 طالب:.... 
 هاه؟

 طالب:.... 
 يعني طلقها واحدة وقبل منها راجع، وأعطاها سبع؟

 طالب:.... 
ال، هو ال، في الغالب أنه ال يزيد على الثالث، في الغالب، فإذا قال ثمان أو مائة، هذا لفظ دافعه الغضب، 

 ا بلفظ واحد، وكذا لو كانت متفرقة عند من يشترط تخلل الرجعة الحتساب العدد.فالذي يغلب على الظن أنه
، هذا مني بانت قد إنها :لي قيل :قال ؟ يعني سألت أحد؟لك قيل فماذا :مسعود ابنله  فقالثماني تطليقات، 

ندموا إلى  سأل وانتهى وعرف الحكم، وأراد أن يخفف عنه ابن مسعود، تتبع الرخص، وهذا شأن المطلقين إذا



يومنا هذا، تجده يذهب للعالم الفالني، أو لإلفتاء أو إلى المحكمة وشيء من هذا، يحكم عليه بالطالق، ثم يأتي 
 يستفتي فالن، وفالن وفالن، عله أن يجد من يعيد له زوجته.

ال ما سألت؟ هصدقوا: "مسعود ابن فقال ل سألت " ولذا ينبغي أن يتثبت من يسأل عن الطالق، سألت أحد وا 
ال فينظر فيما حكم عليه به، إن كان ممن يلزم حكمه  أحدا  أو ما سألت؟ إذا قال: ما سألت، ينظر في مسألته، وا 
ن كان األصل في اإلفتاء أنه ليس بملزم، لكنه اآلن وكل إليهم  مثل هذا يلزم بالحكم، سواء  كان من اإلفتاء، وا 

 .من قبل ولي األمر فصار ملزما ، أو كان من قاضي
شخص جاء بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية، وأنه قد يمر عليه الوقت وهو ال يعي ما يقول، وأنه يستعمل 

ال ما يقع؟  عالج مهدئ، وكذا، وكذا وأنه طلق زوجته أثناء هذه الحالة، طالقه يقع وا 
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:.... 

رير مفاده كذا، وكتبنا على التقرير أنه مادام األمر ال يقع، فهو استصحب مع هذا التقرير سؤال، يقول: برفقه تق
كذلك، إن كان األمر كذلك وصدق في قوله فالطالق غير واقع، ثم ذهب إلى والد المرأة فرفض أن يسلمها، 
ال  لماذا؟ ألن عنده صك شرعي بوقوع الطالق، مثل هذا ال شك أنه يتتبع الرخص، ويتلقط الزالت والهفوات، وا 

كن مادام معه حكم شرعي من المحكمة، ال أحد يتطاول على مثل هذا، وهذا كثير في الناس، فالحكم ظاهر، ل
تجده يسأل فالن، وفالن وفالن، وفي النهاية يأخذ بالقول الذي يناسبه، لكن كثير من أولياء أمور النساء ال 

لطرفين، ألنه إن سألت يرضون بمثل هذا التصرف، وهذا الباب ال بد من التثبت فيه، ال بد من السماع من ا
ن سأل الزوج سأل بصيغة تناسب مراده، وهناك أمور ال يمكن تقريرها بدقة  المرأة سألت بصيغة تناسب مرادها، وا 

إال بحضور الطرفين، وتصور الواقعة تصورا  تاما ، يعني طالق الغضبان، الغضب درجات، درجات متفاوتة، 
ذا الغضب، وأيضا  ما صاحبه من تصرف سواء  كان من الرجل أو يستدل على هذا التفاوت بالظروف المثيرة له

من المرأة، شخص يقول لزوجته: أعطيني ماءا ، فتأخرت عليه فطلق، هل هذا يستدعي غضبا  ال يقع معه 
الطالق؟ ال، وشخصا  آخر لما قال لها: أحضري الماء، قالت، شتمته، وشتمت والديه معه، مثل هذا يغضب، 

ال يقع معه الطالق، المقصود أن هذه األمور متفاوتة ومتباينة، وال بد من السماع من هذا يستدعي غضب 
 جميع األطراف.

 هللا أمره كما طلق من" "،له هللا بين فقد هللا أمره كما طلق من" فقال ابن مسعود: "صدقوا" يعني وقع، بانت منك
، هو به ملصقا   لبسه جعلنا لبسا   نفسه على لبس ومن }الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{،

، صحيح، المفتي عليه أن عنكم ونتحمله أنفسكم على تلبسوا ال الذي ألبس نفسه هذه الحادثة، وهذه الواقعة،
 "يقولون  كما عنكم هو ونتحمله أنفسكم على يسعى لخالص نفسه قبل أن يسعى لخالص غيره، ال تلبسوا

لناس، ويتحمل ويعسر على نفسه، يحمل ذمته ما ال تطيق من أجل وبعض الناس ييسر على حد زعمه على ا
التيسير على الناس، أولى الناس بالخالص نفسك، فليحرص اإلنسان على براءة ذمته قبل أن تبرأ ذمة غيره، وال 

 عليه أن يقال: فالن متشدد، أو متساهل، هذا ال يلتفت إليه، مهما قيل.



، البتة :له قال العزيز عبد بن عمر أن حزم بن بكر أبي عن يدسع بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 عثمان بن أبان كان :له فقلت :بكر أبو قال ؟فيها الناس يقول ما وهمزتها قطع، البتة، كما يقرره أهل اللغة،

أبان بن  "شيئا   منها البتة أبقت ما ألفا   الطالق كان لو" :العزيز عبد بن عمر فقال ، يجعلها واحدة،واحدة يجعلها
عثمان يجعلها واحدة، إيش معنى البت؟ القطع، البت القطع، والمراد به هنا: قطع الصلة بين الزوج وزوجته، 
وعلى رأي أبان بن عثمان بجعلها واحدة، أن الواحدة قد تبينها إذا انتهت عدتها، البتة الواحدة تبينها إذا انتهت 

تكون واحدة، وأن تكون للثالث، فأبان بن عثمان جعلها واحدة  عدتها، والثالث تبينها فورا ، فتصلح البتة أن
باعتبار أن الواحدة إذا تمت العدة أبانتها وقطعت العالقة بينهما، لكنه هل هو قطع نهائي مثل قطع الثالثة؟ ال، 

 إلى الواحدة. فالبتة هي أقرب منها إلى الثالث منها
يعني لو أن هللا جعل الطالق ألف تطليقة ما أبقت البتة منها  فقال عمر بن عبد العزيز: "لو كان الطالق ألفا "

 شيئا ؛ ألنها قطعت العالقة بين الزوج وزوجته، نعم.
 طالب:.... 

 أو قال: البتة.
 طالب:.... 

 كيف؟
 طالب:.... 

يد بها ال، المعنى واحد، المعنى ما يختلف، فإن قال: البتة، ويريد به مجرد اإلبانة، ولو كانت رجعية، نعم، ير 
اإلبانة التي تحصل عن واحدة، انتهت العدة، أو أراد بها البتة من اآلن، يدين، يقول: "لو كان الطالق ألفا  ما 

 ".القصوى  الغاية رمى فقد البتة قال من أبقت البتة منها شيئا ،
 ما في لفظ أبلغ من البتة على هذا الكالم.

 ثالث أنها البتة امرأته يطلق الذي في يقضي كان لحكما بن مروان أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .تطليقات

 .تطليقات ثالث أنها البتة امرأته يطلق الذي في يقضي كانومروان من أهل العلم، يعني من الفقهاء، 
 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا :مالك قال

دة التي تبينها إذا خرجت من عدتها فيدين، ومادام األمر محتمل للثالث التي تبينها إبانة تامة، كبرى، وبين الواح
 وينظر إلى قصده؛ ألنها إلى الكنايات أقرب منها إلى الصريح كما في الباب الذي يليه، نعم.

 أحسن هللا إليك.
  والبرية ةالخليِ  في جاء ما باب

 الخلية، الخلية.
 أحسن هللا إليك.

 ةوالبريِ  الخلية في جاء ما باب
 ه: أنت خلية، أو أنت برية، نعم.والبرية، إذا قال لزوجت



 أحسن هللا إليك.
 :ذلك والبرية وأشباه الخلية في جاء ما باب

 بكتَ  أنه بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
تب، كتب.  ك 

 أحسن هللا إليك.
 ،غاربك على حبلك :المرأته قال رجال   أن العراق من -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر إلى أنه ُكتب
- عمر فبينما ،الموسم في بمكة يوافيني مره أن :عامله إلى -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فكتب

 أن أمرت الذي أنا :فقال ؟"أنت من" :عمر فقال عليه فسلم الرجل لقيه إذ بالبيت يطوف -رضي هللا تعالى عنه
 لو :الرجل له فقال ؟"ربكغا على حبلك بقولك أردت ما البنية هذه برب أسألك" :عمر له فقال ،عليك أجلب

 ".أردت ما هو" :الخطاب بن عمر فقال ،الفراق بذلك أردت ،صدقتك ما المكان هذا غير في استحلفتني
 :المرأته يقول الرجل في يقول كان -رضي هللا تعالى عنه- طالب أبي بن علي أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 .تطليقات ثالث إنها :حرام علي أنت
 .ذلك في سمعت ما أحسن كوذل :مالك قال

 إنها :والبرية الخلية في يقول كان -رضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .منهما واحدة كل تطليقات ثالث

 :ألهلها فقال لقوم وليدة تحته كانت رجال   أن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 .واحدة تطليقة أنها الناس فرأى ،بها شأنكم
 ثالث إنها :منك وبرئت مني برئت :المرأته يقول الرجل في يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني
 .البتة بمنزلة تطليقات

 ،بها دخل قد التي للمرأة تطليقات ثالث إنها :بائنة أو وبرية خلية أنت :المرأته يقول الرجل في مالك قال
  احدةو  أو ،بها ليدخ لم التي في ويدين

 أوا، أواحدة.
 أحسن هللا إليك.

 قد التي المرأة يخلي ال ألنه ؛الخطاب من خاطبا   وكان ،ذلك على أحلف واحدة :قال فإن ؟ثالثا   أم أرادأواحدة 
 .الواحدة وتبينها وتبريها تخليها بها يدخل لم والتي ،تطليقات ثالث إال يبريها وال ،يبينها وال ،زوجها بها دخل
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالك الق

 :ذلك والبرية وأشباه الخلية في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول 
واللفظان متقاربان، فالخلية الخالية من الزوج، ومن تكاليف الزوج، والبرية، أصلها البريئة، مثلها، تبرأ من عهدة 

الطالق، وقوع الطالق بها يحتاج إلى نية، يحتاج إلى الزوج، وهذان اللفظان من كنايات الطالق، من كنايات 
 نية.



تب أنه بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنيقال:   -رضي هللا تعالى عنه- العراق من الخطاب بن عمر إلى ك 
 غاربك على حبلك :المرأته قال رجال   أنوأرضاه 

ئدها، فإذا ترك حبلها على غاربها، وهذا األصل أن الحبل بيد الزوج، الحبل بيد الزوج، كما أن حبل الدابة بيد قا
األصل في الدابة ذهبت حيث تشاء، فشبهت المرأة حينما يستغني عنها زوجها، بهذه الدابة التي يستغني عنها 

 صاحبها، يجعل حبلها على غاربها فتذهب حيثما شاءت.
ال  ، أن مرهيوافينيأن  مره أن :عامله إلى الخطاب بن عمر فكتب"حبلك على غاربك،  مره يوافيني، يوافيني وا 

يوافَيني؟ نعم، أن مره، كتب عليه أن مره يوافيني، أو يوافَيني؟ يوافيني جواب األمر، جواب الطلب، أو جواب 
ال غير مستقيم؟ أو لالم التعليل، مره ليوافَيني، مثل: فهب لي من  شرط مقدر، إن تأمره يوافيني، مستقيم المعنى وا 

نما هو للتعليل.لدنك وليا  يرثني، ما ق  ال يرث ني، ليكون جواب الطلب، وا 
فيكون هنا: أن مره يوافيني على كل حال، لكن لو كانت جوابا  للطلب قال: مره يوافني، لو كان الجواب للطلب 

 لقال: مره يوافني، لكنها تعليلية، كما في قوله: يرثني، ولو كانت جوابا  للطلب لقال: يرثني.
 الذي أنا :فقال ؟"أنت من" :عمر فقال عليه فسلم الرجل لقيه إذ بالبيت يطوف عمر افبينم ،الموسم في بمكة
" فعيلة، بمعنى مفعولة، مبنية، وهي البنية هذه برب أسألك" :عمر له فقال ، أن أقدم عليك،عليك جلبأ   أن أمرت

، لماذا؟ صدقتك ما لمكانا هذا غير في استحلفتني لو :الرجل فقال ؟"غاربك على حبلك بقولك أردت ما" الكعبة،
ألنه ال يريد وقوع الطالق، ومع ذلك إذا كذب اإلنسان في بيان مراده، ال سيما في مثل هذه المواضع التي للنية 
فيها اثر كبير في وقوع الطالق وعدمه، فإنه حينئذ يعاشر المرأة بغير، من غير حل، يعني طالق واقع، فقال: 

 ول من أجل أن ال يوقعه، نعم.إنه ليس بواقع، أو لبس على المسئ
 طالب:.... 

 كيف؟
 طالب:.... 

ليس للمفتي، وليس على القاضي  ))إنما أقضي على نحو ما أسمع((إذا حكم له فإنما يحكم له بقطعة من نار، 
أن يحكم بغير ما يسمع، وال يحكم بعلمه، مادام أخبره بالخبر؛ ألنه إذا جاء يسأل عن الطالق مثال ، وقال: 

مرتين، وجحد الثالثة، المسئول ما له عالقة، يتحمل هو، فقال: رجعية، راجعها، وهي في الحقيقة ثالث ال طلقت 
رجعة فيها، من الذي يتحمل المسئولية؟ السائل، لماذا يسأل وهو يجحد مثل هذا، يجحد ما له أثر في الحكم، وال 

ن كان ا لحنفية يتساهلون في مثل هذا، حكم الحاكم يبيح تحل له بحكم الحاكم، ال في األموال وال في الفروج، وا 
ن كان غير مطابق للواقع.  ما حكم له به، وا 

 عمر فقال ،الفراق بذلك أردت، الفراق بذلك أردتفقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، 
 ".أردت ما هو" :الخطاب بن

ات ال بد أن تقترن بنية الوقوع، بخالف الصريح، الصريح لو يعني الذي أردته ونويته هو الذي يقع؛ ألن الكناي
تلفظ فقال: هي طالق، خالص لو قال: ما أردت الطالق، لو قال: طالق من وثاق، أو قال: أردت أن أقول 



طاهر، فقلت: طالق، هذا يقع، ما يحتاج إلى نية، ومعناه أنه يقع في الحكم الظاهر، الحكم الظاهر، أما بالنسبة 
 نه وبين ربه يدين.لما بي
 إنها :حرام علي أنت :المرأته يقول الرجل في يقول كان طالب أبي بن علي أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .تطليقات ثالث

ثالث تطليقات، وهذا اللفظ إذا قاله الزوج لزوجته، فيه خالف طويل بين أهل العلم، بلغت األقوال فيما ذكره 
مانية عشر قوال ، ثمانية عشر قوال ، لكن هي كناية، إن أراد بها الطالق وقع الطالق، القرطبي في سورة التحريم ث

ن لم يرد شيئا  من ذلك فهي يمين، كفارتها كفارة اليمين، يا ايها النبي لم تحرم ما  ن أراد الظهار وقع الظهار، وا  وا 
 يمين.أحل هللا لك، ثم قال: قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم، فهذا حكمه حكم ال

 إنها ثالث تطليقات.
 .ذلك في سمعت ما أحسن وذلك :مالك قال

، يعني تطليقات ثالث إنها :والبرية الخلية في يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
لمتكلم، مثل البتة، كل واحدة منهما ثالث تطليقات مثل البتة، لكنها مع ذلك كناية، الحكم فيها موقوف على نية ا

 على نية الزوج.
 :ألهلها فقال لقوم وليدة تحته كانت رجال   أن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .واحدة تطليقة أنها الناس فرأى ،بها شأنكم، بها شأنكم
 ، خذوها، خذوها لكن مع ذلك هي كناية تحتاج إلى نية.بها شأنكميعني 

نفاس فلما طهرت من نفاسها أحضرها أبوها أو أخوها إلى زوجها، فقال مانا  على يعني شخص زوجته في ال
الزوج: أرحناك من التعب، من تعب إحضارها، فقال: أبد، ارجع بها معك، يريد أن يدفع هذه المنة، هل يقع 

لطالق، بمثل هذا طالق؟ ال يقع طالق، لكن إن أراد بها أرجع بها معك، فال حاجة لي بها، وينوي بذلك ا
 ، كناية، تحتاج إلى نية.بها شأنكمطالق، مثل 

 ثالث إنها :منك وبرئت مني برئت :المرأته يقول الرجل في يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .البتة بمنزلة تطليقات

، في النفقة، وهذه أيضا  كناية؛ ألن البراءة من أي متعلق بالنسبة لما بينهما من عقد قد تبرأ منه، برئت مني
وبرئت منك في الخدمة مثال ، وتبقى عالئق النكاح، بقيت؛ ألنها كناية، ليست صريحة في الطالق، فتحتاج إلى 

 نية تحدد المراد.
؛ ألنها ال بها دخل قد التي للمرأة تطليقات ثالث إنها :بائنة أو وبرية خلية أنت :المرأته يقول الرجل في مالك قال

؛ ألنها تكون خلية، بها يدخل لم التي في ويدين هذه األلفاو تعطي البينونة، ال سيما مع النية،تبين إال بالثالث، و 
 وبرية، وبائنة بواحدة، إذا طلقت قبل الدخول، ال تحتاج إلى ثالث، واحدة تبينها.

خلية، قال: ، هل يحتاج إلى أن يحلف، يعني لو قال: أنت ذلك على أحلف واحدة :قال فإن ؟ثالثا   أم أرادأواحدة 
وهللا ما أردت إال أنها خلية من األمراض مثال ، خلية من األمراض، هل يقال له: أحلف أنك ما أردت إلى هذا؟ 

 أو يدين، يقبل قوله ويدين؟ أو أن الجادة أن من يقبل قوله ال بد أن يكون مع يمينه؟



مه، اإلنسان مؤتمن على دينه، اإلنسان لو قال األب لولده: صليت؟ قال: نعم، هل يلزمه أن يقول: احلف؟ ال يلز 
 مؤتمن، ال يلزم أن يحلف.

وفي مثل هذه الصورة إذا كان ممن يقبل قوله في مثل هذا ويرجع فيه إلى نيته، هل يستحلف أو ال يستحلف أو 
يفرق بين من يظن أن عنده شيء من التساهل ومن عنده شيء من التحري؛ ألن بعض الناس يسعى جاهدا ، 

وجته حبا  شديدا ، وال يريد وقوع الطالق، لكنه في هذا الباب أشبه ما يكون بالموسوس، احتياطا  لدينه، هو يحب ز 
فتجده يسأل عن كل شيء يتعلق بما سأله، سواء  كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر، مثل هذا ال يطلب منه 

 باليمين. يمين، لكن إذا ظهرت عالمات التساهل والتراخي والتفريط قد يتجه القول
 دخل قد التي المرأة يخلي ال ألنه ؛ ألنها بانت منه؛الخطاب من خاطبا   وكان فإن قال واحدة، أحلف على ذلك،

 .الواحدة وتبينها وتبريها تخليها بها يدخل لم والتي ،تطليقات ثالث إال يبريها وال ،يبينها وال ،زوجها بها
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالكاإلمام  قال
 عم.ن

 أحسن هللا إليك.
 نعم، لحظة، لحظة.

 طالب:.... 
 واحدة أيوه، طلق ركانة زوجه البتة، طلق زوجته البتة.

 طالب:.... 
 كيف.؟

 طالب:.... 
جعلها كالخيرة، فأسقطت هذه الخيرة، واجتهاد  -جل وعال-ال، هو إلزام، إلزام تعزير، إلزام تعزير، يعني كأن هللا 

 وافقات، ولذا وافقه جمهور أهل العلم، وخالفه من خالف، خالفه من خالف، نعم.من عمر، وهو موفق، وله م
 أحسن هللا إليك.

 باب ما يبين من التمليك:
 أبا يا :فقال -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد إلى جاء رجال   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
رضي هللا - عمر بن هللا عبد فقال ؟ترى  فماذا ،سهانف فطلقت يدها في امرأتي أمر جعلت إني الرحمن عبد

رضي هللا تعالى - عمر ابن فقال الرحمن عبد أبا يا تفعل ال :الرجل فقال" قالت كما أراه: "-تعالى عنهما
 ".فعلته أنت ،أفعل أنا: "-عنهما
 أمرها امرأته جلالر  ملك إذا: "يقول كانما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 كانت ما بها أملك ويكون  ذلك على فيحلف واحدة إال أرد لم :ويقول ،عليها ينكر أن إال به قضت ما فالقضاء

 ".عدتها في
 : باب ما يبين من التمليك:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



يه، أو بيد ابنه، يعني وكل األصل أن الطالق بيد الزوج، بيد الزوج، لكن لو جعله بيد الزوجة، لو جعله بيد أب
 أمره إلى غيره في هذا، يعني فوض أمر الطالق إلى غيره، وهنا فوض األمر إلى الزوجة، 

 جعلت إني الرحمن عبد أبا يا :فقال عمر بن هللا عبد إلى جاء رجال   أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنيقال: 
قته، كل يوم تطلب الطالق، أو كل يوم بينهم مشاكل، ، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ لعلها أقليدها في امرأتي أمر

 فقال لها: متى ما أردت الخروج اخرجي، ناويا  بذلك الطالق، أو أمرك بيدك، أو طلقي نفسك إن شئت،
" خالص، ما قالت كما أراه: "عمر بن هللا عبد فقال ؟ترى  فماذا ،نفسها فطلقت إني جعلت أمر امرأتي في يدها،

، ال الرحمن عبد أبا يا تفعل ال :الرجل فقالتتنازل عن حق جعله هللا لك، "أراه كما قالت"  الذي أجبرك على أن
تستعجل، ال تفعل، ال توقع الطالق، من الذي أوقع الطالق، ابن عمر أو الزوج أو الزوجة؟ الزوج الذي أوقع 

 أنا: "عمر ابن فقال ال تستعجل، الطالق، الزوج هو الذي أوقع الطالق، قال الرجل: ال تفعل يا أبا عبد الرحمن،
" أنت الجاني على نفسك، تتنازل عن حق فعلته أنت" " يستنكر، أنا ما سويت شيء، أنا بينت لك الحكم،أفعل

جعله هللا لك، تتنازل لمخلوق ضعيف، ال يتحمل ما يتحمله الرجل في هذه المواقف، فتجد المرأة ألدنى سبب لو 
وال عقد صحيح، النساء يأتي عليهن أوقات ما في شك أنها سريعة التأثر،  –أعلم  وهللا–كان األمر بيدها ما بقي 

سريعة الغضب، العاطفة عندها جياشة، المقصود أنها ال تثبت مثل ثبات الرجل، ولذلك جعل الطالق في يد 
 الرجل.
قال: أمرك بيدك، ناويا  " أمرها امرأته الرجل ملك إذا: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

"، يعني واحدة إال أرد لم :ويقول ،عليها ينكر أن إال به قضت ما القضاء، به قضت ما فالقضاء" بذلك الطالق،
إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثالثا ، األمر كما جعل، فإن لم ينو شيئا  فقد جعل لها األمر كل األمر 

ن قال: لم أرد إ " عدتها في كانت ما بها أملك ويكون  بها أملك ويكون  ذلك على فيحلف ال واحدةوهو الثالث، وا 
 ألن جعل الطالق في يد المرأة حكمه حكم نعم الكناية.

لو قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي، قال: أنا ما أردت طالق، أمرك بيدك، يعني إن شئت 
إلى المسجد، أمرك بيدك، ومثله:  تذهبين إلى الجيران، تذهبينتذهبي إلى أهلك، إن شئت تذهبين إلى السوق، 

 حبلك على غاربك، اذهبي إلى من شئت، ولم يرد بذلك طالقا ، فإنه حينئذ ال يقع، نعم.
 طالب:....

 هاه؟
 طالب:.... 

 كيف؟
 طالب:.... 

 طيب.
 طالب:.... 

ذا فارقوا المجلس سيأتي شيئا  من هذا ال هم يقولون ما دام في المجلس، مادام في المجلس يكون األمر بيده ، وا 
 نعم.



 طالب:.... 
 هاه؟

 طالب:.... 
 ال هو فيه، في معاوضة، ما في معاوضة، ما قالت: طلقني أو أطلقك على مبلغ كذا، هذا الخلع، نعم

 أحسن هللا إليك.
 :التمليك من واحدة تطليقة فيه يجب ما باب

 كان أنه أخبره أنه ثابت بن زيد بن خارجة عن ثابت بن زيد بن سليمان بن سعيد عن مالك عن يحيى حدثني
 ما :زيد له فقال تدمعان وعيناه عتيق أبي بن محمد فأتاه، -رضي هللا تعالى عنه- ثابت بن زيد عند جالسا  
 إن ارتجعها :زيد فقال :القدر قال ؟ذلك على حملك ما :زيد له فقال ففارقتني أمرها امرأتي ملكت :فقال ؟"شأنك
 ".بها أملك وأنت واحدة هي فإنما ئتش

 أنت :فقالت أمرها امرأته ملك ثقيف من رجال   أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 ،الحجر كيبف :فقال الطالق أنت :قالت ثم ،الحجر بفيك :فقال ،الطالق أنت :قالت ثم ،فسكت ،الطالق

 .إليه وردها ،واحدة إال ملكها ما فاستحلفه الحكم بن مروان إلى فاختصما
 ك.ذل في سمع ما أحسن ويراه القضاء هذا يعجبه القاسم فكان :الرحمن عبد قال :مالك قال
 .إلي وأحبه ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالك قال

 من واحدة تطليقة فيه يجب ما، التمليك من واحدة تطليقة فيه يجب ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :تمليكال

 يحيى حدثنيوهي في حالة ما إذا لم ينو أكثر من واحدة، أما إذا نوى أكثر من واحدة فهو على نيته، ولذا قال: 
 أنه ، خارجة من الفقهاء السبعة،ثابت بن زيد بن خارجة عن ثابت بن زيد بن سليمان بن سعيد عن مالك عن
، يعني بعد الندم من تدمعان وعيناه عتيق أبي بن محمد فأتاهعند أبيه،  ثابت بن زيد عند جالسا   كان أنه أخبره

وقوع ما يكرهان تدمع العين بعد ذلك، لكن الت ساعة مندم، اإلنسان إذا استعجل في أمر له فيه فسحة ال بد أن 
 امرأتي ملكت :فقال ؟" يعني ما الخبر؟شأنك ما :زيد له فقال يندم، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان،

؛ ألنه قد القدر :قال، القدر :قال ؟ذلك على حملك ما :زيد له فقال، ففارقتني أمرها امرأتي ملكت ففارقتني اأمره
يحصل بين الزوجين من الحال والظرف الذي يقتضي إما كمال انبساط وأنس، ويريد أن يكرمها بمثل هذا، وأنه 

في شقاء وملل لكن ال يريد أن يكون الفراق  ال فضل له عليها، الفضل كان في الطالق واآلن تساويا، أو يكون 
منه، نظرا  لمكان أهلها عنده، فيقول: أمرك بيدك، وينتظر الفرصة تسنح أن تطلق، المقصود أن هذا قد يقع وقد 
ال ما يملك؟ هذا األمر الذي له ملكها  وقع، لكن ماذا عما لو قال: أمرك بيدك، ما طلقت، طلق هو، يملك وا 

 ها أو ال يرجع؟ نعم؟إياه، هل يرجع إلي
 طالب:.... 



يعني ألغى الوكالة، ولو لم يعلم الموكل، يعني جعل األمر إليها بالوكالة، يعني ما هو مثل الهبة يثبت بالقبض 
حكمه حكم الوكالة، فإذا ألغى هذا الذي وكلها فيه التغى، ولو لم تعلم، ما يلزم علم الموكل، فإذا قالت: طلقتك، 

 الوكالة. قال: ال، أنا ساحب
 طالب:....

 نعم.
 طالب:.... 

 كيف.
 طالب:.... 

 استحلف عند الكعبة، استحلف عند الكعبة. -رضي هللا عنه-كل من يقبل قوله ال بد أن يكون مع يمينه، عمر 
 ".بها أملك وأنت واحدة هي فإنما شئت إن ارتجعها :فقالفقال له زيد: ما حملك على هذا؟ قال: القدر، 

بد فيه من نية الزوج حينما ملكها، هل ملكها واحدة أو ملكها البت طالق البائن، وأيضا  ينظر في  أوال : هذا ال
لفظ المرأة، فارقتني ما يدرى على كم، واألصل بقاء النكاح، فال تبين منه بمجرد المفارقة، لكن لما قالت: أنت 

الثالث، ال سيما وأن الطالق بأل يطلق على الطالق، أنت الطالق،أنت الطالق، قالت ثالثا ، هذا أظهر في إرادة 
وقد تكرر ثالثا ، لما قالت: أنت الطالق، أنت الطالق، أنت الطالق، الذي يغلب على الظن إرادتها البينونة، ومع 

؛ ألن نيته أقوى من نيتها، وجانبه في هذا إليه وردها ،واحدة إال ملكها ما فاستحلفه مروان إلى اختصماذلك 
ن جانبها، يعني لو قالت: أنا نويت ثالث، ملكني الطالق ونويت ثالث، الطالق ثالث، وقال: أنا الباب أرجح م

 ملكتها، لكن ما ملكتها إال واحدة، القول قوله.
 أنت :فقالت أمرها امرأته ملك ثقيف من رجال   أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 

 ،الحجر كيبف :فقال الطالق أنت :قالت ثم ،الحجر بفيك :فقال ،الطالق أنت :قالت ثم ،فسكت ،الطالق
 .إليه وردها ،واحدة إال ملكها ما فاستحلفه الحكم بن مروان إلى فاختصما

ألن هنا تعارض أصل مع فرع، فالمقدم في هذا األصل إال أن يدعي الفرع دعوى ترجح جانبه، لو قال: ما أردت 
 ، تمكينها من الطالق البائن.ثم أحضرت ما يدل على إرادته

 ك.ذل في سمع ما أحسن ويراه القضاء هذا يعجبه القاسم فكان :الرحمن عبد قال :مالك قال
 . نعم.إلي وأحبه ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالك قال

 أحسن هللا إليك.
 التمليك من يبين ال ما باب

-رضي هللا تعالى عنه- المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 الرحمن عبد على عتبوا إنهم ثم ،فزوجوه أمية أبي بنت قريبة بكر أبي بن الرحمن عبد على خطبت أنهاا 

 فجعل ،له ذلك فذكرت الرحمن عبد إلىا -رضي هللا تعالى عنه- عائشة فأرسلت ،عائشة إال زوجنا ما :وقالوا
 ".طالقا   ذلك يكن فلم جهازو  فاختارت ،بيدها قريبة أمر



-، و-صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثني
 وعبدِ  ،الزبير بن المنذر الرحمن عبد بنت حفصة زوجتا -رضي هللا تعالى عنه

 وعبُد.
 أحسن هللا إليك.

 فكلمت ،عليه يفتات ومثلي ،به هذا يصنع ومثلي :قال الرحمن عبد قدم فلما بالشام غائب الرحمن وعبدُ 
 ،قضيته أمرا ألرد كنت ما :الرحمن عبد فقال، الرحمن عبد بيد ذلك فإن :المنذر فقال الزبير بن المنذر عائشة
 .طالقا   ذلك يكن ولم ،المنذر عند حفصة فقرت

 -رضي هللا تعالى عنه- هريرة باوأ -رضي هللا تعالى عنهما- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".بطالق ذلك ليس" :فقاال شيئا   فيه تقضي وال ،إليه ذلك فترد أمرها امرأته يملك الرجل عن سئال

 تفارقه فلم أمرها امرأته الرجل ملك إذا: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".بطالق ذلك فليس عنده وقرت
 وهو شيء ذلك من بيدها فليس شيئا   ذلك من تقبل ولم افترقا ثم أمرها زوجها ملكها إذا المملكة في مالك قال
 .مجلسهما في داما ما لها

 :التمليك من يبين ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 يعني ما يبين الزوجة من زجها من تمليك الزوج لزوجته الطالق.

ا -رضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن بدع عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، يعني خطبت له، عبد الرحمن بن أبي بكر، أخوها، الذي أعمرها من بكر أبي بن الرحمن عبد على خطبت أنها

، يعني إذا فزوجوه أمية أبي بنت قريبة التنعيم، خطبت على عبد الرحمن، يعني خطبت ألخيها عبد الرحمن،
ا ال شك أنها تشفع في مثل هذا، ولذلك جاء في الحديث الذي -رضي هللا عنه-كانت الخاطبة والوسيط عائشة 

يليه: إنا ما زوجنا إال عائشة، ما زوجنا المنذر، زوجنا عائشة، وهذه تتردد على ألسنة أولياء األمور بالنسبة 
كان والد مثال  أو والد الزوج ممن يستحق مثل للنساء، إذا خطب منهم من يستحق التقدير قالوا: من أجلك، أو 

هذا التقدير، قالوا: زوجنا الوالد، ما زوجنا الولد، أو كانت األم معروفة بصالحها قالوا: وهللا ما زوجناه إال عشان 
أمه، كل هذا في عصرنا ال يصلح، يعني في عصور مضت األمور متقاربة، تجد الولد قريب من أبية، والبنت 

أمها، لكن في عصرنا فيه التباين، كثيرا  ما يقال: فالن بن حمولة، يعني ما يبور، ما يختلف عنهم في قريبة من 
الغالب، ويزوج على هذا األساس وال يسأل عنه، أما في عصرنا هذا ما فيه، ما في تناسب بين الوالد وولده، تجد 

اس أحد على أحد؛ ألن المؤثرات حالت بين التباين إما أن يكون األب أفضل من ولده بمراحل أو العكس فال يق
مراد اآلباء وأبنائهم، فالمقصود أن مثل هذا ال يمشي في وقتنا، وهللا إننا مزوجينها العبد الصالح الوالد، لكن 
الوالد هو الذي بيعاشر البنت هو اللي بيتعامل مع البنت؟ ال، احتمال أن يأخذها الولد وال يراها الوالد مرة ثانية، 

ال ال؟ فأنت  تزوج الولد هل هو كفؤ وا 
، القصد عبد الرحمن ما عائشة إال زوجنا ما :وقالوابن أبي بكر،  الرحمن عبد على عتبوا إنهم ثم فزوجوه،

، هو بيدها قريبة أمر فجعل ،له ذلك فذكرت الرحمن عبدأخيها  إلى عائشة فأرسلت زوجناه، ما زوجنا إال عائشة،



ا إال عائشة، يعني أنف من البقاء معها مكرها  لها، مادام ما زوج من أجله فتكون لما سمع هذا الكالم، ما زوجن
المسألة عدم الرغبة موجود، مادام ما زوجوه من أجله فالرغبة فيه قليلة، ومادام األمر ذلك من الطرف الثاني، 

، إن اختارتني بقيت، فليكن األمر كذلك من الطرف األول، فجعل أمر قريبة بيدها، قال: قريبة تصنع ما شاءت
ن اختارت أهلها تذهب،  "، اختارت زوجها.طالقا   ذلك يكن فلم زوجها فاختارت وا 

-، و-صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
السابق، زوجت حفصة بنت  ، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخبرالرحمن عبد بنت حفصة زوجتا -رضي هللا عنه
بن العوام، ابن أختها أسماء، فتكون حفصة بنت عبد الرحمن بالنسبة للمنذر بن  الزبير بن المنذر عبد الرحمن

 الزبير ابنة خالها، وهو ابن عمتها.
، كيف زوجت وعبد الرحمن غائب بالشام، أبوها غائب بالشام؟ يعني تولت العقد، أو بالشام غائب الرحمن وعبد  

أنها وفقت بينهما وتواله الرجال؟ نعم هذا الذي ظهر، وعبد الرحمن غائب بالشام، ويدل عليه النصوص التي تدل 
، تزوج بنته به هذا يصنع ومثلي :قال الرحمن عبد قدم فلما على أنه ال بد من الولي، عبد الرحمن غائب بالشام،

، الخال غير راضي بزواجك من بنته؛ ألنا الزبير بن المنذر عائشة فكلمت ،عليه يفتات ومثلي من غير علمه،
ن الرحمن عبد بيد ذلك فإن :المنذر فقال ما أخذنا رأيه قبل ذلك، ، ذلك بيد عبد الرحمن، إن شاء أخذ ابنته، وا 

 عند حفصة فقرت ، يعني تقديرا  ألخته أم المؤمنين،قضيته أمرا   ألرد كنت ما :الرحمن عبد فقالشاء ردها إلي، 
 .طالقا   ذلك يكن ولم ،المنذر

 وقد جعل األمر بيد أبيها، نعم.
 طالب:.... 

القاسم عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه محمد بن أبي بكر عن عائشة، أو أن 
 عائشة، يحتمل االتصال واالنقطاع محتمل، المعاصرة موجودة، نعم.

 طالب:....
 هاه؟

 طالب:.... 
 ؟ افتيات على األب

 طالب:....
 هذا تصرف يعني أشبه ما يكون ما يكون بالفضولي، يرجع فيه إلى رضاه فيما بعد.

وعائشة الذي يغلب على الظن أنها في مثل هذه التصرفات كأنها ضامنة لألمر أنهم لن يخرجوا عن مرادها، 
 ومع ذلك الولي ال يفتأت عليه.

 ذلك فترد أمرها امرأته يملك الرجل عن سئال هريرة وأبا رعم بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 ".بطالق ذلك ليس" :فقاال شيئا   فيه تقضي وال ، ال تقبل، إذا لم تقبل ما صار شيء، كأن شيئا  لم يكن،إليه

، يعني أمرها امرأته الرجل ملك إذا: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ".بطالق ذلك فليس عنده وقرت تفارقه فلم الطالق بيدها،وجعل 



 لها وهو شيء ذلك من بيدها فليس شيئا   ذلك من تقبل ولم افترقا ثم أمرها زوجها ملكها إذا المملكة في مالك قال
 .مجلسها في داما ما

واألولى في مثل هذا أن  يعني التمليك هذا بمجرد المجلس، وال يقال: إنها بعد سنين تملك أمرها وتطلقه بعد ذلك،
 يرد ما ملكها إياه صراحة، يرد ما ملكها إياه صراحة، قال: ترى ما صار شيء، خالص األمر بيدي أنا، رجعت.
في الصورة السابقة أم المؤمنين زوجت بنت أخيها ابن أختها، وأخوها غائب ولي األمر، فهل يصلح مثل هذا 

ت ولو كانت أكبر من أخيها أن تزوج بنت أخيها لولد أختها، أو التصرف من غير أم المؤمنين، يعني هل لألخ
لغيره من سائر الناس؟ ال شك أن هذا افتئات على ولي األمر وال يصح، نعم، لكن هي تصرفت باعتبار أنها 

 ضامنة، أنها ضامنة، وحصل األمر كما تصورت.
 أجمعين. ى آله وصحبهوهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2الطالق )كتاب  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. اللهم
 :اإليالء باب: -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 كان أنه -رضي هللا عنه- طالب أبي بن علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني
ن ،طالق عليه يقع لم امرأته من الرجل آلى إذا: "يقول  يطلق أن فإما يوقف حتى األشهر األربعة مضت وا 
ما  ".يفيء أن وا 
 .عندنا األمر وذلك :مالك قال

 .يقول كان أنهما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 عن عبد هللا.

 األشهر األربعة مضت إذا فإنه امرأته من آلى رجل أيماما كان يقول: "-رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 
 ".يوقف حتى األشهر األربعة مضت إذا قطال  عليه يقع وال ،يفيء أو يطلق حتى وقف

  المسيب بن سعيدعن  شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 أن.

 األربعة مضت إذا إنها :امرأته من يولي الرجل في يقوالن كانا الرحمن عبد بن بكر وأباأن سعيد بن المسيب 
 .العدة في كانت ما الرجعة عليها ولزوجها ،تطليقة فهي األشهر
 مضت إذا أنها ،امرأته من آلى إذا الرجل في يقضي كان الحكم بن مروان أن بلغه أنه لكما عن وحدثني
 .عدتها في دامت ما الرجعة عليها وله ،تطليقة فهي األشهر األربعة

 .شهاب ابن رأي كان ذلك وعلى :مالك قال
 لم إن أنه :امرأته اجعير  ثم ،األشهر األربعة انقضاء عند فيطلق فيوقف امرأته من يولي الرجل في مالك قال

 إليها له سبيل فال هاعدتِ  تنقضي حتى يصبها
 عدت ها.
 ما أو ،سجن أو ،مر  من عذر له يكون  أن إال ،عليها له رجعة وال ،إليها له سبيل فال هاعدتُ  تنقضي حتى
 لم إن فإنه ذلك بعد تزوجها ثم عدتها مضت فإن ،عليها ثابت إياها ارتجاعه فإن ،العذر من ،ذلك أشبه
 مضت إذا ،األول باإليالء الطالق عليه دخل يفئ لم فإن ،أيضا   وقف األشهر األربعة تنقضي حتى يصبها
 .رجعة وال عليها له عدة فال يمسها أن قبل طلقها ثم نكحها ألنه ؛رجعة عليها له يكن ولم ،األشهر األربعة



 أربعة فتنقضي يمسها وال يرتجع ثم طلقفي األشهر األربعة بعد فيوقف امرأته من يولي الرجل في مالك قال
نه ،طالق عليه يقع وال يوقف إنه عدتها تنقضي أن قبل أشهر  هاعدتِ  تنقضي أن قبل أصابها إن وا 
 عدت ها
ن ،بها أحق كان عدُتها  .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا إليها له سبيل فال يصيبها أن قبل عدتها مضت وا 
 هما :قال الطالق عدة انقضاء قبل األشهر األربعة فتنقضي يطلقها مث امرأته من يولي الرجل في مالك قال

ن ،يفئ ولم وقف هو إن تطليقتان  أن وذلك ،بطالق اإليالء فليس األشهر األربعة قبل الطالق عدة مضت وا 
 .بامرأة يومئذ له وليست ،مضت بعدها توقف كانت التي األشهر األربعة

 يكون  فال ،األشهر األربعة من أكثر ينقضي حتى مكث ثم شهرا   أو وما  ي امرأته يطأ ال أن حلف ومن :مالك قال
نما ،إيالء ذلك  امرأته يطأ ال أن حلف من فأما ،األشهر األربعة من أكثر على حلف من اإليالء في يوقف وا 
 مول يمينه من خرج عنده يوقف الذي األجل دخل إذا ألنه ؛إيالء عليه أرى  فال ذلك من أدنى أو أشهر أربعة
 .وقف عليه يكن
 أبي بن علي أن بلغني وقد ،إيالء يكون  ال ذلك فإن ولدها تفطم حتى يطأها ال أن المرأته حلف من :مالك قال

 .إيالء يره فلم ذلك عن سئل -رضي هللا عنه- طالب
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 :اإليالء باب: -رحمه هللا تعالى-أما بعد فيقول المؤلف 
وهو الحلف، حلف الزوج أن ال يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، تزيد على أربعة أشهر، مدة التربص 
أربعة أشهر، فيوقف، إما أن يطلق، إما أن يفيء ويرجع أو يطلق، وهل تحصل الفرقة بمجرد مضي األربعة، أو 

يحكم بها حاكم بعد طلب المرأة، أما ما دون األربعة أشهر، أربعة أشهر فما دون، فليس بإيالء، ال بد من أن 
أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالبه باالستمتاع فيما دون أربعة أشهر، ويوجبون عليه  وعند جمع من

تجاه زوجته من المعاشرة من  االستمتاع هذه المدة، وأما أقل منها فال يوجب عليه، يعني ما الذي يلزم الزوج
الجماع، هل يلزمه كل ليلة، هل يلزمه كل أسبوع، كل شهر، جمع من أهل العلم يحدون ذلك باألربعة األشهر 

هذا الحد الذي جاء التنصيص عليه في  التي هي مدة اإليالء، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر،
ذا عجز كتاب هللا، ومنهم من يقول: ليس له حد معي ن، بل متى احتاجت وتشوفت إلى غيره يلزمه أن يعفها، وا 

عن ذلك فإن لها أن تطالب وتفسخ، والفرق بين دون األربعة أشهر، وما فوق األربعة أشهر أن ما دون األربعة 
 أشهر إذا طالبت بالفسخ تخالع، ما فوق األربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ فإنه ال يلزمه الفسخ من دون مقابل.

محمد بن علي بن  أبيه عنالصادق  محمد بن جعفر عن مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا تعالى-يقول 
ن ،طالق عليه يقع لم امرأته من الرجل آلى إذا: "يقول كان أنه طالب أبي بن علي عنالحسين الباقر،   مضت وا 

ما أيوقف حتى األشهر األربعة  يطلق أن فإما ن يطلق، "حتى يوقف" يستدعى من قبل الحاكم، فإما أن يفيء، وا 
ما  ". يفيء أن وا 
 .عندنا األمر وذلك :مالك قال



لو افترضنا أن المرأة ما طالبت، حلف أن ال يطأ خمسة أشهر، ستة أشهر، وال طالبت المرأة، نعم، هو ال يقع 
و السالم آلى من شيء لكن يلزمه أن يفيء، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، ويفيء، والنبي عليه الصالة 

نسائه شهرا ، آلى من نسائه شهرا ، فمادون األربعة أشهر ال يلزم به شيء، إال أن المرأة إذا كانت ال تطيق الصبر 
مدة معينة لو قلت عن األربعة أشهر فإنه يلزمه أن يفي بحاجتها بحيث ال يتركها تتطلع وتتشوف إلى الرجال، 

 من أهل التحقيق.تتشوف إلى الرجال، فهذا ما يراه جمع 
 طالب:....

دون األربعة أشهر ال بد من خلع، ما يطلقها إال بخلع دون األربعة أشهر؛ ألن مدة التربص منصوص عليها 
 بالقرآن، أربعة أشهر، لكن أكثر من أربعة أشهر بدون خلع، خالص إذا لم يفئ تفسخ منه.

 طالب:.... 
هو الحلف، إذا حلف أن ال يطأ زوجته، لكن لو امتنع من إيه ال بد من حلف، إيش معنى اإليالء؟ اإليالء 

وطئها من دون حلف، امتنع من وطئها سنة سنتين ثالث، هذا ال يسمى إيالء، وال يلزمه أن يفيء إال بطلب، 
 بدعوى، بدعوى عليه من الزوجة إلى الحاكم فإذا ألزمه الحاكم إما أن يطأ أو يفسخ.

 قال مالك: وذلك األمر عندنا.
 األربعة مضت ذاف امرأته من آلى رجل أيماأنه كان يقول: " عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن نيوحدث

 ".يوقف حتى األشهر األربعة، يعني إذا مضت طالق عليه يقع وال ،يفيء أو يطلق حتى وقفي األشهر
 يعني بمجرد مضي األربعة أشهر ال يحصل طالق.

 الرجل في يقوالن كانا الرحمن عبد بن بكر وأباسعيد بن المسيب  أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ما ، يعني طلقة رجعية،الرجعة عليها ولزوجها ،تطليقة فهي األشهر األربعة مضت إذا إنها :امرأته من يولي
 ، ما كانت في العدة.العدة في كانت

هما معروفان من الفقهاء السبعة، يعني الطالق على هذا القول عند سعيد، وعند أبي بكر بن عبد الرحمن، و 
ال من تمام األربعة؟ يقول: أنها إذا مضت األربعة األشهر فهي تطليقة، يعني من مضي  الطالق من الحلف وا 

 األربعة أشهر، يعني ولو لم يوقف، ولو لم يطلق، وهذا بخالف ما تقدم.
 مضت إذا أنها ،امرأته من آلى إذا الرجل في يقضي كان الحكم بن مروان أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .عدتها في دامت ما الرجعة عليها وله ،تطليقة فهي األشهر األربعة

 .شهاب ابن رأي كان ذلك وعلى :مالك قال
يعني يجتمع في هذا سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم، وابن شهاب الزهري، كلهم 

عن علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عمر، أنه ال يعد طالق حتى يوقف، حتى  يرونه تطليقة بخالف ما تقدم
ن رجع وفاء، فإن ذلك ال يضره إن شاء هللا تعالى.  يوقف، فإن طلق ثبت الطالق، وا 

، يعني على القول األول، يولي من امرأته أربعة أشهر فما فوق، فوق فيوقف امرأته من يولي الرجل في مالك قال
 إن أنه :امرأته يراجع ثم امرأته يراجع ثم ،األشهر األربعة انقضاء عند فيطلق ، فيوقف عند الحاكم،األربعة أشهر

 أنه امرأته يراجع ثم، يوقف فيطلق عند انقضاء األربعة، اآلن صار طالق نعم، هاعدت   تنقضي حتى يصبها لم



ال رجعة له عليها، لماذا لم يطأ حتى  ،عليها له رجعة والعليها،  له سبيل ها فالعدت   تنقضي حتى يصبها لم إن
انقضت العدة؟ يقول: في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند انقضاء األربعة األشهر، هذا ماشي على 

، بالعدد هاعدت   تنقضي حتى يصبها لم إن أنهالقول األول، ثم يراجع امرأته يعني بعد الطالق طلقة رجعية، 
ن كانت آيسة أو صغيرة  المعروفة، إن كانت حامل ففي ن كانت ذات أقراء فبثالثة أقراء، وا  وضع الحمل، وا 

فال سبيل له عليها، هو راجعها، نعم، ثم يراجع  هاعدت   تنقضي حتى يصبها لم إن أنهفبثالثة أشهر، إلى آخره، 
له عليها، وال  فال سبيل هاعدت   تنقضي حتى يصبها لم إن أنهامرأته، طلق عند انقضاء األربعة أشهر، ثم راجع 

رجعة له عليها، لماذا؟ ألن اليمين مازالت منعقدة، يمين اإليالء مازالت منعقدة، والرجعة إنما تكون الفيئة إنما 
 تنقضي حتى يصبها لم إن أنهتكون بالوطء، والوطء ما حصل، يمين اإليالء مازالت منعقدة، ثم يراجع امرأته، 

 أو ،مرض منيمنعه من الوطء، يعني  عذر له يكون  أن إال ه عليها،فال سبيل له إليها، وال رجعة ل هاعدت  
، يعني إذا وجد مانع، نعم، إذا لم يوجد مانع عليها ثابت إياها ارتجاعه فإن ،العذر من ،ذلك أشبه ما أو ،سجن

لم يطأ عرفنا أنه ماض على يمينه، إذ لو لم يكن ثابتا  على يمينه، يمين اإليالء لوطئ فاء بالوطء، لكن لما 
 أوعرفنا أنه ثابت على يمينه باإليالء، إال أن يكون له عذر، يتمنى أن يطأ وال يحصل له، من مرض أو سجن 

 مضت فإن، ذلك بعد تزوجها ثم عدتها مضت فإن، عليها ثابت إياها ارتجاعه فإن ،العذر من ،ذلك أشبه ما
يخطبها من جديد، كالمطلقة الرجعية إذا انتهت  ، اآلن ال رجعة له عليها، ال رجعة إال بعقد جديد، نعم،عدتها

 يصبها لم إنعدتها، تكون بائنة بينونة صغرى، يكون كأسوة الخطاب، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، ف
، مضت عدتها، وخطبها من جديد، تزوجها بعد ذلك، فإن لم يصبها أيضا   وقف األشهر األربعة تنقضي حتى

يعني مازال حكم اإليالء سار إلى اآلن؛ ألنه لم يطأ، الرجعة ال يثبتها إال الوطء، حتى تنقضي األربعة أشهر، 
الفيئة ال يثبتها إال الوطء، ومازال حكم اإليالء سار وثابت بعد النكاح الجديد، حتى بعد النكاح الجديد؛ ألنه على 

ربعة أشهر وقف وطلق، وانتهت يمينه األول، نفترض أنه آلى أن ال يطأ امرأته سنة، سنة كاملة، لما مضت األ
بعد الطالق راجع، ثم انتهت عدتها قبل أن يطأ، عرفنا أنه مازال مصرا  على يمينه، ثم تزوجها وعقد عليها عقدا  

 دخل يفئ لم فإنجديدا ، فإذا بقي بعد ذلك أربعة أشهر عرفنا أنه مازال على إيالءه فيوقف حينئذ، فيوقف حينئذ، 
 أن قبل طلقها ثم نكحها ألنه ؛رجعة عليها له يكن ولم ،األشهر األربعة مضت إذا ،األول باإليالء الطالق عليه
، اآلن نكحها النكاح الثاني بعد انقضاء عدتها نكحها، بعد انقضاء، ثم بعد ذلك أمسك عن وطئها، حتى يمسها

نقطع إال بالوطء، بالفيئة، اآلن انقضت األربعة أشهر، تبينا بذلك أنه مازال على إيالئه السابق؛ ألن اإليالء ال ي
ثبت الطالق بعد األربعة أشهر، بعد العقد الجديد ولم يدخل بها، إذن ال سلطان له عليها، خالص معناه أنه 
طلقها قبل الدخول، وهذا جار على قول أن الطالق يحصل بمجرد مضي األربعة أشهر، مضي األربعة األشهر، 

 .رجعة وال عليها له عدة فال ثم طلقها قبل أن يمسها، ولم يكن له عليها رجعة؛ ألنه نكحها
 وال يرتجع ثم فيطلق األشهر األربعة بعد فيوقف امرأته من يولي الرجل في امرأته من يولي الرجل في مالك قال

، نعم فيوقف فيطلق عند انقضاء عدتها تنقضي أن قبل، عدتها تنقضي أن قبل أشهر أربعة فتنقضي يمسها
يعني هو مشى على القولين، سواء  حصل الطالق أو لم يحصل؛ ألنه طالق، طالق سواء  أوقف  األربعة أشهر،

 وطلق أو لم يوقف ولم يطلق، يعني جمع بين القولين.



 طالب:....
إي نعم أنا أقول لك: جمع بين القولين، جمع بين القولين، فجرى على القول األول، على قول علي وابن عمر 

ق، يعني لو حصل هذا، وقف عند قاض يرى أنه ال بد من اإليقاف والتطليق وطلق، القول في قوله: فيوقف فيطل
 الثاني: مضت عند قاض ال يرى اإليقاف وال التطليق، أو هو اإلمام مالك كأنه يستروح إلى هذا، نعم.

 طالب:....
 ال، ال ما دام وجد اإليالء في أول األمر، نستصحب حكمه حتى يفيء.

 طالب:....
 أقل من أربعة أشهر هذا ال يعتبر.ال، 

 طالب:....
 إي أنت تريد أن الطالق والرجعة تلغي اإليالء األول، كأنه.

 طالب:....
 ال، ما تلغي، طيب.

 طالب:....
 ال، هو مازال يتمدد تلقائيا ، إيه؛ ألنه مازال على يمينه، وال ينقض اليمين إال الفيئة.

 طالب:....
 إيه، ال بد من هذا.

 وال يرتجع ثم فيطلق األشهر األربعة بعد فيوقف امرأته من يولي الرجل في امرأته من يولي الرجل في كمال قال
، هذه المسألة تحتاج إلى طالق عليه يقع وال يوقف إنه: عدتها تنقضي أن قبل أشهر أربعة فتنقضي يمسها
 انتباه.

 أن قبل أشهر أربعة فتنقضي يمسها وال تجعير  ثم فيطلق األشهر األربعة بعد فيوقف امرأته من يولي الرجل في
 ، نعم.يوقفال  إنه، يعني هي مازالت في العدة تنقضي أربعة أشهر، قبل أن تنقضي عدتها، عدتها تنقضي

 طالب:....
 إي بعدة تطول كالحمل مثال .

 ،طالق عليه عيق وال ؛ ألنه مازال، مازالت في العدة،يوقفال  إنهفتنقضي أربعة أشهر، قبل أن تنقضي عدتها، 
ن ن ،بها أحق كانعدت ها  تنقضي أن قبل أصابها وا   وهذا ،إليها له سبيل فال يصيبها أن قبل عدتها مضت وا 

 .ذلك في سمعت ما أحسن
 هما :قال الطالق عدة انقضاء قبل األشهر األربعة فتنقضي يطلقها ثم امرأته من يولي الرجل في مالك قال

، مضي األربعة أشهر، تطليقة ولو لم يطلق، باإليالء، يطلقها ثم امرأته من ييول الرجل في مالك قال تطليقتان
 قبل األشهر األربعة فتنقضي يطلقها ثم امرأته من يولي الرجل في والطالق الذي نطق به تطليق ثاني، قال

ن ، يعني استمر على يمينه،يفئ ولم وقف هو إن تطليقتان هما :قال الطالق عدة انقضاء  الطالق عدة مضت وا 
 أن وذلك ، انقضت عدتها قبل األربعة أشهر فليس اإليالء بطالق،بطالق اإليالء فليس األشهر األربعة قبل



؛ ألن له أن يولي بامرأة يومئذ له وليست. بامرأة يومئذ له وليست ،مضت بعدها توقف كانت التي األشهر األربعة
منها ثم طلقها، فانقضت عدتها قبل مضي األربعة  أقل من أربعة أشهر، له أن يولي ثالثة أشهر، فطلق، آلى

أشهر فوقع الطالق قبل ترتب حكم اإليالء عليه، فوقع الطالق، فانتهت عدتها، فليست له حينئذ من امرأة؛ ألنها 
 بانت منه، وحكم اإليالء ال يثبت إال بعد األربعة أشهر.

 حتى مكث ثم شهرا   أو يوما   امرأته يطأ ال أن فحل ومن شهرا   أو يوما   امرأته يطأ ال أن حلف ومن :مالك قال
ال يكون إيالء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر، أما إذا  ،إيالء ذلك يكون  فال ،األشهر األربعة من أكثر ينقضي

حلف شهرا  فهذا فعله النبي عليه الصالة و السالم ولم يكن إيالء، حلف يوما ، هذا ليس بإيالء، وما بعد المدة 
نمات على األربعة أشهر ال يتناولها حكم اليمين، فليس بإيالء، ولو زاد  أكثر على حلف من اإليالء في يوقف وا 

، إنما إيالء عليه أرى  فال ذلك من أدنى أو أشهر أربعة امرأته يطأ ال أن حلف من فأما ،األشهر األربعة من
ر، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا دل على اإليالء ما زاد على ثالثة أشهر، لماذا؟ اآلية فيها تربص أربعة أشه

 دخل إذا ألنه أن األربعة له الفيئة وله الرجعة، فال يثبت حكم اإليالء إال بما زاد على ذلك، فال أرى عليه إيالء؛
 .وقف عليه يكن ولم يمينه من خرج عنده يوقف الذي األجل

مله حكم اإليالء أو ال يشمله؟ ال يشمله؛ ألنه األربعة أشهر تمت، فانتهى حكم اإليالء، لكن إن استمر بعدها يش
 ال يوقف بعد األربعة أشهر، نعم.

 طالب:....
ال، ال ما يحتاج فيئة الشهر، ما يحتاج فيئة، ما وطئها، افترض أنه ما حلف وال آلى وال سوى شيء، ومكث سنة 

 لف؛ ألن له أن يفعل ذلك.ما وطئ امرأته، يعني أقل من أربعة أشهر وجوده مثل عدمه اليمين، فكأنه ما ح
 طالب:....

 ال ال، ال ال، انتهى حكمه بمضي مدته، نعم.
 طالب:....

ال، ال من اليمين، من انعقاد اليمين، من انعقاد اليمين، هو تربص أربعة أشهر، يعني من انعقاد اليمين، من 
 امتناعه.

 طالب:....
نه، إنها تطلق عليه بمجرد مضي المدة، ثم رجعنا إلى ال، تحسب، اليمين ما له ارتباط بالحيض، إال إذا قلنا أ

قاعدة: العبرة بالحال أو بالمآل، العبرة بالحال أو بالمآل، فإن كانت وقت اإليالء حائض، أو وقت انقضاء المدة 
حائض عند من ال يرى طالق الحائض وقلنا: إنه طالق بمجرده من غير إيقاف، قلنا: إنه طلق امرأته وهي 

باعتبار الحال وقت الحلف أو باعتبار المآل، واألكثر على اعتبار الحال؛ ألن سبب الوجود منعقد،  حائض، فإما
مثال ذلك: لو حلف أقسم يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، أقسم قبل التكفير، أقسم على شيء قبل 

ال ما تلزمه؟ ما تلز  مه؛ ألن العبرة بالحال، ليست العبرة التكليف، وهو صبي، ثم حنث بعد البلوغ، تلزمه كفارة وا 
بالمآل، ومن مسائل هذه القاعدة: أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من شعبان، وأدى العمرة في رمضان، 



عمرته شعبانية، ليست في رمضان؛ ألن العبرة بالحال، وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من 
 لعيد عمرته رمضانيه؛ ألن العبرة بالحال.رمضان، وقضاها يوم العيد أو بعد يوم ا

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:.... 
 يعني قبل التكليف، يعني قبل أن يسلم، أوف بنذرك؛ ألن هذا نذر تبرر، ينفع وال يضر، نذر أن يصوم، يصوم.

 طالب:....
 ال يقع بمفرده، ال بد من اإليقاف، ال بد من اإليقاف، وال بد أن يحكم به حكم حاكم.

 مالك قال
 طالب:.... 

 هاه؟
 طالب:.... 

ال ليس بفسخ. ن عزموا الطالق، وا   إذا، ال بد أن يطلق، وا 
، هو يعرف أنها لن تفطم ولدها إال بعد سنة، فكأنه ولدها تفطم حتى يطأها ال أن المرأته حلف من قال مالك:

 حلف أن ال يطأها مدة سنة، فهذا إيالء فأكثر، لكن ننظر إلى العلة.
 أبي بن علي أن بلغني وقد ،إيالء   يكون  ال ذلك فإن، ولدها تفطم حتى يطأها ال أن المرأته حلف من قال مالك:

 .إيالء يره فلم ذلك عن سئل طالب
نما قصد مصلحة الولد على ما سيأتي في الغيلة.  لماذا؟ ألنه لم يقصد اإلضرار بالمرأة، وا 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 العبد إيالء باب
يالء واجب عليه وهو الحر إيالء نحو هو :فقال العبد إيالء عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن يحيى حدثني  وا 
 .شهران العبد

ن لم يرجع فيلزم  ما تقدم هو بالنسبة للحر يتربص أربعة أشهر، إن رجع فال شيء عليه، إال كفارة اليمين، وا 
 بالطالق.

على إيالء الحر تترتب على إيالء العبد إال يعني إذا تزوج، أما بالنسبة للعبد فمثل إيالء الحر، واألحكام المترتبة 
 إال أن المدة على النصف،إال أن المدة على النصف شهران بدل أربعة أشهر، نعم

 طالب:....
 التنصيف؟
 طالب:....



التنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكمه، وما يتعلق بالرجل له حكمه، لكن لو قدر أنهما كالهما من العبيد، 
تنصيف مطرد، لكن لو قدر أن أحدهما حر، والثاني عبد فيما يتعلق بالزوج، في أحكام الزوج إذا كان عبدا  ال

على النصف، والزوجة إن كانت حرة كاملة أحكامها، يعني عدتها كاملة، وتطليقه ناقص، وأيضا  فيما يتعلق، 
عاملة اإلماء، وما يتعلق به يعامل معاملة العكس لو كان الزوج هو الحر، والزوجة أمة، ما يتعلق بها، تعامل م

األحرار، لو كان تطليقه إيالءه ما يتعلق به، ال ما يتعلق بالمرأة، األحكام المترتبة عليه أحكام العبيد، واألحكام 
 المترتبة عليها يعني عدتها عدة حرة، نعم.

 طالب:....
 ويش هو؟
 طالب:....

 إي تطليقتان، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الحر هارظ باب
 امرأة طلق رجل عن محمد بن القاسم سأل أنه الزرقي سليم بن عمرو بن سعيد عن مالك عن يحيى حدثني

 بن عمر فأمره ،تزوجها هو إن أمه كظهر عليه امرأة جعل رجال   إن :محمد بن القاسم فقال تزوجها هو إن
 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يقربها ال أن تزوجها هو إن -رضي هللا عنه- الخطاب
 قبل امرأته من تظاهر رجل عن يسار بن وسليمان محمد بن القاسم سأل رجال   أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يمسها فال نكحها إن :فقاال ينكحها أن
 أبيه عن عروة بن باهش عن مالك عن وحدثني

 عن إيش؟
 إال عليه ليس إنه" :واحدة بكلمة له نسوة أربعة من هرتظا رجل في قال أنهعن هشام بن عروة عن أبيه 

 ".واحدة كفارة
 .ذلك مثل الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثني

 فمن} {يتماسا أن قبل من رقبة فتحرير}: المتظاهر كفارة في تعالى هللا قال ،عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال
 .{مسكينا ستين فإطعام يستطع لم فمن يتماسا أن قبل من متتابعين شهرين فصيام يجد لم
 ثم تظاهر فإن ،واحدة كفارة إال عليه ليس :قال متفرقة مجالس في امرأته من يتظاهر الرجل في مالك قال
 .أيضا   الكفارة فعليه، يكفر أن بعد تظاهر ثم ،كفر
 ،يكفر حتى عنها ويكف ،ةواحد كفارة إال عليه ليس يكفر أن قبل مسها ثم امرأته من تظاهر من :مالك قال

 .سمعت ما أحسن وذلك هللا وليستغفر
 .سواء والنسب الرضاعة من المحارم ذوات من والظهار :مالك قال
 .ظهار النساء على وليس :مالك قال



 أن :سمعت قال {قالوا لما يعودون  ثم نسائهم من يظهرون  والذين}: -تبارك وتعالى- هللا قول في مالك قال
صابتها ،إمساكها على يجمع ثم ،امرأته من الرجل تظاهري أن ذلك تفسير  وجبت فقد ذلك على أجمع فإن ،وا 
ن الكفارة عليه صابتها إمساكها على منها تظاهره بعد يجمع ولم طلقها وا   .عليه كفارة فال وا 
 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يمسها لم ذلك بعد تزوجها فإن :مالك قال
 .يطأها أن قبل الظهار كفارة فعليه يصيبها أن أراد إن إنه :أمته من يتظاهر الرجل في مالك قال
 .تظاهره من يفيء أن يريد ال مضارا   يكون  أن إال ،تظاهره في إيالء الرجل على يدخل ال :مالك قال

 امرأة كل :المرأته قال رجل عن الزبير بن عروة يسأل رجال   سمع أنه عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .رقبة عتق ذلك عن يجزيه :الزبير بن عروة فقال ،أمي كظهر علي فهي عشت ما كعلي أنكحها

 :الحر ظهار باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
باب ظهار الحر، الظهار هو تشبيه الزوجة بظهر أمه، أو بأمه، أو بأي عضو ممن يحرم عليه تحريما  مؤبدا ، 

ز، لكن إذا حصل فالكفارة، كفارة الظهار منصوص عليها في وهو محرم، وهو منكر من القول، وزور، ال يجو 
سورة المجادلة من القرآن الكريم، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إن 

 لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وفي حكمه من جامع زوجته في نهار رمضان، عليه كفارة ظهار.
 طلق رجل عن محمد بن القاسم سأل أنه الزرقي سليم بن عمرو بن سعيد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 بن القاسم فقال ، طلق امرأة إن تزوجها، يعني طلق قبل، قال: إن تزوجت فالنة فهي طالق،تزوجها هو إن تهامرأ

 يكفر حتى يقربها ال أن تزوجها هو إن عمر فأمره ،تزوجها هو إن أمه كظهر عليه امرأة جعل رجال   إن :محمد
 .المتظاهر كفارة

يعني الظهار أوقعه عمر قبل الزواج، فهل يقع الطالق قبل الزواج أو ال يقع؟ اآلن سعيد بن عمرو بن سليم 
الزرقي سأل القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، يقع الطالق أو ال 

 الظهار قبل الزواج، فهذا دليل على أنه يقع. يقع؟ فأجاب القاسم بإيقاع عمر
 طالب:.... 

ال، ال هو اآلن جعل القاسم بن محمد دليله على الوقع إيقاع عمر الظهار، وهو أشد، فسأل القاسم بن محمد عن 
 ،تزوجها هو إن أمه كظهر عليه امرأة جعل رجال   إن :محمد بن القاسم فقالرجل طلق امرأة إن هو تزوجها، 

 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يقربها ال أن تزوجها هو إنبن الخطاب  عمر فأمره
 فاستدل بفعل عمر على اإليقاع، نعم.

 طالب:....
ويش الفرق؟ هو إذا لم نوقع الطالق وقلنا: إنه أوقعه على غير محل قابل فالظهار مثله، منكر، إما يستغفر 

نويتوب ويعزر لكن ما له عالقة بامرأة ال سلطان له عل  يها، إذا أردنا أن ال نوقع الطالق، فال نوقع الظهار، وا 
أوقعنا الظهار أوقعنا الطالق، المسألة واحدة، ولذلك القاسم لما سئل عن الطالق أجاب بإيقاع عمر الظهار، 

 فيرى أنه يقع.



بل، يعني األصل أن المسألتين، سواء  كانت في الطالق أو في الظهار وقعتا على محل غير قابل، محل غير قا
ال ما يقع؟ ما يقع ليست  أنت افترض أن شخصا  طلق امرأته طلقة واحدة، فلما انقضت عدتها طلقها ثانية، يقع وا 
ال ما يقع؟ مقتضى ذلك أنه ال  بزوجة له، وهذا بعد االنفصال، يعني بعد تمام العدة ال يقع، إذن قبل العقد يقع وا 

محل قابل، كتطليقه امرأة الجيران، أم الجيران، ما يقع، المحل  يقع؛ ألنه لم يقع على محل قابل، لم يقع على
-غير قابل، ليس في عصمته وال في ملكه، لكن القاسم بن محمد يرى أنه يقع، أنه يقع، واستدل بإيقاع عمر 

 الظهار قبل النكاح. -رضي هللا تعالى عنه
 امرأته من تظاهر رجل عن يسار بن مانوسلي محمد بن القاسم سأل رجال   أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يمسها فال نكحها إن :فقاال ينكحها أن قبل

 وهذا يدل على إيقاع الظهار قبل الزواج.
، سليمان بن يسار أيضا  من تظاهر رجل في قال أنه أبيه عن عروة بنهشام  عن مالك عن وحدثنيقال: 

، من أربع، نسوة أربعة تظاهر من رجل في قال أنه ير أيضا  من الفقهاء السبعة،الفقهاء السبعة، عروة بن الزب
 ".واحدة كفارة إال عليه ليس إنه" :واحدة بكلمة له من أربعة نسوة

باعتبار أن اللفظ واحد والكفارات تتداخل، الكفارات تتداخل، لكن لو أوقع الطالق على األربع، يقع على واحدة 
ال يقع على الجميع  ؟ نعموا 

 طالب:.... 
ال ال؟ يقع على  لو قال: نساءه األربع طوالق، أو قال: نساءه األربع عليه كظهر أمه، الطالق يقع على األربع وا 
األربع، لماذا الظهار ما وقع إال واحد، ليست عليه إال كفارة واحدة، الكفارات تتداخل، لكن الطالق ما يتداخل 

 الكفارات تتداخل.
 .ذلك مثل الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثنيثم بعد ذلك قال: 

 لم فمن} {يتماسا أن قبل من رقبة فتحرير}: المتظاهر كفارة في تعالى هللا قال ،عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال
 .{مسكينا ستين فإطعام يستطع لم فمن يتماسا أن قبل من متتابعين شهرين فصيام يجد
 ليس :قال، متفرقة مجالس في امرأته من يتظاهر، متفرقة مجالس في امرأته من يتظاهر الرجل في مالك قال
 فإن ، لماذا؟ ألنه لم يكفر عن األولى، لم يكفر عن األولى، فدخلت الثانية في األولى،واحدة كفارة إال عليه

 خل، لعدم التداخل، نعم.. عليه كفارة ثانية لعدم التداأيضا   الكفارة فعليه، يكفر أن بعد تظاهر ثم ،كفر ثم تظاهر
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:.... 

معروف هذا التداخل في، وقاعدة التداخل في غاية األهمية، وفصلها بتفصيل واضح باألمثلة ابن رجب في 
 نعم قواعده،

 طالب:.... 



 يقولون: إذا اختلف السبب، إذا اختلف الباعث ال تتداخل، يعني لو ظاهر، ووطئ في نهار رمضان، نقول
تتداخل؟ ما تتداخل، كما لو حلف على شيء ثم حلف على غيره لكن لو حلف عليه بنفسه مرة ثانية تتداخل، 

 حلف على غيره، صار المثير والباعث غيره ال تتداخل.
اللي هي كفارة الظهار،  ،واحدة كفارة إال عليه ليس يكفر أن قبل مسها ثم امرأته من تظاهر منو  :مالك قال

أن، أو قبل أن يكفر؛ ألنه مشترط في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لكنه مسها  وكونه مسها قبل
قبل أن يكفر، هل نقول إن عليه كفارة للظهار األول، وكفارة للمسيس قبل أن يكفر؟ ال، إنما وطئه إياها قبل 

 وذلك هللا وليستغفر ،يكفر حتى عنها ويكفالكفارة معصية، يذهب أثرها بالتوبة، ليس عليه إال كفارة واحدة، 
 .سمعت ما أحسن
 .سواء والنسب الرضاعة من المحارم ذوات من والظهار :مالك قال

الظهار من ذوات المحارم، األصل أن الظهار من الزوجات، كيف قال من ذوات المحارم، يعني التشبيه بذوات 
 من رضاعة أو نسب على حد سواء.المحارم ال يختلف، إذا كان التحريم مؤبد ال يختلف سواء  كان 

 .ظهار النساء على وليس :مالك قال
يعني لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، لغو؛ ألنها تصرفت فيما ال 

 تملك.
ون، ما قال: يظاهر  {قالوا لما يعودون  ثم نسائهم من هرون ايظ والذين}: -تبارك وتعالى- هللا قول في مالك قال

صابتها ،إمساكها على يجمع ثم ،امرأته من الرجل يتظاهر أن ذلك تفسير أن :سمعت قاليظاهرن،   فإن ،وا 
ن ،الكفارة عليه وجبت فقد ذلك على أجمع صابتها إمساكها على منها تظاهره بعد يجمع ولم طلقها وا   كفارة فال وا 
 .عليه

راجعتها، نعم؟ هذا على كالمه، على كالمه إن أجمع وعزم على يعني هل الكفارة، لزوم الكفارة بإجماعه على م
مراجعتها تلزمه الكفارة، طيب أجمع ثم رجع عزم على مراجعتها ثم ما وجد كفارة مثال ، أو قال: ما تسوى من 

 يكفر، نعم، تلزمه الكفارة أو ال تلزمه؟ على كالم مالك تلزم، بمجرد عزمه على ارتجاعها.
صابتها إمساكها على منها هتظاهر  بعد يجمع ولم  .عليه كفارة فال وا 
 .المتظاهر كفارة يكفر حتى يمسها لم ذلك بعد تزوجها فإن :مالك قال

 ألن الظهار مازال منعقدا  ال يحله إال الكفارة، ال يحله إال الكفارة.
 .يطأها أن قبل الظهار كفارة فعليه يصيبها أن أراد إن إنه :أمته من يتظاهر الرجل في مالك قال

يعني إذا حرم زوجته كظهر أمه، لكن لو حرمها بمجرد تحريم، قال: وطئها علي حرام، إذا قال: هي كظهر 
أمي، أو كأمي، أو كأختي، أو ما أشبه ذلك، ظهار، لكن إذا قال: هي عليه حرام، فإن كان قد نوى الظهار فهو 

ن لم ينو شيئا  في ن كان قد نوى الطالق فهو طالق، وا   مين، كفارة يمين.ظهار، وا 
 ،تظاهره في إيالء الرجل على يدخل ال، مضارا   يكون  أن إال ،تظاهره في إيالء الرجل على يدخل ال :مالك قال
 .تظاهره من يفيء أن يريد ال، تظاهره من يفيء أن يريد ال مضارا   يكون  أن إال



حكم المحرمة، حتى يكفر، فهل يقع  هذا الرجل ظاهر من زوجته، ثم آال أن ال يطأها أربعة أشهر، اآلن هي في
هذا اإليالء أو ال يقع؟ يعني هل هذا اإليقاع أصاب محال ؟ أو أصاب امرأة تحرم عليه حتى يكفر؟ ولذلك قال: 

، فيعاقب حينئذ بنقيض تظاهره من يفيء أن يريد ال، مضارا   يكون  أن إال ،تظاهره في إيالء الرجل على يدخل ال
 قصده.
 امرأة كل :المرأته قال رجل عن الزبير بن عروة يسأل رجال   سمع أنه عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .رقبة عتق ذلك عن يجزيه :الزبير بن عروة فقال ،أمي كظهر علي فهي عشت ما عليك أنكحها

إن  عتق رقبة، طيب هو كل امرأة، مقتضى اللفظ أنه كل امرأة يريد أن يتزوجها يكفر كفارة ظهار ثم يتزوجها، ثم
 ما عليك أنكحها امرأة كلاحتاج إلى ثانية يكفر كفارة ظهار ثم يتزوج، ثم احتاج إلى ثالثة هكذا؛ ألنه قال: 

 .رقبة عتق ذلك عن يجزيه :الزبير بن عروة فقال، أمي كظهر علي فهي عشت
 كما لو ظاهر من نسائه األربع بلفظ واحد، تتداخل هذه الكفارات، نعم.

 طالب:.... 
ال في الليل؟ في أثناء   الصيام، في النهار وا 

 طالب:.... 
 هاه؟

 طالب:....
إن كان في النهار انقطع التتابع، فيستأنف، إن كان في الليل عليه أن يستغفر كما لو وطئها قبل أن يبدأ 

 بالصيام.
 طالب:....

 إيه، التوبة الزمة على كل حال؛ ألنه منكر من القول وزورا ، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 العبيد ظهار ببا
 .الحر ظهار نحو :فقال العبد ظهار عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن يحيى حدثني
 .الحر على يقع كما عليه يقع أنه يريد :مالك قال
 .شهران الظهار في العبد وصيام ،واجب عليه العبد وظهار :مالك قال
 كفارة صيام يصوم ذهب لو أنه كوذل ،إيالء عليه يدخل ال إنه :امرأته من يتظاهر العبد في مالك قال

 .صيامه من يفرغ أن قبل اإليالء طالق عليه دخل المتظاهر
 العبيد ظهار باب: -رحمه هللا تعالى-يقول 
 .الحر ظهار نحو :فقال العبد ظهار عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن يحيى حدثني

ال لو قال: مثل ظهار الحر، طابقه مطابقة تام  ة.نحو يعني قريب منه، وا 
 .الحر على يقع كما عليه يقع أنه يريد :مالك قال

 يعني مثله، من هذه الحيثية.



 .شهران الظهار في العبد وصيام ،واجب عليه العبد وظهار :مالك قال
 طالب:....

 هاه؟
 طالب:....

 ما نصف، لماذا؟ لماذا؟ 
 طالب:....

لمالية والعقوبات، أما العبادات يشترك فيها وأيضا  العبادات يتساوى فيها األحرار والعبيد، بخالف التبعات ا
 األحرار والعبيد، ما في فرق؛ ألن القدرة واحدة.

 ذهب لو أنه وذلك ،إيالء عليه يدخل ال إنه :امرأته من يتظاهر العبد في ،امرأته من يتظاهر العبد في مالك قال
إيالئه شهران ما هو بأربعة أشهر مثل ؛ ألن اإليالء طالق عليه دخل "شهرين" نعم، المتظاهر كفارة صيام يصوم

 الحر، نعم، إذا ذهب يصوم الشهرين وقع اإليالء عليه؛ ألن إيالئه شهران.
 كفارة صيام يصوم ذهب لو أنه وذلك ،إيالء عليه يدخل ال إنه :امرأته من يتظاهر العبد في مالك قال

 .صيامه من يفرغ أن اإليالء قبل طالق عليه دخل ،المتظاهر
 نعم.
 سن هللا إليك.أح
 الخيار في جاء ما باب

رضي - المؤمنين أم عائشة عن محمد بن القاسم عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثني
 ،زوجها في فخيرت أعتقت أنها الثالث السنن إحدى فكانت ،سنن ثالث بريرة في كان: "قالتا أنها -هللا عنه
 ((.أعتق لمن الوالء)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وقال
 رسول فقال ،البيت أدم من وأدم خبز إليه فقرب بلحم تفور والبرمة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ودخل
 به تصدق لحم ذلك ولكن ،هللا رسول يا بلى :فقالوا ؟((لحم فيها برمة أر ألم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا
 لنا وهو صدقة عليها هو)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لفقا ،الصدقة تأكل ال وأنت ،بريرة على
 .((هدية

 تحت تكون  األمة في يقول كان أنهما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".يمسها لم ما الخيار لها األمة إن" :فتعتق العبد
ن :مالك قال  ،الجهالة من ادعت بما تصدق وال ،تتهم فإنها ارالخي لها أن جهلت أنها فزعمت زوجها مسها وا 
 .يمسها أن بعد لها خيار وال

  كانت أنها أخبرته زبراء لها يقال ديعُ  لبني موالة أن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 لبني َعدي، لبني َعدي.

 أحسن هللا إليك 



 إلي فأرسلت :قالت فعتقت يومئذ أمة وهي ،عبد تحت تكان أنها أخبرته زبراء لها يقال ديعَ  لبني موالة أن
 إن ،شيئا   تصنعي أن أحب وال ،خبرا   مخبرتك إني :فقالت ،فدعتني -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج حفصة
 الطالق ثم الطالق هو :فقلت :قالت ،شيء األمر من لك فليس مسك فإن ،زوجك يمسسك لم ما بيدك أمرك
 .ثا  ثال  ففارقته ،الطالق ثم

 فإنها ضرر أو جنون  وبه امرأة تزوج رجل أيما" :قال أنه المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
ن ،قرت شاءت فإن ،تخير  ".فارقت شاءت وا 
 صداق فال نفسها اختارت إن إنها :يمسها أو بها يدخل أن قبل تعتق ثم العبد تحت تكون  األمة في مالك قال
 .عندنا مراأل وذلك تطليقة وهي ،لها

 .بطالق ذلك فليس فاختارته امرأته الرجل خير إذا: يقول سمعه أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .سمعت ما أحسن وذلك :مالك قال
ن ثالثا   طلقت فقد نفسها فاختارت زوجها خيرها إذا :المخيرة في مالك قال  واحدة إال أخيرك لم زوجها قال وا 

 .تهسمع ما أحسن وذلك ذلك له فليس
ن :مالك قال نما هذا أرد لم :وقال ،واحدة قبلت قد :فقالت خيرها وا   تقبل لم إن أنها :جميعا الثالث في خيرتك وا 
 .تعالى هللا شاء إن فراقا ذلك يكن ولم نكاحها على عنده أقامت واحدة إال

 الخيار في جاء ما باب: -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
أو الفسخ من الزوج أو من الزوجة، وذلك عند حصول شيء مؤثر في النكاح، إما  الخيار اختيار االستمرار

 اختالف في الكفاءة، كما لو عتقت األمة، وهي تحت عبد، أو لوجود عيب مؤثر في الزوج أو في الزوجة.
ا أنه المؤمنين أم عائشة عن محمد بن القاسم عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
ا وأرضاها، في قصة -رضي هللا عنه-" بريرة التي اشترتها عائشة وأعتقتها سنن ثالث بريرة في كان: "قالت

، يعني الثالث السنن إحدى فكانت ،سنن ثالث بريرة في كانطويلة مذكورة في الصحاح والسنن وغيرها، قالت: "
 فخيرت أعتقت أنها إحدى السنن الثالثاقتصر من الحديث وهو طويل على ما يحتاج إليه في الخيار، فكانت 

، كان زوجها اسمه مغيث، وهو عبد في أكثر الروايات وفي قول الجمهور، زوجها في فخيرت أعتقت، زوجها في
جاء ما يدل على أنه حر، ولذا يختار الحنفية أنه ليس لها الخيار، لكن هي خيرت على كل حال، وزوجها عبد 

وكان يتابعها ويجر وراءها في سكك المدينة، يبكي يريدها وهي ال تريده، فشفع في القول الراجح، واسمه مغيث، 
النبي عليه الصالة و السالم لديها، فقال لها، طلب منها النبي عليه الصالة و السالم، قالت: هو أمر، قال: 

د ذلك ارتفعت، قالت: ال حاجة لي فيه، خيرت في زوجها؛ ألن الكفاءة كانت موجودة، ثم بع ))ال، أنا شافع((
وكانا متكافئين، ثم ارتفع ارتفعت هذه الكفاءة فثبت  ارتفعت هذه الكفاءة، فالحرة ال ينكحها العبد، ال ينكحها العبد،

 خيارها، ثبت خيارها.
 .((أعتق لمن الوالء)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وقال

الء لهم، ثم قالت عائشة: إن شئت أن أعدها لهم والوالء في قصة إرادة أهلها مكاتبتها، أرادوا مكاتبتها ويكون الو 
 .))اشتريها واشترطي لهم الوالء، فإن الوالء لمن أعتق((لي ذهبت إليهم فرفضوا، والحديث معروف، قال: 



 أدم من وأدم خبز إليه فقرب فوق النار، بلحم ، القدر يفورتفور والبرمة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ودخل
النبي عليه الصالة والسالم رأى  ؟((لحم فيها برمة أر ألم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،البيت

 واللحم موجود؟ ،البرمة، ورأى فيها لحم، لماذا يعطى خبز وأدم
 ،الصدقة تأكل ال وأنت، بريرة على به تصدق ،بريرة على به تصدق لحم ذلك ولكن ،هللا رسول يا بلى :فقالوا
 .((هدية لنا وهو صدقة عليها هو)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال، الصدقة تأكل ال وأنت

بمعنى أن الفقير إذا ملك الصدقة يتصرف فيها كيفما شاء، يملكها ملكا  تاما  مستقرا  يهدي منها، يهدي منها، 
نه إذا أخذ أكثر من حاجته فما لماذا ال يقال أن الفقير ال يجوز له أن يأخذ من الصدقة أكثر من حاجته؟ أل

ال ما هو بواضح؟ يعني هل للفقير  يحتاجه حكمه الصدقة، وما زاد على حاجته حكمه حكم األغنياء، واضح وا 
الذي يأخذ الصدقة أن يتصدق، ومن باب االستطراد هل للمدين أن يتصدق؟ يعني ما جرت العادة بالتعافي فيه 

ذا وجد فقير أعطاه ريال أو ريالين أو خمسة، بين الناس، يعني يأخذ الزكوات ما يكف يه لمدة سنة، يأخذ ألوف، وا 
هذه ما تضر، ما تؤثر، كما أن المدين له أن يتصدق بهذا الحدود فيما ال يؤثر على الديون، كما قرر ذلك شيخ 

 .-رحمه هللا-اإلسالم 
من زكاته، فإذا ذهب أوالده إلى  ))هو عليها صدقة ولنا هدية(( شخص أصهاره فقراء، أصهاره فقراء، فيعطيهم

أهليهم زوجته وأوالدها يأكلون أو يمتنعون؟ يأكلون، هو للفقراء صدقة، ولهؤالء هدية، ما لم يكن ذلك حيلة، ما لم 
يكن ذلك حيلة؛ ألنه ممكن أن يعطيهم مصروف كامل من زكاته يعطيهم خمسة آالف شهريا ، أصهاره، ثم بعد 

، يقول لزوجته وأوالده: يا هللا اذهبوا إلى أهليكم، كل يوم تغدوا وتعشوا عندهم، بهذا ذلك يقول: أنا ما علي منكم
ال كونهم يعطيهم من غير استصحاب لهذا، ومن غير اعتبار له في نفسه ثم إذا ذهب  يقي ماله بهذه الصدقة، وا 

ألصهار فقراء، إما وأكل وحسب ما اتفق هذا ال يضر، هو عليهم صدقة وله هدية، وهذا يحصل كثير، يكون ا
أن يدفع لهم من زكاته أو من زكاة غيره، يتسبب لهم، ثم بعد ذلك أوالده يذهبون إلى هؤالء الذين يأكلون من 
الصدقات، هل نقول إن أوالد هذا الغني يأكلون صدقة، أو أن هذا تحايل إلسقاط زكاته، أو إسقاط النفقة عنه؟ 

ن   لم يقصد جاز، نعم.األمور بمقاصدها، فإن قصد ذلك منع، وا 
 طالب:....

الصدقة ال تحل لمحمد وال آلل محمد، وال آلل محمد، والخالف في اآلل الذين تحرم عليهم الزكاة، هل هم هل 
 يدخل فيهم أزواجه؟ أو أنه خاص ببني هاشم وبني المطلب؟

 هذه مسألة خالفية، وأولى الناس به وآل البيت المنصوص عليهم في القرآن األزواج.
 تحت تكون  األمة في يقول كان أنهما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيل: قا

 ".يمسها لم ما الخيار لها األمة إن" :فتعتق العبد
فإذا مسها فقد أبطلت حقها في الخيار، طيب جهلت ما تدري أن لها خيار، فمكنته من نفسها، يسقط حقها أو ال 

قلنا سابقا  في إيش؟ يعني مثل الشفعة، وذكرنا في درسنا قبل أيام في مسألة إذا أجبرها أبوها  يسقط؟ يعني مثلما
أو ليس لها خيار؟ هنا إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار،  ،بالزواج ومكنت الزوج هل لها خيار



، لكن إن كانت جاهلة، وقبل قولها مع وال تصدق بما ادعته من الجهالة، وال خيار لها بعد أن يمسها ،فإنها تتهم
 يمينها، فهذا هو األظهر إن شاء هللا تعالى.

 كانت أنها أخبرته زبراء لها يقال ديعَ  لبني موالة أن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
ة ابتداء ، إلي، يعني ما هي السائل ، أو أرسلتحفصة إلي فأرسلت :قالت فعتقت يومئذ أمة وهي ،عبد تحت

 تصنعي أن أحب وال ،خبرا   مخبرتك إني :فقالت ،فدعتني -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج أرسلت إلي حفصة
 .زوجك يمسسك لم ما بيدك أمرك إن ،شيئا  

ال إفساد؟ ننظر إلى المسألة أن فيها مصلحة -رضي هللا عنه-هذا التصرف من حفصة  ا هل هو إصالح وا 
رف، يعني هذا األمر اشتمل على مصلحة ومفسدة، وكثير من الناس في هذه لطرف، ومفسدة ومضرة لط

 أهل التحري يقول: تعبر أموره وما علي منهم؛ ألني إن نفعت المرأة ضررت الرجل. المواقف يعني من
 طالب:.... 

 وين؟
 طالب:.... 

 أن تفارق، نعم. لكن مع ذلك يجوز لها البقاء، يجوز لها البقاء، وهي زوجته من قديم، وال يلزمها
 طالب:....

ال، هو المسألة مسألة بيان حكم شرعي، يعني إذا لحظ فيها البيان، وأنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة، فألشرع مقدم على مصلحة كل أحد، يعني بيان الحكم الشرعي مقدم على مصلحة كل أحد، ولذلك 

من هذه الفتوى، والقاضي يقضي ولو كان على نفسه أو  المفتي يفتي، ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر
 على ولده ضرر من هذا القضاء، فبيان الحكم الشرعي يقدم على كل أحد، وهي أرادت أن تبين الحكم الشرعي.

 قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي عليه الصالة و السالم.
 الصالة و السالم عن بريرة حينما خيرها، نعم؟ولو قلنا بهذا أنها تسكت، لقلنا: لماذا لم يسكت النبي عليه 

 طالب:....
 المقصود أن هذا بيان للحكم الشرعي كما حصل منه عليه الصالة و السالم لبريرة،.

 أن أحب وال ،خبرا   مخبرتك إني :فقالت ،فدعتني، -صلى هللا عليه وسلم-قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي 
 أمرك إن علي األثر المترتب على هذا الخبر، وال أحب أن تصنعي شيئا ،، يعني ما أحب أن تفشيئا   تصنعي
 فليس مسك فإن، زوجك يمسسك لم ما ، ما هذا الخبر، إن أمرك بيدك، ما هذا الخبر؟ الخبر أمرك بيدك،بيدك
 .ثالثا   ففارقته ،الطالق ثم الطالق ثم الطالق هو :فقلت :قالت ،شيء األمر من لك

ي البقاء، وهل عدم الرغبة في البقاء؛ ألنها متضررة متضايقة من البقاء معه، أو ألنها يعني مثل هذه ترغب ف
تريد الكمال؟ حرة تريد حر؛ ألن منافع العبد لسيده مملوكة لسيدة، فكونه زوج، ال شك أن زوجته متضررة، لكن 

 رة أو مثل زبراء.إذا كان حرا  يملك منافعه، فالمرأة مستفيدة، فال تالم إذا طلبت الفراق مثل بري
 وبه امرأة تزوج رجل أيما ..تزوج رجل أيما" :قال أنه المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
، كما أنه لو بانت بها جنون أو ضرر فإنها تخير، أيضا  هو يخير إذا بان بها شيء، تخير فإنها ضرر أو جنون 



، يعني إذا قبلت، قالت: ال مانع، قرت شاءت فإنذلك تخير، إذا بان بها عيب من جنس هذا فإنه يخير، وهي ك
نفإن شاءت قرت،  أنا أستمر وهو مجنون، ال مانع، أنا أستمر وهو مريض، " ألن األمر ال فارقت شاءت وا 

 يعدوها، ألن األمر ال يعدوها، واألمر إليها، نعم.
 طالب:.... 

ذا كان هو مجنون الخيار لها وهي ما هو بالقصد، ما هو بالخيار لها إذا كانت مجنونة، ا لخيار لزوجها، وا 
 عاقلة، ما له عالقة وليها، خيارها متى؟

 طالب:....
خيارها إذا كانت عاقلة، وزوجها المجنون، كما أن الخيار له إذا كان عاقال  والزوجة مجنونة، يعني المخير 

 ، نعم.الطرف السليم، ما هو بالطرف المعيب، الطرف المعيب هو الحكم بصدده
 طالب:....

إذا كان يخاف عليها من ضرر متعد مما تجهله، إذا كانت تجهل أمرها فله أن يتدخل، لكن إذا قالت: أنا أعرفه 
 معرفة بينة وواضحة وأنا ال أريد إال هو، قال: شأنك به، نعم.

 طالب:....
ذا قيل لك، قل: قبلت، يلقن هو الذي عقد، لكن أحيانا  بعض الناس إذا قيل له: ال تتكلم بكلمة، تحضر الع قد وا 

هذه الكلمة، يلقن هذه الكلمة، وال يتكلم بغيرها، قد يمضي العقد؛ ألن المدة يسيرة إال أنه في الغالب ال بد أن 
يخرج منه شيء، إن كان مجنون في الغالب، لكن لو افترضنا أنه مشت أموره، وال عرفوه إال بعد الدخول، يكون 

هناك قصص كثيرة من هذا النوع، قصص كثيرة من هذا النوع، وقد يكون به عيب،  له الخيار، على كل حال
ن شاء أخفاه، يكون العيب في وجهه، يكون العيب في وجهه، فيستطيع إخفاءه  يكون ظاهر، إن شاء أظهره، وا 

ء إلى على مشقة، يعني فيه مثال  في أجفانه برص، البرص عيب عندهم، يقول: إنه ما أغمض عينيه مدة البقا
ال غير غاش؟   أن خرج، هذا غاش وا 

 طالب:....
ال ال، يلزمه إخبارهم، يلزمه إخبارهم، فمثل هذا إذا قيل له: ال تتكلم، هذا غش، يثبت لهم به الخيار، بخالف ما 

 لو علموا أنه مجنون من األصل وقبلوه ال خيار ألحد، نعم.
 طالب:....

منع من العشرة نعم أو كان مرضا  بينا  مؤثرا  أو خلال  في العقل سواء  هو مبين عند أهل العلم أما ما يتعلق بما ي
كان مطبقا  أو متقطعا  كل هذه عيوب ترد، ويرد بها، وكذلك العيوب المتعلقة بالمرأة، نعم، في عيوب مشتركة، 

 وفي عيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء مفصلة في كتب الفقه.
 طالب:....

، وقبلوه ما في إشكال، المقصود ما رأوه وال بين، فإن كان عليها خطر من معاشرته لها الخيار، بدين جدا  ورأوه
ال ما أدري إيش؟ ما يكفي هذا، أو العكس، لكن المقصود أن العيوب المؤثرة.  أما كونه تحتاج رجل رشيق وا 



نع أو يقلل من ذلك، يمنع، على كل حال المرأة لها نصيب من زوجها، ولها حق االستمتاع به، فإن وجد ما يم
 لها الخيار، والعكس.

 صداق فال نفسها اختارت إن إنها :يمسها أو بها يدخل أن قبل تعتق ثم العبد تحت تكون  األمة في مالك قال
، قبل أن يدخل بها يعني بعد العقد، تعتق بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن لها

 صداق لها؛ ألن الطالق وقع من قبلها، لكن لو كان من قبله لزم نصف المهر، نصف المهر، اختارت نفسها فال
 .عندنا األمر وذلك تطليقة وهي فال صداق لها،

 وهي تطليقه قبل الدخول تبين بها.
 .بطالق فليس فاختارته امرأته الرجل خير إذا: يقول سمعه أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 

ن شئت أن تذهبي إلى أهلك فاألمر إليك، فاختارت إذا قال: أ نت بالخيار، إن شئت أن تبقي على هذا الوضع، وا 
البقاء ما حصل شيء، من أين أتت الشبهة بحيث تبحث هذه المسألة؟ أنه جعل األمر بيدها، وخفف العقد 

باعتبار أن النبي عليه الصالة بالخيار، يعني العقد المبرم بقوة يخف إذا خير الرجل امرأته، لكن ال يثبت حكمه 
 و السالم خير نسائه ولم يحتسب ذلك طالق.

 .سمعت ما أحسن وذلك :مالك قال
ن ،ثالثا   طلقت فقد نفسها فاختارت زوجها خيرها إذا :المخيرة في مالك قال  واحدة إال أخيرك لم :زوجها قال وا 

 .سمعته ما أحسن وذلك ذلك له فليس
أن تختار نفسها بواحدة؟ ال يمكن لماذا؟ ألنه يملك رجعتها، بالواحدة يملك رجعتها  لماذا تكون ثالث؟ أال يمكن

 إذا ما تم خيارها.
؛ ألنها لو حسبت واحدة لما كان ثالثا   طلقت فقد نفسها فاختارت زوجها خيرها إذا :المخيرة في مالك قاليقول: 

لكها أمرها، بحيث يفلته من نفسه، وال يتم ذلك إال الختيارها أثر؛ ألنه يملك رجعتها، والمسألة مفترضة في أنه يم
ن إذا كان بالثالث، قال:  .سمعته ما أحسن وذلك ذلك له فليس واحدة إال أخيرك لم :زوجها قال وا 

ن :مالك قالثم قال:  ن، واحدة قبلت قد :فقالت خيرها وا  نما هذا أرد لم :وقال ،واحدة قبلت قد :فقالت خيرها وا   وا 
 هللا شاء إن فراقا   ذلك يكن ولم نكاحها على عنده أقامت واحدة إال تقبل لم إن أنها :جميعا   الثالث في خيرتك
 .تعالى

لم تقبل إال واحدة فكأنها يعني إذا خيرها ثالثا  فقالت: ما أبي إال واحدة، نعم كأنها اختارته، لما اختارت الطالق 
الزوجة، فلم يقع بذلك طالق، ما يقع البتة، ال واحدة وال الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده؛ ألن الرجعية في حكم 

 ثالث، نعم.
 طالب:....

مثله، لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها، ولم تختر نفسها؛ ألن الرجعية 
 حكمها حكم الزوجة.

 طالب:....
 هذه كناية ذي، كناية، تحتاج إلى نية.



 على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم صلي وسلم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3)الطالق  كتاب -الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا 
 يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين

 الخلع في جاء ما باب
 سهل بنت حبيبة عن أخبرته أنها الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني

 إلى خرج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وأن ،شماس بن قيس بن ثابت تحت كانت أنها األنصاري 
 من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال ،الغلس في بابه عند سهل بنت حبيبة فوجد الصبح
 ،لزوجها ،قيس بن ثابت وال أنا ال :قالت ؟((شأنك ما)) :قال ،هللا رسول يا سهل بنت حبيبة أنا :فقالت ؟((هذه
 ذكرت قد سهل بنت حبيبة هذه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له قال قيس بن ثابت زوجها جاء فلما
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال، عندي أعطاني ما كل هللا رسول يا :حبيبة فقالت ((تذكر أن هللا شاء ما

 .أهلها بيت في وجلست ،منها فأخذ ((منها خذ)) :قيس بن لثابت -وسلم
 ينكر فلم ،لها شيء بكل زوجها من اختلعت أنها عبيد أبي بنت ةلصفي موالة عن نافع عن مالك عن وحدثني

 ما.-رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد ذلك
 ظالم أنه وعلم ،عليها وضيق ،بها أضر زوجها أن علم إذا أنه :زوجها من تفتدي التي المفتدية في مالك قال
 .مالها عليها ورد ،الطالق مضى ،لها
 .عندنا الناس أمر عليه ذيوال ،أسمع كنت الذي فهذا :قال
 .أعطاها مما بأكثر زوجها من المرأة تفتدي بأن بأس ال :مالك قال

 أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 :الخلع في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 

إذا نزع، والتفريق بينهما من أجل التفريق بين فراق الزوجة على مال، الذي الخلع، والخلع، كالهما مصدر لخلع 
هو الخلع بالضم، وبين خلع الثوب ونحوه، نزعه، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ، كما في الغسل 

أن يكون والغسل، الغ سل تعميم البدن بالماء، لكنه َغسل أيضا ، وغسل بعض البدن غ سل له، التفريق من أجل 
 لكل حقيقة لفظ مستقل، لتتميز الحقائق بعضها عن بعض.

 حبيبة عن أخبرته أنها الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا-قال 
 .األنصاري  سهل بنت



ه علي-، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس الخطيب المعروف، خطيب النبي األنصاري  سهل بنت حبيبة
: }يا أيها -جل وعال-بالجنة؛ ألنه لما نزل قول هللا  -عليه الصالة والسالم-، شهد له النبي -الصالة والسالم

الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{ قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي؛ ألنه خطيب، 
فسأل  -عليه الصالة والسالم-ده النبي الخطيب، الخطابة تقتضي ذلك، فقال: إنه حبط عمله، وجلس في بيته فق

هو مبشر  ))ليس األمر كما قال، بل هو في الجنة((عنه، فسأل عنه، فأتي بالخبر أن هذا سبب اعتزاله، قال: 
 بالجنة.

وزوجته قالت: ال أنا وال ثابت بن قيس، والسبب في ذلك أن في خلقته دمامة، وقد أقبل في عدة، لما رفعت 
م شكال ، فما أطاقت البقاء معه، وخشيت الكفر بعد اإلسالم، خشيت أن تكفر وتجحد حقه الخباء، وجدته أقله

عليها، فاختلعت منه، وهذا يدل على أن صفاء العيش في هذه الدنيا قد ال يكون دليال  على السعادة األبدية، كما 
تلعت منه، أقرب الناس إليه، أن العكس بالعكس، يعني عدم الصفاء ال يدل على الشقاء األبدي، فهذه امرأته اخ

يجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذا الرجل الفاضل الذي شهد له  -جل وعال-واألصل أن هللا يجعل، أن هللا 
 بالجنة، امرأته ما أطاقت البقاء معه.

صلى - هللا رسول وأن ،شماس بن قيس بن ثابت تحت كانت أنها األنصاري  سهل بنت حبيبةأنها أخبرته عن 
، يعني الغلس في بابه عند سهل بنت حبيبة فوجد ، خرج إلى صالة الصبح،الصبح إلى خرج - عليه وسلمهللا

قال لها: من أنت، هذا األصل، أو قال:  ؟((هذه من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال في الظالم،
 أنا ، أو من أنت، فقالت:فقالت ذه؟(())من هقال:  -عليه الصالة والسالم-من هذه لغيرها، المقصود أن النبي 

، وال يمنع أن يواجهها بالخطاب، ويقول: من هذه، لماذا؟ لمزيد التحرز من مواجهة هللا رسول يا سهل بنت حبيبة
النساء بالخطاب، غير المحارم، يعني تجد امرأة ليس معها محرم، وفي غلس، إذا قلت لها: من أنت، صار بينك 

اب، وقد يرتفع شيء من الحياء الذي بين األجنبي واألجنبية، إذا واجها بالخطاب وقال: وبينها مواجهة في الخط
من أنت، لكن إذا تكلم بحيث كأنه ال يعنيها، من هذه، كأنه يخاطب غيرها، ما جرأت على أن ترفع جلباب 

فقالت:  ))من هذه((، قال: الحياء، ال ترد عليه باعتباره يكلمها هي، إنما ترد باعتبار أنه يكلم غيرها، وهذا واضح
))ما اآلن عرف أن عندها حاجة، وأن عندها مسألة،  ؟((شأنك ما)) :قال أنا حبيبة بن سهل يا رسول هللا،

، يعني في حق لزوجها ، ال يمكن أن نجتمع، ال بد أن نتفرق، تقول ذلكقيس بن ثابت وال أنا ال :قالت شأنك؟((
 قد سهل بنت حبيبة هذه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له لقا قيس بن ثابت زوجها جاء فلما زوجها،
 أعطاني ما كل هللا رسول يا :حبيبة فقالت يعني من ككونها ال تطيق البقاء معه، ((تذكر أن هللا شاء ما ذكرت
 عليه الصالة-، هي محتفظة بالمهر كامال ، وجاء في بعض الروايات: إن المهر كان حديقة، وأن النبي عندي
قالت: يا رسول هللا، كل ما أعطاني عندي، يعني مستعدة أن تدفع  ))خذ الحديقة وطلقها تطليقة((قال:  -والسالم

 بيت في وجلست ،منها فأخذ ((منها خذ)) :قيس بن لثابت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقالكل ما أخذته، 
 .أهلها



رض عليه المقابل، إذا علم من أن المرأة جادة في طلبها ما يعني إذا أصر الزوج على عدم الفراق بدون مقابل يع
هو بمجرد اختبار، أو أنها تطيق البقاء، لكن تفضل البقاء عند أهلها، ال، لكن إذا كان بقاءها معه ليس من 

 مصلحتها وال من مصلحته هو، فإنه حينئذ يعدل إلى الخلع، الطالق في مقابل المال.
 طالب:....

- هللا رسول فقال ))خذ منها(( ))خذ منها((ذا وصل األمر بحيث أنها ال تطيقه يلزمه، خذ، إذا كانت بحيث، إ
 .أهلها بيت في وجلستفأخذ منها،  ((منها خذ)) :قيس بن لثابت -صلى هللا عليه وسلم

  مالك عن وحدثنيقال: 
 صلحتها أن تبقى عنده.لكن بعد أن يجزم بأنها ال يمكن أن تبقى معه، ال يمكن، وليس من مصلحته وال من م

، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، عبيد أبي بنت لصفية موالة عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
وهي زوجة عبد هللا بن عمر، العبد الصالح، زوجته أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وقد يقول 

تها محتو على مثل هذا؟ يعني هل اإلنسان إذا أراد أن يختار ه الزوجة وبي قائل: كيف يختار ابن عمر هذ
زوجة ينظر إليها مجردة عن أهلها، أو ينظر إليها مع البيئة المحيطة بها؟ ألن هذه البيئة ال شك أن صلتها 
سوف تكون قوية بالصهر، وأوالد هذا الزوج سوف يذهبون إلى أصهارهم، أو إلى أخوالهم، ويتأثرون، يعني ماذا 

أوالد عبد هللا بن عمر إذا ذهبوا إلى خالهم، هذا الذي ادعى النبوة؟ كان قبل ذلك أيضا  ليس بمستوى ابن  عن
ما، صفية من خيار النساء، لكن يبقى أن المصاهرة تقتضي أن يبحث الرجل عن البيت -رضي هللا عنه-عمر 

 المناسب، بحيث لو ذهب األوالد إلى هذا البيت ما يكون عليهم خوف.
ى كل حال قد تكون الدعوى نعم متأخرة، الدعوى متأخرة، دعوى النبوة متأخرة عن الزواج، فكون اإلنسان عل

يحرص أن تكون األسرة التي يصاهرها نظيفة ثم بعد ذلك يتغير منهم من يتغير هذا ما هو بيده، وال يملك أن 
 يلزم الناس، أما، نعم.

 طالب:.... 
 له أن يمنعها، لكن مهما منع، يعني المسألة عشرة، وعمر ما عاد، نعم. هو له أن يمنعها إذا خشي المفسدة

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ال، ال موالة لصفية.

 بن هللا عبد ذلك ينكر فلم ، بكل ما تملك،لها شيء بكل زوجها من اختلعت أنها عن موالة لصفية بنت أبي عبيد
 .عمر

على أكثر من المهر، لكن هذا ليس من فعل الكرام، يدفع خمسين  فجاز الخلع على أكثر من المهر، فجاز الخلع
كما يفعل بعض الناس، يتخذ سوء الخلق مهنة يتكسب من ورائها، هذا لؤم، هذا  فألف وال يخالع إال بمائة أل

لؤم، ويعرف شخص أبدا  يدفع عشرين، ويأخذ مائة، شخص في خلقه سوء، وهذا صنيعه، يدفع عشرين ويأخذ 
زواجه األخير جاء جاءت المرأة تستشير واحد من األخيار، من طالب العلم، فقال: أعرف عنه كذا، مائة، في 



فال أنصحك؛ ألنه سبق أن صار له مواقف، نعم، فال أنصحك بالموافقة عليه، المقصود أنها تزوجته، والنساء 
قالت: كاد فالن أن يحرمني كثير من األحوال ما عندهم سر، في حال صفاء بينها وبينه في األيام األولى، 

منك، استشرته فقال: ال، ما يصلح، وبعد مضي مدة حصل لها مثل ما حصل لغيرها، فجاءت تستشفع بهذا 
الرجل الذي أشار إليها أال تقبل، وهو معروف صاحب رأي ومؤثر يعني، فأخذ معه اثنين من اإلخوان، قال: 

بما دفعت، ال يصنع؛ ألنه طلب مائة ألف، نعم كالعادة، فلما  ثالثة نذهب إلى فالن، ونشفع لفالنة لعله يخالعها
دخل الثالثة عنده، ما شأنكم؟ قالوا: نتوسط لفالنة، أنت دفعت عشرين، خليها عشرين، يا أخي اتق هللا، فقيرة 
 مسكينة، والعشرين سوف تجمعها من المحسنين، قال: وهللا ما دام جيتوا وأنتم من اإلخوان ولكم حق، فالن با
أنزل خمسة على شانه، والثاني خمسة، وبا أزيد على شان هذا اللي أشار عليها عشرة، يعني هي المائة بقيت، 

 يوجد يعني لؤم من بعض الرجال يصل إلى هذا الحد، نسأل هللا العافية، نسأل هللا العافية.
 طالب:.... 
 ويش فيه؟
 طالب:....

 مؤخر؟
 طالب:....

 يعني كون الصداق منهم مقدم.
 طالب:....

 إيه معروف، معروف.
 طالب:....

هو الصداق، هو الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، وأجل المؤخر أحد الفراقين إما الطالق أو الوفاة، هذا 
 معروف في كثير من األقطار.

 طالب:.... 
 ؟؟؟؟إيه هذا األصل أنها تطلب

إلنسان أن ال يأخذ، إال إذا كان ليس منه نعم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي ما تستطيع، فمن كرم ا
 أدنى سبب، وهو بحاجة إلى ما يأخذه منها ليتزوج به ثانية، هذا ما يالم.

 طالب:....
 ويش هو؟
 طالب:....

إي نعم، وبعدين ما في شيء من ثابت، هذا ليس من سوء خلقه أبدا ، إنما من خلقته، يعني ما فيه شيء من 
 ر ذكرت.جمال، قصير القامة كذا، أمو 

 طالب:....



ال، ألنه يعرف، هي بذلت أوال ، هي بذلت أوال ، واألمر الثاني أنه يعرف أن ثابت ما حصل منه شيء، وأيضا  
 ظروفه المادية قد ال تساعده أن يتزوج أخرى من ماله، يمكن كل ما يملك هذه الحديقة.

 .عمر بن هللا عبد ذلك ينكر فلم، لها شيء بكل زوجها من اختلعت أنها عن موالة لصفية بنت أبي عبيد
، يعني صار سبب الفراق منه، ال بها أضر زوجها أن علم إذا أنه :زوجها من تفتدي التي المفتدية في مالك قال

 عليها ورد ،الطالق مضى ،لها ظالم أنه وعلم ، ضيق عليها وآذاها، ومع ذلك رفض الطالق،عليها وضيق منها،
 .مالها

 ن مالها شيء، ال يجوز له أن يأخذ من مالها شيء.ال يجوز له أن يأخذ م
ذكرنا في درس سبق ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان ذكر أن امرأة ضاقت بها الدين من 
صنيع زوجها، آذاها، طلبت الطالق ما رضي، ما رضي أبدا ، خلع ما رضي، حاولت بكل ما تستطيع وبذلت 

فأفتاها من أفتاها أن ترتد،  ،-نسأل هللا السالمة والعافية-، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، كل ما تملك وما رضي
 ولذا قال عبد هللا بن المبارك: من أفتاها بهذا فقد كفر.

 .عندنا الناس أمر عليه والذي ،أسمع كنت الذي فهذا :قالورد عليها مالها، 
ب منه، ولو تحايل، وبعضهم يتحايل على الخلع إلسقاط أو وال شك أنه ال يحل له مما دفعت شيء إذا كان السب

لتقليل العدة، تكون هي المرأة الثالثة فيقرر في نفسه الطالق، وبدال  من أن ينتظر أن تخرج من عدتها ليتزوج 
رابعة يخالع، يقول: ادفعي لي شيء يسير وأنا أعوضك إن شاء هللا، تدفع له شيء يسير على أساس أنه خلع ثم 

ال فالقول اآلخر يعوض ها أكثر منه، لتعتد بحيضة، تستبرئ بحيضة واحدة بدال  من ثالث حيض، على قول، وا 
 أن عدة المختلعة أيضا  ثالث.
يقول: إن كان هذا حيلة على إسقاط العدة فال ينفذ، ليس بخلع هذا،  -رحمه هللا-المقصود أن شيخ اإلسالم 

 ويجب عليها أن تعتد ثالث حيض.
 .عندنا الناس أمر عليه والذي ،أسمع كنت لذيا فهذا :قال
 .أعطاها مما بأكثر زوجها من المرأة تفتدي بأن بأس ال :مالك قال

يعني إذا رفض، أو كان الذي أعطاها ال يساوي شيئا  اآلن، أو كان الذي أعطاها ال يساوي شيئا  اآلن، يعني 
خر، كانوا قبل ثالثين سنة الليرة اللبنانية بريال مفتي لبنان أنا رأيته عند الشيخ ابن باز جاء من أجل المؤ 

ونصف، هذا شيء أدركناه، كانت الكتب تحسب علينا بهذا، قيمته عشرة ليرات يعني خمسة عشر ريال، فإذا 
كان المهر ثالثة آالف ليرة مثال  أو خمسة آالف ليرة، منها ألفين وخمسمائة مقدم، وألفين وخمسمائة مؤخرة، وأراد 

فأعطته بقيمة الليرة اليوم؟ ما شي، خمسة آالف يعني خمسة ريال، ال شيء، أو حصل الفراق وأرادت أن يخالع 
المؤخر ال شيء، وهم يريدون بالتأخير هذا يعني ضغطا  على الزوج أن ال يفارق، فهذا ما يضغط على الزوج، 

أن الليرة هي الليرة  -حمه هللار -فكان مفتي لبنان يرى أن الليرة تعادل بما تساويه قبل، وكان جواب الشيخ 
 خالص زادت أو نقصت هي الليرة، نعم.

 طالب:....



مثل الذي بالذمم، يعني شخص في ذمته ألف ليرة ما يدفع أكثر منها، مهما بلغت قيمتها أو نزلت، لكن إذا 
ن خمسين اختلفت عينها ولو لم يختلف اسمها مثلما عندنا، شخص عنده ألف ريال ريال فضة، قبل الورقة، م

سنة مثال ، الرياالت فضة، بذمة زيد من الناس ألف ريال فضة، ثم جاء قال: خذ ألف ريال، تفضل، هذه ورقتان 
 زرقاوان، قال: ال يا أخي وين أنت، نعم تقوم الفضة ويأخذ قيمتها، فبدال  من ألف يأخذ خمسة عشر ألف، نعم.

 طالب:....
 الطالق يمضي، باعتبار.

 طالب:.... 
 وين؟
 الب:....ط

 ال، ال هو يعاقب بنقيض قصده، فال رجعة له، طالق بصورته الخلع وقع، لكن يرد عليه المال، نعم.
 طالب:....

 ال، الكفر معناه جحد حقوق الزوج، كفر العشير، إيه.
 طالب:....

وفالن ما رأت ال، وقد يؤدي بالمرأة، قد يؤدي األمر بالمرأة إذا ضاقت بها الدنيا ذرعا  وعجزت، واستفت فالن 
حل في الدين، وهي ضعيفة عقل، نعم، إيش تسوي، تقول: دين ما يحل مشكلتي ما هو بدين هذا، قد يصل 

 األمر إلى الكفر األكبر، لكن األصل أنها تريد كفران العشير.
 طالب:....

 من قبلها نعم.
 طالب:....

 ال يجوز لهم، ال يحل لهم، سم.
 أحسن هللا إليك.

 ةالمختلع طالقباب 
رضي - عمر بن هللا عبد إلى وعمها هي جاءت عفراء بن معوذ بنت ربيع أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 عثمان ذلك فبلغ -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان زمان في زوجها من اختلعت أنها فأخبرتهما -هللا عنه

 .المطلقة عدة عدتها :عمر بن هللا عبد وقال ،ينكره فلم عفان بن
 المختلعة عدة :يقولون  كانوا شهاب وابن يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 .قروء ثالثة المطلقة عدة مثل
 يكن لم يمسها أن قبل ففارقها نكحها هو فإن ،جديد بنكاح إال زوجها إلى ترجع ال إنها :المفتدية في مالك قال
 .األولى عدتها على وتبني ،اآلخر الطالق من عدة عليها له
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالك قال



 ،عليه ثابت فذلك ،نسقا   متتابعا   طالقا   فطلقها يطلقها أن على بشيء زوجها من المرأة افتدت إذا :مالك قال
 .بشيء فليس الصمات بعد أتبعه فما صمات ذلك بين كان فإن

 المختلعةتعالى: باب عدة  -رحمه هللا-يقول 
رحمه -د عدة طالق، أو أن الخلع فسخ وليس بطالق، فيكتفى باالستبراء حيضة، ما ذكره اإلمام يعني هل تعت

تعالى على أنه طالق تلزم فيه عدة الطالق ثالثة قروء، وهذا هو المعروف عند الجمهور، هذا قول  -هللا
 الجمهور.

 عمر بن هللا عبد إلى مهاوع هي جاءت عفراء بن معوذ بنت ربيع أن نافع عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 في زوجها من اختلعت أنها فأخبرته عمر بن هللا عبد إلى وعمها هي جاءت ،زوجها من اختلعت أنها فأخبرته
 ، فلم ينكره، يعني ما أنكر الخلع؛ ألنه شرعي، نعم،ينكره فلم عفان بن عثمان ذلك فبلغ عفان بن عثمان زمان
 .لقةالمط عدة عدتها :عمر بن هللا عبد وقال

 يعني ثالثة قروء، إن كانت ممن تحيض، أو ثالثة أشهر، أو وضع الحمل، المقصود أن عدتها عدة المطلقة.
 المختلعة عدة :يقولون  كانوا شهاب وابن يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .قروء ثالثة المطلقة عدة مثل
 زوجها إلى ترجع ال إنها :المفتدية في مالك قال

المقصود أن عدة المختلعة عدة طالق؛ ألنه طالق، خذ الحديقة طلقها تطليقة، أما مجرد أخذ العوض فهل 
يترتب عليه حكم؟ لكن إن قالت: خذ المال وطلقني، فكأنه طلقها؛ ألنه إجابة لطلبها، واإلجابة ما جاء في 

لشرب قائما ؟ الجواب: خالف األولى، فكأنه قال: الشرب السؤال كأنه معاد في الجواب، نعم، إذا قيل: ما حكم ا
قائما  خالف األولى، فإذا قالت: طلقني على مبلغ كذا، فقال: أعطيني المبلغ، فقبضه فكأنه قال: أطلقك على 
مبلغ كذا، فكأن الطالق مقصود ولو لم يلفظ به، ومنهم من يقول: إنه ال بد من اللفظ به، وال يكفي المعاطاة في 

نعم، وطلقها، فال يكفي المعاطاة أو  ))خذ الحديقة وطلقها((هذا، ال يكفي، ولذا قال لثابت بن قيس:  مثل
المفاوضة على هذا، ودفع المال؛ ألنه قد يأخذ المال من غير نية طالق، ومجرد أخذ المال ليس من ألفاو 

ال يثبت الفسخ، وهذا عند من الطالق، مع أن منهم من يقول: أن الفسخ يحصل بمجرد الخلع، مجرد أخذ الم
يقول أنه ليس بطالق، وأنها تستبرئ بحيضة واحدة، لكن جاء الطالق، جاء لفظ الطالق في أكثر من نص من 

 نصوص الخلع، فاألكثر على أنه طالق، وعلى أن عدة المخالعة عدة المطلقة، المطلقة نعم.
 طالب:....
 من إيش؟
 طالب:....

 ما أذكر، ما سمعته نعم.
 ب:....طال
 نعم.

 طالب:....



 الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم.
 طالب:....

كمل، شوف، نعم، فيما افتدت به، طيب ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة، ولو كان طالقا  لكان مبينا  لها وال تحتاج 
وأنه فسخ، وبعد ذلك ال تحتاج إلى إلى ثالثة، هذه حجة، حتى شيخ اإلسالم يرى مثل هذا أنه ليس بطالق، وأنها 

عدة المطلقة، لكن أكثر أهل العلم على أنها طالق، باعتبار أن أكثر النصوص الواردة في الخلع نعم، فيه لفظ 
الطالق، فيه لفظ الطالق، ويمكن اإلجابة عن هذا عند من يقول بأنه ليس بطالق أن مؤداه مؤدى الطالق، 

 فسمي طالقا  من هذه الحيثية، نعم. ومعناه معنى الطالق وهو الفراق،
 طالب:....
 في إيش؟
 طالب:....

إيه ألنه يقول: عدتها عدة المطلقة، هذا كالم ابن عمر، وهو قول األكثر، قول جمهور أهل العلم، شيخ اإلسالم 
 يرى أنه فسخ وليس بطالق، وعلى هذا ال يلزم فيه عدة المطلقة.

 مثل المختلعة عدة :يقولون  كانوا شهاب وابن يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .قروء ثالثة المطلقة عدة
؛ ألنه ترتب عليه البينونة، لكنها بينونة صغرى، جديد بنكاح إال زوجها إلى ترجع ال إنها :المفتدية في مالك قال

، يعني مازالت في العدة، عدة يمسها أن بلق ففارقها نكحها هو فإن كما لو طلقها طالقا  رجعيا  فانتهت عدتها،
 عليها له يكن لم الخلع، ثم تزوجها بعقد وصداق وشهود وولي، ثم طلقها قبل أن يمسها فهي مطلقة قبل الدخول،

 .األولى عدتها على وتبني ،اآلخر الطالق من عدة
، الزواج الثاني ال أثر له، يعني خالعها لما مضى شهر عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول تكمل عدتها األولى

 ألن المطلقة قبل الدخول ال عدة عليها.
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا :مالك قال
 .عليه ثابت فذلك ،نسقا   متتابعا   طالقا   فطلقها يطلقها أن على بشيء زوجها من المرأة افتدت إذا :مالك قال

غ، دفعت عشرة آالف عشرين ألف، ثم طلقها طالق، قالت، أو قال: ادفعي مبلغ كذا وأطلقك، فطلقها، دفعت المبل
طالق طالق، هذا متتابع نسق ثابت عليه، لكن إن قال، إن أخذ المال، وقال: أنت طالق، ثم سكت، أخذ المال، 
ثم قال: أنت طالق، ثم سكت، خالص بانت منه، الطالق الثاني ما يقع عليها؛ ألنها ليست في عصمته بعد 

صل الفاصل، وثبت الخلع، نعم بانت منه، فإذا أتبعها بطالق ثان وثالث هذا ال الصمات، بعد أن سكت وح
؛ ألنه لم يقع موقعه، ليست له بشيء فليس الصمات بعد أتبعه فما صمات ذلك بين كان فإنيلحقها، ولذا قال: 

 بامرأة، بانت منه، نعم.
 طالب:....

 وطلقها طالقا  متتابعا  نسقا  يعني طلقة بعد طلقة.
 :....طالب



ال، ال ما دام متتابع، الكالم المتصل غير الكالم المنفصل، لكن إذا كان متصل حكما ، طلقها قال: هي طالق، 
َ  بخالف لو صمت من غير  ثم أخذ يكح، ويسعل، أو يعطس عطس مرارا ، حصل فاصل، لكن هذا متتابع حكما 

 ما بأس، فإن الثاني ال يقع عليها، سم.
 أحسن هللا إليك.

 اللعان في جاء ما باب
 إلى جاء العجالني عويمرا   أن أخبره الساعدي سعد بن سهل أن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ؟يفعل كيف أم فتقتلونه أيقتله رجال امرأته مع وجد رجال   أرأيت عاصم يا :له فقال األنصاري  عدي بن عاصم
صلى هللا عليه - هللا رسول عاصم لفسأ ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك عن عاصم يا لي سل
 من سمع ما عاصم على كبر حتى ،وعابها المسائل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فكره ،ذلك عن -وسلم
 لك قال ماذا عاصم يا :فقال عويمر جاءه أهله إلى عاصم رجع فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كره قد ،بخير تأتني لم: صمعا فقال ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

- هللا رسول أتى حتى عويمرفأقبل  ،عنها أسأله حتى أنتهي ال وهللا :عويمر فقال عنها سألته التي المسألة
 أم فتقتلونه أيقتله رجال امرأته مع وجد رجال   أرأيت هللا رسول يا :فقال الناس وس  -صلى هللا عليه وسلم

 قال ((بها فأت فاذهب ،صاحبتك وفي فيك أنزل قد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟يفعل فكي
 :عويمر قال ،تالعنهما من فرغا فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عند الناس مع وأنا فتالعنا :سهل
 .-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يأمره أن قبل ثالثا   فطلقها أمسكتها إن ،هللا رسول يا عليها كذبتُ 
 .المتالعنين سنة بعد تلك فكانت :شهاب ابن قال :مالك قال

 رسول زمان في امرأته العن رجال   أنما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 الولد وألحق ينهماب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ففرق  ،ولدها من وانتفل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا

 .بالمرأة
 أحدهم فشهادة أنفسهم إال شهداء لهم يكن ولم أزواجهم يرمون  والذين}: -تبارك وتعالى- هللا قال :مالك قال
 أن العذاب عنها ويدرأ الكاذبين من كان إن عليه هللا لعنة أن والخامسة الصادقين لمن إنه باهلل شهادات أربع
 {الصادقين من كان إن عليها هللا غضب أن والخامسة الكاذبين منل إنه باهلل شهادات أربع تشهد
ن ،أبدا   يتناكحان ال المتالعنين أن عندنا السنة :مالك قال  ترجع ولم ،الولد به وألحق ،الحد جلد نفسه أكذب وا 
 .اختالف وال فيها شك ال التي عندنا السنة هذا وعلى. أبدا   إليه
ذا :مالك قال  ،حامال   كانت إذا العنها حملها أنكر ثم ،رجعة فيه عليها له ليس باتا   فراقا   امرأته الرجل فارق  وا 
 أنه يعرف فال ،فيه يشك الذي الزمان من ذلك دون  يأت لم ما ادعته إذا منه يكون  أن يشبه حملها وكان
 .العلم أهل من سمعت والذي عندنا األمر فهذا :قال ،منه
ذا :مالك قال  أن قبل تزني رآها أنه يزعم ثم بحملها يقر حامل وهي ثالثا   يطلقها أن بعد امرأته الرجل قذف وا 

ن ،يالعنها ولم الحد جلد يفارقها  .سمعت الذي وهذا :قال العنها ثالثا   يطلقها أن بعد حملها أنكر وا 



 قذف من على ليس أنه غير مالعنته في الحر مجرى  يجري  ،ولعانه قذفه في الحر بمنزلة والعبد :مالك قال
 .حد لوكةمم
 مالك قال

 مملوكه.
 نعم.

 ليس على من قذف.
 مملوكه.

 .حد همملوك قذف من على ليس أنه غير
 مالك قال

 عندكم، لحظة لحظة.
 مملوكة.

ال يشمل العبد؟ سهل يعني كونه توجد نقطتين ما في إشكال، سهل يعني،  يعني هذا خاص بالمملوكة األمة وا 
 نعم. 

 وذلك ،فأصابها إحداهن تزوج إذا ،المسلم الحر تالعن واليهودية النصرانية ةوالحر  ،المسلمة واألمة قال مالك:
 .عندنا األمر هذا وعلى األزواج من فهن {أزواجهم يرمون  والذين}: كتابه في يقول -تبارك وتعالى- هللا أن
 .العنها اليهودية وأ ،النصرانية الحرة أو ،المسلمة األمة أو ،المسلمة الحرة المرأة تزوج إذا والعبد :مالك قال
 إذا إنه :الخامسة في يلتعن لم ما يمينين أو يمين بعد نفسه ويكذب فينزع امرأته يالعن الرجل في مالك قال
 .بينهما ق يفرِ  ولم الحد جلد يلتعن أن قبل نزع

 يفَرق.
 ولم يفَرق بينهما.

 حملها زوجها أنكر إن :قال حامل اأن :المرأة قالت األشهر الثالثة مضتفإن  ،امرأته يطلق الرجل في مالك قال
 .العنها
ن يطؤها ال إنه :يشتريها ثم زوجها يالعنها المملوكة األمة في مالك قال  أن مضت السنة أن وذلك ،ملكها وا 

 .أبدا   يتراجعان ال المتالعنين
 .الصداق نصف إال لها فليس بها يدخل أن قبل امرأته الرجل العن إذا :مالك قال

 اللعان في جاء ما بابتعالى:  -مه هللارح-يقول المؤلف 
اللعان: مصدر العن، واألصل فيه المفاعلة، المالعنة، مثل المضاربة والمكاتبة، لكن اللعان، العن يالعن لعانا  
على غير القياس، وهي أيمان يقولها الرجل يشهد أربعة شهادات باهلل إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة هللا 

 من الكاذبين.عليه إن كان 
انتزع االسم من هذه الجملة، أن لعنة هللا عليه، فإذا رأى الرجل زوجته على حال ال ترضى، على الفاحشة، من 
أين له أن يأتي بأربعة شهداء، قد ال يتسنى له ذلك، ال يتسنى له أن يأتي بأربعة شهداء، فجعل له المخرج؛ 



ن سكت، سكت على أمر ألنه، ألن فراشه لوث، وقد يلحق به مما ليس له  من ولد، فإن قذفها جلد الحد، وا 
 عظيم، فجاء الحل باللعان.

وفائدته: درء الحد عن الزوج، وانتفاء الولد، وانتفاء الولد، فإذا العن شهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين، 
 والخامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين، سقط عنه الحد.

ن رفضت لزمها الحد، يلزمها الحد إن رفضت أن تالعن، وهللا يشهد أن إن العنت سقط  عنها الحد أيضا ، وا 
أحدهما كاذب، يعني ما في احتمال ثالث، فإما أن يكون صادقا  أو كاذبا ، وال احتمال بينهم، وهذا مما يؤيد رأي 

وهللا يشهد إن أحدهما لكاذب، فإذا أهل السنة أن الكالم إما صدق أو كذب وال واسطة بينهما، خالفا  للمعتزلة، 
تمت المالعنة من قبل الزوج بعد أن يعظه اإلمام، ويخبره أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب اآلخرة، فإذا تم لعانه 
اتجه إلى الزوجة ووعظها وذكرها، فإن العنت درء عنها الحد، فتشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبين، 

ليها إن كان من الصادقين، نسأل هللا العافية، فهذا يلعن نفسه، وهذه تقول: إن غضب والخامسة أن غضب هللا ع
هللا عليه، من أهل العلم من يقول: إن الغضب أشد من اللعن، وطلب في جانب المرأة؛ ألن أمرها في الموضوع 

أن يكون كاذبا  نعم، أو أشد؛ ألنها بين أمرين، إما أن تكون صادقة أو زانية، بينما وضع الزوج بين أمرين إما 
 قاذفا ، والقذف أسهل من الزنا، ولذا قيل في حقه: أن لعنة هللا عليه، وقيل في حقها: أن غضب هللا عليها.

على كل حال الفائدة من اللعان، الحكمة المترتبة على اللعان: انتفاء الحد، وسقوط الحد عن الزوج؛ ألنه قاذف 
ذه المسألة المتفق عليها والمختلف عليها كثيرة، فهل ينتفي الولد بمجرد في األصل، وانتفاء الولد، وفروع ه

 المالعنة، أو ال بد من التنصيص على نفيه؟ المسألة خالفية بين أهل العلم.
 إلى جاء العجالني عويمرا   أن أخبره الساعدي سعد بن سهل أن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 ؟يفعل كيف أم فتقتلونه أيقتله رجال   امرأته مع وجد رجال   أرأيت عاصم يا :له فقال األنصاري  عدي بن عاصم

، في كثير من الروايات أنه مباشرة، جاء عويمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك عن عاصم يا لي سل
؟ مباشرة، فاالحتمال فقال له: أرأيت رجال  وجد مع امرأته رجال  أيقتله فتقتلونه -صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي 

 أنه أمر المقداد ثم سأل بعد ذلك. -رضي هللا عنه-أنه سأل بواسطة، ثم سأل بغير واسطة كما ذكر عن علي 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عاصم فسأل، -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك عن عاصم يا لي سل
، يعني هذه المسائل القبيحة الشنيعة، مكروهة؛ وعابها مسائلال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فكره ،ذلك عن

المسائل وعابها، وأهل  -عليه الصالة والسالم-ألن مجرد الكالم في هذه الموضوعات فيه ما فيه، كره النبي 
العلم يقولون: إن البالء موكل بالمنطق، البالء موكل بالمنطق، ولذا لما ذكر هذا وقع، يعني أنه ليس بالمطرد 

، عظم عليه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من سمع ما عاصم على كبر حتى لكنه وقع على كل حال،
لهذا األمر،  -عليه الصالة والسالم-كره، فصار سببا  لكراهة النبي  -عليه الصالة والسالم-ذلك؛ ألن النبي 

 :فقال عويمر جاءه أهله إلى عاصم رجع مافل والمسلم يود أن يكون سببا  للمودة والحب، ال سببا  للكره، والنفور،
، بخير تأتني لم، بخير تأتني لملعويمر:  عاصم فقال ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لك قال ماذا عاصم يا

ذا وقعت منه ال شك أنه أن من أوقعه فيها يالم، يعني هذا  يعني األمور التي تسبب الكره يجتنبها اإلنسان، وا 
- عن مسألة وهو مجرد وسيط، فصارت سببا  لكراهية النبي -عليه الصالة والسالم-نبي الشخص الذي سأل ال



-والصحابة كلهم دون استثناء، يريدون أو يحبون أن يدخلوا السرور على رسول هللا  -عليه الصالة والسالم
بهذه الورقة  وهكذا ينبغي أن يدخل السرور على المسلم، لو أن شخصا  قال لك: اذهب -صلى هللا عليه وسلم

إلى فالن، وسلمه إياها، وهذه الورقة ورقة طالق البنة فالن، وهذا ال يسره، يسوءه، أنت ترضى وترتاح أن 
توصل هذه الورقة، أو تقول: وهللا أنا ما ودي أصير سبب لكراهة هذا الرجل وتكدير خاطره، ابعث بها غيري، 

راهة، إدخال الغم على أخيك، حكم شرعي لكن مع ذلك يعني أنت تذهب وأنت مرتاح؟ ال، ال، ألن هذه سبب لك
 ال ينبغي أن تكون سببا  في ذلك.

 التي المسألة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كره قد، بخير تأتني لملعويمر:  عاصم فقاللم تأتني بخير، 
توقعة، لكن ال ينبغي ، مصر عويمر؛ ألن المسألة معنها أسأله حتى أنتهي ال وهللا :عويمر فقال ،عنها سألته

لإلنسان أن يتوقع الشر، نعم يحذر الشر، ويبذل األسباب التقاء الشر، لكن ال يتوقع الشر، يحسن ظنه باهلل 
تعالى، وكثير من الناس جبل على أسوأ االحتماالت، على أسوأ االحتماالت، ولذلك تجده في جميع أموره يضع 

در وغم شديد في طول حياته، وما الذي أداه إلى هذا األمر؟ ينتظر في نفسه أسوأ االحتماالت، ولذلك تجده في ك
ال الحق على المصائب والمشاكل، خل، انتظرها إذا وقعت اصنع ما شئت، لكن قبل  حتى يحصل ما يحصل، وا 

 أن تقع تعذب بها قبل وبعد، هذا ال شك أنه نقص في العقل، وسوء ظن باهلل تعالى.
ون من ولده أو من زوجته أخذ منه األمر كل مأخذ، توقع أن فيه بالء، ترى هذا يعني بعض الناس إذا رن التليف

حال كثير من الناس، يعيشون في شقاء من أجل هذه، إذا رأى أدنى اجتماع قال: هذا ولدي صار عليه حادث، 
ال صار عليه كذا، ويحدثنا بعض الناس من هذا النوع أنه إذا رأى اجتماع جلبة من الناس يتوقعه أحد أوالده  وا 

-وهو في غير بلده، في بلد ثان، يقول: يمكنه مسافر وأنا ما دريت، مثل هذا يعيش، يعيش في شقاء في تعاسة 
انتظر يا أخي، القدر ال مفر منه، فإذا حصل مما يكره تصرف التصرف الشرعي،  -نسأل هللا السالمة والعافية

 باهلل تعالى. وهذا من شدة الحرص غير الشرعي، وال يسلم من سوء ظن
 أنتهي ال وهللا :عويمر فقال ،عنها سألته التي المسألة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كره قد، بخير تأتني لم

 هللا رسول يا :فقال الناس وسط -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتى حتى عويمرفأقبل  ،عنها أسأله حتى
، فدل على أن من قتل، يعني تصرف ونفذ الحد، فتقتلونه أيقتله، قتلونهفت أيقتله رجال   امرأته مع وجد رجال   أرأيت

فإنه يقتل به، وهذا افتيات على األمام وولي األمر، والحدود لولي األمر، ولو كان مستحقا  للقتل، يعني هذا 
مستحقا  الزاني الذي زنى بامرأته محصن، محصن مستحق للرجم، فقال: يقتل، ال، يقتل به، يقتل به، ولو كان 

للقتل؛ ألن هذا افتيات على ولي األمر، ويفتح باب شر مستطير؛ ألنه إذا كان بينه وبين أحد شيء دعاه إلى 
 بيته، مظهرا  إكرامه، ثم يقتله، ويقول: وجدته على، أنه وجده على امرأته، أو على بنته، أو ما أشبه ذلك، نعم.

 طالب:....
))يقتل في بعض الروايات:  ))نعم((عويمر: أيقتله فتقتلونه؟ قال:  على كل حال هذا النص في الصحيحين، قال

 .به((
  ؟يفعل كيف أم



من أهل العلم من يقول: إذا ظهرت عالمات ووجدت قرائن تدل على صدقه، وأنه مستحق للقتل أنه يعزر وال 
ن حديث عويمر ظاهر يقتل؛ ألنه مجرد افتيات، وأما المقتول فهو مستحق للقتل، هذا قول لبعض أهل العلم، لك

راقة الدماء؛ ألن هذه أمور ال تنتهي.  في أنه يقتل، ظاهر في أنه يقتل قطعا  لدابر الفساد، وا 
 طالب:....

 كيف؟ 
 طالب:....

 أيقتله فتقتلونه؟ وفي بعض الروايات: قال: نعم، يعني يقتل.
، ((بها فأت فاذهب ،صاحبتك وفي فيك أنزل قد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقالأم كيف يفعل؟ 

 أنزل قد))أيقتله، أم كيف يفعل؟ ثم بعد ذلك وقع ما سأل عنه، وهنا يقول أهل العلم: إن البالء موكل بالمنطق، 
وهذا دليل على أن آية المالعنة نزلت في قصة عويمر، وجاء ما يدل  ((بها فأت فاذهب ،صاحبتك وفي فيك

م من يقول: إنه ال يمتنع أن ينزل النازل ألكثر من سبب، يتعدد السبب أيضا  على أنها في هالل بن أمية، منه
والنازل واحد، وقد تكون القصتان متقاربتين في الزمن، وأنزل بسببهما هذا، وقد يفهم الصحابي أن اآلية نزلت في 

ي يخفى عليه هذه القصة ويفهم غيره أنها نزلت في القصة األخرى، وكالهما صالح ألن يكون سببا  للنزول، يعن
: }الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم -جل وعال-قصة الثانية فيتذكر هذه فيكون السبب، الصحابة لما نزل قول هللا 
: }إن الشرك لظلم عظيم{ مع أنه -جل وعال-بظلم{ قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟! في بعض الروايات فأنزل هللا 

على كل  تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم(())ألم في بعض الروايات لما استشكلوا قال: 
 حال قد يكون اجتهاد من الراوي، تنزيل اآلية على الواقعة اجتهاد، نعم.

 طالب:....
ال، هو سأل من قبل، يعني بعض الناس تكون عنده النازلة ويريد أن يسأل عنها، وال يريد أن يضيفها لنفسه، 

ذا وكذا؟ أوال  يسأل بواسطة ثم يسأل بنفسه، االحتمال قائم، لكن أهل العلم قاطبة فيقول: ما الحكم لو حصل ك
على أنها إنما كان السؤال والبالء موكل بمنطقه هو، على كل حال الحكم واضح والمقصود من القصة ظاهر، 

 عند الناس مع وأنا فتالعنا :سهل قال ((بها فأت فاذهب))يعني آيات اللعان،  ((صاحبتك وفي فيك أنزل قد))
، أمسكتها إن ،هللا رسول يا عليها كذبت   :عويمر قال ،تالعنهما من فرغا فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 .-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يأمره أن قبل ثالثا   فطلقها كذبت عليها إن أمسكتها، إن أمسكتها فهو كاذب،
ال فاألصل أن  بمجرد اللعان تثبت الفرقة المؤبدة، ما يحتاج يطلق وال واحدة، اآلن الفراق طلقها اجتهادا  منه، وا 

 حصل فرقة مؤبدة، ال تحل له ولو نكحت ألف زوج، خالص انتهى.
 .المتالعنين سنة بعد تلك فكانت :شهاب ابن قال :مالك قال

صلى هللا - هللا رسول زمان في امرأته العن رجال   أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ففرق  ، يعني تبرأ منه، ونفاه عن النسبة إليه،ولدها من وانتفل ،-عليه وسلم

 .بالمرأة الولد وألحق بينهما



 ألن الولد للفراش، وأبوه تبرأ منه، والعن من أجله، ومن فائدة اللعان انتفاء الولد فانتفى عنه، انتفى عنه وبقي
 منسوبا  ألمه كولد الزنا، والولد للفراش، وللعاهر الحجر.

نعم يعني لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، هل يالعن أو ال يالعن؟ 
من الزوجة  -نسأل هللا العفو العافية والسالمة-كونه يقذف ويالعن ليدرأ عنه الحد هذا شيء؛ ألنه إذا وقع الزنا 

قد يكون طالقه والستر عليها أولى، ما يحتاج إلى أن يقذفها ويالعن، وهذا إذا تحقق من عدم الحمل، إذا تحقق 
نما شرع اللعان لدرء الحد عنه، إذا ال يدخل في أمر يلزمه بالحد ولو  من عدم الحمل على كل حال هو قاذف، وا 

ن  أخبرهم بسبب الطالق، أخبر ولي األمر من أجل أن كان صادقا ، فيستر عليها ويوديها إلى أهلها ويطلقها، وا 
 يحرص على حفظها، فهذا مطلوب.

المقصود أنه إذا، هذا ما فيه إشكال إذا لم يحصل حمل، لكن إذا حصل حمل، والحمل متردد بين الزنا وبين 
حتمال قائما  جماعه هو؛ ألن الزنا وقع في طهر جامعها فيه، فال يدرى هذا الحمل منه أو من الزنا، مادام اال

 هل يجوز له أن ينفيه؟ 
 طالب:....

األصل أن الولد له، األصل أن الولد له، مادامت في عصمته فالولد له، لكن إذا العن، هل ينتفي الولد مع 
 احتمال أن يكون منه؟ نعم؟ 

 طالب:....
ذي يدريك أنه من الزوج أو من ال، ما ينتفي ولو العن، مادام االحتمال قائم أنه منه، االحتمال قائم، يعني ما ال
 الزاني، وطئها بالليل وحصل الزنا بالنهار، أو هذا في أول النهار وهذا في آخره.

 طالب:....
 وين؟

 طالب:....
ال، إذا زنت وحملت في طهر لم تجامع فيه مقطوع به أنه ليس له، لكن مادام االحتمال قائما  والحكم الشرعي 

 تمال قوي أن يكون الولد منه، هذه مسألة ال بد منه، نعم.أنها في عصمته، وقد وطئها واح
 طالب:....

ال، لكن القول قوله، القول قوله، هنا أقول: إذا حصل، إذا العن وأراد نفي الولد، وقد جامعها فيه، ينظر إلى 
ن جاءت به كذا فهو كذا، والتحاليل وما التحاليل والجينات.  القرائن فإن جاءت به كذا فهو كذا، وا 

 طالب:....
ال، إذا كان فيه احتمال ال يجوز أن يتبرأ منه، ولو استفاد، لكن العبرة فيمن؟ في الواضع األول، يعني الذي خلق 

 من ماءه، نسأل هللا العافية.
 أربع أحدهم فشهادة أنفسهم إال شهداء لهم يكن ولم أزواجهم يرمون  والذين}: -تبارك وتعالى- هللا قال :مالك قال

 تشهد أن العذاب عنها ويدرأ الكاذبين من كان إن عليه هللا لعنة أن والخامسة الصادقين لمن إنه اهللب شهادات
 {الصادقين من كان إن عليها هللا غضب أن والخامسة الكاذبين لمن إنه باهلل شهادات أربع



الجمهور، ومنهم من يرى  ، يعني فرقة مؤبدة، وهذا قولأبدا   يتناكحان ال المتالعنين أن عندنا السنة :مالك قال
ن أنه إذا أكذب نفسه، وقال: كذبت عليها، أنه أسوة الخطاب، يعني مثل غيره من الخطاب،  جلد نفسه أكذب وا 

 .اختالف وال فيها شك ال التي عندنا السنة هذا وعلى. أبدا   إليه ترجع ولم ،الولد به وألحق ،الحد
ذا :مالك قال  له ليس باتا   فراقا   امرأته الرجل فارق  إذا، رجعة فيه عليها له ليس باتا   فراقا   امرأته الرجل فارق  وا 

، يعني إذا كان االحتمال منه يكون  أن يشبه حملها وكان ،حامال   كانت إذا العن حملها أنكر ثم ،رجعة فيه عليها
طيب، إذا فارق  ،منه أنه يعرف فال ،فيه يشك الذي الزمان من ذلك دون  يأت لم ما ادعته إذا يشبه أن يكون منه

الرجل امرأته فراقا  باتا  ليس له عليها فيه رجعة، يعني وقع منها الزنا فطلقها ثالثا ، عند من يقول بطالق الثالث، 
 واإلمام مالك يقول به، ثم أنكر حملها، العنها إذا كانت حامال .

واللعان إنما هو في حق الزوجين؟  هل نقول: إنه يلزمه، يتعين في حقه الجلد حد القذف ألنه قذف امرأة أجنبية،
طلقها طالق بائن، وهي أجنبية منه، كما لو قذف أجنبية، هل نقول: يلزم الحد وال أثر للعان هنا، أو نقول: 

، ثم أنكر رجعة فيه عليها له ليس باتا   فراقا   امرأته الرجل فارق  إذايالعن؟ ألنه، نعم من أجل الولد، ولذلك قال: 
إذا ادعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي  منه يكون  أن يشبه حملها وكان ،حامال   كانت إذا هاالعن حملها

يشك فيه فال يعرف أنه منه، يعني إذا أتت به لدون أو ألكثر ستة أشهر، ألكثر من ستة أشهر، اآلن احتمال أن 
ال شك أن هذا الزمان يشك  يكون منها؛ ألن الحمل غالبه ستة أشهر، لكن إذا جاءت به ألكثر من ستة أشهر،

 فيه، فال يعرف أنه منه أو من غيره.
 .العلم أهل من سمعت والذي عندنا األمر فهذا :قال
ذا :مالك قال  يزعم ثم ،بحملها يقر حامل وهي، بحملها يقر حامل وهي ثالثا   يطلقها أن بعد امرأته الرجل قذف وا 
، لماذا؟ ألن الولد ثبت له، أقر به، أقر بالحمل أنه له، هايالعن ولم الحد جلد يفارقها أن قبل تزني رآها أنه

والقذف وقع بعد فراقها، في الصورة األولى بعد فراقها فراقا  باتا ، لكن يستفاد من اللعان انتفاء الولد، في الصورة 
ذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقه ا ثالثا ، مثل الثانية: هو يقر بالحمل، يقول: منه، الحمل منه، من الزوج، وا 

الصورة السابقة، إال أنه في الصورة السابقة ال يقر بالولد، وفي الصورة الالحقة يقر بالولد، ويكون حينئذ أوقع 
 القذف على امرأة أجنبية ما له أي فائدة، فتكون كغيرها، ما في ولد يمكن أن ينفى، الولد أقر به.

ن ،يالعنها ولم الحد جلد هايفارق أن قبل تزني رآها أنه يزعم ثم ،بحملها يقر  ثالثا   يطلقها أن بعد حملها أنكر وا 
 .سمعت الذي وهذا :قال ، كالصورة األولى.العنها

 مجرى  يجري  ، يعني إذا قذف زوجته فإنه يالعن، أو يجلد الحد،ولعانه قذفه في الحر بمنزلة والعبد :مالك قال
 .حد مملوكة قذف من على ليس أنه غير مالعنته في الحر

 ألن شرط الحد إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حرا .
نما يحد في اآلخرة، نسال هللا العافية.  مملوكة  أو مملوكه، ال يحد في الدنيا، وا 

؛ ألنها فأصابها إحداهن تزوج إذا ،المسلم الحر تالعن واليهودية النصرانية والحرة ،المسلمة واألمة قال مالك:
يقول في كتابه: }والذين يرمون أزواجهم{ فهن من األزواج، وعلى هذا األمر  -سبحانه وتعالى-زوجة، وهللا 

 عندنا.



 الحرة أو ،المسلمة األمة أو، المسلمة الحرة المرأة تزوج إذا العبد ،المسلمة الحرة المرأة تزوج إذا والعبد :مالك قال
 .العنها اليهودية أو ،النصرانية

 زوجة، وهنا يالعن؛ ألنه زوج. لماذا؟ ألنه زوج، وهناك تالعن؛ ألنها
، يعني قبل الفراغ من اللعان، في أثناء يمينين أو يمين بعد نفسه ويكذب فينزع امرأته يالعن الرجل في مالك قال

ذا لم الخامسة في يلتعن لم ما اللعان، ، يعني ما لم يفرغ، إذا فرغ من لعانه، خالص انتهى، ليس له رجعة، وا 
 .بينهما ق يفرَ  ولم الحد جلد يلتعن أن قبل نزع إذا إنه جوع، ما لم يلتعن في الخامسة:يفرغ من لعانه أمكنه الر 

 حملها زوجها أنكر إن :قال حامل أنا :المرأة قالت األشهر الثالثة مضتفإذا  ،امرأته يطلق الرجل في مالك قال
 .العنها حملها زوجها أنكر إن. العنها

ن يطؤها ال إنه :يشتريها ثم جهازو  يالعنها المملوكة األمة في مالك قال ، يعني يستفيد منها على أنها ملكها وا 
 ال المتالعنين أن مضت السنة أن وذلك أمة مملوكة، جميع ما يستفاد من المملوكين إال الوطء، إال الوطء،

 .أبدا   يتراجعان
وال لألب، يستفيد منها في يعني نظير ما لو أهدى الرجل األمة ولده، أو بنته وقد جامعها فإنها ال تحل للولد 

 الخدمة، لكن ال يجوز له أن يطأها.
؛ الصداق نصف إال لها فليس، الصداق نصف إال لها فليس بها يدخل أن قبل امرأته الرجل العن إذا :مالك قال

 .الصداق نصف إال لها فليسألنه في حكم الطالق، حكم الطالق قبل الدخول، 
 نعم.

 طالب:....
، إذا طالب، إذا طالب، إذا طالب وقال: قذفني وهو كاذب، وثبت كذبه عند القاضي إذا إيه، إذا طالب ذاك

 أكذب نفسه، ثبت كذبه، فإذا طالب صاحب، طالب المقذوف؛ ألن الحق ال يعدوه، يحد، نعم.
 طالب:....

 ال، ال، ال ال هذه حقوق العباد، ما تتداخل.
 طالب:....

 م، نعم.بعد تمام اللعان خالص ترتبت عليه أحكا
 أحسن هللا إليك.

 :المالعنة ولد ميراث باب
 مات إذا إنه" :الزنا وولد المالعنة ولد في يقول كان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
خوتهتعالى،  هللا كتاب في حقا   أمه ورثته ن ،موالة كانت إن أمه موالي البقية ويرث ،حقوقهم ألمه وا   كانت وا 
 ".للمسلمين بقي ما وكان ،حقوقهم ألمه إخوته وورث حقها ورثت عربية
 .ببلدنا العلم أهل أدركت ذلك وعلى ،ذلك مثل يسار بن سليمان عن وبلغني :مالك قال

نة، ويصح أن تكون مالَعنة، المالعنة ولد ميراث بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول  نة ولد المالع  نة، المالع  ، المالع 
لة، والمجا  َدلة، فهي مالعنة لزوجها، وزوجها العن منها.مثل المجاد 



 ورثته مات إذا إنه" :الزنا وولد المالعنة ولد في يقول كان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
تعالى" ألن األم أم، ال يمكن أن ينفى عنها ولدها بحال؛ ألن العالقة بينها وبين ولدها  هللا كتاب في ا  هحق أمه

سوس، أما العالقة بين الولد وأبيه، أمر ال يحس، يعني ولذلك يكتفى فيه باالستفاضة، هل، أنت تجزم أمر مح
أن فالن ابن فالن، وتحلف عليه، لكن هل هو في حقيقة األمر كذلك أو ال؟ ما تجزم عليه، لكنه في الحكم 

الولد خرج من بطن هذه المرأة، نعم، الشرعي تجزم به، ألنه يكفي فيه االستفاضة، أما األم، ال يشك أحد أن هذا 
خوتهولذلك ترثه بخالف األب، ترثه أمه، "ورثته حقها في كتاب هللا تعالى،  خوته، حقوقهم ألمه وا   ألمه وا 

 " طيب أخوته األشقاء؟ ما في أشقاء، طيب، نعم.حقوقهم
 طالب:.... 

هذا الوطء الذي حصل بسببه  هو ال أب له، لكن أنت افترض أن هذه المرأة التي العنت جاءت بولد من
المالعنة، إما أن يكون في حقيقة األمر ولد لهذا الرجل، أو ولد لغيره من الزنا، وعلى كل حال الحكم الشرعي 
ثبت أنه ليس للزوج، ليس للمالعن، هذا الزوج له من هذه المرأة أوالد، هذا الزوج له من هذه المرأة أوالد، ولها 

بغيره، كلهم بالنسبة له أخوة ألم، كلهم، أوالد األول، وأوالد الثاني كلهم أخوة ألم، إال أوالد آخرون بعدما تزوجت 
 أن هؤالء من زوج، وهؤالء من زوج، نعم.

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
توأم المالعنة منهما، هما أخوان ألم فقط، فحكمهما مثل أخوتهما من الزوج المالعن، ومن الزوج الالحق، الحكم 

 القتهم الرابطة بالجميع األم.واحد، ع
ن ، يعني بالوالء،موالة كانت إن أمه موالي أمه موالي البقية ويرث"  ، يعني حرة، ليست بأمة،عربية كانت وا 

 ".للمسلمين بقي ما وكان ،حقوقهم ألمه إخوته وورث ،حقها ورثت
 رحام بعد ذلك.ألن البقية من أقاربها من ذوي األرحام، من ذوي األرحام، ما في إال ذوي األ

 طالب:.... 
 ما في عصب من أين؟ من أين يجي عصبة؟

 والذي يقدم ذوي األرحام ويقول بإرثهم نعم يورثهم، يورثهم.
 .ببلدنا العلم أهل أدركت ذلك وعلى ،ذلك مثل يسار بن سليمان عن وبلغني :مالك قال
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 البكر طالق باب

 البكير بن إياس بن محمد عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ،له أسأل معه فذهبت يستفتي فجاء ،ينكحها أن له بدا ثم ،بها يدخل أن قبل ثالثا   امرأته رجل طلق: "قال أنه

 أن نرى  ال" :فقاال ذلك عنما -رضي هللا عنه- هريرة وأباما -رضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد فسأل



 كان ما يدك من أرسلت إنك" :عباس ابن قال ،واحدة إياها طالقي فإنما :قال "غيرك زوجا تنكح حتى نكحهات
 ".فضل من لك

 األنصاري  عياش أبي بن النعمان عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 رجل عنما -رضي هللا عنه- العاص نب عمرو بن هللا عبد يسأل رجل جاء" :قال أنه يسار بن عطاء عن
 بن عمرو بن هللا عبد لي فقال ،واحدة البكر طالق إنما :فقلت :عطاء قال يمسها أن قبل ثالثا   امرأته طلق

 ".غيره زوجا تنكح حتى تحرمها والثالثة ،تبينها الواحدة قاص أنت إنما :العاص
  األشج بن هللا عبد بن بكير عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 بن عبد هللا، بن عبد هللا، عن بكير.
  الزبير بن هللا عبد مع جالسا   كان أنه األنصاري  عياش أبي بن معاوية عن أخبره أنهعن عبد هللا بن األشج  

 مع عبد  
 بن إياس بن محمد فجاءهما :قالما -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر بن وعاصممع عبد هللا بن الزبير 

 بن هللا عبد فقال ؟تريان فماذا بها يدخل أن قبل ثالثا   امرأته طلق البادية أهل من رجال   إن :فقال البكير
رضي - هريرة وأبي ما-رضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد إلى فاذهب قول فيه لنا ما األمر هذا إن :الزبير

 :هريرة ألبي عباس ابن قالف فسألهما فذهب ،فأخبرنا ائتنا ثم فسلهما عائشة عند تركتهما فإني -هللا عنه
 ،غيره زوجا تنكح حتى تحرمها والثالثة ،تبينها الواحدة :هريرة أبو فقال ،معضلة جاءتك فقد هريرة أبا يا أفته
 .ذلك مثل عباس ابن وقال
 .عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال

 زوجا تنكح حتى تحرمها والثالث تبينها الواحدة البكر مجرى  تجري  إنها ،بها يدخل فلم الرجل ملكها إذا والثيب
 .غيره
 البكر طالق بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 
 البكير بن إياس بن محمد عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
خول تبين، وال ؛ ألن المطلقة قبل الدينكحها أن له بدا ثم ،بها يدخل أن قبل ثالثا   امرأته رجل طلق: "قال أنه

 تحتاج إلى عدة، لكنها بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعد ذلك، بعقد جديد، إذا طلقها واحدة.
 ذلك عن هريرة وأبا عباس بن هللا عبد فسأل ،له أسأل معه فذهبت يستفتي فجاء يقول: ثم بدا له أن ينكحها،

 قال، فواحدة إياها طالقي فإنما ،واحدة إياها يطالق فإنما :قال "غيرك زوجا تنكح حتى تنكحها أن نرى  ال" :فقال
، يعني في حكم الواحدة؛ ألن الواحدة تبينها، فالزائد ال قيمة له، يعني كما لو زاد عن الثالث، يعني إذا عباس ابن

كانت المدخول بها ال تبين إال بالثالث، فغير المدخول بها تبين بالواحدة، ويكون حكم الواحدة حكم الثالث، وما 
زاد على الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كما زاد على الثالث في حكم المدخول بها، هذا ظن السائل، هذا هو 

 ".فضل من لك كان ما يدك من أرسلت إنك" ظن السائل، قال: فإنما طالقي إياها واحدة، قال ابن عباس:
 لك كان ما يدك من أرسلت إنكهب، نعم، "يعني أطلقت من يدك، كان القياد والزمام بيدك فأرسلته، فلها أن تذ

 ".فضل من



 عياش أبي بن النعمان عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 امرأته طلق رجل عن العاص بن عمرو بن هللا عبد يسأل رجل جاء" :قال أنه يسار بن عطاء عن األنصاري 

، يعني وغير واحدة البكر طالق إنما :فقلت بن يسار، قال عطاء بن يسار: عطاء قاليسألها،  أن قبل ثالثا  
الواحدة ال يعتد به؛ ألنها بانت بالواحدة فال يقع عليها ما بعد الواحدة، كأنه قال: بانت بالواحدة، والثانية والثالثة 

 فقال طالق البكر واحدة،لم تقع موقعها؛ ألنها وقعت على امرأة ليست في عصمته، هذا رأي عطاء، فقلت: إنما 
، أنت واعظ ما لك عالقة باألحكام الشرعية، ولذا تجد بعض قاص أنت إنما :العاص بن عمرو بن هللا عبد لي

الخطباء أو بعض الدعاة الذين يحسنون مخاطبة الناس، والجمهور، والتأثير فيهم، لكنهم ليسوا من أهل األحكام، 
عرضون إلحراجات كثيرة، يتعرضون إلحراجات كثيرة، ومنهم من يتحرى ليسوا من أهل فقه الحالل والحرام، يت

ويتورع فال يجيب، إنما أنا مجرد واعظ، ال عالقة لي باألحكام، ومنهم من يستدرج فيجيب في عضل المسائل، 
 وعلى كل حال هذا أصل في الموضوع.

 والثالثة ،تبينها الواحدةووعظك، فقال لي عبد هللا بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، يعني اكتفي بقصك، 
 ".غيره زوجا تنكح حتى تحرمها الثالثةاأللفاو و  ،تبينها ، الطلقة الواحدةالواحدة، تحرمها
 نعم.

 طالب:....
 إيه، لكن هذا بعد زمن عمر، بعد ما اتفقوا على ذلك.

 بعين.المقصود أنهم عملوا بقول عمر، رأوه ووافقوا، ما عارضه أحد من الصحابة وال التا
 .وحدثنيقال: 
 نعم.

 طالب:....
 ويش هو؟
 طالب:....

 ال، عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار.
 طالب:....

 ال، ال عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر ابن عباس، وابن عباس يحيل عليه.
 عياش أبي بن معاوية عن أخبره أنهعبد هللا بن األشج  بن بكير عن سعيد بن يحيى عن مالك عنقال: وحدثني 

 بن معاوية عن، فجاءهما :قال الخطاب بن عمر بن وعاصممع عبد هللا بن الزبير  جالسا   كان أنه األنصاري 
، كم هم؟ ثالثة، قال: فجاءهما، عمر بن وعاصممع عبد هللا بن الزبير  جالسا   كان أنه األنصاري  عياش أبي

ال فهم ثالثة، فجاءهماجاء من؟ نعم جاء االثنين؛ ألنه جاء ليسأل، ما جاء للثالث  البكير بن إياس بن محمد ، وا 
 هللا عبد فقال ؟تريان فماذاقبل أن يدخل بها،  بها يدخل أن قبل ثالثا   امرأته طلق البادية أهل من رجال   إن :فقال
 سعبا بن هللا عبد إلى فاذهب ، القوم يتورعون في مثل هذه المسائل،قول فيه لنا ما األمر هذا إن :الزبير بن

 ، يعني رد لنا الخبر، هات الجواب نستفيد، فأخبرهما،ائتنا ثم فسلهما عائشة عند تركتهما فإني هريرة وأبي



، وأيضا  الصحابة معضلة جاءتك فقد هريرة أبا يا أفته :هريرة ألبي عباس ابن فقال فسألهما فذهب ،فأخبرنا
: إن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل األصول يقول

ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوية، وليس بفقيه، ال، هو من فقهاء الصحابة، واستدل شيخ اإلسالم على فقه أبي 
هريرة، وهو يقرر هذه المسألة: أن عمر سأله فقال: المطلقة ثالثا  إذا نكحت زوجا  غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع 

لقات، أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين، ثم بعد ذلك بدون ط
راجعها زوجها، تبقى الطلقتان، ولم يبق لها إال واحدة، المطلقة ثالثا  إذا طلقت، ترجع بعقد جديد بدون طلقات 

ال بطلقة؟ نعم.  وا 
 طالب:....

 م رجعت.إذا طلقت ثالثا  ونكحت زوجا  غيره، ث
 طالب:.... 
 هاه، كيف؟
 طالب:....

نعم تهدم كل الطلقات، نعم، تأتي بعقد جديد، كأنه أول مرة يراها، وقال عمر: لو أفتيت بغير هذا لضربتك 
 بالدرة، هاه؟
 طالب:....

 كذلك.
 طالب:....

 فيها شيء.ال، ال هذا الراجح عند أهل العلم أنها ترجع جديد، ترجع صفر مصفرة، يعني مرة مرة، ما 
 طالب:....

 كل شيء، بالنسبة إليش؟ لمن بانت بثالث؟
 طالب:....

 ال، هذا طلقها طلقتين، ورجعت إلى يعني بعد زواج ثاني؟
 طالب:....

نعم هنا يأتي السؤال، لو نكحت المطلقة واحدة أو طلقتين زوج آخر ورجعت لألول، هل تعود صفر مثل المطلقة 
؟ تبقى الطلقتان؟ تبقى الطلقتان، ما هي مثل؛ ألن الزوج، نكاحها زوجا  آخر ليس البائن، أو يبقى هذا في ذمتها

 بمشترط عليها، إنما في البائن مشترط عليها، نعم.
 طالب:.... 

 كيف؟
 طالب:.... 



إيه، نعم هذا سؤاله، نعم هذا سؤاله، فقال: تبقى الطلقتين، قال: أرأيت لو طلقت ثالثا  ثم نكحت زوجا  آخر، هل 
ى الطلقات عليها؟ قال: ال، قال: لماذا ال تكون؟ قال: أبدا ، هذا النص؛ ألن طلقتان ال يشترط لهما زوج تبق

 جديد، ال يشترط لهما زوج آخر، فغير المشترط ال أثر له، ما يمحوه شيء.
 .لكذ مثل عباس ابن وقال ،غيره زوجا تنكح حتى تحرمها والثالثة ،تبينها الواحدة :هريرة أبو فقالقال: 
 .عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال

، يعني ال فرق بين طالق البكر مجرى  تجري  إنها ،بها يدخل فلم الرجل ملكها إذا الثيب الرجل ملكها إذا والثيب
 .غيره زوجا تنكح حتى تحرمها والثالث تبينها الواحدة ثيب وبكر،

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :المري  طالق باب
 أبي وعن ،بذلك أعلمهم وكان :قال عوف بن هللا عبد بن طلحة عن شهاب ابن نع مالك عن يحيى حدثني
 بن عثمان فورثها مري  وهو ،البتة امرأته طلق عوف بن الرحمن عبد أن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة
 .عدتها انقضاء بعد منه عفان

  ،منه لمكمِِ  ابن ءنسا ورث عفان بن عثمان أن األعرج عن الفضل بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 مكم ل، مكمل.

 أحسن هللا إليك.
 .مري  وهو طلقهن وكانورث نساء ابن مكِمل منه، 

 أن سألته عوف بن الرحمن عبد امرأة أن بلغني :يقول الرحمن عبد أبي بن ربيعة سمع أنه مالك عن وحدثني
 آذنته طهرت فلما ،عوف بن الرحمن عبد مر  حتى تح  فلم ،فنذنيني طهرت ثم حضت إذا :فقال يطلقها
 مري  يومئذ عوف بن الرحمن وعبد، غيرها الطالق من عليها له بقي يكن لم تطليقة أو ،البتة فطلقها
 .عدتها انقضاء بعد منه عفان بن عثمان فورثها
 قال بانحِ  بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 َحبان، َحبان.
 أحسن هللا إليك.

 بها فمرت ترضع وهي ،األنصارية فطلق ،وأنصارية هاشمية امرأتان بانحَ  جدي عند كانتال: ابن َحبان ق
 لها فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصمتا أح  لم أرثه أنا :فقالت ،تح  ولم عنها هلك ثم ،سنة

 .طالب أبي بن علي يعني "بهذا علينا أشار هو عمك ابن عمل هذا" :فقال عثمان الهاشمية فالمت ،بالميراث
 .ترثه فإنها مري  وهو ثالثا   امرأته الرجل طلق إذا: يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني

ن :مالك قال ن ،عليها عدة وال ،الميراث ولها ،الصداق نصف فلها بها يدخل أن قبل مري  وهو طلقها وا   وا 
 .سواء عندنا هذا في والثيب البكر والميراث ،كله المهر فلها طلقها ثم بها دخل
 :المريض طالق بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 



المريض المرض المخوف الذي يخشى أن يموت منه، ال ينفذ طالقه، ال ينفذ طالقه؛ ألن التهمة قائمة، أنه إنما 
 طلقها ليحرمها من الميراث، فال ينفذ طالقه.

 أبي وعن ،بذلك أعلمهم وكان :قال عوف بن هللا عبد بن طلحة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 فورثها مريض وهو، البتةطلق امرأته  امرأته طلق عوف بن الرحمن عبد أن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة
 .عدتها انقضاء بعد منه عفان بن عثمان

ألنه، ألن التهمة قائمة أنه يريد حرمانها، وهو عبد الرحمن بن عوف، يعني من العشرة المبشرين بالجنة، لكن 
الحكم على ما يظهر، ال على ما خفي، ما يقال: وهللا عبد الرحمن ما يظن به أنه يريد حرمانها، هذا حكم 

 للجميع، فإذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف فإنها ترثه، ولو انتهت العدة.
منه،  ابن مكم ل نساء ورث عفان بن عثمان أن األعرج عن الفضل بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .مريض وهو طلقهن وكان

ابن مكمل هذا طلق الزوجات كلها، بقرار واحد طلق الزوجات، نعم، وهو في مرض موته، فورثهن عثمان بن 
 وأرضاه. -رضي هللا عنه-عفان 
 سألته عوف بن الرحمن عبد امرأة أن بلغني :يقول الرحمن عبد أبي بن ربيعة سمع أنه مالك عن وحدثنيقال: 

ه، كأنها طلبت الطالق في طهر جامعها فيه، فقال: فآذني طهرت ثم حضت إذا :فقال يطلقها أن ألتهس يطلقها أن
 أو ،البتة فطلقها آذنته طهرت فلما ،عوف بن الرحمن عبد مرض حتى تحض فلم إذا حضت ثم طهرت فآذنيني،

 عفان بن عثمان ورثهاف مريض يومئذ عوف بن الرحمن وعبد، غيرها الطالق من عليها له بقي يكن لم تطليقة
 .عدتها انقضاء بعد منه

 وهذا كسابقه، كسابقه؛ ألن المطلقة في مرض الموت المخوف ترث، نعم.
 طالب:....

ال وراءه شيء ما يدرى،  ولو كان؛ ألن هذا حكم عام، حكم عام، قد يقال: إن وراء هذا الطلب ضغط، وا 
 المقصود أن مرض الموت ال تنفذ فيه التصرفات.

 هاشمية امرأتان بانحَ  جدي عند كانتَحبان قال:  بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
، يعني ما خرجت من العدة، تحض ولم عنها هلك ثم ،سنة بها فمرت ترضع وهي ،األنصارية فطلق ،وأنصارية

 أو خرجت؟ ألنها لم تحض، نعم.
 طالب:....

 فع حيضها بسبب إما معلوم أو مجهول لمدة سنة، نعم.ألنها ترضع، ما حاضت، التي ترضع أو ارت
 طالب:....

ال، لسبب معلوم ارتفع حيضها، أو لسبب مجهول، وهي ذات أقراء، كانت تحيض فالمفترض أنها تخرج من 
العدة بثالثة أشهر، ما حاضت لمدة سنة، نقول: تنتظر حتى تحيض ثالث حيض؟ نعم، تسعة أشهر للجزم 

 لم أرثه أنا :فقالت ثالثة أشهر عدة اآليسة، طيب فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض،ببراءة رحمها، ثم ال
، لماذا تلوم الهاشمية؟ ألنها عثمان الهاشمية فالمت ،بالميراث لها فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصمتا أحض



 بذلك" علينا أشار هو عمك ابن عمل هذا" :فقال أخذت نصف الميراث عنه، نعم نصف ما تستحقه من ميراث،
 .طالب أبي بن علي يعني

 وقلد علي بن أبي طالب رضي هللا عن الجميع.
 . على ما تقدم.ترثه فإنها مريض وهو ثالثا   امرأته الرجل طلق إذا: يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني

ن :مالك قال ؛ الصداق نصف فلها ،الميراث ولها ،الصداق نصف فلها بها يدخل أن قبل مريض وهو طلقها وا 
ن ؛ ألن المطلقة قبل الدخول ال عدة عليها،عليها عدة وال ؛ ألنه متهم،الميراث ولها ألنها مطلقة قبل الدخول،  وا 

 .سواء هذا في والثيب البكر والميراث ،كله المهر فلها طلقها ثم بها دخل
 ه وأصحابه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4)الطالق كتاب  -الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

حبه بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وص
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 الطالق متعة في جاء ما باب تعالى: -رحمه هللا-قال المؤلف 

 .بوليدة فمتع له امرأة طلق عوف بن الرحمن عبد أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 إال متعة مطلقة لكل: "يقول ه كاننما أ-ي هللا عنهرض- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".لها فر  ما نصف فحسبها تمس ولم صداق لها فر  وقد ،تطلق التي

 .متعة مطلقة لكل: قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .ذلك مثل محمد بن القاسم عن بلغني: وقد -رحمه هللا- مالك قال
 .كثيرها وال قليلها في معروف حد اعندن للمتعة ليس: -رحمه هللا- مالك قال

 أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 أما بعد:

 الطالق متعة في جاء ما باب تعالى: -رحمه هللا-تعالى: قال المؤلف  -رحمه هللا-فيقول المؤلف 
: -جل وعال-جته غير المهر عند فراقها، وقد جاء األمر به في قوله المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزو 

وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج، على الموسر قتره، وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما  }ومتعوهن{
 يناسب حاله، وعلى الغني ما يناسب حاله.

ما عشرة آالف، عشرة آالف وقال للذي وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منه
بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال وقالت: مال كثير 

 من حبيب مفارق، فيقال: إنه ردها، راجعها.
 بلغه أنه مالك عن يىيح حدثنيتعالى:  -رحمه هللا-المقصود أن هذه المتعة جاء األمر بها، ولذا يقول اإلمام 

 .بوليدة فمتع له امرأة طلق عوف بن الرحمن عبد أن
ال  عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جدا ، وال شك أن هذا من كرم األخالق، وا 
بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن 

 تع؟ ال، وهللا المستعان.يم



 إال متعة مطلقة لكل" متعة مطلقة لكل: "يقول ه كاننأ عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
المهر، فإنها تستحق النصف وال متعة لها، لكن إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسم لها  لها فرض وقد ،تطلق التي

 وقد ،تطلق التي إال متعة مطلقة لكلما أنه كان يقول: "-لى عنهرضي هللا تعا-مهر، هذه تمتع، ابن عمر 
 فرض ما نصف ،لها فرض ما نصفيعني يكفيها،  فحسبها ، يعني قبل الدخول،تمس ولم ،صداق لها فرض
 ".لها

 .متعة مطلقة لكل: قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .ذلك مثل محمد بن القاسم عن بلغني: وقد مالك قال

 يقولون: لكل مطلقة متعة، وهذا العموم يشمل البائن والرجعية، يشمل البائن والرجعية.كلهم 
 .كثيرها وال قليلها في معروف حد عندنا للمتعة ليس: مالك قال

نما هي مربوطة بالعسر واليسر على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى  وا 
يشق بأكثر مما يطيق، كالنفقة، النفقة تتبع اليسر والعسر، ويختلف أهل العلم في حكم هذه  الفقير أيضا  أن ال

المتعة فمنهم من يوجبها لألمر، واألمر األصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول: إن األمر لالستحباب، وأنه ال 
نما تستحب، واألمر فيه يجب للمرأة إال الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجب ة، وا 

 االستحباب، واألصل في األمر الوجوب، نعم، سم.
 أحسن هللا إليك.

 العبد طالق في جاء ما باب
صلى - النبي زوج سلمة ألم كان مكاتبا   نفيعا   أن يسار بن سليمان عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني

- النبي أزواج فأمره يراجعها أن أراد ثم ،اثنتين فطلقها ،رةح امرأة تحته كانت لها عبدا   أو ،-هللا عليه وسلم
  ثابت بن زيد بيد الدرج عند فلقيه ،ذلك عن فيسأله عفان بن عثمان يأتي أن -صلى هللا عليه وسلم

 آخذا ، آخذا .
 أحسن هللا إليك.

 آخذا  بيد زيد بن ثابت، نعم.
 .عليك حرمت ،عليك حرمت :فقاال جميعا   دراهفابت فسألهمافلقيه عند الدرج آخذا  بيد زيد بن ثابت، 

صلى هللا - النبي زوج سلمة ألم كان مكاتبا   نفيعا   أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ".عليك حرمت" :فقال عفان بن عثمان فاستفتى ،تطليقتين حرة امرأة طلق ،-عليه وسلم
 ألم كان مكاتبا   نفيعا   أن: التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن ربه عبد عن مالك عن وحدثني
 زيد فقال ،تطليقتين حرة امرأة طلقت إني :فقال ثابت بن زيد استفتى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة
 ".عليك حرمت" :ثابت بن

 عليه حرمت فقد ينتطليقت امرأته العبد طلق إذا: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".حيضتان األمة وعدة ،حي  ثالث الحرة وعدة ،أمة أو كانت حرة ،غيره زوجا   تنكح حتى



 ليس العبد بيد فالطالق ينكح أن لعبده أذن من: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".عليه جناح فال تهوليد أمة أو ،غالمه أمة الرجل يأخذ أن فأما ،شيء طالقه من غيره بيد

 العبد طالق في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
ن كان الزوج حرا   وأحكام العبيد تختلف عن أحكام األحرار، فإن كانا عبدين فالطالق طلقتان والعدة قرءان، وا 

ن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة، فال طالق تطليقتان والعدة والزوجة أمة فالطالق ثالث، والعدة قرءان، وا 
 ثالث حيض، فلكل منهما منا يناسبه من األحكام.

 يقول: باب ما جاء في طالق العبد:
صلى هللا - النبي زوج سلمة ألم مكاتبا   نفيعا   أن يسار بن سليمان عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني

 ،حرة امرأة تحته كانت لها عبدا   أو ،-عليه وسلم
 يف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم.قد يقول قائل: ك

 طالب:....
تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، ما في ما يدل، قد تكون من قريش، ويتزوجها عبد، أوال : الكفاءة في 

عليه الصالة - الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى، وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي
 بالنفس، فال شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي. -سالموال

األمر الثاني: من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة، واقعنا مثل واقع من تقدم، تجد اآلن البنت وهي تدرس في 
أن الجامعة مثال  ال تريد إال من يناسبها، ال تريد إال شاب جامعي متعلم يفهمها وتفهمه، على حد زعمهم، عندهم 

المتعلم ما يفهم شيء، اللي غير المتعلم ما يفهم شيء، ال، ال بد من التكافؤ في التعليم، وهذا مع األسف أن 
بعض من يتصدى لحل المشاكل االجتماعية قد يقول مثل هذا، ثم بعد ذلك تشترط شروط، أن يكون على قدر 

له مال، هذه أحالم كثير من البنات، ثم من الوسامة، مع التعليم، وأيضا  يكون له مركز ومنصب اجتماعي، و 
بعد ذلك تتخرج البنت، ويتقدم إليها ناس متفاوتون، منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال، 
وال عنده شهادة، ثم تقول: ال وهللا، هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول: ال وهللا ما عنده مال، والثالث تقول: ما 

 .أدري إيش
المقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولجت مع بوابة الثالثين 
رضيت الخاطب، كائنا  من كان، وعرفنا من هذا النوع، وسمعنا الشيء الكثير، حتى أنه بنت جامعية وسيمة 

بعض من يكتب في الصحف من  وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي ال يقرأ وال يكتب، بل
–المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عامي ال يقرأ وال يكتب؛ ألن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها 

القطار خالص، ما بقي إال العنوسة أو لزوم البيت، ما يجيها إال إنسان ما يقبله  -على ما يقولون العامة
 الشابات.

يس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين، واألمانة، على كل حال مثل هذا أيضا  ل
والخلق، هذا ما يجوز رده أيا  كان، ال يجوز رده، عند، الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون 



عذاب، واإلشكال الدارس أجهل من العامي، قد يكون أجهل من العامي، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء ال
 أن بعض األفكار وفدت على المجتمعات اإلسالمية وكانت في غنية عنها.

واحدة تسأل، في وسيلة إعالم تسأل عن الزواج المبكر، قالت: أنا ال أؤيد الزواج المبكر، طيب لماذا؟ تقول: 
وفساد في التصور، ألننا في عصر اإلنترنت، طيب ويش دخل اإلنترنت بهذا، يعني علل عليلة تدل على سخف 

وامرأة تسأل تقول: إنها في األربعين من عمرها، تقدم لها طبيب، ذا خلق ودين، ذو خلق ودين، إال أنه يكبرها 
بخمس سنوات، فهل يمكن التعايش بينهما، عمرها أربعين، عمرها أربعين، وعمره خمسة وأربعين، تسأل شخص 

يش؟ قال: التي عمرها أربعون سنة، يناسبها من عمره سبعون له اهتمام بالمشاكل االجتماعية، هل يمكن التعا
سنة، إي نعم، الرجال يختلفون عن النساء، الرجال يختلفون، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب عمره 
خمسة وعشرين ستة وعشرين يتزوج ثمانية عشر سبعة عشر إلى العشرين، يعني مناسب جدا ، يعني الفرق هذا 

ير، وتجد أيضا  من تأخر زواجه إلى الثالثين وكذا، ما يرضى أم خمسة وعشرين، وهي تقول: ال، هل ما هو بكب
يناسب، وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج، يعني من الطرائف أن بنت في 

ليه، قال: طيب ما السابعة عشرة من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من الستين، تخطبه، تعرض نفسها ع
الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت: وهللا اللي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها أربعين، واحدة ثمانية وثالثين، 
وواحدة سبعة وثالثين، وواحدة خمسة وثالثين، أنا ما ودي أصير مصير مثلهن، أنا أريد أن أبادر بدون ها 

كانت البنت تعاني فاألم أشد معاناة، األب أشد معاناة من البنت  المشكلة؛ ألن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا
في هذه الحالة؛ ألن الخوف من المستقبل يساور الجميع؛ ألنه ما يدرى هل تستمر على هذه الحالة، أو ترزق 

))إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته بزوج، على كل حال المسألة تحتاج إلى عقل، وتحتاج إلى تطبيق للشرع، 
ال ويش اللي جعل  فزوجوه، إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير(( يعني تذكر أرقام مخيفة في العنوسة، وا 

هذه تقبل عبد، حرة تحت عبد، يعني هذا جعلها، يمكن تقدم بها السن، وما لها إال هو، أو شخص حر لكنه ما 
 يلبي رغبتها، وهللا المستعان، نعم.

 طالب:....
 كال.ما في أدنى إش

 طالب:....
ال، ال العجمي حر، له كامل الحقوق، يعني في الشرع مثل القرشي، ما فيه إال الفرق في الوالية العامة، الوالية 

 من قريش، وأما الباقي ما في فرق، األكفاء في الدين.
 ها، ثم أراد أن يراجعها، الطالق يتعلق به، والعدة تتعلق بيراجعها أن أراد ثم ،اثنتين فطلقها كانت تحته امرأة حرة،

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي أزواج فأمره عفان بن عثمان يأتي أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أزواج فأمره
، الدرج موضع بالمدينة، ما هو بالسلم، نحن نسمي الدرج عند فلقيه ،ذلك عن فيسأله عفان بن عثمان يأتي أن

 ود، يتدرج بها في الصعود والنزول.السلم درج؛ ألنه يتدرج فيها، في الصع
 .عليك حرمت ،عليك حرمت :فقاال جميعا   فابتدراه فسألهما ،ثابت بن زيد بيد آخذا  



قد يقول قائل: أين التدافع، تدافع الفتوى؟ نقول: إن هذه األمور الواضحة، الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، ما 
المسألة متحررة ومضبوطة ال مانع أن يفتي فيها مع وجود تحتاج إلى تدافع، فمادام الجواب موجود بدليله، و 

 غيره، اإلشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على اإلنسان من التسرع فيها.
، سمي هنا، وفي الرواية األخرى، كل الروايات نفيعا   أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

 حرة امرأة طلق ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي زوجألم سلمة  مكاتبا   سلمة ألم كان مكاتبا   يعا  مسمى، أن نف
 ".عليك حرمت" :فقال عفان بن عثمان فاستفتى ،تطليقتين

في الطريق األول كالهما عثمان، وزيد بن ثابت قاال: "حرمت عليك" وفي الثاني عثمان قال: "حرمت عليك" 
فقال: "حرمت عليك" جمعهما ثم فرقهما، جمعا في الرواية وفرقا فيها، وعلى كل حال إذا  وفي الثالث استفتى زيد

كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعا ، ولو اقتصر على أحدهم ال مانع، يقتصر على هذا مرة، وهذا مرة، 
ك" وصح أنه استفتى زيد وأحيانا  يجمعون ال إشكال؛ ألنه صح أنها استفت، أنه استفتى عثمان فقال: "حرمت علي

 بن ثابت فقال: "حرمت عليك" وصح أنه استفتاهما معا  فقاال : "حرمت عليك" فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال.
 حرمت فقد تطليقتين امرأته العبد طلق إذا: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 وعدة" " ألن الطالق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد،أمة أو كانت حرة ،غيره زوجا   تنكح حتى عليه
 "؛ ألن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثالث حيض، كما أن األمة عدتها حيضتان.حيض ثالث الحرة
  مالك عن وحدثنيقال: 
 نعم.

 طالب:....
 هاه؟

 طالب:....
نقول هذا الكالم، كله على هذه الطريقة، كله على هذه  إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، من أول الكتاب 

 الطريقة، نعم.
 طالب:....

ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسنادا  ومتنا  نقول: هذا تكرار، لكن إذا تغير اإلسناد هذا مو 
تنه، وبصيغ أداءه، قد يكون بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده، وم

 اإلسناد واحد، لكن صيغ األداء متعددة، يستفاد من التكرار هذا.
 .مالك عن وحدثنيقال: 

لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ، يقتصر على المتون، الصحابي والمتن، أو 
 ه.التابعي مع اإلرسال، وال يكرر وال يكذا، ثم يطلع في ربع حجم

" ألن العبد بيد فالطالق ينكح أن لعبده أذن من: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ينكح أن لعبده أذن من" الطالق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق، وال يملك أحد أن يطلق عليه،

 الرجل يأخذ أن فأما" السيد، مادام أذن يتحمل التبعة،" يعني وال شيء طالقه من غيره بيد ليس العبد بيد فالطالق



" عليه جناح فال" " أمة عند ا لغالم، هذا القول بأنه يملك، أو األمة عندها وليدة جارية،وليدته أمة أو ،غالمه أمة
 له أن يأخذ؛ ألنه يملك الغالم، وما يملكه الغالم، ويملك األمة وما تملكه األمة، فال جناح عليه.

ما فائدة قول اإلمام مالك أنه يملك بالتمليك؟ إيش مقتضى الملك؟ أنه ال يجوز ألحد أن يأخذ منه شيئا ، إذا  
كالحر، إذا قلنا يملك بالتمليك خالص، انتقل الملك من غيره إليه، كالحر، إذا قلنا يملك، ولذا يقول الجمهور: ال 

رضي -مالك ينقل هذا الكالم وال يعقب عليه؟ ابن عمر يملك، وال بالتمليك، كيف يقول: فال جناح عليه، واإلمام 
 ،شيء طالقه من غيره بيد ليس العبد بيد فالطالق ينكح أن لعبده أذن من: "يقول كانما كان يقول: -هللا عنه

" هذا بالنسبة للنكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكن إذا وليدته أمة أو ،غالمه أمة الرجل يأخذ أن فأما
 إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى وليدة يملكها السيد.ملك، 

 إذا  ما معنى كونه يملك بالتمليك؟
 طالب:....

 هاه؟
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

الولد يملك ملك  ))أنت ومالك ألبيك((ال، هو العادة يعقب، يعقب بالتأييد أو بالمخالفة، لكن لعل هذا من باب: 
ذا كان هذا بحق الحر، ففي حق العبد تام، يتصرف يبيع ويشتري  ، تصرف كامل، لكن ألبيه أن يأخذ من ماله، وا 

ال فالجمهور من األصل هي ملك  من باب أولى، من هذا الباب، من هذه الجهة، حتى على رأي األمام مالك وا 
 للسيد، من األصل هي ملك للسيد، نعم.

 طالب:....
 إيه.

 طالب:....
 راجعها، رجعية، لكن إذا طلقها الثانية بانت منه، كالثالث بالنسبة للحر.ال، يراجعها، طلقة واحدة ي

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :حامل وهي طلقت إذا األمة نفقةما جاء في  باب
ن نفقة بائنا   طالقا   حرة طلق عبد على وال مملوكة طلقا عبد وال حر على ليس: "مالكيحيى قال  قال  كانت وا 

 ".رجعة هاعلي له يكن لم إذا حامال  
 من ينفق أن عبد على وال ،آخرين قوم عبد وهو البنه يسترضع أن حر على وليس" :-رحمه هللا- مالك قال
 ".سيده بإذن إال سيده يملك ما على ماله
 :حامل وهي ، أو ط ل َقتطلقت إذا األمة نفقةما جاء في  بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 



" طيب ماذا عن الحر إذا نفقة بائنا   طالقا   حرة طلق عبد على وال مملوكة طلقا عبد وال حر على ليس: "مالك قال
ال ما عليه؟ طالق بائن، والنفقة كما يقول أهل العلم: والنفقة للحمل نفسه ال لها من  طلق حرة طالقا  بائنا ، له وا 

  أجله،
ن، نفقة ا  بائن طالقا   حرة طلق عبد على وال مملوكة طلقا عبد وال حر على ليس: "مالك قال  لم إذا حامال   كانت وا 
 ".رجعة عليها له يكن

ن كانت حاملة، إذا لم يكن له عليها رجعة، أما نفقة الرجعية معروفة؛ ألنها زوجة، وهذا بائن وحامل،  لماذا؟ وا 
 إي نعم.

 طالب:....
 يتبع أمه في الحرية والرق يتبع أمه، فنفقه على مالكه، نفقته على مالكه.

، يعني تزوج األمة آخرين قوم عبد وهو، آخرين قوم عبد وهو البنه يسترضع أن حر على سولي" :مالك قال
 قوم عبد وهوفحملت منه فالولد لسيده، وال يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وهو ليس له، إنما هو لغيره، 

 ".سيده بإذن إال سيده يملك ما على ماله من ينفق أن عبد على وال، عبد على وال ،آخرين
 بإذن إال سيده يملك ما على ماله من ينفق أن عبد على وال، سيده يملك ما على ماله من ينفق أن عبد على وال

 ".سيده
 نعم، نعم.
 طالب:....

، مثل الصورة سيده يملك ما على ماله من ينفق أنطيب، والعبد للسيد، يقول: وال على عبد، يعني ال يلزم العبد 
لى حر أن يسترضع البنه؛ ألن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله األولى، مثل الصورة ليس ع

 على ما يملك سيده؛ ألن الولد للسيد، إال بإذن سيده، وهذا يطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 زوجها تفقد التي عدة باب
 -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن المسيب بن يدسع عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 ".تحل ثم وعشرا   أشهر أربعة تعتد ثم ،سنين أربع تنتظر فإنها ،هو أين تدر فلم زوجها فقدت امرأة أيما: "قال
ن: "-رحمه هللا- مالك قال  لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو ،زوجها بها فدخل عدتها انقضاء بعد تزوجت وا 

 ."إليها األول
ن عندنا األمر وذلك" :-رحمه هللا- مالك قال  ".بها أحق فهو تتزوج أن قبل زوجها أدركها وا 
 :قال أنه -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على الناس بع  قال الذي ينكرون  الناس وأدركت" :مالك قال
 ".امرأته في أو صداقها في جاء إذا األول زوجها يخير"

 ثم عنها غائب وهو زوجها يطلقها المرأة في قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن وبلغني" :مالك قال
 بها يدخل لم أو اآلخر زوجها بها دخل إن أنه" :فتزوجت ،إياها طالقه بلغها وقد ،رجعته يبلغها فال يراجعها

 ".إليها طلقها كان الذي األول لزوجها سبيل فال



 ".المفقود وفي هذا في إلي سمعت ما أحب وهذا: "-رحمه هللا- مالك قال
 ازوجه تفقد التي عدة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 

المفقود: الذي يخرج من أهله دون أن يعلمهم بقصده، وال وجهته، فينتظرونه فال يرجع، هذا مفقود، والمسافر 
من كان  وبين ،الذي ال يدرى إلى أين ذهب، ويفرق أهل العلم بين من كان غالبه الغالب على حاله السالمة

ذا كان  الغالب على حاله الهالك، فقالوا: إذا كان سفره غالبه السالمة، فإنه ينتظر، نعم تسعين سنة، منذ ولد، وا 
الغالب الهالك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقد، منذ فقد، وجاء في بعض كتب الزيدية أنه ينتظر مائة وخمسين 

خمسين سنة، وقال بعضهم: مائتين، لكن كل هذه أقوال، حتى سنة؛ ألن هذا أكثر ما يعيش إليه الناس، مائة و 
التسعين ترى، إذا كان عمره ستين بينتظر ثالثين سنة، أو خمسين ينتظر أربعين سنة، أو أربعين ينتظر نصف 
نما المسألة معلقة بغلبة الظن وضرر المرأة، يعني غلبة الظن مقرونا  بتضرر  قرن، هذا كله ما عليها أدلة، وا 

 ة من البقاء دون زوج.المرأ 
 باالنتظار أربع سنين حمله أهل العلم على أن الغالب فيه الهالك. -رضي هللا عنه-واجتهاد عمر 

 امرأة أيما: "قال الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".تحل ثم وعشرا   أشهر أربعة تدتع ثم ،سنين أربع تنتظر فإنها ،هو أين تدر فلم زوجها فقدت

يعني أربع سنين أسفار معتادة عند المتقدمين، في الزمن الماضي مع وسائل االنتقال المناسبة لعصرهم، يعني 
مناسبة، بعضهم يجلس ستة أشهر في طريقه ذاهبا ، وستة أشهر في طريقه راجعا ، ويجلس يطلب العلم سنين، أو 

دية، لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهالك، ركب سفينة في وقت يطلب الرزق، يعني أربع سنين عا
فيه رياح شديدة، هذا الغالب أنه خالص انتهى، وكذلك إذا فقد في دار حرب، والحرب فيها قائمة، أو ما أشبه 

ن، لكن الذي ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها االضطرابات، وفيها القتل بكثرة، هذا ينتظر أربع سني
يذهب إلى بلدان آمنة، فإن هذا غالبه السالمة، لكن قد يقول قائل: مع وسائل االتصال، ولو كان غالبه السالمة 
ذا لم يتصل،  ال يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالبه السالمة؛ ألن المسألة االتصال متيسر، وا 

فللمرأة أن تطلب الفسخ، المرأة أن تطلب الفسخ، مثل هذا إذا  وسافر سفرا  يضر بالمرأة، هو الذي أسقط حقه،
 جلس أربع سنين ولم يدر عن خبره، هذا في الغالب لها ذلك.

 طالب:....
 أربع، أربع سنين، أربع سنين.

 طالب:....
 ال، ال منذ فقد، منذ فقد، منذ فقد.

رضي هللا تعالى - الخطاب بن مرع أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
" على وعشرا   أشهر أربعة تعتد ثم ،سنين أربع تنتظر فإنها ،هو أين تدر فلم زوجها فقدت امرأة أيما: "قال -عنه

 ".تحل ثماعتبار أنه مات، "



ال ما تحد؟ نعم؟ ألن اإلحداد مقرون  ثم تحل، لكن هل تحد عليه أو ال تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد وا 
لحزن على الزوج، يعني االحداد ولبس ما يلبس من الثياب، واالمتناع عما يمتنع منه، هذا مقرون بالحزن على با

ال ذهب يضر بها، نعم.  الزوج، يعني إظهارا  للحزن عليه، لعظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي، وا 
 طالب:.... 

ض تصرفاته ومن خالل عشرتها معه، أنه هو حزن الفراق باق، لكن ما هو بحزن الوفاة؛ ألنها قد تشم من بع
لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها،  -رضي هللا تعالى عنه-احتمال أن يكون سافر ليضر بها، لكن عمر 

 فبقية األحكام تابعة لهذه العدة.
ن: "مالك قال ع " يعني عقد عليها، تزوجت بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء أربعدتها انقضاء بعد تزوجت وا 

 ".إليها األول لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو ،زوجها بها فدخل" سنين، وأربعة أشهر وعشر،
خالص هو الذي أبطل حقه، هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ، يفسخ فإذا تزوجت بعد ذلك فال 

 سبيل لزوجا األول.
ن عندنا األمر وذلك" :مالك قال  ".بها أحق فهو وجتتز  أن قبل زوجها أدركها وا 

قبل أن تتزوج، حكم الحاكم بفسخها، بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر األزواج جاء، هو أحق بها من غيره، تحتاج 
ال ما تحتاج؟ نعم؟  إلى عقد جديد وا 

 طالب:....
 فسخت إيه، هي فسخت من قبل الحاكم.

 طالب:....
ذ إلى تجديد العقد؛ ألن الحاكم له أن يطلق ولو فسخت، نعم، هو أحق بها من غيره ولو فسخت، وتحتاج حينئ

 على مثل هذا، نعم.
 طالب:....

 إيه ال يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها.
، يعني تقول -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على الناس بعض قال الذي ينكرون  الناس وأدركت" :مالك قال

 إذا األول زوجها يخير" :قال أنه -عالى عنهرضي هللا ت-بعض الناس على عمر، بعض الناس تقول على عمر 
 ".امرأته في أو صداقها في جاء

 يعني إذا جاء مطلقا  سواء  كان عقد عليها أو لم يعقد، مادام بعد الفسخ يخير بين صداقها أو يرجع إليه.
 المرأة في، يراجعها ثم عنها غائب وهو زوجها يطلقها المرأة في قال الخطاب بن عمر أن وبلغني" :مالك قال

 بها دخل إن أنه" :فتزوجت ،إياها طالقه بلغها وقد ،رجعته يبلغها فال ،يراجعها ثم عنها غائب وهو زوجها يطلقها
 ".إليها طلقها كان الذي األول لزوجها سبيل فال بها يدخل لم أو اآلخر زوجها
 ".المفقود وفي هذا في إلي سمعت ما أحب وهذا: "مالك قال

أقاربها، وذويها، ثم إذا قربت العدة من االنتهاء  ون عنده كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبريعني بعض الناس يك
يسر إلى بعض أصحابه أنه راجعها، يسر إلى بعض أزواجه أنه راجعها وال يخبرها، هي بعد العدة تستعد 



را  بها مثال ، قال: أنا وهللا للخطاب، وقد تخطب ويعقد عليها، ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضرا
راجعت بشهادة فالن، وفالن، أنا راجعت، وعند من ال يشترط اإلشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، يقول: بس راجعت 
من دون شهادة، من دون شهادة عند من ال يشترط اإلشهاد، بمجرد أن يقول راجعت، راجعت، لكنه ال بد من 

خبارها وأخبار ولي أمرها؛ ألنه إن جاء أحد يخطبها، وما يدريهم عما في إخبارها؛ ألن األحكام تتعلق بها، أ
نفسه، أو ما أسره إلى أحد، وقال: ال تخبرهم، أنا راجعت وال تخبرهم، فال شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل 

ها األول الذي هذا العقد وهي في ذمته بعد أن راجعها، ولذا لوجود مثل هذه اإلشكاالت قال: أنه ال سبيل لزوج
 طلقها، ال سبيل له إليها، إال إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطالق.

 ".المفقود وفي هذا في إلي سمعت ما أحب وهذا: "مالك قال
 يعني أنه إذا تزوجت خالص ال سبيل إلى الزوج األول، دخل بها أو لم يدخل، نعم.

 طالب:....
 ؟؟؟؟؟

 طالب:.... 
سفره معلوم، وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدري ويش عذره، ما يعرف، ال يعرف عذره، إيه بعد، هذا معلوم، 

وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافروا السنين، ما أحد طلب الفسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى 
لجيش، في الجند، فإن أن المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما اكتتب في ا

 ولي األمر يرفق بالرعية، ويرفق بأهليهم وذويهم، ويرسل غيرهم، يتناوبون.
 طالب:....

 إيه لكنه قبل العقد، قبل العقد على غيرها.
 طالب:....

 ال، هو كأنه يرى أن األربع حد فاصل، خالص تطلب الفسخ تفسخ، ثم إذا فسخت ملكت نفسها.
 طالب:....

 ا لكنه أحق بها من غيره، وهو أسوة الخطاب، لكنه أحق مقدم على غيرهل.حتى لو جاء زوجه
 طالب:....

 كيف؟
 طالب: األسير؟

 األسير، وال يعرف عن حاله شيء أو يعرف؟ يعرف أنه حي؟
 طالب:....

 ال، ال ال، هذا ما هو بمفقود.
يتزوج ويجلس عند زوجته أيام، ثم يعني في أيام مرت بالجزيرة، الجزيرة العربية، أيام شدة وجوع، تجد اإلنسان 

يضطر إلى السفر بحثا  عن المعيشة يسافر السنين، يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما طرق الباب 
فتح له شاب، لما طرق الباب وفتح هذا الشاب، ما عرفه، فذهب إلى أمه، قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه 



ثل هذا له ظروف، هو ذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكنها لو أوصافه، فتقول: هذا أبوك، فال شك أن م
ال فالسفر غالبه السالمة، مع علمها  تقدمت تريد الفسخ إذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك، إذا كانت تتضرر، وا 

 واالتفاق معها، نعم.
 طالب:....

 ال، ال هذا إذا كان عن رضاها ما له حق، ليس لها حق، نعم.
 طالب:....

 بعد ما تزوجت، ويعرف، وعنده شيء يثبت أنها راضية واالتفاق بينهما؟ هاه،
 طالب:....

 ما عنده إثبات إال قوله؟
 طالب:....

 وهللا هذه مسألة قضائية قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية، نعم.
 طالب:....

هب وال ندري أين راح، على كل حال إذا هاه، هو األصل أنه ال يصح، لكن إن تقدمت وفسخ العقد، قالت: إنه ذ
فسخ الحاكم الزوج الثاني ما يدريه، األول إذا أبدى ما يدل على صدقه، وأنها راضية بهذا السفر وعن اتفاق 

 بينهما، فإنها تفسخ من الثاني وتعتد ترجع إلى األول، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الحائ  وطالق الطالق وعدة األقراء في جاء ما باب
 عهد على حائ  وهي امرأته طلقما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى دثنيح

صلى هللا عليه - هللا رسول -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر فسأل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 تحي  ثم تطهر حتى يمسكها ثم فليراجعها مره)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ذلك عن -وسلم
ن بعد أمسك شاء إن ثم تطهر ثم  .((النساء لها يطلق أن هللا أمر التي العدة فتلك يمس أن قبل طلق شاء وا 

 أنهاا -رضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .الثالثة الحيضة من الدم يف دخلت حين الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بنت حفصة انتقلت
 هللا إن :فقالوا ناس ذلك في جادلها وقد عروة صدق :فقالت الرحمن عبد بنت لعمرة ذلك فذكر :شهاب ابن قال
 ؟األقراء ما تدرون  صدقتما: "-رضي هللا عنه- عائشة فقالت {قروء ثالثة}: كتابه في يقول -تبارك وتعالى-

 ".األطهار األقراء إنما
 فقهائنا من أحدا أدركت ما" :يقول الرحمن عبد بن بكر أبا سمعت :قال أنه شهاب ابن عن لكما عن وحدثني

 .عائشة قول يريد "هذا يقول وهو إال
 امرأته دخلت حين بالشام هلك األحوص أن يسار بن سليمان عن أسلم بن وزيد نافع عن مالك عن وحدثني

 ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد إلى سفيان أبي بن اويةمع فكتب طلقها كان وقد ،الثالثة الحيضة من الدم في
 .يرثها وال ترثه وال منها وبرأ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب



 بن وسليمان الرحمن عبد بن بكر وأبي هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 وال زوجها من بانت فقد الثالثة الحيضة من الدم في المطلقة دخلت إذا" :يقولون  كانوا نهمأ شهاب وابن يسار
 ".عليها له رجعة وال ،بينهما ميراث

 امرأته الرجل طلق إذا: "يقول كان أنهما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".منها وبرأ  همن برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في فدخلت

 .عندنا األمر وهو :-رحمه هللا- مالك قال
 هري المُ  مولى هللا عبد أبي بن الفضيل عن مالك عن وحدثني
 الَمهري.

 أحسن هللا إليك.
 من الدم في فدخلت المرأة طلقت إذا: "يقوالن كانا هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن مولى الَمهري 

 ".وحلت منه بانت فقد الثالثة الحيضة
 عدة إن" :يقولون  كانوا أنهم يسار بن وسليمان شهاب وابن المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".قروء ثالثة المختلعة
ن األقراء المطلقة عدة: "يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني  ".تباعدت وا 
 حضت إذا" :لها فقال الطالق ألتهس امرأته أن األنصار من رجل عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فطلقها آذنته طهرت فلما "فنذنيني طهرت إذا" :فقال آذنته حاضت فلما "فنذنيني

 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا: -رحمه هللا- مالك قال
 :الحائض وطالق الطالق وعدة األقراء في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

هل يراد بها األطهار كما يختاره اإلمام مالك، وهو مذهب الشافعي، أو أن المراد باألقراء األقراء ماذا يراد بها، 
الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خالفية، طويلة الذيول واالستدالل، وال شك أن القرء في لغة 

المؤلف هنا، عن  العرب يطلق على األمرين، يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، والنصوص التي أوردها
عائشة وغيرها تدل على أن المراد باالقراء األطهار، األقراء هي األطهار، وما جاء في الحديث الصحيح: 

ال يشك أن المراد باألقراء الحيض، والمرجح عند الحنفية والحنابلة أن األقراء هي  ))دعي الصالة أيام أقرائك((
ن: األقراء األطهار، وعدة الطالق لذات األقراء، عدتها ثالث حيض، الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية، يقولو 

 واآليسة والصغيرة عدتها ثالثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر.
على كل حال العدد معروف طالق الحائض، يعني من طلق زوجته وهي حائض كما صنع ابن عمر، أمره 

ن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه، وهذا معلوم أ -عليه الصالة والسالم- النبي
أن طالق الحائض ال يجوز، بدعة ومحرم، وفي وقوعه خالف عند أهل العلم، هل يقع أو ال يقع؟ والجمهور 
على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، أنها حسبت 

))من عمل عمال  ليس يه، وهذا كالنص، والذين يقولون أنه ال يقع، قالوا: ليس عليه أمرنا، كما في حديث: عل



أي مردود عليه، وهو بدعة، واألمور المبتدعة ال تترتب عليها آثارها، ال تترتب عليها  عليه أمرنا فهو رد((
 آثارها.

حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره  وكنت أميل إلى قول الجمهور؛ ألنه قال عامة أهل العلم،
شيخ اإلسالم وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن، المقصود أنه من حيث الوقوع 

 وعدمه الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا.
 ))مره فليراجعها((حينما قال له:  -صالة والسالمعليه ال- لكن للقول بعدم وقوعه وجه حتى من النص، النبي
عليه - إذا قلنا: إنه يقع على قول الجمهور، قلنا: إن النبي ))مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر((

أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بمقصد للشرع، وال يهدف إليه، فلو كانت تقع ألوقعه  -الصالة والسالم
وأن المراجعة ال  ))مره فليراجعها((الجمهور يستدلون بقوله:  ))مره فليراجعها((انتهى اإلشكال، لكن من وقتها و 

تكون إال بعد طالق، ولوال أنه واقع لما صارت مراجعة، فالمراجعة إنما تكون للمطلقة، واالستدالل من اللفظ 
ق، وال يرغب في إكثاره، وال يرغب في ظاهر، لكن يبقى أن األمر الخفي في المسألة أن الشرع ال يتشوف لطال

اإلكثار منه، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثانية، وقد حسبت عليها األولى، 
 كأن الشرع ألزمه بغير الزم، ألزمه بثانية، وهو ال يريد إال واحدة، نعم.

 طالب:....
ف أن الرجل منتهي، ومطلق مطلق يا اآلن، يا بعد شهر، يا بعد سنة، ال، ال هذا أحيانا  يعرف أنه ملزم، إذا عر 

مطلق، منتهي أنا، هل يقال له: أمسكها ثم طلقها ثانية، على شان ما يبقى لك، يضيق عليك األمر، وال يبقى 
 لك من الفرص إال واحدة، نعم؟

 طالب:....
ن كا نت النفس منشرحة إلى قول الجمهور، باعتبار بال شك، أنا لمحت هذا، أنا ما قرأته ألحد، لكن لمحته، وا 

قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وعلى كل حال المسألة خالفية، ولن ينحسم الخالف بفتوى عالم أو ترجيح 
 مرجح.

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ما أدري، اآلن ما يحضرني.

 طالب:....
هو يقول: حسبت عليه، يتكلم عن التي وقعت، ال، ال حسبت عليه، المنصوص عليها، التي فيها الكالم؛ ألنه 

ن  هذك ما بعد جت، متأخرة، حسبت يعني الطلقة التي في إي نعم، ومن يقول أنه ال يقع، يقول: إن ابن عمر وا 
- كان صاحب الشأن، فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أنها حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي

 .-عليه الصالة والسالم
 ب:....طال



 قد يكون لعلمه أن هذه أول مرة.
 طالب:....
 إيه يمكن.

- هللا رسول عهد على حائض وهي امرأته طلق عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
- هللا رسول فقال ذلك عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول الخطاب بن عمر فسأل ،-صلى هللا عليه وسلم

فتوى الشيخ ابن باز والتي يفتي بها اآلن المفتي أنه ال يقع،  ((يمسكها ثم فليراجعها مره)) :-وسلمصلى هللا عليه 
وماذا عن رأي الشيخ ابن عثيمين؟ ما أحد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا الكالم؛ ألني وقفت على كالم له في 

واعد الشيخ التي طبقها على كثير من شرح األربعين ال يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، ال يجري على ق
الحديث الثاني، ال أخاله يجري  ))من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد((األحكام في شرح األربعين، حديث: 

))من عمل عمال  ليس عليه على قواعد الشيخ، الشيخ يقول: يقع، نعم يقع، مع أنه يشرح، أوردها في حديث 
في تحت الحديث أنه ال يقع، فالشيخ قال: إنه من باب التعزير يمضى، ومثله  فالمفترض أنه إدخالها أمرنا((

الثالث، يمضى عليه من باب التعزير فيقع، الشيخ ما يقول بمثل هذا، يعني الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في 
كثير من األمور  ألنه يعمله بكثرة، في رد ))من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد((مقابل التمسك بمثل حديث 

 التي يقول بها جمهور أهل العلم.
 طالب:....

 فليت يراجع كالمه في أكثر من كتاب.
 طالب:....

 حتى كتاب األربعين ودنا نراجعه بعد.
 
 بن عمر فسأل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد على حائض وهي امرأته طلق عمر بن هللا عبد أن

  ((فليراجعها مره)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ذلك عن -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول الخطاب
))ثم ، ))مروا أوالدكم بالصالة لسبع(( ((فليراجعها مره))األمر باألمر بالشيء هل هو أمر به أو ال؟  ))مره((

لمعلقين يعني بعض ا ((تطهر ثم تحيض تطهر ثم حتىثم يمسكها  فليراجعها مره)) ((تطهر حتىيمسكها 
اآلن،هؤالء الذين يتكسبون، ويرتزقون بالكتب، يقول: كان هذا األمر قبل أن تكون العدة قبل، وقت أن كانت 

 العدة قبل الطالق، هاه.
 طالب:.... 

يقول: العدة قبل الطالق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذه العدة قبل الطالق، يقول: هذا الحكم لما كانت العدة 
 عد أن كانت صارت العدة بعد الطالق ما نحتاج إلى هذا.قبل الطالق، أما ب

ال شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وقع الطالق،  ثم تحيض ثم تطهر(( تطهر حتى))ثم يمسكها 
ما قال  ثم تحيض ثم تطهر(( تطهر حتى))يمسكها وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال: 



؟ نعم؟ نعم القصد من هذا تطويل المدة عله أن يرجع، عله أن يرجع، لكن لو طلقها في يمسكها حتى تطهر
 الطهر الذي يليه مباشرة صار الطالق صحيحا  وواقعا  وسنيا ، نعم.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:.... 
ن بعد أمسك شاء إن ثم))  .((النساء لها يطلق أن هللا أمر التي العدة فتلك يمس أن قبل طلق شاء وا 

والالم الم الوقت، وطلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر، فإلى الطهر الثاني قرء، ثم  }وطلقوهن لعدتهن{
-إلى الطهر الثالث قرء، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خالص انتهت العدة على رأي اإلمام مالك 

 ، قال.-رحمه هللا
 طالب:....
 في شيء؟
 طالب:....
 مدة إيش؟

 :....طالب
 طيب.

 طالب:.... 
، نعم ليتأكد من خلو بطنها.  َ  إيه لئال يكون بطنها مشغوال 

 طالب:....
 في طهر جامعها فيه، على مقتضى من يقول بعدم وقوع طالق الحائض مثله، منهي عنه، منهي عنه.

 عبد بنت فصةح انتقلت أنها المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 دخلت حين، يعني نقلتها، نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها، بكر أبي بن الرحمن

 .الثالثة الحيضة من الدم في
ألنهم يعتبرون القرء األول الطهر الذي وقع فيه الطالق، ثم يليه حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة 

انتهت، انتهت والقول الثاني: ال تنتهي العدة إال بانتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي  الثالثة إذا بدأت فيها
 يرى أن األقراء هي األطهار تنتهي بثالثة أطهار، وحيضتين والشروع في الثالثة.

- هللا إن :فقالوا ناس ذلك في جادلها وقد عروة صدق :فقالت الرحمن عبد بنت لعمرة ذلك فذكر :شهاب ابن قال
 ".األطهار األقراء إنما ؟األقراء ما تدرون أ صدقتم: "عائشة فقالت {قروء ثالثة}: كتابه في يقول -تبارك وتعالى

بن عوف بن عبد الرحمن، سمعت  الرحمن عبد بن بكر أبا سمعت :قال أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 أبا بكر بن عبد الرحمن بن.

 طالب:.... 
 أحد الفقهاء. الحارث بن هشام، فقيه، بكر بن عبد الرحمن بن



 .عائشة قول يريد "هذا يقول وهو إال فقهائنا من أحدا أدركت ما" :يقول
 وهو أن األقراء األطهار.

، هلك: يعني بالشام هلك األحوص أن يسار بن سليمان عن أسلم بن وزيد نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
ن كان العرف عند أهل العلم والمؤر  خين وغيرهم أن هلك نعم، أن هلك يعني من كان على غير الجادة، مات، وا 

، في -عليه السالم-يوسف  }حتى إذا هلك قلتم{يقال هلك لمن كان على غير الجادة، لكن هو بمعنى مات، 
سورة غافر، هلك، حتى إذا هلك، فدل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك، يعني 

 مات ميت، 
 أبي بن معاوية فكتب طلقها كان وقد ،الثالثة الحيضة من الدم في امرأته دخلت حين األحوص هلك بالشام أن

 برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد إلى سفيان
 .يرثها وال ترثه وال منها وبرئ  منه

 لت في الحيضة الثالثة؟ هاه؟كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخ
 طالب:....

 ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد إلى سفيان أبي بن معاوية فكتبهلك بالشام، وكان قد طلقها، أو كان قد طلقها، 
 .يرثها وال ترثه وال منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب

ال خفي أمره؟ اآلن برئت منه وبرئ منها، كأنه يريد أن يراجعها، يعني هل معنى هذا أن أن ه هلك يعني مات، وا 
 وأن كتابة معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة.
، وتنتهي عدتها أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر، أو المراجعة بينهما أنها تبين منه

إذا شرعت في الحيضة الثالثة؟ ألنها تعتد عدة مطلقة، تعتد عدة مطلقة، ال عدة وفاة، لكن الرجعية إذا مات 
زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتنتقل من عدة الطالق إلى عدة الوفاة، لماذا ما 

 انتقلت هذه من عدة الطالق إلى عدة الوفاة؟ 
 طالب:....

 من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد إلى سفيان أبي بن معاوية فكتب
 .يرثها وال ترثه وال منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة

ال بعد؟ إيه ألن اإل شكال أنها يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، قبل وفاته وا 
 هل خرجت من العدة فال ترث، وال تعتد، أو مازالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم.

 طالب:....
 ويش فيه؟
 طالب:....

 .يرثها وال ترثه وال منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في دخلت إذا إنها :زيد إليه فكتب



الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها: إنها ما خرجت من العدة، طعما  في  لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في
اإلرث، هو يريد أن يقرر ما يرى، يريد أن يقرر ما يرى، هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا: خالص 

 يعني في العدة ما طلعت، على شان ترث.
 نتهى، ما لها شيء، انتهت عدتها.فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فقال، مادام شرعت في الثالثة ا

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 إيه ال بد من جديد، من جديد إيه.

 طالب:....
 إيه، من وفاته. من وفاته

 بن وسليمان الرحمن عبد بن بكر وأبي هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم عن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
بكر، وسليمان، وابن شهاب كلهم من الفقهاء السبعة، ينقصهم عبيد هللا ، القاسم وسالم، وأبي شهاب وابن يسار

 بانت فقد الثالثة الحيضة من الدم في المطلقة دخلت إذا" :يقولون  كانوا أنهم وخارجة، نعم، الخمسة موجودين،
 ".عليها له رجعة وال ،بينهما ميراث وال زوجها من

 نة ال سيما السبعة منهم من التابعين.اإلمام مالك يعتني كثير بأقوال الفقهاء المدي
 الدم في فدخلت امرأته الرجل طلق إذا: "يقول كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ".منها وبرئ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في فدخلت الثالثة الحيضة من

 يعني على ما تقدم.
 .عندنا األمر وهو :مالك قال
 كانا هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أنالَمهري  مولى هللا عبد أبي بن الفضيل عن مالك عن وحدثنيله: ومث

 ".وحلت منه بانت فقد الثالثة الحيضة من الدم في فدخلت المرأة طلقت إذا: "يقوالن
 كسوابقه.
 عدة إن" :يقولون  كانوا أنهم يسار بن وسليمان شهاب وابن المسيب بن سعيد عن بلغه أنه مالك وعنقال: 

 ".قروء ثالثة المختلعة
))خذ الحديقة وطلقها " يعني بناء على أن الخلع طالق، قروء ثالثة المختلعة عدةهذا الذي يحتاج إلى كالم، "

فعلى هذا تعتد، والذي يرى أنه فسخ هو القول بأنه طالق قول الجمهور، قول الجمهور، وأن عدتها  تطليقة((
ب الذي يرى أنه فسخ، وهو اختيار شيخ اإلسالم وأنها تعتد باالستبراء بحيضة واحدة، بناء  على ثالثة قروء، طي

يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان  }فال جناح عليهما فيما افتدت به{أنه ليس بطالق، ويؤيده أن االفتداء، 
بحيضة واحدة تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن طالقا  لكان تمام العدة، وشيخ اإلسالم يرى أنه فسخ، وأنها تعتد 

 ذلك حيلة، حيلة إلبطال العدة، وتقليل العدة، نعم.
 طالب:....



أطهار: ال  ال، ال؛ ألن الحيض، اشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة، الذي يقول الطهر تمت ثالثة
م الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في طهر األول الذي وقع فيه الطالق، ثم الثاني بعد الحيضة األولى، ث

 الحيضة الثالثة خالص انتهى.
 طالب:....

 ال، ال هي بائنة، بائنة لكن تحل لغيره باالستبراء، نعم.
ن األقراء المطلقة عدة: "يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثنيقال:   ".تباعدت وا 

 رين مرة، هذه تعتد ستة أشهر، نعم.يعني النساء تتفاوت حيضهن منهن من تحيض في كل شه
 طالب:....

ن  منهم لكن نادر، من تحيض ثالثة أشهر مرة أربعة أشهر مرة، على كل حال ال بد أن تعتد ثالثة أقراء وا 
 تباعدت.
 إذا" :لها فقال الطالق سألته امرأته أن األنصار من رجل عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 طهرت فلما "فآذنيني طهرت إذا"ف :قال آذنته حاضت فلما " يعني أخبريني،فآذنيني حضت إذا" "فآذنيني حضت
 " ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه.فطلقها آذنته
 .ذلك في سمعت ما أحسن وهذا: مالك قال
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :فيه طلقت إذا بيتها في المرأة عدة في جاء ما باب

 أن يذكران سمعهما أنه يسار بن وسليمان محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 فأرسلت ،الحكم بن الرحمن عبد فانتقلها ،البتة الحكم بن الرحمن عبد ابنة طلق العاص بن سعيد بن يحيى
 "ابيته إلى المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المدينة أمير يومئذ وهو ،الحكم بن مروان إلى المؤمنين أم عائشة
 بلغك ما أوبن محمد: " القاسم حديث في مروان وقال "غلبني الرحمن عبد إن" :سليمان حديث في مروان فقال
 :مروان فقال" فاطمة حديث تذكر ال أن يضرك الا: "-رضي هللا عنه- عائشة فقالت ؟"قيس بنت فاطمة شأن

 ".الشر من هذين بين ما فحسبك الشر بك كان إن"
 عثمان بن عمرو بن هللا عبد تحت كانت نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد بنت أن فعنا عن مالك عن وحدثني

 .عمر بن هللا عبد عليها ذلك فأنكر فانتقلت ،البتة فطلقها ،عفان بن
 زوج حفصة مسكن في له امرأة طلقما -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،البيوت أدبار من األخرى  الطرق  يسلك فكان ،المسجد إلى طريقه انوك ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .راجعها حتى عليها يستأذن أن كراهية
 بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عن سئل المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 "فعليها" :قال؟" زوجها دعن يكن لم فإن" :قال "زوجها على" :المسيب بن سعيد فقال ؟الكراء من على بكراء
 ".األمير فعلى" :قال ؟"عندها يكن لم فإن" :قال



 :فيه طلقت إذا بيتها في المرأة عدة في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 
 يعني اعتداد المرأة في بيتها.

ينة، والفاحشة المطلقة ال يجوز لها أن تخرج وال أن ت َخرج، وذلك في الطالق الرجعي إال أن تأتي بفاحشة مب
األصل فيها الوقوع في الزنا، ومنهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك، فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل 
بينها وبينه، أو بينه وبين أهله مشاجرة، مشادة ومشاكل، ال مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير 

 إليه في الخبر الالحق.
 أن يذكران سمعهما أنه يسار بن وسليمان محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن الكم عن يحيى حدثنيقال: 
، انتقلها نقلها الحكم بن الرحمن عبد فانتقلها ،البتة الحكم بن الرحمن عبد ابنة طلق العاص بن سعيد بن يحيى

 أمير يومئذ وهو ،مالحك بن مروان إلى المؤمنين أم عائشة فأرسلت أبوها إلى بيته، من بيت يحيى بن سعيد،
" عمال  بآية الطالق، وليس فيها، أقول: ليس فيها ما يدل على بيتها إلى المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المدينة

ن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج، عله أن يراجع نفسه،  التفريق بين الرجعية والبائن، وا 
  لى مراجعتها، بخالف البائن، خالص صارت أجنبية عنه، صارت أجنبية عنه.عله أن يبدو له منها ما يدعوه إ

 إلى المرأة واردد هللا اتق" :فقالت ،المدينة أمير يومئذ وهو ،الحكم بن مروان إلى المؤمنين أم عائشة فأرسلت
 حديث في وانمر  فقال" أنت ولي أمر، ولك سلطة، وهذا فعل محرم، "اتق هللا واردد المرأة إلى بيتها" بيتها

 وقال " عبد الرحمن بن الحكم، أخو مروان بن الحكم، "إن عبد الرحمن غلبني"غلبني الرحمن عبد إن" :سليمان
؟" يعني حينما قال لها: اعتدي عند أم قيس بنت فاطمة شأن بلغك ما أوبن محمد: " القاسم حديث في مروان

 أن يضرك ال: "عائشة فقالت ؟"قيس بنت فاطمة شأن غكبل ما أوشريك، ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم، "
" يعني ال تستدل به، وال يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس فيه حجة لكل مطلق يخرج فاطمة حديث تذكر ال

" يعني إن كان الذي حدى بك الشر بك كان إن" :مروان فقال" فاطمة حديث تذكر ال أن يضرك الامرأته، "
لين الشر الذي حصل بين فاطمة وأهل زوجها، فهذه فاحشة تخرج من أهلها، هذه مستثناة، وجعلك تقولين ما تقو 

 ".الشر من هذين بين ما فحسبك "إن كان بك الشر
بين هذين من الشر يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر ولسان متبادل، المقصود أن الشر 

ر يرون أن المبتوتة ال نفقة لها وال سكنى، ال نفقة لها وال يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس، والجمهو 
 سكنى، فتخرج من بيت زوجها.

 بن عمرو بن هللا عبد تحت كانت نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد بنت أن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .عمر بن هللا عبد عليها ذلك فأنكر فانتقلت ،البتة فطلقها ،عفان بن عثمان
صلى هللا عليه - النبي زوج حفصة مسكن في له امرأة طلق عمر بن هللا عبد أن نافع عن الكم عن وحدثني
 أن كراهية ،البيوت أدبار من األخرى  الطرق  يسلك األخرى  الطرق  يسلك فكان ،المسجد إلى طريقه وكان ،-وسلم

 .راجعها حتى عليها يستأذن
 استأذن ودخل بها.ال يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها 



 بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عن سئل المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ، أجار، بيت أجار، وتمت األجرة، تمت األجرة، نقول: هذه مطلقة ال يجوز أن تخرج وال تخرج؟ نعم؟بكراء

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ال ما تمت.
 طالب:.... 

جار، تمت أجرة البيت، يقول: أطلع هوية، نقول: هذه ال يجوز إخراجها ال من وجها وال من صاحب بيت أ
 البيت؟

 طالب:....
الزوج، فليس ببيت له، طيب إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من هذا البيت األجار التي تمت مدته، تذهب إلى 

ال تذهب إلى بيت أهلها؟ المقصود  أنها ال تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في العدة من البيت الذي يستأجره هو، وا 
الوفاة، ال تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها ال تخرج المرأة ليست 
موجودة، عله أن يراجع، مات، فإذا كان في بيت أجار، وقيل: إما أن تذهبي إلى البيت، بيت الزوج الذي فيه 

 الده، أو تذهبين إلى بيت، ينظر في األرفق بها، فتخرج إليه.أهله وأمه، وأو 
 سئل عن المرأة.

 :المسيب بن سعيد فقال ؟الكراء من على بكراء بيت في وهي زوجها يطلقها المرأة عن سئل المسيب بن سعيد أن
 :قال "فعليها" :الق" فعليها" :قال؟" زوجها عند يكن لم فإن" :قال " على الزوج؛ ألنه يلزمه السكنى،زوجها على"
 ".األمير فعلى" :قال ؟"عندها يكن لم فإن"

يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل األمر إلى هذا الحد، وأن اإلنسان ليس عنده أجرة، وال يستطيع أن يدفع، 
 فهذا على بيت المال.

 وهللا أعلم وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرحيمبسم هللا الرحمن 
 (5)الطالق كتاب  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 معاك شرح األربعين.

 طالب:....
 الثالث عشر.
 طالب:....

 رجح، يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور.
 طالب:....

 إيه، إيه الممتع، هذه قاعدة الشيخ، هذه جادته المعروف عنه، كيف؟
 طالب:....

ربعين ليس على عادته وليس على قاعدته، ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي حتى كالمه في شرح األ
 صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني ما هو بلفظ الشيخ، واضح يعني.

 طالب:....
 ال، هذا هو.
 طالب:....
 في إيش؟

 طالب:.... 
 الممتع.

 طالب:....
 ويش يقول. إيه، شوف صفحة أربعة وأربعين إلى ستة وأربعين

المقصود أنه في شرح األربعين أوقعه، أوقعه في شرح األربعين، ونقل عن اإلمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، 
 .-رحمه هللا-أن عدم إيقاعه قول سوء، على غير عادة الشيخ 

 طالب:....
الجمهور ويشم من ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة؛ ألنه أطال في مناقشة الجمهور، أطال في مناقشة 

كالمه بأول األمر أنه ال يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير؛ ألن هذه المسألة من المسائل الكبار التي ال 
 يمكن االحتياط فيها.

 طالب:....
 ؟؟؟ الشيخ ما دام توقفوا وصعب عليه الترجيح فيها.؟إيه معروف، لكن إذا ما بحثت أنت من يبحث؟ أقول:

 طالب:....
 ن ويش؟م



 طالب:....
 من خالل كالمه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم.

 طالب:....
يتردد؛ ألن، وهذه مسألة عويصة، لو جاء واحد من طالب العلم، وحضر عندنا مرارا ، وقال: إنه طلق زوجته في 

ع كالمنا على المسألة والزمنا مدة، قال: ترجح الحيض واستفتى من قال له أنه ال يقع، فاستمر معها، ولما سم
عندي أنه يقع، ولن أعاشرها بعدما عاشرتها، أقصد اآلن ويش لون، اقتديت بمن تبرأ الذمة بتقليده، قال: لكن بان 
لي وجهها، طيب ويش تسوي، كيف تحتاط، كيف تحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن 

ن ع اشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك أنه يقع، قول الجمهور، فأنت في حرج، فلم يكن عنده يجيء بعدك، وا 
حل إال أن طلق من جديد، يعني مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه، يجلس تحته، يقول: 

نها عضل، يعني هذا أصابه ما أصابه، ما يتأكد حتى يجلس تحته، ليصيبه بيقين، هذه المسائل ما يشك أ
 مسائل ليست بالسهلة، ليست بالسهلة، نعم.

 طالب:....
 ال، ال.

 طالب:....
 هاه؟ كيف؟
 طالب:....

شوف يا أخي، ما حنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كالمه في شرح األربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة 
ومثل قول شيخ اإلسالم، لن يخرج عن قول هذين، الشيخ التي نعرفها منه أنه ال يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، 

هذا اللي نحفظ عن الشيخ، أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح األربعين، وأنه يقع، وأن قول من يقول 
ال يقع قول سوء، هاه، هذا في شرح األربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كالم الشيخ، فالذي يظهر أن 

شيء، يعني ال يجزم بيقين أنه يقع أو ال يقع، من خالل كالمه حتى الحاصل في شرح الزاد؛  الشيخ ما ترجح له
ألن هناك مسائل قد يرجح فيها باالحتياط، واالحتياط هنا متعذر، االحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط، فإن 

ن قلت ال يقع أحللتها له   بدون مرجح لقول األئمة.قلت يقع، حرمتها عليه، وهو في الحقيقة ال يقع، وا 
المقصود أن االحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طالق، إذا قلت أنه يقع، وعند غيرك أنه ال يقع، 

 فأنت أبحتها بغير طالق، يبيحها لمن بعدك، نعم.
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:.... 

 ال، االحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثالثا ؟
 ....طالب:

 ال، ما يصح تحلها له وقد طلقها ثالثا ، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، األئمة األربعة وغيرهم.



 طالب:....
ال، هذا ما هو باحتياط هذا، ال هي المسألة تبي حزم، ترجح رجح، وال ينبري لذلك إال مثل شيخ اإلسالم، الذي 

أهل التحري، أهل التردد ما يمكن أن يجزموا بمثل هذه المسائل،  عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد، أما
ومسألة اجتهاد باجتهاد لكن ال بد أن يقع في نفسه شيء، وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها على أنها زوجة له 

ي بفتوى، وقد تبين له خالفها، ال بد أن يقع في نفسه حرج، فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي ف
نفسه ما فيه إال أن يطلق من جديد، طالق سني واقع في طهر لم يجامعها فيه، وتنتهي؛ ألنه حتى لو بقيت معه 

 على الفتوى وقد ترجح له خالفه نعم.
 طالب:....

 ويش لون يراجع، ثالثة، ثالثة إيه، ويراجع هذه سهل هذه لو ثانية وأولى ما في إشكال.
 طالب:....

نفسه الحرج، هو طالب علم، هو نظر في األدلة، وحضر عندنا طويال ، لكن اإلشكال ال، ويش الذي أوقع في 
الحرج النفسي، هذه المسألة ليست كالمسائل؛ ألنك متردد بين أن تعاشرها وهي ال تحل لك، نعم إذا وقع على 

ال تنظر إلى قول من يقع، وعلى قول من أنه ال يقع، مع هذا التردد لن تمسكها، أن هذا الحرج في نفسك، و 
ََ بالنسبة إلى منزلتها في قلبك، بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج، لكن يحب  شخص هذا الحرج ال يعادل شيئا 
زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها، وواحد عنده األمران مستويان، إنما رجح ألن عندها طفل، أو عندها شيء، 

 دد، سهل أن يفارقها، سهل عليه أن يفارقها.يرجح بالطفل، يعني البقاء على عدمه، فمع وجود هذا التر 
أنها حسبت، ما  -عليه الصالة والسالم- ؟؟؟ لكن ليس في لفظه؟يقول: وحسبت هذا على حد اجتهاد ابن عمر،

 والمراجعة ال تقع إال بعد طالق، هذا أقوى أدلة الجمهور. ))مره فليراجعها((في إال 
نفسه، إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما  لكن مع ذلك يعني اإلنسان ال بد أن يعرف قدر

الذي جعل األئمة األربعة قاطبة وأتباعهم نعم يقولون بوقوعه، ما الذي جعلهم يقولون بوقوعه؟ ال شك أن اجتماع 
ل: وقال األئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي الشرقاوي عبد هللا حجازي، يقو 

ابن تيمية، ال، يقول: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما 
 ))من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد((عرف هذا القول عند أحد، وأدلته واضحة، يعني لو لم يكن فيه إال 

 وفي بعض الروايات فلم يرها شيئا .
لة ليست بالسهلة، شخص طلق امرأته، طلق امرأته ثالثا  أو في الحيض، نسيت، لكنها من على كل حال المسأ

هذا النوع، فسأل المفتي فقال: يقع الطالق، يقع خالص بانت زوجته، ثم تغير اجتهاد الشيخ في كونه ال يقع، 
ل: أنت أفتيت الناس وما أفتى بعدم وقوعه، بوقوعه إال لهذا الشخص، إال لهذا الشخص، فجاءه هذا الشخص قا

كلهم بأنه ال يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذاك باجتهاد وهذا اجتهاد، فصار المسكين مع زوجته ضحية 
 لهذا االجتهاد، الشيخ ال يالم، ال يالم، لكن المسألة ليست بالسهلة، وآثارها ليست بالهينة.

 
 سم.



هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصلى
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 المطلقة نفقة في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 

 بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 وكيله إليها فأرسل ،بالشام غائب وهو ،البتة طلقها حفص بن عمرو أبا أن: قيس بنت فاطمة عن عوف
 فذكرت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى فجاءت ،شيء من علينا لك ما وهللا :فقال ،فسخطته بشعير
 أصحابي يغشاها امرأة تلك)) :الق ثم ،شريك أم بيت في تعتد أن وأمرها ،((نفقة عليه لك ليس)) :فقال له ذلك

 فلما :قالت ((فنذنيني حللت فإذا ،عنده ثيابك تضعين أعمى رجل فإنه ،مكتوم أم بن هللا عبد عند اعتدي
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال، خطباني هشام بن جهم وأبا سفيان أبي بن معاوية أن له ذكرت حللت
 ((زيد بن أسامة انكحي ،له مال ال فصعلوك معاوية وأما ،قهعات عن عصاه يضع فال جهم أبو أما)) :-وسلم
  فنكحته ((زيد بن أسامة انكحي)) :قال ثم ،فكرهته :قالت

 فنَكحته 
 .به واغتبطت خيرا   ذلك في هللا فجعلفنَكحته 
 أن إال نفقة لها وليست ،تحل حتى بيتها من تخرج ال المبتوتة: "يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثني
 ".حملها تضع حتى عليها فينفق ،حامال   تكون 
 ".عندنا األمر وهذا: "-رحمه هللا- مالك قال

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :المطلقة نفقة في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 

للمطلقة الرجعية فهي زوجة، لها النفقة، والسكنى، كسائر الزوجات، أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه  أما بالنسبة
 ليس لها نفقة وال سكنى.

 بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 
 وهو ، يعني آخر الثالث تطليقات، طلقها البتة،البتة لقهاط حفص بن عمرو أبا أن: قيس بنت فاطمة عن عوف
 :فقال ، نفقة، شعير والشعير دون، ليس مثل البر، فسخطته،فسخطته بشعير وكيله إليها فأرسل ،بالشام غائب
 لك ليس)) :فقال له ذلك فذكرت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى فجاءت ،شيء من علينا لك ما وهللا
 لك ليس))، البائن ليست بزوجة، خالص انقطعت العالئق، وبرئت عهدته منها، فال نفقة لها عليه، ((نفقة عليه
 ، دل أيضا  على أنه ليس عليه سكنى، ليس عليه سكنى.شريك أم بيت في تعتد أن وأمرها ،((نفقة عليه

 -على ما يقال-ت كثيرة اعتدي في بيت أم شريك، أم شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكان
البذل، تتصدق وتنفق، وفيها خير وصالح، يزورها المحتاج، ويزورها تزار في هللا من غير خلوة، ومع أمن 
الفتنة؛ ألنها كبيرة في السن، وبدون خلوة، وهذا ال إشكال فيه، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي 

الرجال، أو ما أشبه ذلك، وال يفرقون بين وقت فتنة وال غيره، وال في ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من 



وقت يكثر فيه مرضى القلوب، وفي وقت يقل فيه ذلك، فال شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم، يعني إذا 
مر يعني أمنت الفتنة وامتنعت الخلوة، والمرأة أيضا  امرأة صالحة، وكبيرة في السن، وكل هذا يجعل أن هذا األ

أمره ميسور وسهل، وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة، وكان يزورها الناس، والفتنة 
موجودة، وال مبرر لزيارتها، ليس امرأة مشهورة بصالح بحيث يطلب منها دعاء، وما أشبه ذلك، أو تزار في هللا، 

ي يطمع فيه مرضى القلوب في مثل هذا، وعلى كل حال مع أن هذا الباب يجب حسمه ال سيما في الوقت الذ
الخلوة ممنوعة مطلقا ، سواء  كانت كبيرة السن ال تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خال رجل بامرأة إال كان 
الشيطان ثالثهما، أما إذا انتفى، انتفت الخلوة فينظر أيضا  في الظروف والقرائن األخرى، هل تتعلق بها رغبات 

ال، هل يمكن أن يطمع فيها من في قلبه مرض؟ هذا يحسم الباب، ولذا نهي عن الخضوع بالقول ولو كان الرج
 من وراء حجاب، فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض.

في  ((أعمى رجل هفإن)) عبد هللا بن أم مكتوم، ((مكتوم أم بن هللا عبد عند اعتدي أصحابي يغشاها امرأة تلك))
يعني ال تحتجبينه مثل حجابك  ((عنده ثيابك تضعين))بيته وعنده أهله، فال تتصور خلوة بهذا الرجل األعمى، 

عند المبصرين، وليس معنى هذا أنها تخلع ثيابها بالكلية، ال، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، 
كن لها صار في حكم بيتها، الستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب إال أنه أنها إذا سكنت في بيت ولو لم ي

يدل على أن المرأة ال تحتجب عن األعمى، ال تحتجب عن  ((فآذنيني حللت فإذا ))تضعين ثيابك عنده،واحد، 
 األعمى، وهذا الحديث في الصحيحين.

- يحتجبا منه، فقال لهما النبي وأما حديث لما جاء ابن أم مكتوم وعنده من عنده؟ عائشة ومن؟ وحفصة، فلم
هذا مضعف عند جمع من  ))أفعمياوان أنتما؟((في ذلك، فقالتا: إنه رجل أعمى، فقال:  -عليه الصالة والسالم

أهل العلم بهذا الحديث، مضعف لمخالفته ما هو أصح منه، ويمكن حمله على وجه يصح أنه أن النهي عن 
ما كونها تنظر إليه من غير اتفاق، من غير تحديد، يعني النظر عابر النظر إليه، وتحديد النظر إلى شخصه، وأ

أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم، فإن هذا ال شيء فيه؛ ألن المرأة تصلي في 
 المسجد وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.

هذا النظر إلى الرجل، إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته، ال يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى، أو  ويستوي في
 تكرر النظر إلى رجل سواء  كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك ال يجوز له النظر إلى النساء.

 يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. ))فإذا حللت فآذنيني((
- هللا رسول فقال، خطباني هشام بن جهم وأبا سفيان أبي بن معاوية أن لهذلك له، ذكرت  ذكرت حللت فلما

يعني أنه كثير األسفار، المسافر يأخذ معه  ((عاتقه عن عصاه يضع فال جهم أبو أما)) :-صلى هللا عليه وسلم
يات أنه ضراب عصى في الغالب، نعم كثير األسفار يضر بك، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروا

فصعلوك ال مال له، وهذا ليس بقادح، ليس بقادح شرعي، لكن في  ((له مال ال فصعلوك معاوية وأما))للنساء، 
مثل حاله وظرفه وهو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان ال يستطيع النفقة على زوجتين ال شك 

أسامة  ((زيد بن أسامة انكحي)) ه؛ ألن هذا أمر يرهقه،أنه من مصلحته أال يشار به، من مصلحته أال يشار ب
أو فنكحته،  تهفنكحَ  ((زيد بن أسامة انكحي)) :قال ثم ، مولى ابن مولى، مولى ابن مولى،فكرهته :قالتبن زيد، 



، يعني أنها قرت به عينها، ووجدت ما يسعدها عنده، به واغتبطت، به واغتبطت خيرا   ذلك في هللا فجعلقبلت، 
 نعم.

 طالب:....
على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما، محتمل أنه ال يضع عصاه عن عاتقه لكثرة األسفار، وقد يكون كثير 

 األسفار ويضرب النساء.
ن كان صحابي جليل وذي فضل وشرف الصحبة  المقصود أن هذه العلة يعني ال يشار بشخص هذه صفته، وا 

عليها بغيرهما، قد  -عليه الصالة والسالم- جهل، وأشار النبيما ال يدركه غيره، خطبت من قبل معاوية وأبي 
يقول قائل: إنها، هذه خطبة على الخطبة، هي إلى اآلن ما ركنت إلى واحد منهما، جاءت تستشير، والممنوع 

 أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم باآلخر، لم يعلم بخطبة اآلخر.
" ال نفقة لها وليس ،تحل حتى بيتها من تخرج ال المبتوتة: "يقول شهاب ابن سمع أنه مالك عن وحدثنيقال: 

تخرج من بيتها، ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل: إن فاطمة من أجل الشر، أخرجت من بيتها من 
كافية في أن تخرج أجل الشر، تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها، الذي طلقها، وهذه فاحشة، 

من البيت، إال أن يأتين بفاحشة مبينة، كافية في إخراجها، سليطة لسان، وصار مشاكل مع أهل زوجها الذي 
طلقها، فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول: إن المطلقة المبتوتة لها سكنى، والحديث صريح في أنها ليس 

 نى لها، وال نفقة، وهذا هو المرجح، نعم.لها سكنى، وأنها خرجت من بيت زوجها وأخرجت فال سك
 أحسن هللا إليك.

 :زوجها طالق من األمة عدة في جاء ما باب
 يغير ال ،األمة عدة فعدتها بعد عتقت ثم أمة وهي طلقها إذا ،األمة العبد طالق في عندنا األمر :مالك قال

 .عدتها قلتنت ال ،رجعة عليها له تكن لم أو رجعة عليها له كانت ،عتقها عدتها
 .عبد حد حده فإنما ،الحد عليه يقع أن بعد يعتق ثم العبد على يقع الحد ذلك ومثل: -رحمه هللا- مالك قال
 ثالثة وتعتد تطليقتين الحرة يطلق والعبد ،بحيضتين وتعتد ثالثا   األمة يطلق والحر: -رحمه هللا- مالك قال
 .قروء
 لم ما ،حيضتين األمة عدة تعتد إنها :فيعتقها يبتاعها ثم مةاأل تحته تكون  الرجل في -رحمه هللا- مالك قال

 .بحيضة االستبراء إال عليها يكن لم عتاقها قبل إياها ملكه بعد أصابها فإن ،يصبها
 :زوجها طالق من األمة عدة في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 

بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم أعتقت مباشرة يعني إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت، هذه العبرة بالحال، العبرة 
فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم أعتق بعد ذلك مباشرة، فإن له من الطالق طلقتان فقط، وكذا لو 
زنافي حال الرق فإن حده حد الرقيق، ولو أعتق بعده بيسير، فالعبرة بالحال ال بالمآل، يعني لو زنا حر قبل أن 

زنا المغرب ودخل بها  -نسأل هللا السالمة والعافية-عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنا، يعني يدخل بزوجته، 
العشاء، ومن الغد ذهب به إلى رفع أمره إلى الحاكم، وقرر فأقر، فحده حد البكر؛ ألنه لم يطأ بعد بنكاح 



مقصود أن العبرة بالحال صحيح، لكن لو زنا بعد الدخول بساعة، فحده حد الثيب؛ ألنه وطئ بنكاح صحيح، ال
 ال بالمآل، ما صفته وقت المقارفة؟ أو ما صفته وقت الطالق؟ أو ما صفتها وقت الطالق؟

، قرءان، األمة عدة فعدتها بعد عتقت ثم أمة وهي طلقها إذا ،األمة العبد طالق في عندنا األمر :مالك قال
 له كانت ق بلحظة، فإنها تعتد عدة حرة، نعم،، إال لو حصل قبيل الطالعتقها قرءان، ال يغير عدتها عدتها
 .عدتها تنتقل ال ، العدة ال تتأثر بالرجعية والبائن،رجعة عليها له تكن لم أو رجعة عليها
 نعم.

 طالب:....
 حصل إيش؟ وقد شرع، يلزمه، يلزمه إكماله.

 طالب:....
على، فإذا أراد أن ينتقل إلى األعلى نفسه، نفسه منهم من يقول: إنه له أن يرتقي إلى األعلى، يرتقي إلى األ

يجوز عند بعضهم، لكن األصل أنه مادام شرع، ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على 
 العتق، من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا.

 .عبد حد حده فإنما ،الحد عليه يقع أن بعد يعتق ثم العبد على يقع الحد ذلك ومثل: مالك قال
 مثل ما قلنا ألن العبرة بالحال ال بالمآل.

 الحرة يطلق والعبد ؛ ألن الطالق يتعلق به، والعدة تتعلق بها،بحيضتين وتعتد ثالثا   األمة يطلق والحر: مالك قال
 .قروء ثالثة وتعتد تطليقتين

، اآلن في الرجل تكون حيضتين مةاأل عدة تعتد إنها :فيعتقها يبتاعها ثم األمة تحته تكون  الرجل في مالك قال
، الرجل تكون تحته األمة، ثم يشتريها، حيضتين األمة عدة تعتد إنها :فيعتقها يبتاعها ثمتحته األمة، 

؟؟؟ غيره، يشتريها منه، إذا كانت زوجة، وهو متزوج هذه األمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة األمة ؟ويعتقها،
 ذا؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، هذا عتق، لماذا ال يقال: استبراء؟ ، لمايصبها لم ما حيضتين

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
 ا.فيعتقه يبتاعها ثم األمة تحته تكون  الرجل فيما فيه أي، ما في ما يدل على أنه طلقها، 

 طالب:....
ال خيار لها في  هو إن جعل عتقها صداقها هي في األصل زوجة، هي في األصل زوجة، فإن كان حرا  

االستمرار على الزوجية، بعد عتقها ال خيار لها في االستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبدا  وتزوج حرة، ثم 
اشتراها فأعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار اآلن، تخير؛ ألنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت 

إال هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها؛ ألنه يملك بالتمليك، ثم أعتقها بحيضتين، ما في إال ها الصورة، ما في 
فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة األمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ ألنها انفصلت منه بالعتق، ال 

 قبل العتق، وال بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو بواضح، طيب.



من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها هذه تستمر؛ ألن الكفاءة موجودة، عبد تزوج أمة، اآلن عندنا عبد انتهينا 
ثم حصل له أن ملك ماال  على قول مالك فاشترى هذه األمة فأعتقها، فأعتقها، قد يقول قائل: لماذا لم يسعى في 

ه، المقصود أن هذا الحاصل، عتق نفسه؟ نعم، قد يقول: نعم، ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتب
ال  أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها، يعني إذا افترضنا المسألة، هو عليه كفارة، تلزمه كفارة وا 

 ما تلزمه؟
 طالب:....

 يمين مثال ، ما يلزمه كفارة يمين؟ لكن باعتباره رقيق وال يملك عند الجمهور، ما له إال أن يكفر في الصيام، ليس
له إال أن يكفر في الصيام؛ ألنه ال يملك، إال إذا تبرع أحد بالتكفير عنه، المقصود أ، هذا الحاصل، عبد تحته 
أمة، اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل لها، كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا 

زمها؟ هل نقول إن عدتها عدة مرة باعتبار ما االختيار، فسخت منه بهذا االختيار، اختارت نفسها، ما الذي يل
 فإنكان، أو عدة حرة باعتبار المآل، أو نقول: استبراء بحيضة؟ قلنا: تعتد عدة األمة حيضتين ما لم يصبها، 

 .بحيضة االستبراء إال عليها يكن لم عتاقها قبل إياها ملكه بعد أصابها
 لى؟ وعدة األمة حيضتان في حال الطالقما الفرق بين المسألتين؟ ويش اللي يفرقها من األو 

 طالب:....
 ال في حال الطالق حيضتين، هو هنا يريده طالق.

 طالب:.... 
ال في الصورتين؟  يعني في الصورة في األخيرة وا 

 طالب:....
 واألولى، الفسخ، الفسخ ويش يقتضي؟

 طالب:....
ال ليس بطالق؟ لما اختارت نفسها، المقصود لماذا قال في الصورة األولى حيضتين، وفي الثانية  الفسخ طالق وا 

 استبراء بحيضة، األولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة األولى عدة وفي الثانية استبراء؟ هاه؟
 طالب:....

 يقول: ما لم يصبها، ما بان الوجه إلى اآلن.
 طالب:....

 ويش؟ 
 طالب:....

 ا إشكال.نعم، هذه ما فيها إشكال، هذه ما فيه
 طالب:.... 

ال فسخ، نعم؟ ال طالق؟ لما أعتقها واختارت نفسها طالق وا   لكن هل هو فسخ وا 
 طالب:....



 الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيض ما يحتاج إلى عدة.
 طالب:....
 ويش هو؟
 طالب:....

ال كذا، أن عد ال طالق وا  ته ثالث حيض، هذا ما يختاره هو، وقول الجمهور أيضا  أن الخلع هل هو فسخ وا 
خالفا  لشيخ اإلسالم، شيخ اإلسالم يرى أنه فسخ بحيضة واحدة، لكن هنا ما الفرق بين الصورتين، بينما إذا 
ال في ملك اليمين؟ في ملك اليمين؛ ألنه اشتراها،  أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار واستمرت في زواجها وا 

تاقها  ، إن أصابها بعد ملكه، المسألة من أولها.فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها، قبل ع 
ن كان الرجل يعني يحتمل األمة تحته تكون  الرجل فيقال مالك  ، أمة زوجة، وافترضنا أنه عبد، تحته أمة، وا 

، اآلن لما ابتاعها حيضتين األمة عدةعدة األمة  تعتد إنها :فيعتقها يبتاعها ثم األمر، نعم، تكون تحته األمة،
ها، هل يلزم من ذلك الفراق؟ اآلن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة، وتستمر، يجعل واشتراها وأعتق

أراد االستمرار معها  عتقها صداقها، أو نقول: إنه لما تغير حالها من أمة إلى حرة ال بد أن يتغير وضعها، فإن
 ا اختارت نفسها بانت منه.زوجة جدد، أو نقول: إن مثل هذا ال يحتاج إليه إال إذا اختارت نفسها، فإذ

 طالب:....
 ال، مع العبد.
 طالب:....

إيه، إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث، وهذه البينونة هل هي طالق أو فسخ؟ على 
القولين عنده أنه أنها لو كانت حرة اعتدت بثالث، وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ 

 ملكه بعد أصابها فإن ، طيب أصابها، أصابها صارت، ال، ما لم يصبها،يصبها لم ما ه ثالثة قروء، نعم،عدت
 .بحيضة االستبراء إال عليها يكن لم عتاقهاقبل  عتاقهاعتقها، قبل  قبل إياها

 تلقائيا ؟ مثلما إذا ملك أحد أصوله أو فروعه؟ يعني باعتبار أن العقد األقوى يقضي على األدنى.
 طالب:....

الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة، النكاح، نكاح األمة ملكها أقوى من نكاحها بال شك، ملكها، ولذلك يجوز 
 للحر أن يملك أمة لكن ال يجوز له أن يتزوجها.

 طالب:....
 في الشرح ويش يقول؟

 طالب:....
 طيب، طيب، يعني ما فرقوا بين المسألتين، هاه؟

 طالب:.... 
 لك ثم عتق.كلها م

 طالب:....



 األمة عدة تعتد نهاأ :فيعتقها يبتاعها ثم األمة تحته تكون  الرجل فيتعالى: قال مالك:  -رحمه هللا-يقول 
 يكن لم عتاقها قبل إياها ملكه بعد ، خليكم معنا يا اإلخوان، فإن أصابهاأصابها فإن ،يصبها لم ما ،حيضتين

 .بحيضة االستبراء إال عليها
 فسخ يوجب اليمين ملك أن تقدم قد: قوله: "تكون عنده األمة ثم يبتاعها" -رحمه هللا-ل الباجي الشرح يقو 

 اليمين، بملك له وحلت ،النكاح انفسخ فقد زوجته اشترى  فمن ،والمنافع الرقبة على الشتماله أقوى  ألنه النكاح؛
أو ال تختار، تلقائيا  خالص ينفسخ  يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار

 له وحلت ،النكاح انفسخ فقد زوجته اشترى  فمن العقد، ينفسخ العقد تلقائيا ؛ ألن ملك اليمين يقضي على النكاح،
 -عليه الصالة والسالم- النبي ألن عليها؛ عدة ال فهذه أعتقها ثم بها يدخل أن قبل اشتراها فإن اليمين، بملك

 وقعت الفرقةقها صداقها، وبنا بها مباشرة، ليس لها عليه عدة، فهذه ال عدة عليها؛ ألن أعتق صفية وجعل عت
ذا النكاح، عقد يبطل اليمين ملك عقد ألن ؛بحيضة تستبرأ أعتقها إذا ولكنه أعتقها إذا ولكنه البناء قبل  لم بطل وا 
 .أعلم وهللا البناء لعدم العدة في حكم النكاح لعقد يبق

ج إلى عدة، نعم، النكاح ال يحتاج إلى عدة، لماذا؟ ألنه بطل حكمه، الذي يحتاج إلى عدة هو النكاح ال يحتا
 ملك اليمين، ملك اليمين.

ذا  .أعلم وهللا البناء لعدم العدة في حكم النكاح لعقد يبق لم بطل وا 
أن يمسها، اعتدت  ، أعتقها قبلاألمة عدة اعتدت يمسها أن قبل فأعتقها بها دخل أن بعد اشتراها فإن :مسألة

 مالك قول هذا ،بعتقها عدتها تتغير وال ،الفسخ حين العدة عليها وجبت ما حسب على قرأين عدة األمة،
باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرأين،  أقراء، بثالثة تعتد :الكوفيون  وقال وأصحابه

قلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أو تعتد عدة حرة بثالثة أقراء؛ ألنها انت
أمة، أو يستصحب الوصف الالحق باعتبارها حرة، والذي يوقع في هذا اإلشكال وال يجعلنا نقول: هل الحكم 

 للحال أو المآل، نعم؛ ألن الموجب وقع بين األمرين، بين الحال والمآل.
 طالب:....

ال ما فهمت؟  ويش لون، فهمت وا 
 لب:....طا

شوف الحكم وقع لو قلنا أن الحكم للحال قلنا: تعتد بحيضتين، قلنا: الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد 
بثالث حيض، كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل؛ ألنها صارت به، 

 صارت بالعتق الموجب للعدة، صارت حرة.
 لو أعتقها، لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها كيف؟الظاهر أنه ما، يعني 

 طالب:....
ال، قبل أن يدخل بها، هذا ال عدة عليها، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها اآلن اشتراها وأعتقها، نعم صارت 

ن حال إلى حال، انتقلت من حرة ثم طلقها بعد العتق نعم على كالمه ما يملكها؛ ألنها خالص انتهى، انتقلت م
حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب الموجب للعدة بين الحال والمآل، فحصل التردد هل تعتد باعتبار 



المآل، أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أنها باعتبار الحال، أو ما قبل الحال يعني، باعتبارها أمة، فتعتد حيضتين، 
 ألن مآلها صارت حرة. وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة؛

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
إيه ألن عندنا أمران: عندنا حال، وعندنا مآل، قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد 

 الخالف، نعم.
 طالب:.... 

 وين؟
 طالب:....

ر واضح، هو نفس كالمه، نعم طيب، إيه هذا تمشيا  على كالمه، يعني هذا مجرد توضيح لكالمه، توضيح بغي
إيه هذا، النقطة هنا؛ ألنه ما فرق، الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة، فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي 

 الملك بعد أصابها فإنيجمع، فإن كان قد وطئها هذا لها حكم، إن كان لم يمسها لها حكم، لماذا فرقنا بالمسيس، 
 ؛ ألنه.االستبراء إال عليها فليس العتق وقبل

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
ال ال؟  اآلن صارت اآلن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح وا 

 طالب:....
 وأعتقها؟ طيب وطئها؟

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
شوف األخيرة فإن اشتراها بعد أن دخل بها، يقول، يعني ما زال المسألة دقيقة جدا ، وهو اإلشكال كيف يحدث 

هذا اإلشكال عندنا؟ نعم، أننا تفقهنا على غير مراد المؤلف، نعم، تفقهنا على غير مراد المؤلف، يعني  مثل
صحيح أننا أدركنا من كالمه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية اللي ما 

ون اإلنسان يعنى بكتبه المعروفة مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب نعم قد تخفى، ولذلك يعني ك
في بلده، والتي تابع عليها هذا ال شك أنه أيسر، و إال يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح 

 المذهب.
في شرح للموطأ اسمه المسوى، للدهلوي، المسوى للدهلوي، يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثالثة، 

صاغه محمد بن الحسن على مذهبه، فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف  األصل لمالك، الموطأ،



مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي، فتكون الصورة واضحة، تكون الصورة واضحة، لكن هنا الباجي 
 يشرح بمذهب مالك، ماشي على وتيرة واحدة، قد يذكر المخالف مثلما ذكر رأي أبي حنيفة.

، زوجة، أمة، يبتاعها ثم األمة تحته تكون  الرجلإلى المسألة مرة ثانية، لعل أمرها ينكشف، يقول: لكن نعود 
رجل حر، دعونا من التصور األول؛ ألن األول كله يعني التماس، احتماالت، رجل تكون تحته أمة، زوجة، إذا 

على أحكامه، ملك اليمين أقوى من إلى ملك يمين؛ ألنه أقوى، فيقضي  اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح
ال ال؟ له أن يستمر عليها فيعتقهاالنكاح، يقول: ثم يبتاعها  ، تصير حرة، اآلن إن أراد االستمرار له االستمرار وا 

ال ما يمكن؟ ال يمكن؛ ألن النكاح  ال أمة؟ زوجة، شوف يا أخي اآلن النكاح انفسخ، يمكن االستمرار وا  زوجة وا 
يستمر معها أمة؛ ألنه اشتراها، ثم قلنا: أنه إذا اشترى، أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول  انفسخ، وال يمكن أن

صارت زوجة، وهي أمة، اشتراها، انقلب النكاح إلى ملك يمين، التغى النكاح تلقائيا ؛ ألن ملك اليمين يقضي 
 عليه، انحلت مسألة، نعم.

 لتغى، وملك اليمين ارتفع بالعتق، فال بد من عقد جديد.هل له أن يستمر إذا أعتقها؟ ال، لماذا؟ ألن النكاح ا
، ما في ال يحتاج ال طالق وال تعتد إنها :فيعتقها يبتاعها ثم األمة تحته تكون  الرجلنأتي إلى المسألة يقول: 

تق، شيء أبد، اآلن باشر العدة، باشر الكالم في العدة، اآلن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالع
ال ال؟ يقول: فيعتقها: أنها تعتد ؛ ألنه اعتبر الحال، ما اعتبرها يصبها لم ما ،حيضتين األمة عدة انتهى، صح وا 

 زوجة، اعتبرها أمة، اعتبرها أمة؛ ألن النكاح بمجرد ملكها افنسخ.
 طالب:....
 ويش لون؟
 طالب:....

 ضتان.أمة أمة، عدتها حيضتان، أمة عدتها حي إال، إال حيضيتين إيه،
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:.... 

اسمع، اسمع أما قلنا أن النكاح انفسخ بملك اليمين؟ وملك اليمين انفسخ بالعتق، نعم، انفسخ بالعتق، هل تعامل 
بعد ذلك بعد الفسخ األخير هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ نعم، إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن 

أعتقها، معروف أنه  حيضة، باعتبار أنها انفسخت أمة، نعم، طيب، إذا كان لم يطأها،يعتقها نعم، تستبرأ ب
اشتراها، صارت أمة ثم أعتقها، ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، 

اليمين انفصلت  أو صار في فاصل ما فيه وطء، الفاصل هذا ما له حكم مادام ما فيه وطء، إن وطئها بملك
ن كان بمجرد شراءها وانتقالها من الحرية، من الزوجة إلى األمة، ثم  عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة، وا 

 صارت حرة، وهو لم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة، حيضتين، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الطالق عدة جامع باب



 نهأ المسيب بن سعيد عن الليثي قسي  بن هللا عبد بن يزيد وعن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 رفعتها ثم حيضتين أو حيضة فحاضت طلقت امرأة أيما" :-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر قال :قال

ال ،فذلك حمل بها بان فإن شهرأ تسعة تنتظر فإنها ،حيضتها  ثم شهرأ ثالثة األشهر التسعة بعد اعتدت وا 
 ".حلت
 ".للنساء والعدة للرجال الطالق" :يقول كان نهأ المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن دثنيوح

 ".سنة المستحاضة عدة" :قال نهأ المسيب بن سعيد عن شهاب بن عن مالك عن وحدثني
 تسعة تنتظر نهاأ زوجها يطلقها حين حيضتها ترفعها التي المطلقة في عندنا األمر" :مالك قالقال يحيى و 

 الحي  استقبلت الثالثة األشهر تستكمل نأ قبل حاضت فإن ،شهرأ ثالثة اعتدت فيهن تح  لم فإن شهرأ
 األشهر تستكمل نأ قبل الثانية حاضت فإن شهرأ ثالثة اعتدت تحي  نأ قبل شهرأ تسعة بها مرت فإن

 الثالثة حاضت فإن هرشأ ثالثة اعتدت تحي  نأ قبل أشهر تسعة بها مرت فإن الحي  استقبلت الثالثة
 الرجعة ذلك في عليها ولزوجها حلت ثم شهرأ ثالثة استقبلت تح  لم فإن الحي  عدة استكملت قد كانت
 ".طالقها بت قد يكون  نأ الإ تحل نأ قبل
 ثم عدتها بع  فاعتدت رجعة عليها وله امرأته طلق إذا الرجل نأ عندنا السنة: "-رحمه هللا- مالك قال

نها ،عدتها من مضى ما على تبني ال نهاأ يمسها نأ قبل رقهافا ثم ارتجعها  عدة طلقها يوم من تستأنف وا 
 ".بها له حاجة وال ارتجعها كان إن وأخطأ نفسه زوجها ظلم وقد ،مستقبلة

 في دامت ما بها أحق فهو أسلم ثم كافر وزوجها أسلمت إذا المرأة نأ عندنا واألمر: "-رحمه هللا- مالك قال
نما ،طالقا   ذلك يعد لم عدتها انقضاء بعد تزوجها نا  و  ،عليها له سبيل فال عدتها انقضت إنف ،عدتها  وا 
 ".طالق بغير اإلسالم منه فسخها
 :الطالق عدة جامع بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 
 المسيب بن سعيد عن الليثي قسيط بن هللا عبد بن يزيد وعن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 

" ارتفع حيضتها رفعتها ثم حيضتين أو حيضة فحاضت طلقت امرأة أيما" :الخطاب بن عمر قال :قال نهأ
 حيضها بسبب معلوم، أو غير معلوم، ارتفع الحيض، نعم، بسبب معلوم أو غير معلوم؟

 طالب:....
ذا كان معلوم؟ حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكلت دواء، فارتفع حيضها، نعم، أو ارتف ع من غير دواء، كيف؟ وا 

، حاضت حيضة أو حيضتين لم تحض شهرأ تسعة تنتظر فإنها المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها،
الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة، ثالثة قروء، وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن األقراء 

راء األطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيض، أن األقراء الحيض، طيب الذين يقولون: إن األق
 أو حيضة فحاضت طلقت امرأة أيما"الحيضة الثالثة؟ ال، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض، 

، يعني لو قيل: تنتظر حتى تحيض الثالثة، احتمال ما شهرأ تسعة تنتظر فإنها ،حيضتها رفعتها ثم حيضتين
ليست غاية هذه، فال يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر تسعة أشهر؛ لنجزم بيقين يعود عليها الحيض أبدا ، ف

أنه ليس في جوفها شيء، وليست بحامل، فإن بان بها حمل من خالل التسعة األشهر، فذلك، فال تخرج من 



العدتها حتى تضع العمل،  ال األشهر التسعة بعد اعتدت وا  " حلت ثم رشهأ ثالثة األشهر التسعة بعد اعتدت وا 
 ثالثة أشهر، صار حكمها حكم اآليسة، هذا ظاهر.

 والعدة للرجال الطالق" :يقول كان نهأ المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 ".للنساء

 يعني عدد الطلقات معلق بالرجال، بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقا .
 ".سنة المستحاضة عدة" :قال نهأ المسيب بن سعيد عن شهاب بن عن لكما عن وحدثنيقال: 

سنة، يعني التسعة األشهر والثالثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس في بطنها حمل، ثم الثالثة، عدة اآليسة، 
 سنة.

 طالب:....
 المستحاضة.
 طالب:....

تجلس عن الصالة أيام أقرائها فالصالة أعظم، الصالة المميزة ما فيها إشكال، المميزة مادام حكم لها شرعا  بأنها 
أعظم، وكان يطئها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضا  أمره أشد من مسألة العدة، فإذا كانت مميزة هذه ال شك 

 أنها ترجع إلى تمييزها، وتحسب الحيضات الثالث أثناء استحاضتها.
، يعني شهرأ تسعة تنتظر نهاأ زوجها يطلقها حين ضتهاحي ترفعها التي المطلقة في عندنا األمر" :مالك قال

 ، وهذا تكملة السنة،شهرأ ثالثة اعتدت فيهن تحض لم فإن ، تسعة أشهر،-رضي هللا عنه-على ما قال عمر 
، يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول: تعتد الحيض استقبلت الثالثة األشهر تستكمل نأ قبل حاضت فإن

مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حائض، ثالث قروء، من جديد، تصير  عدة آيسة، ثالثة أشهر،
 إحدى عشر شهر وثالثة أشهر أربعة عشر، كم؟

 طالب:....
، استقبلت الحيض، كيف؟ الحيض استقبلت الثالثة األشهر تستكمل نأ قبليقول: فإن لم تعتد، فإن حاضت 

، لم فيهن تحض لم فإن، شهرأ تسعة تنتظر زوجها يطلقها حين حيضتها ترفعهايقول: تنتظر تسعة أشهر، 
، فإن حاضت قبل شهرأ ثالثة اعتدت تحض، مفهومه أنها إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن،

 مرت فإنأن تستكمل األشهر الثالثة، أكملت شهرين، ثم حاضت، استقبلت الحيض، يعني تجلس ثالثة أقراء، 
 استقبلت الثالثة األشهر تستكمل نأ قبل الثانية حاضت فإن شهرأ ثالثة تاعتد تحيض نأ قبل شهرأ تسعة بها

 ثالثة اعتدت تحيض نأ قبل أشهر تسعة بها مرت فإن تحيض نأ قبل أشهر تسعة بها مرت فإن ،الحيض
، يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض، نعم، حاضت الحيض عدة استكملت قد كانت الثالثة حاضت فإن ،شهرأ

ها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة األشهر، إن حاضت حيضتين، ثم رفع عنها الحيض مرة ثم رفع عن
استمرت تسعة أشهر، ثم استقبلت الحيضة الثالثة وبهذا تكون خرجت من العدة؛ ألنه يصح في حقها أنها اعتدت 

 نأ الإ تحل نأ لقب الرجعة ذلك في عليها ولزوجها ،حلت ثم شهرأ ثالثة استقبلت تحض لم فإن ثالثة قروء،
 ".طالقها بت قد يكون 



يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خالل التسعة األشهر، وله أن يراجعها خالل الحيض الثالث التي انتظمت 
بعد التسعة األشهر، وله أن يراجعها خالل الثالثة األشهر، التي بعد الحكم بيأسها، بعد مضي تسعة أشهر، هذا 

 إذا كانت رجعية.
 :....طالب
 كيف؟

 طالب:....
 كم؟

 طالب:....
 ال، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، ال، ال.

 طالب:....
ال، هو يكمل التسعة األشهر بما فيها هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل تسعة أشهر، حاضت مرتين 

ن كانت الثالثة أشهر إن حاضت فيها عدت مع الحيضة ا تكمل تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثالثة ألولى، وا 
 خرجت من العدة، يعني يكون عندنا كم؟ أربعة عشر شهر.

 طالب:....
 كم؟

 طالب:....
 في أي سورة؟
 طالب:....
 من كالمه؟ 
 طالب:....

 من كالم المؤلف؟
 طالب:....

 تنتظر، رشهأ تسعة تنتظر نهاأ زوجها يطلقها حين حيضتها ترفعها التي المطلقة في عندنا األمر" :مالك قال
، يعن يتخرج من عدتها بسنة، انتهت، هذا إذا ما حاضت شهرأ ثالثة اعتدت فيهن تحض لم فإن ،شهرأ تسعة
، جديد، يعني شهرأ تسعة بها مرت فإن ،الحيض استقبلت الثالثة األشهر تستكمل نأ قبل حاضت فإن البتة،

ال األولى؟  جديدة وا 
 طالب:.... 
ال جديدة؟تحيض نأ قبل ،شهرأ ةتسع بها مرت فإن ،الحيضاستقبلت   ، التسعة األشهر الماضية وا 
 طالب:....

 ما يلزم، ما يلزم، خلونا نشوف، نتأمل.
 طالب:....



بس حيض، تسعة أشهر ما له الزم، عرفنا أنها بحيضها برئ رحمها، بمرور تسعة أشهر ما فيها حيض، ما فيها 
 حمل القطع، البتة، ها.

 طالب:....
 ثالثة أشهر.

 :....طالب
إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر؛ ليعلم براءة رحمها، وال تتكرر هذه التسعة، بعدها تعتد عدة  ،ال، اصبر

آيسة، مكثت شهرين ما جاءها حيض ثم جاءها حيض نقول: ال، اآلن عرفنا أنه رجع الحيض، تعتد باألقراء، 
 ويكفي ما يزيد على ذلك.

 طالب:....
 مبرر لمثل هذا الكالم. حتى ولو قال، ما في، ما في

 ؟؟؟؟؟؟ هاه، ثم انقطع حيضها عرفنا أنها.
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:....

 يعني ال يحكم عليها بأنها آيسة حتى يمر عليها تسعة أشهر.
قوله: في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فال ترى دم حيض فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر 

ا من الريبة، ارتفاع الحيض، فإن لم تحض به اعتدت بعده بثالثة أشهر؛ ألنها قد فارقت استبراء  لما طرأ عليه
حكم المحيض، اعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض، وال يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس ألنه 

ال اعتدت ثالثة عام فيحمل على عمومه وأيضا  فإن قال: بأن بها حمل أن قال: فإن قال: فإن بان بها حمل وا  
 أشهر، وهذا ال يكون في اليائسة من المحيض؛ ألن اليائسة من المحيض ال تحمل.

 واستأنفت الشهور حكم بطل األشهر الثالثة وقبل انقضائها بعد أو أشهر التسعة قبل حاضت فإن :فصل
ن أقراء، بثالثة عدتها انقضت العادة على أقراؤها جرت فإن باألقراء، االعتداد  تلك بعد حيضتها فعتارت وا 
 من تقدم ما ألغت حيض دم فيها تر لم منها طهرت يوم من أشهر بتسعة لها اتصلت فإن األولى، الحيضة
 مدة كملت نفإ الحيضة، تلك من طهرها يوم من االستبراء واستأنفت تقدمتها التي واألشهر بالحيضة، عدتها

 انقضاء قبل ثانية حيضة رأت إنف أشهر بثالثة اعتدت، االستبراء المعروف أنه تسعة أشهر، اعتدت االستبراء
 ارتفعت إن ثم عدتها من حيضتين األولى وبالحيضة الحيضة بهذه واعتدت كله ذلك ألغت بالشهور العدة

 االستبراء مدة في تر لم فإن ،الثانية الحيضة من طهرت يوم من أشهر بتسعةاإلبراء  استأنفت الثالثة حيضتها
ن الحيض، فتلفق أشهر بثالثة بعدها اعتدت حيضا   ن، االستبراء مدة تلفق وال الريبة تخللته وا   وال الريبة تخللته وا 
 مجردة لريبة تجدد استبراء ألنه حيض؛ بعدها كان إذا منها تقدم ما كل ى، بل تلغيتلغ بل ،االستبراء مدة تلفق
 .بعض إلى بعضه لفق فلذلك الريبة ينفي بل بريبة ليس والحيض التلفيق، فيه يصح ال فلذلك
 .... إلى آخره، أطال على هذا.حيضا   يكون  ال ما أو يومين أو يوما   الدم رأت فإن الحيض، كان إذا وهذا :فرع



على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثالث سنين معتدة، 
 مثل هذا ال يأت به مثل شرعنا الحنيف، نعم.

 طالب:....
على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين، الحمل، نعم، إلى أن قال اإلمام مالك، وقال هذا جارنا محمد بن 

 عجالن جلس في بطن أمه أربع سنين.
 طالب:....

وهللا ال بد من مزيد تأمل، أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة، يائسة حقيقة أو 
 .حكما  

 طالب:....
ال بد مراجعة، تراجع، لكن هذا نادر، النادر ما له حكم، النادر ما له حكم، المسألة مفترضة في امرأة عادية، ثم 

 ارتفع حيضها.
 على كل حال تراجع إن شاء هللا.

 عليها ولزوجها ،حلت ثم شهرأ ثالثة استقبلت تحض لم فإن الحيض عدة استكملت قد كانت الثالثة حاضت فإن
 ".طالقها بت قد يكون  نأ الإ ،تحل نأ قبل الرجعة ذلك في
 رجعة عليها وله امرأته طلق إذا الرجل نأ رجعة عليها وله امرأته طلق إذا الرجل نأ عندنا السنة: "مالك قال

 رجعة عليها وله امرأته طلق إذا الرجل نأ عندنا السنة، إيش؟ يقول: "عدتها بعض اعتدت، عدتها بعض اعتدت
، فارقها قبل أن عدتها من مضى ما على تبني ال نهاأ يمسها نأ قبل فارقها ثم ارتجعها عدتها ثم بعض تاعتدف

يمسها، يعني قد يقول قائل: إن مثل هذا ال يحتاج إلى عدة، مثل الطالق قبل المسيس، هذه الرجعة ال قيمة لها، 
عدة، فلو قيل: إنها تبني على عدتها السابقة؛ وال أثر لها في العدة؛ ألنها في األصل لو طلقها ما احتاجت إلى 

ال ما له وجه، هاه؟  ألن هذه الرجعة ال قيمة لها، كالطالق قبل الدخول، له وجه وا 
 طالب:....

 كيف؟
 طالب:....

 ليش؟
 طالب:....
 لكن إذا.

 طالب:....
ثل العقد، يبيحها له، لكن شوف يا أخي، أقول لك: لو راجعها، اآلن لو عقد عليها، راجعها بمثل العقد، الرجعة م

طلقها قبل أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة، لكن نقول: مثل هذا وجه، ما أنا 
بقول أنه هو الراجح، أنا أقول: الوجه واضح في قياسه على العقد األول، ثم الطالق بدون رجعة، خلونا نتصور 



؟؟؟؟ قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا ال يكون مثل ؟نا نمشي على وجه واحدالمسألة من وجوه، ما يكفي أن
 العقد ابتداء ، هاه؟

 طالب:.... 
 وهذه، هذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلقة قبل المس.

 طالب:....
 كيف؟

 طالب:....
رحم، وما مسها، نقول: انقطعت في عدة، في عدة، لكن المؤثر في العدة، الحكمة األولى من العدة معرفة براءة ال

العدة األولى، طيب لو أن من غاب عن زوجته، وحكم بموته، جاء بعد العقد بالثانية بعد العقد بالثانية، وقبل 
 الدخول، ويش لون تكون.

 طالب:....
ذه ما أقصد هذا، أنا أقول: من حيث العدة، الثاني ما دخل، ترجع إلى زوجها األول بدون عدة للثاني؛ ألن ه

رجعة، نعم، بدون عدة، كأن، ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج، أنا يلوح لي أن له وجه، يعني 
كونه راجح أو مرجوح هذا شيء ثاني، كونه قال به أحد أو لم يقل به أحد لكن له وجه، يعني قياسها قياس 

سيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون م
 مسيس ال أثر لهذه الرجعة على العدة، إذن هو وجه.

 طالب:.... 
ال، إذا عومل بنقيض قصده قلنا: إن الرجعة ما لها قيمة، أن الرجعة ما لها قيمة، إذا أردنا أن نعامله بنقيض 

 قصده، نعم.
 تبني ال نهاأ يمسها نأ قبل فارقها ثم ارتجعها ثم تهاعد بعض فاعتدت رجعة عليها وله امرأته طلق إذا الرجل نأ

نها ،عدتها من مضى ما على  كان إن وأخطأ ،نفسه زوجها ظلم وقد ،مستقبلة عدة طلقها يوم من تستأنف وا 
 ".بها له حاجة وال ،ارتجعها

ال غير صحيحة؟  اآلن الرجعة لمن ال يريد اإلصالح، الرجعة لمن ال يريد اإلصالح، صحيحة وا 
 لب:....طا

؟؟؟ ألنه ال يريد ؟هو ال يريد اإلصالح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة اإلصالح ما هو بقيد في الرجعة؟
 ،ارتجعها كان إن وأخطأ ،نفسه زوجها ظلم وقد، ولذلك قفال: -جل وعال-اإلصالح، المسألة يدين بها عند هللا 

 ليها العدة." إنما مجرد ليطول عليها العدة، ليطول عبها له حاجة وال
 .أسلم ثم كافر وزوجها أسلمت إذا المرأة نأ عندنا واألمر: "مالك قال

 اإلمام مالك يقول: إن كان هذا قصده آثم، وال اثر لهذه النية في الحكم، آثم وال أثر لها في الحكم.
فإذا  ،عدتها في دامت ما بها أحق فهو، أسلم ثم كافر وزوجها أسلمت إذا المرأة نأ عندنا واألمر: "مالك قال

 لم عدتها انقضاء بعد تزوجها نا  و  ،عليها له سبيل فال عدتها انقضت، فإذا عليها له سبيل فال عدتها انقضت



، يعني بانت منه، خالص، عليها له سبيل فال عدتها انقضتيقول: ما دامت في عدتها، فإذا  ،طالقا   ذلك يعد
، لم يعد طالق، يعني الفراق طالقا   ذلك يعد لم عدتها اءانقض بعد تزوجها نا  و انتهت، بانت باختالف الدين، 

بسبب اختالف الدين ليس بطالق، يعني مثل الخالف في الخلع، هل يعد طالق أو ال يعد؟ عند من يقول: إنه 
ليس بطالق هذا مثله، قد يقول قائل: هذه المسائل مختلف فيها، لماذا ال يبت فيها على اليقين؟ الخلع خالف 

ق أو ال يعد طالق، لماذا ال يقال له: طلق، ليكون طالق بيقين وتحل لمن بعده؟ مثل ما قلنا في هل هو طال
المسألة في االختالف في وقوعه في الحيض؛ ألن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت وال في طالق، بانت منه، 

هل يلزم أن يقال له: طلق،  (())خذ الحديقة وطلقها تطليقةبانت منه، وانتهت، لكن ماذا عمن يقول: إنه طالق، 
 أو أنه بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه، وانفسخت منه؟

 طالب:....
يعني قبض الصداق، قبض المعاوضة؟ ولذلك في اآلية جعل الخلع واالفتداء بين الطلقة الثانية والثالثة، بين 

 ن طالقا ، ولو لم يكن طالقا .الطلقة الثانية والثالثة، وحينئذ انفصلت منه فتحل لغيره، ولو لم يك
نما، طالقا   ذلك يعد لم عدتها انقضاء بعد تزوجها نا  و   ".طالق بغير اإلسالم منه فسخها وا 

يقول: مادام الخالف قوي هل نقول: إنها مثل المطلقة في الحيض وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطالق في 
 أن يصرح لتحل لمن بعده بيقين.الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ أو نقول: ال بد 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 الحكمين في جاء ما باب
 هللا قال اللذين الحكمين في قال -رضي هللا عنه- طالب أبي بن علي أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
ن}: تعالى  إن بينهما هللا يوفق اإصالح   يريدا إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وا 
 ".واالجتماع بينهما الفرقة إليهما إن: {اخبير   اعليم   كان هللا
 وامرأته الرجل بين قولهما يجوز الحكمين أن العلم أهل من سمعت ما أحسن وذلك: "-رحمه هللا- مالك قال
 ".واالجتماع الفرقة في

 الحكمين في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 
يتفق على  والشقاق بين الزوجين، ولم يستطيعا أن يحال مشاكلهم بنفسيهما، فحينئذ  يعني إذا وجدت المشاكل 

حكمين، واحد من أهله، وواحد من أهلها، ليكونا أعقل من في األسرتين، ممن يستطيع التأثير واإلصالح، في 
 مسائل النزاع.

قولهما ينفذ، يعني لو حكما  هذان الحكمان هل هما حاكمان، أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن
ذا قلنا مصلحين، نعم يسعيان في الصلح إلى أن تصل الجهود إلى باب  بالطالق انتهت المشكلة، خالص، وا 
مسدود، أو إلى طريق مسدود، يقولون: وهللا عجزنا، ما عاد بقي إال الطالق، ما في حل إال الطالق، فيشيران 

 عليهما بذلك.



 الحكمين في قال -رضي هللا عنه- طالب أبي بن علي أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا-يقول 
ن}: تعالى هللا قال اللذين  هللا يوفق اإصالح   يريدا إن أهلها من اوحكم   أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وا 
يعني أقرب مذكور الحكمان،  إن يريدا يعني الحكمين أو الزوجين؟ آخر مذكور {اخبير   عليما كان هللا إن بينهما

 ".واالجتماع بينهما الفرقة إليهما إن: {اخبير   عليما كان هللا إن بينهما هللا يوفق اإصالح  إن يريدا 
ن كان بعضهم يقول: إنهما  يعني يملكان الطالق، ومقتضى حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وا 

 إال أن يشيرا به فقط. مصلحين، إنهما مصلحان، ال يملكان الطالق
 ".واالجتماع بينهما الفرقة إليهما إن"

 بين ، يعني يمضي وينفذ قولهماقولهما يجوز الحكمين أن العلم أهل من سمعت ما أحسن وذلك: "مالك قال
 ".واالجتماع الفرقة في وامرأته الرجل

ق ويطلقان عليه، وهذا مقتضى التسمية إما أن يقررا أنهما يجتمعان، وال يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطال
 بالحكمين، أن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق، نعم؟

 طالب:....
ن، مشكلة االحتياط هنا، مشكلة االحتياط مع وجود هذه االختالفات أن كون الزوج  وهللا الفظ يدل على ذلك، وا 

 إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم، نعم. هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة إال
 أحسن هللا إليك.

 :ينكح لم ما بطالق الرجل يمين باب
 بن هللا وعبد عمر بن هللا وعبد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى وحدثني
: يقولون  كانوا يسار بن وسليمان شهاب وابن محمد بن والقاسمم -رضي هللا عنه- هللا عبد بن وسالم مسعود

 ا".نكحه إذا له الزم ذلك إن أثم ثم ينكحها أن قبل المرأة بطالق الرجل حلف إذا"
 أنكحها امرأة كل :قال فيمن يقول كان -رضي هللا عنه- مسعود بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ه".علي شيء فال بعينها امرأة أو قبيلة يسم لم إذا إنه" :طالق فهي
 .في الرجل يقول المرأته: أنت -رحمه هللا- مالك قال

 .سمعت ما أحسن وهذا، قال مالك سمعت ما أحسن وهذاقال مالك 
 تعالى -رحمه هللا-قال مالك 

 .سمعت ما أحسن وهذا
 ، في الرجل يقول المرأته.سمعت ما أحسن وهذا

 الرجل؟ال، ال، بعدها قال مالك في الرجل، مسألة ثانية، ما عندك قال مالك في 
 إي نعم.

 ، سقطت.سمعت ما أحسن وهذاخالص هذا ما فيه إشكال، الجملة األولى: قال مالك: 
 أحسن هللا إليك.



 كذا يفعل لم إن صدقة وماله ،طالق فهي أنكحها امرأة وكل الطالق أنت :المرأته يقول الرجل في مالك قال
 بعينها امرأة يسم لم فإنه طالق فهي أنكحها رأةام كل قوله وأما ،قال كما فطالق نساؤه أما :قال. فحنث وكذا
 ".بثلثه فليتصدق ماله وأما شاء ما وليتزوج ذلك يلزمه فليس هذا نحو أو أرضا أو قبيلة أو

 :ينكح لم ما بطالق الرجل يمين بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول 
ي طالق، أو إن تزوجت من يعني إذا قال الرجل: إن تزوجت فالنة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فالن فه

قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق، إذا حدد المرأة يقع 
الطالق، حدد األسرة يقع الطالق، حدد القبيلة يقع الطالق، حدد البلد يقع الطالق، لكن إذا أطلق ال شك أن هذا 

د جهة معينة هناك بدائل يتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه، فيلزم به، يوقعه في الحرج والعنت، أما إذا حد
أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق هذا ال شيء، هذا ال شيء، فإن كان يقصد به منع نفسه من الطالق 

بلد أو  فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث أو المنع، أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي
 تعالى. -رحمه هللا-من أي قبيلة، أو من أي امرأة فإن هذا ال شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف 

 بن هللا وعبد عمر بن هللا وعبد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن يحيى وحدثنيقال: 
 يسار بن وسليمان شهاب وابن محمد بن والقاسمم وسالم بن عبد هللا -رضي هللا عنه- هللا عبد بن وسالم مسعود

يعني  أثم ثم ينكحها أن قبل المرأة بطالق الرجل حلف إذا: "يقولون  كانواثالثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء 
 ا؛ ألنه ليس عليه مشقة، حينما يحلف على امرأة، حينما يطلق امرأة بعينها.نكحه إذا له الزم ذلك إنحنث، 
 إنه" :طالق فهي أنكحها امرأة كل :قال فيمن يقول كان مسعود بن هللا عبد أن بلغه نهأ مالك عن وحدثنيقال: 

 ه".علي شيء فال بعينها امرأة أو قبيلة يسم لم إذا
، كأنه أراد أن ال يتزوج البتة، -عليه الصالة والسالم- ألنه بيمينه هذا آثم، حالف على أن يخالف سنة النبي

 ، فهذا ال شيء.وهو بهذا مخالف لسنن المرسلين
 .سمعت ما أحسن وهذاقال مالك 

 وكذا كذا يفعل لم إن صدقة وماله ،طالق فهي أنكحها امرأة وكل الطالق أنت :المرأته يقول الرجل في مالك قال
 امرأة كل قوله وأما ،قال كما ، التي في عصمته هذه معينة طلقت، واحدة أو أكثر،فطالق نساؤه أما :قال. فحنث
بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر،  هذا نحو أو أرضا   أو قبيلة أو بعينها امرأة يسم لم فإنه طالق فهي أنكحها

 ما وليتزوج ذلك يلزمه فليسفي بلدن أخر، في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها، فاألمر فيه شيء من السعة، 
 ".بثلثه فليتصدق ماله وأما شاء

 كما في حديث سعد، والثلث كثير، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 امرأته يمس ال الذي أجل باب
 أن يستطع فلم امرأة تزوج من: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنيو 

ال مسها فإن ،سنة أجل له يضرب فإنه يمسها  ".بينهما فرق  وا 



 إلى ترافعه يوم من أم بها يبني يوم أمن األجل له يضرب متى شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني
 ".السلطان إلى ترافعه يوم من بل" :فقال ؟السلطان

 وال ،أجل له يضرب أنه أسمع لم فإني عنها اعتر  ثم امرأته مس قد الذي فأما: -رحمه هللا- مالك قال
 .بينهما يفرق 
 تعالى:  -رحمه هللا-يقول 
 امرأته يمس ال الذي أجل باب

ج عنين ال يطأ النساء، وجحد وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ، إن وافق، يعني العنين، تزوجت فإذا بالزو 
قال أنه عنين هذا ما يحتاج إلى تضرب له مهر، لكن إن ادعى أنه يطأ، لكن ما يدري ويش اللي أصابه، هذا 

، يأتي زمن تضرب عليه سنة، لتمر عليه الفصول األربعة؛ ألنه قد يأتي مثال  زمن برد فيضعف فيه بعض الناس
ال ببرد، فتقطع  حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي األجواء المعتدلة يقول: أنا وهللا ما أقدر أشتغل إال بحر وا 
جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول األربعة، فإذا مرت الفصول األربعة عرف أنه 

 رجل منتهي.
 أن يستطع فلم امرأة تزوج من: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد نع شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
ال مسها فإن ،سنة أجل له يضرب فإنه يمسها  ".بينهما فرق  وا 
األجل؟ إذا فرق بينهما بعد السنة، يستحق من  له يضرب متى شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثنيقال: 

ال ما يستحق؟ ال يستحق؛ ألن الفرقة جاءت   بسببه، من قبله.صداقه شيء وا 
 إلى ترافعه يوم من أم بها يبني يوم أمن األجل، له يضرب متى شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثنيقال: 

 ".السلطان إلى ترافعه يوم من بل" :قال ؟السلطان
 ألن السلطان هو الذي يضرب له هذه المدة.

 وال ،أجل له يضرب أنه أسمع لم فإني عنها اعترض ثم ، اعترفت أنه وطئها،امرأته مس قد الذي فأما: مالك قال
 .بينهما يفرق 

ال شيء واستطاع أن يطأ زوجته، وبعد ذلك  لكن نفترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوي مثال ، أكل منشط وا 
قيل له: هذه المنشطات تضرك، قال: أجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكالم، الذي مس امرأته ثم اعترض عنها 

نه يضرب له أجل، وال يفرق بينهما، الكالم فيمن عدم هذا األمر بالكلية، يضرب، لكن وجد منه الوطء لم أسمع أ
 ثم بعد ذلك انقطع، قال.

 طالب:....
 من؟

 طالب:.... 
 ،أجل له يضرب أنه أسمع لم فإني عنها اعترض ثم ، اعترفت أنه وطئها،امرأته مس قد الذي فأمامالك يقول: 

 .بينهما يفرق  وال



إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ، ثم لم يعد إلى ذلك، ما استطاع بعد ذلك، قد ال  نلك
 يستطيع بعد ذلك ال بمنشط وال بغير منشط، هاه.

 طالب:....
نفترض أنه اعترض بعد أن وطئها وطئا  مناسبا  له، وطء وهو شاب، وما في أدنى علة، وال أدنى مانع، وكان 

أ بالقوة، قريبة من الفعل وهو ما بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العالمات التي تدل يعني يط
ال ما  على الوطء، ثم بعد ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب وا 

 مرتين، الرجل يعني عنده يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده قدرة تامة في ليلة العرس ما اكتفى بمرة وال
 القدرة التامة، ما يدرى أصيب، يعني أصيب، حاول من الغد من بعده من ذاك، شهر ما استطاع.

 طالب:....
 إلى أن يضرب له أجل، هذا إذا تضررت وادعت عليه. ال، ال ال، ال مثل هذا ما يحتاج

 طالب:....
األصل، مقدم على الزواج وما عنده شيء عنين،  هي ترفع إلى السلطان، فرق بين شخص ال يطأ بالكلية من

وبين شخص كامل االستعداد، وفي ليلة الزواج بدال  من مرة أو مرتين خمس مرات مثال ، كامل قواه، ما في أدنى 
ضعف، ثم من الغد حاول، وبعد غد وذاك حاول، يمكن عين، يمكن شيء، بذل األسباب قرأ على نفسه، جاء 

إلى  استطاع تضررت، فرق بين العيب الالزم والطارئ، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمتبرقاة، ثم بعد ذلك ما 
 الحاكم وفسخ، نعم والطلب حينئذ منها، تفسخ بإيش؟ بخلع، بخلع، لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقها.

 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6)الطالق كتاب  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 م عليكم ورحمة هللا وبركاته.السال
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 قتعالى: باب جامع الطال  -رحمه هللا-قال المؤلف 

قال لرجل من  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "بلغني أن رسول هللا 
 ثقيف أسلم.

 أسلم.
قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم  -صلى هللا عليه وسلم-"بلغني أن رسول هللا  قال:

 .))أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن((الثقفي: 
ن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد وحدثني ع

 -رضي هللا تعالى عنه-هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة 
ركها حتى تحل وتنكح يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم ت

 زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها األول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طالقها".
 : وعلى ذلك السنة عندنا التي ال اختالف فيها.-رحمه هللا-قال مالك 

ل: فدعاني عبد وحدثني عن مالك عن ثابت بن األحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قا
ذا قيدان من حديد وعبدان  هللا بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وا 
ال والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطالق ألفا قال:  له قد أجلسهما فقال: طلقها وا 

ته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد هللا وقال: فخرجت من عنده فأدركت عبد هللا بن عمر بطريق مكة فأخبر 
نها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد هللا بن الزبير  ليس ذلك بطالق وا 
وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد هللا بن عمر، قال: فقال لي 

لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن األسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره  عبد هللا بن الزبير:
أن يعاقب عبد هللا بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد 

 هللا 
 فجهزت

 أحسن هللا إليك.
 عمر وامرأتي  قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد هللا بن

 امرأتي، امرأتي.
 أحسن هللا إليك.
 جهزت امرأتي.

قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد هللا بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد هللا بن عمر ثم 
 دعوت عبد هللا بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

 }يا أيها الذين آمنوا{د هللا بن عمر قرأ: وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار أنه قال: سمعت عب
 يا أيها النبي.



 أحسن هللا إليك.
 لقبل عدتهن }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن{قرأ: 

 قبل، يعني الستقبال العدة.
 أحسن هللا إليك.

 لقبل عدتهن. }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن{
 ل طهر مرة.قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في ك

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
ن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها  تنقضي عدتها كان ذلك له، وا 

}الطالق مرتان : -تبارك وتعالى-بدا، فأنزل هللا راجعها ثم طلقها، ثم قال: ال وهللا ال آويك إلي، وال تحلين أ
فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{

 يطلق.
 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي 

 الديلي.
 أحسن هللا إليك.

ها وال حاجة له بها وال يريد إمساكها كيما يطول عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجع
}وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم : -تبارك وتعالى-بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل هللا 

 يعظهم هللا بذلك. نفسه{
ذا طلق وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئال عن طالق السكران فقاال: إ

ن قتل قتل به.  السكران جاز طالقه، وا 
 : وعلى ذلك األمر عندنا.-رحمه هللا-قال مالك 

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق 
 بينهما".

 قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
 ى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصل

 أما بعد:
 تعالى: باب جامع الطالق -رحمه هللا-فيقول المؤلف 

يعني مسائل متفرقة التي ال يجمعها باب واحد، لعدم تماثلها في األحكام، تجمع هذه المسائل المتفرقة في باب 
 في جميع الكتب السابقة من موطئه يصنع هذا. -رحمه هللا-يسمونه الجامع، واإلمام مالك 

 باب جامع الطالق:
قال لرجل  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "بلغني أن رسول هللا 

د على من ثقيف، اسمه كما جاء في الروايات: غيالن، غيالن بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة، ما زا



ذا تزوج خامسة فنكاحها باطل، وعقدها ليس بصحيح، وال تحتاج إلى طالق، ال تحتاج إلى طالق،  أربع حرام، وا 
إذا تزوج الخامسة بعد تحريم ما زاد على األربع، لكن غيالن ما كان عنده مشكلة؛ ألنه كان مشركا ينكح ما 

من عنده عشرون، من عنده مائة من النساء، فإذا شاء، ويوجد اآلن في بعض القبائل اإلفريقية من عنده عشر، 
أسلم الواحد منهم يمسك أربع، ويسرح ما زاد على ذلك، وحينئذ يختار، لماذا لم يقل اختر األربع األول، والست 

 الباقية دخلت على األربع فنكاحها ليس بصحيح، نعم؟
 طالب:.....

المسلم؟ ال؛ ألنه بالنسبة للعقد ال فرق بين األولى  نعم هو حال كفره، فهل يعامل في مثل هذه الصورة معاملة
والعاشرة في حال الكفر، وعلى هذا يخير، وال شك أن مثل هذا من باب الرفق به، كونه يختار األفضل فاألفضل 
عنده أولى من أن يقال: طلق من كانت بهذه الصفة أو من كانت بهذه الصفة؛ ألنه قد يؤمر بإمساك من ال 

ذا أسلم شخص عن خمس من النسوة، فقيل له: أمسك أربعا وفارق واحدة، يقول: فنظرت فإذا يرغب فيها، ول
 عتود عندي منذ ستين سنة، فطلقتها، قديمة عنده، نعم.

 طالب:.....
إيه تسريح، هو تسريح على كل حال، هو يطلق باعتبار أن من أسلم فرق بين من يعقد على خامسة في اإلسالم 

ق؛ ألن النكاح ما انعقد أصال، بينما انعقد عليها في حال الكفر نعم يطلق لماذا؟ ألن هذا ما يحتاج إلى طال
اإلسالم جاء وأقر العقود السابقة على ما هي عليه، أقر العقود السابقة، ثم لما كان لو هن أربع مثال ما صار 

حتاج إلى طالق، شيء، نكاحه صحيح، فعلى هذا نكاحه للعشر صحيح فيحتاج إلى طالق، نكاحه صحيح في
 نعم.

 طالب:.....
 في اإلسالم؟
 طالب:.....

ال إذا كان يعرف تعزير بالغ؛ ألن العقد على  تعزير بالغ شديد، إال إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، وا 
الخامسة بعد علمه به اآلن العقد على المحارم عقد على زوجة أبيه، مثل هذا يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه، 

من أعظم المحرمات، نعم لكن كونه يعقد عليها هذا استحالل لما أجمع على تحريمه، هذا مرتد، لكن لو عقد هذا 
على خامسة؟ اإلجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على األربع، لكن ليس كاإلجماع 

عدد أربع، وجاء في النصوص ما يدل على نكاح زوجة األب؛ ألن اآلية مثنى وثالث ورباع، تقتضي أن يكون ال
 على أربع كحديث الباب، لكن ليست داللته قطعية مثل داللة تحريم نكاح زوجة األب.

فهذا يعزر تعزير بالغ، وال يحكم عليه بالردة مثل ذاك، من عقد على خامسة ما يحكم عليه، في أقوال شاذة 
وليس خاص هذا القول بالرافضة يقولون بهذا، لكن  أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم النكاح إلى تسع،

غيرهم قد يستروح ويظن أو داللة اآلية عنده تقتضي هذا: مثنى وثالث ورباع، اجمع يصير تسع، يعني إذا فعل 
 ذلك فاهما داللة اآلية على هذا شبهة هذه، هذه شبهة، فال يحكم بردته لكنه يعزر تعزيرا بالغا.



على عمته، أو على أخته أو زوجة أبيه مما دلت النصوص القطعية على تحريمه،  أما من عقد على أخته، أو
وأجمع العلماء على ذلك، ولم يوجد مخالف، والنصوص ال تحتمل هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه 

 من يقتله، ويخمس ماله. -عليه الصالة والسالم-نعم، أرسل له النبي 
مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن : وحدثني عن -رحمه هللا-قال 

بن عوف وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
 سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا

 غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها األول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طالقها".
يعني نكاحها للزوج الثاني ال يلغي النكاح السابق، بينما لو كانت مبتوتة، لو طلقها ثالثا، ثم نكحت زوجا غيره، 

واحدة أو اثنتين، وهي المسألة التي سأل ثم رجعت إلى األول ترجع صفر، من جديد، وهذه ترجع بطالقها األول، 
أبا هريرة، وكأن أبا هريرة نسب هذا إلى عمر من خالل هذا السؤال  -رضي هللا تعالى عنه-عنها عمر 

أبا  -رضي هللا تعالى عنه-واإلقرار، أو يكون سمعه بعد ذلك أو قبل ذلك، المقصود أن هذه المسألة سأل عمر 
 ها، ترجع بطالقها األول، نعم.هريرة عنها، فقال: ترجع بطالق

 طالب:.....
 أهل العلم يستدلون به على هذا، نعم.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
ويهدم الثالثة، لكن هذا معروف عن عمر  ،يعني من باب أولى، يعني إذا هدم الزوج الثاني الثالث، يهدم الثنتين

، هذا واضح، واضح؛ ألنها تحل له، ولو بقيت الثالث ، وكون المطلقة المبتوتة تهدم نعم-رضي هللا تعالى عنه-
ما حلت له، وكونها تهدم واحدة ويبقى ثنتين أو واحدة ال دليل عليه، يعني المطلقة المبتوتة يعني إذا قلنا: 
المطلقة مرتين ترجع بطلقتيها، لماذا ال يقال أن النكاح هدم الثالثة وبقيت الثانية، صارت بحكم الرجعية، ألنه قد 
يقال مثل هذا، أو يقال بالمقابل إذا كان النكاح يهدم الثالث فلماذا ال يهدم الثنتين، المسألة مسألة مع النصوص، 
جارية مع النصوص، أما المبتوتة فإنها ترجع صفرا بدون طلقات، وهذا مقتضى حتى تنكح زوجا غيره، فإذا 

ين فتلغي األخيرة فقط، الزوجة الثانية أو األخيرة نكحت فال يخلو إما أن يقال: إنها ترجع صفر، أو ترجع بطلقت
 فقط، أو ترجع بواحدة، وكل هذا ال دليل عليه.

 قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي ال اختالف فيها.
قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن األحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني 

رحمن بن زيد بن الخطاب، ابنه، هذه أم ولد أبيه، فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة؛ عبد هللا بن عبد ال
ألن بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه، أو تزوج زوجة أبيه، يأنف من هذا، وهذا أم ولد ألبيه، قال: 

فدخلت عليه فإذا سياط فدعاني عبد هللا بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ابنه، هذه أم ولد أبيه، فجئته 
ال والذي يحلف به،  ذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، مبيت شر، قال: طلقها وا  موضوعة، سياط، وا 



، فعلت بك كذا وكذا، يعني جلدتك بهذه السياط، وقيدتك بهذين القيدين من الحديد، -جل وعال-وهو هللا 
 وبواسطة هذين العبدين.

ن كان الطالق على غير رغبته؛ ألنه لو كان قال: فقلت: هي الطالق أل فا، هي الطالق ألفا، نريد أن يتخلص، وا 
الطالق من رغبة منه ما احتاج إلى سياط، وما احتاج إلى قيود، المقصود أنه مكره، فقال: هي الطالق الفا، 

أنها تطلق بواحدة، ما يعني هل قوله: "ألفا" يدل على رضاه أو على أنه من غير رضا؟ نعم، ألنه قد يقول قائل: 
الداعي ألن يقول ألف، فقد أصدر األلف طلقة وهو مختار؛ ألن المكره يقتصر على أقل قدر يزول به اإلكراه، 
نعم، يعني لو أن واحدا اعترض شخصا، وقال: أعطني ألف، صائل قال: أعطني ألف، فإذا معه صرة فيها 

ال ليس برض  ا؟ عشرة آالف، قال: خذها كلها، هذا رضا وا 
 طالب:.....

هذا أقرب إلى الرضا ليش؟ ألنه يدفع بأقل قدر؛ يعني ممكن يقول له: ال، هذه تكفيك خمسمائة؟ نعم؟ يفاوضه 
 على األقل، لكن هنا ما فاوض، قال: الطالق ألف، وهذا واضح، واضح أنه غضبان ومكره، نعم.

 طالب:.....
 إيه، هو خشي من السياط، خشية السياط.

عنده فأدركت عبد هللا بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد هللا بن  قال: فخرجت من
عمر، غضب على عبد هللا بن عبد الرحمن بن زيد، فتغيظ عبد هللا، وقال: ليس ذلك بطالق، ليس ذلك بطالق، 

نها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، نعم طالق المكره، طالق المكره، وأحيا نما، وا  نا يستعمله بعض الوالة ألخذ وا 
البيعة لولده، هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية، وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من 

 تردد منه، أو خشي منه التردد من البيعة لولده، حلفه بالطالق، حلفه فإذا كان مكرها على ذلك لم يقع طالقه.
عني ما ارتحت، ومثل هذا الموضوع ال شك أنه يستمر التردد في النفس، فأرجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني، ي

 بسببه؛ ألنه لفظ بالطالق، فخشي أن يؤاخذ به ولو كان مكرها.
قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد هللا بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها أمير عليها فأخبرته بالذي كان 

ال لو كان الرغبة فيما أقل ما أخبره بفتوى  من شأني، وبالذي قال لي عبد هللا بن عمر، هو يريد هذه الزوجة، وا 
ابن عمر، ما أخبره بفتوى ابن عمر حتى ينظر في اجتهاده هل يوافقه ابن عمر أو يخالف ابن عمر، لكن العالم 

 إذا سئل وكان مترددا في الحكم فسمع فتوى من غيره جزم به.
، وبالذي قال لي عبد هللا بن عمر، من أجل إيش؟ أن يقول مثل ما قال ابن قال: فأخبرته بالذي كان من شأني

عمر، ال شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعض، قد يكون مترددا ثم إذا سمع أن مثل عبد هللا بن عمر 
 صاحب التحري والتثبت قال له: إن زوجتك، وما حصل شيء، بل مكره، عزم على ذلك، وبالذي قال لي عبد هللا
ال فاألصل أن ال يخبره بما سمع من الفتوى، حتى ينظر إلى ما عنده من علم ثم، حينئذ يناقشه،  بن عمر، وا 
لكن ابن عمر قال لي كذا، فما حجتك مثال، أو يرجع إلى ابن عمر فقال: قال لي ابن الزبير كذا، أو يرجح 

 بثالث.



إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن األسود الزهري وهو أمير قال: فقال لي عبد هللا بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع 
المدينة، يعني من قبل عبد هللا بن الزبير يأمره أن يعاقب عبد هللا بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، 
يسلمه زوجته، قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد، أخت المختار مرت بنا أكثر من مرة، امرأة 

، جهزت امرأتي، اآلن ثابت بن األحنف ويش عالقته بابن عمر، لتقوم امرأة ابن عمر بتجهيز هذه المرأة؟ عبد هللا
ابن عمر هو سبب الرد، نعم ابن عمر هو سبب الرد، فصارت العالقة قوية، حتى أن امرأة ابن عمر جهزت 

 و أصال ال يرغب في الزواج.المرأة، يعني ما جهزتها امرأة عبد هللا بن عبد الرحمن بن زيد، نعم، وه
 طالب:.....

 كيف؟
 طالب:.....

إيه، لكن هي ما لها عالقة صفية هذه، لكن باعتبار أن ابن عمر هو الذي أفتاه، صار لهم شوب اتصال بهذا، 
يعني هو الذي سبب له الرجوع، فصار في شوب اتصال، وفي أيضا قرابة بينهم، ابن عمه، نعم، لكن المرأة 

فية امرأة عبد هللا بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد هللا بن عمر ثم دعوت عبد هللا بن قال: فجهزت ص
 عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

صار هناك صلة، يعني قد ال تكون هذه الصلة مثل، قبل مثل ما صارت بعد، يعني صار سبب مبارك، رد 
ن كان هذا حكم شرعي، لكن أحيانا الن فس، الناس يتفاوتون، منهم من يرضى بالحكم، وسلم عليه زوجته، وا 

تسليما وال يناقش، وال، ومنهم من يبقى في نفسه شيء، يعني ذهب إلى فالن، فقال: عليك كفارة، ذهب إلى 
فالن، قال: ما عليك كفارة، تجده يميل إلى هذا الذي خفف عنه، فضال عن كون هذا حكم بأن زوجته بانت 

ولذلك تجدون الذين يفتون بعدم وقوع الطالق في الثالث، بعدم وقوع الطالق في  منه، وهذا أرجعها إليه،
الحيض، أحب إلى عموم الناس من الذي يفتون بالوقوع، ظاهر هذا، أحب إلى الناس من الذين يفتون بالوقوع، 

 ال سيما من يطلق.
 ثم دعوت ابن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

 }يا أيها النبي{ بن دينار أنه قال: سمعت عبد هللا بن عمر قرأ: قال: وحدثني عن مالك عن عبد هللا
بالنسبة لطالق المكره، اختلف فيه، فعند األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد، وجماعة من أهل العلم أنه ال يقع، 

و قول أبي حنيفة وبه قال ابن عمر وابن الزبير كما في هذه القصة، قالوا: ال يقع، ومنهم من قال: أنه يقع، وه
وأصحابة، وبعض أصحاب الشافعي يفرقون بين أن ينوي الطالق بعد اإلكراه، وبين أن ال ينوي، فإن نواه وقع، 
ن لم ينوه لم يقع، يعني أكره على الطالق فنواه، كمن أكره على الوقوع في الفاحشة، يقول أهل العلم: أن الزنا ال  وا 

ألنه ال ينتشر إذا أكره عليه، وكان بالفعل مكره، لكن إن رضيت نفسه بذلك  يمكن إكراه الرجل عليه، نعم، لماذا؟
بعد اإلكراه، وال شك أنه يأثم، بدليل دليل الرضى أنه انتشر، وجامع، ولو لم يرضى بالفعل وصادق ما حصل 

 منه هذا، هذا حجة من يقول أن الزنا ال يمكن اإلكراه عليه.
يقاع، إال بمجرد اللسان، وقلبه مطمئن إلى زوجته، قلبه مطمئن إلى زوجته، وهنا لو كان بالفعل مكرها ما نوى إ

 مرتاح إليها، أما إذا نواه، فزال حكم اإلكراه، ولذا يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا.



 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
 إيه بعد الزوال؟؟؟؟ بعد زوال اإلكراه.

 طالب:.....
ظ الطالق صريح ال يحتاج إلى نية، وال يحتاج إلى، خالص، فأبو حنيفة ال، ال ال، هم يوقعونه، مادام لف

وأصحابه قالوا: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطالق والعتق، البيع ال يصح، والطالق 
ال من أكره }إ: -جل وعال-مع قوله  ))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((والعتق يقع، من األدلة 
فإذا كان الشرك والكفر ال يقع مع اإلكراه، إذا كان القلب مطمئنا باإليمان، فألن ال يقع  وقلبه مطمئن باإليمان{
 الطالق من باب أولى.

 وعن مالك
}يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن دينار أنه قال: سمعت عبد هللا بن عمر قرأ: 

 لقبل عدتهن {فطلقوهن
 يعني لوقت عدتهن، الستقبال عدتهن.

 قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.
ال يطلق في حيض؛ ألنه ال تستقبل به العدة، وال يعد منها، ويكون الطالق في الطهر، لكن داللة اآلية على أن 

أن األقراء هي األطهار، وهذا قول  األقراء هي األطهار، كما قالوا، وجه االستدالل من اآلية، يعني من يرى 
ا وقد تقدم، وبه يقول المالكية والشافعية، استدلوا باآلية، وفي تفسير عائشة أن فطلقوهن -رضي هللا عنه-عائشة 

لعدتهن، استقبال عدتهن في الطهر، مثلما هنا، وال شك أن الطهر القرء ال شك أن القرء مشترك بين الحيض 
ل له أصل، وكل له ما يدل له، وعرفنا المسألة فيما تقدم، ومن أقوى األدلة للحنابلة وبين الطهر، ومن اختار ك

 يعني الحيض. ))دعي الصالة أيام أقرائك((والحنفية: 
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 

ن طلقه ا ألف مرة، يعني هذا قبل تحديد الطالق بالثالث، فعمد رجل إلى امرأته تنقضي عدتها كان له ذلك، وا 
فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: ال وهللا ال آويك، أوى يؤي، أو يؤي، أو يأوي 

إذا أراد أن توؤي إذا أوى بنفسه، ال آويك، يعني ال آوي إليك، ال آويك، يعني ال آوي إليك، وال يؤويك، أو أويك 
تبارك -إليه، إلي، وال تحلين أبدا، ولو قال: ال آويك إلي، يعني ال أضمك إلي، وال تحلين أبدا، فأنزل هللا 

فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ، لما  }الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{: -وتعالى
ئة، بدأ من جديد؛ ألن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه، نزلت اآلية، من طلق مرة مرتين، ثالث، عشر، ما
 من بلوغه، من يومئذ من طلق منهم أو لم يطلق.

وهذا مرسل؛ ألن عروة ما أدرك وقت نزول اآلية، وقت التنزيل، وال أدرك السبب، سبب النزول، لكنه موصول 
 عند الترمذي.



ل كان يطلق امرأته ثم يراجعها وال حاجة له بها، ال حاجة قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرج
نما من أجل اإلضرار بها، وال يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل هللا  تبارك -له بها، وا 

 يعظهم هللا بذلك. }وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه{: -وتعالى
 نه إذا أراد الرجعة واإلمساك، أن يكون عن رغبة، ال عن إضرار.يعظهم هللا بذلك، أ

قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئال عن طالق السكران فقاال: إذا 
ن قتل قتل به.  طلق السكران جاز طالقه، وا 

 قال مالك: وعلى ذلك األمر عندنا.
قل مناط التكليف، فالمجنون ال يقع طالقه، فهل في حكمه السكران؟، بينهما السكران ال شك أنه ال يعقل، والع

وجه من الشبه وبينهما شيء من االفتراق، فوجه الشبه بين السكران، والمجنون، كالهما ال يدري ما يقول، ال 
سببا في جنونه يعي ما يقول، كالهما ال يعي، فهو من هذه الحيثية مثله، لكن الفرق بينهما أن المجنون لم يكن 

بخالف السكران، هو المتسبب في إزالة عقله، فإيقاع الطالق عليه إيقاع الطالق بالنسبة للسكران، من باب 
التشديد في العقوبة عليه، باعتبار أن هذا األمر هو الذي ارتضاه، فيتحمل تبعته، ومن باب ربط األسباب 

 ا السبب من أثر.بالمسببات، فمادام هو المتسبب يتحمل ما ترتب على هذ
الجمهور من الفقهاء يوقعون طالق السكران، يوقعون طالق السكران، وقال قوم: ال يقع، وهؤالء منهم المزني 
سحاق، والسبب في ذلك سببه اختالفهم هل حكمه حكم المجنون،  وبعض أصحاب الشافعي، وداود وأبو ثور، وا 

فساد على عقله، فيوقع تغليظا عليه، ومن لم يوقعه قال: أو بينهما فرق، فمن أوقعه قال: إنه هو الذي أدخل ال
أنه ال يرى طالق السكران، وزعم بعضهم أنه ال  -رضي هللا عنه-إن العقل شرط التكليف، وجاء عن عثمان 

 مخالف له من الصحابة.
نون؟ قال: ال، قال: استنكهوه، أبك ج -عليه الصالة والسالم-في قصة ماعز لما جاء معترفا بالزنا، وردده النبي 

سأل قومه، قالوا: ما علمنا إال أنه وفي العقل من صالحينا، يعني ما فيه جنون، ثم قال: استنكهوه، قال: شربت 
القصد منه  -عليه الصالة والسالم-خمرا؟ قال: ال، قال: استنكهوه، شموه، شموه؛ ألن مثل هذا الترديد من النبي 

أن يتأكد ومثل هذا يفعل مع من تقع منه  -عليه الصالة والسالم-نبي أن يرجع، عن اعترافه، وما رجع فأراد ال
الهفوة أو الزلة ويأتي تائبا منيبا لينفذ عليه الحد، والمجتمع نظيف، ما فيه من القضايا ما يجعل الوالي يضرب 

يصلح لكل بيد من حديد على هؤالء المجرمين؛ ألن مثل هذا، هذا الصنيع والترديد لماعز، والتلقين، هذا ما 
شخص كما أنه ال يصلح لكل مكان، وال يصلح لكل زمان، فالظروف ال شك أنها تختلف، واألشخاص يختلفون، 

لى رسوله، ليقام عليه الحد،  -جل وعال-يعني فرق بين من حصلت منه هفوة أو زلة، ثم جاء تائبا إلى هللا  وا 
صالحا، ويفيد ويفاد منه، مثل هذا ال مانع من  مثل هذا ال شك أن توبته هدمت أثر الذنب، ولعله يبقى فيعمل

أن يستر عليه، وبين أن يلقن بعض ما يدعوه يرجع عن إقراره، وبين شخص له جرائم وله سوابق، وكل ما كاد 
أن يقع فر، وآذى المسلمين، وهتك أعراضهم، مثل هذا ال يلقن، بل هذا يفرح به، وال يستر عليه، وفرق بين أن 

نسبة لوقوع المخالفات فيه، يعني ال تكاد تذكر النسبة، يعني في العصر، في العهد النبوي يكون المجتمع ال 
خمس قضايا من الزنا، خمس قضايا من الزنا، فقط، طول مدة الرسالة، وبعد ذلك يأتي من يقول أن مثل هذه 



تعد ظاهرة، نسأل هللا القضايا سهل، حتى قال بعضهم صرح بأن عشرة بالمائة ما تعد ظاهرة، عشرة بالمائة ما 
 العافية، يعني إذا كان البلد فيه مليون وزنا مائة ألف هذه ما هي بظاهرة.

 طالب:.....
 ال، إذا وصل األمر إلى هذا الحد ال بد من الحزم والعزم في القضاء على دابر الفساد والمفسدين.

يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق  قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا لم
 بينهما".

 قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
ألن النفقة واجبة عليه، فإذا عجز قصر في النفقة ال شك أن لها طلب الفسخ، طلب الفسخ؛ ألنه ال يمكن بقاءها 

 بدون نفقة، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 امال: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح
حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد هللا 

ما عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: آخر -رضي هللا تعالى عنه-بن عباس وأبو هريرة 
-رضي هللا عنه-الرحمن على أم سلمة  األجلين وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد

فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها  -صلى هللا عليه وسلم-ا زوج النبي 
بنصف شهر، فخطبها رجالن أحدهما شاب واآلخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحلي بعد وكان 

))قد حللت فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ثروه بها، فجاءت رسول هللا أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤ 
 .فانكحي من شئت((

ما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
عنده أن عمر وهي حامل فقال عبد هللا بن عمر: "إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من األنصار كان 

 بن الخطاب قال: "لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت"
 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة 

 مخرمة
 أحسن هللا إليك.

صلى -عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول هللا 
 ))قد حللت فانكحي من شئت((: -يه وسلمهللا عل

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد هللا بن عباس وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت" 

فبعثوا كريبا مولى  -يعني أبا سلمة-يرة فقال: أنا مع ابن أخي وقال ابن عباس: آخر األجلين، فجاء أبو هر 
يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها  -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي 



))قد فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول هللا 
 .ت فانكحي من شئت((حلل

 : وهذا األمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا".-رحمه هللا-قال مالك 
 تعالى: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامال:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

الت : وأو -جل وعال-جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر، وعشرا، أربعة أشهر وعشر، وجاء قوله 
األحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنظرا لتعارض اآليتين في الظاهر، قال أهل العلم: أن الحامل تخرج بوضع 
الحمل، ومنهم من قال: أنها تعتد أقصى األجلين، أقصى األجلين، لكن ال يعرف من يقول أنها تعتد أربعة أشهر 

 وعشرا حتما، إال إذا كانت بعد وضع الحمل.
ور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل ولو كان خروج حديث سبيعة المذك

الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره، ولو لم يغسل، ولم يدفن، خالص مادام الوالدة 
 ينئذ إحداد.حصلت بعد الوفاة ولو بشيء وزمن يسير، فإنها حينئذ تكون قد خرجت من عدتها، وال يلزمها ح

قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد 
هللا بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: آخر األجلين، يعني إذا ولدت 

ذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد، قبل األربعة أشهر وعشر، ال بد أن تمكث أربعة أشهر وعش ر، وا 
تنتظر حتى تلد، تعتد آخر األجلين، وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن 

فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: ولدت  -صلى هللا عليه وسلم-عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي 
بعد وفاة زوجها بنصف شهر، ويفتون بالدليل، والفتوى بدليل، إذا كان الدليل مطابق للسؤال، سبيعة األسلمية 

فأولى ما يؤتى به الدليل من الكتاب أو السنة فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف 
ووافقت الشاب، شهر، فخطبها رجالن أحدهما شاب واآلخر كهل، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إليه، 

ن لم تذكر هذه  وأعرضت عن الكهل، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وا 
القصة بالتفصيل، اسمه أبو السنابل بن بعكك، في الصحيح، ما فيه أنه كان خاطب، وكان كهل، وتقدم بين 

 يديه شاب، وقدم عليه.
 هاه؟

 طالب:.....
لكنه خطبها، ما قال هذا الكالم من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا  هو رآها تتجمل،

التفصيل، هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال الشيخ: لم تحلي بعد، على شان إيش؟ أهلها غيب، أهلها غائبون، 
إلى الكهل، فهو يريد وفي الغالب أن األب وهو كبير السن، ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب، قد يميل 

-أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم، وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول هللا 
 .))قد حللت فانكحي من شئت((فقال:  -صلى هللا عليه وسلم

ذا جاء، ابن شهاب يقول: ال مانع أن تتزوج وهي في دمها، غير أن ال يقربها زوجها.  وا 
 : وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر، نعم.قال



 طالب:.....
 للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء، هاه؟

 طالب:.....
هذا اإلحداد، هذا اإلحداد، أما مجرد تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، كانت سنة قبل اإلسالم سنة، متاعا إلى 

 ، نعم.الحول غير إخراج، ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر
 طالب:.....

 هاه؟
 طالب:.....

خالص انتهى؛ ألننا نجزم، خالص، الرحم برئ، واإلحداد مربوط بالعدة، اإلحداد مربوط بالعدة، لو لم تعلم بوفاة 
 زوجها إال بعد مضي العدة، ما عليها إحداد وال عدة خالص.

 طالب:.....
 نعم.

 طالب:.....
 إيه ولي، ولي النكاح معين ومفروغ منه.

 الب:.....ط
ال الشايب.  إي نعم مفروغ منه، يعني اختاري تبين الشاب وا 

 طالب:.....
ال، ما هو باختارين من شئت، أنكحي من شئت، هذه المشيئة سببها ومردها إلى الولي، ال، إلى الزوج، تقدم لها 

 أكثر من واحد اختاري واحد منهم.
ل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر، أنه سئ

هللا بن عمر: "إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من األنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: "لو 
 وضعت وزوجها على سريره لم يدفن، ولم يغسل أيضا "لم يدفن بعد لحلت"

سور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة األسلمية نفست قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن الم
))قد حللت : -صلى هللا عليه وسلم-بعد وفاة زوجها بليال، نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول هللا 

 فانكحي من شئت((
 هذا ظاهر.

بن عبد قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد هللا بن عباس وأبا سلمة 
الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد 

 حلت" وقال ابن عباس: آخر األجلين، يعني تعتد آخر األجلين.
ضل، وال يلزم أن يكون القول الصواب مطرد عند األعلم؛ ألنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفا

ن كان األصل أن الفاضل أفضل، وال فضل إال لمزيد العلم.  وا 



فبعثوا كريبا مولى عبد  -يعني أبا سلمة-فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، 
ولدت يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي 

))قد حللت فانكحي فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول هللا 
 .من شئت((

 أوالت األحمل أجلهن أن يضعن حملهن.
 قال مالك: وهذا األمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا" نعم.

 طالب:.....
برهم، ثم ذهب أبو سلمة يتأكد، أو العكس، ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر إيه، وال يمنع أنه ذهب كريب، وجاء أخ

 موافقا لرأيه، قال ابن عباس: روح أنت يا كريب تأكد، ما يمنع، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل:
كعب بن عجرة أن الفريعة حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
 -صلى هللا عليه وسلم-بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول هللا 

تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم 
أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم  -عليه وسلمصلى هللا -لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول هللا 

قالت فانصرفت  ))نعم((: -صلى هللا عليه وسلم-يتركني في مسكن يملكه وال نفقة، قالت: فقال رسول هللا 
))كيف أو أمر بي فنوديت له فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول هللا 

 ))امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله((القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال:  فرددت عليه قلت؟((
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته 

 فاتبعه وقضى به.
ب أن عمر بن الخطاب وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي

 كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. -رضي هللا عنه-
ن امرأته جاءت إلى عبد هللا بن  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وا 

ل يصلح لها أن تبيت ما، فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته ه-رضي هللا عنه-عمر 
فيه؟ فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا 

 أمست فتبيت في بيتها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث 

 انتوى أهلها".
 : وهذا األمر عندنا.-حمه هللار -قال مالك 

ما أنه كان يقول: "ال تبيت المتوفى عنها -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
 زوجها وال المبتوتة إال في بيتها".



 تعالى: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 زمها العدة واإلحداد، وترك الزينة، ولزوم البيت.المتوفى عنها زوجها يل

لذا قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول هللا 

تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، جاءها نعي زوجها وهي في بيته، فأرادت أن  -صلى هللا عليه وسلم-
 تذهب إلى أهلها، آنس لها،، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه

-عليه السالم-براهيم القدوم: هذا مكان موضع على ستة أميال من المدينة، ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إ
، اختتن وعمره ثمانون سنة بالقدوم، منهم من يقول: موضع، ومنهم من يقول: اآللة، اآللة التي تكسر بها 

 الحطب والخشب وما أشبه ذلك، يسمى القدوم، نعم.
 طالب:..... 

 كيف؟
 طالب:.....

ال ال.  على مدين ما أدري وهللا، ما أدري هل هو باق بهذا االسم وا 
أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم  -صلى هللا عليه وسلم-فقتلوه،، قالت: فسألت رسول هللا  لحقهم

يتركني في مسكن، مسكن إيجار، لم يترك لها مسكن ملك، وال نفقة، آجار، فليست له ميزة، واحتمال أن يتم، 
 يد أن تنتقل إلى أهلها من اآلن.اآلجار، تتم مدة اإليجار قبل أن تنقضي عدتها فتضطر إلى االنتقال، تر 

 ))نعم((: -صلى هللا عليه وسلم-قالت: فقال رسول هللا 
قال: نعم،  ))أتسمع النداء؟((فلما انصرف ناداه، قال:  ))نعم((مثلما قال البن أم مكتوم أتجد لي رخصة؟ قال: 

أو أمر  -ى هللا عليه وسلمصل-وهذه لما انصرفت قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول هللا 
))امكثي في بيتك فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال:  ))كيف قلت؟((بي فنوديت له فقال: 

 ))امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله(( حتى يبلغ الكتاب أجله((
يوجد من يفتيها بأن تخرج لغير  المعتدة من وفاة ال تخرج من بيتها إال لضرورة، واآلن ،وعلى هذا فالمرأة معدة

 ضرورة، تخرج لبيعها وشراءها، وتخرج لدراستها وتدريسها، هذا تضييع لهذا الحكم.
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، يعني لو كانوا جاءتها الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها، مات  

جدت مكانا آمنا في البلد الذي هي فيه، ال يقال تستمر زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان اآلمن، إال إذا و 
مسافرة، تستمر مسافرة حتى تنقضي عدتها، قالت: فلما كان عثمان، يعني جاء وقته، عثمان، كان هذه تامة، 

 وجد، وحصل وقت عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
وأرضاه، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه على  -رضي هللا عنه-يعني عمل بهذا الحكم 

 .-عليه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:.....

 هاه؟



 طالب:.....
وهللا األصل أنها تعتد في بيتها، تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، من 

وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية، أما إذا لم أصل المال، إال لو مثال تيسر تصفية التركة، 
يعرف، وبقيت التركة ما قسمت إال بعد فتبقى، أجار وانتهت المدة، واألصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من 

 ملكه، انتقل، انتقل لكن إن كان باقيا لم يقسم فاألمر فيه سعة، إن كان مقسوم فأجر السن عليها.
ن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن قال: وحدثني ع

 الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.
يعني يكثر السؤال، إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البالد، وجاء وقت الحج وهي فرصة 

ن رجعت إلى بلدها لن تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج،  العمر، يعني لو كانت في بيتها ما حجت، وا 
فتسال، تقول: إما أن أترك الفريضة ركن اإلسالم األعظم، وأجزم أنني ما أني براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ 

 -جل وعال- وأبتعد الرجال، وال البس لباس زينة، وال ذهب وال غيره، فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق هللا
يرد المتوفى  -رضي هللا عنه-في الحج، الذي هو ركن من أركان اإلسالم، بين حق الزوج، لكن كان عمر 

 عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وهذا هو األصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة.
ن امرأته جاءت إلى عبد هللا  قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وا 

بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة، لهم حرث، لهم زراعة، تموت إذا ما تولتها، وسألته 
هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ تبيت في الحرث، في المزرعة، فنهاها عن ذلك، ال تبيت إال في بيتها، فكانت 

في حرثهم، سحر بحيث ال يراها الناس، ال يراها الناس، بحيث ال يراها الناس  تخرج من المدينة سحرا فتصبح
فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء وال 

 نور، وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها، وعدم تبسطها وتجملها للخطاب.
 طالب:.....

 نعم.
 ب:.....طال

 تطلع تدرس؟
 طالب:.....

 ال، ال.
 طالب:.....

 كيفظ
 طالب:.....

فيه إجازات وفيه أشياء، ال، ال التدريس أمره أسهل، أ مره أسهل من الحرث، وال هي  ،ال، ال في بدائل، فيه
 برائحة؛ ألنها في الحرث لم تخلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولم تذهب سحر، تذهب الساعة سبع، وترجع



الظهر، وجالست إلى المساء بحيث، ال، ال الفوارق كثيرة، الفوارق كثيرة، نعم، طبيبة تجلس في بيتها، تجلس في 
 البيت أبد.

يتوفى عنها زوجها:  -تسكن البادية–قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية 
 إنها تنتوي حيث انتوى أهلها".

ال شيء، تجلس عند أهلها، ولو كان في البداية، لكنها تلزم الخباء وال يعني ما تكلف  أن يستأجر لها بيت، وا 
 تتعرض للرجال.

 قال مالك: وهذا األمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول: "ال تبيت المتوفى عنها زوجها وال المبتوتة إال 

 ى عنها زوجها وال المبتوتة إال في بيتها".في بيتها". "ال تبيت المتوف
أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها، تبيت في زوجها، ال يجوز لها أن تخرج، وال تخرج إال أن تأتي بفاحشة 

 مبينة، أما بالنسبة للمتوفى عنها، أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :سيدها هاعن توفي إذا الولد أم عدة باب
 الملك عبد بن يزيد إن: "يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 بينهم ففرق  ،حيضتين أو حيضة بعد فتزوجوهن ،هلكوا رجال أوالد أمهات وكن نسائهم وبين رجال بين فرق 
 يتوفون  والذين}: كتابه في هللا يقول هللا سبحان :محمد بن القاسم فقال ".وعشرا   أشهر أربعة ون يعتد حتى
 .األزواج من هن ما {أزواجا ويذرون  منكم

 ".حيضة سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة: "قال أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني
 عنها توفي إذا الولد أم عدة: "يقول كان أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 ".حيضة يدهاس
 .عندنا األمر وهو :مالك قال
ن :مالك قال  .أشهر ثالثة فعدتها تحي  ممن تكن لم وا 

 :سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 الملك عبد بن يزيد إن: "يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 بينهم ففرق  ،حيضتين أو حيضة بعد فتزوجوهن ،هلكوا رجال أوالد أمهات وكن نسائهم وبين رجال بين فرق 
 يتوفون  والذين}: كتابه في هللا يقول هللا سبحان :محمد بن القاسم فقال ".وعشرا   أشهر أربعة ون يعتد حتى
 .األزواج من هن ما {أزواجا ويذرون  منكم

 ".حيضة سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة: "قال أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني
 عنها توفي إذا الولد أم عدة: "يقول كان أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".حيضة سيدها
 .عندنا األمر وهو :مالك قال



ن :مالك قال  .أشهر ثالثة فعدتها تحي  ممن تكن لم وا 
 :سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة بابتعالى:  -رحمه هللا-يقول المؤلف 

ال ما يجتمع، أمة وزوجة  هذه تستبرأ؛ ألنها ملك يمين، ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد، وزوجة، يجتمع وا 
يجتمع، يعني للحر أن يتزوج األمة، للعبد أن يتزوج األمة، وحينئذ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف، نصف 

خمس ليال، شهران وخمس ليال، لكن قد يقول قائل: إن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة ال العدة، شهران و 
تحصل بهذه المدة، البراءة ال تحصل بهذه المدة، هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟ إيه إذا حاضت عرفنا 

 أنها ما، لكن ما حاضت، شهرين وخمس ليال، نقول: طلعت من العدة؟
 طالب:......

إيه لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر عشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، ما ندر هذا ما له حكم، 
لكن الغالب أيضا  أنها في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف الحمل، إال بالوسائل الحديثة، 

ل موجودة، لكن ال توجد عند كل النساء، هذه المسألة مفترضة في عدمها، قد يقول قائل: إنه مثال  مقدمات الحم
اآلالم، وهذه التصرفات ال توجد عند جميع النساء، فال يعلق عليها حكم، والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، 
فال يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة؛ ألن التركيب للحرة مثل التركيب لألمة، ما يقال وهللا األمة يتبين حملها 

شهر، والحرة يتبين بأربعة أشهر، واألمة يتبين بشهرين، ما بينهن فرق، تخرج من العدة إذا كانت زوجة بأربعة أ
 بشهرين وخمس ليال، نعم.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 تخرج، لكن احتمال تصير حامل، بعد إيش؟

 طالب:......
حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة  أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول: أمة زوجة لحر أو عبد، عدتها

الحرة شهران وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال، وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل؛ 
 ألن الحمل ال يتبين بهذه المدة، كيف؟

 طالب:......
اضت أو لم ال، ال إذا، مقتضى قولهم شهرين وخمس ليال أنها خالص بمضي ههذ المدة تخرج من العدة، ح

 تحض، ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أ، يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح، يتبين الحمل.
 طالب:......
 ويش لون؟

 طالب:......
 يعني هذه لما ما ارتفع حيضها، تقصد ما ارتفع حيضها؟

 طالب:.....



 تقصد الصغيرة أو اآليسة؟
 طالب:..... 

 نعم؟
 طالب:.....

حاضت انتهى اإلشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها،  ال، إذا
 فرق، نعم؟

 ط
ال، أما االستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر، أن الرحم بريء، لكن االعتداد بشهرين وخمس ليال ال يدل على 

 ج. براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر إلى حق الزو 
 طالب:.....

 طيب شهرين وخمس ما تبين.
 طالب:.....

 كيف؟
 طالب:..... 

 فكيف نصنع اآلن؟
 طالب:.....

 يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة وبأي عالمة؟
 طالب:.....

 إيه معروفة ما هو من تجاوز، لكن الكالم على طردهم أن عدتها من الوفاة شهرين وخمس ليال.
 :.....طالب

ال، العدد مربوطة بالمرأة، والطالق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقا ، نعم، المقصود أن العلة التي من 
أجلها وجدت العدة، نعم مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل ال بد أن من العلم براءة 

 رحمها بيقين، بأي وسيلة كانت.
 .سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة

 الملك عبد بن يزيد إن: "يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ، يعني استبراء،حيضتين أو حيضة بعد فتزوجوهن ،هلكوا رجال أوالد أمهات وكن نسائهم وبين رجال بين فرق 
 ".وعشرا   أشهر أربعة ون يعتد حتى بينهم ففرق 

يتربصن بأنفسهن  أزواجا ويذرون  منكم يتوفون  والذين}اآلن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو األرحام، أو عمال  با 
}  َ كأنه عمل بهذه اآلية أن كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشرا ، وال شك أن هذا من  أربعة أشهر وعشرا 

 جهله.
 .األزواج من هن ما {أزواجا ويذرون  منكم يتوفون  والذين}: ابهكت في هللا يقول هللا سبحان :محمد بن القاسم فقال



ذا توفي أعتقها ولده. نما هن قبل وفاة السيد في حكم اإلماء، وا   ما هن من األزواج، وا 
 ".حيضة سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة: "قال أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني

 " يعني االستبراء بحيضة.حيضة يدهاس عنها توفي إذا الولد أم عدة"
 سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة: "يقول كان أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".حيضة

 .عندنا األمر وهو :مالك قال
ن :قال  .أشهر ثالثة فعدتها تحيض ممن تكن لم وا 

ثالث الحيض، ثالثة األقراء في مقابلها ثالثة أشهر،  يعني بدل حيضة ثالثة أشهر، لماذا ال يكون شهر؟ ألن
 فكيف تكون ثالثة األشهر في مقابل حيضة، نعم؟ باعتبار أنها آيسة.

إذا كان االعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا: عدة األمة حيضتان، بعضوه نعم، الثانية لم تتبعض، ما قال واحدة 
 م يقولوا شهر ونصف، مثل ما قالوا شهران وخمس ليال؟ ونصف، لكن ثالثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا ل

 طالب:.....
 ثالثة اشهر؟
 طالب:.....

ذا كانت  ال، الحائض معروفة أنها تستبرأ بحيضة ال إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، وا 
 ممن ال تحيض، إن لم تكن لم تحيض فعدتها ثالثة أشهر، نعم.

 طالب:.....
 كيف؟ 

 ... طالب:..
ن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثالثة أشهر، إذا كانت تحيض استبراء بحيضة، إذا كانت ممن ال  عندك، وا 

 تحيض فعدتها ثالثة أشهر.
ذا عاملنا على أنها آيسة قلنا، وهي عدة طالق ثالث حيض، نعم،  أنا أقول: مقتضى القياس أن تكون شهر، وا 

 متوفى عنها من اإلماء شهران وخمس ليال.قلنا: أنها شهر ونصف، مثلما قلنا في عدة ال
 طالب:.....

 شرح إيش يقول؟ ويش يقول الشارح على هذا؟
 طالب:.....

 على ثالثة أشهر آخر شيء؟
 طالب:.....

 استبراء من ال تحيض بثالثة أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة؟
 ا عن األحرار؟ يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخصه

 طالب:.....



 األمة؟
 طالب:.....

 ال، هم قالوا استبراء، إذا كانت أمة استبراء بحيضة، نعم.
 طالب:.....

 عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.
 طالب:.....

 هاه؟
 طالب:.....

 يعني ال يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فاآليسة حكمها ثالثة أشهر، في شيء عندك؟
 لب:.....طا

الحكم واحد، يعني عدة اآليسة المطلقة وعدة األمة إذا توفي عنها زوجها، لكن هذا من باب الجمع والتفريق، 
 يعني جمع بين المتماثالت ال شك، لكن التفريق بين المتماثالت فيه أيضا  ما فيه.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

ِة اأْلََمِة ِإَذا ُتُوفَِِي َسيُِِدَها أَ   ْو َزْوُجَها:َباب ِعدَّ
َثِني َيْحَيى َعْن َماِلك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب َوُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر َكاَنا َيُقواَلِن: ُة اأْلََمِة ِإَذا َهَلَك  َحدَّ "ِعدَّ

 َعْنَها َزْوُجَها َشْهَراِن َوَخْمُس َلَياٍل".
َثِني َعْن َماِلك َعْن اْبِن ِش   َهاٍب ِمْثَل َذِلَك.وَحدَّ

ْجَعُة ُثمَّ َيُموُت َوِهَي ِفي عِ  -رحمه هللا-َقاَل َماِلك  ِتَها ِفي اْلَعْبِد ُيَطلُِِق اأْلََمَة َطاَلق ا َلْم َيُبتََّها ِفيِه َلُه َعَلْيَها ِفيِه الرَّ دَّ
َة اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها شَ  نََّها ِإْن َعَتَقْت َوَلُه َعَلْيَها َرْجَعٌة، ُثمَّ َلْم ِمْن َطاَلِقِه: ِإنََّها َتْعَتدُّ ِعدَّ ْهَرْيِن َوَخْمَس َلَياٍل، َواِ 

َة اْلُحرَِّة اْلُمتَ  ْت ِعدَّ ِتَها ِمْن َطاَلِقِه اْعَتدَّ َوفَّى َعْنَها َزْوُجَها َأْرَبَعَة َتْخَتْر ِفَراَقُه َبْعَد اْلِعْتِق َحتَّى َيُموَت، َوِهَي ِفي ِعدَّ
ُة الْ َأشْ  ُتَها ِعدَّ ُة اْلَوَفاِة َبْعَد َما َعَتَقْت، َفِعدَّ  ُحرَِّة.ُهٍر َوَعْشر ا، َوَذِلَك َأنََّها ِإنََّما َوَقَعْت َعَلْيَها ِعدَّ

 َقاَل َماِلك: َوَهَذا اأْلَْمُر ِعْنَدَنا.
ف  َي َسي  د   -رحمه هللا-يقول المؤلف  ََمة  إ َذا ت و  ة  األ  دَّ َها:تعالى: َباب ع  ج   َها َأو  َزو 

َلي َماَن ب َن َيَسار  َكاَنا َيق والَ  يَد ب َن ال م َسيَّب  َوس  َيى َعن  َمال ك َأنَّه  َبَلَغه  َأنَّ َسع  َثن ي َيح  ََمة  إ َذا َهَلَك قال: َحدَّ ة  األ  دَّ : "ع  ن 
." َران  َوَخم س  َلَيال  َها َشه  ج   َعن َها َزو 

عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليالي، وهي التي حصل  وهناك عدة أم الولد المتوفي
 فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم.

ث َل َذل َك. َهاب  م  َثن ي َعن  َمال ك َعن  اب ن  ش   قال: وَحدَّ
ََمَة َطاَلق ا َلم  َيب تَّ   َها ف يه ، العبد يطلق األمة، يطلقها ألنها زوجة، طالقا  لم يبتها فيه.َقاَل َمال ك ف ي ال َعب د  ي َطل  ق  األ 

 طالب:.....



 هاه؟
 طالب:..... 

 طلقة واحدة؛ ألنه ليس له إال طلقتان.
ت َها م ن  َطاَلق ه : إ نَّ  دَّ َي ف ي ع  َعة  ث مَّ َيم وت  َوه  َة ال م َتَوفَّى يطلق األمة طالقا  لم يبتها فيه، َله  َعَلي َها ف يه  الرَّج  دَّ َتد  ع  َها َتع 

َعة ، يعني طلقها مرة واحدة، ثم ع ، َوا  نََّها إ ن  َعَتَقت  َوَله  َعَلي َها َرج  َس َلَيال  َري ن  َوَخم  َها َشه  ج  تقت في أثناء َعن َها َزو 
؛ ألنه تخير كما خيرت بريرة،  ت ق  َد ال ع  َتر  ف َراَقه  َبع  َتدَّت  العدة، ث مَّ َلم  َتخ  ت َها م ن  َطاَلق ه  اع  دَّ َحتَّى َيم وَت، َوه َي ف ي ع 

ر ليال؛ ألنها عتقت فتعتد عدة حرة، َوَذل َك َأنَّ  ه ر  َوَعش  َبَعَة َأش  َها َأر  ج  رَّة  ال م َتَوفَّى َعن َها َزو  َة ال ح  دَّ َها إ نََّما َوَقَعت  ع 
َد َما َعَتقَ  ة  ال َوَفاة  َبع  دَّ ، يعني كانت رجعية ما بانت، مازالت في عدتها، ثم عتقت فصارت حرة، ولزوجها َعَلي َها ع  ت 

عليها رجعة، وما زالت زوجة حكما ، هي كمن لم تطلق، تخير، فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربع أشهر وعشر 
رَّة .ليال إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، َفع   ة  ال ح  دَّ ت َها ع   دَّ

ن َدَنا. نعم. ر  ع  َم   َقاَل َمال ك: َوَهَذا األ 
 أحسن هللا إليك.

 َباب َما َجاَء ِفي اْلَعْزلِ 
ْحَمِن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبِن َحبَّاَن َعْن ابْ  َثِني َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ ِريٍز َأنَُّه ِن ُمَحيْ َحدَّ

رضي هللا -و َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ َقاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفَرَأْيُت َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َفَجَلْسُت ِإَلْيِه َفَسَأْلُتُه َعْن اْلَعْزِل َفَقاَل َأبُ 
ْصَطِلِق َفَأَصْبَنا َسْبي ا ِمْن َسْبِي اْلَعَرِب ِفي َغْزَوِة َبِني اْلمُ  -صلى هللا عليه وسلم-: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ -عنه

، َوَأْحَبْبَنا اْلِفَداَء، َفَأَرْدَنا َأْن َنْعِزَل َفُقْلَنا ِِ ْت َعَلْيَنا اْلُعْزَبُة َساَء، َواْشَتدَّ صلى هللا -: َنْعِزُل َوَرُسوُل َّللاَِّ َفاْشَتَهْيَنا النِِ
))َما َعَلْيُكْم َأْن اَل َتْفَعُلوا َما ِمْن َنَسَمٍة َكاِئَنٍة َنْسَأَلُه َفَسَأْلَناُه َعْن َذِلَك َفَقاَل:  َبْيَن َأْظُهِرَنا َقْبَل َأنْ  -عليه وسلم

 .ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َوِهَي َكاِئَنٌة((
َثِني َعْن َماِلك َعْن َأِبي النَّْضِر َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ َعْن َعامِ   ِر ْبِن سعيدوَحدَّ

 بن سعد.
 أحسن هللا إليك. 

 عن عامر بن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َعْن َأِبيِه َأنَُّه َكاَن َيْعِزُل.
َثِني َعْن َماِلك َعْن َأِبي النَّْضِر َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ َعْن اْبِن َأْفَلَح َمْوَلى َأِبي َأيُّوَب  رضي -اأْلَْنَصاِريِِ وَحدَّ

 َعْن ُأمِِ َوَلٍد أِلَِبي َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريِِ َأنَُّه َكاَن َيْعِزُل. -هللا عنه
َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَمَر   ما َأنَُّه َكاَن اَل َيْعِزُل َوَكاَن َيْكَرُه اْلَعْزَل.-رضي هللا عنه-وَحدَّ

َثِني َعْن َماِلك عَ  ا ِعْنَد َزْيِد ْبنِ وَحدَّ اِج ْبِن َعْمِرو ْبِن َغِزيََّة َأنَُّه َكاَن َجاِلس   ْن َضْمَرَة ْبِن َسِعيٍد اْلَماِزِنيِِ َعْن اْلَحجَّ
ِتي ُأِكنُّ  اِئيَثاِبٍت َفَجاَءُه اْبُن َقْهٍد َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن َفَقاَل: َيا َأَبا َسِعيٍد ِإنَّ ِعْنِدي َجَواِرَي ِلي َلْيَس ِنسَ  الالَّ

اُج َقاَل: َفُقْلُت: ِبَأْعَجَب ِإَليَّ ِمْنُهنَّ َوَلْيَس ُكلُُّهنَّ ُيْعِجُبِني َأْن َتْحِمَل ِمنِِي َأَفَأْعِزُل؟ َفَقاَل َزْيُد ْبُن َثاِبٍت:  َأْفِتِه َيا َحجَّ
ْن ِشْئَت َيْغِفُر َّللاَُّ َلَك ِإنََّما َنْجِلُس ِعْنَدَك ِلَنَتَعلََّم ِمْنَك، قَ  اَل: َأْفِتِه َقاَل: َفُقْلُت: ُهَو َحْرُثَك ِإْن ِشْئَت َسَقْيَتُه َواِ 

 َأْعَطْشَتُه َقاَل َوُكْنُت َأْسَمُع َذِلَك ِمْن َزْيٍد َفَقاَل: َزْيٌد َصَدَق.



َثِني َعْن َماِلك َعْن ُحَمْيِد ْبِن َقْيٍس اْلَمكِِيِِ َعْن َرُجٍل ُيَقاُل َلُه َذِفيفٌ  رضي هللا -َأنَُّه َقاَل: ُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس  وَحدَّ
َأْفَعُلُه َيْعِني ما َعْن اْلَعْزِل َفَدَعا َجاِرَية  َلُه َفَقاَل: َأْخِبِريِهْم، َفَكَأنََّها اْسَتْحَيْت َفَقاَل: ُهَو َذِلَك َأمَّا َأَنا فَ -تعالى عنه
 َأنَُّه َيْعِزُل.
ُجُل اْلَمْرَأَة اْلُحرََّة ِإالَّ ِبِإْذِنَها، َواَل َبْأَس َأْن َيْعِزَل َعْن َأَمِتِه ِبَغْيِر ِإْذِنَها: اَل َيْعزِ -رحمه هللا-َقاَل َماِلك   ُل الرَّ
 : َوَمْن َكاَنْت َتْحَتُه َأَمُة َقْوٍم َفاَل َيْعِزُل ِإالَّ ِبِإْذِنِهْم.-رحمه هللا-قال مالك 

ل  تعالى: َباب َما جَ  -رحمه هللا-يقول المؤلف    اَء ف ي ال َعز 
العزل: هو اإلنزال خارج الفرج، اإلنزال خارج الفرج، خشية الحمل، خشية الحمل، فإذا كان الزوج يكره أن تحمل 
امرأته في هذا الوقت، ويريد أن يتأخر حملها أو عنده جارية وال يريد أن يعتقها ولدها، يريد أن يستمتع بها ثم 

ي حكمه المونع من حبوب وغيرها، فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر يبيعها يعزل، وفي حكمه الموانع، ف
الزوجة بالحمل، وكان المانع ال أثر له في الصحة، دواء مباح، وال يؤثر مرض وال غيره، والحاجة داعية فال 

 مانع إن شاء هللا تعالى.
َيى َعن  َمال ك َعن  َرب يَعَة ب ن  َأب ي َعب د   َثن ي َيح  َيى ب ن  َحبَّاَن َعن  اب ن  م َحي ر يز  َأنَّه  قال: َحدَّ َمن  َعن  م َحمَّد  ب ن  َيح  الرَّح 

ل  َفَقاَل َأب   ت  إ َلي ه  َفَسَأل ت ه  َعن  ال َعز  ر يَّ َفَجَلس  د  يد  ال خ  َد َفَرَأي ت  َأَبا َسع  ج  َنا َمَع َقاَل: َدَخل ت  ال َمس  : َخَرج  ر ي  د  يد  ال خ  و َسع 
ول   َطل ق  َفَأَصب َنا َسب ي ا م ن  َسب ي   -صلى هللا عليه وسلم-ّللاَّ   َرس  َوة  َبن ي ال م ص  َطل ق  ف ي َغز  َوة  َبن ي ال م ص  ف ي َغز 

َتدَّت  َعَلي   َتَهي َنا الن  َساَء، َواش  َتَهي َنا الن  َساَء، َفَأَصب َنا َسب ي ا م ن  َسب ي  ال َعَرب  َفاش  َتدَّت  َعَلي َنا نَ ال َعَرب  َفاش  ، َواش   َ َبة  ا ال ع ز 
.  َ َبة   ال ع ز 

َبب َنا  ذا فقد زوجته إما لسفره أو لسفرها صار ذا عزبة. َوَأح  العزبة: هي فقد الزوجة، رجل أعزب ال زوجة له، وا 
 ال ف َداَء، كيف أحببنا الفداء؟

َتَهي َنا الن    َبب َنا ال ف َداَء، كيف أحببنا الفداء؟قال: َفَأَصب َنا َسب ي ا م ن  َسب ي  ال َعَرب  َفاش  ، َوَأح   َ َبة  َتدَّت  َعَلي َنا ال ع ز   َساَء، َواش 
 هاه؟

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
أحببنا الفداء يعني يفدون األسرى المسلمين باألسرى من الكفار، أو يشترون اإلماء بما أعطوا من غنائم، يعني 

من الغنيمة، وبعضهم يكون نصيبه من األموال، من الذهب والفضة  بعضهم يعطى من بهيمة األنعام، هذه
 وغيره، وبعضهم يكون نصيبه من اإلماء من السبي.

 طالب:.....
 إيه لكن نهى في غزوة أوطاس أن ال يوطأ إال بعد االستبراء.

ول  ّللاَّ   ز ل  َوَرس  ل َنا: َنع  ز َل َفق  َنا َأن  َنع  َأَله  َفَسَأل َناه   - عليه وسلمصلى هللا-وأحببنا الفداء َفَأَرد  ه ر َنا َقب َل َأن  َنس  َبي َن َأظ 
م  ال ق َياَمة  إ الَّ َوه َي َكائ َنة ((َعن  َذل َك َفَقاَل:  َعل وا َما م ن  َنَسَمة  َكائ َنة  إ َلى َيو  م  َأن  اَل َتف   .))َما َعَلي ك 



حديث على عدمه ال شك أنه استدالل؛ ألن الدليل فيه الداللة يعني مسألة االستبراء وعدمه، واالستدالل بهذا ال
األصلية، وفيه أيضا  داللة فرعية، فيه داللة قريبة، وفيه داللة بعيدة، يعني ما سيق الخبر من أجله، يستدل به، 

 وما كان وجه االستدالل منه بعيدا  يسمونه داللة إيش؟
 طالب:.....

 هاه؟
 طالب:.....

 لة األصلية والداللة؟غير اإلماء، الدال
 طالب:.....

ال، ال، يعني ما سيق الخبر ألجله هذه هي الداللة األصلية، الداللة القريبة، وأما الداللة البعيدة التي تستنبط من 
بعد من الخبر، فهذه كثير من أهل العلم ال يراها؛ ألن الخبر ما سيق من أجلها، وهو الذي قرره الشاطبي في 

قرره الشاطبي في الموافقات، لكن ال يمنع أن تكون هناك داللة قريبة من النص، ويستنبط من الموافقات، الذي 
النص أيضا  فوائد وأحكام كثيرة من القريب ومن البعيد، ويبقى أن القريب هو النص في الموضوع والبعيد إذا لم 

حقائق األمور، وما يترتب على يعارض بما هو أقوى منه فهو مقصود، فيستدل به، ليس كالم الشارع الذي يعلم 
 األلفاو مثل كالم الناس العادي الذي قد يتكلم بكالم يستفيد منه من وجه، ويتضرر منه من وجه آخر.

بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: فأردنا أن نعزل فقلنا: نعزل ورسول هللا 
َي َكائ َنة ((عني ال مانع من الفعل، ي ))ما عليكم أال تفعلوا((فقال:  م  ال ق َياَمة  إ الَّ َوه   .))َما م ن  َنَسَمة  َكائ َنة  إ َلى َيو 

يعني المقدر ال بد أن يحصل، المقدر ال بد أن يحصل، فالنسمة المقدرة ال بد أن تثبت في رحم المرأة، ولو 
 حصل العزل، نعم.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
ي أدلة متعارضة، العزل جاء فيه أدلة متعارضة، جاء فيه أنه ذلك الوأد الخفي، وجاء حديث جابر: يعني جاء ف

كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا  مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وذلك الوأد الخفي، هو في حقيقته قتل 
الوأد، ال، األحكام تتفاوت، يعني من تسبب لهذه المادة، لكن ال يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوأد أن حكمه حكم 

في امتناع التلقيح، ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح، يختلف الحكم، وليس حكم من أسقط بعد التلقيح، 
قبل تمام األربعين كحكم من أسقط بعد األربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح، كحكم من أسقط بعد نفخ 

قط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الوالدة، لكن هذا فيه تشبيه من وجه، لكن ال الروح، وليس حكم من أس
 يلزم المطابقة من كل وجه، وعلى هذا األساس ال يلزم منه التحريم.

 طالب:.....
من المكاثرة، الذم موجود،  -عليه الصالة والسالم-هو ذم، ال شك، وأنه فيه معارضة لما حث عليه النبي 

 مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام.والمكاثرة 



د  ب ن  َأب ي َوقَّ  َلى ع َمَر ب ن  ع َبي د  ّللاَّ  عن عامر بن َسع  ر  َمو  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َأب ي النَّض  اص  َعن  َأب يه  ولذا قال: وَحدَّ
. ز ل   َأنَّه  َكاَن َيع 

 سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة.
َثن   َن َصاقال: وَحدَّ َلى َأب ي َأي وَب األ  َلَح َمو  َلى ع َمَر ب ن  ع َبي د  ّللاَّ  َعن  اب ن  َأف  ر  َمو  ر ي   َعن  أ م   ي َعن  َمال ك َعن  َأب ي النَّض 

. ز ل  َن َصار ي   َأنَّه  َكاَن َيع  َب ي َأي وَب األ   َوَلد  أل 
 ث باسم الصحابة.يعني فعله الصحابة، وجابر يقول: كنا نفعل، وهو يتحد

َره  ال َعز   ز ل  َوَكاَن َيك  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َناف ع  َعن  َعب د  ّللاَّ  ب ن  ع َمَر َأنَّه  َكاَن اَل َيع   َل.قال: وَحدَّ
 وهذا من تحريه، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة.

يد   َرَة ب ن  َسع  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َضم  ن َد َزي د  ب ن   قال: وَحدَّ ا ع  و ب ن  َغز يََّة َأنَّه  َكاَن َجال س  ر  اج  ب ن  َعم  ال َماز ن ي   َعن  ال َحجَّ
ن   يد  إ نَّ ع  ، واسمه قيس، رجل من أهل اليمن َفَقاَل: َيا َأَبا َسع  ل  م ن  أَه ل  ال َيَمن  د  َرج  د ي َجَوار َي َثاب ت  َفَجاَءه  اب ن  َقه 

، يعني أحجبهن، خالف الجواري، الجواري ال تحجب كما تحجب األحرار، ليس ل ي َلي َس ن سَ  ت ي أ ك ن  ائ ي الالَّ
ن  ي، كأنه ال يريد إمساك الجمي َل م  م  ب ن ي َأن  َتح  ج  ل ه نَّ ي ع  ، َوَلي َس ك  ن ه نَّ َجَب إ َليَّ م  ع، يريد نسائي الالتي أكن ب َأع 

ت ه  َيا إبقاء بعضهن، ويريد بيع البعض، ولي : َأف  ؟ َفَقاَل َزي د  ب ن  َثاب ت  ز ل  ن  ي، َأَفَأع  َل م  م  ب ن ي َأن  َتح  ج  س كلهن ي ع 
ن َك، وهذا األدب مع الكبار، َقالَ  ن َدَك ل َنَتَعلََّم م  ل س  ع  ف ر  ّللاَّ  َلَك إ نََّما َنج  : َيغ  ل ت  ، َقاَل: َفق  اج  : َحجَّ ت ه  َقاَل: َفق ل ت  : َأف 

، يعني ابن ثابت. َفَقاَل: ه َو حَ  َمع  َذل َك م ن  َزي د  ن ت  َأس  َته  َقاَل َوك  َطش  ئ َت أَع  ئ َت َسَقي َته  َوا  ن  ش  ث َك إ ن  ش   َزي د  َصَدَق.ر 
ل  ي َقال  َله  َذف يف  َأنَّه  َقاَل:  َمي د  ب ن  َقي س  ال َمك  ي   َعن  َرج  َثن ي َعن  َمال ك َعن  ح  ل  قال: وَحدَّ ئ َل اب ن  َعبَّاس  َعن  ال َعز  س 

َيت  َفَقاَل: ه َو َذل َك أَ  َتح  ، أخبريهم؛ ألنها طرف في الموضوع، َفَكَأنََّها اس  ب ر يه م  َعل ه  َفَدَعا َجار َية  َله  َفَقاَل: َأخ  مَّا َأَنا َفَأف 
ن ي العزل، وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله.  َيع 

َها؛ ألن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان األب ال يريد الولقال: َقاَل مَ  ن  رََّة إ الَّ ب إ ذ  ل  ال َمر أََة ال ح  ز ل  الرَّج  د، ال ك: اَل َيع 
 عنده أوالد من غيرها كثر، ويريد أن يستمتع بها ال يملك ذلك إال بإذنها، إال بإذنها.

ز َل َعن  َأَمت ه  ب َغي   َها؛ ألنه يملكها، ألنه يملكها.َواَل َبأ َس َأن  َيع  ن   ر  إ ذ 
؛ ألن الولد ملك لهم؛ ألن الولد ملك لهم. ن ه م  ز ل  إ الَّ ب إ ذ  م  َفاَل َيع  َته  َأَمة  َقو   َوَمن  َكاَنت  َتح 

 الظاهر على أن هذا المشي أننا نحتاج، عصر األربعاء، عصر األربعاء.
 طالب:.....

 عصر األربعاء، نعم. إيه الظاهر بنحتاجه إيه، نحتاج
 طالب:.....

 كيف؟
 طالب:.....

ما أظن، ال ال كثير، اإلحداد طويل وبعده الرضاع، لكن إن أمدى، أنا أحرص يعني، ألنه شوف اإلخوان كأنهم 
 ملوا.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7) الطالقكتاب  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ن حاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه، لم  هذا من المغني يقول الخرقي: مسألة: وا 
-روي عن عمر تنقض عدتها إال بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني التسعة األشهر والثالثة، وذلك لما 

أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها ال تدري ما  -رضي هللا تعالى عنه
 رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثالثة أشهر، فذلك سنة، وال نعرف له مخالفا .

 كره منكر.قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين واألنصار، ولمن ين
قال األثرم: سمعت أبا عبد هللا يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى 
حديث عمر، إذا رفعت حيضتها ولم تدر مما ارتفعت، فإنها تحيض سنة، قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: 

ا ارتفعت، قال: تقعد سنة أخرى، وهذا قول كل نرجع على الحيض، قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضا  ال تدري مم
من وافقنا في المسألة األولى؛ ألنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجد أن تنتقل إلى االعتداد بسنة كما 
ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة؛ ألن العدة ال تنبني على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت 

ت انتقلت إلى ثالثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرا  أو شهرين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئس
 انتقلت إلى ثالثة قروء.

ن طالت؛  قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثالث حيض وا 
ة على عادتها، فأشبهت من لم ألن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقي

 يتبعها حيضها، وال نعلم في هذا مخالفا .
 طالب:.....
 إيش فيها؟
 طالب:.....

 يستبرأ حيضة واحدة، ويش الفرق بينها، بينه الشيخ؟
 طالب:.....

ن كانت آيسة فبثالثة أشهر، وهذا هو  يقول: أم الولد إذا مات سيدها فال تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وا 
هور عن أحمد أيضا  وقول الحسن وابن سيرين، والنخعي، وابن قالبة، وأحد قولي الشافعي، وسأل عمر بن المش

 عبد العزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا: ال تستبرأ الحبلى في أقل من ثالثة أشهر فأعجبه قولهم.
قائم مقام القرء في حق الحرة وعن أحمد رواية أخرى، أنها تستبرأ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي؛ ألن الشهر 

واألمة المطلقة، فكذلك باالستبراء، وذكر القاضي رواية ثالثة: أنها تسبرأ بشهرين كعدة األمة المطلقة، ولم أر 
 لذلك وجها ، ولو كان استبراءها بشهرين، لكان استبراء ذات القرء بقرءين، وال نعلم به قائال .

 الحكم باألمة التي ال تحيض تستبرأ بشهر ونصف.وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك و 



 روى حنبل عن أحمد فإنه قال عطاء: إذا كانت ال تحيض فخمس وأربعون ليلة.
 قال عمي: كذلك أذهب؛ ألن عدة األمة المطلقة اآليسة كذلك، والمشهور عن أحمد األول.

نما جعل هللا في القرآن مكان قال أحمد بن قاسم: قلت ألبي عبد هللا: كيف جعلت ثالثة أشهر مكان حيض ة، وا 
كل حيضة شهرا ؟ فقال: إنما قلنا بثالثة أشهر من أجل الحمل فإنه ال يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد 
العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقبوال، فأخبروه أن الحمل ال يتبين في أقل من ثالثة أشهر، فأعجبه 

 ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين يوما ، ثم مضغة بعد ذلك. ذلك، ثم قال: ألم تسمع قول
قال أبو عبد هللا: فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة، وهي لحم فتبين حينئذ، وقال: هذا معروف عند 

 النساء، وأما شهر فال معنى فيه، وال نعلم به قائال .
جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختالف  -جل وعال-ووجه استبراءها بشهر أن هللا 

الحيضات، فكانت عدة الحرة اآليسة ثالثة أشهر مكان ثالثة قروء، وعدة األمة شهرين مكان قرءين، ولألمة 
المستبرئة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر، تسعة للحمل، وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة 

في حق من ارتفع حيضها، فإن قيل: فقد وجد ثم ما دل على البراءة وهو تبربص أربعة أشهر  هاهنا شهر، كما
 قلنا: وهنا ما يدل على البراءة وهو اإلياس فاستويا.

 طالب:.....
 إيه.

 طالب:.....
 لكن ليس في هذا شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع، إيه ما في شيء مرفوع.

 طالب:.....
 هاه، إيش فيه؟

 ....طالب:.
 إيه، نعم.

 طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.....
 إيه زوجة، زوجة ما في، ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن، الفرج ال يعار، نعم.

 طالب:.....
ال، ال ال، هذا اإلشكال في الزواج من األمة األصل أنه ال يجوز، إال إذا لم يجد طول حرة، ما يجد مهر، 

إذا توفر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة، وهو حر، وحينئذ األوالد يتبعون وكذلك يخشى على نفسه العنت، ف
 أمهم حرية ورقا .

 سم.
 أحسن هللا إليك.



 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 حم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أر 
 تعالى: باب ما جاء في اإلحداد -رحمه هللا-قال المؤلف 

َثِني َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن ُحَمْيِد بْ  ِن َناِفٍع َعْن َزْيَنَب َحدَّ
صلى هللا -ُه ِبَهِذِه اأْلََحاِديِث الثَّاَلَثِة َقاَلْت َزْيَنُب: َدَخْلُت َعَلى ُأمِِ َحِبيَبَة َزْوِج النَِّبيِِ ِبْنِت َأِبي َسَلَمَة َأنََّها َأْخَبَرتْ 

َنْت َدهَ ِحيَن ُتُوفَِِي َأُبوَها َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َفَدَعْت ُأمُّ َحِبيَبَة ِبِطيٍب ِفيِه ُصْفَرٌة َخُلوٌق َأْو َغْيُرُه فَ  -عليه وسلم
يِب ِمْن َحاَجٍة َغْيَر َأنِِي َسِمْعُت  صلى هللا -َرُسوَل َّللاَِّ ِبِه َجاِرَية  ُثمَّ َمَسَحْت ِبَعاِرَضْيَها ُثمَّ َقاَلْت: َوَّللاَِّ َما ِلي ِبالطِِ

 َلى َمْيٍت(())اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأة ُتْؤِمُن ِباّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن ُتِحدَّ عَ َيُقوُل:  -عليه وسلم
 ؟؟؟؟؟؟؟

 أحسن هللا إليك.
 تحد من الرباعي.

 (())أن تحد على ميت َفْوَق َثاَلِث َلَياٍل ِإالَّ َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشر ا
فَِِي َأُخوَها َفَدَعْت ِحيَن ُتوُ  -صلى هللا عليه وسلم-َقاَلْت َزْيَنُب: ُثمَّ َدَخْلُت َعَلى َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش َزْوِج النَِّبيِِ 

يِب َحاَجٌة َغْيَر َأنِِي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ  ْت ِمْنُه ُثمَّ َقاَلْت: َوَّللاَِّ َما ِلي ِبالطِِ  -صلى هللا عليه وسلم-ِبِطيٍب َفَمسَّ
َفْوَق َثاَلِث َلَياٍل ِإالَّ َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُهٍر  ))اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُتِحدُّ َعَلى َمْيتٍ َيُقوُل: 
 . ((َوَعْشر ا

-َتُقوُل: َجاَءْت اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ  -صلى هللا عليه وسلم-َقاَلْت َزْيَنُب: َوَسِمْعُت ُأمِِي ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِِ 
ُسوَل َّللاَِّ ِإنَّ اْبَنِتي ُتُوفَِِي َعْنَها َزْوُجَها َوَقْد اْشَتَكْت َعْيَنْيَها َأَفَتْكُحُلُهَما َفَقاَل َفَقاَلْت: َيا رَ  -صلى هللا عليه وسلم

َتْيِن َأْو َثاَلث ا ُكلُّ َذِلَك َيُقوُل:  (())اَل : -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَِّ  ُهٍر }َأْرَبَعَة َأشْ ُثمَّ َقاَل: ِإنََّما ِهَي  (())اَل َمرَّ
ُقْلُت ِلَزْيَنَب: َوَما َوَقْد َكاَنْت ِإْحَداُكنَّ ِفي اْلَجاِهِليَِّة َتْرِمي ِباْلَبْعَرِة َعَلى َرْأِس اْلَحْوِل. َقاَل ُحَمْيُد ْبُن َناِفٍع: فَ  َوَعْشر ا{

ا َوَلِبَسْت َشرَّ َتْرِمي ِباْلَبْعَرِة َعَلى َرْأِس اْلَحْوِل؟ َفَقاَلْت َزْيَنُب: َكاَنْت اْلَمْرَأُة ِإذَ  ا ُتُوفَِِي َعْنَها َزْوُجَها َدَخَلْت ِحْفش 
 ِثَياِبَها َوَلْم َتَمسَّ ِطيب ا شيئا .

 وال، وال شيئا .
 أحسن هللا إليك. 

 ُّ ِبِه َفَقلََّما َتْفَت ُّ ولم تمس طيبا  َواَل َشْيئ ا َحتَّى َتُمرَّ ِبَها َسَنٌة حتى ُتْؤَتى ِبَدابٍَّة ِحَماٍر َأْو َشاٍة َأْو َطْيٍر َفَتْفتَ 
 ْيرِِه.ِبَشْيٍء ِإالَّ َماَت ُثمَّ َتْخُرُج َفُتْعَطى َبْعَرة  َفَتْرِمي ِبَها ُثمَّ ُتَراِجُع َبْعُد َما َشاَءْت ِمْن ِطيٍب َأْو غَ 

ِديُء -رحمه هللا-َقاَل َماِلك   : َواْلَحْفُش اْلَبْيُت الرَّ
فش. فش، الح   الح 
 أحسن هللا إليك.

ِديُء َوَتْفَت ُّ َتْمَسُح ِبِه ِجْلَدَها َكالنُّْشَرةِ -رحمه هللا-اَل َماِلك قَ   : َواْلَحْفُش اْلَبْيُت الرَّ



َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع َعْن َصِفيََّة ِبْنِت َأِبي ُعَبْيٍد َعْن َعاِئَشَة َوَحْفَصَة َزْوَجْي النَِّبيِِ  صلى هللا عليه -وَحدَّ
))اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمْيٍت َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-ُسوَل َّللاَِّ َأنَّ رَ  -وسلم

 ؟((َفْوَق َثاَلِث َلَياٍل ِإالَّ َعَلى َزْوجٍ 
َثِني َعْن َماِلك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبِ  َقاَلْت اِلْمَرَأٍة َحادٍِ َعَلى َزْوِجَها  -صلى هللا عليه وسلم-يِِ وَحدَّ

 اْشَتَكْت َعْيَنْيَها َفَبَلَغ َذِلَك ِمْنَها: اْكَتِحِلي ِبُكْحِل اْلِجاَلِء ِباللَّْيِل َواْمَسِحيِه ِبالنََّهاِر.
َثِني َعْن َماِلك َأنَُّه َبَلَغُه َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َأنَُّهَما َكاَنا َيُقواَلِن ِفي اْلَمْرَأِة ُيَتَوفَّى َعْنَها وَحدَّ

ْن َكاَن ِفيِه َزْوُجَها: ِإنََّها ِإَذا َخِشَيْت َعَلى َبَصِرَها ِمْن َرَمٍد َأْو َشْكٍو َأَصاَبَها ِإنََّها َتْكَتِحُل َوَتَتَداَوى ِبَدوَ  اٍء َأْو ُكْحٍل َواِ 
 يٌب.طِ 

ُروَرُة َفِإنَّ ِديَن َّللاَِّ ُيْسٌر".-رحمه هللا-َقاَل َماِلك  َذا َكاَنْت الضَّ  : "َواِ 
َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع َأنَّ َصِفيََّة ِبْنَت َأِبي ُعَبْيٍد اْشَتَكْت َعْيَنْيَها َوِهَي َحادل َعَلى َزْوِجهَ  ا َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَمَر وَحدَّ

 ْكَتِحْل َحتَّى َكاَدْت َعْيَناَها َتْرَمَضاِن.َفَلْم تَ 
 ترمصان.

 أحسن هللا إليك. 
 ترمصان.
 : تدهن.-رحمه هللا-َقاَل َماِلك 

. ه ن  ، َتدَّ ه ن   َتدَّ
 أحسن هللا إليك.

يِرِق َوَما َأْشَبَه َذِلَك ِإَذا َلْم َيُكنْ  ْيِت َوالشِِ ِهُن اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها ِبالزَّ  ِفيِه ِطيبٌ  َتدَّ
َر َذِلَك ِمْن اْلَحْلِي َواَل َقاَل َماِلك: َواَل َتْلَبُس اْلَمْرَأُة اْلَحادُّ َعَلى َزْوِجَها َشْيئ ا ِمْن اْلَحْلِي َخاَتم ا َواَل َخْلَخاال  َواَل َغيْ 

َواِد َواَل َتْلَبُس َشْيئ ا ِمْن اْلَعْصِب ِإالَّ َأْن َيُكوَن َعْصب ا َغِليظ ا َواَل َتْلَبُس ثَ  ْبِغ ِإالَّ ِبالسَّ ْوب ا َمْصُبوغ ا ِبَشْيٍء ِمْن الصِِ
ْدِر َوَما َأْشَبَهُه ِممَّا اَل َيْخَتِمُر ِفي َرْأِسَها.  َتْمَتِشُ  ِإالَّ ِبالسِِ

َثِني َعْن َماِلك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َلَمَة َوِهَي َحادل َعَلى َأِبي َدَخَل َعَلى ُأمِِ سَ  -صلى هللا عليه وسلم-وَحدَّ
 َسَلَمَة َوَقْد َجَعَلْت َعَلى َعْيَنْيَها ِصِبر ا 

 َصب ر ا
 أحسن هللا إليك.

)اْجَعِليِه )َفَقاَلْت: ِإنََّما ُهَو َصِبٌر َيا َرُسوَل َّللاَِّ، َقاَل:  (())َما َهَذا َيا ُأمَّ َسَلَمَة؟َوَقْد َجَعَلْت َعَلى َعْيَنْيَها َصِبر ا َفَقاَل: 
 .((ِفي اللَّْيِل َواْمَسِحيِه ِبالنََّهارِ 

ِبيَِّة الَِّتي َلْم َتْبُلْغ اْلَمِحيَ  َكَهْيَئِتِه َعَلى الَِّتي َقْد َبَلَغْت اْلَمِحيَ  -رحمه هللا-َقاَل َماِلك  ْحَداُد َعَلى الصَّ : اإلِْ
 َلَك َعْنَها َزْوُجَها.َتْجَتِنُب َما َتْجَتِنُب اْلَمْرَأُة اْلَباِلَغُة ِإَذا هَ 

ِتَها.  َقاَل َماِلك: ُتِحدُّ اأْلََمُة ِإَذا ُتُوفَِِي َعْنَها َزْوُجَها َشْهَرْيِن َوَخْمَس َلَياٍل ِمْثَل ِعدَّ



ُدَها َواَل َعَلى َأَمٍة َيُموُت َعْنهَ  ْحَداُد َقاَل َماِلك: َلْيَس َعَلى ُأمِِ اْلَوَلِد ِإْحَداٌد ِإَذا َهَلَك َعْنَها َسيِِ نََّما اإلِْ ُدَها ِإْحَداٌد َواِ  ا َسيِِ
 َعَلى َذَواِت اأْلَْزَواِج.

َثِني َعْن َماِلك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِِ  َكاَنْت َتُقوُل: َتْجَمُع اْلَحادُّ َرْأَسَها  -صلى هللا عليه وسلم-وَحدَّ
ْيت. ْدِر َوالزَّ  ِبالسِِ

 رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل 
 تعالى: باب ما جاء في اإلحداد -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 

اإلحداد مصدر من أحدت المرأة تحد إحدادا ، يعني من الرباعي، واصله من الحد وهو المنع؛ ألن من توفي عنها 
ع من لبس ما يطمع الخطاب فيها، من األلبسة الجميلة، ومن الطيب، والتحلي بذهب أو غيره، زوجها تمتن

وحق  -جل وعال-المقصود أن المرأة التي توفي عنها زوجها ال تتجمل؛ لئال يرغب فيها أحد، نظرا  لحق هللا 
ني ثالث ليال إذا مات األب، زوجها، زوجها له حق، ولذا ال يجوز اإلحداد على أحد كائنا  من كان، إال ما استث

 مات القريب عزيز مثال ، تحد المرأة.
وليس اإلحداد من شيم الرجال، وال يجوز لرجل أن يحد البتة، فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس 

لونه، بشرعي، قد يحدون ثالثة أيام، يعلنون اإلحداد وأيضا  قد يكون األمر أكثر من ذلك إلى أربعين يوما  يفع
وكل هذا مخالف للشرع، اإلحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة أربعة أشهر وعشر، 
وهو تابع للعدة طوال  وقصرا ، فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت اإلحداد؛ ألنه مرتبط 

ذا علمت في أثناءها اعتدت بما مضى، ولو لم تعلم، ولو تجملت، ولو تطيبت؛ ألن العدة معلومة من وفاة  بها، وا 
 الزوج، ال من علم المرأة بوفاته.

اآلن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها، بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج 
لطلب العلم قد يموت الوالد  يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت؛ لعدم تيسر االتصال، والغرباء الذين يرحلون 

والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثالث وما دري، ما علم، كم بين العراق واألندلس من مفاوز، مفاوز 
عظيمة، ال يبلغها، أقول: مفاوز كبيرة، ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام على األندلس 

ف الوصول، جاءت ريح فردته إلى الشام، فمكث ستة أشهر، اآلن لو الواحد على كم؟ مدة طويلة إلى أن شار 
ال  سيارته، لو يريد الذهاب إلى مكة ست ساعات ضاقت به الدنيا ذرعا ، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش وا 

ال شيء ما تحمل هذا أبدا ، ما يتحمل زيادة دقيقة؛ ألن الناس يتكيفون على حسب أو  ضاعهم في مكان وا 
وظروفهم، وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون، من الناس اآلن من يحتمل السفر إلى مكة ثالثة أيام؛ ألن 
وسيلته كثيرة العطل، ويقف في هذا البلد، وهذا البلد، وموطن نفسه على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس باال ، 

ذا، لو تأخرت طائرة، لو تأجلت طائرة نصف بينما من هو في طبقة فوقه، أو فوقهم، ما يتحمل شيء مثل ه
ساعة خالص كأن الدنيا، القيامة قامت، فال شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال ويش لون 
الناس يصبرون؟ يصبرون يا أخي ما في بديل، وال استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من األندلس إلى مكة بشهر 

مدد متطاولة في الطرق، وعلى وسائل غير مريحة، لكن ال يرون أن أحدا   ما يمكن، الناس يمكثون، يمكثون 
أفضل منهم، ويكفي في هذا سعادة، لكن أنت وأنت على السيارة مريحة، أو على الطائرة في الدرجة السياحية، 



بعد ترى أنك مغرور، ليش الناس في الدرجة األولى، وأنا في السياحية، أنت بتوصل معهم بعد نصف ساعة أو 
، ومنته على سائر خلقه -جل وعال-ساعة؛ ألن النفوس تتكيف على حسب الظروف واألوضاع، ومن حكم هللا 

أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب يعني، يعني رأينا ناس يسكنون األرصفة ما عندهم بيوت 
والوزراء والوجهاء، تجد أكثر وقته، يذكر لي  يسكنون فيها، وال رأينا أكثر منهم ضحكا ، وجدنا األغنياء والكبراء

، -جل وعال-عن واحد من الكبار من اآلن يمكن له سنة أو أكثر ما ضحك، ليست حياة هذه، فهذا من نعم هللا 
ن كان موت الفقير غم، هذا فيه تسلية له، يعني رأينا الناس ينامون على درج في مكة مثال ، وأكثر وقته ما،  وا 

ناس، واحد يعطيهم، وواحد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرة ويعطي بزره اللي معه، ولده، وال يتكففون ال
ومبسوط وتجد اإلنسان يتأثر ويتكدر ألدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها لكنه معذب بها، 

بع، لماذا؟ كل هذا لماذا؟ وتجد أيضا  بعض الناس معذب بأوالده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورا
الن الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبدا ، ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، 

 من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي ال يشاركه كدر، وهللا المستعان.
َيى َعن  َمال ك َعن  َعب د  ّللاَّ  ب ن   َثن ي َيح  َمي د  ب ن  َناف ع  َعن   يقول: َحدَّ م  َعن  ح  و ب ن  َحز  ر  ر  ب ن  م َحمَّد  ب ن  َعم  َأب ي َبك 

، هذا األول: َدَخل ت   يث  الثَّاَلَثة  َقاَلت  َزي َنب  ََحاد  ه  األ  َهذ  َبَرت ه    َعَلى أ م   َحب يَبَة َزو ج  النَّب ي    َزي َنَب ب ن ت  َأب ي َسَلَمَة َأنََّها َأخ 
يب  -ى هللا عليه وسلمصل- ، َفَدَعت  أ م  َحب يَبَة ب ط  ب  َياَن ب ن  َحر  ف  ف  َي َأب وَها َأب و س  يَن ت و  ، حبيبة بنت أبي سفيان، ح 

َرة  َخل وق  َأو  َغي ر ه ، وهذا يتجمل به، ويتطيب به، َفَدَهَنت  ب ه  َجار َية  ث مَّ َمَسَحت  ب َعار َضي َها، جانب ف  ها، ث مَّ وجه ف يه  ص 
وَل ّللاَّ   يب  م ن  َحاَجة  َغي َر َأن  ي َسم ع ت  َرس  يب  م ن  َحاَجة ، َما ل ي ب الط   : َوّللاَّ  َما ل ي ب الط   صلى هللا عليه -َقاَلت 

:  -وسلم َق َثاَلث  َيق ول  ر  أن تحد على ميت َفو  خ  م  اآل  م ن  ب اَّللَّ  َوال َيو  َرأَة ت ؤ  م  ل  ال  َبَعَة  ))اَل َيح  َلَيال  إ الَّ َعَلى َزو ج  َأر 
ر ا ه ر  َوَعش  ، ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، لم تحد على أبيها، ((َأش 

م  اآل  تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها امتثاال  لقوله:  م ن  ب اَّللَّ  َوال َيو  َرأَة ت ؤ  م  ل  ال  ر  أن تحد على ميت ))اَل َيح  خ 
َق َثاَلث   أما الثالث فما دون فالنفس ال شك أن لها حظ، ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفاءها ترى أن عليها  ((َفو 

أن تحد، وأن تمتنع من التجمل، ومالحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب، 
لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب، ويظهر يعني ليس من األدب أن اإلنسان إذا ذهب 

السرور واالنبساط، والفرح، ويكثر الضحك، ال، مراعاة خواطر الناس أمر ال شك أنها جبلت عليه النفوس وجاء 
 به الشرع.

، هذا الحديث الثاني، َزو ج  ال  ش  : ث مَّ َدَخل ت  َعَلى َزي َنَب ب ن ت  َجح  يَن  -صلى هللا عليه وسلم-نَّب ي   َقاَلت  َزي َنب  ح 
يب  من َحاَجة  َغي َر َأن  ي َسم   : َوّللاَّ  َما ل ي ب الط   ن ه  ث مَّ َقاَلت  ت  م  يب  َفَمسَّ وَها َفَدَعت  ب ط  ف  َي َأخ  وَل ّللاَّ  ت و  ت  َرس  -ع 

:  -صلى هللا عليه وسلم م ن  ب اَّللَّ  َيق ول  َرأَة  ت ؤ  م  ل  ال  َق َثاَلث  َلَيال  إ الَّ َعَلى  ))اَل َيح  د  َعَلى َمي ت  َفو  ر  ت ح  خ  م  اآل  َوال َيو 
ر ا ه ر  َوَعش  َبَعَة َأش   .((َزو ج  َأر 

 وهذا مثل سابقه.
 َقاَلت  َزي َنب  في الحديث الثالث، نعم.

 طالب:.....



بأربعة أشهر وعشرا ، خالص ال، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخ، متاعا  إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت 
 انتهت، انتهت، نعم ال تزيد على أربعة أشهر وعشرا .

ت  أ م  ي أ مَّ َسَلَمَة َزو َج النَّب ي    َرأَة   -صلى هللا عليه وسلم-في الحديث الثالث: قالت زينب: َوَسم ع  : َجاَءت  ام  َتق ول 
ول  ّللاَّ   :  -صلى هللا عليه وسلم-إ َلى َرس  َتَكت  َعي َني َها، نعم.َفَقاَلت  َها َوَقد  اش  ج  ف  َي َعن َها َزو  وَل ّللاَّ  إ نَّ اب َنت ي ت و   َيا َرس 
 طالب:.....

ما تحد وال يوم، نعم هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على األب مثال ، فالمسألة مادام ما له بداية 
 و بثالثة من وفاته، فالمسألة محتملة.وال نهاية، إال الحد بالثالثة، نعم، يعني ما ه

 على كل حال تقدر بقدرها ما لم يخرج األمر إلى إظهار الجزع، والنياحة عليه وما أشبه ذلك.
 طالب:.....

 كيف؟
 طالب:..... 

ال ما تمتنع، إذا دعاها ال يجوز لها االمتناع، لكن كونها ال تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاها ال يجوز لها 
 أن تمتنع.

ول  ّللاَّ   َرأَة  إ َلى َرس  َها َوَقد   -صلى هللا عليه وسلم-تقول: َجاَءت  ام  ج  ف  َي َعن َها َزو  وَل ّللاَّ  إ نَّ اب َنت ي ت و  : َيا َرس  َفَقاَلت 
ول  ّللاَّ   َما َفَقاَل َرس  ل ه  َتَكت  َعي َني َها، َأَفَتك ح  : َمرَّ  (())اَل : -صلى هللا عليه وسلم-اش  ل  َذل َك َيق ول   (())اَل َتي ن  َأو  َثاَلث ا ك 

َي  ر ا{ث مَّ َقاَل: إ نََّما ه  ه ر  َوَعش  َبَعَة َأش  ل يَّة  -عليه الصالة والسالم-، يقللها النبي }َأر  َداك نَّ ف ي ال َجاه  ، َوَقد  َكاَنت  إ ح 
. ل  َرة  َعَلى َرأ س  ال َحو  م ي ب ال َبع   َتر 

 ار حول كامل في أول األمر، ثم نسخ باألربعة أشهر وعشر ليال.ثم بعد ذلك، ص
: َكا ؟ َفَقاَلت  َزي َنب  ل  َرة  َعَلى َرأ س  ال َحو  م ي ب ال َبع  ل ت  ل َزي َنَب: َوَما َتر  : َفق  َمي د  ب ن  َناف ع  ف  َي َعن َها َقاَل ح  َنت  ال َمر أَة  إ َذا ت و 

ا َوَلب   ش  ف  َها َدَخَلت  ح  ج  َست  َشرَّ ث َياب َها، تلبس شر ثيابها، وال تمس طيب، وال تمس ماء، ثم تتراكم عليها َزو 
يب ا شيئا ، يعني وال ماء، َحتَّى َتم رَّ ب َها َسَنة ، يعني  األوساخ، طيلة سنة كاملة، ولبست شر ثيابها، َوَلم  َتَمسَّ ط 

َمار  َأو  َشاة  َأو  تجتمع عليها األعذار الشرعية واألوساخ، وال تمس طيب، وال  َتى ب َدابَّة  ح  ماء، وال شيء، ثم ت ؤ 
ء  إ الَّ َماَت، نعم من الروائح الكريه َتض  ب َشي  َتض  ب ه ، يعني تمسح به بدنها، تمسح به بدنها، َفَقلََّما َتف  ة، َطي ر  َفَتف 

َرة   َطى َبع  م ي ب َها؛ لبيان أن هذه المدة في جانب  ومن األوساخ، وغير ذلك، تجتمع عليها ثم بعد ذلك تخرج َفت ع  َفَتر 
يب  َأو  َغي ر ه . د  َما َشاَءت  م ن  ط  ع  َبع   الزوج، أو في جانب حقه عليها ال تساوي هذه البعرة، ث مَّ ت َراج 

 خالص تتهيأ للخطاب.
ل َدهَ  َسح  ب ه  ج  َتض  َتم  َرة .َقاَل َمال ك: َوال َحف ش  ال َبي ت  الرَّد يء ، َوَتف   ا َكالن ش 

 يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة، نعم.
 طالب:.....
 ويش لون؟

 طالب:..... 



طيب، تتحمل، تتحمل؛ ألن هذا يفتض به، فيباشر فمه، ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفعة عن بدنها كما هو 
 معلوم.

 طالب:.....
 ال، تتحمل.

َثن ي َعن  َمال ك َجي  النَّب ي    قال: وَحدَّ َصَة َزو  صلى هللا عليه -َعن  َناف ع  َعن  َصف يََّة ب ن ت  َأب ي ع َبي د  َعن  َعائ َشَة َوَحف 
وَل ّللاَّ   -وسلم دَّ َعَلى َمي  َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ َرس  ر  َأن  ت ح  خ  م  اآل  م ن  ب اَّللَّ  َوال َيو  َرأَة  ت ؤ  م  ل  ال  ت  ))اَل َيح 

َق َثاَلث  َلَيال  إ الَّ َعَلى َزو ج    ؟((َفو 
َثن ي َعن  َمال ك َأنَّه  َبَلَغه  َأنَّ أ مَّ َسَلَمَة َزو َج النَّب ي    َها  -صلى هللا عليه وسلم-ثم قال: وَحدَّ ج  َرأَة  َحاد   َعَلى َزو  م  َقاَلت  ال 

َتح   ن َها: اك  َتَكت  َعي َني َها َفَبَلَغ َذل َك م  ، كحل نوع معروف من اش  اَلء  ب اللَّي ل  ل  ال ج  ح  ل ي ب ك  َتح  ، اك  اَلء  ب اللَّي ل  ل  ال ج  ح  ل ي ب ك 
أنواع الكحل يكتحل به في الليل، ويمسح بالنهار، بالليل ال يرى، فلو تجملت ال يرى موضع الجمال منها، 

.بخالف النهار تمسح بالنهار، هذا في زمنهم، أما في زمننا فرؤية هذ يه  ب النََّهار  َسح   ه األمور بالليل أشد، أشد، َوام 
 وبعد أيضا  الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال، ويزيد من نظارة الوجه، يزيد من نظارة الوجه.

َما  َلي َماَن ب ن  َيَسار  َأنَّه  َثن ي َعن  َمال ك َأنَّه  َبَلَغه  َعن  َسال م  ب ن  َعب د  ّللاَّ  َوس  َكاَنا َيق واَلن  ف ي ال َمر أَة  ي َتَوفَّى َعن َها قال: وَحدَّ
، أي شكوى غير الرمد، من شيء َأَصاَبَها إ نََّها َتك   و  َيت  َعَلى َبَصر َها م ن  َرَمد  َأو  َشك  َها: إ نََّها إ َذا َخش  ج  َتح ل  َزو 

. يب  ل  َوا  ن  َكاَن ف يه  ط  ح   َوَتَتَداَوى ب َدَواء  َأو  ك 
، يعني إن لم تجد غيره؛ ألن هذه ضرورة، والدين يسر كما قال مال: يعني إن ل يب  م تجد غيره، َوا  ن  َكاَن ف يه  ط 

ذا كانت الضرورة فالدين، يعني إذا وجدت الضرورة فالدين يسر، نعم.  وا 
 طالب:..... 

 إيه.
 طالب:.....

ث ال تصل إلى حد ضرورة، أما تختلف، يمكن اشتكت عينها شكوى ال تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينها بحي
 إذا خشيت إذا خشيت على بصرها يعني خشيت أن يكف بصرها تكتحل، تتعالج، ما في إشكال.

 طالب:.....
 ال لو قيل إنها تقفل عليها بيتها، وال تخرج وال.

 طالب:..... 
 ال، ال هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي.

َثن ي َعن  َمال ك  َها َعب د  ّللاَّ  ب ن  ع  وَحدَّ ج  َتَكت  َعي َني َها َوه َي َحاد  َعَلى َزو  َمَر َفَلم  َعن  َناف ع  َأنَّ َصف يََّة ب ن َت َأب ي ع َبي د  اش 
ل  َحتَّى َكاَدت  َعي َناَها ترمصان. َتح   َتك 

ببه ما يجتمع على الرمص: معروف أنه وجع في العين يذهب األهداب، ويجعل األجفان حمراء، والغالب س
العين من أوساخ، وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد؛ ألنها زوجة عبد هللا بن عمر، 



وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه عند 
 وأرضاه. -رضي هللا عنه-الوضوء حتى عمي 

 طالب:.....
 ف؟كي

 طالب:.....
إذا خشيت تتعالج، إذا كان بشيء ال أثر له وال لون له، أولى من الكحل، هناك عالجات ما فيها لون، مثل الماء 

 ما فيه إشكال، إال أن الكحل مع كونه عالج فيه تجميل.
، أصله الشيرج، بر ق  َها ب الزَّي ت  َوالش   ج  هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد  َقاَل َمال ك: تدهن ال م َتَوفَّى َعن َها َزو 
 يقولون: شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها؟ الشارح ويش يقول؟

 طالب:.....
 بالياء؟

 طالب:.....
إيه هذا األصل؛ ألن أكثر الطبعات اللي راجعتها من طبعات المتن بالباء، لكن اللي نحفظه أنه الشيرج بالجيم، 

 سم.وقد يقال بالقاف هو زيت السم
، إذا لم يكن فيه طيب، يعني ال لون وال طيب، هذا ما فيه إشكال، عالج،   يب  ن  ف يه  ط  َبَه َذل َك إ َذا َلم  َيك  َوَما َأش 

 وتدهن به وتكتحل به.
، ذهب أو فضة، أو ما كان  َها َشي ئ ا م ن  ال َحل ي  ج  مما يتحلى به النساء َقاَل َمال ك: َواَل َتل َبس  ال َمر أَة  ال َحاد  َعَلى َزو 

 من غير الذهب والفضة مما هو أعلى أو أدنى.
 طالب:.....

 هاه؟
 طالب:.....

 حلي، حلي َحلي، نعم.
، خاتما  وال خلخاال ، يعني الخاتم الذي يلبس في األصبع، والخالل ما يلبس في الرجل، َواَل َغي َر  ا َواَل َخل َخاال  َخاَتم 

، العصب قالوا: ثوب ينسج ثم يصبغ المقصود أنه من البرود التي َذل َك م ن  ال َحل ي  َواَل تَ  ب  ل َبس  َشي ئ ا م ن  ال َعص 
تأتي من اليمن، يعني برود مخططة مصبوغة باألصباغ باأللوان ما تلبس شيئا  منها، إنما تلبس شيء ال يلفت 

سوداء مثال  أجمل من المصبغة، أنظار الرجال إليها، لكن بعض األلوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع ال
 نعم.
 

 طالب:..... 



التجميل بقدر ما  فيها لمعة، وفيها، ما في شك أنها أحيانا  تكون أجمل، واآلن ما صار لأللوان دخل كبير في
يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة، اللي يسمونها مديالت هذه، هذه ال شك أنها، 

ن كانت غير   مصبوغة وال فيها شيء، مرد ذلك إلى أنها ال تتجمل، ال تلبس ما يزيد في جمالها.وا 
ب غ  إ   ء  م ن  الص   ا ب َشي  ب وغ  ب ا َمص  ب ا َغل يظ ا، يعني ليس بناعم، إنما غليظ، َواَل َتل َبس  َثو  وَن َعص  ، إ الَّ َأن  َيك  َواد  الَّ ب السَّ

َتش   َها.يعني السادة، أسود سادة، َواَل َتم  َتم ر  ف ي َرأ س  َبَهه  م مَّا اَل َيخ  ر  َوَما َأش  د  ط  إ الَّ ب الس   َتش  ر  َواَل َتم  د   ط  إ الَّ ب الس  
 يختمر في رأسها، يعني يمتصه الرأس، ويبقى بريقه ولمعانه.

وَل ّللاَّ   َثن ي َعن  َمال ك َأنَّه  َبَلَغه  َأنَّ َرس  َي َحاد  َعَلى َأب ي َسَلَمَة َدخَ  -صلى هللا عليه وسلم-وَحدَّ َل َعَلى أ م   َسَلَمَة َوه 
وَل ّللاَّ ، َقاَل:  (())َما َهَذا َيا أ مَّ َسَلَمَة؟َوَقد  َجَعَلت  َعَلى َعي َني َها َصب ر ا َفَقاَل:  : إ نََّما ه َو َصب ر  َيا َرس  َعل يه  َفَقاَلت  ))اج 

يه  ب النََّهار   َسح   .((ف ي اللَّي ل  َوام 
 كيف رأى ما في عينيها؟

 طالب:.....
عليه -قبل الحجاب؟ الحال الذي قرره وحرره واستدل له الحافظ ابن حجر وأطال في االستدالل له أن النبي 

ليس عنه حجاب، ليس عنه حجاب، ال يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على  -الصالة والسالم
 المخرج فيه شيء من التكلف.ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد 

يَض َكَهي َئت ه  َعَلى الَّت ي َقد  َبَلَغت  ال مَ  ل غ  ال َمح  ب يَّة  الَّت ي َلم  َتب  َداد  َعَلى الصَّ ح  يَض، يعني الصغيرة غير َقاَل َمال ك: اإل   ح 
َتن ب  ال َمر أَة  ال َبال   َتن ب  َما َتج  َها.المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة، َتج  ج   َغة  إ َذا َهَلَك َعن َها َزو 

ت َها. دَّ ث َل ع  َس َلَيال  م  َري ن  َوَخم  َها َشه  ج  ف  َي َعن َها َزو  ََمة  إ َذا ت و  د  األ   َقاَل َمال ك: ت ح 
يعني على النصف من عدة الحرة، واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة ال يتبين فيها الحمل، ال يتبين فيها 

و اعتدت شهرين وخمس ليال ثم خرجت من عدتها وبيعت مثال  على بيعت من ضمن التركة على الحمل، فل
أحد، فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثالثة األشهر، أو قبل أن يتبين حملها؛ ألنه ال يتبين بهذه المدة، خمس 

 وستين يوم أو أقل.
 طالب:..... 

ال ما ف  يه إشكال؟ نعم؟إيه، أو ثالثة وستين، هذا فيه إشكال وا 
 طالب:.....

 استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا االستشكال؟ نعم؟
 طالب:..... 

 إيه لكن هنا اآلن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم، نعم.
 طالب:.....

 ويش لون منهم، طيب.
 طالب:.....

 إيه ال بد أن يستبرأها بالحيضة.



 طالب:.....
 حبس الحرة أربعة أشهر وعشرا ؟ تراهم يذكرون العلة للعلم ببراءة ببراءة رحمها.لماذا ت

 طالب:.....
 ال، ال المسألة مرتبطة، ما نقول هذا، ال بد أن نطرد في كالمنا.

 طالب:.....
 حتى لو مات زوجها ومكثت أربعة أشهر وعشر، وجزمنا ببراءته، لماذا ال نقول أقل؟

 طالب:.....
ذا بالنسبة لعدة األمة كشيء أطبقوا عليه، أطبق عليه أهل العلم على أنها على النصف من ال، بس كأن ه

 الحرة.
َها، أم الولد في حكم األمة، ليس -رحمه هللا-قال: قال  َداد  إ َذا َهَلَك َعن َها َسي  د  : َقاَل َمال ك: َلي َس َعَلى أ م   ال َوَلد  إ ح 

.عليها إحداد، فليست زوجة، َواَل عَ  َواج  َز  َداد  َعَلى َذَوات  األ  ح  َداد  َوا  نََّما اإل   َها إ ح   َلى َأَمة  َيم وت  َعن َها َسي  د 
 يعني الزوجات.

َثن ي َعن  َمال ك َأنَّه  َبَلَغه  َأنَّ أ مَّ َسَلَمَة َزو َج النَّب ي    َمع  ال َحاد  َرأ   -صلى هللا عليه وسلم-وَحدَّ : َتج  َسَها َكاَنت  َتق ول 
ر  َوالزَّي ت، نعم. د  َمع  ال َحاد  َرأ َسَها ب الس   ر  َوالزَّي ت؛ ألن هذا ليس له لون، َتج  د   ب الس  

 طالب:.....
 صحيح، نعم.
 طالب:.....

 أنه ال حجاب عنه؟ 
 طالب:.....

 إيه هذا الذي يظهر؛ ألن بعض القضايا ما عنها جواب.
 طالب:.....

 الصبر؟
 طالب:.....
 حتى تلعق الصبر.شيء مر، 
 طالب:.....

 ال الظاهر أنه ظاهر مثل الكحل له لون، نعم.
 طالب:.....

 أهلك؟
 طالب:..... 



ال، ال مسألة الغيرة، غيرة عمر أن اإلنسان يغار على محارمه، ويغار أيضا  على ما يختص به من متاع وغيره 
ه يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرة ؟؟؟ وال تدخل المكتبة، يغار على كتب؟إذا رآه الناس، بعض الناس

 مهما كانت، ولو لم تكن محارم.
 طالب:.....

 ال، وقد تكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري، نعم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب الرضاع –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 نعم

ِغيرِ  كتاب الرضاع: َباب َرَضاَعةِ   الصَّ
ْحَمِن َأنَّ َعاِئَشَة  َثِني َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َبْكٍر َعْن َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الرَّ رضي -ُأمَّ اْلُمْؤِمِنيَن َحدَّ

َأنََّها َسِمَعْت َصْوَت َرُجٍل َيْسَتْأِذُن َكاَن ِعْنَدَها، وَ  -صلى هللا عليه وسلم-ا َأْخَبَرْتَها َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ -هللا تعالى عنه
صلى هللا -َّللاَِّ ِفي َبْيِت َحْفَصَة َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ َهَذا َرُجٌل َيْسَتْأِذُن ِفي َبْيِتَك، َفَقاَل َرُسوُل 

َضاَعةِ  ))ُأَراُه ُفاَلن ا((: -عليه وسلم ا: َيا َرُسوَل َّللاَِّ َلْو َكاَن -رضي هللا عنه-َفَقاَلْت َعاِئَشُة  ِلَعمٍِ ِلَحْفَصَة ِمْن الرَّ
َضاَعةِ -ُفاَلٌن َحيًّا  َها ِمْن الرَّ ؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  -ِلَعمِِ َضاَعَة : -صلى هللا عليه وسلم-َدَخَل َعَليَّ ))َنَعْم ِإنَّ الرَّ

 .ُتَحرُِِم َما ُتَحرُِِم اْلِواَلَدُة((
َثنِ  ا َأنََّها َقاَلْت: َجاَء -رضي هللا عنه-ي َعْن َماِلك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة ُأمِِ اْلُمْؤِمِنيَن وَحدَّ

َضاَعِة َيْسَتْأِذُن َعَليَّ َفَأَبْيُت َأْن آَذَن َلُه َعَليَّه َحتَّى َأْسَأَل َرُسوَل َّللاَِّ  ي ِمْن الرَّ َعْن  -يه وسلمصلى هللا عل-َعمِِ
َقاَلْت:  ))ِإنَُّه َعمُِّك َفْأَذِني َلُه((َفَسَأْلُتُه َعْن َذِلَك َفَقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َذِلَك قالت: َفَجاَء َرُسوُل َّللاَِّ 

ُجُل َفَقاَل:  -وَقاَلْت َعاِئَشُة  نَُّه َعمُِّك َفْلَيِلْج َعَلْيِك(())إِ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ ِإنََّما َأْرَضَعْتِني اْلَمْرَأُة َوَلْم ُيْرِضْعِني الرَّ
َضاَعِة َما َيْحُرُم ِمْن -رضي هللا عنه ا: "َوَذِلَك َبْعَد َما ُضِرَب َعَلْيَنا اْلِحَجاُب" َوَقاَلْت َعاِئَشُة: "َيْحُرُم ِمْن الرَّ

 اْلِواَلَدِة".
َثِني َعْن َماِلك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعرْ  َبْيِر َعْن َعاِئَشَة ُأمِِ اْلُمْؤِمِنيَن وَحدَّ ا َأنََّها -رضي هللا عنه-َوَة ْبِن الزُّ

َضاَعِة َبْعَد َأنْ   ُأْنِزَل اْلِحَجاُب َقاَلْت: َأْخَبَرْتُه َأنَّ َأْفَلَح َأَخا َأِبي اْلُقَعْيِس َجاَء َيْسَتْأِذُن َعَلْيَها َوُهَو َعمَُّها ِمْن الرَّ
َأْخَبْرُتُه ِبالَِّذي َصَنْعُت َفَأَمَرِني َأْن آَذَن َلُه  -صلى هللا عليه وسلم-آَذَن َلُه َعَليَّ َفَلمَّا َجاَء َرُسوُل َّللاَِّ َفَأَبْيُت َأْن 

.  َعَليَّ
يِليِِ َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعبَّاٍس  َثِني َعْن َماِلك َعْن َثْوِر ْبِن َزْيٍد الدِِ  ُه َكاَن َيُقوُل:ما َأنَّ -رضي هللا عنه-وَحدَّ

ة  َواِحَدة  َفُهَو ُيَحرُِِم" ْن َكاَن َمصَّ  "َما َكاَن ِفي اْلَحْوَلْيِن َواِ 
ِرير َثِني َعْن َماِلك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ  وَحدَّ

 الشريد، الشريد.
 أحسن هللا إليك.

ما ُسِئَل َعْن َرُجٍل َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن َفَأْرَضَعْت -هللا عنه رضي-عن عمرو بن الشريد َأنَّ َعْبَد َّللاَِّ ْبَن َعبَّاٍس 
 اللَِِقاُح َواِحٌد"  ِإْحَداُهَما ُغاَلم ا َوَأْرَضَعْت اأْلُْخَرى َجاِرَية  َفِقيَل َلُه: َهْل َيَتَزوَُّج اْلُغاَلُم اْلَجاِرَيَة، َفَقاَل: "ال،

َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع أَ  َغِر َواَل َرَضاَعَة وَحدَّ نَّ َعْبَد َّللاَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن َيُقوُل: "اَل َرَضاَعَة ِإالَّ ِلَمْن ُأْرِضَع ِفي الصِِ
 ِلَكِبيٍر".



َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع َأنَّ َساِلَم ْبَن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَمَر َأْخَبَرُه َأنَّ َعاِئَشَة ُأمَّ اْلُمْؤمِ  ا -رضي هللا عنه- ِنينَ وَحدَّ
يِق َفَقاَلْت: َأْرِضِعيِه َعْشرَ  دِِ َرَضَعاٍت َحتَّى َيْدُخَل  َأْرَسَلْت ِبِه َوُهَو َيْرَضُع ِإَلى ُأْخِتَها ُأمِِ ُكْلُثوٍم ِبْنِت َأِبي َبْكٍر الصِِ

". َقاَل َساِلٌم: َفَأْرَضَعْتِني ُأمُّ ُكْلُثوٍم َثاَلَث َرَضَعاٍت ُثمَّ َمِرَض  ْت َفَلْم ُتْرِضْعِني َغْيَر َثاَلِث َرَضَعاٍت َفَلْم َأُكْن َأْدُخُل َعَليَّ
 َعَلى َعاِئَشَة ِمْن َأْجِل َأنَّ ُأمَّ ُكْلُثوٍم َلْم ُتِتمَّ ِلي َعْشَر َرَضَعاٍت.

َثِني َعْن َماِلك َعْن َناِفٍع َأنَّ َصِفيََّة ِبْنَت َأِبي ُعَبْيٍد َأْخَبَرْتُه َأنَّ َحْفَص   ا-رضي هللا عنه-َة ُأمَّ اْلُمْؤِمِنيَن وَحدَّ
ُتْرِضُعُه َعْشَر  -رضي هللا عنه-َأْرَسَلْت ِبَعاِصِم ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َسْعٍد ِإَلى ُأْخِتَها َفاِطَمَة ِبْنِت ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب 

 َيْدُخُل َعَلْيَها. َرَضَعاٍت ِلَيْدُخَل َعَلْيَها َوُهَو َصِغيٌر َيْرَضُع َفَفَعَلْت َفَكانَ 
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َأِبيِه َأنَُّه َأْخَبَرُه َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَّبِ  َثِني َعْن َماِلك َعْن َعْبِد الرَّ صلى هللا عليه -يِِ وَحدَّ

 ُخُل َعَلْيَها َمْن َأْرَضَعُه ِنَساُء ِإْخَوِتَها.َكاَن َيْدُخُل َعَلْيَها َمْن َأْرَضَعْتُه َأَخَواُتَها َوَبَناُت َأِخيَها َواَل َيدْ  -وسلم
َضاَعِة َفَقاَل سَ  َثِني َعْن َماِلك َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة َأنَُّه َسَأَل َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب َعْن الرَّ ِعيٌد: "ُكلُّ َما َكاَن ِفي وَحدَّ

ْن َكاَنْت َقْطَرة  َواِحَدة  فَ   ُهَو ُيَحرُِِم، َوَما َكاَن َبْعَد اْلَحْوَلْيِن َفِإنََّما ُهَو َطَعاٌم َيْأُكُلُه".اْلَحْوَلْيِن َواِ 
َبْيِر َفَقاَل ِمْثَل َما َقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَّبِ   .َقاَل ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعْقَبَة: ُثمَّ َسَأْلُت ُعْرَوَة ْبَن الزُّ

َثِني َعْن َماِلك َعْن َيْحَيى ْبِن سَ  ِعيٍد َأنَُّه َقاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب َيُقوُل: "اَل َرَضاَعَة ِإالَّ َما َكاَن ِفي وَحدَّ
َم". الَّ َما َأْنَبَت اللَّْحَم َوالدَّ  اْلَمْهِد َواِ 

َضاَعُة َقِليُلَها َوَكِثيرُ  َثِني َعْن َماِلك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: "الرَّ َضاَعُة ِمْن ِقَبِل الرجل.وَحدَّ  َها ُتَحرُِِم َوالرَّ
، من قبل الرجال.  الر  َجال 

 أحسن هللا إليك.
 والرضاعة من قبل الرَِِجاِل ُتَحرُِِم.

َضاَعُة َقِليُلَها َوَكِثيُرَها ِإَذا َكاَن ِفي اْلَحْوَلْيِن ُتَحرُِِم َفَأمَّا ا َكاَن َبْعَد اْلَحْوَلْيِن مَ  َقاَل َيْحَيى: وَسِمْعت مالكا  َيُقوُل: الرَّ
نََّما ُهَو ِبَمْنِزَلِة الطََّعاِم".  َفِإنَّ َقِليَلُه َوَكِثيَرُه اَل ُيَحرُِِم َشْيئ ا َواِ 

 تعالى: بسم هللا الرحمن الرحيم: كتاب الرضاع: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
قل من كتاب إلى كتاب فتح الكتاب الثاني التراجم الكبرى إذا أراد أن ينت يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب

بالبسملة، كما افتتح األول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة ال ارتباط لها بما قبلها وال ما بعدها، فتصدر بالبسملة 
وأحيانا  تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مرارا  كأن يقول: كتاب الرضاع بسم هللا الرحمن الرحيم، وهذا 

في البخاري، وفي بعض نسخ الموطأ، واألمر سهل يعني سواء  تقدمت البسملة كما هو األصل، أو تأخرت  يوجد
 عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن.

:-رحمه هللا-قال  ير  غ   : كتاب الرضاع: َباب َرَضاَعة  الصَّ
ع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل يعني اجتم

ال ال؟  شروطه، ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، وا 
 طالب:.....

 كيف؟



 طالب:.....
 ما يجي أقط من لبن المرأة؟

 طالب:.....
ولم تحبل من على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل، معناه أن المرأة لو كان فيها لبن، 

زوجها، أو ليست بذات زوج، أن لبنها ال يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الوالدة، بعد الحمل، وقد يحصل 
ن لم يكن له  عند بعض النساء ولو كانت كبيرة، أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد، ووجدت خصائصه فهي أمه، وا 

ن لم يكن له أب، والجمهور على خالف هذا ال   بد أن يكون ثاب عن حمل.أب، وا 
 باب رضاعة الصغير:

َمن  َأنَّ َعائ   َرَة ب ن ت  َعب د  الرَّح  ر  َعن  َعم  َيى َعن  َمال ك َعن  َعب د  ّللاَّ  ب ن  َأب ي َبك  َثن ي َيح  ن يَن قال: َحدَّ م  َشَة أ مَّ ال م ؤ 
وَل ّللاَّ   َبَرت َها َأنَّ َرس  َصَة،  َكانَ  -صلى هللا عليه وسلم-َأخ  ن  ف ي َبي ت  َحف  َتأ ذ  ل  َيس  َت َرج  ن َدَها، َوَأنََّها َسم َعت  َصو  ع 

والبيوت متالصقة، وبيوت صغيرة يسمع الباب إذا قرع البيت الثاني البيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا 
وَل ّللاَّ   : َيا َرس  ن لم يكن باب البيت نفسه، فَقاَلت  َعائ َشة :َ ق ل ت  ن  ف ي َبي ت َك، َفَقاَل قرع باب، وا  َتأ ذ  ل  َيس   َهَذا َرج 

ول  ّللاَّ   َصَة م ن  الرََّضاَعة ، يعرفون بالتحديد من يمكن أن  ))أ َراه  ف اَلن ا((: -صلى هللا عليه وسلم-َرس  ل َعم   ل َحف 
ب المسلمين في يطرق الباب، اآلن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبوا

جميع األوقات، حتى بعد هزيع من الليل أو في أخر الليل المطاعم، هذا موجود، لذلك إذا طرق الباب ما 
ال  يستغرب من يطرق، وال يخطر على البال المراد، إال إذا كان سبق تقدم طلب، قالوا: هذا الطلب من البقالة وا 

ال ما يخطر على البال، واألم ال، وا  ور محددة، ما يمكن يجي في هذا الوقت أحد، أمور معروفة من المطعم، وا 
 ومنضبطة، وهللا المستعان. ،ومحددة

ول  ّللاَّ   َصَة م ن  الرََّضاَعة ، َفَقاَلت  ))أ َراه  ف اَلن ا((: -صلى هللا عليه وسلم-َفَقاَل َرس  ، يعني أظنه فالن، ل َعم   ل َحف 
وَل ّللاَّ  َلو  َكا َها م ن  الرََّضاَعة  -َن ف اَلن  َحيًّا َعائ َشة : َيا َرس  ال سيأتينا في حديث  -ل َعم   ؟ هذا بعد وفاته، وا  َدَخَل َعَليَّ

ول  ّللاَّ   -الحق أنه دخل عليها، أفلح أخو أبي القعيس، أنه كان حيا  لعمها من الرضاعة، دخل علي، َفَقاَل َرس 
 .ت َحر  م  َما ت َحر  م  ال و اَلَدة (())َنَعم  إ نَّ الرََّضاَعَة : -صلى هللا عليه وسلم

 فعمها من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها.
: َجاَء عَ  ن يَن َأنََّها َقاَلت  م  َوَة َعن  َأب يه  َعن  َعائ َشَة أ م   ال م ؤ  َشام  ب ن  ع ر  َثن ي َعن  َمال ك َعن  ه  م  ي م ن  الرََّضاَعة  وَحدَّ

ن  َعَليَّ َفَأَبي ت   َتأ ذ  وَل ّللاَّ   َيس  َأَل َرس  ، هذه أول مرة، َحتَّى َأس  َعن  َذل َك  -صلى هللا عليه وسلم-َأن  آَذَن َله  َعَليَّ
ول  ّللاَّ   وَل ّللاَّ   ))إ نَّه  َعم ك  َفأ َذن ي َله ((َفَسَأل ت ه  َعن  َذل َك َفَقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: َفَجاَء َرس  : َيا َرس  ل ت  َفق 

ل  َفَقاَل: إ   ن ي الرَّج  ع  َضَعت ن ي ال َمر أَة  َوَلم  ي ر ض  ((نََّما َأر  ، نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك، َقاَلت  ))إ نَّه  َعم ك  َفل َيل ج  َعَلي ك 
" يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب -رضي هللا عنه-َعائ َشة   َجاب  ر َب َعَلي َنا ال ح  َد َما ض  الحجاب، وأول ا: "َوَذل َك َبع 

، وفي حديث قصة اإلفك تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، ولو -عليه الصالة والسالم-من حجب نساء النبي 
كان الوجه مما يجوز كشفه لما احتاجت لمثل هذا الكالم؛ ألن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب أو بعده، 

ر م  م ن   ر م  م ن  ال و اَلَدة ".والقصة في الصحيح، َوَقاَلت  َعائ َشة : "َيح   الرََّضاَعة  َما َيح 



َثن ي َعن  َمال ك  قال: وَحدَّ
ال ما تحرم؟ وحالئل أبنائكم  يعني زوجة الولد من الرضاعة، زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده وا 

ي، يخرج ولد الذين من أصالبكم، ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة؟ الجمهور على أنه مثل األب، يخرج ولد التبن
ن كان بعضهم من هذا حتى يشمله حتى الرضاعة.  التبني، وا 

ن يَن َأنََّها أَ   م  َبي ر  َعن  َعائ َشَة أ م   ال م ؤ  َوَة ب ن  الز  َهاب  َعن  ع ر  َثن ي َعن  َمال ك َعن  اب ن  ش  َلَح َأَخا قال: وَحدَّ َبَرت ه  َأنَّ َأف  خ 
َتأ ذ   : َفَأَبي ت  َأن  آَذَن َله  َعَليَّ فَ َأب ي ال ق َعي س  َجاَء َيس  َجاب  َقاَلت  َد َأن  أ ن ز َل ال ح  َلمَّا ن  َعَلي َها َوه َو َعم َها م ن  الرََّضاَعة  َبع 

ول  ّللاَّ   ت  َفَأَمَرن ي َأن  آَذَن َله ؛ ألنه عمها من الرضاع -صلى هللا عليه وسلم-َجاَء َرس  ت ه  ب الَّذ ي َصَنع  َبر   ة.َأخ 
 طالب:......

 ما يلزم يمكن بعد يكون لهم ثالث، ال يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فينسبون، ويعرفون به.
 طالب:......

ن كان احتمال قائما  يكون هو أبو القعيس، نعم.  وا 
يل ي   َعن  َعب د  ّللاَّ  ب ن  َعبَّ  ر  ب ن  َزي د  الد   َثن ي َعن  َمال ك َعن  َثو  َلي ن  َوا  ن  َكاَن وَحدَّ : "َما َكاَن ف ي ال َحو  اس  َأنَّه  َكاَن َيق ول 

َو ي َحر  م " َدة  َفه  ة  َواح   َمصَّ
ما كان في الحولين، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الرضاع ال يحرم إال إذا كان في الحولين، والرضاع 

ا إلى أن الرضاع -رضي هللا عنه-ذهب عائشة المحرم هو ما أنشز العظم وبنا اللحم، وهذا قول الجمهور، وت
 يحرم بالنسبة للكبير والصغير في قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي.

شيخ اإلسالم ابن تيمية يخص ذلك بالحاجة، إن احتيج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم، والجمهور 
 على أنه بعد الحولين ال يحرم.
حدة فهو يحرم هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون وأما قوله: إن كان مصة وا

الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثالث، ال تحرم المصة وال المصتان، وال اإلمالجة واإلمالجتان، مفهومه أن 
ت الثالث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أنا لرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلوما

 يحرمن، كان فيما أنزل عشر رضعات، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن.
ل  َكانَ  ئ َل َعن  َرج  َهاب  عن عمرو بن الشريد َأنَّ َعب َد ّللاَّ  ب َن َعبَّاس  س  َثن ي َعن  َمال ك َعن  اب ن  ش  ت  َله  قال: وَحدَّ

َضعَ  ا َوَأر  َداه َما غ اَلم  َضَعت  إ ح  َرَأَتان  َفَأر  َرى َجار َية ، يكونان أخوين من األب، الرابط بينهما هو األب، وأما ام  ت  األ  خ 
 " د   األمهات فعالت، َفق يَل َله : َهل  َيَتَزوَّج  ال غ اَلم  ال َجار َيَة، َفَقاَل: "ال، الل  َقاح  َواح 

ين المرأتين، ينزالن منزلته، وأوالد يعني هما أخوان ألب، أبوهما هذا الرجل، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهات
 هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أوالد عالت، إخوة ألب.

" والمراد به لبن الفحل، المراد به ماء د   الفحل. َفق يَل َله : َهل  َيَتَزوَّج  ال غ اَلم  ال َجار َيَة، َفَقاَل: "ال، الل  َقاح  َواح 
َثن ي َعن  َمال   َغر  َواَل قال: وَحدَّ َع ف ي الص   : "اَل َرَضاَعَة إ الَّ ل َمن  أ ر ض  ك َعن  َناف ع  َأنَّ َعب َد ّللاَّ  ب َن ع َمَر َكاَن َيق ول 

."  َرَضاَعَة ل َكب ير 
 وهذا هو مقتضى قول الجمهور.



َثن ي َعن  َمال ك َعن  َناف ع  َأنَّ َسال َم ب َن َعب د  ّللاَّ  ب ن  ع َمَر َأخ   َضع ، وَحدَّ َسَلت  ب ه  َوه َو َير  ن يَن َأر  م  َبَره  َأنَّ َعائ َشَة أ مَّ ال م ؤ 
ل   ت َها أ م   ك  َضع ، إ َلى أ خ  َسَلت  ب ه  َوه َو َير  ن يَن َأر  م  ر  سالم بن عبد هللا بن عمر أخبره َأنَّ َعائ َشَة أ مَّ ال م ؤ  ث وم  ب ن ت  َأب ي َبك 

: َأر   يق  َفَقاَلت  د   ".الص   َل َعَليَّ خ  َر َرَضَعات  َحتَّى َيد  يه  َعش  ع   ض 
ال شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، هي بحاجة إذا أرضعت سالم هذا خدمها، صار 

" فَقاَل َسا َل َعَليَّ خ  َر َرَضَعات  َحتَّى َيد  يه  َعش  ع  ل م : ولدا  ألختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالت، فقالت: َأر ض 
ن ي َغي َر َثاَلث  َرَضَعات  َفَلم  َأك ن  أَ  ع  ل ث وم  َثاَلَث َرَضَعات  ث مَّ َمر َضت  َفَلم  ت ر ض  َضَعت ن ي أ م  ك  ل  َعَلى َعائ َشَة م ن  َفَأر  خ  د 

. َر َرَضَعات  ل ث وم  َلم  ت ت مَّ ل ي َعش  ل  َأنَّ أ مَّ ك   َأج 
سخن بخمس، قول عائشة في هذا والذي يليه من كالم حفصة أن العشر عشر رضعات هذا كان فيما أنزل، ثم ن

 هي المحرمة، وما دونها ال، لكن هذا قبل النسخ، هذا قبل النسخ.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

ال، لو كانت بعد وفاة النبي ما، صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد هللا بن عمر هل ولد في حياة 
 ؟ نعم؟-يه الصالة والسالمعل-النبي 

 طالب:......
أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه، ثم يتركه بطوعه واختياره، وقد يكون هذا رأي لعائشة، 
حفصة الرضاعة ما نسخت، نعم، أو يكون هذا كله من باب احتياط، لئال تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست 

 دة، وعلى كل حال الخمس هو قول عامة أهل العلم.برضعة معتبرة، االحتماالت وار 
 طالب:......

ال، هذا عاد، كونه يروي عن نفسه في وقت، وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، 
صح، حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمره أربع خمس قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجة هذا عمره 

 عم، لكن هذا أمر يخصه، فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة وكلهم ثقات، نعم.أقل، ن
 طالب:......

، مرض في حلقه ما يمكن أن   َ على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى، المرض في حلقه مثال 
ذا كان هناك مانع يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني تكون يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، يعني إ

 ظاهر ما تعد رضاعة.
ن   م  َصَة أ مَّ ال م ؤ  َبَرت ه  َأنَّ َحف  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َناف ع  َأنَّ َصف يََّة ب ن َت َأب ي ع َبي د  َأخ  م  ب ن  َعب د  قال: وَحدَّ َسَلت  ب َعاص  يَن َأر 

َمَة ب ن ت  ع َمرَ  ت َها َفاط  د  إ َلى أ خ  ، حفصة  ّللاَّ  ب ن  َسع  ير  َل َعَلي َها َوه َو َصغ  خ  َر َرَضَعات  ل َيد  ع ه  َعش  ب ن  ال َخطَّاب  ت ر ض 
، فأرسلت بعاصم بن عبد هللا بن سعد إلى أختها؛ ألنها قد تكون -عليه الصالة والسالم-ليس لها ولد من النبي 

َض  ل  َعَلي َها.بحاجة إليه، إلى خدمته، ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير َير  خ   ع  َفَفَعَلت  َفَكاَن َيد 
 يدخل على عائشة؛ ألنه لم يتم العدد. بخالف سالم ال 



َبَره  َأنَّ َعائ َشَة َزو َج ا م  َعن  َأب يه  َأنَّه  َأخ  َمن  ب ن  ال َقاس  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َعب د  الرَّح  صلى هللا عليه -لنَّب ي   قال: وَحدَّ
يَها، َأنَّ َعائ َشَة َزو َج النَّب ي   َكاَن يَ  -وسلم َضَعت ه  َأَخَوات َها َوَبَنات  َأخ  ل  َعَلي َها َمن  َأر  خ  َكاَن  -صلى هللا عليه وسلم-د 

يَها، نعم، تكون عمة نعم، عمة  َضَعت ه  َأَخَوات َها؛ ألنها تصير بالنسبة لهم خالة، َوَبَنات  َأخ  ل  َعَلي َها َمن  َأر  خ  َيد 
َوت َها.للبن َضَعه  ن َساء  إ خ  ل  َعَلي َها َمن  َأر  خ   ات، وعمة ألوالدهن ومن أرضعتهن، َواَل َيد 

َوت َها، إيش فيه؟ َضَعه  ن َساء  إ خ  ل  َعَلي َها َمن  َأر  خ   لماذا؟ نساء أخوتها تكون عمة، َواَل َيد 
 طالب:......

 إذا كانت أزواج أخوتها تكون عمة، تكون عمة.
 ..طالب:....

 يعني من لبن غير أخوتها، من لبن غير أخوتها، ويش قال الشرح؟
 طالب:......

 هذا االحتمال األقوى أنها ال يدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها من لبن غيرهم، غير أخوتها.
يَد ب َن ال م َسيَّ  َبَة َأنَّه  َسَأَل َسع  يَم ب ن  ع ق  َثن ي َعن  َمال ك َعن  إ ب َراه  ل  َما َكاَن قال: وَحدَّ : "ك  يد  ب  َعن  الرََّضاَعة  َفَقاَل َسع 

َو ي َحر  م ، وهذا هو قول أهل الظاهر؛ ألن النصوص مطلقة، ال سيما ما جا َدة  َفه  َرة  َواح  َلي ن  َوا  ن  َكاَنت  َقط  ء ف ي ال َحو 
ن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، َوَما في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة، و 

َلي ن  َفإ نََّما ه َو َطَعام  َيأ ك ل ه ". َد ال َحو   َكاَن َبع 
 يعني في قول الجملة األولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور والجملة الثانية مخالفة لقولهم.

َوَة ب نَ  َبَة: ث مَّ َسَأل ت  ع ر  يم  ب ن  ع ق  . َقاَل إ ب َراه  يد  ب ن  ال م َسيَّب  ث َل َما َقاَل َسع  َبي ر  َفَقاَل م   الز 
: "اَل َرَضاعَ  يَد ب َن ال م َسيَّب  َيق ول  ت  َسع  يد  َأنَّه  َقاَل: َسم ع  َيى ب ن  َسع  َثن ي َعن  َمال ك َعن  َيح  َة إ الَّ َما َكاَن ف ي قال: وَحدَّ

مَ  د  َوا  الَّ َما َأن َبَت اللَّح  َم". ال َمه   َوالدَّ
 يعني ما كان، والدم يعني ما كان في الحولين، كما يقول الجمهور.

: "الرََّضاَعة  َقل يل َها َوَكث ير َها ت َحر  م ، كقول أهل ا َهاب  َأنَّه  َكاَن َيق ول  َثن ي َعن  َمال ك َعن  اب ن  ش  لظاهر، َوالرََّضاَعة  وَحدَّ
 لبنه، فكان الولد لهم.م ن  ق َبل  الرجل ت َحر  م . ألنه 

َلي ن  ت َحر  م ، وهذا كم : الرََّضاَعة  َقل يل َها َوَكث ير َها إ َذا َكاَن ف ي ال َحو  َيى: وَسم ع ت مالكا  َيق ول  ا تقدم أنه ال يحرم َقاَل َيح 
 إال الخمس الرضعات، لكنه خالف الجمهور.

: الرََّضاَعة  َقل يل َها َوكَ  َلي ن  ت َحر  م ، ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين وَسم ع ت مالكا  َيق ول  ث ير َها إ َذا َكاَن ف ي ال َحو 
 وال يشترط العدد في الرضاعة.

َلي ن  َفإ نَّ َقل يَله  َوَكث يَره  اَل ي َحر  م  َشي ئ ا َوا  نََّما ه َو ب َمن ز َلة  الطَّ  َد ال َحو   َعام ".َفَأمَّا َما َكاَن َبع 
 سم.

 هللا إليك.أحسن 
 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر:



 أبا أن الزبير بن عروة أخبرني :فقال الكبير رضاعة عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 وكان ،بدرا   شهد قد وكان ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من وكان ،ربيعة بن عتبة بن حذيفة
 حارثة بن زيد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تبنى كما حذيفة أبي مولى لمسا :له يقال الذي سالما   تبنى
 يومئذ وهي ،ربيعة بن عتبة بن الوليد بنت فاطمة أخيه بنت أنكحه ابنه أنه يرى  وهو سالما حذيفة أبو وأنكح
 أنزل ما رثةحا بن زيد في كتابه في تعالى هللا أنزل فلما ،قريش أيامى أفضل من وهي ،األول المهاجرات من
 من واحد كل رد {ومواليكم الدين في فإخوانكم آباءهم تعلموا لم فإن هللا عند أقس  هو آلبائهم ادعوهم}: فقال
 بني من وهي حذيفة أبي امرأة وهي سهيل بنت سهلة فجاءت ،مواله إلى رد أبوه يعلم لم فإن ،أبيه إلى أولئك
 يدخل وكان ،ولدا   سالما   نرى  كنا هللا رسول يا :فقالت -مصلى هللا عليه وسل- هللا رسول إلى لؤي  بن عامر
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال ؟شأنه في ترى  فماذا ،واحد بيت إال لنا وليس فضل وأنا علي

 أم عائشة بذلك فأخذت الرضاعة من ابنا تراه وكانت ،بلبنها فيحرم ((رضعات خمس أرضعيه))فيما بلغنا: 
 أبي بنت كلثوم أم أختها تأمر فكانت الرجال من عليها يدخل أن تحب كانت فيمنا -ي هللا عنهرض- المؤمنين

صلى - النبي أزواج سائر وأبى الرجال من عليها يدخل أن أحبت من يرضعن أن أخيها وبنات الصديق بكر
 هللا رسول به أمر ذيال نرى  ما وهللا ال :وقلن الناس من أحد الرضاعة بتلك عليهن يدخل أن -هللا عليه وسلم

 سالم رضاعة في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من رخصة إال سهيل بنت سهلة -صلى هللا عليه وسلم-
 في -صلى هللا عليه وسلم- النبي أزواج كان هذا فعلى ،أحد الرضاعة بهذه علينا يدخل ال وهللا ال ،وحده

 .الكبير رضاعة
 القضاء دار عند معه وأنا عمر بن هللا عبد إلى رجل جاء قال أنه ردينا بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 :فقال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر إلى رجل جاء" :عمر بن هللا عبد فقال الكبير رضاعة عن يسأله
 ،أرضعتها وهللا فقد دونك :فقالت عليها فدخلت فأرضعتها إليها امرأتي فعمدت أطؤها وكنت وليدة لي كانت إني
 ".الصغير رضاعة الرضاعة فإنما جاريتك وأت أوجعها: -رضي هللا عنه- عمر الفق

 من امرأتي عن مصصت إني: فقال األشعري  موسى أبا سأل رجال أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
  عليك رمتحُ  قد إال أراها ال :موسى أبو فقال بطني في فذهب لبنا ثديها

 َحر مت، حر مت.

 أحسن هللا إليك.
 أبو فقال ؟الرجل به تفتي ماذا انظر مسعود بن هللا عبد فقالفقال أبو موسى: ال أراها إال قد حرمت عليك، 

 ال موسى أبو فقال الحولين في كان ما إال رضاعة ال :مسعود بن هللا عبد فقال ؟أنت تقول فماذا :موسى
 .أظهركم بين الحبر هذا كان ما شيء عن تسألوني

 تعالى: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، االعتماد على الطعام وترك اللبن.

 أبا أن الزبير بن عروة أخبرني :فقال الكبير رضاعة عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، يعني من بدرا   شهد قد وكان ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من وكان ،ربيعة بن عتبة بن حذيفة



 هللا رسول تبنى كما حذيفة أبي مولى سالم :له يقال الذي سالما   تبنى وكان خيار الصحابة وأفضلهم؛ ألنه بدري،
؛ ألنه يرى أنه ابنه، سالما   حذيفة أبو وأنكح، كان يقال له: زيد بن محمد، حارثة بن زيد -صلى هللا عليه وسلم-
 من وهي ،األول المهاجرات من يومئذ وهي ،ربيعة بن عتبة بن الوليد بنت فاطمة أخيه بنتزوجه، أنكحه ف

 أقسط هو آلبائهم ادعوهم}: فقال أنزل ما حارثة بن زيد في كتابه في تعالى هللا أنزل فلما ،قريش أيامى أفضل
 آباءهم تعلموا لم فإن هللا عند أقسط هو ئهمآلبا ادعوهم}ادعوهم آلبائهم تبين لهم أنه بهذا أجنبي،  {هللا عند

 بنت سهلة فجاءت ،مواله إلى رد أبوه يعلم لم فإن ،أبيه إلى أولئك من واحد كل رد {ومواليكم الدين في فإخوانكم
 رسول يا :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى لؤي  بن عامر بني من وهي حذيفة أبي امرأة وهي سهيل
، فضل يعني متبذلة، لم تحتشم؛ ألنه عبارة عن ولدها؛ ألنهم فضل وأنا علي يدخل وكان ،ولدا   سالما   نرى  كنا هللا

، يعني بيت واحد واحد بيت إال لنا وليس تبنوه، وكان التبني معروف في الجاهلية وفي صدر اإلسالم، وأنا فضل
 غرفة واحدة، هم يطلقون البيت على الغرفة، نعم.

 طالب:......
 هم؟إيش في

 طالب:......
 تقول: وليس لنا إال بيت واحد.

 طالب:......
 إيه، إيه؟

 طالب:......
 سالم وقت التبني وقبل نزول اآلية كان مثل الولد عندهم، يدخل عليهم.

 أرضعيه))فيما بلغنا:  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال ؟شأنه في ترى  فماذا وليس لنا إال بيت واحد،
، نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، ال يرى الجمهور أن بلبنها فيحرم ((رضعات خمس

 من ابنا   تراه وكانت رضاعه ينشر الحرمة إال أن هذه القصة خاصة به، وال تصلح لغيره، وال يقاس عليه غيره،
حرمة مطلقا ، هذا قول عائشة، ، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الالمؤمنين أم عائشة بذلك فأخذت الرضاعة

شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير 
ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصالة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضحي بغيرها، فلم يجد 

ئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ، شيخ اإلسالم يقول: من كان حاله مثل إال جذعة، فقال: اذبح الجذعة ولن تجز 
عليه الصالة -حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصالة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فالنبي 

 ، شيخ اإلسالم رحمة هللا عليه يرى التخصيص باألحوال، ال التخصيص المطلق بالرجال، نعم.-والسالم
 طالب:......

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 طالب:......

 ال ما هي مسألة تبني المسألة، دعنا من المتبني أو غيره.



 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
 يعني حتى على قول شيخ اإلسالم.

 طالب:......
 ال، ما يطبق الحال من كل وجه، ال، يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاعة.

 فكانت الرجال من عليها يدخل أن تحب كانت فيمن ،فأخذت عائشة في ذلك فرأت رضاع الكبير يحرم مطلقا  
، شوف هذا مثل الخبر األول يختلف مع أخيها وبنات أخيها وبنات الصديق بكر أبي بنت كلثوم أم أختها تأمر

 الخبر األول، يختلف مع الخبر األول.
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ، نعم هذا الذي يختلف.وهنا، وبنات أخيها مثله، الكالم على نساء أخوتها

 من عليها يدخل أن أحبت من يرضعن أن أخيها وبنات الصديق بكر أبي بنت كلثوم أم أختهافكانت تأمر 
 ال :وقلن الناس من أحد الرضاعة بتلك عليهن يدخل أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أزواج سائر وأبى الرجال
صلى - هللا رسول من رخصة إال سهيل بنت سهلة -عليه وسلم صلى هللا- هللا رسول به أمر الذي نرى  ما وهللا

، وبقول أمهات المؤمنين أخذ أحد الرضاعة بهذه علينا يدخل ال وهللا ال ،وحده سالم رضاعة في -هللا عليه وسلم
 .الكبير رضاعة في -صلى هللا عليه وسلم- النبي أزواج كان هذا فعلى النبي أزواج كان هذا فعلى الجمهور،

 ال ينشر الحرمة، وال يثبت المحرمية، فال يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين. وأنه
 طالب:......

ال؟؟؟؟؟؟  يحلب في إناء وا 
 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......



 إيه يكمل الخمس، يكمل الخمس اإلشكال أنها ماتت ما كملت الخمس، ماتت ما كملت الخمس.
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:......

 ، مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثالث ما تنشر الحرمة.مرضت
 طالب:......
 برضاع ثاني؟
 طالب:......

 يعني من حمل ثاني؟
 طالب:......
 نشفت اآلن.
 طالب:......

 ال بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إال ثالث.
 طالب:......

 واضح؟
 طالب:......

كون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثالث ت
 حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟

 طالب:......
إيه ال يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إال ثالث ما ينشر الحرمة، ما 

 ينشر الحرمة.
 دار عند معه وأنا عمر بن هللا عبد إلى رجل جاء :لقا أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
 لي كانت إني :فقال الخطاب بن عمر إلى رجل جاء" :عمر بن هللا عبد فقال الكبير رضاعة عن يسأله القضاء
، لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه، من أجل أن تحرم عليه، فأرضعتها إليها امرأتي فعمدت أطؤها وكنت وليدة

 وهللا فقد ، خالص اآلن انتهى، فقالت: دونكدونك :فقالت عليها فدخلت ا فأرضعتها،فعمدت امرأتي إليه
 ، يعني ضربا  على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها، أوجعهاأوجعها: عمر فقال ،أرضعتها

 ".الصغير رضاعة الرضاعة فإنما جاريتك وأت
ه، لكن لو كانت ليست جارية زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، يعني على قول عائشة أنها حرمت عليه، حرمت علي

صغيرة يعني ست سبع ثمان عشر سنوات، فأرضعتها الكبيرة أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المَرضعة باعتبارها 
 بنت له، أو تحرم الكبيرة ألنها أم زوجته؟ 

 طالب:......



 كيف؟
 طالب:......

 .ال، على القول برضاع الكبير، على قول عائشة
 طالب:......

ال، بالنسبة للصغير ال إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن األولى بانت منه برضاعها 
 من الكبيرة، فهذه األمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن خلعت منه؟ كالهما.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:...... 
 ويش هو؟

 طالب:...... 
 إيه، لكن.
 .....طالب:.

معروف أنها هي الجانية الكبيرة، هي الجانية، لكن هنا أمة ما في إشكال، هذه ما فيها إشكال، لكن لو كانت 
زوجة، هل نقول: إن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة، نقول: أيضا  ولو لم يكن في ذلك إال 

 عتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟المعاقبة بنقيض قصدها تعزيرا  لها، أو نقول: إنها بانت با
 طالب:......

ال، بعد أن رضعت، ما نقول بانت، بعد أن رضعت، هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد بثبوت الرضاع 
 المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة، في وقت واحد.

  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين وقال  لكن لو افترضنا أن رجال  قال

للكبيرة: أرضعي الصغيرة ونرتاح منها، ألقل األحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون 
فتون على القول ما يستفتي وال شيء، قال لها: أنت معها؛ ألنك أم زوجتي، يعني الحيل يمكن أن تمضى أو ي

ن كان الشخص يرى أن رضاع الكبير يحرم، يفتي بمعاقبته بنقيض قصده.  وا 
 طالب:......

الرضاعة لو كانت في الحولين على من يقول، لكن أال يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان 
جة من الميراث، ال شك أن مثل المرأتين، نعم كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، كما لو قصد حرمان الزو 

هذا يتبع أدب الفتيا، وما أشبه ذلك، الفتيا لها سياسة ولها أدب، وأيضا  كون اإلنسان يتعدى إلى حق غيره هو 
 بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة ال شك أنها غش. 

 من امرأتي عن مصصت إني: فقال األشعري  موسى أبا سأل رجال أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 حرمت عليك قد إال أراها ال :موسى أبو فقال بطني في فذهب لبنا ثديها



ال ما تطلق؟  اآلن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم، فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته وا 
 طالب:......

 تكون أما  له، وأبوه من؟ من أبوه؟
 طالب:......

 ور ما في إشكالزعلى كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمه
؟ يعني تأكد، ما تفرق بين الرجل به تفتي ماذا انظر مسعود بن هللا عبد فقالال أراها إال قد حرمت عليك، 

 في كان ما إال رضاعة ال :مسعود بن هللا عبد فقال ؟أنت تقول فماذا :موسى أبو فقال زوجين، وأنت، تأكد،
 .أظهركم بين الحبر هذا كان ما شيء عن تسألوني ال :موسى أبو فقال ،الحولين

 يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم.
 كمل كمل.

 أحسن هللا إليك.
 :الرضاعة في جاء ما جامع باب

 أم عائشة عن الزبير بن عروة وعن يسار بن سليمان عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى وحدثني
 من يحرم ما الرضاعة من يحرم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو أنا -رضي هللا عنه- المؤمنين
 .((الوالدة

 أم عائشة عن الزبير بن عروة أخبرني :قال أنه نوفل بن الرحمن عبد بن محمد عن مالك عن حدثنيو 
صلى هللا - هللا رسول سمعت أنها أخبرتها أنها األسدية وهب بنت جدامة عنا -رضي هللا عنه- المؤمنين

 يضر فال ذلك يصنعون  وفارس الروم أن ذكرت حتى الغيلة عن أنهى أن هممت لقد)) :يقول -يه وسلمعل
 .((أوالدهم

 .ترضع وهي امرأته الرجل يمس أن والغيلة: -رحمه هللا- مالك قال
- النبي زوج عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 نسخن ثم ،يحرمن معلومات رضعات عشر القرآن من أنزل فيما كان: "قالت أنها -ليه وسلمصلى هللا ع
 ".القرآن من يقرأ فيما وهو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فتوفي معلومات بخمس

 .العمل هذا على وليس :مالك قال :يحيى قال
إذا كان يجمعهما عمل واحد لكي تنتفي هذا يقول: فتوى في مصر قبل مدة قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة 

 الخلوة فهل هذه ضرورة؟
هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع ال ينشر الحرمة، وأيضا  على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة 
ورغبت فيه، ورغب فيها أن له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ما هو برضاع ينشر الحرمة مطلقا ، ال شك أن 

 العب، هذا تالعب بالدين.هذا ت
 :الرضاعة في جاء ما جامع باب: -رحمه هللا-قال 



 المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن وعروة يسار بن سليمان عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى وحدثني
 .((الوالدة من يحرم ما الرضاعة من يحرم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن

ى كل ما له صلة بهذا الرضيع، أو المرضعة أو صاحب اللبن، فتنظر إلى ما يقابله في النسب يعني تنظر إل
فيحرم مثله، فاألم من الرضاعة تحرم كاألم من النسب، األخت من الرضاعة تحرم كاألخت من النسب، العمة 

 من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب، وهكذا.
 أم عائشة عن الزبير بن عروة أخبرني :قال أنه نوفل بن حمنالر  عبد بن محمد عن مالك عن حدثنيقال: و 

 لقد)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت أنها أخبرتها أنها األسدية وهب بنت جدامة عن المؤمنين
 .((أوالدهم يضر فال ذلك يصنعون  وفارس الروم أن ذكرت حتى الغيلة عن أنهى أن هممت

 .ترضع وهي امرأته الرجل يمس أن لغيلةوا: -رحمه هللا- مالك قال
ال شك أنه في بعض المجتمعات، وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، المرضع جماع المرأة 
المرضع يضر بولدها، يعني عندنا في نجد هذا ظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا 

فأراد أن ينهى عن الغيلة  -عليه الصالة والسالم-جاز على عهده موجود في بعض المناطق، وأيضا  في الح
لرفع الضرر؛ ألن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر، فنظر فإذا فارس والروم يغيلون وال يضرهم، ويمكن 

عالمية، إلى الناس  -عليه الصالة والسالم-أيضا  غيرهم من شرق األرض وغربها يغيلون وال يضرهم، ورسالته 
-ال تتعلق بإقليم أو بقطر، يعني كون هؤالء يتضررون ال يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته  كلهم،

عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر كما لو تضرر من طعام مباح، يمنع  -عليه الصالة والسالم
عالمية ورأى  -عليه الصالة والسالم-منه، المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه، فلما كانت رسالته 

أن األقطار كلها ال تضرر، لم يترتب المنع على، خالفا  لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في 
تؤثر  -عليه الصالة والسالم-الصحف يقول: إن الثقافة اإلسالمية مزيج من ثقافات األمم األخرى، وأن الرسول 

 الحديث. فيه الثقافات األخرى، وكتب عن هذا
مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل  -عليه الصالة والسالم-نقول: ال، الرسول 

الحجاز يتضررون، ال يعني أن الحكم بالتحريم إذا وجد أن الغالب ال يتضرر فالحكم للغالب، ومن يتضرر 
 يمنع.
  مالك عن وحدثنيقال: 

 طالب:......
 نعم.

 طالب:......
 ال يمرض الولد، وتنضو خلقته، يمرض.ال، 

 طالب:......
ال سيما إذا –ال، عندنا شيء يقولون: إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا: رضع مهل، يعني أنه رضع 

 يتضرر الرضيع، المرتضع، عندكم ما يتضرر؟ -نتج عن هذا الجماع حمل



 طالب:......
يتضررون، هذا ال يقتضي منع؛ ألن الحكم للغالب، لكن لو كان هذا فارس والروم ما يتضررون لكن عندنا 

فارس والروم يتضررون، المغاربة يتضررون، المشارقة ال يتضررون، وهكذا، الكل يتضررون، أو الحكم، الغالب 
 يتضرر، ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا: الحكم للغالب، يمنع، ولذلك تأثر الحكم لكون أكثر الناس ال يتضررون.

 لب:......طا
 وين؟

 طالب:......
 المقصود أنه يستعمل موانع، يعزل، ال تحبل منه.

 وحدثني عن مالك، نعم.
 طالب:......

 هو يجزم بالضرر؟
 طالب:......

 هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل ال يوجد ضرر إن شاء هللا.
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......

 ف؟كي
 طالب:......

 إذا حملت، إذا حملت.
 طالب:......
 تحمل. ،ال، ال تحمل

- النبي زوج عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عنقال: وحدثني عن مالك 
 بخمس نسخن ثم ،يحرمن معلومات رضعات عشر القرآن من أنزل فيما كان: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم

 ".القرآن من يقرأ فيما وهو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فتوفي وماتمعل
 العمل على هذا. على وليس :مالك قال :يحيى قال

ألن رأي اإلمام مالك أن القليل والكثير يحرم، القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم، 
وهو فيما يقرأ من القرآن؛ ألنه تأخر النسخ، تأخر النسخ  -عليه وسلمصلى هللا -وأما قولها: توفي رسول هللا 

حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرءون هذا النص بعد نسخه، إلى أن انتشر واشتهر بين الناس 
 فعرف الناسخ.



 -صلى هللا عليه وسلم-قال: كيف يجمع بين حديثي عائشة في دخول عمها من الرضاعة، وما جاء أنه 
وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال  -عليه الصالة والسالم-دخل عليها ووجد عندها رجل وتغير وجهه 

 ؟))إنما الرضاعة من المجاعة((: -صلى هللا عليه وسلم-
 هذه قصة ثانية، هذا عم، وهذا أخ، فال تعارض بينهما.

 على آله وصحبه أجمعين. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب البيوع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد  م ورمحة هللا وبركاتهالسالم عليك
 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

بعد أن أهنينا العبادات من هذا الكتاب العظيم موطأ اإلمام مالك من أوائل املصنفات يف السنة النبوية حىت 
ك إمنا عمدته موطأ اإلمام مالك فجميع املؤلفات مبا يف ذلك زعم بعضهم أن مجيع من صن ف بعد مال

الكتب الستة زعم هذا القائل أهنا مستخرجات على موطأ اإلمام مالك وال شك وال ريب يف إمامة اإلمام 
 مالك وأنه جنم السنن وليس حباجة إىل تعريف الستغنائه ابلشهرة كما يقول احلافظ العراقي.

ة عن            وصححوا استغناء ذي الشهر 
تزكية كمالك جنم السنن                     .

. 
فال حيتاج إىل حديث عن اإلمام مالك وال عن كتابه الذي سارت به الركبان ودار يف فلكه مؤلفون كثر يف 
القدمي واحلديث وقد أهنينا نصف الكتاب الذي هو العبادات على أنه بقي مما يلحق ابلعبادات وهو منها 

ع من أهل العلم هو اجلهاد اجلهاد جيعله بعض العلماء واملصنفون السيما احلنابلة ضمن العبادات عند مج
ويقدمونه على املعامالت وهكذا فعل اإلمام مالك لكنهم يثنون بعد العبادات ابملعامالت بدءًا من البيوع 

العبودية هي اهلدف من خلق  ألن العبادات حيتاجها الناس كلهم ال ميكن أن يستغين عن العبادات أحد ألن
يتصور أن اإلنسان يعيش عمره ما عقد بيًعا وإمنا   ٢٦الذارايت:  ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژاجلن واإلنس 

ولكن ال يتصور أنه يعيش عمره ما صلى وال صام وال زكى وال حج إال أن يكون غري مكلف كاجملنون مثالً 
ن أجلهم تدون الكتب وتصنف فاملعامالت البيوع أتيت يتصور هذا لكن املسألة مفارضة يف املكلفني الذين م

ابلدرجة الثانية بعد العبادات عند مجاهري املؤلفني ويؤخرون عنها األحوال الشخصية واملناكحات وجيعلون 
الربع األخري يف اجلناايت واألقضية وحل املنازعات فالارتيب عندهم هكذا العبادات مث املعامالت مث األحوال 

عرف املتأخرين واليت هي العالقات بني الزوج والزوجة وهذه احلاجة إليها أقل من احلاجة إىل  الشخصية يف
البيع والشراء إذ يتصور من يبيع ويشاري لكنه قد يتصور من ال يتزوج وأخروا اجلناايت ألنه ألهنا خالف 

صل فله حبوثه املؤخرة األصل األصل أن املسلم ال جيين وال يرتكب حمظورًا لكنه إذا حصل خالف هذا األ
عند أهل العلم اإلمام مالك قدم املناكحات قدم النكاح على البيوع نكاح ما يتعلق به الربع الثالث قدمه 
على الربع الثاين وتقدم لنا ما يف ترتيب اإلمام مالك من استقالل حيث رتَّب أول ابب يف كتابه يف وقوت 

فخالف األئمة يف التصنيف وعامة أهل  هأمهية الوقوت عند الصالة وغريه شرع يف الطهارة والسبب يف ذلك
العلم على خالفه ولذا قدم هنا الربع الثالث على الربع الثاين وله وجهه ألن النكاح مما يتعبد به فهو ملحق 
ابلعبادات من هذه احليثية لكن إذا نظران إىل املعىن األعم يف العبادة أدخلنا مجيع أبواب الدين يف العبادة 
مجيع أبواب الدين يف العبادة حىت إقامة احلدود عبادة إذا نظران إليها من هذه احليثية وهي امتثال ألمر هللا 



جل وعال بتطبيق احلدود والقصاص وما أشبهها إذا نظران إىل املعىن األعم فكلها عبادات وكلها حتقيق 
صطالح وال مشاحَّة يف االصطالح للهدف من إجياد اخللق اجلن واإلنس وعلى كل حال املسألة مسألة ا

ألن بعض الناس يرى أن النكاح أهم من البيع والشراء وبعضهم يرى أن البيع والشراء حيتاجه أكثر ممن حيتاج 
 إىل النكاح، سم.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم 
 ولنا والسامعني برمحتك اي أرحم الرامحني:اغفر لشيخنا 

قال اإلمام املصنف رمحه هللا تعاىل: كتاب البيوع ما جاء يف بيع العرابن حدثين حيىي عن مالك عن الثقة 
هنى عن بيع الُعرابن  -صلى هللا عليه وسلم-عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا 

أعلم أن يشاري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكار الدابة مث يقول للذي  قال مالك وذلك فيما نُرى وهللا
اشارى منه أو تكارى منها أعطيتك دينارًا أو درمها أعطيك دينارًا أو درمها أو أكثر من ذلك أو أقل على 
و أين على أين خنلت السلعة أو ركبت الدابة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من مثن السلعة أ

من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك ابطل بغري شيء قال مالك  واألمر عندان 
أنه ال أبس أبن يبتاع العبد التاجر الفصيح ابألعبد من احلبشة أو من جنٍس من األجناس ليسوا مثله يف 

ي منه العبد ابلعبدين أو ابألعبد إىل أجل الفصاحة وال يف التجارة والنفاد واملعرفة ال أبس هبذا أن يشار 
معلوم إذا اختلف فبان اختالفه فإن أشبه بعض ذلك بعًضا حىت يتقارب فال أيخذ منه اثنني بواحد إىل أجل 
وإن اختلفت أجناسهم قال مالك رمحه هللا تعاىل وال أبس أبن تبيع ما اشاريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا 

صاحبه الذي اشاريت منه قال مالك ال ينبغي أن يستثىن جنني يف بطن أمه إذا  إذا انتقدت مثنه من غري
بيعت ألن ذلك غرر ال يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو انقص أم اتم أو حي أو ميت وذلك 

فيسأل  يضع من مثنها قال مالك رمحه هللا يف الرجل يبتاع العبد أو الوليدة مبائة دينار إىل أجل مث يندم البائع
املبتاع أن يقيله بعشرة داننري يدفعها إليه نقًدا أو إىل أجل وميحو عنه املائة دينار اليت له قال مالك ال أبس 
بذلك وإن ندم املبتاع فسأل البائع أن يقيله يف اجلارية أو العبد ويزيده عشرة داننري نقًدا أو إىل أجل أبعد 

ة فإن ذلك ال ينبغي وإمنا كره ذلك ألن البائع كأنه ابع منه مائة من األجل الذي اشارى إليه العبد أو الوليد
دينار له إىل سنة قبل أن حتل جبارية وبعشرة داننري نقًدا أو إىل أجل أو إىل أجل أبعد من السنة فدخل يف 

أجل ذلك بيع الذهب ابلذهب إىل أجل قال مالك رمحه هللا يف الرجل يبيع من الرجل اجلارية مبائة دينار إىل 
مث يشاريها منه أبكثر من ذلك الثمن الذي ابعها به إىل أبعد من ذلك األجل الذي ابعها إليه إن ذلك ال 
يصلح وتفسري ما كره من ذلك أن يبيع الرجل اجلارية إىل أجل مث يبتاعها إىل أجل أبعد منه يبيعها بثالثني 



صف سنة فصار إن رجعت إليه بسلعته بعينها دينارًا إىل شهر مث يبتاعها بستني دينارًا إىل سنة أو إىل ن
 وأعطاه صاحبه ثالثني دينارًا.

 صاحُبه.
 أحسن هللا إليك.

قال أو إىل نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحُبه ثالثني دينارًا إىل شهر بستني 
 دينارًا إىل سنة أو إىل نصف سنة فهذا ال ينبغي.

ى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هلل رب العاملني وصل
 بعد:

فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: كتاب البيوع الكتاب مر تعريفه مرارًا بعدد الكتب السابقة يف هذا الكتاب 
تكتب بنو فالن إذا ويف غريه من الكتب وهو مصدر كتب يكتب كتااًب وكتابة وكتًبا واملادة تدور على اجلمع 

اجتمعوا مجاعة اخليل كتيبة واملراد هنا املكتوب اسم مفعول اجلامع ملسائل البيوع فاملصدر يطلق ويراد به اسم 
الفاعل ويطلق ويراد به اسم املفعول فاحلمل مصدر ويراد به احملمول والكتاب مصدر ويراد به املكتوب 

ل أن البيع يطلق على الواحد وعلى اجلمع فال حاجة إىل مجعه اجلامع ملسائل البيوع والبيوع مجع بيع واألص
وإمنا مجعوه الختالف أنواعه تعدد أنواعه كاملياه مج عوها لتعدد األنواع ويقول أهل العلم أن البيع مأخوذ من 
 الباع البيع مأخوذ من الباع ألن كل واحد من املتبايعني ميد ابعه عند األخذ للثمن واإلعطاء للسلعة فكل
منهما ميد ابعه هذا أيخذ الثمن وهذا وهذا ميد ابعه ليأخذ املثمن السلعة ولكن الذي ميد هو اليد وليس 
الباع ألن الباع إذا مدت اليدان فما بني أطراف األصابع يف اليدين هو الباع هو الباع وأما مد اليد الواحدة 

املصدر أصل بذاته ال يؤخذ من غريه ليس بباع وعلى كل حال أخذه من الباع منتقد ألن البيع مصدر و 
يؤخذ منه مشتقات لكن ال يؤخذ من غريه وكونه أصاًل هلذين انتخب فأخذه من الباع ال شك أنه فيه ما 
فيه أواًل ألن الذي ميد ليس الباع وإمنا هو الباع وال ميد اليدين مًعا ال يسمى ابع إمنا يقال ابع إذا مد 

بني أصابع اليمىن وأصابع اليسرى يسمى ابع هذا من جهة والبيع واوي اليدين يف جهتني متخالفتني فما 
 ابع يبيع بيًعا مجعه بيوع ويصغر على بويع وأما الباع فإيش؟ واوي واال غري وش الفرق بينهما؟ نعم.

 طالب: ............... 
ايعني ميد ابعه والباع إذا عرفنا أن الباع ويقال له بوع عند العامة يقولون بوع واألصل ابع كل واحد من املتب

مدت اليدان هذا الباع وهو خيتلف عن البيع البيع إمنا متد فيه يد واحدة وعلى كل حال هم يتشبثون أبدىن 
شيء إلحلاق بعض األمور ببعض وإن مل يكن األصل من هذا لكن لتقارب احلروف واالشاراك يف االشتقاق 

البيع مصدر أصل لغريه وال يكون له أصل والبيع يقول أهل األكرب قالوا إن هذا من هذا وإال فاألصل أن 



العلم يراد به مبادلة مال مبال أو منفعة مبادلة مال مبال سواء كان ذلك نقد أو نسيئة فقالوا ولو يف الذمة أو 
منفعة مباحة أو منفعة مباحة والبيع جائز ابلكتاب والسنة واإلمجاع والضرورة تقتضيه ألن كل واحد من 

حباجة إىل ما بيد أخيه وقد ال يبذله أخوه بغري قيمة فاحتيج إىل البيع وأخذه ابلقيمة والبيوع منها  الناس
بيوع األعيان ومنها بيوع املنافع ومنها البيوع الصحيحة ومنها البيوع الفاسدة ونظرًا إىل مجيع ذلك مجع البيع 

يه من النهي ولذا أورد حديث النهي والعرابن على بيوع ابب ما جاء يف بيع الُعرابن العرابن يعين ما جاء ف
والُعْربون والَعْربون ما يقدم من قيمة السلعة ما يقدم من قيمة السلعة أبن يتفقا البائع واملشاري على أن يدفع 
املشاري مبلغ من املال يتفقان عليه فإن متت البيعة فهو من الثمن وإن مل تتم فيكون هذا املقدم للبائع وترد 

لعته من أجل حجز السلعة فيستفيد املشاري حينما يدفع الُعرابن أو الُعربون حجز السلعة تكون له إليه س
واخليار بيده فإن متت الصفقة صار هذا املتبوع من القيمة من الثمن إن مل تتم فات عليه ويستفيد البائع هذا 

ان خرج بسيارته صار يدور به عصر املبلغ يف مقابل تفويت الزابئن وأتخري البيع عن وقته يعين لو أن إنس
اجلمعة عصر اجلمعة جيتمع الناس للشراء فاتفق مع آخر على أن يشاريها منه خبمسني ألف فقال هذا ألف 
عربون وغًدا آتيك ابلباقي وإن مل آتيك ابلباقي فاأللف لك املشاري استفاد من هذا العربون حجز السلعة 

مقابل سلعته عنده لكن مقابله تفويت الزابئن السبت ما جيي زابئن  والبائع أخذ هذا األلف وإن مل يكون له
مثل اجلمعة وقد يكون زبون بعينه يسوم هذه السيارة فإذا فات هذا الزبون ال شك أن البائع يتضرر فهو فيه 
مصلحة للطرفني هذه فيه مصلحة للطرفني وهي حجة من أجازه قال كل منهما مستفيد والنهي ال يثبت 

 حيىي بن حيىي الليثي الراوي املوطأ عن اإلمام مالك عن اإلمام املؤلف وعرفنا طريقة املتقدمني يف قال حدثين
التصنيف وشرحناها يف شرح أول الكتاب وأن الراوي يذكر يف صلب الكتاب عن املؤلف عن مالك عن 

 .الثقة عنده عن الثقة عنده الثقة مسمى واال غري مسمى؟ غري مسمى وغري املسمى يسمى
 طالب: ............... 

ال، قبل ذلك قبل اجلهالة مبهم مبهم لكن لو قال حدثين حيىي عن مالك عن عبد هللا قلنا مهمل وهنا مبهم 
عن الثقة عنده خيتلفون يف املراد ابلثقة عند اإلمام مالك يقول ابن عبد الرب تكلم الناس يف الثقة هنا واألشبه 

أو ابن وهب عن ابن هليعة ألنه مسعه من عمرو يعين عمرو بن شعيب ومسعه  القول أبنه الزهري عن ابن هليعة
منه ابن وهب وغريه فيكون اإلمام مالك رواه عن الزهري عن ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وقال يف االستذكار األشبه أنه ابن هليعة األشبه أنه ابن هليعة مث أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك 

ن عبد هللا بن هليعة عن عمرو به وقال يف االستذكار رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد هللا بن ع
عامر األشجعي األسلمي عن عمرو فاملاردد فيها هل هو ابن هليعة أو عبد هللا بن عامر األسلمي فإن كان 

مي فهو ماروك بل ُنسب إىل ابن هليعة فهو ضعيف عند مجهور أهل العلم وإن كان عبد هللا بن عامر األسل



الكذب عن الثقة عنده الثقة عند اإلمام مالك يعين هل يكفي يف قول اإلمام املتحري مثل اإلمام مالك 
 حدثين الثقة؟ ال يكفي لكنه عند غريه غري ثقة.

ومبهم التعديل ليس يكتفي            
 .به اخلطيب والفقيه الَصرييف   .

ف أبنه ثقة ال يكفي ألنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غريه وعرفنا أنه التعديل على اإلهبام ولو وص
هنا ليس بثقة وعبد هللا بن هليعة أو عبد هللا بن عامر األسلمي فليس بثقة كل منهما ليس بثقة وإن كان ابن 
ئمة هليعة أخف قد قيل فيه أنه صدوق خيطئ وضعفوه يف مواطن واجلمهور على تضعيفه ثالثة عشر من األ

على تضعيفه وإن وثقه بعضهم هذا القول املرجح عند أهل العلم أن التعديل على اإلهبام ال يكفي، منهم 
من يرى أنه إذا كان من مثل اإلمام مالك يف التحري والضبط واإلتقان أو حتري الثقات من الروات األثبات 

إال عن ثقة هذا قول فيقبل مطلًقا  ووصفه أبنه ثقة يكفي من مثل اإلمام مالك ألنه يف األصل ال يروي
ومنهم من قال يقبل ابلنسبة ملن يقلده يف الفروع يعين املالكية يلزمه قول مالك حدثين الثقة يلزمه قبوله ألهنم 
يقلدونه يف األحكام ففي إثبات األخبار يقلدونه من ابب أوىل ويف تعديل الرواة يقلدونه من ابب أوىل ألن 

مى من اخلرب يعين وش الفائدة من إيراد اخلرب إال استنبا  احلكم فإذا كان يقلده يف احلكم هو الثمرة العظ
احلكم من غري نظر يف دليله فألن يقلده يف إثبات فيما يثبت به هذا احلكم من حديث أو راو من الرواة من 

األصل عن احلكم إذا ابب أوىل فاملالكي يلزمهم القول أبن الراوي ثقة وال يبحثون فيه ألهنم ال يبحثون يف 
قال اإلمام مالك حكم هذا اجلواز أو حكمه التحرمي ما يبحثون ألهنم مقلدون وُجرِ ب يف كالم األئمة 
حدثين الثقة أنه ملا فُتش وجد غري ثقة كما هنا وكما يف قول اإلمام الشافعي حدثين الثقة أو من ال أهتم يريد 

يد الضعف عند عامة أهل العلم تفرد الشافعي رمحه هللا بذلك إبراهيم بن أيب حيىي شيخه هذا ضعيف شد
بقوله هذا وعلى هذا يكون املرج ح أنه ال يكفي حىت يسمى حىت يسمى الراوي فينظر فيه هل هو ابلفعل 

صلى هللا عليه -ثقة أو غري ثقة عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا 
والكالم يف السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مضى مرارًا وعرفنا أن  هنى عن بيع الُعرابن -وسلم

أهل العلم اختلفوا يف ذلك اختالف كبري منهم من صحح مطلًقا ومنهم من ضعف زاعًما أن الضمري يف 
 جده يعود على عمرو وجده حممد ليس بصحايب فيكون تكون العلة اإلرسال.

لنغمات لكن هذه النغمة ال شك أهنا مطربة هذه النغمة مطربة فال خيتلفون يف تقدير املمنوع من هذه ا
 جتوز.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والقول املتوسط أو الوسط يف هذه السلسلة ما خيتاره مجع من أهل 
العلم من أهل التحقيق يرون أنه إذا ثبت وصح السند إىل عمرو فإن احلديث يكون يف مرتبة متوسطة بني 

والضعف من قبيل احلسن وهل صح السند إىل عمرو واال ما صح؟ هنا، ما صح السند إىل عمرو الصحة 



 -عليه الصالة والسالم-إًذا اخلرب ضعيف اخلرب ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب 
دية اجتهادية هنى عن بيع الُعرابن هنى عن بيع الُعرابن وهذا النهي مل يثبت وعلى هذا تكون املسألة اجتها

فمن منع كاملالكية وأثبتوا اخلرب ألن الراوي عمرو بن شعيب ثقة عند اإلمام مالك وهم يقلدونه مينعون بيع 
الُعرابن ويرونه ابطل ومن أكل أموال الناس ابلباطل ألنه دون مقابل ومن صحح بيع الُعرابن وأثبته قال إن 

باطل إمنا صار هذا املال يف مقابل حبس السلعة احلديث ضعيف احلديث ضعيف ومل أيكل مال أخيه ابل
وتفويت الزابئن ولذا قال اإلمام أمحد أنه ال أبس به ال أبس به وهو يف مصلحة الطرفني وعلى كل املسألة 
اجتهادية قابلة للنظر فإذا ختاصموا فإىل اجتهاد القاضي إن رأى أن احلديث مل يثبت لكن يبقى أنه أخذ 

فمنع منه له وجه وإن قال أنه فو ت الزابئن وحبس السلعة فيحتاج إىل أن يدفع  مال الغري بدون مقابل
مقابل هذا الضرر فال مانع من القول به يقول اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل وذلك فيما نُرى بضم النون أي 

و أي سلعة مما جيوز نظن وهللا أعلم أن يشاري الرجل العبد أو الوليدة العبد أو الوليدة أو الدار أو السيارة أ
بيعه أو يتكارى الدابة يستأجر يستأجر دابة مث يقول للذي اشارى منه أو تكارى منه أعطيك دينارًا أو درمهًا 
أو أكثر من ذلك أو أقل على ما يتفقان عليه يشاري السيارة يعطيه ألف أو يعطيه مخسمائة أو مخسة 

عة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من آالف على الذي يتفقان عليه على أين إن أخذت السل
مثن السلعة اشارى السيارة خبمسني ودفع ألف عربون وجاء ابلباقي من الغد يدفع تسع وأربعني ألف إذا مل 
أيت ابلباقي من الغد وأراد إبطال البيع يفوت عليه األلف يف مقابل ما ذكران أو من كراء الدابة وإن تركت 

ء الدابة فما أعطيتك لك ابطل بغري شيء ابطل أي ال رجوع يل به عليك ال رجوع يل ابتياع السلعة أو كرا
 به عليك فيذهب علي يبطل علي يذهب سدى، نعم.

 طالب: ............... 
 هذا كالم هذا الشافعي.
 طالب: ............... 

ألن خير من السماء أسهل عليه هو عنده ولذلك يقول الثقة حدثين املتهم يف دينه الثقة يف روايته وذكر أنه 
هذه وجهة نظره هو هو رأى الرجل وعرفه وخربه وعنده  -عليه الصالة والسالم-من أن يكذب على النيب 

أنه ثقة لكن عند غريه ال، وكلٌّ يتدين مبا أو يقول مبا يدين هللا به هذا ظهر له هذا وغريه ظهر له غريه وكلٌّ 
 يؤخذ من قوله ويارك، نعم.

 .............. طالب: .
يعين اشاراها عصر اجلمعة العصر مثاًل أتخر إىل املغرب أتخهر يسري ال يضر ابلبائع لكن افارض أنه حد له 
حد وقال إن غابت الشمس انتهى األلف يل فاملسلمون على شروطهم على القول به واملسألة اجتهادية 



من الشر  والغرر وأكل أموال الناس ابلباطل يعين  راجع إىل اجتهاد القاضي ويقول العلماء هو ابطل ملا فيه
بدون بدون مقابل وأجازه أمحد ويروى عن ابن عمر ومجاعة من التابعني إجازته وما فيه شك أنه فيه 

 مصلحة والنهي عنه ضعيف وال مانع من القول به، نعم.
 طالب: ............... 

 وشوا؟
 طالب: ............... 

هل النهي يقتضي الفساد واال ما يقتضيه؟ هنى عن بيع العرابن يعين هل نقول أن البيع يف النهي عنه، لكن 
ليس بصحيح؟ ألنه تضمن هذا املنهي عنه أو نقول البيع صحيح إن ثبت وإن مل يثبت فريد البائع ما أخذه؟ 

حيح ألن النهي ألن النهي عن العرابن عن أخذ العرابن وأما العقد الذي صاحبه هذا العربون أو العرابن ص
 عن أمر خارج يعود إىل أمر خارج فال أثر له يف العقد، نعم.

 طالب: ............... 
يعين كون اإلمام يروي عن رجل ثقة عنده وال يسميه يروي عن ثقة عنده يصرح أبنه ثقة لكن ال يسميه ملا 

 ثقة عند الناس خيشى يرى من تضعيف الناس له ملا يرى من تضعيف الناس له وعنده ثقة إذا كان غري
اإلمام من التصريح أن يارك العمل ابخلرب فيعمل الناس ثقة هبذا اإلمام بتوثيقه لكن لو مساه وهو غري ثقة 
عندهم ردوا اخلرب ردوا اخلرب فيظن اإلمام حينما يصفه أبنه ثقة أن مثل هذا ميشي على الناس ثقة هبذا هبذا 

 م.اإلمام وال شك أنه ضرب من التدليس، نع
 طالب: ............... 

 كيف؟
 طالب: ............... 

 لكن ابن عبد الرب وهو أعرف الناس به فسر املبهم أبنه ابن هليعة.
 طالب: ............... 

ورواية العبادة عن ابن هليعة قوية عند مجع من أهل العلم رواية العبادلة قوية عند مجع من أهل العلم والقول 
 حاله أنه ضعيف مطلًقا ضعيف مطلًقا ثالثة عشر من األئمة على  تضعيفه احلافظ ابن احملرر احملقق يف

حجر ضعفه يف مواضع من فتح الباري وقال عنه يف التقريب صدوق خيطئ وحسن حديثًا قال روى اإلمام 
ما يرويه  أمحد إبسناد حسن وفيه ابن هليعة فقوله غري مستقر يف ابن هليعة ولعل عدم االستقرار ابلنظر إىل

أحيااًن جيزم بضعفه ألن احلديث املروي من طريقه معارض مبا هو أقوى منه وأحيااًن ينهض ملا يشهد له فال 
 ال ينفك احلكم عن الراوي عن احلكم على املروي على كل حال ما فرقوا التضعيف قول األكثر، نعم.



 طالب: ............... 
 العلة يف إيش؟

 طالب: ............... 
على كل حال هناك من أهل العلم ممن يوثقه ومن أهل العلم من يوثقه إذا روي اخلرب عنه من طريق أحد 
العبادلة وعلى كل حال ثالثة عشر من األئمة على تضعيفه فاملرجح ضعفه منهم من يفرق بني رواية العبادة 

  فقبل احاراق كتبه يقبل من غريهم ومنهم من يفرق بني احاراق كتبه قبل وبعد وهذا نوع من االختال
وبعدها ال يقبل املقصود أن ثالثة عشر من األئمة ضع فوه فماذا تفعل بثالثة عشر من األئمة؟ اإلمام يرى 
أن العرابن أو العربون ال أبس به ألن اخلرب مل يثبت وملا يارتب عليه من املصلحة إذ لو مل يوجد مثل هذا 

الناس اآلن أتيت إىل السلعة السيارة عصر اجلمعة والناس متوافرون العرابن لتالعب الناس لتالعب كثري من 
لشرائها مث يقول سام السيارة بتسع وأربعني يقول مخسني مخسني لكن ما أستطيع أن آيت ابلدراهم إال غًدا 
يفوت الزابئن مث بعد ذلك يقول ال أان وهللا ما أبيها إال خبمس وأربعني يبحث عن مشاري ما يف شيء ما 

ه أحد راحوا فهو من ابب املصلحة أجازه من أجازه من أهل العلم قال مالك واألمر عندان واألمر عندان في
أنه ال أبس أبن يبتاع أبن يبتاع العبد التاجر الفصيح يبتاع الرجل املبتاع يبتاع يعين يشاري العبد التاجر 

بية ابألعُبد من احلبشة الذين ال حيسنون الفصيح التاجر الذي حيسن البيع والشراء والفصيح الذي ينطق ابلعر 
البيع والشراء وال ينطقون ابلعربية وال شك أن هذا وصف مؤثر يعين عبد عامل وعبد ساذج يعين عامل يستحق 
عشرة أضعاف قيمة هذا العبد الساذج لكن لو كان التميز بصفة ال قيمة هلا عبد العب مثاًل العب كرة 

، لو كانت لو كانت الصفة أجلهلشرع تزاد من أجله القيمة ال، ما تزاد من ماهر لكن هذا ال قيمة له يف ا
حمرمة عبد مغين وقيمته ساذج أبلف وقيمته مغين أبلفني جيوز أن أيخذ األلفني واال ال جيوز؟ ال جيوز ألنه يف 

ري يف مثله مقابل وصف حمرم، يقول ال أبس أبن يبتاع العبد التاجر الفصيح ابألعبد من احلبشة ألنه ال جي
الراب ال جيري يف مثله الراب وليس من الربوايت أو من جنس من األجناس ليسوا مثله يف الفصاحة وال يف 
التجارة جنس من األجناس من احلبشة من الروم من الفرس ممن ال ينطقون ابلعربية خيتلف معهم يف وصف 

النفاذ واملعرفة يعين عبد خر اج والج حيسن مؤثر حيتاجه املشاري ليسوا مثله يف الفصاحة وال يف التجارة و 
التصرف وآخر كل  يستواين؟ ما يستواين بعض الناس نقص بدونه أفضل بعض الناس اآلن بعض البيوت 
تعاين من أوالدهم اللي ما ينفعون فضالً عن كونه يشاري عبد يشاري يرسله ليشاري كذا فيشاري غريه يرسله 

زيد فيدفع لعمرو أيخذ من بكر يطلب من عمرو كلٌّ على مواله هذا ال لُيصلح كذا فيفسده يرسله ليدفع ل
يسوى شيًئا ال يسوى فَلًسا فمثل هذا ال مانع يف أن يباع عشرة مبثل هذا بواحد ممن حيسن ال أبس هبذا أن 

ألنه  تشاري منه العبد ابلعبدين أو ابألعبد إىل أجل معلوم فهذا ال يدخل فيه ال راب الفضل وال راب النسيئة



إىل جميء إبل الصدقة البعري ابلبعري ابلبعريين والثالثة إىل  اقارض -عليه الصالة والسالم-ليس بربوي والنيب 
أجل معلوم فإذا اختلفا فبان اختالفه اختلف فبان اختالفه اختالف بني  واضح يعين هذا عبد مثاًل تعطيه 

حيتاج إىل أسبوع يردده ويكرره مثل هذا بني   مائة حديث فيحفظها يف يوم مثاًل وآخر تعطيه حديث واحد
االختالف لكن عبد حيفظ مائة وآخر حيفظ تسعني هذا يبني االختالف ما يبني االختالف يقول إذا 
اختلف فبان اختالفه فإن أشبه بعض ذلك بعًضا حىت يتقارب هذا حيفظ مائة وهذا حيفظ مخس وتسعني 

ختلفت أجناسهم ابلبياض والسواد وكون هذا حبشي وهذا رومي فال أيخذ منه اثنني بواحد إىل أجل وإن ا
وهذا فارسي ألن العربة ابلنفع العربة إبيش؟ ابلنفع واللون ال قيمة له فال ينبغي أن يكون التفاوت يف وصف 
ال أثر له وصف ال أثر له مثل ما ذكران يف كون هذا العب وكون هذا َحكوايت أو كان هذا يعين مهن ال 

يف الشرع لكن بعض الناس يدفع أضعاف مضاعفة ملن يسليه ويدفعون األموال الطائلة للُسمَّار قيمة هلا 
فكون هذا يضيع الوقت عليه ابلقيل والقال هذا يدفع يف مقابله دراهم لكنه يف امليزان الشرعي ال شيء بل 

اشاريت من ذلك  العكس الصموت أفضل من كثري الكالم فيما ال ينفع قال مالك وال أبس أبن تبيع ما
قبل أن تستوفيه تقبضه اشاريت عبد من زيد أبلف رايل وقبل أن حيضره لك تبيعه من عمرو أبلف وزايدة 
قبل أن تستوفيه قبل أن تقبضه إذا انتقدت مثنه من غري صاحبه إذا نقدت الثمن أعطيته األلف مث بعته على 

ي عن البيع قبل قبل القبض إمنا هو يف الطعام غري صاحبه الذي اشاريته منك الذي اشاريته منه ألن النه
فالنهي عن البيع قبل االستيفاء وقبل أن حُياز إىل الرحل إمنا هو يف الطعام هذا رأي اإلمام مالك خاص 
بطعام وابن عباس يقول وال أرى سائر السلع إال مثله يعين مثل الطعام وجاء بلفظ العموم هنى أن تبتاع 

تجار إىل رحاهلم فعلى هذا ال بد من القبض يف كل مبيع طعام أو غري طعام وإن  السلع قبل أن حيوزها ال
 كان رأي اإلمام مالك أنه يفرق بني الطعام وغريه وش فيه؟

 طالب: ............... 
 كالم مالك االستيفاء أو الكالم يف العبيد؟

 طالب: ............... 
 العبيد ابلنسبة لبيع العرابن ما عالقته؟ انتهى القول يف كالمه يف العبيد ما عالقة كالم اإلمام مالك يف

العرابن فما أعطيتك لك ابطل بغري شيء قال مالك واألمر عندان أنه ال أبس أبن يبتاع العبد التاجر 
 الفصيح إىل آخره وش الرابط بني هذا وهذا؟ فيه رابط؟

 طالب: ............... 
ن مع بيع العرابن لكن هنا فيه مقابل هنا فيه مقابل الوصف الوصف اآلن فيه رابط بني بيع العبد ابلعبدي

املؤثر مقابل للعدد يعين من ابب الضد من ابب الضد بضدها تتميز األشياء مادام أبطل بيع العرابن ألنه يف 



هذا،  غري مقابل فال يُتصور أن بيع العبد ابألعبد بيع بغري مقابل وإمنا هو مبقابل الوصف املؤثر لئال يُطرد
 نعم فيه شيء واضح واال ما هو بواضح؟ كالم األخ واضح واال ما هو بواضح؟

 طالب: ............... 
ملا أبطل بيع العرابن وأنه من أكل أموال الناس ابلباطل وأنه ُأخذ هذا األلف أو هذا العرابن من غري مقابل 

لِقَيم أهنا بغري مقابل كمن اشارى عبد ال يظن أيًضا أن كل ما يشبه هذه الصورة يف وجود التفاوت يف ا
بعبدين لكن العبد متميز فيه وصف مؤثر فيظن أن الثاين من غري مقابل عبد بعبد وزايدة فهذا غري مقابل 
لكن املقابل هو الوصف املؤثر نعم قد يكون هذا الوصف املؤثر عند بعض الناس وجوده مثل عدمه يعين  

هذا الوصف مؤثر عندك واال غري مؤثر ال سيما ابلنسبة لعامة الناس  كون العبد عامل وأنت حتتاجه للخدمة
ييب يكون علمه له هذا ييب رجال يشتغل كثري من الناس يردد العلم ابملساجد اي أخي نبني انس خيدمون 
فهذا بعض بعض الناس يرى أن هذا الوصف يباع اثنني أو ثالثة من من العبيد الذين فيهم أهلية للتعلم 

ممن ليست لديه أهلية ملاذا؟ ألن من لديه أهلية للتعلم قد ال خيدم اخلدمة املطلوبة اليت من أجلها  ابلواحد
اشاُري حيتاج إىل وقت يطالع حيتاج إىل وقت يطبِ ق وحيتاج إىل وقت يسأل وحيتاج إىل وقت حلضور دروس 

علم يكون عمله أكثر وإنتاجه أكثر وما أشبه ذلك بينما العبد الساذج الذي ال صلة له ابلعلم وال نظر له ابل
هذا من وجهة نظر من يشاري العبد لعمل معني  ومع األسف أنه يوجد يف املسلمني اآلن من يزيد على هذا 
التصو ر فيقول بداًل من أن أستقدم عامل مسلم يعطل العمل يف وقت الصالة أستقدم عامل غري مسلم ال 

ن فيتعطل العمل هذا مع األسف نظرة وإيثار للباقية على يعطل العمل وقت الصالة وال يصوم يف رمضا
الفانية مع أنه دل ت..، دلَّ الواقع القطعي الذي ال مراء فيه أن املسلم أكثر إنتاًجا من غريه وهو يصلي وهو 

 يصوم وال شك أن يف هذا ما يعينه على أمور دنياه.
 طالب: ............... 

أخذت واحد بدون مقابل هو لن يكون مثل هذا التقارب من كل وجه  إيه تقارب يف الصفات مثل العرابن
عليه -إال إذا كان هناك أجل أجل مثل البعري ابلبعريين من أجل كما فعل عبد هللا بن عمرو ملا كلَّفه النيب 

بتجهيز اجليش نفذت اإلبل فصار يستسلف ويقارض البعري ابلبعريين والثالثة إىل جميء  -الصالة والسالم
ل الصدقة فلذلك مل يكن هناك وصف مؤثر ال شك أن هناك ما يؤثر يف العقد واألجل اإلمام مالك حىت إب

منع األجل فإن أشبه بعض ذلك بعًضا حىت يتقارب فال أيخذ منه اثنني بواحد إىل أجل إىل أجل وإن 
أحد املبيعني على  اختلفت أجناسهم فكأنه مينع من البيع إىل أجل دون اختالف األوصاف يعين الزايدة يف

اآلخر إمنا هو من أجل الوصف املؤثر ال من أجل األجل وإذا كان هذا ال جيري فيه الراب وأجاز فيه راب 
الفضل فليجز فيه راب النسيئة ألنه ليس بربوي قال مالك ال ينبغي أن يستثىن جنني يف بطن أمه ال ينبغي أن 



ة إذا بِيعت أبيعك هذه األمة وملا يف بطنها وقد صح النهي يستثىن جنني يف بطن أمه ملاذا؟ ألنه غرر وجهال
عن الثنيا إال أن تُعلم إال أن تعلم لو قال أبيعك هذه الصهرْبة إال بعضها أو أبيعك هذه املكتبة إال بعض 
 الكتب جيوز واال ما جيوز؟ ال ال جيوز ألن هذا ال يعلم غرر وجهالة وال يؤول إىل العلم وال يؤول إىل العلم

 لكن لو قال أبيعك هذه املكتبة إال عشرة كتب جيوز واال ما جيوز؟ أبيعك هذه املكتبة إال عشرة كتب؟
 طالب: ............... 

 ملاذا؟ 
 طالب: ............... 

نعم نعم ألن أقيام الكتب تتفاوت فهذا فيه غرر وجهالة قد تكون قيمة عشرة هذه الكتب أكثر من قيمة 
بد من أن تعلم الثنية قال مالك ال ينبغي أن يستثىن جنني يف بطن أمه إذا بيعت ألن ذلك  ابقي املكتبة فال

غرر ال يدرى أذكر هو أم أنثى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو حي أو مي ت؟ وذلك يضع من مثنها، 
 نعم.

 طالب: ............... 
 كيف؟ إيش؟

 طالب: ............... 
 أي سطر اي أخي.

 ............... طالب: 
 ال ينبغي أن يستثىن؟

 طالب: ............... 
ال يستثىن جنني يف بطن أمه ال ينبغي يعين ال ينبغي الغرر ممنوع وابطل فيتجوزون يف العبارات ويتساهلون 
وقوهلم يكره ُيكره ال ينبغي أكره كذا ال يعجبين اإلمام أمحد أيًضا يفعل يف أمور حمرمة فهم يتورعون يف 

 إطالق التحليل والتحرمي املباشر، نعم.
 طالب: ............... 

املقصود أن املستثىن ال بد أن يعلم ما على الثنية إال أن تعلم قد يقول قائل مثاًل أن املبيع معلوم وهو األم 
تبًعا ألمه وما يف بطنها قدر زائد عليها قدر زائد عليها واألصل أن اجلنني ال يباع ألنه غرر وإمنا جاز بيعه 

فاستثناؤه رجوع إىل األصل ظاهر واال ما هو بظاهر؟ يعين األصل أن اجلنني ال جيوز بيعه ألنه غرر ما يدرى 
واحد أو اثنني ذكر أو أنثى مجيل قبيح األصل أنه ال يباع إال تبًعا ألمه ويثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل فإذا 

األمة أو البقرة أو الناقة أو الشاة ابعها وهي معلومة مرئية وما  أردان الرجوع إىل األصل وابع صاحب السلعة



مل يعلم وما مل يرى يف جوفها يكون لبائعه يستثىن يقول ال ال ينبغي أن يستثىن جنني يف بطن أمه إذا بيعت 
صل ألن ذلك غرر وميكن قلب هذا الكالم على اإلمام مالك ال جيوز بيع اجلنني ألنه غرر أما استثناؤه فاأل

أنه ملالكه ومالكه حتت القدرة واملشيئة اإلهلية إن شاء هللا جل وعال جاءت مبولود يباع أبضعاف قيمته وإن 
شاء جاءت مبولود ال يسوى شيًئا هو ابق على ملك صاحبه من األصل عرفنا اإلشكال واال ما عرفناه؟ 

بيع الغرر وال جيوز بيع الغرر هل هو  اآلن الغرر الحق ابلبائع أو ابملشاري؟ يعين هل منع بيع الغرر منعت
 من أجل حظ املشاري أو من أجل حظ البائع.
 طالب: حلق االثنني االثنني اي شيخ حق الطرفني.

 كالمها؟
 طالب: ............... 

ال ال، أان أعرف سلعيت أان أعرف سلعيت وآيت بشخص أقول عندي مكتبة يف غرفة مخسة يف ستة مثالً 
وءة ابلدواليب والكتب لكن وهللا ما عندي استعداد أطلعك عليها أان عندي أببيعها مببلغ  واجلهات كلها ممل

كذا فيها مخسة آالف جملد أبعيك إايها مبائة ألف أطلعين عليها ما ميكن أطلعك خالص أنت تعرف أن 
يه غرر العدد مخسة آالف وما فيه غرر وال جهالة لكن الغرر من جهة أخرى يف نوعية هذه الكتب هذا ف

وجهالة لكن هل فيه غرر على البائع واال على املشاري؟ على املشاري ما فيه غرر على البائع البائع يعرف 
سلعته يف هذه الصورة حينما يبيع احلمل يف البطن احلمل مبفرده الغرر على من؟ كالمها ال يعلم على البائع 

ا احلمل يف بطن أمه غرر يعين افارضنا أن هذه املشاري؟ فكونه يستثين هذ أو علىأو املشاري على البائع 
الناقة وبطنها وولدها يف بطنها سام عشرة آالف قال أان أبيع عليك هذه الناقة دون ما يف بطنها بثمانية 
آالف بثمانية آالف أجزان بيع الولد تبًعا ألمه فيثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل وحتملنا هذا الغرر ألنه غرر 

عية حينما يستثنيه صاحبه وحيسم من قيمته ما يقابله فهي بدون ولد يقول بثمانية آالف لكن مغمور ابلتب
هل هذه الثنية اليت مل تعلم الضرر فيها على البائع أو على املشاري؟ البائع املشاري ما عليه غرر وال ضرر 

ها احتمال أن تلد ميت فيخسر يعرف الناقة اليت يريد أن يشاريها الغرر على البائع ألنه ال يدري ما يف بطن
احتمال أن تلد اثنني فيكسب احتمال أن تلد معو ق فيخسر فالغرر على البائع وإن كان األصل يف الغرر أن 
البائع يعرف سلعته والغرر غالًبا ما يكون من جهة املشاري وهو يف هذه الصورة من جهة البائع أما املشاري 

تب عليه إشكال آخر لو ابعها بولدها وماتت أثناء الوالدة الضمان فيعرف يعرف ما اشاراه طي ب أيًضا يار 
على من؟ على املشاري اشارى وقبض سلعة جيوز بيعها وولدها تبًعا هلا لكن استثىن الولد البائع وماتت أثناء 

 الوالدة من ضمان من؟ كيف؟
 طالب: ............... 



إلمام مالك وأنه ال يستثىن الولد ألنه من جهة غرر فيتضرر إذا قلنا أن خل املسألة مما يزيد يف تقرير رأي ا
البائع ومن جهة أخرى قد يارتب عليه موت األم فيتضرر املشاري وحينئٍذ ال يدرى من ضمان من؟ يعين هل 
ماتت بسبب ولدها فيكون الضمان من من..، فيكون.. تكون من ضمان البائع ألهنا ماتت بسبب ملكه 

ا يؤيد قول اإلمام مالك وإن كان األصل أنه جيوز له أن يستثين ما يف بطنها ألنه إذا أجزان ذلك فهذا مم
األصل ملكه وإمنا ُمنع من بيعه على جهة االستقالل ألن فيه غرر وضرر ابلنسبة للمشاري ويستثين ملكه 

دركناه واال ما وهو حتت اإلرادة اإلهلية إما أن يكسب وإما أن خيسر كما لو مل يبع األم أظن هذا اإلشكال أ
أدركناه يعين كوننا مننع من بيع احلمل وهو بطن أمه استثناء احلمل يف بطن أمه قلنا أنه من أجل الغرر وهو 
غرر على كل حال ابلنسبة للبائع ابلنسبة للبائع غرر على كل حال ابع أو ما ابع وحتت اإلرادة اإلهلية إما 

تلد معوق أو تلد ميت هو حتت اإلرادة اإلهلية واألم بيعت أن تلده توأم من أحسن ما يكون أو تلد شق أو 
بصفاهتا وبرؤيتها ويستمر هذا الغرر ابلنسبة للبائع سواء ابع األم أو مل يبع األم ابع األم واستثىن الولد أو مل 
يبع األم واستمرت بولدها يف ملكه يعين عندك مكتبتني مكتبة أطلعك عليها وعرفت مجيع حمتوايهتا بدقة 

 أن يطلعك عليها فيه إشكال؟  فضالثانية قال ال أُطلعك عليها واستثىن اليت ر و 
 طالب: ال يقوم إشكال.

ما هو هبذا نظري الولد يف بطن أمه إذا أردان أن ننظر املعلوم مبا يارتب عليه غرر جهالة فقلنا هذا شخص 
ل تقلب الكتب وأقدمت على بي نة عنده مكتبتني مكتبة معلومة وفتح أبواهبا واطلعت عليها وتركك يوم كام

وقلت قلت املكتبة الثانية قال ال ما أقدر املكتبة ال ميكن أن أطلعك عليها واستثناها قال ما هي للبيع يعين 
جيوز أن يبيع عليك املكتبتني؟ ال ما جيوز يستثين املكتبة اليت مل يطلعك عليها هذا هو األصل قل نظري ذلك 

إذا قلنا ابلتفريق لكن قلنا هذا يتبع يدخل تبًعا يدخل تبًعا الولد جيوز بيعه تبًعا يف الولد يف بطن أمه هذا 
ألمه والنخل.. الثمرة تباع قبل بدو  صالحها تبًعا للشجرة يثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل لكن لو استثىن 

ر وجهالة فيه غرر وجهالة الثمرة استثىن احلمل اإلمام مالك رمحه هللا يقول ال جيوز أن يستثين ألن فيه غر 
لكن األصل أن املراعى يف الغرر واجلهالة املشاري وأما البائع فهو على الغرر واجلهالة ابع أو مل يبع صح واال 
ال؟ لكن اإلشكال يف استثناء مثل هذا احلمل فيما لو ماتت األم بسببه فتكون من ضمان من؟ املشاري 

 ر والنزاع اآلن التنظري مطابق واال غري مطابق؟ نعم وش فيه؟يقول وهللا ماتت بسبب مالك فيحصل الشجا
 طالب: ............... 

إذا مل يوقع هي من ضمان املشاري هي من ضمان اي إخوان نريد أن نوضح هذه املسألة ألن فيها إشكال  
ألن ذلك غرر  كبري إشكال اإلمام مالك ماذا يقول؟ يقول ال ينبغي أن ُيستثىن اجلنني يف بطن أمه إذا بيعت

غرر غرر على من؟ على املشاري واال على البائع؟ على البائع البائع من األصل هو يف غرر ابع أو مل يبع 



هو يف غرر هو حتت اإلرادة اإلهلية واملشيئة إما أن يكسب مكاسب طائلة ومرتفعة أو خيسر خسارة اتمة 
ى شيء معلوم ابلرؤية لكن هذا املعلوم ابلرؤية قد ميوت فهو مازال يف غرر ابع أو مل يبع والبيع إمنا وقع عل

يتلف بسبب هذا املستثىن احلديث هنى عن الثنية إال أن تعلم نعم هناك استثناء جمهول مؤثر يف املبيع على 
املشاري يعين إذا ابع بستان إال بعض النخل هذا ال يعلم املستثىن لكن له أثر على البائع واال على 

ي ألنه احتمال يقول وهللا استثنيت أان بعض الشجر أأبخذ هذي وهذي وهذي أطيب املشاري؟ على املشار 
ما يف البستان فيتضرر املشاري من هنا وحصل الغرر أما ابلنسبة للحمل فاملشاري ما عليه ضرر إال إن 
ماتت بسببه إن ماتت بسببه أو تضررت مرضت بسببه فهذا هو سبب املنع وال يكون السبب  الغرر يعين 
نظري ما نظران قلنا هذه مكتبة فتح أبواهبا للمشاري للزابئن والثانية ما فتح أبواهبا قال أريد أن أبيع اجلميع يف 
هذا فيه غرر وجهالة ابلنسبة للمشاري قال طيب أنت ما شفت نستثنيه يصح االستثناء واال ما يصح؟ ما 

احدة مكتبة واحدة وفيها دواليب مفتوحة يكفي أن نقول يصح جيب هذا االستثناء لو افارضنا أن مكتبة و 
وتصفحها املشاري فيها دالوب مقفل املكتبة مبا فيها هذا الدالوب املغلق هذا الدالوب املغلق غرر وجهالة ما 
أدري وش فيه ميكن ما فيه كتب ميكن يصري فيه كتب ما تسوى شيًئا ميكن فيه أنفس الكتب هذا غرر 

استثناه صاحبه إذا استثناها صاحب املكتبة كلها للبيع إال هذا الدالوب  وجهالة نقول ال بد أن يعلم فإذا
املغلق يصح واال ما يصح؟ يصح هل نقول أنه هنى عن الثنية إال أن تعلم هي ابلنسبة له معلومة فتختلف 

 من من هذه احليثية عن الولد يف بطن أمه.
 طالب: اي شيخ.

 نعم.
 يخ متنع من أجل خشية أن يتضرر الوالد مبا ولد.طالب: اي شيخ ثنية يف هذه الصورة اي ش

 اللي هو أمه متنع من أجل هذا من أجل أن متوت أو مترض بسببه.
 طالب: ليس من أجل الغرر.

هو فيه غرر على البائع لكن هو يف األصل ابع أو مل يبع الغرر حاصل أليس الغرر حاصل ابلنسبة للبائع 
 ابع أو مل يبع.
 طالب: بلى.
ل ال يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو انقص أو اتم أو حي أو ميت وذلك يضع من الغرر حاص

مثنها يضع من مثنها يعين هل هذا يؤيد كالم اإلمام مالك يف املنع أو يؤيد جواز االستثناء؟ يؤيد جواز 
قي على أصل االستثناء ألن املشاري هو املتضرر ال يدرى أذكر أم أنثى حسن قبيح انقص أو اتم ألنه اب

امللك أو حي أو ميت وذلك يضع من مثنها ال ارتبا  له بقيمتها إذا استثين إال إذا تسبب يف موهتا أو 



مرضها قال مالك يف الرجل يبتاع العبد أو الوليد مبائة دينار إىل أجل قال مالك يف الرجل يبتاع العبد أو 
بتاع أن يقيله بعشرة داننري يدفعها إليه نقدا أو إىل أجل الوليدة مبائة دينار إىل أجل مث يندم البائع فيسأل امل

وميحو عنه املائة دينار اليت له قال مالك ال أبس بذلك يعين اإلقالة يف مقابل األصل أن اإلقالة بدون مقابل 
كن ومن أقال اندًما ثبت أجره عند هللا جل وعال وجاء فيه اخلرب أقال هللا عثرته يوم القيامة ال أبس بذلك ل

إذا قال أنت اشاريت مين وفو ت  علي الزابئن فال أقيلك إال مبقابل فيه شبه من الُعرابن فيه شبه من الُعرابن 
إال أنه يف العرابن اشارا  واملسلمون على شروطهم لكن هذا ما فيه اشارا  هل تغريت السلعة فيكون احلق 

سأل املبتاع أن يقيله بعشرة داننري يدفعها إليه نقًدا من قيمتها يف مقابل هذا التغري؟ ما تغريت يندم البائع في
أو إىل أجل أو ميحو عنه املائة دينار اليت له يعين يشاري منه الكتاب مبائة مث يندم جيد الكتاب عنده فيأيت 
فيقول أعطين تسعني وعشرة لك هل هذه إقالة أو هذا بيع بعقد جديد؟ بيع جديد وال إشكال فيه جيوز أن 

أبقل مما اشارى به وليست من مسألة العينة مسألة العينة أن يبيعه عليه مبائة إىل أجل مث يشاريها  يبيع عليه
منه بتسعني نقًدا مث يندم فيسأل املبتاع أن يقيله بعشرة داننري يدفعها إليه نقًدا أو إىل أجل هذه العشرة 

اليت له قال مالك ال أبس بذلك وإن ندم داننري يقول أعطيك فيما بعد عشرة داننري وميحو عنه املائة دينار 
املبتاع وإن ندم املبتاع وسأل البائع أن يقيله يف اجلارية أو العبد ويقيله عشرة داننري نقًدا إىل أجل هناك البائع 

البائع النادر ابعه مبائة واشاراه منه مبائة وعشرة قال اترك البيع وأعطيك عشرة ربح نقول هذا عقد  مالناد
اه مبائة وابعه عليه مبائة وعشرة وعكسها إذا ندم املبتاع ندم املشاري فاشاراها مبائة وابعها عليه جديد اشار 

بتسعني ال أبس وإن ندم املبتاع فسأل البائع أن يقيله يف اجلارية أو العبد ويزيده عشرة ويزيده عشرة داننري 
دة فإن ذلك ال ينبغي ملاذا؟ كونه نقد البيع نقدا أو إىل أجل أبعد من األجل الذي اشارى إليه العبد أو الولي

األول نقد والثاين نقد فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن إىل أجل ندم املبتاع اشارى هذا الكتاب مبائة ستة 
أشهر مث جاء إىل البائع وقال وهللا أان ال أستطيع خالل ستة أشهر أن أؤمن لك املبلغ خلها مائة وعشرين 

ما ينبغي؟ هذا ال ينبغي ملاذا؟ كأنه ابع املائة مبائة وعشرين إىل أجل ما ابع السلعة يف إال سنة، ينبغي واال 
هذه الصورة ابع املائة اليت إىل ستة أشهر مبائة وعشرين إىل سنة وهذا الراب لكن لو قال له هذا الكتاب 

أن يتفقا يف وقت البيع إما أمامك مبائة نقد أو مبائة وعشرين ملدة سنة جيوز واال ما جيوز؟ جيوز لكن ال بد 
هذا وإما هذا لكن ما يروح يقول اكتب عليه عقد إن جئتك ابملبلغ فبمائة وإن مل أحضره لك فبمائة 
وعشرين ال، ال بد أن حيسم هذا أو هذا أما إذا مل حيسم فكأنه ابع املائة مبائة وعشرين إىل أجل فإن ذلك 

منه مبائة دينار له إىل سنة قبل أن حتل جبارية أو بعشرة داننري  ال ينبغي وإمنا كره ذلك ألن البائع كأنه ابع
نقًدا أو إىل أجل أبعد من السنة فدخل يف ذلك بيع الذهب ابلذهب إىل أجل املائة إىل مائة وعشرين املائة 
مبائة وعشرين إىل سنة قال مالك يف الرجل يبيع من الرجل اجلارية قال مالك يف الرجل يبيع من الرجل 



ارية مبائة دينار إىل أجل مث يشاريها أبكثر من ذلك الثمن الذي ابعها به إىل أبعد من ذلك األجل الذي اجل
ابعها إليه يبيعه اجلارية مبائة إىل ستة أشهر مث يشاريها مبائة وعشرين إىل سنة ابعها زيد على عمرو مبائة إىل 

يشاريها أبكثر من ذلك الثمن الذي ابعها به  ستة أشهر مث ابعها عمرو إىل زيد ملدة سنة مبائة وعشرين مث
إىل إىل أبعد من ذلك األجل الذي ابعها إليه أن ذلك ال يصلح يعين ال جيوز وتفسري ما كره من ذلك أن 
يبيع  الرجل اجلارية إىل أجل مث يبتاع إىل أجل أبعد منه يبيعها بثالثني دينارًا إىل شهر مث يبتاعها بستني 

أنه ابع الثالثني بستني كأنه ابع الثالثني بستني إىل سنة أو إىل نصف سنة فصار إن رجع دينارًا إىل سنة فك
إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثالثني دينارًا إىل شهر بستني دينارًا إىل سنة أو إىل نصف سنة 

وسيلة إىل التحايل على فهذا ال ينبغي ألن السلعة إمنا صارت جمرد وسيلة للتحايل على البيع مع التفاضل 
الراب عكس العينة يعين العينة األصل أن تباع السلعة أبكثر مما تستحقه نسيئة مث تباع على ابئعها األول أبقل  
كوهنا كوهنا عكس مسألة العينة يقتضي التخفيف أو التشديد؟ العينة يبيع زيد على عمرو زيد على عمرو 

مث يبيعها عمرو على زيد نقدا أبقل مما اشاراها به نسيئة والعينة  سلعة نسيئة مببلغ أكثر مما تستحقه نقًدا
حمرمة عند اجلمهور لكن إذا افارضنا أنه ابعها عليه نقًدا مث اشاراها منه أبكثر نسيئة هذه عكس مسألة 
لو العينة فما حكمها؟ ابعها عليه نقًدا ليبيعها عليه نسيئة ما هو معىن هذا أنه ابعها من غري اتفاق يعين 

ابع عليك سلعة سيارة مبائة ألف وهو حمتاج ألف مث جاءك قال أان وهللا حمتاج السيارة بعها علي مبائة 
وعشرين إىل مدة سنة إىل أجل هذه عكس مسألة العينة جتوز واال ما جتوز؟ جتوز على أال يشار  ذلك يف 

أان ببيع لك هذه السيارة مبائة العقد األول يعين يبيعها عليك أو على غريك سيان لكن إذا اشار  عليك 
ألف نقد على أن تبيعها علي مبائة وعشرين ألف نسيئة مثل هذا ال جيوز هذا البيع هو الشر  أما من غري 
اشارا  ابعها عليك مبائة ألف أو ابعها على غريك ما فيه فرق مث اشاراها منك أنت بعتها عليه أو على 

هناك تواطؤ عرفنا أن هذه السلعة جمرد حيلة على الراب، شيخ  غريه ما مل يكن هناك تواطؤ ألنه لو كان
 اإٍلسالم منع ما هو أوضح منه التورق.

 طالب: ............... 
هذا حيلة التحايل حىت يف مسألة التورق ظاهر لكن يبقى أنه ال مندوحة عنه وال مفر منها وال فيه حل 

ت للحاجة أبيحت للحاجة ألنه من األصل املشاري حلاجات املسلمني إال هبا فمسألة التورق إمنا أبيح
 السلعة ال يريد السلعة إمنا يريد أن يتقي هبا الراب.

 طالب: ............... 
 أي صورة؟

 طالب: ............... 



 من هذا الباب وعمدة شيخ اإلسالم هو..
 طالب: ............... 

عمر بن عبد العزيز يقولون هذه حيل واملال إمنا هو على كل حال من منع كشيخ اإلسالم وقبله ابن عباس و 
جملرد التوصل إىل اهلدف املراد وهو الراب يعين حتايل على الراب لكن الذين أابحوها وأجازوا مسألة التورق وهو 
وإن كان ظاهرها احليلة ألن صاحبها ال يريد السلعة ألن صاحبها جازت ابإلمجاع لكنه ال يريد السلعة إمنا 

راهم وال يريد أن يقع يف الراب احملرم املتفق عليه يقع يف هذه الصورة لسد حاجته وال شك أن احلاجة يريد د
إذا قامت وال يوجد من حيلها يعين إذا مل يوجد من يقرض أنت احتجت دراهم تتزوج تشاري سيارة تشاري 

ورق أو تذهب إىل الراب كما بيت ومل جتد من يقرضك هل تلجأ إىل مسألة األئمة على جوازها مثل مسألة الت
يقول بعضهم يقول الراب الصريح أسهل من مسألة التورق ألنه معصية فقط وهذه معصية وحيلة نقول اي 
أخي أمر تواطأت األمة على جوازه األئمة األربعة كلهم على جوازه نذهب إىل شيء جممع عليه جممع على 

ج بنية الطالق هل ميكن أن يقال مثل هذا يف أمر حترميه مثل ما يقول بعضهم أن الزان أسهل من الزوا 
أطبقت عليه الشرائع وأمجعت عليه األمة يف شأن مسألة مل خيالف فيها إال األوزاعي؟ هذه نظري تلك املسألة 
فاألمر اجملمع عليه هذا ال ميكن أن يتجاوز وال يتخطى خبالف األمر املختلف فيه واخلالف قوي عامة أهل 

 العلم على جوازه.
 اللهم صل على حممد وعلى...
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 .هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة 
 سم.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

قال الراوي واملصنف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف مال اململوك حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد 
ما قال من ابع عبًدا وماله وله ماله فماله للبائع إال أن هللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

جَتَمع عليه عندان أن.
ُ
 يشارطه املبتاع قال مالك األمر امل

 األمر اجملتَمع.
 أحسن هللا إليك.

قال مالك األمر اجملتَمع عليه عندان أن املبتاع إذا اشار  مال العبد فهو له نقًدا كان أو ديًنا أو عرًضا يعلم 
 علم.أو ال ي
 يُعلم.

يُعلم أو ال يعلم وإن كان للعبد من املال أكثر مما اشارى به كان مثنه نقًدا أو ديًنا أو عرًضا وذلك أن مال 
العبد ليس على سيده ليس على سيده فيه زكاة وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها مبلكه إايها وإن عتق 

 له.العبد أو كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ما
 عتق العبد.

وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ماله وأخذ الغرماء ماَله ومل يتبع سيده بشيء من 
 دينه.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

ما جاء يف مال اململوك ابب ما جاء يف مال اململوك إضافة املال إىل فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب 
اململوك فهل اململوك ميلك أو ال ميلك؟ اململوك ميلك أو ال ميلك؟ مسألة خالفية بني أهل العمل اإلمام 
مالك يرى أنه ميلك واجلمهور يرون أنه ال ميلك يقول املؤلف حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن ابن عمر 

عمر بن اخلطاب قال من ابع عبًدا أن عمر بن اخلطاب قال من ابع عبًدا هكذا احلديث من طريق  أن
انفع عن ابن عمر عن أبيه من قوله موقوف على عمر وهذا احلديث مما اختلف فيه بني سامل وانفع فنافع 

يق عبد هللا بن يرويه على هذه الصفة على الوقف على عمر رضي هللا تعاىل عنه والبخاري يرويه عن طر 



 -صلى هللا عليه وسلم-يوسف التِ نِ ْيِسي عن الليث عن الزهري عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول هللا 
 -عليه الصالة والسالم-يقول فرق بني الروايتني أن رواية انفع موقوفة على عمر ورواية سامل مرفوعة إىل النيب 

خاري رواية سامل املرفوعة وخرجه كذلك ومنهم من رجح رواية اإلمام البخاري رجح رواية سامل رجح اإلمام الب
انفع ومنهم من جو ز أن يكون احلديث حمفوظًا على الوجهني منهم من جوز أن يكون احلديث حمفوظًا على 

اخلرب وأن يروى عن غريه يروى  -عليه الصالة والسالم-الوجهني ابلوقف والرفع وال ميتنع أن يروى عن النيب 
كما أخرج اإلمام البخاري احلديث من طريق سامل عن ابن عمر عن   -عليه الصالة والسالم- مرفوع عنه

وال يبعد أيًضا أن يكون احلديث موقوفًا على عمر كما هو عند املصنف وغريه  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
؟ يعين لو كان اإلسناد اآلن تعارض الوقف والرفع هل يرد هنا أو ال يرد؟ تعارض الوقف والرفع يرد أو ال يرد

واحد مالك عن انفع عن ابن عمر قال ابن عمر يعين موقوفًا عليه كذا ومالك عن انفع عن ابن عمر قال 
رفعه هنا يرد تعارض الوقف مع الرفع لكن الثاين خرب آخر خرب  -صلى هللا عليه وسلم-مسعت رسول هللا 

من طريق سامل والثاين من طريق انفع يرويه  -ة والسالمعليه الصال-آخر هذا يرويه ابن عمر مرفوع إىل النيب 
ابن عمر عن أبيه فليس يف هذا ليس هذا من التعارض وعلى كل حال ال يبعد أن يكون حمفوظًا على 
الوجهني واألمر كذلك وإن رجح اإلمام البخاري رواية الرفع أن عمر بن اخلطاب قال من ابع عبًدا وله مال 

والعربة ابملرفوع من ابع عبًدا  -صلى هللا عليه وسلم-عمر ومروي حبروفه عن النيب هذا احلديث املروي عن 
وله مال، له مال فماله للبائع إال أن يشارطه املبتاع يقول ابن دقيق العيد اسُتدل به ملالك أو إن شئت فقل 

ال من أين أخذ استدل به مالك على أن العبد اململوك أو على أن العبد ميلك على أن العبد ميلك له م
اإلمام مالك أن العبد ميلك من قوله له مال فالالم للملك الالم للملك هنا الالم عند اإلمام مالك للملك 
وأتيت للملك وهذا هو الكثري والغالب املال لزيد املال لزيد ماذا يفهم منه؟ أنه ملك له وهي ظاهرة يف إرادة 

كه سيده مااًل فإنه ميلكه يعين هل ميلك ابلتمليك أو ميلك امللك وقال غريه يؤخذ منه أن العبد إذا ملَّ 
مطلًقا؟ على رأي مالك ميلك مطلًقا له مال منهم من يقول إنه ميلك ابلتمليك إذا ملَّكه سيده ملك عبد 
عند رجل من الناس اشارى له سيارة وقال هذه السيارة لك هذه السيارة لك ملكها ابلتمليك والصورة 

أن هذا العبد إذا استعمل هذه السيارة ودفع من أجرهتا قال له سيده ترى هذه السيارة األوىل عند مالك 
حتت يدك تقضي هبا حاجتنا حاجة البيت وحاجة األسرة وما زاد على ذلك تصر ف صار يف الوقت الزائد 

صورة األوىل يؤجرها وينقل هبا األمتعة حىت توفر لديه مال فاشاراها من السيد وحينئٍذ ملكها األوىل يف ال
ملكها ابلتمليك والثانية ملكها مبلكه هو ال ابلتمليك على رأي اإلمام مالك واألكثر على أنه ال ميلك 
مطلًقا فهو وما ميلك ملك لسيده ملك لسيده له مال فماله للبائع له مال يستدل به اإلمام مالك لكن قوله 

ال لصار املال تبًعا له ما صار للبائع إال أن يشارطه غريه ألنه لو كان ماله لو كان له مل لفماله للبائع دلي



املبتاع ماذا يصنع احلنفية والشافعية واحلنابلة يف قوهلم أنه ال ميلك مطلًقا ماذا يصنعون ابلالم يف قوله له مال 
 له مال؟ نعم.

 طالب: ............... 
للباب القفل للباب واجلل للفرس إذا نعم الالم للتخصيص شبه امللك شبه امللك يعين مثل ما تقول القفل 

قلت الفرس ميلك اجلل أو الباب ميلك القفل ولذا يقول ابن مالك: الالم للملك وشبهه، شبه امللك يقتضي 
االختصاص ال يقتضي التمليك فإذا كان هو بنفسه ال ميلك نفسه وال يتصرف بنفسه فألن يتصرف بشيء 

فماله للبائع إال أن » -عليه الصالة والسالم-مهور ولذا قال آخر فمن ابب أوىل والراجح هنا هو قول اجل
يقول اإلمام مالك األمر اجملتَمع عليه عندان أن املبتاع املشاري إن اشار  مال العبد فهو له  «يشارطه املبتاع

اشه مثالً نقًدا كان أو ديًنا أو عرًضا إذا اشارطه املبتاع األصل أن الذي يكون مع العبد يف الغالب ثيابه وفر 
حذاؤه هذا يف الغالب يكون مع العبد وتعارف الناس على أنه له سواء كان ملك أو شبه ملك هذا املتاع 
الذي مع العبد من فراش وثياب هذا ملك للبائع إال أن يشارطه املشاري اشاريت العبد لكن ترى اللي عليه 

ملبتاع إن اشار  املال يقول األمر اجملتمع عليه له ثيابه له نعاله له فراشه له مثاًل ما أجهزه من جديد أن ا
عندان أن املبتاع إذا اشار  مال العبد فهو له نقًدا كان أو ديًنا أو عرًضا اشار  بعضهم أال يكون املال ربواًي 
ويشارى العبد جبنس هذا الراب فال جيوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم مالك يصحح عبد ملك ألف درهم 

لف ومخسمائة أبلف ومخسمائة درهم اجلمهور على أنه ال جيوز بيعه يف هذه الصورة مع ماله ابعه سيده أب
إمنا يباع مبفرده لكن هل للمشاري أن يشار  هذا املال؟ أو نقول على رأي اجلمهور ال ترد مثل هذه الصورة 

على قول مالك ما فيه ال ميلك كيف يشار  املشاري ماال ال ميلكه املبيع الصورة واضح واال ما هو واضح؟ 
إشكال أن ميلك العبد ألف درهم ويباع حينئٍذ أبلف ومخسمائة وهو وما ميلك جيوز عند اإلمام مالك مثل 

من ابع عبًدا وله مال »هذا البيع عبد ودراهم بدراهم وحجته إطالق احلديث حجة مالك إطالق احلديث 
أن املبتاع الذي هو املشاري اشار  املال قال أان اشاريت  اشارطنا افارضنا «فماله للبائع إال أن يشارطه املبتاع

العبد وما ميلك على رأي اجلمهور أصاًل ال ميلك وليس له هذا املال ليس له هذا املال وإمنا يعين يتصور من 
املال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه هذا الذي يتصور أن يشارطه املشاري 
يعلم أو ال يعلم عماًل بظاهر احلديث وإطالقه املشاري يعرف أن هذا العبد يتسبب وأنه مجع شيًئا من املال 
لكن ما يدري كم مجع فقال أان أريد أن أشاري هذا العبد ومجيع ما ميلكه مببلغ كذا يصح واال ما يصح؟ 

ذا كان املال ال يعلم ويف مقابله يعلم أو ال يعلم؟ على رأي مالك يصح على رأي اإلمام مالك يصح لكن إ
ما له وْقع  يف الثمن العبد أبلف وجاء شخص وقال أان أشاري العبد ومجيع ما ميلك أبلفني ويعرف أن هذا 
العبد يتسبب وعلى قول اإلمام مالك ال يعلم ما ندري كم عند هذا العبد جيوز واال ما جيوز؟ على رأي 



لكن إذا كان مقابل هذا امللك الذي استثناه واشارطه املبتاع له وقع اإلمام مالك جيوز وحجته ظاهر احلديث 
يف الثمن يعين إذا كان يسري يعين اشارى ألف اشارى العبد بقيمته وزايدة يسرية يف مقابل ما يتوقعه من مال 

علوم األمر سهل لكن إذا كان مقابله له وقع يف الثمن تعادل قيمة العبد نفسه فال شك أنه اشارى جمهول مب
ما يدرى العبد ميكن ما عنده شيء كثري من الناس يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتهمه الناس ابألموال 
الطائلة ويف النهاية ال شيء يوجد واال يوجد؟ وهذا نظر إىل هذا العبد عبد متحرك وبصري يف التجارة 

ج لكن يف النهاية ما يدري كم معه؟ هو يتوقع أنه عند ه األلوف بدل األلف مث يتبني ال ويعرف خر اج وال 
 شيء وعلى رأي اإلمام مالك جيوز زاد الثمن أو قل، نعم.

 طالب: ............... 
 إن كان قصده املال، نعم.
 طالب: ............... 
 يعين يف مسألة بيع العبد.
 طالب: ............... 

املسألة فيما ميلكه زار السيد هذا مريد الشراء زار هم فيما ميلكه عادة واال احلنابلة عندهم أنه ال ميلك لكن 
السيد ووجد عنده ما شاء للعبد فراش وثري وحذاء مجيل وثياب ما شاء هللا معلقة عند الفراش ميكن هو ما 
ميلك مثلها فاستثناها واشارطها له قال تبعه يريد أن يسلبها منه هو ما عنده مثل هالفراش وال مثل هاحلذاء 

الثياب وجرت العادة أن الناس يتعافون مبثل هذا فيكون البيع واقع على العبد وما حتت يده  وال مثل هذه
من مستعمالت يف هذه الصورة أما أنه ميلك فلوس يشارطها ال احلنابلة ما أتيت مثل هذه الصورة وإن كان 

عشرة آالف وهو ما  للعبد من املال أكثر وإن كان للعبد من املال أكثر مما اشاري به يقول العبد ميلك
يسوى إال ألف فجاء شخص قال هذه مخسة آالف للعبد وما ميلك عند اإلمام مالك جيوز واال ما جيوز؟ 
جيوز يقول وإن كان للعبد من املال أكثر مما اشاري به وهذه مبالغة يف تطبيق احلديث وإال فنهاية املسألة أهنا 

ا أو عرًضا سواء كان مثن العبد نقد يعين اشاراه بدراهم منقودة دراهم بدراهم فال جتوز كان مثنه نقًدا أو دينً 
يف اجمللس أو دين أشاري هذا العبد وما ميلك مبا يف ذلك الدراهم عند العبد ميلك مخسمائة رايل وهو 
يستحق مخسمائة قال هذا ألف لكن ما هو ابآلن أان أبشاريه أبلف لكن بعد سنة عند اإلمام مالك جيوز 

مع إجراء قواعد الراب جيوز مثل هذا؟ ال جيوز ال بد من التقابض يقول كان مثنه نقًدا أو دينًا  لكن هل جيوز
أو عرًضا وذلك يعين دليل ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ملك العبد هذا األلف وحال عليه 

ال ميلك على السيد لكن  احلول زكاته على من؟ على العبد واال على سيده؟ عند اجلمهور ابعتبار أن العبد



على قول مالك إنه ميلك عليه واال ليس عليه؟ على العبد العبد مكلف واال غري مكلف؟ الزكاة جتب يف 
 مال العبد أو ال جتب؟

 طالب: ............... 
ال، كل هذا ماشي على رأي اإلمام مالك واال على رأي اجلمهور العبد وما ميلكه كله زكاته على السيد مع 

نه إذا كان لالستعمال ال للتجارة ليس عليه زكاة العبد نفسه ليس فيه زكاة فليس على املسلم يف عبده وال أ
فرسه زكاة لكن إن كان للتجارة ففيه الزكاة وماله أيًضا فيه الزكاة إذا حال عليه احلول على سيده وإن كان 

 ل الصيب واجملنون وإن مل يكن مثل احلر.ميلك على رأي اإلمام مالك فزكاته عليه كالزكاة الواجبة يف ما
 طالب: اجلمهور ما يقولون هبذا اي شيخ إذا ملك العبد فإنه ال يلزمه الزكاة يف ماله؟

 هذا على القول أبنه ميلك ابلتمليك.
 طالب: إذا ملك إيه نعم.

 على قول أنه ميلك ابلتمليك لكن إذا كان ال ميلك وال ابلتمليك.
 طالب: فإنه ال يلزمه..

نعم ليس فيه زكاة، وإن كانت للعبد وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها مبلكه إايها هذا كله جاٍر على 
مذهب مالك أنه ميلك ميلك املال ميلك اجلارية استعمل فرجها مبلكه إايه فلو مل يكن ميلك مل حتل له 

ها إذ كيف يطأ جارية غريه استحل فرجها مبلكه إايها يعين لو مل يكن ملك ملا استحل فرج استحل فرجه
هذا استدالل من اإلمام مالك على أن العبد ميلك ميلك على أن العبد ميلك بدليل أنه لو كانت له جارية 
لوطئها لوطئها لكن هل يطؤها مبلك اليمني أو يطؤها ابلنكاح؟ على رأي اإلمام مالك ميكن أن يطأها 

ها إال ابلنكاح كما يف قصة بريرة ومغيث بريرة موالة مبلك اليمني ألنه ميلك لكن على رأي غريه ال يطؤ 
وحتت عبد ويطؤها وبينهما األوالد لكن ابلنكاح ال مبلك اليمني اإلمام مالك يقول فلو مل يكن ميلك يعين 

 على رأيه أنه لو مل يكن ميلك مل جيز له أن يطأ ملك غريه.
 طالب: ............... 

 ا أذن لولده جيوز؟ جيوز؟أذن له إبيش؟ بوطئها بدون عقد كم
 طالب: ............... 

يعين السيد أذن لولده أن يطأ اجلارية وهي مازالت يف ملكه يعين ما وهبها للولد فوطئها ومل يكن األب قد 
وطئها يعين لو اشارى جارية ووهبها لولده جاز له وطؤها مبلك اليمني إن مل يكن األب قد وطئها قبل ذلك 

ب قبل ذلك حرمت على الولد فكيف َيستحل اجلارية للعبد وهي ملك السيد أيذن لغريه ألن إن وطئها األ
أن يطأها يعين هل جمرد إذن املالك حيل الفرج؟ ال ما حيل ما حيله كما لو قال لولده طأ هذا اجلارية أو جلاره 



عقد له عليها فتكون هلبة إذا وهبها إايه فتكون مبلك اليمني أو يابأو ألي شخص من الناس ما حيله إال 
 ابلنكاح.

 طالب: ............... 
ما أعرف أان أحد من الصحابة قال هبذا لكن له مال يستدل هبذا يتشبث هبذا رمحه هللا. وإن عتق العبد أو  
كاتب تبعه ماله كالبيع كالبيع إذا اشارطه املبتاع يف مسألة البيع املال للبائع إال أن يشارطه املبتاع لكن إذا 

ق العبد أعتق عبده وعنه مال أو كاتب عبده ولديه مال تبعه مالك إن مل ينتزعه سيده قبلهما لكن هل عت
 جيوز للسيد أن ينتزع مال العبد على رأي مالك أنه ميلك؟ 

 طالب: .............. 
 ينتزعه جيوز واال ما جيوز؟
 طالب: .............. 

سيده قبلهما يعين قبل العتق والكتابة فإذا قلنا أنه ميلك إذا كان هم يقولون يف شرح كالم مالك إن مل ينتزعه 
ميلك ملك اتم مستقر كاحلر ال جيوز أن ينتزع منه إال على قياس العبد على الولد إذا قسنا العبد على الولد 
ال  ويكون حينئٍذ من ابب قياس األوىل الولد ميلك ملك اتم مستقر ولوالده أن ينتزع من ماله ما يشاء مما

يضر ابلولد فألن جيوز له أن ينتزع من مال عبده ما يشاء مما ال يضر به ولو قلنا إنه ميلك، ظاهر واال ما 
هو بظاهر؟ وإن أفلس أحد الغرماء وإن أفلس أخذ الغرماء ماله إن أفلس أخذ الغرماء ماله ومل يتَّبع سيده 

بد أخذ الغرماء ماله يعين مال العبد ومل يُ تَّبع بشيء من دينه أفلس من؟ العبد أو السيد؟ العبد إن أفلس الع
سيده بشيء من دينه كيف أفلس؟ املسألة مفارضة يف يف عبد بيع وله مال بيع عبد وله مال أو َعُتق أعتق 
عبد وله مال زيد أعتق بكر بكر هذا صار يشتغل ابلتجارة إىل أن َكثر غرماؤه وخسر يف جتارته هل للغرماء 

ذمته أن يرجعوا إىل سيده ال يرجعوا إليه هو أخذ الغرماء ماله ومل يتَّبع سيده بشيء من  الذين هلم ديون يف
دينه هذا إذا قلنا يف مسألة العتق لكن لو كان العبد مازال عبًدا وميلك واشتغل ابلتجارة مث خسر هل يرجع 

 الغرماء إىل سيده أو ال يرجعون؟
 طالب: ال يرجعون.

إمنا أيخذون ما عند العبد،  السيدعتق وقبل أن يعتق ال يرجع الغرماء إىل على قول مالك يشمل ما إذا 
والسيد إىل سلطان هذا على القول أبنه ميلك ويبيع ويشاري لنفسه وإذا قلنا أنه ال ميلك وبيعه وشراؤه إمنا 

 هو ابلوكالة عن سيده وابلنيابة عنه يرجع الغرماء إىل السيد، نعم سم.
 طالب: .............. 



نعم طي ب، لكنه رق ما بقي عليه درهم رق ما بقي عليهم درهم، رقيق هو رقيق ما بقي عليه درهم وله أن 
يعجز نفسه يف آخر حلظة فيعود إىل سيده يعين ما يثبت تثبت الكتابة ويثبت العتق إال بتمام لزوم الكتابة، 

 نعم.
 طالب: .............. 

 أفلس؟
 طالب: .............. 

يفارضون املسألة يف عبد يبيع ويشاري على قول مالك يبيع ويشاري لنفسه واملرابح له واخلسائر عليه ال، هم 
 وعلى قول اجلمهور يبيع ويشاري ابلنيابة عن سيده، نعم.

ابب ما جاء يف العهدة حدثين حيىي عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن أابن 
 إمساعيل كاان يذكران يف خطبتهما عهدة الرقيق.بن عثمان وهشام بن 

 عهدَة.
 أحسن هللا إليك.

عهدَة الرقيق يف األايم الثالثة من حني يشارى العبد أو الوليدة وعهدة السنة وعهدة السنة قال مالك ما 
ع وإن أصاب العبد أو الوليدة يف األايم الثالثة من حني يشاراين حىت تنقضي األايم الثالثة فهو من البائ

عهدة السنة من اجلنون واجلذام والربص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن 
ابع عبًدا أو وليدة من أهل املرياث أو غريهم ابلرباءة فقد برئ من كل عيب وال عهدة عليه إال أن يكون 

وكان ذلك البيع مردوًدا وال عهدة عندان إال يف علم عيًبا فكتمه فإن كان علم عيًبا فكتمه مل مل تنفعه الرباءة 
 الرقيق.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف العهدة ابب ما جاء يف العهدة جاء يف سنن أيب داود ومسند 
عهدة الرقيق ثالثة أايم عهدة الرقيق »اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر يف سنن ابن ماجه عن مسرة مرفوًعا 

واحلديث بطريقيه يبلغ درجة احلسن حسن بذلك فإذا وجد بني املشاري عيبا فيها أي يف األايم  «ثالثة أايم
الثالثة رده على البائع بال بينة ألنه مازال يف وقت الضمان يعين عهدة الرقيق أايم الضمان ثالثة أايم يعين ما 

و وجد فيه أمر خيل هبا ويؤثر هو ابلسيارات ثالثة سنني مثاًل إذا خرب شيء جتي تصلحه إذا خرب شيء أ
فيها ترجعه وأتخذ غريه؟ ضمان السيارات عهدة الرقيق كذلك ثالثة أايم ما هي بثالث سنوات فإذا وجد 
املشاري عيبا فيها أي يف الثالثة األايم رده على البائع بال بي نة وإن وجده بعدها مل يرده إال ابلبينة يف اليوم 

ا الرقيق فيه عيب يرده على املشاري على ابئعه على ابئعه لكن إن وجده بعد األول والثاين والثالث وجد هذ
ذلك يف اليوم الرابع أو اخلامس أو السادس ال بد أن حيضر بي نة تشهد أبن هذا العيب موجود يف الرقيق قبل 



ول احلنابلة نظر البيع قبل البيع هبذا قال اإلمام مالك ومل يعترب الشافعي العهدة ونظر إىل العيب يعين مثل ق
إىل العيب جاء بعد يومني وقال وهللا وجدت العبد يبصر إبحدى عينيه دون األخرى فينظر هذا اخللل يف 

بعد العقد صار من ضمان املشاري وإن كان قبله فمن ضمان البائع إن كان  طروَّههذه العني إن كان حيتمل 
وإمنا فقد البصر ابلتدريج منذ أايم متباعدة أو  ال حيتمل أن هذا العيب ما ميكن أن حيدث بيوم أو يومني

هبذه السرعة أو ال؟ ومل يعترب  طروؤهأشهر فيكون حينئٍذ من ضمان البائع فينظر إىل جنس العيب هل ميكن 
الشافعي العهدة ونظر إىل العيب فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإال رده وقال مل يثبت خرب العهدة خرب 

ن عقبة بن عامر وعن مسرة مل يثبت وهو مضع ف عند أهل العلم لكن من حسنه فنظر العهدة املروي من ع
إىل جمموع طرقه قال رمحه هللا حدثين حيىي عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن 

ران يف أابَن بن عثمان بن عفان وهشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية املخزومي كاان يذك
خطبتيهما يذكران يف ِخطبتيهما ألنه يقول هنا يذكران يف ُخطبتهما عهدة الرقيق هل معىن أهنما خيطبان 
خطبة واحدة أو كل له ُخطبته؟ كل يف ِخطبته والتعبري يف ُخطبتهما يدل على يعين يفهم منه الظاهر منه أن 

حهما ظاهر اللفظ أهنما اشاركا يف أتليف  إىل اثنني كما تقول روى الشيخان يف صحي ةة واحدة مضافباخلط
كتاب واحد لكن إذا قلت يف صحيحيهما زال اإلشكال وأن لكل واحد صحيح ولو قال هنا يف خطبتيهما 
زال اإلشكال كل واحد له خطبة يذكران عهدة الرقيق يف األايم الثالثة من حني يشارى العبد أو الوليد فإذا 

فإن يكون من عهدة البائع وإال فعلى املشاري وعهدُة السنة وتكون السنة ظهر به عيب خالل األايم الثالثة 
يف األمراض الطويلة األمد املستعصية قال مالك ما أصاب العبد أو الوليد يف هذه األايم الثالثة من حني 

لسنة يشاراين حىت تنقضي األايم الثالثة فهو من البائع يعين من ضمان البائع من ضمان البائع وإن عهدة ا
من اجلنون واجلذام والربص يعين مدة سنة إذا تبني  به مرض من هذه األمراض املستعصية اليت ال حتدث يف 
أايم وال يف أشهر فإذا مرت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها انتهى والقول ابلعهدة هو قول اإلمام 

بعد العقد فمن ضمان املشاري  طروههن مالك واألكثر على أنه ال عهدة بل ينظر إىل العيب نفسه إن أمك
وإال فمن ضمان البائع قال مالك ومن ابع عبًدا أو وليدة من أهل املرياث أو غريهم يعين يستوي يف هذا 
البعيد والقريب ابع على قريبه أو على بعيد منه عبًدا أو وليدة ابلرباءة فقد برئ من كل عيب ابلرباءة وش 

 معىن الرباءة؟
 وما به عيب.طالب: يبيعه 

يبيعه وليس به عيب، ابلرباءة من كل عيب أن يربأه من كل عيب يقول أبيع لك هذا العبد احلاضر املوجود 
سكر مباء كما يقول أهل السيارات ابلرباءة تربأ من كل عيب أو يربئ املبيع من كل عيب هل املقصود أن 

هو من كل عيب وهذه يتحايل عليها بعض يتربأ البائع من كل عيب أو يربئ املبيع من كل عيب؟ يتربأ 



الباعة أييت ابلسيارة وفيها خلل خلل كبري مؤث ِر يف املكينة مث يقول هذه السيارة السيارة أان أبيعك السيارة 
احلاضرة مصدومة من كل جهة ويعرف كل إنسان أهنا ما فيها وال خمش ما فيها صدوم مصدومة من كل 

هن يشتغلن ما أضمن لك تراه مصدومة من كل وجه علشان إيش يغطي وجه والرادو واملسجل ما يشتغل و 
العيوب احلقيقية واال هذي ما هي بعيوب وال فيها شيء القري ما يشتغل وهو يعرف يقدم ويؤخر ويزيد 
وينقص ما ما فيها إشكال واملكينة منتهية فيأيت ابلعيب احلقيقي ويدخله ضمن عيوب غري حقيقة أان أبيعك 

علي منك ملح مباء مآله للذوابن أان ما ما أضمن لك شيء مث يعدد العيوب املشاري يراها ما  سكر مباء ما
فيها عيوب السيارة سكر مباء مصدومة مع كل وجه القري خرابن املسجل خرابن الرادو ما يشتغل املكيف 

يها إشكال والقري عطالن وهو يشوف املكيف شغال والرادو يشتغل وما شاء كأهنا من الوكالة يف بديها ما ف
يقدم ويؤخر ويروح وجيي مث يدس عيب جيعل املشاري يساروح إىل أنه غري موجود مييل إىل أنه غري موجود 

حقيقية فيقول  تمثل العيوب اللي ذُكرت مثل العيوب اليت ذكرت فيذكر عيب حقيقي مع عيوب ليس
غريه من العيوب غري املوجودة فالتزم املشاري اشاريت والبائع يعرف أن هذا عيب موجود لكنه أدرجه ضمن 

املشاري فهل للمشاري اخليار أم نقول هو الذي أسقط حقه؟ فلذلك يقول من ابع عبدة أو وليدة من 
املرياث أو غريهم ابلرباءة فقد برء من كل عيب وال عهدة عليه إال أن يكون علم غيًبا فكتمه على املشاري 

السلعة من كل عيب السلعة ليس فيها عيب وهو يعرف أن هذه وهذا على االحتمال الثاين وهو إبراء 
السلعة ابلفعل ليس فيها عيب مث طرأ عليها عيب بعد ذلك برء منها إال إن كان يعلم عيب وإن مل وإن مل 
يكن عيب خِمل  وإمنا كان يف بدايته يعين السيارة ... على ما يقولون خالص تيب تنتهي ويعرف أن املكينة 

من أن تنتهي وأهل اخلربة يعرفون هذا يعرفون مىت تكون السيارة على حد النهاية وقال أبًدا يعين قريبة 
السيارة نظيفة وجديدة وال فيها إشكال فإن كان يعلم أن هذه العيوب شيء يضمنه إال أن يكون علم عيًبا 

لى الوجهني سواء أبرأ فكتمه على املشاري فإن كان علم عيًبا فكتمه مل تنفعه الرباءة وهذا أيًضا يصلح ع
نفسه من العيب من العيوب أو أبرأ السلعة من العيوب وكان ذلك البيع مردوًدا أي له رده عليه وال عهدة 
عندان إال يف الرقيق واملراد كونه من ضمان البائع املراد كون السلعة من ضمان البائع بعد متام العقد وبعد 

الرقيق خاصة عند مالك وما عداه ال عهدة عليه اشارى سيارة وبعد القبض املعترب هذه ال عهدة فيها إال يف 
ثالثة أايم أو بعد يومني َخبطت من ضمان البائع أو من ضمان املشاري من ضمان املشاري طيب أين 
العهدة؟ هذا خاص ابلرقيق لكن هل يقاس على الرقيق احليوان يقول وال عهدة عندان إال يف الرقيق واحليوان  

 لسلع ال عهدة فيه.كغريه من ا
 طالب: .............. 



لكن إذا  «إن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما»عندان احلديث إن كتما 
قال له أان أبيعك هذه السيارة ال ألتزم أبي عيب فيها أنت افحص هذه ال إشكال فيها اإلشكال يف كونه 

لعيب بني أمور ليست عيوب لكن يظهر للمشاري أهنا عيوب مثل ما نظران يعلم عيب مث ينص على هذا ا
يقول وهللا ترى مصدومة مع كل وجه مع كل جهة األبواب والرفارف والوجه واخللف والتندة منخفسة 
منتهية السيارة ويرى ما فيها شيء والقري خالص قري جديد يقدم ويؤخر وال فيه إشكال مث يدس عيب مؤثر 

عيوب ليقدم عليه املشاري ظًنا منه أنه مثل العيوب املثبتة وهي غري حقيقية هذا ال شك أنه بني هذه ال
خداع وغش ومثل هذا ميحق بركة البيع وإذا اطلع عليه بعينه وقد نص عليه ضمن هذه العيوب اليت هي يف 

 احلقيقة ليست عيوب يكون غاًشا ومدلًسا ترد ابلعيب.
 طالب: .............. 

 أبرأ نفسه من كل عيب وأبرأ السلعة من كل عيب. هذا إذا
 طالب: .............. 

 وش فيه؟
 طالب: .............. 

 للبائع، ال، للبائع، إال أن يشارطه املبتاع.
 طالب: .............. 

 هو أصالً ما ميلك وال ابلتمليك ما ميلك وال ابلتمليك ما ميلك نفسه فكيف ميلك شيء اثين.
 .......... طالب: ....

يقولون كومة حديد لكن هي ما هي بكومة حديد تروح وجتي وبدي طيب وقري زين وال فيها إشكال لكن 
فيها عيب أحياان أتيت السيارة يف أايمها األوىل يعين أخرجها من الوكالة واستعملها فإذا هبا علة خفية ال 

ا من الوكالة يقول ترى السيارة كومة حديد ما يطلع عليها إال القليل النادر من الناس من املَهرة فيأيت هب
أشار  لك شيء وفيها عيب خمل عيب كبري حىت الوكالة ما عرفت له فكونه يقدم منهم من يقول التبعة 
عليه والضمان من ضمانه ألنه هو الذي فر   يف حق نفسه ومنهم من يقول إمنا ُغش وُدلِ س عليه فله اخليار 

 خيار التدليس.
 .......... طالب: ....

خيار العيب إذا كان العيب يف حدث يف ملك البائع والعهدة لو حدث العيب يف ملك املشاري يف الثالثة 
 األايم األوىل، نعم.



ابب ما جاء يف العيب يف الرقيق حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد بن سامل بن عبد هللا أن عبد هللا 
م وابعه ابلرباءة فقال الذي ابتاعه لعبد هللا بن عمر ابلغالم داء مل تسمه بن عمر ابع غالًما له بثمامنائة دره

يل فاختصما إىل عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال الرجل ابعين عبًدا وبه داء مل يسمه يل وقال عبد هللا 
اء يعلمه بعته ابلرباءة فقضى عثمان بن عفان على عبد هللا بن عمر أن حيلف له لقد ابعه العبد وما به د

فأىب عبد هللا أن حيلف وارجتع العبد وصح عنده فباعه عبد هللا بعد ذلك أبلف ومخسمائة درهم قال مالك 
 األمر اجملتمع عليه عندان أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبًدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات حىت ال.

 الفوت الفوت.
 سم اي شيخ.

 الفوت.
 عندان الفوات.
 ليك.أحسن هللا إ

الفوات حىت ال يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيب  عند الذي ابعه أو علم ذلك وكل أمر دخله 
 ابعاراف أو غريه.

 ابعاراف من البائع أو غريه.
 ما فيه.

 ابعاراف من البائع أو غريه.
ي كان به يوم اشاراه فريد أو علم ذلك ابعاراف من البائع أو غريه فإن العبد أو الوليدة يقو م وبه العيب الذ

من الثمن قدر ما بني قيمته صحيًحا وقيمته وبه ذلك العيب قال مال األمر اجملتمع عليه عندان يف الرجل 
يشاري العبد مث يظهر منه على عيب يرد منه وقد حدث به عند املشاري عيب آخر إنه إذا كان العيب 

أشبه ذلك من العيوب املفسدة فإن الذي اشارى العبد الذي حدث به ُمفسًدا مثل القطع أو العَور أو ما 
خبري النظرين إن أحب أن يوضع عنه من مثن العبد بقدر العيب الذي كان ابلعبد يوم اشاراه وضع عنه وإن 

 أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده مث يُرد العبد مث يُرد العبَد فذلك له.
 مث يَرد.

 أحسن هللا إليك.
العبَد فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشاراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشاراه فينظر  ده مث يَر 

كم مثنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشاراه بغري عيب مائة دينار وقيمته يوم اشاراه وبه العيب مثانون دينارًا 
اُري العبد قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان وضع عن املشاري ما بني القيمتني وإمنا تكون القيمة يوم اش



ا وليدة من عيب وجده هبا وقد أصاهبا إهنا إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من مثنها وإن كانت ثيبً  أن من ردَّ 
ا نا هلا قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان يف من ابع عبدً فليس عليه يف إصابته إايها شيء ألنه كان ضامً 

حيواان ابلرباءة من أهل املرياث أو من غريهم فقد برء من كل عيب فيما ابع إال أن يكون علم  أو وليدة أو
ا عليه قال مالك يف اجلارية يف ذلك عيًبا فكتمه فإن كان علم عيًبا فكتمه مل تنفعه تربئته وكان ما ابع مردودً 

ارية اليت كانت قيمة اجلاريتني فينظر كم ترد منه قال تقام اجل باع ابجلاريتني مث يوجد إبحدى اجلاريتني عيب  تُ 
قسم مثن اجلارية اليت مثنها مث تقام اجلاريتان بغري العيب الذي وجد إبحدامها تقام صحيحتني ساملتني مث يُ 

بيعت ابجلاريتني عليهما بقدر مثنها حىت يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على املرتفعة بقدر 
رها مث ينظر إىل اليت هبا العيب فريد بقدر الذي وقع عليها من تلك احلصة إن  ارتفاعها وعلى األخرى بقد

كانت كثرية أو قليلة وإمنا تكون قيمة اجلاريتني عليه يوم قبضهما قال مالك رمحه هللا يف الرجل يشاري العبد 
ك العيب وتكون له إجارته فيؤاجره ابإلجارة العظيمة أو الغلة القليلة مث جيد به عيًبا يرد منه إنه يَ ُردهه بذل

ا قيمة بنائها لته وذلك األمر الذي كانت عليه اجلماعة ببلدان وذلك لو أن رجال ابتاع عبدا فبىن له دارً وغَ 
ا مث وجد به عيبا يرد منه رد ه وال حيسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فكذلك تكون له مثن العبد أضعافً 

ا له وهذا األمر عندان قال مالك رمحه هللا األمر عندان فيمن ابتاع رقيقً  إجارته إذا أجره من غريه ألنه ضامن
ا أو ا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما ُوجد مسروقً ا مسروقً يف صفقة واحدة فوجد يف ذلك الرقيق عبدً 

 ا.ُوجد به عيبً 
 أو َوجد.

 أحسن هللا إليك.
 أو َوجد به عيبا.
 أحسن هللا إليك.
هللا األمر عندان فيمن ابتاع رقيًقا يف صفقة واحدة فوجد يف ذلك الرقيق عبًدا مسروقًا أو قال مالك رمحه 

وجد بعبد منهم عيًبا إنه ينظر فيما ُوجد مسروقًا أو َوجد به عيًبا فإن كان هو وجه فإن كان هو وجَه ذلك 
فضل ولو سلم فيما يرى الناس  الرقيق أو أكثره أو أكثره أو أكثره مثًنا أو من أجله اشارى وهو الذي فيه ال

كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي ُوجد مسروقًا أو ُوجد به العيب من ذلك الرقيق ابلشيء اليسري 
منه ليس هو وجه ذلك الرقيق وال من أجله اشاري وال من أجله اشاَرى وال فيه الفضل فيما يرى الناس رُد 

 عينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشارى به أولئك الرقيق.ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا ب
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب العيب يف الرقيق حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد األنصاري عن 
سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر ابع غالًما له بثمامنائة درهم وابعه ابلرباءة من العيوب على حد علمه 



عه ابلرباءة من العيوب على حد علمه وذكر أنه ال يعلم به عيًبا فقال الذي ابتاعه لعبد هللا بن عمر ابعه اب
ابلغالم داء مرض مل تسمه يل فاختصما إىل عثمان بن عفان فقال الرجل ابعين يعين ابن عمر عبًدا وبه داء 

أنه ال يعلم به عيًبا بعته ابلرباءة فقضى  به مرض مل يسمه وقال عبد هللا بعته ابلرباءة أنين ال أعلم به عيًبا
عثمان بن عفان على عبد هللا بن عمر أن حيلف له ملاذا طلب منه أن حيلف؟ البي نة على من؟ على املد عي 
الذي يزعم أن العيب موجود ابلرقيق قبل بيعه فلم ا مل تكن له بي نة طلب اليمني من املنكر ينكر أن يكون 

هذا العيب فقضى عثمان بن عفان على عبد هللا بن عمر أن حيلف له لقد ابعه  علم هبذا العيب أو رأى
العبد وما به داء يعلمه وما به داء يعلمه إبمكان ابن عمر أن حيلف وهو صادق يف قوله أنه ال يعلمه هو 

عبد هللا  صادق لكنه تورَّع وصان اليمني ومل جيعل اليمني عرضة.. ومل جيعل هللا جل وعال عرضة ليمينه فأىب
أن حيلف وارجتع العبد أسهل من اليمني ارجتع العبد فصح العبد عنده برء من مرضه برء العبد من املرض 
الذي حلقه فباعه عبد هللا بعد ذلك أبلف ومخسمائة درهم قريب من الضعف ابعه بثمامنائة فُردَّ عليه مث ابعه 

ل وعال إلجالله هللَا أن حيلف به وإن كان صادقًا اثنية بعد أن صح عنه أبلف ومخسمائة درهم عو ضه هللا ج
قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه أو عبًدا فأعتقه يعين اشارى وليدة 
فوطئها فحملت منه أو اشارى عبًدا فأعتقه وكل أمر دخله فوت حىت لو استطاع رده كالعتق واإليالء وليدة 

ا َعُتقت ألهنا صارت أم ولد اشارى عبد فأعتقه خرج من يده وكل أمر دخله الفوت محلت منه وبوضعه
حىت ال يستطاع رده كالعتق واإليالء فقامت البي نة فقامت البي نة أنه قد كان به عيب  عند الذي ابعه اشارى 

ه عيب  عند الذي ابعه عبد أبلف وأعتقه مث تبني  أن ابلعبد عيًبا قبل أن يشاريه فقامت البي نة أنه قد كان ب
أو ُعلم ذلك ابعاراف من البائع أو غريه يعين البائع يف جملس من اجملالس قال وهللا أان بعت العبد وهو 
معيب لكن الذي اشاراه أعتقه فارحتنا اآلن من ترجيعه مادام عتق وش لون يرجع فصار يتحدث يف اجملالس 

ا الذي يلزم؟ وقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي أنه ابعه وهو معيب ألنه أمن من إرجاعه عليه فم
ابعه وعلم ذلك ابعاراف من البائع أو غريه فإن العبد أو الوليدة يقوَّم به العيب الذي كان به يوم اشاراه فيُ َرد 
 من البائع للمشاري من الثمن قدر ما بني قيمته صحيًحا وبني قيمته وبه ذلك البيع يعين يرد على املشاري
األرش اآلن ما ميكن إرجاع السلعة السلعة فاتت وطئ األمة فحملت منه صارت أم ولد تعتق عتقها ولدها 
أو عبد اشاراه فأعتقه مث تبني به عيب قالوا يقو م العبد سليم ويقو م َمعيب والفرق بني القيمتني أرش يستحقه 

ي العبد مث يظفر منه على عيب يطلع منه املشاري على البائع قال مالك اجملتمع عليه عندان يف الرجل يشار 
على عيب يرد ه منه أو أي يوجب له رده وقد حدث به عند املشاري عيب آخر أنه إن كان العيب الذي 
حدث به مفسًدا مثل القطع أو العَور أو ما أشبه ذلك من العيوب املفسدة اشارى العبد وبه عيب ال يبصر 

عِميت األخرى ماذا يصنع؟ األوىل على البائع والثانية على من ضمان إال بعني واحدة مث بعد أن مت العقد 



املشاري قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان يف الرجل يشاري العبد مث يظهر منه على عيب يطلع منه على 
عيب يرده منه أي يوجب له رده وقد حدث به عند املشاري عيب آخر أنه إذا كان العيب الذي حدث به 

ثل القطع أو العَور والقطع يف األطراف الظاهرة ما حيتمل يف مثل هذا لكن فيه أشياء ابطنة خفية مفسًدا م
أو العور فقد.. فْقد بصر إحدى العينني وما أشبه ذلك من العيوب املفسدة املتوسطة يعين العور أهون من 

إن أحب أن يوضع عنه بثمن العمى فإن الذي اشارى العبد خبري النظرين خبري النظرين أحب األمرين إليه 
العبد الذي كان به الذي كان ابلعبد يوم اشاراه ُوضع عنه اشاراه أبلف لكن لو كان أعور بثمامنائة يستحق 
ميتني لكن ملا صار أعمى ما يسوى مخسمائة على هذا التقدير ُوضع عنه ولزمه البيع لكن هل له أن يرده 

ن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده مث يرد العبد فله بعد أن عمي؟ نعم ليس له أن يرده وإن أحب أ
ذلك طي ب اشارى العبد وهو عور أعور وهذا العيب ال يرى أما إذا كان رآه املشاري وأقدم عليه بعد الرؤية 
مقطوع  اليد ورآه مقطوع اليد وأراد وهللا قال أان ما اشاريت معيب أقدم عليه ابلرؤية فمثل هذا العيوب 

رة ال خيار فيها الكالم يف العيوب اليت ختفى على املشاري اشاراه وهو ال يبصر إبحدى عينيه وعينه الظاه
قائمة كالسليمة مث تبني له بعد ذلك لكن مل يتبني له إال بعد أن ذهب البصر من األخرى يقول هو ابخليار 

أن يغرم قدر ما أصاب العبد من  تقدر قيمته سليم وقيمته أعور فيدفع له األرش ما بني القيمتني وإن أحب  
العيب عنده مث يرد العبد فله ذلك يعين عمي تقدر قيمته أعور مث تقدر قيمته أعمى فيأخذ فيدفع الفرق وإن 
مات العبد عند الذي اشاراه إن مات العبد عند الذي اشاراه يعين بعد أن اطلع فيه على عيب مات أقيم 

اشاراه فينظر كم مثنه؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشاراه بغري عبد مائة  قوم العبد وبه العيب الذي كان به يوم
دينار وقيمته يوم اشاراه وبه العيب مثانون دينارًا وضع عن املشاري ما بني القيمتني وهو ما يسمى عند 

ع عليه العلماء ابألرش وإمنا تكون القيمة يوم اشاري العبد ولو زادت أو نقصت بعده قال مالك األمر اجملتم
عندان األمر اجملتمع عليه عندان أن من رد وليدة من عيب يعين من أجل عيب وجده هبا وكان قد أصاهبا 
قبل علمه ابلعيب أصاهبا قبل علمه ابلعيب لكن إن أصاهبا بعد علمه ابلعيب أسقط حظه من اخليار نعم 

من مثنها ملاذا؟ ألهنا أتثرت ابلو ء واألرش ابقي يقول وكان قد أصاهبا أهنا إن كانت بكرًا فعليه ما نقص 
فرق ما بني البكر والثيب ألن أهنا إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من مثنها وإن كانت ثيًبا فليس عليه يف 
إصابته إايها شيء ألنه كان ضامًنا له طيب الثيب ملا وطئها املشاري وتبني له العيب فردها يقول ما عليها 

ثيب يؤثر فيها واال ما يؤثر؟ ليس له أثر يف الواقع ليس له أثر يف الواقع خبالف شيء يعين هذه الثيب و ء ال
و ء البكر قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان فيمن ابع عبًدا أو وليدة أو حيوااًن ابلرباءة يعين من العيوب 

ن علم ذلك العيب سواء كان البائع من أهل املرياث أو غريهم فقد برء من كل عيب فيما ابع إال أن يكو 
فكتمه إذا قال ال أعلم فيها عيًبا ال أعلم فيها عيًبا وهو ابلفعل ال يعلم شيًئا من العيوب فقد برئ من كل 



عيب فيما ابع إال أن يكون عِلم يف ذلك عيًبا فكتمه فإن كان علًما عيًبا فكتمه على املشاري مل تنفعه مل 
ما ابعه مردوًدا عليه على هذا يثبت للمشاري الرد قال مالك يف  تنفعه تربئته إذا كان علم به قبل ذلك وكان

اجلارية تباع ابجلاريتني مث يوجد إبحدى اجلاريتني عيب  ترد منه قال مالك يف اجلارية تباع ابجلاريتني وعرفنا أن 
فاجلارية  مالك جييز بيع العبد ابلعبدين إذا كان العبد متصف بصفة تساوي قيمة الفرق بني الواحد واالثنني

تباع ابجلاريتني مث يوجد إبحدى اجلاريتني عيب ترد منه قال تقام اجلارية يعين تقو م اجلارية اليت كانت قيمة 
اجلاريتني فينظر كم مثنها؟ جارية تسوى ألف اشاراها جباريتني كل جارية تسوى مخسمائة أو وحدة خبمسمائة 

اجلارية الواحدة اليت هي مبثابة جاريتني تقو م اجلارية اليت  ووحدة أبربعمائة بستمائة ووحدة أبربعمائة تقو م 
كانت قيمة اجلاريتني فينظر كم مثنها مث تقام اجلاريتني اجلاريتان أن تقوم اجلاريتان بغري العيب الذي وجد 
إبحدامها أنيت إىل اجلواري الثالث هذه بكم؟ أبلف هذه بكم؟ هذه بسبعمائة هذه بكم؟ هذه بثالمثائة 

عيوب مث ننظر إىل أم سبعمائة وجدان هبا عيب ماذا نصنع؟ األوىل مقومة أبلف وهكذا ينبغي أن بدون 
يكون يف بيع العروض التقومي هو املرد ولذلك لو أبدلت شيء واحد بشيء متعدد أو العكس فاألسلم أنه 

كاملة بسيارة كاملة   وقت املبادلة تقو م السلع كلها أنت راضي أبن تبيع هذا هذا الذي اجتمع مكتبة مثالً 
مكتبة بسيارة كم السيارة خبمسني ألف املكتبة فيها مخسة آالف جملد  اجمللد بعشرة حبيث لو طلع جملد 
معيب يضمن بقيمته وال حيصل خصام وال نزاع وال جدال قال تقام اجلارية اليت كانت قيمة اجلاريتني فينظر  

د به مثل ما قلنا بسبعمائة بثالمثائة على أساس أهنما كم مثنها مث تقام اجلاريتني بغري العيب الذي وج
سليمتان تقامان صحيحتني ساملتني مث يقسم مثن اجلارية اليت بيعت ابجلاريتني عليهما بقدر مثنهما حىت يقع 
على كل واحد منهما حصتهما حصته من ذلك هذه وقع عليها من حصة أم ألف سبعمائة وهذه وقع 

صة ثالمثائة حصتهما من ذلك على املرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى األخرى بقدر عليها من حصة من بقية احل
بقدرها افارضنا أنه مثن واحد بسبعمائة والثاين بثالمثائة ظهر العيب َعَور أم سبعمائة يقدر هذا الَعَور بنسبة 

ائة وهذه عينها مبائة؟ قيمتها لكن لكن لو ُقدِ ر عور أبم ثالمثائة يقال وهللا هذا عور عني بعني هذه عينها مب
ال، نقول هذه عينها إذا قلنا هذه عينها مبائة قلنا هذه عينها أبربعني لكل واحدة عيبها بقدر قيمتها بنسبتها 
من قيمتها وعلى األخرى بقدرها مث ينظر إىل اليت هبا العيب فريد بقدر الذي وقع عليها من ذلك من تلك 

 فرق وإمنا تكون قيمة اجلارية تقو م وإمنا تكون قيمة اجلاريتني عليه يوم احلصة إن كانت كثرية أو قليلة يعين ال
قبضهما ما هو بفي وقت العلم ابلعيب إمنا يف وقت العيب يف وقت لزوم البيع قال مالك يف الرجل يشاري 

بذلك العيب  العبد فيؤاجره ابإلجارة العظيمة أو الغلة القليلة مث جيد به عيًبا يرد منه أي من أجله أنه يرده
وتكون إجارته وغلته ولو كثرت وتكون له إجارته وغلته ولو كثرت ملاذا؟ ألنه لو مات يف هذه األثناء ضمنه 
واخلراج ابلضمان ومادام يضمنه له غلته وله نفعه مثاًل اشاريت عبد وكلفت هذا العبد ببناء بيت وبناه هذا 



مث تبني لك أن هذا العبد معيب لك أن تعيده لصاحبه بناء هذا البيت مبائة ألف وقيمة العبد مخسني ألف 
وال يستحق لك.. يستحق من أجرته شيء صاحبه، لكن إذا علمت أنه معيب اشاريت وتبني لك أنه 

يصح واال ما يصح؟ ال ال يصح وتكون له إجارته وغلته وهذا األمر  همعيب وقلت يعمر لنا هالبيت مث نرجع
عة العلماء ببلدان يعين املدينة وذلك لو أن رجاًل ابتاع عبًدا فبىن له دارًا الذي كان عليه اجلماعة يعين مجا

قيمة بنائها مثن العبد أضعافًا مث وجد به عيبا يرد منه رده وال حيسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فتكون 
م مع الغنم فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غريه ألنه ضامن له يعين لو مات صار من ضمانه والغر 

قال مالك األمر عندان  «اخلراج ابلضمان اخلراج ابلضمان»وهذا األمر عندان يعين ابملدينة ويف احلديث 
فيمن ابتاع رقيًقا يعين اشارى رقيًقا يف صفقة واحدة فوجد يف ذلك الرقيق عبًدا مسروقًا اشارى عشرة أو مائة 

ألنه يتضمن ما حيرم بيعه أو نقول بقدره؟ يبطل بيع رقيق ووجد واحد منها مسروق هل نقول أن البيع ابطل 
هذا العبد وبقية العبيد بيعهم صحيح األمر عندان فيمن ابتاع رقيقا يف صفقة واحدة ووجد يف ذلك الرقيق 
عبًدا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيًبا إنه ينظر فيما وجد مسروقًا أو َوجد به عيًبا فإن كان هو وجه ذلك 

و أحسنهم ومن أجله اشاري اجلميع إذا كان من أجله اشارى أحيااًن اإلنسان وهذه يتكايس الرقيق يعين ه
فيها بعض الناس ويدخل مثاًل حمل جتاري أو مكتبة خلنا يف مهنتنا مكتبة ويرى فيها كتااًب نفيًسا تعرفون أن 

كتاب وقال لو أقول بعض الكتب يباع أبلوف مؤلفة يصل بعضها إىل مائة ألف الكتاب الواحد وجد هذا ال
له بكم هذا الكتاب انتبه خل نشري املكتبة كلها مث يقول بكم الكتاب هذا افارض أنه يستحق مائة ألف 
مث قال له بكم املكتبة قال لو قال له بكم هذا الكتاب انتبه أن الكتاب مطلوب ومرغوب وصار عرضه ألن 

وب يرفع التلفون بكم يسوى هذا الكتاب لكن يقول أيخذه ويتأمله أو يسأل عنه ألنه ما خصَّ إال ألنه مرغ
اتركه نسأل عن كتاب اثين واثلث من الكتب األخرى مث نقول له بالش من التفريق نشاري املكتبة كلها 
بكم هذه املكتبة؟ املكتبة عشرة دواليب خبمسني ألف فيكون اشارى املكتبة من أجل هذا الكتاب وهو وجه 

 أن هذا الكتاب الذي فيه املكتبة معيب الذي من أجله اشارى املكتبة كيف هذه املكتبة عنده لكن تبني  
يصنع؟ يعين صاحب املكتبة يقول كتاب من مخسة آالف وكتاب ننزل لك عشرة أريل وش يصري يرضى 
واال ما يرضى؟ ما يرضى شوف وش يقول اإلمام مالك إنه يُنظر فيما وجد مسروقًا أو وجد به عيًبا فإن  

ذلك الرقيق يعين وجه هذه الكتب وجه الصفقة أي أعالهم وأحسنهم أو أكثره مثًنا أو من  كان هو وجه
أجله اشارى وهو الذي فيه الفضل الزايدة لو سلم من املبيع فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردوًدا كله أنت 

ة لك هبا اشاريت علشان هذا الكتاب وطلع الكتاب معيب طلب الكتاب معيب هذه املكتبة ال حاج
ختصص ال يعنيك لكن فيها كتاب يهمك لكن و احلاجة املكتبة ليست لك هبا حاجة بلغة غري لغتك أو فن 

لو نصيت عليه بعينه قال وهللا ما هو ابلبيع أو رفع التلفون كم يسوى؟ وصار هو وجه املكتبة أنت مالك 



م اإلمام رمحه هللا كان ذلك البيع حاجة ابلباقي فإذا كان هو الوجه وظهر به العيب ترد اجلميع هذا كال
مردوًدا كله وإن كان الذي وجد مسروقًا ووجد به العيب من ذلك الرقيق يف الشيء اليسري منه ليس هو وجه 
ذلك الرقيق وال من أجله اشاري وال فيه وال فيه الفضل فيما يرى الناس يعين أهل اخلربة بذلك ُرد ذلك 

دات يقو م بعشرة أو مخسة ويرجع سهل ما فيه إشكال ُرد ذلك الذي الذي وجد به العيب جملد من اجملل
وجد به العيب أو وجد مسروقًا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشارى به ذلك الرقيق وأمسك الباقي 

 بقيمته.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 سم. 

 ك.أحسن هللا إلي
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام، 

بيعت والشر  والشر  فيها حدثين حيىي عن مالك قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما يفعل ابلوليدة إذا 
 عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا.

 أن أن.
 أحسن هللا إليك.

أن ُعبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتبة بن مسعود أخربه أن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ابتاع جارية من 
ابلثمن الذي تبيعها به فسأل عبد هللا بن مسعود امرأته زينب الثقفية واشارطت عليه أنك إن بعتها فهي يل 

عن ذلك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال عمر بن اخلطاب ال تقرهبا وفيها شر  ألحد وحدثين عن 
مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يقول ال يطأ الرجُل وليدة إال وليدة  إن شاء 

اء أمسكها وإن شاء صنع هبا ما شاء قال مالك رمحه هللا فيمن اشارى جارية ابعها وإن شاء وهبها وإن ش
على شر  أال يبيعها وال يهبها أو ما أشبه ذلك من الشرو  فإنه ال ينبغي للمشاري أن يطأها وذلك أنه ال 

ألنه قد استثين  جيوز له أن يبيعها وال أن يهبها فإن كان ال ميلك ذلك منها فلم ميلكها فلم ميلكها ملًكا اتمًّا
 عليه فيها ما ملكه بيد غريه فإذا دخل هذا الشر  مل يصلح وكان بيًعا مكروًها.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

لشر  فيها واحلال أن الشر  فيها يعين فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما يفعل يف الوليدة إذا بيعت وا
املسلمون على »اشارطها البائع اشار  على املشاري شرطًا حيد من تصرفه ومتام ملكه هلا وجاء يف احلديث 

حل  حراًما أو حرم حالاًل فإذا اشار  البائع على ألكن املستثىن ال بد من اعتباره إال شرطًا  «شروطهم
يبيع إال عليه أو ال ينتفع االنتفاع الكامل فهذا شر  ينايف مقتضى العقد وأورد  املشاري أال يبيع مثاًل أو ال

اإلمام مالك رمحه هللا قصة ابن مسعود وخرب ابن عمر فقال حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد 
ة أمة من هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أخربه أن عبد هللا بن مسعود ابتاع جارية أمة اشارى جاري

زوجته من امرأته زينب بنت معاوية الثقفية صحابية واشارطت عليه أنك إن بعتها يعين استغنيت عنها 



وأردت بيعها فهي يل ابلثمن الذي تبيعها به شر  فمثل هذا الشر  ينايف مقتضى العقد فالعقد الصحيح 
ا ال عالقة للمشاري به من وجه بوجه من هو الذي تارتب عليه آاثره أبن ينتقل الثمن إىل البائع انتقااًل كليًّ 

الوجوه وهي تنتقل السلعة إىل املشاري انتقااًل اتًما ال يكون للبائع به أدىن ارتبا  هذا مقتضى صحة العقد 
وترتب اآلاثر عليه فإذا وجد ما ينايف هذا املقتضى فإن الشر  يقضي على العقد فالشر  الذي ينايف 

لشر  الذي ال ينايف مقتضى العقد وإن مل يكن يف كتاب هللا فإن العقد صحيح مقتضى العقد يبطل العقد وا
والشر  ابطل فإذا انّف مقتضى العقد الذي من مقتضاه أن السلعة تنتقل إىل املشاري حبيث ال يكون للبائع 

لعة من أبيه أدىن سلطان عليها إذا انفاه بطل العقد لو افارضنا أن البائع أب واملشاري ابن اشارى االبن الس
مث األب استعمل هذه السلعة حبق األبوة وشر  عليه أال يبيع ال يبيع مبقتضى األبوة ال مبقتضى العقد أان 
أبيع عليك السيارة هي تسوى مخسني ألف أان ببيعها عليك أبربعني لكن ما تبيعها وهذا مبقتضى األبوة ال 

يبيع ولو يف حال يف غري حال البيع افارض أنه اشارى مبقتضى اشارا  يف العقد واألب له أن يلزِم ابنه أال 
من الناس من رجل بعيد وقال له أبوه ال تبع هذه السيارة نقول هذا اإللزام من األب ال من زيد هذه السيارة 

عالقة له ابلعقد وهذا اإللزام ال ارتبا  له ابلعقد ألنه لو ابعها ما الذي يارتب على هذا البيع البيع صحيح 
ألول والثاين صحيح لكنه أيمث فإذا كان هذا اإللزام وهذا االشارا  من مقتضى األبوة ال من مقتضى بيع ا

العقد والشرو  فيه فإنه ال أثر له يف العقد وإن عصى االبن مبخالفة أمر أبيه ابتاع عبد هللا بن مسعود 
لذي تبيعها به فسأل عبد هللا اشارى من زوجته زينب الثقفية اشارطت عليه أنك إن بعتها فهي يل ابلثمن ا

بن مسعود عن ذلك عمر بن اخلطاب فقال عبد هللا فقال عمر بن اخلطاب ال تقرهبا وفيها شر  ألحد 
الشر  مؤثر ويف قصة بريرة اشار  أهلها أن يكون الوالء هلم الوالء هلم وهذا أيًضا ينايف ينايف مقتضى العقد 

ن الوالء ملن أعتق إذا اشارت إذا اشارت عائشة بريرة حبر ماهلا أو ال ينايف؟ ألن من مقتضى العقد أن يكو 
فجميع ما يارتب هذا على هذا البيع هلا فإذا اشارطوا الوالء هلم صار نظري ما اشارطته زينب الثقفية على 

 أخربهم ابحلكم مث «اشارطي هلم الوالء»قال:  -عليه الصالة والسالم-زوجها أنه ال يبيع على غريها والنيب 
ما ابل أقواٍم يشارطون »وقال  -عليه الصالة والسالم-مث خطب  «اشارطي هلم الوالء»ملا مل يرتدعوا قال 

إىل آخر احلديث فأبطل الشر  ومل يبطل احلديث يف هذا تعزير هلم وأتديب  «شروطًا ليست يف كتاب هللا..
-ا أشد مما مل أبطلوا العقد فقط صنيعه هلم ألهنم مل ميتثلوا يف أول األمر وتفويت لشرطهم الذي اشارطوه وهذ

أشد مما لو أبطل العقد فمثل هذا الذي يسمع احلكم الشرعي وخيالفه ويصر على  -عليه الصالة والسالم
خمالفته حيتاج إىل تعزير وقد مت تعزيره ابشارا  الوالء مث سحب يعين هل األسهل على اإلنسان إذا أراد سلعة 

صاحبها ويقول له صاحبها السلعة ليست للبيع ليست للبيع من أول األمر أو حمتاًجا إليها أن أييت إىل 
يبيعها عليه بثمن رخيص ويف جملس اخليار يقول استخرت أيهما أسهل؟ ال شك أنه يقول ليست للبيع 



أسهل عليه وهذا نظري إبطال الشر  دون إبطال العقد وهذا تشريع والقصة قصة بريرة فيها كالم كثري من 
علم لكن هي يف ظاهرها مثل ما معنا فاشارطت عليه أنك إن بعتها فهي يل ابلثمن الذي تبيعها به أهل ال

فسأل عبد هللا بن مسعود عن ذلك عمر بن اخلطاب فقال عمر بن اخلطاب ال تقرهبا وفيها شر  ألحد ال 
ثر مما حيتاج لغريها تقرهبا وفيها شر  ألحد ومثل هذا العقد الذي يارتب عليه و ء والفروج حيتا  هلا أك

ويارك الو ء ألدىن شبهة من أجل ذلك قال له عمر رضي هللا تعاىل عنه ال تقرهبا وفيها شر  ألحد ملاذا؟ 
مل متلكها ملًكا اتًما مستقرًا فال حيل لك وطؤها يف  إنألن ملكك ليس بتام عليها ملكك ليس بتام عليها 
عبد هللا بن عمر أنه كان يقول ال يطأ الرجل وليدة جارية  اخلرب الثاين يقول وحدثين عن مالك عن انفع عن

إال وليدة إن شاء ابعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها يتصرف فيها حيث شاء وال سلطان ألحد عليه 
وال سلطان ألحد عليه وإن صنع وإن شاء صنع هبا ما شاء من عتق أو كتابة أو تدبري املقصود أن املشاري 

اتم مستقر هل يتناّف هذا الكالم مع رهن العني املباعة؟ ابع عليها البيت ورهنه ال جيوز  ميلك السلعة ملك
له أن يبيعه مادام مرهواًن هل نقول له إنه مبثابة الشر  عليه حىت يستويف حقه؟ هذا حد من ملك املشاري 

هذا اشارى من زيد بيت املشاري ال يستطيع أن يتصرف مادام مرهواًن فهل نقول أن الرهن مبثابة االشارا  
واشار  عليه البائع أن يرهنه يرهن البيت لئال يتصرف فيه فيفوت حقه بيت اشاراه ابلدين فرهنه البائع وُحدَّ 
من تصرف املشاري يف هذا البيت بسبب الرهن وال جيوز له التصرف فيه مادام مرهواًن فهل نقول إن هذا 

دائًما أو مؤقًتا؟ لو اشارى منه البيت ومل يرهنه لكن قال بشر   مثل اشارا  البائع على املشاري أال يبيعه؟
أال تبيعه خالل سنة وهذا رهنه ملدة سنة هل فيه تشابه بني الصورتني أو ما فيه تشابه؟ وجه التشابه يف أن 
يه كال منهما ممنوع من التصرف يف البيت إال أن هذا ممنوع ابلفعل وذاك ممنوع ابلشر  فيه تشابه واال ما ف

وجه االختالف؟ كالمها ممنوع يعين لكن  معروفتشابه؟ تشابه من وجه واختالف من وجه وجه التشابه 
هل نستطيع أن نقول الذي اشارى البيت املرهون ملكه غري اتم وال مستقر حبيث ال يستطيع أن يتصرف 

 فيه؟
 ار.. ما يرهن ما ال ميلك.طالب: أصالً ما يرهن إال ما ميلك... حىت يستقر شر  الرهن أن يكون ابستقر 

الظاهر أنكم ما أدركتوا ما أريد الراهن إمنا رهن ضمااًن حلقه واملشار  ما فائدته من هذا الشر ؟ هل يضمن 
حقه؟ حقه استوفاه فكون الشر  ضمااًن حلقه ولو قال له أشار  عليك أال تبيع هذه السلعة حىت حتضر 

 ك حىت تودع راتبك عندي ضمااًن حلقه.القيمة ضمااًن حلقه أو اشار  عليه ال أبيع
 طالب: الثانية ما فيها شيء.

نعم الراهن مستفيد واملشار  وقد استوّف حقه هذا ال عالقة له ابملبيع فافارقا ملكه اتم مستقر مىت ما أراد 
أخذها يسدد القيمة وأيخذ سيارته أيخذ بيته لكن منعه من التصرف ضمااًن حلق البائع إذا عرف أن 



اري ال حيسن التصرف ويكثر من البيع والشراء وظهرت عليه أمارات اإلفالس أو قويت الدالئل اليت املش
تدل على أن مآله إىل اإلفالس وقال ال تبع هذه السلعة ضمااًن حلقه مستقباًل حبيث لو أفلس صار البائع 

هن ليس له أن يشار  إذا مل أحق هبذه السلعة من غريه من الغرماء يف هذه الصورة يضمن حقه لكن إذا مل ير 
 يرهن ليس له أن يشار  قال مالك، نعم.

 طالب: ................ 
 نفسه هذا هو الرهن هذا هو الرهن الذي ُنص عليه يف القرآن.

 طالب: ................ 
 هذا الشر  هذا الذي يبطل العقد.

 طالب: ................ 
 يبطل العقد أيًضا.

 ..... طالب: ...........
ألنه ينايف مقتضى العقد الشر  املنايف ملقتضى العقد يبطله. قال مالك فيمن اشارى جارية على شر  أال 
يبيعها وال يهبها أو ما أشبه ذلك من الشرو  فإنه ال ينبغي يعين ال جيوز عنده للمشاري أن يطأها وذلك 

أال يبيعها وال يهبها أو ما أشبه ذلك من  أنه ال جيوز له أن يبيعها قال مالك فيمن اشارى جارية على شر 
الشرو  املنافية ملقتضى العقد فإنه ال ينبغي..، يتورعون من إطالق التحرمي يتورع من قوله حيرم يقول ال 
ينبغي أو ال يعجبين األئمة كلهم على هذا وهم يريدون بذلك التحرمي لكنهم يتورعون عن إطالقه فإنه ال 

وذلك أنه ال جيوز له أن يبيعها ممنوع من بعض التصرفات وال أن يهبها فإذا كان ينبغي للمشاري أن يطأها 
ال ميلك ذلك منها فلم ميلكها ملًكا اتًما مستقرًا اثبًتا ألنه قد استُثين اشار  عليه فيها ما ملكه بيد غريه فإذا 

 الفاسد يعين يفسد دخل هذا الشر  يف البيع فإذا دخل هذا الشر  يف البيع مل يصلح والذي ضد الصاحل
عليه -البيع وكان بيًعا مكروًها أي ممنوًعا لفساده وعلى مثل هذه الصورة محل بعضهم حديث هنى النيب 

 عن بيٍع وشر  قال ذلك الشر  الذي ينايف مقتضى العقد، نعم سم. -الصالة والسالم
 أحسن هللا إليك.

عن مالك عن ابن شهاب أن عبد هللا بن عامر ابب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة وهلا زوج حدثين حيىي 
أهدى لعثمان بن عفان أهدى لعثمان بِن عفان رضي هللا عنه جارية وهلا زوج ابتاعها يف البصرة فقال 
عثمان ال أقرهبا حىت يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن 

ن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أ
 فرد ها.



يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة وهلا زوج قال ابب النهي عن أن يطأ 
م الرجل وليدة وهلا زوج جيتمع يف رمحها ماءان لرجلني خمتلفني وقد جاءت الشرائع حبفظ األنساب هذا حمر  
حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب أن عبد هللا بن عامر عبد هللا بن عامر بن ُكرز بن حبيب بن عبد 

قال ابن ِحبان له صحبة واله  -عليه الصالة والسالم-مشس بن عبد مناف القرشي ولد يف عهد النيب 
 بن عامر كما يف صحيح مسلم عثمان رضي هللا تعاىل عنه البصرة وكان رمحه هللا شجاًعا جواًدا كرميًا عبد هللا

دخل عليه ابن عمر يعوده دخل عليه ابن عمر يعوده فطلب منه أن يدعو له فقال ابن عمر ال يقبل هللا 
صالة بغري طُهور وال صدقة من ُغلول وكنَت على البصرة وكنَت على البصرة يعين مييل على البصرة والغالب 

سريًا ال يؤبه له وال يعد شيًئا يف نظر الناس غلول وكنَت على أن مثل هذا ال يسلم يعين لو أخذ شيًئا ي
البصرة فعلى من توىل أمرًا من أمور املسلمني أن أييت بقليله وكثريه وأن يتورع عن كبريه وحقريه ابن عامر 
 أهدى لعثمان بن عفان جارية وهلا زوج ابتاعها عبد هللا ابلبصرة وعثمان هو الذي واله البصرة فأهدى إليه
جارية فهديته لعثمان من أيِ  نوع على كل حال عثمان خاله خاله وبينهما من الُودِ  والصلة ما يفوق ما 
بينهما من اشاراك يف عمل وإال لو كانت املسألة ما فيه ارتبا  إال يف العمل لقلنا هدااي العمال غلول فال 

وج جارية امرأة هلا زوج ويتصرف الناس جيوز لعثمان أن يقبل اهلدية أهدى لعثمان بن عفان جارية وهلا ز 
فيها هذا التصرف يشاريها واحد ويهديها واحد ويقبلها اثين ويردها اثلث وهلا زوج هذا الذي جعل الزواج 
من األمة ال جيوز إال ملن مل جيد َطول احلرة إضافة إىل أن الولد ولو كان أبوه حرًّا يكون الولد إيش؟ رقيق 

هذه التصرفات كون الولد مملوك وكوهنا تباع على فالن يف بلد آخر واحتاج إىل نقلها مملوك تبًعا ألمه فمثل 
وحيتاج إما أن ينتقل معها الزوج أو يطلق أو تعتق فتفوت من بني يديه كما فعلت بريرة مبغيث مثل هذا 

فقال عثمان ال جيعل الزواج من األمة مشرو  بعدم القدرة على َطول احلرة ابلنسبة للحر ابتاعها وهلا زوج 
أقرهبا ألن من مقاصد شراء اإلماء نعم قد يكون القصد اخلدمة فإذا كان القصد جمرد اخلدمة التنظيف 
والطبخ وما أشبه ذلك سهل استفاد منها وهي تعد زوج وإن كان الزوج قد حيد من بعض ما تكلف به من 

ن كان هذا أسلم عاقبة وأحفظ هلا أعمال ولذا يعاين كثري من الناس الذي يستقدم خادمة مع زوجها وإ
وأحفظ لغريها منها وهذا يلجأ إليه كثري ممن يتحرج من استقدام اخلادمات بدون حمرم أو من بقائهن يف 
البيوت مع وجود الرجال ولو مل يكن هناك َخْلوة الفتنة ال تؤمن يف مثل هذه الظروف فمثل هذا حيتا  له 

ا احتاجوا إىل سكن خاص ومعاملة خاصة وإذا محلت احتاجوا إىل فإذا اسُتقدم زوجها معها وُمكِ ن منه
مراجعات وروحات وجيات وإجازات كل شيء كل شيء يف هذه الدنيا له ضريبة كل شيء له ضريبة فمثل 
هذه األمور عثمان هذه هلا زوج وش ييب يسوي هبا عثمان وهو حيتاج إىل وطئها فقال عثمان ال أقرهبا حىت 

رضى ابن عامر زوجها ففارقها عوضه خريًا منها عوضه خريًا منها ففارقها فطلقها فحلت يفارقها زوجها فأ



لعثمان بعد انقضاء عدهتا مث قال وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن 
عوف أن عبد الرمحن بن عوف ابتاع وليدة اشارى جارية من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فرد ها  

ا مزوجة عيب عيب واال ليس بعيب؟ كونه يشاري أمة مزوجة عيب يرد ترد به أو ال ترد؟ عيب خلل كوهن
يف اخلدمة هو حيتاجها للو ء ولو افارضنا أنه ال حيتاجها للو ء وهو يريدها للخدمة وهي ذات زوج مينعها 

ئها مث تبني هلا أهنا ذات بعل من كثري مما كانت تزاوله قبل الزواج لو لو اشارى جارية وهو ليس حباجة إىل وط
ذات زوج فقال ال أريدها ألن الزوج عبئ عليه وعليها يريد جارية متفرغة للخدمة هذا َعيب ترد به يقول له 
البائع أنت ال تريد وطؤها والزوج ال يريد إال بضعها الباقي كله لك ال شك أن الزوج له أثر يف عملها فمثل 

 قد مع جهل املشاري وعدم إخبار البائع، نعم.هذا ترد به إذا كان إذا مت الع
 طالب: ................ 

هذا عقد فيه شهود عقد رجل على امرأة هلا ويل وشهود العقد يف األصل صحيح إن مل يكن مثَّ مانع وش 
املانع وش املانع يف سؤالك؟ أنه لن يفي هبذه الشرو  أن املرأة اشارطت أن ُتكمل الدراسة صح؟ اشارطت 

تكمل الدراسة وتتوظف بعد الدراسة وقبلها الزوج مع تبييته عدم الوفاء هبا صح؟ يقول إذا دخلنا يكون أن 
خري هذا حال كثري من الناس يلتزم ابلشرو  مث بعد ذلك يضغط عليها لتتنازل عن هذه الشرو  فأحق ما 

ز له أن يبيت هذه النية لكن يوّف به من الشرو  ما استحلت به الفروج جيب عليه أن يويف ابلشرو  وال جيو 
إن بدا له فيما بعد أن هذه الشرو  ختل ابخلدمة إن ظهر له فيما بعد أن هذه الشرو  ختل ابخلدمة ضاع 
الرجل وضاع أوالده وضاع بيته بسبب دراسة أو وظيفة فخريها إما أن تبقي يف البيت أو الطالق فتنازلت 

 عن شروطها هذا هذا التخيري صحيح.
 ............. طالب: ...

 ال، هذا قال به بعض أهل العلم.
 طالب: ................ 

ال، لو تزوج صغرية وقيل له ال تطأ مدة مخس سنوات وهو يبيت أنه بيطأ الليلة وش اللي مينعه زوجته، شر  
 ابطل نعم.

 طالب: ................ 
 إذا كانت يف العدة العقد ابطل.

 طالب: ................ 
 ن؟وي

 طالب: ................ 



مادام جيوز بيعها وهي يف ذمة الزوج فألن تباع يف العدة من ابب أوىل لكن ال يقرهبا حىت تتم العدة حىت 
ُتستربأ إذا ُوجد ما مينعها من االستمتاع الفوري هبا ومل خيرب البائع ومل يطلع املشاري عيب ميكن مدة مقامه 

 هي العدة أو تنتهي املدة ما انتهت العدة، نعم.يف هذا البلد أايم أو أشهر تنت
 طالب: ................ 

 عدهتا إذا كانت مزوَّجة قرءان األمة قرء واملزوجة قرءان قرءان، نعم.
 طالب: ................ 

 وشو؟
 طالب: ................ 

 هي مولودة مولودة على كل حال مولودة وهي فعيلة مبعىن مفعول، نعم.
 هللا إليك.أحسن 

ابب ما جاء يف مثر املال يباع أصله حدثين حيىي عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول 
 .«من ابع خنالً قد أُبِ رت فثمرها للبائع إال أن يشار  املبتاع»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أصله مثر املال الذي يباع أصله إذا بيع النخل  يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف مثر املال يباع
فقط وفيه مثرة هذه الثمرة ال ختلو إما أن تكون قد أُبِ رت أو مل تؤبر فإن كانت قد أبرت فلها حكم وإن  
كانت مل تؤبر فلها حكم إال ابلشر  والتأبري هو التلقيح التأبري هو التلقيح أبن ُيشق طلع األنثى ويؤخذ من 

ر فيه فيذر فيه وحينئٍذ يتم تلقيحه قال حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر طلع الذكر فيذ
ال  «من ابع خناًل قد أبرت يعين لقحت فثمرها للبائع»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 

أن هذه الثمرة بعد  املقصود «فتمرها»ويف رواية  «فثمرهتا»للمشاري الثمر للبائع والثمر ابملثلثة ويف رواية 
التأبري للبائع بعد التأبري للبائع ألنه تعب عليها ال للمشاري وحينئٍذ يارك يف النخل إىل اجلذاذ يعين لو اشارى 
من غري علم اشارى هذا النخل وعلى حد زعمه أن الثمرة له فقيل له أن الثمرة ليست لك فعقد الصفقة 

تك ال عليه أن يبقيه عليه أن يبقيه حىت يتم صالحه لئال يعرَّض فقال مادامت الثمرة ليست يل انزع ُجذ مثر 
املال للتلف فثمرهتا للبائع إال أن يشارطها املبتاع لنفسه إال أن يشار  املبتاع لنفسه إذا اشار  املشاري أن 

ا صح الثمرة تكون له ووافقه البائع على ذلك صارت للمشاري تبًعا ألصوهلا وإال لو كان البيع مبفردها مل
حىت تزهي حىت يبدو صالحها لكن ملا كانت تبًعا ألصوهلا جاز بيعها مع أصوهلا ابشارا  املبتاع ألنه يثبت 
تبًعا ما ال يثبت استقالاًل وأبو حنيفة يقول هي للبائع أُبرت أو مل تؤبر يعين مفهوم قوله قد أبرت أهنا للبائع 

ًعا ألصوهلا وأبو حنيفة يلغي املفهوم مفهوم املخالفة ويقول مفهومه أهنا إذا كانت غري مؤبرة فإهنا للمشاري تب



هي للبائع أُبرت أو مل تؤبر لكن للمشاري مطالبة البائع بقلعها عن النخل يف احلال ولكن احلديث ردٌّ عليه 
 احلديث رد عليه، نعم.

 أحسن هللا إليك.
انفع عن عبد هللا بن عمر رضي ابب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها حدثين حيىي عن مالك عن 

هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع واملشاري  -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنهما أن رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا 

صلى هللا -وقال رسول هللا  «حني حتمر  »سول هللا وما تزهي فقال هنى عن بيع الثمار حىت تُزهي فقيل اي ر 
وحدثين عن مالك عن أيب الرجال  «أرأيت إذا منع هللا الثمرة فبما أيخذ أحدكم مال أخيه» -عليه وسلم

هنى  -صلى هللا عليه وسلم-حممد بن عبد الرمحن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أن رسول هللا 
مار حىت تنجو من العاهة قال مالك رمحه هللا وبيع الثمار قبل أن يبدو صالحها من بيع الغرر عن بيع الث

وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عن خارجة بن زيد بن اثبت عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه أنه كان ال 
ثاء واخلربز واجلزر أن بيعه أن يبيع مثاره حىت تطلع الثراي  قال مالك رمحه هللا واألمر عندان يف بيع البطيخ والق

بيعه إذا بدا صالحه حالل جائز مث يكون للمشاري ما ينبت حىت ينقطع مثره ويهلك وليس يف ذلك وقت 
يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس ورمبا دخلته العاهة وقطعت مثرته قبل أن أييت ذلك الوقت فإذا 

 ك موضوعا عن الذي ابتاع.دخلته العاهة جبائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذل
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها حىت يبدو يظهر الصالح يف 
الثمرة وبدو  الصالح وظهوره هل يكفي يف خنلة من بستان يف شجرة من بستان يف مترة من خنلة أو يف مجيع 

ر واحدة من النخيل أو يف فردة من الثمرة أو يف مجيع النخيل؟ حىت يبدو صالحها الصالح هل هو ابعتبا
النخيل؟ غالب النخل يعين بستان فيه ألف خنلة أصبح يف يوم من األايم وهو يدور فيه وجد مثرة واحدة 
ُبْسرة واحدة صفراء أو محراء والبقية كله أخضر هذه صورة الثاين أصبح يف يوم من األايم وإذا بنخلة كلها 

فراء والبقية إيش؟ أخضر الصورة الثالثة أصبح يف يوم من األايم والنخل كله فيه وفيه فيه صفراء مثرهتا ص
األصفر وفيه األخضر والصورة الرابعة وهي متام القسمة أصبح والنخل مجيع مثرته أمحر أو أصفر فعلى أي 

ن لو وجدان ُبسرة الصور يُنز ل اخلرب؟ يعين لو وجدان بسرة واحدة خضراء ما جيوز بيع صالح اجلميع لك
واحدة خضراء نقول ال؟ احلكم للغالب أواًل إذا مل يكن النخل أنواع بل نوع واحد فصالحه متالحق وإذا 
طلعت الثراي  النجم يف الغالب أنه حيمار أو يصفار أما إذا كان أنواع وبعضه يتأخر صالحه عن بعض إىل ما 

يتقدم والغالب املتوسط وعلى كل حال إذا بدا الصالح يقرب من الشهرين أحيااًن بعضه يتأخر جدًّا وبعضه 
يف النوع فالغالب أنه متالحق وحينئٍذ ال سيما إذا طلع النجم جيوز بيعه ألنه أمنت عاهته أما النوع الثاين 



-فينظر حىت يبدو صالحه عن ابن عمر قال حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن ابن عمر أن رسول هللا 
هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى عن بيع الثمار دون أصوهلا يعين إذا كان  -صلى هللا عليه وسلم

البيع والشراء العقد على الثمرة دون األصل دون النخلة أما إ ذا كان العقد على الشجر وعلى النخيل فإنه 
هنى البائع هنى البائع جيوز بيع مثارها ولو مل يبدو صالح مثارها تبًعا ألصوهلا حىت يبدو يعين يظهر صالحها 

لئال يتلف املبيع فيكون البائع قد أكل مال أخيه ابلباطل يكون البائع قد أكل مال أخيه ابلباطل واملشاري 
لئال يعرِ ض ماله للضياع وقد ثبت النهي عن إضاعة املال وقد ثبت النهي عن إضاعة املال فنهى اجلميع 

 عن مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول حىت يبدو الصالح وتؤمن العاهة مث قال وحدثين
هنى عن بيع الثمار حىت تُزهي من أزهى الرابعي ولذا جاء املضارع بضم الياء  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

بضم حرف املضارِعة حىت تزهي بعض الرواايت حىت َتزهو من الثالث زها يزهو واملرجح عند أهل العلم أنه 
حح بعضهم الثالثي عربية هنى عن بيع الثمار حىت تزهي فقيل له اي رسول هللا وما تزهي من الرابعي وإن ص

صلى هللا عليه -قال رسول هللا  «حتمار أو تصفار»ويف رواية ابملد  «أو تصفر»ويف رواية  «حني حتمر»قال 
 «كم مال أخيه؟أرأيت إذا منع هللا الثمرة أبن تلفت فبم أيخذ أحدكم مال أخيه؟ فبم أيخذ أحد » -وسلم

وسيأيت األمر بوضع اجلوائح فبم؟ حبذف األلف من ما االستفهامية لدخول حرف اجلر عليها وهذه القاعدة 
إذا دخل على ما االستفهامية حرف اجلر حذفت ألفها مب وعم  ومل وعالم إذا دخل حرف اجلر حذفت 

للمشاري شيء يف مقابل ما دفع فيكون ألفها فبَم أيخذ أحدكم مال أخيه ألهنا إذا تلفت بكاملها مل يبق 
البائع قد أخذ مال أخيه لكن إذا ابعها بعد أن بدا صالحها مث تلفت بغري تعدٍ  وال تفريط يكون أخذ أكل 
مال أخيه أو مال نفسه اآلن التلف يف حال البيع غري املأذون فيه املال مال املشاري ما انتقل إىل مال البائع 

ائحة أخذ مال أخيه يصدق عليه أنه أخذ مال أخيه ألن البيع ليس بصحيح واملال فيكون البائع يف حال اجل
مازال يف ملك األخ املشاري لكن إذا ابع بعد بدو  الصالح وبعد اإلذن ابلبيع مث تلفت من غري تعدٍ  وال 

ئح على تفريط هل يتجه أن نقول أنه أيخذ مال أخيه؟ أيخذ مال نفسه ولذا محل بعضهم األمر بوضع اجلوا
بيع املال قبل بدو  الصالح ألنه حينئٍذ يصدق أنه مال أخيه وسيأيت مزيد حبث له إن شاء هللا تعاىل قال 
وحدثين عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد 

حىت تنجو من العاهة واآلفة والتلف  هنى عن بيع الثمار -صلى هللا عليه وسلم-بن زرارة أن رسول هللا 
وسبب التلف شيء واحد وذلك عند طلوع الثراي وذلك عند طلوع النجم صباًحا الثراي حينئٍذ أيمن العاهة 
والثراي  ال أثر هلا يف حصول عاهة وال ارتفاع عاهة الثراي كغريها من املخلوقات ال تدفع عن نفسها فكيف 

 جل وعال وهو املدب ِر فطلوع الثراي إمنا ُوضع عالمة عالمة على أمن العاهة تدفع عن غريها واملسبِ ب هو هللا
وليس له مدخل أمن العاهة وهذا احلديث كما ترون مرسل وقد وصله ابن عبد الرب عن عمرة عن عائشة 



ر قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صالحها من بيع الغرر بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها من بيع الغر 
بيع الغرر املنهي عنه فإذا بدا صالحها أمن الغرر من أين جاء الغرر؟ هو ينظر يف البستان خنلة خنلة من أين 
جاء الغرر يف كالم مالك؟ الغرر املارتب على التلف يعين السلعة يف خطر تنجو أو تتلف وهذا حبد ذاته 

ارجة بن زيد بن اثبت أحد الفقهاء غرر قال وحدثين عن مالك عن أيب الزاند عبد هللا بن ذكوان عن خ
السبعة فقهاء املدينة عن أبيه زيد بن اثبت أنه كان ال يبيع مثاره حىت تطلع الثراي أنه كان ال يبيع مثاره حىت 

 «إذا طلع النجم صباًحا رُفعت العاهة»تطلع الثراي وهذا من فعل زيد بن اثبت ويف سنن أيب داود مرفوًعا 
وقد وضع طلوع  «إذا طلع النجم صباًحا رفعت العاهة» -عليه الصالة والسالم-وهذا مرفوع إىل النيب 

النجم عالمة وأمارة على رفع العاهة ال أن له دور ومدخل يف رفعها قال مالك واألمر عندان يف بيع البطِ يخ 
 البطيخ معروف يسميه الناس احلبحب يف بعض اجلهات يسمونه اجِلح  وغريه وش تسمونه أنتم؟

 ...............  طالب:
 بطيخ؟

 طالب: ............... 
 هذا من يسميه أهل الشمال؟

 طالب: الشرقية.
 على كل حال هو معروف.
 طالب: ............... 

الثراي الثراي. قال مالك واألمر عندان يف بيع البطيخ والقثاء الذي هو اخليار أو نوع منه واخلِربز وش اخلربز 
 هذا؟

 ..... طالب: ..........
 معروف واال ما هو معروف؟
 طالب: ............... 

 معروف.
 طالب: ............... 

 ما تعرفه؟
 طالب: ............... 

 ال ال معروف اخلربز صنف من البطيخ نوع منه يسمونه الشمام يسمونه اجلرو ابسم ولد الكلم وش صار؟
 طالب: ............... 



 ب يقال له جرو صح واال ال؟أان ال أشتمه لكن ولد الكل
 طالب: ............... 

ِجْرو  فعل  واجلزر اجلزر وش عالقة اجلزر ابلبطيخ والقثاء واخلربز يباع إذا بدا صالحه كيف يبدو صالح 
 اجلزر؟ اجلزر والبصل كيف يعرف صالحه؟

 طالب: ............... 
وطآت ال يوجد يف أكثر املوطآت ألنه مغيب يف إيه داخل إيه، وعلى كل حال اجلزر ال يوجد يف أكثر امل

األرض فكيف يعرف صالحه؟ أن بيعه إذا بدا صالحه بيع هذه األنواع وهذه األمور إذا بدا صالحه حالل 
جتدها من الظاهر حجم كبري وشكل مغري مث إذا  رجائز مث يكون للمشاري البطيخ واخلِربز يكثر فيها الغر 

ج بعد وهناك أمارات وعالمات يستدل هبا أهل اخلربة على نضجها أن بيعه فتحتها فإذا هي بيضاء مل تنض
إذا بدا صالحه حالل جائز مث يكون للمشاري ما ينبت حىت ينقطع مثره حىت ينقطع مثره سنة واحدة أو 
سنني عدًدا جاء إىل بستان فوجد فيه مربع بطيخ بدا صالحه واشاراه وصح الشراء ومالك يقول مث يكون 

 ما ينبت حىت ينقطع مثره ويهلك يعين أبد اآلبدين؟  املشاري
 طالب: ............... 

العي نة اليت بدا صالحها وليس يف ذلك وقت يؤقت يعين ما  هذههذا املوسم يعين هذه السنة هذه السنة 
األنعام:  ژ ۇۆ   ۇ ڭ ڭ ژيقول له صاحب املزرعة بعد أسبوع بعد شهر بعد.. ال، إذا صلح لألكل 

فإذا صُلح لألكل هذا وقت وقته وذلك أن وقته معروف عند الناس ويستدان عليه يستدان إىل أجل   ١٤١
حُيَدَّد به ألنه منضبط إذا قال أبيعك هذه السلعة إىل أجل وقت حصاد الزرع مثالً أو وقت خراف النخل أو 

ند أهل اخلربة يسري ورمبا وقت قدوم احلاج واطردت العادة أهنم يقدمون يف وقت حمدد جاز ذلك والتفاوت ع
دخلته العاهة ورمبا دخلته العاهة فقطعت مثرته قبل أن أييت ذلك الوقت املعلوم عند الناس فإذا دخلته العاهة 
جبائحة تبلغ الثلث فصاعًدا كان ذلك موضوًعا عن الذي ابتاعها وقت معروف عند الناس اشاراه بعد بدو  

دد ولو قال له تقطعه هو وقت حمدد ما حيتاج أن ينص عليه بينهما صالحه ومل يقل له تقطعه يف الوقت احمل
إال إذا أراد أحدمها اإلضرار ابآلخر ورمبا دخلته العاهة فقطعت مثرته قبل أن أييت ذلك الوقت املعلوم عند 

يتلف؟  العاهة هل مضمون مائة ابملائة أال أمن الناس فإذا دخلته العاهة جبائحة تبلغ الثلث فصاعًدا يعين إذا
ال، ليس مبضمون لكن الغالب الغالب أنه يسلم فإذا دخلته العاهة جبائحة تبلغ الثلث فصاعًدا كان ذلك 
موضوًعا عن الذي ابتاعه إذا كان اجلاحة والعاهة اجتاحت الثلث فأكثر فالثلث كثري موضوع عن املشاري 

ضوًعا عن الذي ابتاعه أي شراه فإن أيخذ أحدكم مال أخيه؟ مو  مبُمهدر وال يستحق البائع مجيع القيمة 
نقص عن الثلث مل يوضع جلراين العادة أن بعض الثمر يتلف بسبب اهلواء بعض الثمر يتلف بسبب اهلواء  



كيف بسبب اهلواء؟ الرايح اليت جتعل بعضه يتساقط يف األرض ويذهب والطيور أتكل من هذه األشجار 
طلًقا وبه قال الشافعي سواء بَلغت الثلث أو زادت أو وتتلف بعض الثمار وجاء األمر بوضع اجلائحة م
 نقصت وسيأيت ما يف اجلائحة غًدا إن شاء هللا تعاىل.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب البيوع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 لكريم بن عبد اهلل اخلضريعبد ا

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا حممد  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
 وعلى آله وصحبه أمجعني اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي حي اي قيوم.

قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف بيع العرية حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر 
أرخص لصاحب  -صلى هللا عليه وسلم- رضي هللا عنهما عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه أن رسول هللا

العارية أن يبيعها خبرصها وحدثين عن مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب 
أرخص يف بيع العرااي خبرصها فيما دون مخسة  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 

اود قال مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق قال مالك رمحه هللا أوسق أو يف أو يف مخسة أوسق يشك د
ها من التمر يتحرى ذلك وخيرص يف رؤوس النخل وإمنا أرخص فيه ألنه أنزل صِ رْ تعاىل: وإمنا تباع العرااي خِبَ 

وال مبنزلة التولية واإلقالة والشرك ولو كان مبنزلة غريه من البيوع ما أشرك أحد  أحًدا يف طعامه حىت يستوفيه 
 أقاله منه وال واله أحًدا حىت يقبضه املبتاع.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

ولة فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف بيع العرية، الَعرِي ة فعيلة مبعىن فاعلة فهي عارية أو مبعىن مفع
فعيل مبعىن مفعول ألهنا معراة ملن أبيحت له والعرية خيتلف يف تعريفها وملصلحة من أبيحت؟ والعرية جاءت 
على خالف األصل النهي عن بيع املزابنة على ما سيأيت بيع الثمر ابلتمر كياًل وبيع الكرم العنب ابلزبيب  

س؟ قالوا نعم قال فال إًذا، فاملقصود بيع التمر كياًل ملاذا؟ ملا جاء يف احلديث أينقص الرطب إذا جف إذا يب
الرطب وهو على رؤوس النخل ابلتمر اجلاف هذا ال جيوز ألنه مزابنة أبيحت العرية على خالف هذا األصل 
مث اختلف العلماء يف املراد هبا وملصلحة من أبيحت هل أبيحت ملصلحة احملتاج؟ أو أبيحت ملصلحة 

العرية أن حيتاج من ال نقد عنده إىل متر رطب أيكله مع الناس وعنده من صاحب البستان؟ منهم من يقول 
التمر الباقي من متر العام املاضي اجلاف إذا ابعه ابلُرَطب كياًل بكيل ال تتحقق املماثلة وإن ابعه يف السوق 

واشار بع اجلمع ابلدراهم » -عليه الصالة والسالم-واشارى بثمنه رطًبا كما هو األصل كما يف قوله 
يعين بع الرديء واشار ابلدراهم جي د وهنا األصل أن يقال بع القدمي بع احلويل بع اجلاف  «ابلدراهم جنيًبا

واشار طري هذا األصل لكن الشرع الحظ مصلحة هذا احملتاج وأنه لو ابع القدمي ميكن يكسر من يشاري 
وأوالده مبقدار هذا القدمي انتفع فتباع خبرصها  القدمي فإذا وجد من يبيع عليه طرايًّ رطًبا أيكله مع الناس هو



عنده وْسق أو وْسقني أو ثالثة أو أربعة أو ما دون اخلمسة من القدمي جاء إىل صاحب البستان وقال له 
أريد منك أربعة أوسق يف مقابل هذه األوسق اليت على األرض جافة فُيعطى خرص فاملخالفة فيه من أكثر 

الصورة من أكثر من وجه أواًل املماثلة أن تتحقق مع التفاوت يف الرطوبة وعدمها من وجه املخالفة يف هذه 
األمر الثاين أن املماثلة أيًضا واملساواة لن تتحقق فيما يكال يف مقابل ما خيرص، اخلارص مهما بلغ من 

من يسوم الدقة لن يكون بدقة املكيال لكنها أبيحت للمصلحة أبيحت ملصلحة هذا احملتاج ألنه لو قال 
التمر القدمي يتضرر يضطر أن يبيعه بعشر القيمة لكنه إذا وجد من يبيعه بقدره كياًل فهذا من مصلحته وقد 
أابح له الشارع ذلك مبقدار حاجته منهم من يقول العرية إمنا أبيحت ملصلحة صاحب النخل كيف؟ جرت 

م السيما يف وقت التمر يف أول األمر العادة أبن أصحاب البساتني يهبون ومينحون احملتاجني من بساتينه
يعرف أن جاره الفقري أو قريبه الفقري حمتاج إىل أن أيكل مع الناس من التمر الطري فيقول هذه النَخالت 
األربع اخلمس لك استفد منها أنت وأوالدك مث بعد ذلك أييت هذا احملتاج إىل هذا احملسن يف بستانه وبعض 

وقات املناسبة إذا توقَّع أن صاحب البستان مع أوالده بعد صالة العصر أو يف أول الناس ما يوفَّق الغتنام األ
النهار يستظلون بظل هذه األشجار طرق الباب ماذا تريد؟ أريد أن آخذ من التمر يل وألوالدي مث من الغد  
 كذلك مث طيب ملاذا ال تنظر يف وقت أنسب من هذا؟ فيتضرر صاحب البستان من كثرة ما يقال له
اصرف أوالدك ونساءك حىت ننتهي ونفرغ فيقول له أعطيك بدل التمر الذي يف رؤوس النخل من هذا التمر 
الذي يف األرض فإابحتها ملصلحة صاحب البستان وهو حمسن يف األصل فمالحظته أييت مبثلها الشرع 

ئل أن اإلنسان قد حيتاج الشرع كما أييت مبالحظة مصلحة الفقري أيًضا ال يهدر مصاحل األغنياء قد يقول قا
ما هو أمس احلاجة إليه مما ذكر من العرية إىل ربوي وحاجته أمس من احلاجة إىل مثل هذا هل نطرد هذا 

فيما هو دون ذلك نقول ال احلاجات ال تبيع ما ُحر ِم ابلنصوص  حونقول مادام وجدت احلاجة والشرع أاب
ال هذه حاجة فيباح هبا ما حرم هللا ونص على حترميه يف ال تبيح ما حرم ابلنصوص إال بنص أما ابجتهاد يق

الكتاب والسنة فال حىت يبقى أن الذي يبيح ما نص على حترميه الضرورات الضرورة هي اليت تبيح يشرف 
على اهلالك ميوت إن مل يشار من هذا التمر بتمر جيد متر مثاًل إن مل إن أكل منه ضره ضررًا شديًدا افارض 

من التمر ونوع من التمر ما يضره وحاجته أو حياته قائمة على أن أيكل من هذا التمر  مريض يضره نوع
ويشرب من هذا املاء واإلمام مسلم رمحه هللا مات بسبب التمر أكل من التمر وكثر من أكله فمات هذا 

يعرفها أهل  املريض إن أكل من النوع ألن التمر تتفاوت ما فيه من قو ة يف احلالوة وسعرات وما أشبه ذلك
اخلربة فإن أكل من هذا الذي سعراته مرتفعة تضرر ضرر كبري وقد ينتهي وإن مل أيكل ما عنده طعام غريه 
فجاء نقول هذه ضرورة تقدر بقدرها وهل له أن يغصب وال يرتكب راب وهل له أن أيخذ بغري إذن يسرق 

رتكب الراب يالرضا برضا صاحب البستان  بغري إذن وال يرتكب الراب ألن الراب من عظائم األمور أو يرتكب



وأسهل عليه؟ أيهما أسهل؟ نعم، يغصب واال يسرق؟ جاء الارخيص ملن مر ببستان أن أيخذ بقدر حاجته 
غري متخذ ُخبنة فكونه يرتكب مثل هذا أسهل من كونه يرايب لكن أنت افارض أن صاحب البستان 

ة ألحد مثل هذا إذا خشي على نفسه اهلالك صاحب حتري واحتيا  شديد على بستانه مل يارك فرص
يرتكب مثل هذا أما دون ذلك فال قال رمحه هللا حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر عن 

أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خِبرصها الرخصة تقابل  -صلى هللا عليه وسلم-زيد بن اثبت أن رسول هللا 
صة ما جاء على خالف الدليل الشرعي ملعارض راجح ملعارض راجح ومنهم العزمية ويقولون يف تعريف الرخ

من يعرفها أبهنا ما يبيح احملظور مع قيام احلاظر ما يبيح احملظور مع قيام احلاظر فالرخصة تقابل العزمية 
ن والرخصة كما يقول أهل العلم تقدر بقدرها يفارض أن هذا حاجته من التمر مخسون صاًعا وأبيح له ما دو 

مخسة أوسق كم؟ أقل من ثالمثائة صاع على ما سيأيت وهو يكفيه مائة صاع طول السنة هو وأوالده نقول 
يستغل هذه الفرصة ويستنفد هذه الرخصة ويشاري على هذه الكيفية أكثر من حاجته يف حدود ما أبيح له 

عود ما زاد على ذلك إىل أو يُقتصر على احلاجة؟ نعم، يقتصر على احلاجة ألن احلاجات تقدر بقدرها وي
الراب ومنهم من يقول هذه الرخصة من هللا فاقبل رخصته زادت أو نقصت وحد لك يف الشرع حد ولو 
افارضنا أن شخًصا له بيوت أربعة وكل بيت مملوء ابلنساء والذراري وكل بيت حيتاج إىل هذا املقدار إىل 

ل نقول أيخذ لكل بيت أكثر من ذلك أو أيخذ مخسة أربعة أوسق مثاًل فهل أيخذ أكثر من ذلك؟ يعين ه
أربعة أوسق ويضع يف كل بيت وْسق مث بعد ذلك إذا فرغت هل يسوغ له أن أيخذ اثنية أو ال يسوغ؟ 
مسائل خالفية بني أهل العلم والواجب الوقوف مع النص أال يزيد على ما ُحد له ولذا قال وحدثين عن 

صلى هللا عليه -ىل ابن أيب أمحد عن أيب هريرة أن رسول هللا مالك عن داود بن حصني عن أيب سفيان مو 
أرخص يف بيع العرااي خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق الوسق ستون صاًعا  -وسلم

واخلمسة ثالمثائة صاع فما دوهنا فما دوهنا هل يصدق على مائتني وتسعة وتسعني أنه دون مخسة أوسق؟ أو 
تني وتسعة وتسعني ائأربعة أوسق لو كانت ابآلصع أو ما دون ثالمثائة صاع قلنا أن املما دون مخسة األوسق 

دون ثالمثائة صاع لكن مادام العدد ابألوسق فما دوهنا يكون ابألوسق ولذا قال يف بعض الرواايت أرخص 
ربعة ومنهم من أجازها يف العرية يف الوسق والوسقني والثالثة واألربعة ومنع مجع من أهل العلم الزايدة على األ

إىل أن تصل إىل ما دون اخلمسة لكن لو قيل مثاًل استثين جيوز التعامل مبا دون مائة دينار مبا دون مائة 
دينار هل نستطيع أن نتعامل بتسعة وتسعني دينار ومثانية دراهم مثال؟ ألهنا أقل من دينار؟ أو نقول 

لدينار والدرهم يعين الكالم إذا كان ابلعقود االستثناء ابلعقود التحديد ابلدينار ال يعين ما بني فرق ما بني ا
فهل يدخل فيه العشرات؟ إذا كان التعامل ابلعقود إذا قيل دون املائة والتعامل ابلعقود ما فيه عملة أصغر 
من عشرة مثاًل هل نقول أنه جيوز ما دون املائة يعين تسعة وتسعني أو تسعني إذا كان التعامل ابلعقود 



لتسعني التسعني وهنا التعامل ابألوسق فهل نزيد على األوسق أصواع حبيث تقل عن متام الوسق أو يكون ا
التعامل ابألوسق؟ فما دون مخسة األوسق هي األربعة وهبذا قال مجع من أهل العلم وهو األحو  وهو 

 األحو  وقد جاء ما يدل على ذلك يف الوسق واالثنني والثالثة واألربعة.
 ............... طالب: 

هو ما فيه شك أن األصل خطري وهو حرب هلل ورسوله فإذا تردد األمر بني شيء مباح وشيء عظيم فليلتزم 
املباح ال شك أن هذا القول الثاين قال به مجع من أهل العلم ويصدق عليه حقيقة وعرفا أهنا دون مخسة 

 أحدمها يدخلك يف يف حماربة هللا ورسوله أوسق يعين مائتني وتسعة وتسعني لكن أنت ماردد بني قولني
أرخص يف  -صلى هللا عليه وسلم-واآلخر يف السعة فال شك أن السعة هي املطلوبة يقول أن رسول هللا 

بيع العرااي خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق يشك داود ابن احلصني هل قال مخسة أوسق 
اترك ما تشك فيه  «دع ما يريبك إىل ما ال يريبك»ما يشك فيه  أو دون مخسة أوسق؟ وعلى كل حال يارك

إىل األمر الذي ال تشك فيه واالحتيا  مطلوب والذي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه واتقاء 
الشبهات جاء احلث عليه قال مالك وإمنا تباع العرااي خبرصها من التمر العرااي النخالت اليت على رؤوسها 

رصها من التمر يتحرى ذلك يعين يتحرى ذلك كيف يتحرى ذلك؟ يعين يؤتى خببري معروف الرطب تباع خب
ابخلربة ما يقال تعاىل اي فالن اخرص أي إنسان الناس يتفاوتون بعضهم الفروق كبرية وبعضهم الفروق يسرية 

حبيث أشبه صنيعه جًدا ويوجد من اخلرَّاصني الذين خيرصون البساتني عند إخراج الزكاة من ظهر منه العَجب 
صنيع الَكهنة ما زاد وال نقص عن خرصه هذه خربة وكل أهل مهنة وأهل صنعة يوجد فيهم من هذا النوع 
يوجد فيهم من هذا النوع فيطلب مثل هذا وال يطلب شخص بعض الناس تقول له كم يسوى هذا الكتاب 

بينما يوجد من يقول لك يستحق هذا موجود يقول ألف ألفني وش ألف ألفني؟ وشلون؟ موجود هذا النوع 
ألف رايل وتطلع به إىل السوق وما يزيد وال رايل وقل مثل هذا يف الكتب وغريها من السلع لكل صنف 
أهل فال بد من خارص يتحرى ذلك وخُيرص يف رؤوس النخل وإمنا أُرخص فيه ألنه أنزل مبنزلة التولية 

رت من عقود اإلرفاق وليست من العقود اليت يطلب فيها واإلقالة التولية واإلقالة والشرك يعين ألهنا صا
الِعَوض أصل هذا احملسن الذي أعطاه الرطب مالحظ حال هذا املسكني وإال فيه بون شاسع من قيمة هذا 
وهذا مادام الحظه ال بد أن يالحظ فهذه مسألة إرفاق والشرك ولو كان مبنزلة غريه من البيوع ما أشرك أحد  

حىت يستوفيه وقد جاء النهي عن بيع الطعام حىت يستوّف حىت يستوّف ولذا لو أن هذا أحًدا يف طعامه 
ْعرى احتاج إىل قيمة هذه النَخالت اليت ملكها هبذه الطريقة نقول 

ُ
ْعَرى لو أن هذا الشخص امل

ُ
الشخص امل

لذا يقول ما أشرك ال بد أن تستويف ال جيوز لك أن تبيع حىت تستويف ال جيوز له أن يبيعها حىت يستوفيها و 
أحد أحًدا يف طعامه حىت يستوفيه االشاراك يف الطعام كل واحد يدفع نصيبه أو أن شخًصا يشاري طعام 



يكفي عشرة مث بعد ذلك إذا ُقدِ م دعا له بعض اإلخوان وقال كل بقسطه مبعىن أنه ابع على كل واحد 
وه مثاًل يصح واال ما يصح؟ شركة هذه منهم جزء من هذا الطعام قبل أن يستوفيه قبل أن يقبضه ليأكل

اشاراك معه يف هذا الطعام فشاركهم قبل أن يستويف ومثل هذه األمور يتسامح فيها يشرك غريه فيما اشاراه 
مبا اشاراه، اشارى سيارة وعلى ظهرها مائة صندوق من التمر مث جاء جمموعة وهو ما حيتاج إىل مائة صندوق 

الوا نريد أن نتشارك قال كل واحد يدفع عشر القيمة ابع عليهم قبل أن حيتاج إىل عشرة فحضر عشرة وق
يستويف أشركهم يف الصفقة هل هذا من ابب البيع قبل أن يستويف أو من ابب التشريك؟ على رأي اإلمام 
مالك على رأي اإلمام مالك تشريك فما حيتاج إىل استيفاء بدليل أنه مل يتميز نصيب كل واحد منهم من 

آلخر فمثل هذا عند اإلمام مالك ال حيتاج إىل استيفاء لكن عند غريه ال بد من استيفائه ال نصيب ا
 -عليه الصالة والسالم-بتشريك وال بغريه ال بد أن يستوّف الطعام أمره أشد من سائر السلع وقد هنى النيب 

سائر  لل ابن عباس وما إخاأن تُبتاع السلع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم وجاء التنصيص على الطعام وقا
 السلع إىل مثله يعين مثل الطعام فاألمر يف الطعام أشد وال واله أحدا حىت يقبضه املبتاع، نعم.

أحسن هللا إليك ابب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع حدثين حيىي عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد 
صلى هللا -ابتاع رجل مثر حائط يف زمن رسول هللا  الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أنه مسعها تقول

فعاجله وقام فيه حىت تبني له النقصان فسأل رب احلائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أال  -عليه وسلم
صلى هللا -فذكرت ذلك له فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-يفعل فذهبت أم املشاري إىل رسول هللا 

فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فسمع بذلك رب احلائط فأتى رسول هللا  «يفعل خريًا أتىل  أال» -عليه وسلم
اي رسول هللا هو له وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل قضى بوضع اجلائحة 

فصاعًدا وال قال مالك رمحه هللا وعلى ذلك األمر عندان قال مالك واجلائحة اليت توضع عن املشاري الثلث 
 يكون ما دون ذلك جائحة.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع واجلائحة هي اآلفة املستأِصلة يعين الشديدة 
أما األمور السهلة وإن انل الناس انل الناَس بسببها ضرر إال أهنا ال تسمى جائحة حىت تستأصل فاآلفات 

ال غالًبا وأما اليت جتتاح األموال وتضر هبا ضررًا ابلغا هذه اليت تدخل يف هذا الباب السهلة ال يسلم منها م
ابب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع جاء األمر بوضع اجلوائح جاء األمر بوضع اجلوائح وجاء يف احلديث 

صابته جائحة إىل إذا ابع أحدكم على أخيه مثرًا فأ»قال  -عليه الصالة والسالم-الصحيح أيًضا أن النيب 
فهذا دليل على وضع اجلوائح واجلمهور  «أن قال فبم أيكل أحدكم مال أخيه فبم أيكل أحدكم مال أخيه؟

حيملونه على االستحباب ومنهم من حيمله على ما إذا بِْيع املال قبل بدو صالحه ابعه على املشاري قبل أن 
ح وخالف البائع واملشاري أو جهل البائع يبدو صالحه وخالف وجاء النهي عن البيع قبل بدو الصال



واملشاري فباعوه فباع واشارى قبل بدو الصالح فوقعت اجلائحة وقعت اآلفة فاجتاحت الثمار محله بعضهم 
ألنه لو كان البيع صحيح بعد  «فبم أيخذ أحدكم مال أخيه؟»على هذه الصورة بدليل قوله يف احلديث 
ا مايل أان ما آكل مال أخي أان بعت عليه بعد اإلذن ابلبيع ولو بدو الصالح ما قال مال أخيه لقال هذ

ابعه بعد بدو الصالح لكان املال مال البائع والضمان من ضمان املشاري بعد بدو الصالح فحمله بعضهم 
ولو كان بعد بدو الصالح واإلذن ابلبيع صار ماله  «فبم أيكل أو أيخذ أحدكم مال أخيه»بدليل قوله 
 يه على كل حال اجلمهور حيملونه على االستحباب.وليس مبال أخ

 طالب: ............... 
خل نشوف رأي مالك ألنه حيمله على الثلث، والشافعي حيمله على الوجوب وقد جاء األمر بوضع 
اجلوائح ووضع اجلوائح عام وجاء ما يدل على التنصيص على الزروع والثمار وذكر الزروع والثمار تنصيص 

مل ا  -عليه الصالة والسالم-راد العام ال يقتضي التخصيص ولو قيل بوضع اجلوائع مطلًقا النيب على بعض أف
اشارى شخص الثمار وأكثر من ذلك وركبته الديون حىت أفلس جاء الغرماء فأمره أن أيخذ الزكاة اسأل 

 -الصالة والسالم عليه-الناس فسأل الناس واجتمع على يده مال ال يفي حبقوق الغرماء فقال هلم النيب 
وعلى كل حال مراعاة حال الطرف املتضرر ال بد منها إما على  «ليس لكم إال ذلك ليس لكم إال ذلك»

سبيل الوجوب واإللزام يف قول أو على سبيل التعايف بني الناس واإلحسان إليهم ويكون هذا من ابب 
ا مث احارقت هل يؤمر البائع بعد االستحباب عموم السلع اشاريت سلعة اشاريت سيارة وما دفعت مثنه

استيفائك هلا أن يضع الثمن كله؟ ال مانع من أن يضع شيًئا من الثمن وهذا مستحب من ابب املساعدة 
وهل يفر ق بينما إذا استويف أو مل ُيستوّف؟ نفارض أن أن الثمر مازال على الشجر قبل أن يستوفيه صاحبه 

 لكنه ما استوفاه وبينما إذا استوفاه جذه ونقله إىل رحله يعين قبضه ابلتخلية وهذا قبض شرعي معترب
فأصابته جائحة نقول للبائع ضع اجلائحة هذه عن أخيك مب أتكل مال أخيك قبض وانتهى دخل امللك 
ملك اتم للمشاري فهذا مما يرجِ ح القول أبنه على جهة االستحباب على جهة االستحباب وأن األمر عام 

والثمار ال يعين عدم األمر بوضع اجلوائح يف غريها من السلع اليت تضرر أصحاهبا هبا والتنصيص على الزروع 
يقول حدثين حيىي عن مالك عن عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أنه 

حىت تبني  له فعاجله وقام فيه  -صلى هللا عليه وسلم-مسعها تقول ابتاع رجل  مثر حائط يف زمان رسول هللا 
النقصان تبني له فيه النقصان تضرر فسأل رب احلائط أن يضع له أن يقيله اشاراه أبلف فتبني أنه ال 
يستحق بعد التعب إال مخسمائة وجاء رب البستان قال نتقاسم اخلسارة يصري بسبعمائة ومخسني فحلف أال 

فمثل هذا يوسَّط الكبار  -عليه وسلم صلى هللا-يفعل حلف أال يفعل فذهبت أم املشاري إىل رسول هللا 
واألم ال يتجه عليه لوم الحتمال لو ذهب الشخص نفسه الذي اشارى خيشى أن يالم ملاذا تغامر؟ ملاذا؟ 



إال على جهة  -عليه الصالة والسالم-يعين الناس يصدر منهم مثل هذا لكن قد ال يصدر هذا من النيب 
فذكرت ذلك له  -صلى هللا عليه وسلم-املشاري إىل رسول هللا توجيه وإرشاد ونصح ذهبت األم فذهبت أم 

يعين ليس من شأن  «أال  يفعل خريًا؟!»حلف حلف  «أتىل  » -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 
املسلم أن حيلف أال يفعل خريًا واإلحسان على أخيه والوضع عنه ال شك أنه خري فسمع بذلك رب احلائط 

عليه -وهذه هلا وقع يف نفس املعين ال سيما وأن املتحدث الرسول  -هللا عليه وسلم صلى-فأتى رسول هللا 
قال اي رسول هللا هو له  -صلى هللا عليه وسلم-فسمع بذلك رب احلائط فأتى رسول هللا  -الصالة والسالم
هللا عنه ال  مل ا حلف أبو بكر الصديق رضي  ٨٨النور:  ژ ڇ ڇ ژهاه نعم،   ٨٨النور:  ژ ڃ ڃ ژونظري ذلك 

ينفق على ِمسطح لوقوعه يف قصة اإلفك حلف يعين بنظرة الناس هذا أقل ما يسويه يتهم بنته وبعدين ينفق 
عليه هذا أقل ما يفعله وقد تسول له نفسه أن إنفاقه عليه إقرار ملا يقول أو عدم اكاراث بعرضه وعرض بنته 

 ژ ژمثل هذا احللف خالف األوىل خالف األوىل  قد تسول النفس األمارة مبثل هذا لكن نزل القرآن أبن

من يستغين عن املغفرة؟ فمثل هذه األمور لو وقع على   ٨٨النور:  ژ کک ک ک ڑ ژإيش؟   ٨٨النور:  ژ ڑ
إنسان ضرر يف ماله أو بدنه أو عرضه من شخص فال مينع هذا من اإلحسان إليه وإذا كان وإذا كانت 

 وإن أمرا ابلشرك وإن أمراه ابلشرك مع ذلك يصاحبهما يف الدنيا معروفًا طاعة الوالدين واجبة وبرمها متعني
والشرك أعظم الذنوب فعلى هذا لو حصلت لو حصل ضرر على شخص آخر سواء كان يف ماله أو يف 
عرضه أو يف بدنه أو يف ولده حيسن إليه الذي حصل يف احلديث هل فيه أمر بوضع اجلائحة؟ ما فيه أمر 

عليه -لكن الرجل ابدر ابدر فأعفى املشاري فقال هو له مبجرد ما مسع الكالم عن النيب بوضع اجلائحة 
قال وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع اجلائحة ألنه جاء  -الصالة والسالم

جلائحة األمر هبا قال مالك وعلى ذلك األمر عندان يقضي بوضع اجلائحة وهو قول الشافعي قال مالك وا
اليت توضع من املشاري الثلث فصاعًدا الثلث فصاعًدا يعين إذا وقعت اجلائحة يف ثلث املال توضع عن 
املشاري لكن أقل من الثلث الربع ما توضع عن املشاري ألن النقص والضرر ال يسلم منه أحد فلو أن كل 

اس يقدمون على البيع والشراء إنسان أصابه نقص أو خسارة ُوضعت عنه ما استقام بيع وال شراء كل الن
لكن الشيء املؤثر الشديد األثر مثل هذا يالحظ واإلمام مالك حيده ابلثلث ألن الثلث كما جاء يف 

أن ما دونه  «الثلث كثري»وال يكون ما دون ذلك جبائحة ألن مفهوم  «الثلث والثلث كثري»حديث سعد 
 قليل.

 أحسن هللا إليك.
مر حدثين حيىي عن مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن أن القاسم بن حممد كان يبيع ابب ما جيوز يف استثناء الث

 مثر حائطه ويستثين منه وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر أن جده حممد أن جده حممد بن عمرو.



 بَن.ابَن حممد ا
 أحسن هللا إليك.

آالف درهم واستثىن منه بثمامنائة درهم مترًا حممد بَن عمرو بن حزم ابع مثر حائط له يقال له األفرق أبربعة 
وحدثين عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرمحن كانت تبيع 
مثارها وتستثين منها قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه عندان أن الرجل إذا ابع مثر حائطه أن له أن 

ما بينه وبني ثلث الثمر ال جياوز ذلك وما كان دون الثلث فال أبس بذلك قال مالك  يستثين من مثر حائطه
فأما الرجل يبيع مثر حائطه ويستثين من مثر حائطه مثر خنلة أو خنالت خيتارها ويسمي عددها فال نرى بذلك 

حائطه وأمسكه مل أبًسا ألن رب احلائط إمنا استثىن شيًئا من مثر احلائط نفسه وإمنا ذلك شيء احتبسه من 
 يبع وابع من حائطه ما سوى ذلك.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جيوز يف استثناء الثمر االستثناء فيما يعلم ال شيء فيه وقد جاء النهي 
إال فيما يعلم يعين االستثناء اجملهول ال شك أنه جيعل املبيع جمهواًل لو قال أبيعك مثر حائطي إال  اعن الثني
ه حينئٍذ يكون املبيع جمهول جمهول واال معلوم املبيع؟ إذا قال إال بعضه يكون جمهواًل ومن شر  صحة بعض

إال أن تعلم هذا سببها وتقدم  االبيع أن يكون املبيع معلوم فإذا كان جمهواًل مل يصح البيع فالنهي عن الثني
ومنعه اإلمام مالك ألنه استثناء جمهول الكالم وكثر يف استثناء احلمل أبيعك هذه الناقة وأستثين محلها 

وطو لنا يف هذه املسألة وقلنا إن استثناء احلمل قد يكون سببه أن األم قد تتضرر به عند الوالدة فتموت أو 
بسببه؟ فيحصل النزاع والشجار  أو أنهمترض وحينئٍذ حيصل النزاع ما يُعرف السبب هل هو هذا حتفها؟ 

ل بيعه بيع جمهول وإمنا أبيح بيعه تبًعا ألمه تبًعا ألمه وإال لو بيع مبفرده ال وإال كون االستثناء جمهول أص
جيوز ألنه بيع جمهول فأصل بيعه على خالف األصل فإًذا استثناؤه على األصل استثناؤه على األصل واإلمام 

إذا كان معلوم  مالك يقول استثناؤه غرر وطو لنا يف هذا ونظران مبسائل فال نعيده على كل حال االستثناء
وطُرح من املعلوم صار املبيع معلوًما يبيعه ألف خنلة إال عشر خنالت هذه واحدة ثنتني ثالث تصري معلوم 
يبيعه عشرة أوسق إال وسق واحد معلوم إذا كان التمر واحد لكن إذا كان أجناس وأصناف فاستثىن وسق 

ال حدثين حيىي عن مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن هنا جمهولة ق همن عشرة ما يصح ملاذا؟ ألنه جمهول فالثني
أن القاسم بن حممد كان يبيع مثر حائطه ويستثين منه يستثين منه لكن ال بد أن يكون املستثىن معلوًما 
ابملقدار والصفة والتعيني وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن أيب بكر أن جده حممد بن عمرو بن حزم ابع 

فرق هذا موضع ابملدينة أبربعة آالف درهم واستثىن منه بثمامنائة درهم يعين استثىن مثر حائط له يقال له األ
اخلمس استثىن اخلمس فاملستثىن معلوم إًذا املستثىن منه معلوم وحينئذ إذا كان النوع واحد فال يضر مثل هذا 

قيمة إذا كانت األنواع خمتلفة االستثناء واستثىن منه بثمامنائة درهم مترًا لكن قد يكون جمهواًل وإن ُحدَّت ال



يستثين بثمامنائة مث بعد ذلك يقول هذه الثمامنائة أعطيك النوع الذي أحدده أان والبائع يقول آخذ 
ابلثمامنائة النوع الذي أحدده أان فيحصل خصام ونزاع وحدثين عن مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد 

انت تبيع مثارها وتستثين منها تستثين منها ما حتتاجه خنلة الرمحن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرمحن ك
أو خنلتني أو ثالث وتعني  هذه النخالت تعني النوع واملكان وحينئٍذ يكون األمر املبيع معلوًما إذا علم 

املرأة املستثىن علم املستثىن منه قال مالك األمر اجملتَمع عليه عندان األمر اجملتَمع عليه عندان أن الرجل ومثله 
اخلرب السابق عْمرة امرأة أن الرجل لكن يعربون ابلرجل ألهنم هم أهل الشأن يف الغالب هم أهل البيع 
والشراء يف الغالب أن الرجل إذا ابع مثر حائطه أن له أن يستثين من مثر حائطه ما بينه وبني ثلث التمر 

تان إال ثلثه أبيعك هذا البستان إال نصفه االستثناء لو قال أبيعك هذا البستان إال ربعه أبيعك هذا البس
أبيعك هذا البستان إال ثلثيه أهل العلم يقررون يف ابب اإلقرار أن استثناء أكثر من النصف ال يصح وهنا 
اإلمام مالك يقول إذا ابع مثر حائطه أن له أن يستثين من مثر حائطه ما بينه وبني الثلث وش السبب 

  الثلث ال جياوز ذلك.التقييد ابلثلث؟ ما بينه وبني
 طالب: ............... 

ألنه يقول ما بينه وبني الثلث يعين يستثين الثلث ال جياوز ذلك وما كان دون الثلث فال أبس به ال أبس 
 بذلك، نعم.

 طالب: ............... 
 طيب.

 طالب: ............... 
ومعني  لك هذه املائة خنلة من اجلهة  طيب لو استثىن النصف وش يصري؟ كأنه ابع النصف ونصف حمدد

 الشمالية ويل املائة الباقية، نعم.
 طالب: ............... 

ما نقول هبذا إال لو قال اإلمام مالك النصف نقول من يوافقه على أكثر من النصف وأنه مينع لو قال يف 
لستمائة ما تلزم ألنه استثناء اإلقرار عندي لك ألف إال ستمائة قالوا اإلقرار ابطل اعارف ابأللف لكن ا

 أكثر من النصف فالثلث عند اإلمام مالك حدد به يف مواضع، نعم.
 طالب: ............... 

صار استثناء كثريًا لكنه ابلنسبة للمستثىن منه قليل هم إذا قالوا احلكم للغالب ينظرون إىل النصف فما زاد 
 عليه هو الغالب وما نقص عنه فهو مغلوب أقل.

 لب: ............... طا



ال، له شأن عند مالك الثلث يطرده مالك يف كثري من األبواب ال جُياوز ذلك وما كان دون الثلث فال أبس 
بذلك قال مالك فأما الرجل يبيع مثر حائطه ويستثين من مثر حائطه مثر خنلة أو خنالت خيتارها ويسمي 

عينها قال هذه وهذه وهذه وهذه ما فيه أدىن إشكال عددها فال أرى بذلك أبسا خيتار خنالت يعينها إن 
لكن لو قال البستان فيه مائة مترة من الرَبحي ومائة مترة من اخلالص ومائة مترة من السكري ومائة مائة خنلة 
مائة خنلة من كل نوع واستثىن عشر خنالت من السكري مثاًل أو الربحي أو من كل نوع عشر ال أبس أن 

أو خنالت خيتارها ويسمي عددها، نعم قد حيصل شقاق ونزاع ألن التمر خيتلف من خنلة يستثين مثر خنلة 
إىل خنلة هذه أكثر وهذه أكثر ضلع وهذه أكثر مثرة وهذه أكثر نضج وهذه أقل لكن لو نظر إىل هذه 

ا ال تضر الفروع لتعقدت األمور هذه األمور اليت جرت العادة أبن الناس يتساحمون فيها واجلهالة يف مثل هذ
ويسمي عددها فال أرى بذلك أبًسا ألن رب احلائط إمنا استثىن شيئا من مثر حائطه لنفسه وإمنا ذلك شيء 
احتبسه من حائطه وأمسكه مل يبعه كأنه يف األصل قال ما أبيعك إال هذه وهذه وهذه وأخرج املستثىن منه 

ة ال فرق وأمسكه مل يبعه وابع من حائطه ما فكونه يقدم اجلملة على املستثىن أو يقدم املستثىن على اجلمل
سوى ذلك ما سوى ذلك ما سوى ذلك االستثناء يف مثل هذا هل يقاس عليه غريه لو أن شخًصا وقف 
أرضا لتكون مسجد أو مقربة مث استثىن منها زاوية يضع فيها حمل جتاري والداعي هلذا الكالم أنه يوجد 

يكون هذا قربه ونظر مبثل هذا وقال لو أن إنسااًن ابع بستااًن  مسجد يف زاويته قرب أوقفه من أوصى أبن
واستثىن خنالت ما ثُ رِ ب عليه يصح القياس واال ما يصح؟ ما يصح القياس، القياس ليس بصحيح والداعي 
لذكره ألنه وجد من قال به ما هو من أهل العلم ممن يدافع عن بعض هذه األمور فكوننا نتعرض له ألنه 

الستثناء ليس بصحيح نعم لو استثىن من األرض وعمرها وشي د عليها على قسم منها مبىن سكن قيل فهذا ا
واال حمل جتاري وترك الباقي مسجد ما أحد يلومه هذا ملكه والتوقيف إمنا يكون يف القسم الذي مل ينو 

من حائطه ما  استعماله لنفسه وإمنا ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه مل يبعه وأمسكه مل يبعه وابع
 سوى ذلك وابع من حائطه ما سوى ذلك.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
 حي اي قيوم.وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي 

التمر » -صلى هللا عليه وسلم-قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه -فقيل له إن عاملك على خيرب أيخذ الصاع بصاعني فقال رسول هللا  «ابلتمر مبثاًل مبثل

فقال  «أأتخذ الصاع ابلصاعني؟» -ه وسلمصلى هللا علي-فدعي له فقال له رسول هللا  «ادعوه يل» -وسلم
بع اجلمع » -صلى هللا عليه وسلم-ا بصاع فقال له رسول هللا ابجلمع صاعً  اجلنيب اي رسول ال يبيعونين

حدثين عن مالك عن عبد احلميد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن  «ابلدراهم مث ابتع ابلدراهم جنيًبا
صلى هللا عليه -ري وعن أيب هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلد

أكله متر » -صلى هللا عليه وسلم-على خيرب فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول هللا  استعمل رجالً  -وسلم
فقال ال وهللا اي رسول هللا إان لنأخذ الصاع من هذا ابلصاعني والصاعني ابلثالثة فقال رسول  «خيرب هكذا؟

وحدثين عن مالك عن  «ال تفعل بع اجلمع ابلدراهم مث ابتع ابلدراهم جنيًبا» -صلى هللا عليه وسلم- هللا
أن زيًدا أاب عياش أخربه أنه سأل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه عن البيضاء  ..عبد هللا بن يزيد أن زيد

صلى هللا -مسعت رسول هللا  ابلسلت فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد
يسأل عن اشاراء  -صلى هللا عليه وسلم-يسأل عن اشاراء التمر ابلرطب فقال رسول هللا  -عليه وسلم

فقالوا نعم فنهى عن  «أينقص الرطب إذا يبس؟» -صلى هللا عليه وسلم-التمر ابلرطب فقال رسول هللا 
 ذلك.

على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما وصلى هللا وسلم وابرك  ،احلمد هلل رب العاملني
بعد فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما يكره من بيع التمر التمر من األصناف الربوية اليت يشار  يف بيعها 

ا بيد دون التفاضل حدثين يف جنسها التماثل والتقابض وبغري جنسها من الربوايت عدا النقدين أن تكون يدً 
التمر » -صلى هللا عليه وسلم- عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول هللا حيىي
مثاًل مبثل حبيث ال يزيد وال ينقص ال بد من حتقق املماثلة  «مثاًل مبثل»يعين بيع التمر ابلتمر  «ابلتمر

كونك ال تدري هل هذا مثل هذا   واجلهل ابلتفاضل عند أهل العلم واجلهل ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل يعين
مثاًل مبثل كأنك تعرف أن هذا أكثر من هذا وهذا من أجل االحتيا  هلذا الباب اخلطري الذي هو الراب وهو 

فقيل له إن عاملك على خيرب أيخذ الصاع من  «مثاًل مبثل»حرب هلل ورسوله نسأل هللا السالمة والعافية 
اندوه  «ادعوه يل» -صلى هللا عليه وسلم-رديء فقال رسول هللا اجليد من التمر اجليد ابلصاعني من ال

فقال اي رسول هللا ال  «أأتخذ الصاع ابلصاعني؟» -صلى هللا عليه وسلم-فدعي له فقال له رسول هللا 



يبيعونين اجلنيب النوع اجليد ابجلمع النوع الرديء املختلط اجملتمع من أنواع متعددة صاًعا بصاع يعين فماذا 
بع اجلمع ابلدراهم بع اجلمع ابلدراهم » -عليه الصالة والسالم-؟ وأان أحتاج إىل جيد فقال له النيب أصنع

يعين بع الرديء ابلدراهم مث ابتع اشار ابلدراهم اليت هي قيمة  «مث ابتع ابلدراهم جنيًبا مث ابتع ابلدراهم جنيًبا
اج إىل جيد فجاء إىل صاحب التمر اجليد ومعه متر اجليد قيمة الرديء اشار هبا مترًا جيًدا إذا ابع وهو حيت

رديء وبدالً من أن يقول له معي عشرة آصع أعطين مخسة قال اشار هذا التمر عشرة آصع مبائة وأعطين هبا 
مخسة آصع من التمر اجلي د ما الفرق بني الصورتني؟ هل يدخل هذا يف التحايل على ما حرم هللا جل وعال؟ 

ا أُمر به ابع الرديء واشارى ابلدراهم جي د وهل يشار  يف هذا أن يبيع على شخص أو نقول أنه امتثل م
ويشاري من غريه أو ال مانع من أن يشاري منه معين مثل ما نقول بيع الذهب عندك ذهب قدمي تذهب به 
ا إىل سوق الذهب وتريد ذهب جديد غري الذهب عادة الناس يغريون القدمي ابجلديد وبداًل من أن يبيعو 
ذهب الذهب بذهب يبيعون الذهب القدمي ابلدراهم على صاحب احملل وال يقبضون الدراهم يشارون هبا 

 ألهنا يف حكم املقبوض يشارون هبا اجلديد أو نلزمه أن يبيع على حمل ويشاري من حمل آخر كالتمر؟
  طالب: ..............

ذلك ال يكون بينهما أدىن ما يدل على أنه ال نلزمه ابلقبض حبيث يبيع على األول ويقبض القيمة مث بعد 
بد أن يشاري منه فإذا ابع عليه وقبض الثمن وهو ابخليار حينئٍذ إما أن يشاري منه أو من غريه أو يذهب 
بدون شراء ولو مل خيربه أنه يريد الشراء لكان أحو  يريد أن يبيع هذا ألنه ال بد من املراعاة النفوس تشرئب 

لو عرف أنه ييب يشاري من جاره ما اشارى منه فهو خيربه أبنه يريد أن يشاري من أجل أن ملثل هذا األمر و 
يتسامح معه يف العقد األول وهذا ال شك أن فيه حيلة لكن لو جاء إىل صاحب احملل سواء كان متر أو 

ال حاجة  ذهب وقال له أان أريد أن أبيع هذا الذهب تشاري مين أان ابخليار أشاري منك أو من جارك أو
 يل ابلذهب مثل هذا جيوز بال إشكال ولو اشارى من األول ألنه خمري  بني أن يشاري منه ومن غريه.

  طالب: ..............
من ابب االحتيا  من ابب االحتيا  وملا يرى من تصرف كثري من الناس أنه صوري ألنه شاري شاري 

التمر عليك من غري علمه أين أريد أن أشاري غريه ما  لكن ملا أقول أان أبيع هذا الذهب عليك أو أبيع هذا
فيه إشكال كوين أشاري منه أو من غريه هذه مسألة أخرى ال ارتبا  ابلعقد الثاين ابألول مث قال رمحه هللا 

 وحدثين عن مالك عن عبد احلميد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف.
  طالب: ..............

 أيب سعيد اآليت، نعم وين؟قصة بالل وكأن احلديث حديث 
  طالب: ..............



ال، يف قصة أيب سعيد بتجي هذا احلني ونفسه ألنه أرسله يف األول ووصله يف الثاين عن عبد احلميد بن 
سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة أن رسول هللا 

-مل رجاًل على خيرب فجاءه بتمر جنيب واجلنيب اجلي د فقال له رسول هللا استع -صلى هللا عليه وسلم-
أكله جيد فقال ال وهللا اي رسول هللا إان لنأخذ الصاع من  «أكل متر خيرب هكذا؟» -صلى هللا عليه وسلم

 بد هذين من هذا إان لنأخذ الصاع من هذا ابلصاعني والصاعني ابلثالثة طبيعي إذا بُدل اجليد ابلرديء ال
من التفاضل إال يف مسألة العرااي اليت لوحظ فيها مصلحة احملتاج ابلصاعني والصاعني ابلثالثة فقال رسول 

وليس يف هذا اخلرب ما  «ال تفعل بع اجلمع ابلدراهم مث ابتع ابلدراهم جنيًبا» -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
يف حديث  «رد وه ردوه»حيح مسلم يدل على أن العقد صحيح أو ابطل جاء يف بعض الرواايت يف ص

 والراب عقد ابطل ولذا مثل هذا، نعم كيف؟ «أوه عني الراب»بالل 
  طالب: ..............

 إيش؟
  طالب: ..............

جاء يف صحيح مسلم األمر ابلرد وإذا ثبت الشيء ثبت احلكم خبرب واحد قامت به احلجة ولزم العمل به 
 العلة ما يشاركه يف العلة يعين ما يكال ويدخل ويقتات املقصود أن العلة خمتلفة فال بد من رده ما يشاركه يف

من مذهب إىل آخر وهم يكادون يتفقون على أن يكون مما يقتات ويكال ويدخر أما الفواكه والبقول 
 أخربه أنه وغريها ما فيها راب قال وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن يزيد املخزومي أن زيًدا أاب عي اش املدين

سأل سعد بن أيب وقاص عن بيع البيضاء البيضاء الشعري ابلُسلت وهذا حب يكون بني احلنطة والشعري 
حب بني احلنطة والشعري ابلسهلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء املراد أبفضل يعين أكثر يف الكيل 

ن أكثر من بعض تبًعا حلجمه فما يكال ألهنا تتفاوت إذا ِكيلت ولو كان الصاع واحد لكن بعضها يكو 
ابلصاع من األشياء الناعمة يكون أكثر من األشياء اخلشنة ألن األشياء اخلشنة يكون بني بني مفرداهتا 
فراغات خبالف األشياء الناعمة ظاهر واال ما هو بظاهر فإذا تفاوت ال بد من أن يكون هناك الفراغات 

-ء فنهاه عن ذلك وقال سعد حمتجًّا على املنع مسعت رسول هللا فقال سعد أيتهما أفضل؟ فقال البيضا
صلى هللا -ُيسأل عن اشاراء التمر ابلرطب يعين اشاراء التمر ابلرطب فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

فقالوا نعم فقال فنهى عن ذلك ملاذا؟ لعدم  «إذا جف»ويف رواية  «أينقص الرطب إذا يبس؟» -عليه وسلم
ملماثلة بني الرطب واجلاف ال بد من التفاضل فقاس سعد ما سئل عنه من بيع السهلت ابلبيضاء حتقق ا

 فأجاب حبديث يندرج فيه ما سئل عنه للمشاركة ابلعلة لالشاراك يف العلة.
  طالب: ..............



 س.بلى لكن خيفى عليه قد خيفى عليه ويستدل ابلقياس قد خيفى النص ويستدل الصحايب ابلقيا
لكن إن كان على تعريف السلت هنا اآلن خيتلف على الشعري لكن يظهر أن سعد فهم أنه من نوع طالب: 

 واحد هذا.
مثل ما قيل يف الشعري واحلنطة من أهل العلم من يرى أهنما نوع واحد نوع واحد وإىل هذا ميل اإلمام مالك 

بينهما يعين لو مل يكن هناك تفاضل يف يف الوزن  رمحه هللا وأكثر أهل العلم يرون أهنما نوعان جيوز التفاضل
 يف الكيل يعين ما يكون بعضهما أكثر من يعين أكثر أكثر يف الوزن يف يف الكيل، نعم سم نعم.

  طالب: ..............
ال، اآلن هذه مكيالت يف الكيل يف الكيل كل نوع مع اآلخر يتفاضل ابلكيل لكن إذا اختلف اجلنس ال 

 عتربانمها جنس واحد فال بد من التماثل، نعم.مانع وإذا ا
  طالب: ..............

 ال ما يضر مادام امسه ذهب فهو واحد مادام ذهب فهو واحد.
  طالب: ..............

 أي؟
  طالب: ..............

 حديث أيب سعيد؟
  طالب: ..............

حتمال أن البيع الصحيح مع اإلمث مع اإلمث ألن وش فيه من اإلشارة إىل بطالنه؟ قال ال تفعل ال تفعل اال
من من مما جاء يف املنهيات ما يصح مع اإلمث ومنها ما يقتضي فيه النهي البطالن فإذا عاد النهي إىل ذات 

 املنهي عنه أو إىل شرطه أول إىل جزئه ركنه هذا كله ابطل لكن إذا عاد إىل أمر خارج ال يؤثر، نعم سم.
 أحسن هللا إليك.

ب ما جاء يف املزابنة واحملاقلة حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن اب
هنى عن املزابنة واملزابنة بيع الثمر ابلتمر كياًل وبيع الكرم ابلزبيب كيالً  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ابن أيب أمحد عن أيب سعيد اخلدري  وحدثين عن مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل موىل
هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة واملزابنة اشاراء  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

الثمر ابلتمر يف رؤوس النخل واحملاقلة كراء األرض ابحلنطة وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشاراء الثمر ابلتمر واحملاقلة  -ى هللا عليه وسلمصل-املسيب أن رسول هللا 

اشاراء الزرع ابحلنطة واستكراء األرض ابحلنطة قال ابن شهاب رمحه هللا تعاىل فسألت سعيد بن املسيَّب عن 



صلى هللا -ى رسول هللا استكراء األرض ابلذهب والورِق فقال ال أبس بذلك قال مالك رمحه هللا تعاىل هن
عن املزابنة وتفسري املزابنة أن كل شيء من اجلزاف الذي ال يعلم كيله وال وزنه وال عدده ابتيع  -عليه وسلم

بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام املصرب  الذي ال 
ذلك من األطعمة أو يكون للرجل السلعُة من احلنطة أو النوى أو يعلم كيله من احلنطة أو التمر أو ما أشبه 

القظ أو العصفور أو الُكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع ال يعلم كيل شيء من ذلك 
وال وزنه وال عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك أو مر من يكله أو زن من ذلك ما يوزن أو 

 كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاًعا بتسميته يسميها.  ُعد من ذلك ما
 بتسمية.

 أحسن هللا إليك.
فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا بتسميٍة يسميها أو وزن كذا وكذا رِطاًل أو عدد كذا وكذا فما نقص من 

ن ذلك ذلك فعلي غرمه لك حىت أوفيك تلك التسمية وما زاد على تلك التسمية فهو يل أضمن ما نقص م
على أن يكون يل ما زاد فليس ذلك بيًعا ولكنه املخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا والقمار يدخل ألنه مل 
يشار منه شيًئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما مسي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له 

صاحبه ما نقص بغري مثن وال ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال 
هبة طيبة هبا نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من األشياء فذلك يدخله قال مالك رمحه هللا تعاىل 
ومن ذلك أيًضا أن يقول ا لرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر  

ص من ذلك فعلي  غرمه حىت أوفيك وما زاد أو أن يقول كل قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نق
الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميًصا درع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك 
فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له اجللود من جلود البقر أو اإلبل أُقطع 

إايه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه وما زاد فهو يل مبا ضمنت لك  جلودك هذه نعااًل على إمام يريه
ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطال 
فعلي أن أعطيك أن أعطيكه وما زاد فهو يل فهذا كله وما أشبهه من األشياء أو ضارعه من املزابنة اليت ال 

جتوز وكذلك أيًضا إذا قال الرجل إذا إذا قال الرجل للرجل له اخلَبط أو النوى أو الكرسف أو تصلح وال 
الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا اخلبط بكذا وكذا صاًعا من خبط خيبط مثل خبطه أو هذا 

ا كله يرجع النوى بكذا وكذا صاًعا من نوى مثله ويف العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذ
 إىل ما وصفنا من املزابنة.



يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف املزابنة واحملاقلة كالمها من ابب املفاعلة واملفاعلة ال تكون إال 
من طرفني وكل طرف منهما عليه شيء واملزابنة يف األصل الدفع الدفع كل واحد يدفع اآلخر الدفع الدافع 

بيد أخيه أن يبيعه عليه كل واحد يدفع اآلخر ابعتبار أن هذا الدفع يارتب عليه ما إليه احلرص على ما 
يشبه اإللزام إذا حضرمت البيع يف أسواق املسلمني مع األسف أن فيه من صور البيع ما يشبه اإلكراه وشبه 

السلعة وذاك يريد اإللزام بعض الناس إذا احتاج إىل سلعة بيد أخيه آذاه عندها آذاه عندها فهذا يريد هذه 
هذا السلعة وهذا يريد بيحصل أذية وحيصل أحيااًن ما يشبه االعتداء فهذا األصل يف املزابنة وهي الدفع 

يزبنون الكفار يعين يدفعوهنم دفًعا  مالشديد ومنه الزابنية مالئكة النار نسأل هللا السالمة والعافية ألهن
لة يف أثناء النصوص حدثين حيىي عن مالك عن انفع عن عبد هللا ويدعوهنم دًعا وأييت تفسري املزابنة واحملاق

هنى عن املزابنة واملزابنة بيع الثمر ابلتمر كياًل الثمر الرْطب  -صلى هللا عليه وسلم-بن عمر أن رسول هللا 
 أينقص»سأل  -عليه الصالة والسالم-التمر اجلاف كياًل هذا ال تتحقق فيه املماثلة ولذا ملا سئل النيب 

ألنه ال تتحقق املماثلة فهذه املزابنة بل نوع من املزابنة  «فال إًذا»قالوا نعم قال  «الرطب إذا جف أو يبس
ألن هذا مثال من أمثلة املزابنة وبيع الكرم ابلزبيب كياًل كذلك الكرم الرطب من العنب ابلزبيب اجلاف كيالً 

 عن أيب سفيان موىل عبد هللا بن أيب أمحد عبد وال بد من التفاضل وحدثين عن مالك عن داود بن احُلصنْي 
هنى عن املزابنة واحملاقلة  -صلى هللا عليه وسلم-بن جحش األسدي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا 

واملزابنة اشاراء الثمر ابلتمر يف رؤوس النخل على ما تقدم وال يستثىن منها إال العرااي ما يستثىن منها إال 
لة كراء األرض كراء األرض ابحلنطة وأييت يف تفسريها غري ذلك كراء يف بعض الرواايت شراء العرااي واحملاق

اشاراء الزرع ابحلنطة اشاراء الزرع ابحلنطة والزرع يشبه العنب يف رطوبته واحلنطة تشبه الزبيب يف جفافه 
ي دفع األرض ملن يزرعها لتكون فيكون فيها وجه شبه من املزابنة احملاقلة واملزارعة واملخابرة ابهبا واحد وه

حقاًل ومزرعة على أن يكون لصاحب األرض جهة معي نة جهة معي نة اجلهة الغربية اجلهة الشرقية أو ما على 
اجلدول أو ما على النهر كل هذا ممنوع ملاذا؟ ألنه قد يتضرر أحد الطرفني فيكون النبات يف اجلهة اليت 

ضرر العامل وقد يكون ابلعكس قد تكون قد يكون ما استثناها استثناها أو اشارطها صاحب األرض فيت
صاحب األرض وما اشارطه ال نبات فيه أو نباته ضعيف فيتضرر هو فإذا اشاركا يف الغُنم والُغْرم على أن 
يكون الكراء على جزء مشاع غري معني  معلوم املقدار ربع ثلث نصف لكن غري حمدد املكان واشاركا يف 

فال أبس وعلى هذا حيمل ما جاء يف جواز احملاقلة وجواز املزارعة وعلى الصورة األوىل حيمل ما الغنم والغرم 
 جاء على املنع، نعم.

 طالب: .................. 



إيه ألنه عند عند االستيفاء أقول عند االستيفاء ال بد أن خيتلفا يف الرطوبة واليبس هذا إذا قلنا أهنا بيع على 
الزرع ابحلنطة لكن إذا قلنا إن احملاقلة واملزارعة واملخابرة ابهبا الكراء كراء األرض ابحلنطة ما سيأيت اشاراء 

اآلن يف كراء األرض ابحلنطة يقول لك تزرع يل هذه األرض األرض ملك له فيعرضها على شخص ويقول 
كراء األرض ابحلنطة   تزرعها يل والكراء هو األجرة وتكون أجرتك ابحلنطة احلنطة وش احملظور يف مثل هذا؟

افارض أهنا معلومة تزرع يل هذه األرض مبائة صاع من احلنطة يعين كما لو قال تزرع يل هذه األرض أبلف 
 رايل.

 طالب: .................. 
ال، ما هوب هلذا مسألة اجلوائح معروفة أو يشار  عليه حنطة يف أرض هبا أشجار خمتلفة على أن يكون 

رع هذه األرض نعم وتعطيين منها مائة صاع حنطة وفيها احلنطة وغري احلنطة فقد ال االستيفاء حنطة تز 
يظهر أو ال ينبت وال يثمر غري احلنطة فيتضرر املزارع وقد ال ينبت وال يثمر من احلنطة شيء فيتضرر 
صاحب األرض وعلى كل حال املقصود من هذا ما يضر أحد  الطرفني دون اآلخر فإذا اشاركا ابلغنم 
والغرم جازت واألدلة على ذلك متظاهرة يقول وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن 

هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشاراء ابلثمر ابلتمر واحملاقلة اشاراء الزرع  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
مر واحملاقلة ابحلنطة واملزابنة أيًضا تكون ابلزبيب على ابحلنطة هذا واضح لتكون مثل املزابنة إال أن املزابنة ابلت

ما تقدم، واستكراء األرض ابحلنطة اشاراء الزرع ابحلنطة واستكراء األرض ابحلنطة يوافق ما جاء يف احلديث 
السابق قال ابن شهاب فسألت سعيد بن املسيب عن استكراء األرض ابلذهب والورق فقال ال أبس بذلك 

ال أبس به أجرة أجرة أجرة تدفع للعامل افارض أن هذه املزرعة ما أخرجت شيء ويلزم ابلذهب والورق 
صاحب األرض بدفع األجرة من يتضرر؟ صاحب األرض صاحب األرض يتضرر لكن ال بد من هذا ومثل 
هذا الضرر حمتمل واإلجارة كلها ماشية على هذا اإلجارة ماشية على هذا لو أن شخًصا استأجر بيتًا 

ر بيًتا واستغىن عنه مثاًل استغىن عنه ورفض صاحب اإلقالة متضرر فمثل هذه األمور ال يُلتفت إليها استأج
فاإلجارة عقد الزم ال إشكال فيها وليس فيها غرر املدفوع معلوم واملدة معلومة فال غرر فيها قال مالك هنى 

رأي اإلمام مالك تفسري املزابنة هو ذكر هلا عن املزابنة وتفسري املزابنة هذا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
فروع كثرية أن كل شيء من اجلِزاف الذي ال يعلم كيله وال وزنه وال عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو 
الوزن أو العدد ُصربة من الطعام سواء كانت من التمر أو من احلنطة تباع أبصواع معلومة أن كل شيء من 

ه وال وزنه وال عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن اجلزاف الذي ال يعلم كيل
يقول الرجل للرجل يكون له الطعام املصربَّ يعين اجملف ف يكون له الطعام املصرب  الذي ال يعلم كيله من 

ن أماكن معد ة احلِنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من األطعمة اآلن التمر إذا ُكِبس يف حمالته الناس يستعملو 



وخمصصة حلفظ التمر قبل أن تظهر الوسائل احلديثة والتصبري مع الرطوبة أماكن مبنية على هيئة غرف 
صغرية جيمع فيها التمر ويرص بعضها على بعض هذا بقي عنده من متر العام املاضي قدر ال يدري ما كم  

 كيله؟ أكل نصف وش يسمونه؟ إيش؟
 طالب: .................. 

 ختتلف من بلد إىل بلد تسميتها لكن وش يسمونه؟هي 
 طالب: .................. 

ِجصَّة، نعم يسموهنا جصة وتسميتها من ابب أهنا تعمل من احلجر من احلصى وجيصص عليها ابجلص واال 
ما ال أصل يف االشتقاق يسموهنا جصة هذه اجلصة تستوعب مائة صاع مائيت صاع مخسمائة صاع وكل 

الذي سواه سوته السيول  البلد القدميدر أسرته ابملناسبة يف بعض القرى اجملاورة للرايض ُزْران عاد على ق
ابألرض بكاملها البنيان كله مسوى ابألرض بينما اجلصاص جصاص التمر قائمة ألن احلصى أمسنت 

مخسة أمتار ستة  وجص قائمة وبينما البيوت من الطني وتكون قدمية وفيها العربة ألن بني كل جصة والثانية
صاص قائمة والبيوت اجلأمتار وهذه يف بيت وهذه يف بيت والناس يعرفون قدر هذه الدنيا ما يتوسعون فيها 

مسواة ابألرض طيب هذا الذي عنده ما بقي يف اجلصة يف مكان حفظ التمر وكنز التمر ما يدري هل هو 
إىل هذا كذا كيلو واحلد إىل هذا ما فيه الوسائل مائة صاع أو مائيت صاع؟ هذا حيتاج إىل ما فيه حدود احلد 

احلديثة أو كذا صاع إىل هذا احلد وإال هذا احلد كما جيعل على املقاييس املعروفة يقدره مبائة صاع مث أييت 
إىل صاحب مزرعة ويقول أعطين به مائة صاع مما على رؤوس النخل هذه مزابنة ومل يستثن من ذلك إال 

ى األرض يسثىن ما على رؤوس النخل ال بد من كيله يقول نيب نقدر ما على رؤوس العرااي لكن الذي عل
النخل صحيح تقدر ألنه ما ميكن كيله لكن ما على وجه األرض أنت قدرت ما عندك أان أقدر ما عندي 
أو  جيوز واال ما جيوز؟ ما جيوز ال بد من كيله وما أشبه ذلك من األطعمة أو يكون للرجل السلعة من احلنطة

النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز وما أشبه ذلك من السلع ال يعلم كيل شيء 
من ذلك وال وزنه وال عدده فيقول الرجل لرب السلعة ِكْل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك 

يسميها أو وزن كذا وكذا ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاًعا بتسمية 
وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حىت أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية  كذارطاًل أو عدد  

فهو يل أييت إىل صاحب البضاعة وهذه ما يشار  يف أن تكون ربوي ما يشار  أن تكون فيها ربوي يقول 
هذه األغنام يقول ألف راس إن زادت فلي وإن نقصت هذه األغنام يسموهنا املراهن يسموهنا اآلن املراهن 

فعلي مث إذا عدوها وجدوها تسعمائة أو ألف ومائة فإن كان تسعمائة سدد الباقي وإن كانت ألف ومائة 
أخذ الزائد وهذا ِقمار وهذا قمار ويشبه املزابنة يف التحرمي أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون ما 



لكنه املخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا ألنه مل يشار منه شيًئا بشيء أخرجه ما زاد يل فليس ذلك بيًعا و 
قال هذه ألف رأس أان ابشاريها على أساس أهنا ألف رأس كل رأس خبمسمائة إن زادت أو نقصت 

 ابحلساب يصح واال ما يصح؟
 طالب: .................. 

ا يقول هذه ألف رأس كل رأس خبمسمائة زادت أو ملاذا؟ ما فيه جمازفة هو يعرف هذه األغنام ويقدره
 نقصت كل شيء حبسابه فيه جمازفة.

 طالب: .................. 
جهالة لكنه يؤول إىل العلم فيه جهالة واال ما فيه؟ إذا كان ابلعدد ابلعدد هذا يؤول إىل العلم لكن لو قال 

هالة لكن لو قال عد إن طلعت ألف هذه ألف رأس كل رأس خبمسمائة أو ال تعد من دون عدد قلنا ج
ومائة فهي كم؟ مخسمائة ومخسني ألف إن كان طلعت تسعمائة فيه أبربعمائة ومخسني ألف الرأس 

 خبمسمائة، نعم.
 طالب: .................. 

قبل أن ينصرف تُعد وحىت لو قال عدهن على الراحة لو قال عدهن على الراحة ألن هذا يؤول إىل العلم 
جمهول اآلن لكنه يؤول للعلم يف حكم املعلوم والشراء ابحلبة ما هو ابجلميع ولكنه ضمن ما سلم وإن كان 

من ذلك الوزن أو الكيل أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك 
ه صحيح طيبة التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغري مثن وال هبة فبم أيكل مال أخيه؟ طيبة هبا نفس

هذا ال جيوز  على راب والكن كل عقد تطيب به النفس وكل جتارة عن تراض حالل؟ ال، ألنه لو لو لو تراض
ولو كان مع طيب النفس فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من األشياء فذلك يدخله قال من ذلك أيًضا 

القماش قطعة كبرية من القماش له الثوب أن يقول الرجل للرجل له الثوب وش معىن الثوب قطعة كبرية من 
أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة الظهارة حيتاج إليها فيما ال يستعمل إال فيما له ظهر وبطن 
يعين مكون من أكثر من طبق من طبقة مثل الكوت مثاًل جيي كوت طبقة واحدة مثل الثوب؟ ال، ال بد له 

أضمن لك ظهارة قلنسوة هذا الثوب أضمن لك مائة ظهارة قلنسوة من ظهارة وبطانة وبينهما حشو يقول 
فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي أو قال له أخيط لك من هذا من هذا القماش عشرة سراويل والباقي يل 

 هذا الطول وش يسمونه؟
 طالب: .................. 

أن أصنع أعمل لك منها أو أضمن طول أو طاقة يسمونه طول أو طاقة يقول هذه الطاقة فيها أان أستطيع 
عشرة سراويل أو عشر طواقي وما زاد منها يل وما نقص فعلي أان أكمل لك العشرة هذا غرر وجهالة ومن 



ذلك أيًضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة مما يوضع على 
قدارها لئال أييت بقلنسوات صغرية يقول أان وهللا ما اتفقنا الرأس قدر كل ظهارة كذا وكذا يتفقان عليها يف م

على أهنا لكبار أو لصغار أو العكس يطلب منه صاحب الثياب قلنسوات كبرية كذا ظهارة قدر كل ظهارة  
كذا وكذا شيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حىت أوفيك وما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل 

ي كذا وكذا قميًصا ذرع كل قميص كذا وكذا القميص ثالثة أمتار فأضمن لك أضمن لك من ثيابك هذ
عشرة من القمص وما زاد من القماش فهو يل وما نقص فعلي ما لك إال عشرة ثياب عشرة قمص فما 
نقص من ذلك فعلي  غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له اجللود من جلود البقر أو 

نم أو أي جلود كانت مما جيوز استعماله ويطهر ابلدابغ أو جلد مذكاة املقصود أن أي جلد  اإلبل أو الغ
كان مما جيوز استعماله هذا له عنده مئات اجللود أقطِ ع جلودك هذه نعااًل هذا خراز شاف املستودع مليان 

 جلود قال أبصلح لك نعال ألف زهاب يسمونه مكون من اثنتني وش تسمونه أنتم؟
 .................. طالب: 

 النعلني وش تسموهنا الثنتني.
 طالب: .................. 

جوز طيب، أقطع جلودك هذه نعاالً على إمام يريه إايه إمام يعين مثال معه أمنوذج أبسوي لك مثل هالنعال 
ع لكن معه مقاس أربعني واحد وأربعني هبذا القدر ألن النعال تتفاوت نعال طفل ونعال..، بعض الناس ذرا 

مثال أمنوذج يريه إايه فما نقص من مائة زوج فعلي  غرمه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه يعين لو نقصت 
اجللود عن استيفاء املائة أييت جبلود يشاريها ويكمل املائة وما زاد فهو يل مبا ضمنت لك ومما ألن الغرم الغنم 

جهالة فيمنع من أجلها ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل مع الغرم لكن مثل هذا مبين على جهالة مبين على 
للرجل عندي حب البان أعصر أو عنده مما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر 
حبك هذا عنده ما يعتصر من ذرة ومسسم زيتون أي شيء يعصر هذا عنده كمية منه عنده خمزن زيتون فيه 

له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطاًل فعلي أن أعطيك مائة جالون مثاًل أو تنكة فيقول 
أعطيك أعطيكه هذا املستودع رآه العصار وشافها يف املستودع وتوقع أنه ييب خيرج منه مائة ومخسني صاع 
قال أان أبمن لك مائة صاع عصري من أو زيت من هذا الزيتون أو مسسم عصري السمسم يسمونه إيش؟ 

ما زاد فهو يل وما نقص فهو علي، هذا  فة صاع وجازم أنه بيوفر مائة ومخسني صاع الشريج أعصر لك مائ
كله غرر وجهالة وما زاد فهو يل فهذا كله وما أشبهه من األشياء أو ضارعه ماثله وقاربه من املزابنة اليت ال 

ما خيبط ابلعصا  تصلح وال جتوز وكذلك أيًضا إذا قال الرجل للرجل له اخلََبط أو النوى األصل أن اخلبط
فيقع على األرض من أوراق أو مثار األصل أنه خيبط ابلعصا الشجرة أو هتز الشجرة فيسقط منها الورق أو 



الثمر سريع السقو  له اخلبط أو النوى أو الكرسف القطن أو الكتان أو القضب قلنا أن أن البان والقضب 
ع ألهنم لو قالوا قد جمعروفة ألنه مل جيدها يف املرا وهذه أمور أشياء معروفة ويتابعهم من أييت بعدهم يقول
 تكون معروفة ببلد دون بلد تعرفون القضب؟ القضب.

 طالب: مر علينا يف ... قال هو ...
 .نوع من البقول

 طالب: .................. 
 هو نبات ما عندان شك أنه نبات لكن وشو؟

 طالب: .................. 
ميته معروفة يف بلد دون بلد التسميات تتفاوت من بلد إىل بلد أو العصفر أبتاع هو الربسيم قد تكون تس

منك هذا اخلبط بكذا وكذا صاًعا من خبط خيبط مثل خبطه أعطيك مثله أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا 
من نوى مثله ويف العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك أييت إىل املزرعة وفيها الزرع القطن أو 
الكتَّان أو غريمها فيقول أان عندي كتان جاهز يستعمل على طول بقدر الكتان اللي يف مزرعتك قال خنشى 

أنت تقبل هذا إن زاد فهو يل وإن نقص فهو  مالك دعوى يزيد واال ينقص نقول ما عليك يزيد واال ينقص
ه يرجع إىل ما وصفنا من علي وكل ما جاء يف هذه الصور كله املنع منه بسبب الغرر واجلهالة فهذا كل

 املزابنة.
 طالب: .................. 

 ميكن هو الظاهر، يسمونه الربسيم.
 طالب: .................. 

 أنت تفسر كالم مالك ما تفسر اآلية.
 طالب: .................. 
 أو عندكم استعماله يف عرفكم.
 طالب: .................. 

 نعم، والباقي إيش؟
 ................. طالب: .

أجرة واال هدية، شيء سهل لكن لو أخذه أجرة قلنا األجرة ابطلة ألهنا جمهولة لكن لو قال خذه سهل 
 يعين بدون معاوضة.

 طالب: .................. 



 ولو تراضوا على عقد راب ما جيوز.
 طالب: .................. 

لصاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أان أأمن لك زيت  يعين لو جاء العص ار والعص ار هو اللي جيي جيي
إذا  ةزيتون هذا مقداره ما كلهم ما يدرون ألنه زيتون على رؤوس الشجر هو يتوقع يتوقع أصحاب اخلرب 

توقعوا صار قريب من كالمهم لكن يبقى لكن لو جاء إىل برتقال مثاًل ألف شجرة برتقال وقال أبمن لك  
ليها ألف قل ألف حبة من الربتقال ألف حبة من الربتقال أأبمن لك مخسمائة  كذا من العصري وقال ال خت

كوب مث طلع هذا الربتقال من النوع الذي ماؤه كثري وزاد له مائة صاع أو مائة كاس كوب أو من النوع اللي 
زايدة ما فيه ماء تعصر ما يطلع شيء وال يكمل وال مائة كوب فيضمن له أربعمائة فمادام األمر حمتمل لل

 والنقص ومل يتفق على شيء معني  فمثل هذا غرر وجهالة.
وأان أاتبع معك  عواد معروفاملدين حتقيق الدكتور بشار يقول عندي كتاب املوطأ برواية أيب مصعب الزهري 

أجد اختالف بني كتايب وبني ما يُقرأ يف الدرس مثل األثر الذي يف ابب النهي يف أن يطأ الرجل وليدة هلا 
حدثين مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عبد الرمحن بن عوف ابتاع وليدة زوج 

 فوجدها ذات زوج فردها اي ليت تذكر لنا االختالفات وما أفضل رواية للموطأ مع ذكر أفضل حتقيق؟
ر الشروح ورواية يف بداية الدرس يف بداية درس املوطأ قلنا أن اعتمادان على رواية حيىي بن حيىي وعليها أكث

مي وأتخري وفيها اختالف األلفاظ قدأيب مصعب فيها أحاديث زادة وفيها نقص يسري عن رواية حيىي وفيها ت
فال بد من توحيد الرواية ال من توحيد وحنن نعتمد رواي حيىي بن حيىي ومل نلتزم اإلشارة إىل ما عداها ألن 

 هذا حيتاج إىل وقت طويل.
 م عند املتوّف.... طالب: ...إقامة الوالئ

 الوالئم اليت تكون مبناسبة وفاة.
 طالب: .................. 

 أعرف أعرف لكنها مبناسبة لكن ما تقول هللا بيبارك ابلسبب اللي مجعكم.
 طالب: .................. 

من غريهم هي مبناسبة الوفاة لكن إن كانت من أهل امليت للزوار فهذه بدعة ومن النياحة وإن كانت هدية 
اصنعوا آلل جعفر طعاًما »يطعمون من قبل غريهم ابلقدر املقبول شرًعا ال إسراف وال غريه وهذا من ابب 

هلم ولضيوفهم ألن ضيوفهم  هقدمم يفيجوز لغريهم أن يصنع هلم طعام ويهديه هل «فقد أاتهم ما يشغلهم
جاءهم ما يشغلهم أما كون أهل امليت يدخلون تبًعا ليس استقالاًل واألصل أن املكرم أهل امليت وألنه 



يصنعون للناس الطعام فهذا من النياحة أما أهل امليت فقد جاءهم ما يشغلهم وتكليفهم إكرام من من أييت 
 لتعزيتهم ال شك أنه فيه ما فيه األصل أهنم جاءهم ما يشغلهم فيعانون وال ُيكلَّفون.

 طالب: .................. 
 نه االجتماع وصنع الطعام.كالم جابر رضي هللا ع

هذا يقول أان طالب أحضر درس املوطأ ومل أؤصل نفسي على كتاب يف الفقه على املذهب فهل ترون أن 
 أكمل كتاب البيوع يف املوطأ أو أنتظر حىت أؤصل نفسي؟
 ال مانع من أن تكمل وتستفيد ويف الوقت نفسه تراجع.

 رسوله نبينا حممد...وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب البيوع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

رحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد بسم هللا الرمحن ال
 وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي حي اي قيوم.

ن خنل مسمى أو ابب جامع بيع الثمر قال مالك رمحه هللا من اشارى مثرًا مقال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 
إنه ال أبس بذلك إذا كان يؤخذ عاجالً املشاري يف أخذه عند دفعه  تايحائط مسمى أو لبًنا من غنٍم مسم
 الثمن وإمنا مثل ذلك مبنزلة رواية.

 راوية.
 أحسن هللا إليك.

يكيل له  وإمنا مثل ذلك مبنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشار  عليه أن
منها فهذا ال أبس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إال ذهبه وال يكون بينهما بيع وأما كل 
شيء كان حاضرًا يشارى على وجهه مثل اللنب إذا ُحلب والرطب يستجىن فيؤخر املبتاع يوًما بيوم فال أبس 

عليه البائع من ذهبه حبساب ما بقي له أو أيخذ  فال أبس به فإن فين قبل أن يستويف املشاري ما اشارى رد
منه املشاري سلعة مبا بقي له ياراضيان عليها وال يفارقه حىت أيخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه ألنه يدخله 
الدَّين ابلدين وقد هني عن الكالئ ابلكالئ فإن وقع يف بيعهما أجل فإنه مكروه وال حيل فيه أتخريه وال ِنظرة 

إال بصفة معلومة إىل أجل مسمَّى فيضمن ذلك البائع للمبتاع وال يسمى ذلك يف حائط بعينه  وال يصلح
وال يف غنم أبعياهنا وسئل مالك عن الرجل يشاري من الرجل احلائط فيه ألوان من النخل من العجوة 

ا من خنله فقال والكبيس والَعذق وغري ذلك من ألوان التمر فيستثين منها مثر النخلة أو النَخالت خيتاره
مالك ذلك ال يصلح ألنه إذا صنع ذلك ترك مثر النخلة من العجوة ومكيلة مثرها مخسة عشر صاًعا وأخذ 
مكاهنا مثر خنلة من الكبيس ومكيلة ومكيلة مثرها عشرة أصوع أو أخذ العجوة اليت فيها مخسة عشر صاًعا 

ابلكبيس متفاضاًل وذلك مثل أن يقوُل أن وترك اليت فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشارى العجوة 
 يقوَل الرجل للرجل بني يديه ُصرْب من التمر.

 ُصرَب ُصرَب.
 أحسن هللا إليك.

ُصرَب من التمر قد صرب العجوة هلا مخسة عشر صاًعا وجعل صرب الكبيس عشرة آصع وجعل صربة العذق  
أخذ أي تلك الصرب شاء قال مالك فهذا ال اثين عشر صاًعا فأعطى صاحب التمر دينارًا على أنه خيتار في

يصلح وسئل مالك عن الرجل يشاري الرطب من صاحب احلائط ويسلبه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب 
 ذلك احلائط قال مالك حياسب صاحب احلائط مث أيخذ ما بقي له من.



 حياِسب.
 أحسن هللا إليك.
 حياِسُب صاحَب.
 أحسن هللا إليك.

احب احلائط مث أيخذ ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار إذا كان أخذ إذا  قال مالك حياِسب ص
كان أخذ بثلث دينار رطًبا أخذ ثلث دينار أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثالثة أرابع 

حب احلائط ما عند صا هديناره رطًبا أخذ الربع الذي بقي له أو ياراضيان بينهما فيأخذ مبا بقي له من دينار 
بدا له إن أحب أن أيخذ مترًا أو سلعة سوى التمر أخذها مبا فضل له فإن أخذ مترًا أو سلعة أخرى فال 
يفارقه حىت يستويف ذلك منه قال مالك وإمنا هذا مبنزلة أن يكري الرجل الرجَل راحلة بعينها أو يؤاجر غالمه 

 اخليا  أو النجار أو الُعمال.
 َعمال َعم ال.

 هللا إليك.أحسن 
 واحد، َعم ال َعمال.

 أو الَعمَّال.
 جنار وخيا  وَعمال.
 أحسن هللا إليك.
 يعين عامل، نعم.
 أحسن هللا إليك.

أو الَعمَّال لغري ذلك من األعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغالم أو كراء ذلك املسكن أو 
 تلك الراحلة مث حُيدث يف ذلك حدث مبوت أو غري.

 حَيدث.
 أحسن هللا إليك.

 مث حَيدث يف ذلك حدث  مبوت أو غري ذلك فريد فريد رب الراحلة.
.  ربه

 أحسن هللا إليك.
عبد أو املسكن إىل الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء املسكن فريد ربه الراحلة أو ال

حقه رد عليه النصف الباقي الذي له  حياسب حياِسب صاحبه مبا استوّف من ذلك إن كان استوّف نصف



عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له قال مالك وال يصلح التسليف يف 
شيء من هذا يسلف فيه بعينه إال أن يقبض املسلِ ف ما سلَّف فيه عند دفعه الذهب إىل صاحبه يقبض 

ا اشارى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إىل صاحبه ال العبَد أو الراحلَة أو املسكَن أو يبدأ فيم
يصلح أن يكون يف شيء من ذلك أتخري وال أجل قال مالك وتفسري ما كري من ذلك أن يقول الرجل 
للرجل أسلفك يف راحلتك فالنة أركبها يف احلج وبينه وبني احلج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك يف 

صنع ذلك كان إمنا يسلفه ذهًبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك  العبد أو املسكن فإنه إذا
األجل الذي مسى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث هبا حدث من موت أو غريه رد عليه ذهبه وكانت 
عليه على وجه السلف عنده قال مالك وإمنا فر ق بني ذلك القبض من قبض ما استأجره استكرى فقط 

السلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلوًما وإمنا مثل ذلك أن يشاري الرجل العبد أو الوليدة خرج من الغرر و 
فيقبضها فيقبضها فيقبضهما وينقد أمثاهنما فإن حدث هبما حدث من عهدة من عهدة السنة أخذ ذهبه 

ر عبًدا من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا ال أبس به وهبذا مضت السنة يف بيع الرقيق قال مالك ومن استأج
بعينه أو تكارى راحلة بعينها إىل أجل يقبض العبد أو الراحلة إىل ذلك األجل فقد عمل مبا ال يصلح ال هو 
مبا ال يصلح ال هو قبض ما استكرى أو استأجر وال هو سلف يف دين يكون ضامًنا على صاحبه حىت 

 يستوفْيه.

 يستوفَيه.
 أحسن هللا إليك.
 حىت يستوفَيه.
لعاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هلل رب ا

 بعد:
فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب جامع بيع الثمر جرت عادة املؤلفني أهنم إذا تكلموا عن مسائل مفص لة 

ذا بقي مسائل متفرقة ال حبيث تكون كل مسألة أو مسائل متشاهبة جيمعها عنوان واحد يارمجون به مث إ
ميكن أن جيمَعها ترمجة وال حيسن إفراد كل مسألة بارمجة مجعوها ومسوا الارمجة ابب اجلامع وهذا سيأيت يف 
آخر الكتاب ابلنسبة لعمومه وهنا قال ابب جامع بيع الثمر قال مالك رمحه هللا تعاىل من اشارى مثرًا من 

م مسماة إنه ال أبس بذلك إذا كان يؤخذ عاجاًل لكن ال بد أن خنل مسماة أو حائط مسمى أو لبًنا من غن
يكون معلوًما يعين لو جاء يف أو ل وقت نضج التمر وقال أان أشاري منك خنلة أو خنالت مببلغ كذا لكين 
أريد أن آخذها على مدة شهرين ابلتوقيت كل يوم آخذ حاجيت وحاجة أوالدي لكن ال بد من تعيني 

ن النخل معيًنا ما يقول مخس خنالت وال يعينها وال يعني نوعها ألن النخالت تتفاوت النخل ال بد أن يكو 



يف اجلودة وعدمها تتفاوت أيًضا يف كثرة الثمرة وقلتها قد تكون النخلة مثل النخلة األخرى يف النوع لكن 
ينها مثرا من هذه حتمل عشرة عذوق وهذه حتمل عشرين وهذه حتمل مثانية أو سبعة تتفاوت فال بد من تعي

خنل مسماة مسماة من حيث النوع ومعينة من حيث ال حيصل النزاع والشقاق أو حائط مسمَّى يعين 
اشارى خنل حائطه املسمى بكذا ال يشاري بعض أو خنالت من حائط مسمى ال يعي نها اللهم إال إذا قال 

النخلة نفسها ألن الغرر مأمون هو  أان آخذ من هذا التمر كل يوم مبعدل كيلو من نوع كذا فال يلزم تعيني
اشارى ابلكيلو يعين خالل الشهرين حيتاج إىل تسع ومخسني أو ستني أو مثان ومخسني كيلو معلومة ألهنا 
تباع ابلدراهم ما ما يضر أن تكون ابلكيلو لكن لو اشاراها ابلكيل وقال أريد أن آخذ كل يوم صاع لكن 

يتوىل اخلراف اللي يسمونه اخلراف واال البائع؟ أو نقول ما بني من الذي يستويف؟ هل املشاري هو الذي 
تويل االثنني غرر مغمور وجهالة مغمورة وإال احتمال أن يكون احتمال أن يكون إذا اتفقا على خنلة بعينها 
أو خنالت أو بستان بعينه أنه إذا قيل اخلراف عليك أيها املشاري هذه مثرتك فخذها أنت من النخل يعين 

قل يف مثر البستان ينتقي أحسن ما فيه إذا عني بستانه من نوع واحد ويقول أان أبخذ كل يوم كيلو أو يتن
صاع بيأخذ أفضل ما فيه ولو توىل ذلك صاحب البستان سوف يعطي املشاري أقل ما فيه ال سيما إذا مل 

ويبيعه ألنه وإن كان النوع  يكن إذا مل تكن الصفقة مستوعبة جلميع ما يف البستان ألنه يعطيه من من الردي
واحد وإن كانت النخلة واحدة ميكن أن ينتقي منها ما ال ميشي يف السوق ألنه ضمن ألنه قدم الثمن وإذا 
قدم الثمن ال سيما مع رقة الداينة من أحد الطرفني أقول إذا كان هناك رقة يف الداينة ال شك أن الغش 

ملتينة فال شك أنه سوف يكون الوفاء أكثر من املستحق كان سوف يوجد أما إذا وجدت الداينة الداينة ا
هذا موجود يف املسلمني لكن َخف هذا األمر عندهم وصار الغش ظاهر والتطفيف ظاهر نسأل هللا 
السالمة والعافية فال بد من ضبط االتفاق والشرو  الواضحة بني الطرفني لئال حيصل النزاع والشقاق بينهما 

خنل مسماة أو من حائط مسمى مسماة إن كان املراد به اسم خنل برحي خنل سكري من اشارى مثرًا من 
خنل خضري صفري أي نوع من أنواع التمر هذه تسمية من جهة وتطلق التسمية ويراد هبا التعيني هذه 

ا ما النخلة وهذه النخلة حينئٍذ ال يكون فيه إشكال إن كان الشراء جلميع مثرهتا إن كان الشراء جلميع مثرهت
فيه إشكال لكن اإلشكال فيما لو كان بعض مثرة هذه وبعض مثرة هذه فاالختيار ملن للمشاري أو للبائع؟ 
حيصل فيه نزاع فال بد مما يقطع النزاع أو حائط مسمى أو لبًنا من غنم مسماة قد يقول قائل ملاذا تسمى 

لار ابليوم من هالغنم اللي عندك اللنب الغنم؟ لو يقول هذا هذي مائة رايل أبد أتردد ملدة شهر آخذ معدل 
يتفاوت وخيتلف يف خفته وثقله بعض األلبان كأنه مزيدة ضعفها من املاء وبعضها غري وأيًضا الطعم خيتلف 
فال بد أن تكون الغنم مسماة لكنه ال أبس بذلك إذا وجد ما يدفع الغرر ووجد ما يرفع الشقاق والنزاع إذا  

ؤخذ عاجاًل ولو ابلتدريج لكنه عاجل يشرع املشاري يف أخذه عند دفع مثنه كان يؤخذ عاجاًل إذا كان ي



أيخذ يشرع املشاري يف أخذه عند دفع مثنه كأنه يريد رمحه هللا تعاىل أنه يؤخذ يف وقته هذا ما يفهم من  
ا دفع كالمه لكن لو كان ابلتدريج يعين على على فهمنا األول للكالم أنه أيخذه ابلتدريج ألن املسألة إذ

وأخذ ما فيه أدىن إشكال وال خيالف فيه أحد لكن اللي حيصل فيه اإلشكال أن يدفع القيمة لشيء يستمر 
ملدة شهر شهرين لكن ال بد من حتديد املدة وقطع وقطع ما يفضي إىل النزاع يشرع املشاري يف يف أخذه 

الِقربة الكبرية واملزادة لكن الراوية كبرية كبرية عند دفع الثمن وإمنا مثل ذلك مبنزلة راوية زيد الراوية الوعاء مثل 
تستوعب ميكن أكثر من ثالث وأربع ومخس قرب مبنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين افرض 
أنه برميل زيت برميل يشاري من هذا الزيت بدينار أو دينارين ويعطيه القيمة يعطيه الذهب ويشار  عليه أن 

وال يكون بيعها بيًعا  هفهذا ال أبس به فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إال ذهبيكيل له منها 
وال يكون بينهما بيًعا سواء أخذ يف وقته أو انشقت الراوية وخترقت وذهب الزيت يف وقته أو كان ذلك على 

ية وقال أان آخذه ابلتدريج  التدريج ال يكون بينهما بيع افارض أنه اشارى مائة رِطل من الزيت من هذه الراو 
كل يوم نصف رطل مث بعد ذلك تلف ما يف هذه الراوية يعود عليه فيأخذ القيمة منه ملاذا؟ ألنه مل يستوِف 
فالضمان من ضمان البائع ألنه مل يتم االستيفاء مل يتم االستيفاء والضمان من ضمان البائع فريجع عليه 

كل شيء كان حاضرًا كل شيء كان حاضرًا يشارى على وجهه مثل   بذهبه وال يكون حينئٍذ بينهما بيع وأما
اللنب إذا ُحلب والرطب يستجىن يعين جيىن فيأخذ املبتاع يوما بيوم فال أبس به هذه الصورة األوىل يوم بيوم 
فال أبس به أما إن كان ينقده الثمن مع استيفائه حلصة اليوم فهذا ال إشكال فيه ألبتة لكن إن قدم له 

مة واستوّف ذلك كل يوم بيومه فقد حيصل فيه شيء من الغرر أو شيء من النزاع فإذا ضبط األمر القي
بشرو  واتفاقية متقنة بني الطرفني فال فال شيء فيه إن شاء هللا تعاىل فيأخذ املبتاع يوما بيوم فال أبس به 

اشار  عليه مائة صاع من هذا  فإن فين قبل أن يستويف املشاري فإن فين قبل أن يستويف املشاري ما اشارى
التمر املعني  مث بعد ذلك ملا استوّف مخسني قال وهللا انتهى اللي ابلنخل حنا مقدرينه مائة وصار مخسني فإن 
فين قبل أن أو تلف وهو مازال يف ضمانه ضمان البائع فإن فين قبل أن أن يستويف املشاري ما اشارى رد 

النصف الثلث الربع أكثر أقل حبساب ما بقي أو أيخذ منه املشاري  عليه البائع من ذهبه حبساب ما بقي
سلعة مبا بقي له سلعة مبا بقي له وهللا النخل انتهى شاري مائة صاع أخذت مخسني ما عندي مخسني اثنية 
حنا مقدرين أهنا تيب تويف املائة ما وف ت قال طيب عطنا ابلبقية واخلمسني الثانية عنب عطنا عنب أو أي 

ة أخرى أو أيخذ منه املشاري سلعة مبا بقي له هل نقول أن هذا مستحق متر فإذا أخذ سلعة أخرى مثر 
يشار  أن تكون هذه السلعة مما تباع به السلعة األوىل نسيئة حبيث لو أخذ كان مشاري متر فانتهى التمر 

ول إنه ابع احلنطة قبل أن يستويف نصيبه فقال هذا العيش ابقي خذ عشرة آصع حنطة مبا بقي لك هل نق
 اشارى احلنطة ابلتمر الذي يف ذمته أو اشاراه ابلدراهم اليت يف ذمته.



 طالب: ابلدراهم.
يعين الصفقة األوىل مىت يتم فيها البيع ابالستيفاء ابالستيفاء اآلن ما استحق التمر املضمون يف ذمة البائع 

ويف ومت استيفاؤه مث تلف بعد ذلك نقول ال الثمن ألنه مازالت السلعة من ضمانه ولكن لو قلنا أنه استُ 
 ضمان على البائع أصالً ولذا يقول أو أيخذ من املشاري سلعة مبا بقي له ياراضيان عليها.
 طالب: ... أحسن هللا إليك ... بصاع سكري قضى السكري قال له خذ برحي جيوز؟

 هو اآلن ما بعد استوّف.
 على صورة ... وأهنا ....لكن مثالً لو رجعنا طالب: هو ما استوّف 

هذا إذا قلنا أن الصفقة ثبتت إذا قلنا ثبتت وال تثبت إال ابالستيفاء فهي مازالت من ضمان البائع لكن لو 
ال،  اأنه ملا اشارى السكري جذ ه ووضعه يف جهة وحازه ولو تلف صار من ضمانه مث قال أعطين مكانه قلن

 نعم.
 طالب: .............. 

 عدت أفضل.ال، كل ما أب
 طالب: .............. 

على كل حال حنا نقول املضمون يف ذمة البائع القيمة ألن السلعة ما بعد ثبتت من ضمان املشاري ألنه مل 
فالذي يف الذمة دراهم أيخذ مكان الدراهم ما شاء لكن ال أيخذ دراهم عملة  فومادام مل يستو  فيستو 

يء ألنه لو اشارى بذهب مثاًل أعطاه مائة دينار وقال أريد كذا اثنية فضة واال شيء ويتفارقان بينهما ش
صاع من التمر ما وّف بقي يف ذمته بقدر ما بقي من الذهب بقي ثالثني دينار مثاًل قال أعطين هبا ثالمثائة 

ثالمثائة درهم جيوز واال ما جيوز؟ صار صرف وجاء يف احلديث أهنم يبيعون حديث ابن عمر يبيعون  ةفض
ابلداننري ويستوفون ابلدراهم وجاء يف اخلرب ال أبس ما مل يفارقا وبينهم شيء ألنه صرف حايل صرف اإلبل 

آين اآلن مىت حصل الصرف؟ حصل يف هذا الوقت فكونه يقبض الدراهم فكأنه أقبضه الداننري وأخذ 
كروه ألنه يدخله الدراهم واحلديث فيه كالم حديث ابن عمر وال يفارقه حىت أيخذها فإن فارقه فإن ذلك م

الدين ابلدين ألن اللي يف ذمة البائع دين السلعة ما ُتستوّف إىل يف وقتها فهي دين فإذا قال له تعطيين 
مكانه وال تنقد يل كأنه ابعه الدين ابلدين وقد هني عن بيع الكالئ ابلكالئ واملراد به بيع الدين ابلدين 

ابلدين شبه املتفق عليه فإن وقع يف بيعهما أجل فإنه مكروه واحلديث أيًضا فيه كالم لكن مفاده بيع الدين 
فإنه مكروه وال حيل فيه أتخري وال نظرة ألنه يارتب عليه إن وقع يف بيعهما أجل فإنه مكروه وال حيل فيه 
أتخري وال نظرة والنظرة هي التأخري وال يصلح إال بصفة معلومة نعم لئال يقع فيه النزاع قال أعطين بدل 

ني الباقية من مثرة العنب إذا طاب هذا فيه أتخري فيه أتخري أو من مثرة العيش واحلب إذا طاب إذا اخلمس



اشتد يقول فإن وقع يف بيعهما أجل فإنه مكروه وال حيل وال حيل فيه أتخري وال نظرة ولذلك يقول فإنه 
فة معلومة إىل أجل مسمى مكروه والكراهة عنده هنا حترمي وال يصلح إال بصفة معلومة وال يصلح إال بص

فيضمن ذلك البائع للمبتاع وال يسمى ذلك يف حائط بعينه وال يف غنم أبعياهنا يكون حكمه حكم السَلم 
وال يصلح إال بصفة معلومة إىل أجل مسمى من أراد أن يسلف فليسلف يف كيل ووزن معلوم إىل أجل 

لك يف حائط بعينه وال يف غنم بعينها ملاذا؟ معلوم فيضمن ذلك البائع للمبتاع وال يسمي أو وال يسمى ذ
 ملاذا ال يسمي أو ال يسمى؟ نعم إيش؟

 طالب: ................. 
نعم ألهنا قد هتلكها فال يضمنها البائع لكن قبل القبض أليست من ضمانه هلكت أو بقيت إذا هلكت 

أصل هذه املسألة أصل هذه قبل أن يستوفيها املشاري فهي من ضمانه يعين أنيت إىل السلم الذي هو 
املسألة يعين لو قال أان أعطيك ألف رايل على أن تبيع يل مثر هذه النخلة وهذه النخلة وتلك النخلة 
والنخلة األربع النخالت هذه تبيعها علي  إذا صح بيعه وطاب أكله أان بعطيك ألف رايل بثمر هذه 

ى أن أتتيين مبائة صاع غري مسمات النخل مبائة النخالت األربع أو السلم أن يقول له خذ هذه األلف عل
صاع إىل وزن كيل معلوم وأجل معلوم ما فيه أدىن إشكال حبيث لو تلف متر هذه النخالت األربع أيخذ من 
غريها لكن لو مساها وقال وهللا أان ابيع تلك النخالت وكلهن حتت القدر نعم غرر غرر فال بد من أن 

يف األعيان وسئل مالك عن الرجل يشاري من الرجل احلائط فيه ألوان من يكون موصوف يف الذمة ما هو 
النخل من العجوة والكبيس والَعذق العجوة معروفة اليت جاء جاء النص مبدحها وأهنا أن األكل منها يف أول 

ال من تصبح بسبع مترات من عجوة العالية أو املدينة مل يضره يف ذلك اليوم َسم و »النهار إذا أكل منها 
هذه ممدوحة بال شك لكن هذا النص جاء أيًضا ابإلطالق من من سبع مترات وترًا وجاء أيًضا  «سحر

تقييده من متر املدينة أو متر العالية ويرد على هذا أنه لو أكل من متر أي بلد هل يدخل عمالً ابملطلق أو ال 
دينة ما نفعت ال شك أن البلد له أثر بد من أن تكون عجوة ومن املدينة حبيث لو ُزرعت العجوة يف غري امل

املدينة هلا فضل هلا مزيد فضل وهذا النوع أيًضا جاء ختصيصه جاء ذكره لكن هل نقول أن هذا من أفراد 
 العام ال يقتضي التخصيص؟ وإمنا هو أوىل من غريه كما هو املقرر؟

 طالب: ................. 
نسان على أن أيكل يف أول النهار يستصبح بسبع مترات من أفراد العام فال يقتضي التخصيص فيحرص اإل

إن كانت من اخلاص عجوة املدينة ال أبس إن كان فيه نوع خصوصية وهو عجوة من غري املدينة فهو ال 
أبس وإن كان فيه خصوصية من حيث البلد من املدينة دون العجوة فال أبس وإن مل يتحقق فيه الوصفان 

 .فال أبس إن شاء هللا تعاىل



 طالب: ................. 
 ال، ما هو بعجوته عجوة ذاك البلد.

 طالب: ................. 
ولو كان، عجوة ذلك البلد، يقول من العجوة والكبيس الكبيس نوع من أنواع التمر نوع جيد وذكر ابن 

أنواع من التمر عذق ابن اجلوزي يف املدينة ستمائة نوع من التمر ستمائة نوع من التمر والَعْذِق العذق قالوا 
طاب وعذق ابن زيد وعذق فالن كما يقال اآلن نبتة فالن نبتة علي نبتة سيف نبتة.. أنواع وأجناس وأنواع 
التمر يعين شيء ال خيطر على البال كثرهتا من العجوة يقول سئل مالك عن الرجل يشاري من الرجل احلائط 

ذق وغري ذلك من ألوان التمر فيستثين منها مثر النخلة أو فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعَ 
النخالت خيتارها من خنله فقال مالك ذلك ال يصلح ألنه إذا صنع ذلك ترك مثر النخلة من العجوة ومكيلة 
مثرها مخسة عشر صاًعا وأخذ مكاهنا مثر خنلة من الكبيس ومكيلة مثرها عشرة أصوُع فإن أخذ العجوة اليت 

شر صاًعا وترك اليت فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشارى العجوة ابلكبيس متفاضالً فيها مخسة ع
والتمر جنس واحد ال جيوز بيعه متفاضالً ولذلك مثل أن يقول الرجل الرجل للرجل بني يدي ُصرَب من التمر 

العذق اثين  قد َصربَّ العجوة وجعلها مخسة عشر صاًعا وجعل صربة الكبيس عشرة آصع وجعل وجعل صربة
عشر صاًعا فأعطى صاحب الدينار على أنه خيتار فيأخذ أي تلك الصور شاء قال مالك فهذا ال يصلح 
وش املانع من هذا؟ يعين قبل ثبوت العقد قبل ثبوت العقد هل يوجد ما مينع أليس له أن خيتار قبل ثبوت 

بل ثبوت العقد لكن إذا ثبت العقد ال، العقد ما هو دراهم خيتار العجوة خيتار كبيس خيتار اللي هو ييب ق
صار له متر ما صار له دراهم فهو حينئٍذ يبيع التمر ابلتمر اآلن عندان مسألة لو جئت لصاحب سيارات 
وأنت حمتاج للسيارة قال لك هذه السيارة خبمسني ألف نقد واال بستني إىل سنة وقبل إبرام العقد اخارت 

إشكال لكن لو أنك أبرمت العقد على التخيري على التخيري كتبت  أحد االختيارين فيه إشكال؟ ما فيه
العقد أنت وايه على أنك إن جئت ابلدراهم كذا فهي كذا وإن جئت مل أتت هبا إال بعد سنة فهي كذا 

 نقول ال، نعم كيف؟
 طالب: ................. 

ئٍذ يكون اخليار للمشاري اخليار وشلون ما تقرر؟ إال تقرر أحد األمرين أحد األمرين أحد األمرين وحين
للمشاري إن ذهب ووجد من يقرضه أخذه ابخلمسني وإن ما وجد فعلى العقد نقول هذا ما جيوز ال جيوز 
ألنه كأنه ابع اخلمسني بستني وإذا ثبتت له العجوة اليت هي عشرة آصع مث قال بدهلا يل ابلكبيس خبمسة 

فال يوجد ما مينع قال مالك فهذا وسئل مالك عن الرجل عشر صاع قلنا ال، أما قبل أن تثبت الصفقة 
يشاري الرطب من صاحب احلائط وسئل مالك عن الرجل يشاري الرطب من صاحب احلائط فيسلفه 



الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك احلائط قال مالك حياسب صاحب احلائط مث أيخذ ما بقي له من 
دة شهر مث ملا أهنى نصف املدة تلف حياسبه أيخذ نصف الدينار ديناره قدم له دينار وقال أان ابخذ متر مل

عما بقي مث أيخذ ما بقي له من ديناره إذا كان أخذ بثلث الدينار رطبا أخذ بثلث دينار أخذ بثلثني أخذ 
بثلث الذي بقي له أخذ بثلثي دينار أخذ ثلث الدينار الباقي وإن كان ثالثة أرابع دينار رطبا أخذ الربع 

بقي وكذلك لو ما أخذ إال بربع أيخذ ثالثة األرابع أو ياراضيان بينهما أو ياراضيان بينهما قال وهللا الذي 
هالنصف اللي أنت أخذت يف أول التمر قبل أن يكثر التمر يف السوق والنصف الثاين بعد أن كثر التمر يف 

لك األمر ال يعدومها األمر ال السوق وش رأيك يكون النصف األول بقيمة ثلثي اجلميع إذا تراضيا على ذ
يعدومها أو ياراضيان بينهما فيأخذ مبا بقي له من ديناره عند صاحب احلائط ما بدا له يشاري مبا بقي له ما 
بدا له من السلع إن أحب أن أيخذ مترًا أو سلعة سوى التمر أخذها مبا فضل له ألنه اآلن بتلف األول 

تقر يف ذمته مال فعلى هذا أيخذ هبذا املال ما شاء أخذها مبا فضل له استقر يف ذمته متر واال مال؟ مال اس
فإن أخذ مترًا أو سلعة أخرى فال يفارقه حىت يستوفيه منه ألن فيه شوب أنه ابعه متر بتمر مع عدم التقابض 

تماثل لكن أيًضا إذا قال له إذا كان ال جيوز له أن يفارقه حىت يستويف إًذا ال بد من متاثل ال بد من ال
 حينئذ، نعم.

 طالب: .............. 
ألن فيه شوب يعين يقول كأنه فيه شوب أنه اشارى متر بتمر متره اجلديد ابلتمر القدمي متره الذي تلف بتمره 
اجلديد لكن الذي يقول وش املانع؟ يقول ما ثبت له متر ثبت له دراهم وهو ما يفيده كالم مالك األول أنه 

هم فإذا كان يف ذمته الثابت نصيبه من الدراهم فال مينع أن أيخذ به مترًا لكن هذه أيخذ نصيبه من الدرا
املسألة ال شك أهنا فيها شبه من الراب فهي مسألة تُتقى مثل هذا مثل هذا ألنه يف األصل له متر وأخذ 

 مكانه متر آخر.
 طالب: .............. 

مالك وإمنا هذا مبنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها ال، لو قبض املال البديل ما فيه أدىن إشكال قال 
الَعمَّال لغري ذلك من األعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك  أوالنجار  أو أو يؤاجر غالمه اخليا 

الغالم يكري الرجل الرجل راحلة يقول هذه الراحلة ملدة شهر حتج عليها وترجع لكن اآلن ابقي ما بعد جاء 
كثر كراء السيارات السيارات تؤجر وأماكن األجرة كثرية اآلن لو جاء شخص قال أان كثريًا ما أقدم وقته وي

إىل الرايض من أجل من أجل املراجعات واملراجعات فمر على شركة ليموزين وقال هذا ألف ملدة سنة يصح 
ة مرة احتمال جيي واال ما يصح؟ يف مجيع مراجعاته ألنه خالف يف خالل هذه السنة احتمال جيي مائ

مخسني مرة احتمال ما جيي إىل عشر مرات هذا غرر لكن لو قال له هذه مائة يف مقابل أين أستأجر منك 



السيارة عشر مرات ومدة أجرة كل مثاًل على سبيل املثال يوم أو يومني كل مرة حيدد بينهم بدقة حينئٍذ إذا 
رة ذلك الغالم وكراء ذلك املسكن أو تلك انتفى الغرر صلح هذا ويستلف ذلك ويستلف ويستلف إجا

الراحلة فالتقدمي مبنزلة االستالف مث حيدث يف ذلك حدث مبوت أو غري ذلك يعين شركة الليموزين ألغيت 
فرييد رب الراحلة أو العبد أو املسكن الشركة ترد على ما أخذت من الناس إال الذي سل فه ما بقي من كراء 

كراء املسِكن حياسب صاحبه مبا استوّف من ذلك إن كان استوّف نصف حقه رد الراحلة أو إجارة العبد أو  
عليه النصف الباقي الذي عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي وهذا كما 

 تقدم، نعم.
 طالب: .............. 

أضعاف غريه يعين مثل ما قال ال، هذا فيه غرر وجهالة هذا غرر هذا غرر ألن بعض الناس أيكل ثالثة 
عطنا مخسني وكل إىل أن تشبع كل إىل أن تشبع هذا موجود يف يف املطاعم وغريه البوفيهات موجود وال 
شك أن هذا فيه غرر اجلهالة بعض الناس أيكل ضعف ما أيكل غريه هذا كثري وإما ثالثة أضعاف هذا 

ة على مثل هذا كثرية قال مالك وال يصلح التسليف موجود ويضطر يضر بنفسه ويضر بصاحبه واآلاثر املارتب
يف شيء من هذا وال يصلح التسليف يف شيء من هذا يسلَّف فيه بعينه إال أن يقبض املسلِ ف ما سلف فيه 
عند دفعه الذهب إىل صاحبه يعين يقبض السلعة يقبض السلعة يقبض العبد أو الراحلة أو املسِكن إذا قبض 

فيه إشكال؟ هل حيتاج مثل هذا إىل تنصيص قد ال حيتاج إىل تنصيص مثل هذا  هذا الثمن وقبض املثمن
املشاري يعطيه الثمن وذاك يقبضه السلعة أو يبدأ فيما اشارى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إىل 
صاحبه ال يصلح أن يكون يف شيء من ذلك أتخري وال أجل هذا إذا اشاُري على أساس أنه حال أما إذا 

 يتفقان؟ فعلى مااُري ابلتأجيل اش
 طالب: .............. 
 البوفيه املفتوح؟ وش فيه؟
 طالب: .............. 

على مخسمائة وجبة معروفة لدى الطرفني أو جرت العادة هبا سهل ثالمثائة مخسمائة وجبة ما فيها إشكال 
 معروفة، هاه..

 طالب: .............. 
 ثالمثائة إيش؟

 ....... طالب: .......



ثالمثائة شخص يعاملون معاملة أوسا  الناس وجرت جرى العرف بذلك لكن بعض الناس هذا اللي يقال 
له الرهان هذا اللي بينهم وبدالً من أن أيكل صحنني أيكل عشرة صحون مثل ما أيكل دجاجة أيكل عشر 

 دجاج يوجد هذا.
 طالب: .............. 

ف الناس وعاداهتم وجرت العادة يف هذا سهل يعين أنت تدخل املطعم هي صورتني إما ميكن رده إىل أعرا
وتعطيه عشرة يعطيك طعام نفر بنص دجاجة معروف عند الناس لكن لو جاء وأعطيته عشرة وطالبته 

 كبري عليه ذبيحة ميكن؟! ما ميكن أو على العكس بعد أعطاك شيء ما يسوي بك شيء.  بتبسي
 طالب: .............. 

أمور متعارف عليها لكن إذا قال لك ُكْل ما شئت هات مخسني وكل ما شئت هذا ال شك أن فيه ال، هذا 
ضرر على الطرفني قال مالك وتفسري ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل ُأَسلفك براحلتك فالنة أركبها 

ماتت شاتتنا الشاة  يف احلج إطالق فالنة يف غري اآلدميني مردود عند مجع من أهل اللغة لكنه جاء احلديث
فالنة جاء ميمونة مستها قالت فالنة كنت عنها فال أبس به أسلفك براحلتك فالنة أركبها املقصود أهنا حتدد 

بها يف احلج وبينه وبني احلج أجل من الزمان لكن قبل الزمحة ميكن إذا قرب احلج ما جيد فيحجز قبل ركأ
ن أو يقول مثل ذلك يف العبد أو املسكن فإنه إذا صنع ذلك  أركبها يف احلج وبينه وبني احلج أجل من الزما

كان إمنا يسلفه ذهبا على أنه مىت ما وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك األجل الذي مسى له فهي له بذلك 
وهي هذه بعينها لكن ما يقول وهللا هذه ما  هالكراء وإن حدث هبا حدث من موت أو غريه رد عليه ذهب

من كل وجه وأنت ما لك إال تودع مكة وقل مثل هذا فيما لو دفع إىل احلملة مثالً  تفرق عنها هذه أختها
وقال احلج ابلباص كم؟ قالوا ثالثة آالف الطائرة كم؟ مخسة آالف قال نيب حنج على ابص وجابوا له ابص 

م إذا متوقع ألفني ومخسة جابوا له ابص تسعني هل له أن يرد؟ أليس له مراده أن يصل مكة يصل مكة نع
إذا غلب على ظنه أنه يتأخر يف طريقه وأنه بدل من يصل بيوم تيب أتخذ عليه ثالثة أايم أو أربعة له أن أن 
يناقش يف املوضوع لكن السيارات تؤخذ ابلوسط ال اجلديد مرة وال القدمي مرة املقصود أهنا نوع يوصل إىل 

ج أجل من زمان أو يقول مثل ذلك يف العبد أو املراد جرت العادة يف أنه يوصل إىل املراد وبينه وبني احل
املسكن يستأجر عبد ليعمل عنده ملدة شهر شهرين أو يسكن ابألجرة ملدة شهر أو شهرين أو سنة فإنه إذا 
صنع ذلك كان إمنا يسلِ فه ذهًبا العبد مات والبيت املستأجر هتدم يرجع عليه مباله بذهبه لكن أنت افارض 

بعشرة آالف قال أان ال آيت إال بعد شهرين ترى العقد ما يبدأ إال بعد شهرين مث بعد أن البيت املتفق عليه 
ذلك خالل هالشهرين تعب على هذي الشقة ورممها صاحبها وبدل ما تستحق عشرة آالف صارت تؤجر 

ها لك بعشرين تؤجر بعشرين هل له أن يُلزِم املستأجر بدفع العشرين؟ ألنه تصرف بغري أذنه نعم لو قال أرمم



وتزيد يف األجرة فعالم يتفقان فإنه إذا صنع ذلك كان إمنا يسلفه ذهبا على أنه إن وجد على إنه إن وجد 
تلك الراحلة صحيحة لذلك األجل الذي مسى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث هبا حدث من موت أو 

تغري ابلنقص جيعل املستأجر ال غريه ردَّ عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده أمانة قرض عنده لكن
ابخليار أما التغري ابلزايدة هل جيعل املؤجر ابخليار من دون إذن املستأجر؟ ال، ال جيعله ابخليار وحينئٍذ 
للمستأجر أن خيري إذا زادت إذا رممها ونظمها ورتبها وصارت تستحق أكثر لكن هل للمستأجر أن يرفض؟ 

حيح أنت تعبت وتكلفت ورممت لكن أان أريدها على الصفة األوىل يقول أان ال أريدها على هذه الصفة ص
 له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم هات.

 طالب: .............. 
اتفقوا على أن هذه الشقة بعشرة آالف قال أان ما أان جباي أسكن إال بعد رمضان قال صاحبها أان بيين 

سوى فلما رممها ونظمها ورتبها وفرشها صارت وبني رمضان أرمم الشقة أرمم وأصبغ وأفرش وأخليه شقة ت
تستحق عشرين ألف كونه يلزم املستأجر بدفع العشرين ليس له ذلك ألنه تصرف من غري إذنه لكن كون 
املشاري يقول أان ال أريدها هبذه الصفة أان أريد الصفة األوىل ال أقبلها هل نستطيع أن نقول هذه صفتك 

ملستأجر أعطي نفس ما استأجر أعطي نفس ما استأجر وزايدة؟ لكن هل اليت طلبت وزايدة؟ هل يصح أن ا
يلزمه أن أيخذ األفضل أليس يف املسألة شيء من املنة عليه أنه رممها له أال ميكن أن يكون هذا املستأجر 
 ما من من الناس اللي ما هلم نظر يف الدنيا؟ وهذه الزخرفات وهذه ختل به وتضر به يف عباداته يقول أان وهللا

أيب هاملسكن أان ما يناسبين وإذا رفضه لغرض صحيح قُِبل قوله قال مالك إن من فرق بني ذلك القبض إذا 
قبض له وضع وإذا مل يقبض له وضع إذا قبض فهي من ضمانه وإذا مل يقبض فهي من ضمان البائع من 

إذا كان الشيء ظاهر  ؟غررقبض فيه غرر؟ قبض فيه  إذاقبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر 
ومكشوف فال غرر فيه لكن سلعة بكراتني وقبضها وشاهلا بسيارته يقول قبضت أمنت الغرر؟ ال، والسلف 
الذي يكره وأخذ أمرًا معلوما والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلوًما وإمنا مثل ذلك أن يشاري الرجل عبده 

ثر فإن حدث هبما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من الوليدة فيقبضهما وينقد أمثاهنما فإن حدث هبما أ
صاحبه الذي ابتاع منه فهذا ال أبس به وهبذا مضت السنة يف بيع الرقيق، العهدة اليت تقدمت عهدة 
املشاري ثالثة أايم وعهدة السنة ما هي تقدمت مالك يرى األخذ ابلعهدة حبيث لو ماتت خالل ثالثة أايم 

عيب كبري مرض جديد أو قدمي فإن عهدة السنة ترد السلعة مضت السن ة قول فيهم الضمان وإذا ظهر هبا 
مالك مضت السنة إذا قال الصحايب السنة أو مضت السنة هذا مرفوع بال إشكال وإذا قاله التابعي فهو 

 مرفوع مرسل لكن إذا قاله مثل مالك هبذا مضت السنة يف بيع الرقيق، نعم.
 طالب: .................. 



املرفوعة؟ احتمال احتمال أن  -عليه الصالة والسالم-يُظن أن السنة يف كالم مالك املنسوبة إىل النيب  أال
سنة اخللفاء أو عادة الناس جرت أو  يكون السنة املرفوعة وهذا هو األقوى واحتمال أن تكون سنة البلد

ه املسألة اليت هي مسألة العهدة هبذا سنتهم أو الضمان الذي تقدم والعهدة ثبت عنده خبرب ولعله يريد هذ
وحييل على احلديث السابع قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إىل أجل يقبض 
العبد أو الرحل إىل ذلك األجل فقد عمل مبا ال يصلح ال هو قبض ما استكرى أو استأجر قال مالك من 

أجل يقبض العبد أو الراحلة إىل ذلك األجل اآلن هو قبض  استأجر عبًدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إىل
واألجل ملدة اإلجارة أو األجل ملدة االستالم؟ من استأجر عبًدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إىل أجل 
يقبض العبَد أو الراحلة إىل ذلك األجل فقد عمل مبا ال يصلح ال هو قبض ما استكرى أو استأجر وال هو 

يكون ضامًنا على صاحبها يستوفيه هذه املسألة األخرية إىل أجل يعين بعد شهر بعد شهرين  سلَّف يف دينه
تعطيين العبد تعطيين الدار تعطيين كذا فيقبض العبد أو الراحلة إىل ذلك األجل فقد عمل مبا ال يصلح يعين 

حىت يستوفيه  عنده ال هو قبض ما استكرى أو استأجر وال هو سلف يف دين يكون ضامًنا على صاحبه
فاألجل يف الطرفني ما أعطاه الدراهم وال أخذ السلعة اآلن يقول ما استأجر عبًدا بعينه أو تكارى راحلة 
بعينها إىل أجل يقبض العبد أو الراحلة إىل ذلك األجل فقد عمل مبا ال يصلح هذا حممول على أن األجل 

أان بعد شهرين وصاحب املال قال أان وهللا ما  هي جباهزة إاليف الطرفني صاحب السلعة قال أان وهللا ما 
 معطيك وأان ما بعد.. خلهن بعدين، نعم.

  ما بعد استلمت طالب:
فيجعله عند االستالم فقد عمل مبا ال يصلح وبيع دين بدين يف بيع هذا بيع دين بدين كونه ال يثبت العقد 

ن وقال مادام ما أنت مسلم السلعة إال بعد إال إذا سل مه هذا اشار  أنه ما يسلمه السلعة إال بعد شهري
شهرين خل درامهي عندي بعد شهرين اآلن ما ثبت عقد وإذا حصل التقابض بينهما انتهى انتهى العقد 

 وجد العقد ظاهر واال ما هو بظاهر؟
 طالب: .................. 

 طيب موصوفة موصوفة وصف دقيق.
 طالب: .................. 

 م يف العربون مضى الكالم يف العربون.عربون مضى الكال
 طالب: دفعات دفعات منجم.

إيه ما فيه ما مينع إذا كان موصوف موصوف وصف دقيق حبيث لو اختلف الوصف صار للطرف الثاين 
خيار اخللف يف الصفة ما يلزم حىت ييب جيوز بيع موصوف بدون سلم جيوز بيع املوصوف أن يكون املبيع 



أو يكون معلوًما إما برؤية أو بوصف يعين وصف كاشف فقد عمل عمل مبا ال يصلح ال معلوًما إما برؤية 
هو قبض ما استكرى أو استأجر وال هو سلف يف دين يعين ال هو ابللي أعطى صاحب املال ماله وال هو 

 ابللي أخذ السلعة يكون ضامًنا على صاحبها حىت يستوفيه.
 ده ورسوله..وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عب
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 كتاب البيوع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 سم.
 أحسن هللا إليك.

م هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد بس
 وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام.

ا  األمر اجملتمع عليه عندان أن من ابتاع شيئً قال املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب بيع الفاكهة قال مالك رمحه هللا
ا بيد من الفاكهة من رطبها أو ايبسها فإنه ال يبيعه حىت يستوفيه وال يباع شيء منها بعضه ببعض إال يدً 

ا وما كان منه وما كان منها مما ييبس فيصري فاكهة ايبسة تدخر تدخر وتؤكل فال يباع بعضه ببعض إال يدً 
ا واحد فإن كان من صنفني خمتلفني فال أبس أبن يباع منه اثنان بواحد يدً  إذا كان من صنفٍ مبثل  بيد ومثالً 

 بيد وال يصلح إىل أجل وما كان منهما مما ال ييبس.
 منها منها.

 أحسن هللا إليك.
ملوز وما كان منها مما ال ييبس وال يدخر وإمنا يؤكل رطًبا كهيئة البطيخ والقثاء واخلربز واجلزر واألترج وا

ا والرمان وما كان مثله وإن يبس مل يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقً 
 ا بيد فإذا مل يدخل فيه شيء من األجل فإنه ال أبس به.أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدً 

 د وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حمم
ميع وهو ما يتفكه ويتلذذ أبكله يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب بيع الفاكهة الفاكهة معروفة لدى اجل

لقدر الزائد على الطعام الذي هو الغذاء واخلضروات وغريها الفاكهة هل هي ربوية أو غري ربوية؟ كل على اب
ا فالفاكهة مطعومة ومن رأى من أن العلة هي الطعم كونه مطعومً  أصله يف علة الراب يف املطعوم فمن رأى

أضاف إىل ذلك كونه مما يكال ويدخر أخرج الفاكهة ألهنا ال تدخر وال تكال وإمنا تباع ابلعد هذا األصل 
فيها وإن استعمل الناس فيها املوازين يقول مالك رمحه هللا تعاىل قبل هذا يف اإلقناع للحجاوي يقول وال 

ي يعين الراب يف مطعوٍم ال يكال وال يوزن كاملعدودات من التفاح والرمان والبطيخ واجلوز والبيض وحنوها جير 
ا نسيئة أيضً  نسيئة ال جيري فيه الراب يباع متفاضالً  هذا ال جيري فيه الراب ومقتضى ذلك أنه يباع متفاضالً 

ا من الفاكهة من رطبها أو أن من ابتاع شيئً  يقول اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل األمر اجملتمع عليه عندان
ايبسها فإنه ال يبيعه حىت يستوفيه فقد ثبت النهي عن بيع هني التجار أن يبيعوا السلع حىت حيوزوها إىل 

اع السلع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم واألمر يف الطعام أشد ألنه جاء فيه نصوص ترحاهلم هنى أن تب
ا بيد هذا دليل على أن ا بيد إال يدً يستوفيه وال يباع شيء منها بعضه ببعض إال يدً ختصه فإنه ال يبيعه حىت 



اإلمام مالك جيري الراب يف الفواكه جيري الراب يف الفواكه وما كان منها مما ييبس فيصري فاكهة ايبسة تدخر 
ال يشار  فيه املثلية مبثل كأنه يتساهل يف الرطب منها ف ا بيد ومثالً وتؤكل فال يباع بعضه ببعض إال يدً 

ا بيد ولو كانت من جنس واحد مع أن القاعدة إذا جرى راب النسيئة جيري راب يشار  فيه أن يكون يدً 
وما كان  «ا بيدفإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً »الفضل إال مع اختالف اجلنس 

ا بيد فال يباع بعضه ببعض إال يدً  ؤكل كالتني مثالً منها مما ييبس فيصري فاكهة فيصري فاكهة ايبسة تدخر وت
مبثل ألنه صار مما يطعم ويدخر يطعم ويدخر جاء االدخار هنا أما لو كانت رطبة فاكهة رطبة ال  ومثالً 
ال جيري فيها الراب وإن جرى فيها علة مل جتر العلة الثانية وكأن اإلمام مالك رأى أنه ملا ختلفت  دخر وحينئذٍ تُ 

مبثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفني  ا بيد ومثالً علتني يتخلف أحد احلكمني إال يدً إحدى ال
ا بيد يعين جيوز فيه التفاضل دون النسأ ألنه اختلفت األصناف خمتلفني فال أبس أن يباع منه اثنان بواحد يدً 

ؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء دخر وإمنا يوفيه النص وال يصلح إىل أجل وما كان منها مما ال ييبس وال يُ 
واخلربز واجلزر واألترج واملوز والرمان وكلها فواكه معروفة والرمان وما كان مثله وإن يبس مل يكن فاكهة بعد 

ا بيد يعين ا أن يؤخذ منه من صنف واحدة واحد يدً ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقً 
ضل فإذا مل يدخل فيه شيء من األجل فإنه ال أبس به كأن اإلمام مالك من سأ وجييز فيه الفمينع فيه النَ 

ذا كان من إل علة متصلة حبكم ألن الربوايت خالل كالمه هذا يرى توزيع احلكم على توزيع العلة يعين ك
خر جنس واحد مينع فيها األمران مينع فيها النوعان من الراب الفضل والنسيئة فإذا كانت مطعومة وتكال وتد

مل جيز فيها األمران إذا كانت مطعومة وال تكال وال تدخر فإهنا جيوز فيها التفاضل وال جيوز فيها النسأ، نعم  
 كيف؟

 طالب: ............... 
 وش فيه؟

 طالب: ............... 
 الصاع الصاع النبوي الصاع النبوي العربة ابلكيل كيل أهل املدينة والوزن وزن أهل مكة.

 ............ طالب: ...
 االدخار كونه يصلح أن يقتات على طول العام.

 طالب: ............... 
 ال ال ال، الثالجة ما هلا، يعين إذا دخلنا الفواكه يف الثالجة اقتتنا منها ملدة سنة ما تؤثر، نعم.

 أحسن هللا إليك. 



صلى -عيد أنه قال أمر رسول هللا ا وعينا حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سربً ابب بيع الذهب ابلفضة تِ 
ا أو كل أربعة من املغامن من ذهب أو فضة فباع كل ثالثة أبربعة عينً  آنيةالسعدين أن يبيعا  -هللا عليه وسلم
لك عن موسى بن دا، وحدثين عن مارُ ف َ  «أربيتما» -صلى هللا عليه وسلم-ا فقال هلما رسول هللا بثالثة عينً 

 -صلى هللا عليه وسلم-يد بن يسار عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا حلباب سعأيب متيم عن أيب ا
وحدثين عن مالك عن انفع عن أيب سعيد  «الدينار ابلدينار والدرهم والدرهم ابلدرهم ال فضل بينهما»قال: 

شفوا ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثل مبثل وال ت»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-اخلدري أن رسول هللا 
ا مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها شيئً  بعضها على بعض وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً 

 وحدثين عن مالك عن محيد بن قيس املكي عن جماهد أنه قال كنت مع عبَد هللا بن.. «ا بناجزغائبً 
 عبِد هللا.

 أحسن هللا إليك.
ما فجاءه صائغ فقال له اي أاب عبد الرمحن إين أصوغ الذهب مث كنت مع عبِد هللا بن عمر رضي هللا عنه

 أبيع الشيء من ذلك أبكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي.
 عمِل.

 أحسن هللا إليك.
قدر عمِل يدي فنهاه عبد هللا عن ذلك فجعل الصائُغ يردد عليه املسألة وعبد هللا ينهاه حىت انتهى إىل ابب 

ة يريد أن يركبها مث قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم ب  املسجد أو إىل دا
ال فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدان إليكم وحدثين عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أيب عامر 

ال تبيعوا الدينار » -صلى هللا عليه وسلم-أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال قال يل رسول هللا 
وحدثين عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أيب  «ابلدينارين وال الدرهم ابلدرمهني

سفيان رضي هللا عنهما ابع ابع سقاية من ذهب أو ورق أبكثر من وزهنا فقال أبو الدرداء رضي هللا عنه 
مبثل فقال له معاوية ما أرى مبثل هذا  ل هذا إال مثالً ينهى عن مث -صلى هللا عليه وسلم-مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه -ا فقال أبو الدرداء من يعذرين من من يعذرين من معاوية أان أخربه عن رسول هللا أبسً 
وخيربين عن رأيه ال أساكنك أبرض أنت هبا مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  -وسلم

مبثل  ب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل معاوية رضي هللا عنه أال تبيع ذلك إال مثالً فذكر ذلك له فكت
وزان بوزن وحدثين عن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن عمر بن اخلطاب قال ال 

مبثل وال  ق إال مثالً شفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق ابلور مبثل وال تُ  الً ثْ تبيعوا الذهب ابلذهب إال مِ 
تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق أحدمها غائب واآلخر انجز وإن استنظرك إىل أن يلج بيته فال 



تنظره إين أخاف عليكم الرماء والرماء هو الراب وحدثين عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن 
مبثل وال تشفوا بعضها  عوا الذهب ابلذهب إال مثالً عمر رضي هللا عنهما أن عمر بن اخلطاب قال ال تبي

ا مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا شيئا منها غائبً  على بعض وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً 
بناجز وإن استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم الرماء إين أخاف عليكم الرم اء والرم اء هو 

رَماء وهو الراب وحدثين عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن حممد أنه قال قال عمر بن اخلطاب رضي الراب ال
هللا عنه الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم والصاع ابلصاع وال يباع كالئ بناجز وحدثين عن مالك عن أيب 

ال أو يوزن مبا يؤكل أو يشرب ب يقول ال راب إال يف ذهب أو فضة أو ما يكالزاند أنه مسع سعيد بن املسيَّ 
وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد يف 

ا أو ا إذا كان تربً األرض قال مالك رمحه هللا وال أبس أن يشاري الرجل الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب جزافً 
ا حىت ا من ذلك جزافً اننري املعدودة فال ينبغي ألحد أن يشاري شيئً ا قد صيغ فأما الدراهم املعدودة والدحليًّ 

ا وليس هذا من بيوع ا فإمنا يراد به الغرر حني يدرك عده ويشارى جزافً يعلم ويعد فإن اشاري ذلك جزافً 
ذلك  ا وإمنا ابتياعاملسلمني فأما ما كان يوزن فأما ما كان يوزن من الترب واحللي فال أبس أن يباع ذلك جزافً 

ا أبس جزافا كهيئة احلنطة والتمر وحنومها من األطعمة اليت تباع جزافا ومثلها يكال فليس يف ابتياع ذلك جزافً 
 ا ويف شيء.ا أو خامتً قال مالك من اشارى مصحفً 

 أو سيفا.
 أحسن هللا إليك.

لذهب بداننري فإنه ا ويف شيء من ذلك ذهبا أو فضة بداننري أو دراهم فإمنا اشاُري من ذلك وفيه اأو سيفً 
ينظر إىل قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثني وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذك جائز ال أبس به إذا كان 

ا بيد وال يكون فيه أتخري وما اشاري من ذلك ابلورق مما فيه الورق نُظر إىل قيمته فإن كان قيمة ذلك يدً 
ا بيد ومل يزل ذلك من جائز ال أبس به إذا كان ذلك يدً  ذلك الثلثني وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك

 أمر الناس عندان.
ا حال يعين غري مضروب يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب بيع الذهب ابلفضة ابلنقدين الذهب والفضة تربً 

ا مضروب مصكوك كل من الذهب والفضة تضرب وتصك لتكون قَيما للمبيعات ملا يباع فالدراهم من وعينً 
الفضة والداننري من الذهب قال حدثين حيىي عن مالك عن حيىي بن سعيد األنصاري قال أو أنه قال يعين 

يوم خيرب السعدين سعد بن أيب وقاص وسعد بن  -صلى هللا عليه وسلم-قال أمر رسول هللا  مرسالً  مرسالً 
غامن من ذهب أو فضة فباع السعدين أن يبيعا آنية من امل -صلى هللا عليه وسلم-عبادة أمر رسول هللا 

ا يعين إذا ابع من آنية الذهب ثالثة من األواين أبربعة من الداننري املضروبة ابجلنس ابع كل ثالثة أبربعة عينً 



أو كل أربعة بثالثة ابع أربعة من األواين بثالثة من الدراهم من الداننري مضروبة أو العكس فقال هلما رسول 
وهذا شك من الراوي أو أو كل أربعة بثالثة شك أو هذه للشك فقال هلما  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ا ما بعتما وهذا يدل على أن الراب عقده ابطل دَّ يعين فرُ  «اد  رُ أربيتما ف َ » -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
حلديث وأنه ال ميكن تصحيحه بل جيب رده بل جيب رده ومل يذكر الرد فيما تقدم من بيع اجلمع ابجلنيب ا

السابق لكن عدم الذكر ليس بذكر للعدم إذا ثبت احلكم خبرب ملزم تثبت به احلجة يكفي عن إيراد غريه من 
النصوص وهذا يف مسائل كثرية يعين جيزم أبنه رواها مجع غفري من الصحابة وممن بعدهم كذلك وال يثبت 

التبليغ فرض فإذا حصل له  «بلغوا عين»إال من طريق واحد وهذا من حفظ هللا هلذا الدين ألن التبليغ فرض 
احلديث مرسل  هذا التبليغ ممن تقوم به احلجة فهي فرض كفاية سقط عن الباقني هذه املغامن مغامن خيرب أوالً 

يقول ابن عبد الرب ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد أنه حدثهما 
 ويبقى مرسل إال أنه فيه واسطة -صلى هللا عليه وسلم-بلغه أن رسول هللا أن عبد هللا بن سلمة حدثه أنه 

حيىي بن سعيد يعين فيه أكثر من واسطة واسطتني يعين معضل حديث الباب والذي ذكره ابن عبد الرب  بني
ر قبل مرسل واملرسل مقبول عند مالك رمحه هللا ومجع من أهل العلم فأمره أسهل قد يقول قائل ملاذا ال ُتكسَّ 

استعمال اآلنية يف األكل والشرب حرام إال ما يُذكر عن بعض الظاهرية والنص صحيح صريح  ؟بيعها
حديث حذيفة وغريه صراحة على حترمي األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة األواين اليت ُغنمت من خيرب 

يكسرمها قبل بيعهما؟ ألن السعدين ببيعها ملاذا مل  -عليه الصالة والسالم-من ذهب وفضة أمر النيب 
االستعمال هلما على صفتهما حمرم ملاذا؟ يعين اشارى شخص من كافر أو غنم صنم لكنه من ذهب أو من 
خشب يبيعه قبل تكسريه؟ تغيري معامله؟ ال، ال بد أن يغري معامله لئال يُعبد فإذا غريت معامله صار مادة خام 

عليه الصالة -كان يستفاد من حطامه هنا ما أمر النيب   ليس بصنم وال فيه ما يدل على ذلك يباع إذا
بتكسريها فلقائل أن يقول أن املمنوع األكل والشرب دون سائر االستعماالت فال مينع أن تباع  -والسالم

إذا كانت تستعمل يف على وجه مباح وقال هبذا بعض العلماء واجلمهور على أن االستعمال مثل األكل 
نع من األكل والشرب مع أن ن االستعمال مثل األكل والشرب حرام ألنه إذا مُ والشرب اجلمهور على أ

 احلاجة قد تدعو إليهما فألن مينع من غريمها من ابب أوىل وهذه حجة اجلمهور، نعم.
 طالب: ............... 

لدنيا ولكم يف فإهنا هلم يف ا»احتمال أن تكون بيعت لغري املسلم، وغري املسلم خماطب بفروع الشريعة قوله: 
ال يعين جتويزها هلم لكن هم الذين يستعملوهنا فهل ميك ن الكافر من من من استعمال ما يستعمله  «اآلخرة

 ولو قلنا هبذا لقلنا يباع عليهم اخلمر. ؟مما هو حمرم على املسلمني
 طالب: ............... 



مل معاملة املسلمني يف مثل هذا ألنه مينع يبقى أن هذا الكافر خماطب بفروع الشريعة مقتضى خطابه أنه يعا
 ا.مما مينع منه املسلم قد يكون املشاري اشار  عليه أن يكسرها وأال يستعملها استعماال حمرمً 

 طالب: ............... 
 وميكن ميكن أنه بيع على الصاغة بيعت على الصاغة وهم يتصرفون فيها بعد معرفتهم للحكم، نعم.

 ... طالب: ............
منهم من قال أنه قبل النهي لكن ما فيه ما يدل النسخ ال يثبت ابالحتمال إذا وجد جامع أقوى منه وخيرب 

التاريخ حيتاج إىل نقض وال يثبت النسخ  ،سنة سبع والنهي هل متقدم أو متأخر؟ حيتاج إىل نقض
 ابالحتمال.

 طالب: ............... 
ن األكل والشرب إذا منع منه مع احلاجة إليه فألن مينع من سائر مثله مثله مثل األكل والشرب بل أشد أل

االستعماالت من ابب أوىل، وحدثين عن مالك عن موسى بن أيب متيم عن أيب احلباب سعيد بن يسار عن 
 «الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم ال فضل بينهما»قال  -صلى هللا عليه وسلم-أيب هريرة أن رسول هللا 

زايدة يف أحد الطرفني درهم وشيء بدرهم دينار وشيء بدينار وهذا ال جيوز إمنا الدينار ابلدينار يعين ال 
ا يقول وحدثين ألن الدراهم والدرهم ابلدرهم والعربة ابلدينار النافق ابلدينار النافق والدرهم النافق أيضً 

ل والنسأ قال وحدثين عن مالك عن والداننري ذهب والذهب جيري فيها الراب فإذا بيعت جبنسها حيرم التفاض
مبثل وزان  ال تبيعوا الذهب إال مثالً »قال  -صلى هللا عليه وسلم-انفع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا 

يعين الزايدة اليسرية حتقق  «مبثل وال تشفوا إال مثالً »ال يزيد هذا وال حبة وال ينقص هذا وال حبة  «بوزن
ا وال تشفوا ال تفضلوا منهم ا يسريً املثلية ولذا حيرم الراب قليله وكثريه ولو كان شيئً  معها املثلية ال تتحقق معها
 شفوا أن الزايدة اليسرية حرام.من أخذ من هذه اللفظة تُ 
 طالب: ............... 

لة ومنه ا حرام ألن الشفوف الزايدة القليا قالوا أن الزايدة وإن كانت يسرية جدً ال، حرام الزايدة اليسرية جدً 
شفافة اإلانء وهي البقية القليلة من املاء فال حجة ملن يقول أن الراب إذا كان يسري فهو مغمور واحلاجة داعية 
والضرورة ال بد منها ويتخلص منه بقدره كل هذا كالم يف مقابل النصوص ال جتوز الزايدة ولو كانت يسرية 

 ال ا زىن ابمرأة وعقد عليها جيوز واال ما جيوز؟لو شخصً أما اإلقدام على العقد احملرم مث تصحيحه فال يعين 
ا والراب يف قول مجع من أهل العلم أعظم من الزان فال جيوز حبال أن يقدم على خيول له أن يفعل هذا أبدً 
ا يقولون حاجة وضرورة ليس بضرورة بل العكس لو اهتم هبذا األمر وشدد يف ا جدً العقد احملرم ولو كان يسريً 

ا يف أسواق املسلمني الناس حيتاجون إىل متشية أمورهم وعموم الشعوب مسلمة يعين ا وجدت مرابيً شأنه مل



دد يف أمر الراب كثريهم انصرف الناس عن املعامالت البنكية فاضطروا والواقع يشهد على ذلك يعين ملا شُ 
ليمة وبعض الشركات البنوك أن يصححوا وملا أعلن عن بعض الشركات اليت الناس يف غفلة عنها أهنا س

مدخولة عشرات الشركات صححت وضعها فال بد من أطر الناس على احلق أما التساهل فال أييت بنتيجة 
ما  ال جيوز ال يوجد دليل على جتاوزهويستمر تستمر املعصية بل تزيد ألان إذا جتاوزان عن واحد ابملائة مع أنه 

ة وبعدين ابخلمسة وقد قيل ابخلمسة مث ما دون الثلث الثلث الفرق بني الواحد واالثنني مث الثالثة كلها يسري 
كثري فما دونه قليل مث بعد ذلك ال يكون على وجه األرض راب كل هذا ال يربر التساهل يف أمر الراب بل 

ا اإلقدام عليه حرام اإلقدام عليه حرام وأما الضرورة تقدر بقدرها نعم ا جدً الراب قليل وهو كثري ولو كان يسريً 
قد توجد حاجة قد توجد حاجة لكن احلاجة ال تبيح ما حرم ابلنصوص القطعية نعم قد تبيح ما تناولته 
القواعد العامة أو املصلحة واملفسدة قد يوجد مثل هذا يتساهل فيه لكن ما أبيح ابلنص الصحيح الصريح 

 والضرورة ما ال يبقى معه ما ما حرم ابلنص الصحيح الصريح ال ميكن جتاوزه إال بضرورة كأكل امليتة مثال
مبثل وال تشفوا بعضها على  ابلورق إال مثالً »الفضة  «وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق»حياة 

يعين حاضر ألن مثل ألن حتدد األصناف فيمنع  «بناجز»يعين مؤجل  «اا منها غائبً بعض وال تبيعوا شيئً 
خالف بني أهل العلم يف منع الصرف مع التأجيل أو مع التفاضل  سأ وهو التأخري والا النَ الفضل ومينع أيضً 

ا يف ذمته آلخر دينار فلما أراد أن يستويف منه قال ما عندي إال ال خالف يف منعه لو افارضنا أن شخصً 
ا بيد أنه ال عشرة دراهم والدينار عشرة دراهم خذ هذه العشرة الدراهم جيوز واال ما جيوز؟ مقتضى قوله يدً 

بل يوفيه الدينار مث بعد ذلك يصرف فمقتضى ذلك أنه ال جيوز لكنهم قالوا املسألة خالفية بني أهل  جيوز
عليه -العلم ال سيما وحديث ابن عمر يف بيع اإلبل ابلدراهم وأخذ مكاهنا داننري أو العكس فقال النيب 

إال  وايف حكم ما يف اليد قالفكأن الذي يف الذمة  «ال أبس ما مل تفارقا وبينكما شيء» -الصالة والسالم
يف دينار يف ذمة آخر صرفه اآلن يعين حبيث ال يفارقان قال ما عندي إال عشرة دراهم قال هات أو يف 

ان مًعا يعين عنده دراهم هذا بذمته لزيد وزيد بذمته له داننري دينار يف ذمة صرفه يف ذمة أخرى فيتقاصَّ 
صرف فيتقاصان معا فذهب مالك إىل اجلواز إىل جواز صرف؟ مقاصة على كالمه نصرف واال ما نَ نَ 

الصورتني وأجاز الشافعي الصورة األوىل دون الثانية يعين يكون يد واحدة حقيقية والثانية حكمية األصل أن 
ا بيد فإذا كانت إحدامها حقيقية واألخرى تكون اليد من قبل الصارف واملصروف له كالمها حقيقية يدً 

ا فيما لو كانت اليد من الصارف وأجاز بعضهم الصورتني مبعىن أنه جيوز أيضً حكمية أجازه بعضهم 
حال يف  واملصروف له حكمية أبن كانت يف ذممهما ويف كل هذه الصور يشار  أن يكون املال حاال ً 

ني ا أبو حنيفة هذه الصورة وإن مل حيل ما يف الذمتالذمتني أما لو كان أحدمها مؤجل والثاين حال فأجاز أيضً 
مبادرة إلبراء الذمة مبادرة إلبراء الذمة يقول أبو حنيفة حتاسبوا وانتهوا من اآلن وكل واحد تفرغ ذمته ولو  



ا بيد واألصل أن تكون حقيقية وأما أن يكون أحدمها حاضر كان ما يف الذمم مؤجل لكن األصل يدً 
يث لصريح احلديث وإن كان والثاين غائب وإن كان يف ذمته فال شك أن هذا فيه خمالفة لصريح احلد

حديث ابن عمر يف استيفاء الدراهم عن الداننري قد يدل الصورة األوىل مع أنه خمتلف فيه وحدثين عن 
 مالك.

طالب: ملا يدخل إىل متجر ويطلب صرف مخسمائة رايل ويقول ما عندي شيء إال ميتني والباقي بعدين 
 هذا يكثر.

ا بيد لكن قالوا املخرج يف مثل هذا أن يقارض منه ، هذا ال جيوز إال يدً ا بيد الال، مثل هذا ال جيوز إال يدً 
 املائتني وجيعل اخلمسمائة رهن عنده فيخرج بذلك عن الصرف.

وقال عطن اللي عندك  اريلا وقال عطن والباقي بعدين اشارى له شيء بعشرة ا يسريً طالب: لو اشارى شيئً 
 قال عندي مائتني رايل قال..

صورة الصرف ال أبس وإن كان بعضهم صدر فتوى عن بعض من عن بعض طالب العلم إذا خرجت عن 
أنه إذا اشارى سلعة وأعطاه أكثر من قيمتها وأجل الباقي يدخل يف الراب ما أدري ما وجه دخوله هل هذا 
صرف واال بيع؟ ال بد أن خيرج عن كونه صرف بال شك والصرف ليس مبقصود الصرف ليس مبقصود قال 

ا املكي أنه قال كنت مع عبد هللا بن عن مالك عن محيد بن قيس املكي عن جماهد بن جرب أيضً  وحدثين
ن كنت مع عبد هللا بن قد تسكَّ  (فريشي منكم وهواي مْعكم)عمر مع هذا األصل بفتح العني وقد تسكن 

غ الذهب يعين عمر بن اخلطاب فجاءه صائغ قالوا امسه وردان رومي فقال له اي أاب عبد الرمحن إين أصو 
ا مث أبيع الشيء املصوغ من ذلك أبكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عملي عمل ليً فأجعله حُ 

ا ألنه لو جيء له مث يبيعه أبحد عشر دينارً  يدي يعين يصوغ ما وزنه عشرة داننري جيعله حلي قالدة مثالً 
هل الذهب  ار احلادي عشر أجرة أجرة له أوالً بعشرة داننري ليصوغها بدينار أبجرة فعل فاعترب هذا الدين

خترجه الصياغة والصناعة عن كونه ذهب؟ ال، هو ذهب حيرم فيه النسأ والتفاضل من هذه احليثية لكن هل 
أجرة الصائغ ميكن أن تؤخذ مع القيمة األصلية ابلتفاضل ألنه يقول مث أبيع الشيء يعين املصوغ من ذلك 

زيد من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد هللا عن ذلك للراب فجعل الصائغ أبكثر من وزنه فأستفضل أي أ
يردد ويعيد ويكرر وهذه طريقة بعض الذين يسألون يسأل الشيخ فإذا قال له حرام حاول مرتني ثالث لعله 
يتنازل لكن املسألة مسألة دين ما هي مسألة مماكسة وتنازل إذا قال جتب عليك رقبة قال ال لعله كذا أو 

عليك عشرة آصع قال لعله تسعة أو ال هذا ما يقبل املفاوضة املسألة مسألة دين وعبد هللا ينهاه حىت  جيب
انتهى إىل ابب املسجد أو إىل دابة يريد أن يركبها شك الراوي مث قال عبد هللا الدينار ابلدينار والدرهم 

نا وعهدان إليكم وقد بلغنا امتثلنا األمر ابلدرهم ال فضل يعين ال زايدة بينهما هذا عهد يعين وصية نبينا إلي



وقد امتثل رضي هللا عنه وأرضاه وامتثلوا كلهم ومل يبق شيء من  «يبلغ الشاهد الغائب» «بلغوا عين»النبوي 
الدين مل ينقل إىل من بعدهم رضوان هللا عليهم هذه الصورة بيع القالدة املشتملة على عشرة دينا ما زنة 

ا هذه نقل اإلمجاع على عدم جوازها ومل يقل بذلك ما ذُكر إال عن معاوية دينارً  عشرة داننري أبحد عشر
رضي هللا عنه وأرضاه مع أن شيخ اإلسالم يف بعض كتبه جييز مثل هذا وأن الذهب خترجه الصناعة 
والصياغة عن كونه ذهب يصري عرض من عروض التجارة ويقول الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على الرسالة 

ا ومع ذلك مل أجده يف غري املوطأ قال وحدثين عن مالك، ة اإلمام الشافعي هذا حديث صحيح جدً رسال
 نعم.

 طالب: ............... 
 أييت حديث القالدة وفيه األمر بفصلها فصل  الفصوص ال بد منه.

 طالب: ............... 
 ؟كيف يتصور أجرة والذهب من الصائغ

 طالب: ............... 
 عطيه لو أعطاه ذهب.ما ي

 طالب: ............... 
أان أقول لو أن الزبون جاء بذهب من عنده ذهب قدمي قال اصنعه يل جديد وأعطاه دينار ما فيه أبس لكن 

 الذهب كله من البائع؟ ..هذا كيف يقال أنه أجرة وهو ما هو
 طالب: ............... 

صغها يل قالدة وأعطيته دينار أجرة هذا ما فيه إشكال أنت أتيت بعشرة دراهم أو قطعة من الذهب قلت 
صح واال ال؟ لكن لو أنت وجدت عنده قطعة من الذهب بقدر هذه وقلت خذ هذه وصغها يل وأعطيك 

 دينار عن الصياغة اآلن هذا بيع ما هو ما هو أبجرة، نعم.
 طالب: ............... 

ود أنه مادامت السلعة والصياغة الذهب العني كله من ال، لو مل يكن موجود بعد لو مل يكن موجود املقص
ا أما أن جييب الذهب من عنده أو يشاري بوزنه أو يشاري بدراهم إذا الصائغ هذا بيع ما يسمى أجرة أبدً 

ا بيد األجرة ما هلا عالقة قال هذه عشرة داننري صغها قالدة فصاغها ج من هذا فضة بيزيده ما شاء يدً حتر  
رة من أي شيء من أي شيء ألهنا ما تصري يف مقابل الذهب هي يف مقابل الصناعة لكن قالدة يعطيه أج

 الفرق فيما لو كان الذهب من  عند الصائغ ولو مساه أجرة هو بيع ابع العشرة أبحد عشر.
 طالب: ............... 



 راب نعم نعم.
 طالب: ............... 

ا بغى صرف هو ما جاء من أجل الصرف اإلشكال فيما ما فيه شيء ما فيه شيء هذا ما نوى الصرف م
لو كان أان اآلن حمتاج أان عشرة حمتاج عشرة من أعطين اصرف يل هذه املائة أان حباجة ماسة إىل العشرة قال 
ما عندي إال مخسني أتخذ مخسني ومخسني الثانية بكرة أو العصر ال، هنا ال جيوز ألنه صرف لكن قالوا 

 أزق قالوا يقارض منه ما حيتاج وجيعل املبلغ الكبري رهن، نعم.للخروج من هذا امل
 طالب: ............... 

يبيع هذا يريد أن يبيع ما هي مسألة أجرة إذا كان الذهب من الصائغ هو بيي يبيع الذهب هو يريد أن يبيع 
ن ابلذهب من الذهب ما هي مسألة أجرة بيع ذهب عشرة أبحد عشر واألجرة تتصور فيما إذا جاء الزبو 

عنده لكن لو قال له أنت هذه الكتلة من الذهب تعادل عشرة وزهنا قال عشرة داننري شريتها بعشرة داننري 
 خذ عشرة هذه قيمتها عشرة وصغها يل قالدة بدينار ما فيه إشكال انفكت اجلهة.

 طالب: ............... 
 ا بيد.إيه ما فيه إشكال يشاريها وأيخذ يدً 

 ......... طالب: ......
 ال، ال بد أن يشاريها ال بد من التقابض ال بد نعم.

 طالب: ............... 
ا بيد إذا كان مما ال يباع به نسيئة ال جيوز التقسيط وال الذهب األقصاد ما جيوز حبال ال بد أن يكون يدً 

ذهب فال أبس على كل يفارقان وبينهما شيء إن كان مما جيوز أن يباع به نسيئة عرض من عروض التجارة ب
 حال ال يكون هذا التقابض صوري وحيلة.

 طالب: ............... 
 ا بيد.يبيعه بغري الذهب وينتهي اإلشكال له أن يفعل ما شاء بغري الذهب إذا كان يدً 

 طالب: ............... 
أبموال تكون حاضرة  زانيات الدول تغطىيال ال اختلف الصنف يعين لو قلنا هذا يف أول األمر ملا كانت م

لغي كل هذا اآلن التجارات العاملية وميزانية كلها معنوية ما فيها شيء حسي ما فيه شيء حسي لكن اآلن أُ 
 شيء يعين بقوة هذه الدولة قوة سياستها قوة جيشها قوة اقتصادها ترتفع القيمة املعنوية فقط واال ما فيه

األسهم ال ارتبا  بني قيمة السهم وبني حمتوايت الشركة ما وقل مثل هذا يف األسهم هذا من الغرائب يعين 
فيه أدىن ارتبا  قد تكون حمتوايت الشركة مائة ألف يساهم عليها مبائة مليون فما أدري كيف صار شريك 



جبزء مشاع من هذه الشركة إذا اآلن اختلفت األصناف ذهب برايالت اشار ابلسعر الذي تشاء لكن ال بد 
بيعوا كيف »د ألنه يقوم مقام الذهب والفضة رايالت بدوالرات رايالت جبنيهات من الورق ا بيأن يكون يدً 

فلها حكم الذهب والفضة وحدثين عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أيب عامر  «ا بيدشئتم إذا كان يدً 
نارين وال الدرهم ال تبيعوا الدينار ابلدي -صلى هللا عليه وسلم-أن عثمان بن عفان قال قال يل رسول هللا 

ابلدرمهني يعين ال بد من التساوي ال بد من العلم ابلتساوي قال وحدثين عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن أيب سفيان ابع سقاية من ذهب أو فضة السقاية إانء من ذهب أو من فضة 

ارة إال أهنا من جرت عادهتم بذلك يعين مثل املط  يستقى له به املاء ويربد فيه يربد فيها وهذه السقاية تعلق 
ذهب أو فضة ابع سقاية من ذهب بعض أصحاب مالك قال أن املراد ابلسقاية قالدة وال ارتبا  بني هذه 
وهذه يعين ال ال داللة يف اللفظ على القالدة ابع سقاية من ذهب أو فضة أو ورق يعين فضة أبكثر من 

 -صلى هللا عليه وسلم-بو الدرداء عومير أو عامر بن قيس مسعت رسول هللا وزهنا أبكثر من وزهنا فقال أ
مبثل السقاية مصوغة وابعها بداننري أبكثر من وزهنا وجعل الصياغة يف مقابل  ينهى عن مثل ذلك إال مثالً 

مبثل  الً ينهى عن مثل هذا إال مث -صلى هللا عليه وسلم-القدر الزائد فقال له أبو الدرداء مسعت رسول هللا 
مبثل يعين  سواء بسواء جيعالن يف كفيت امليزان وال جيوز أن جيرح أحدمها على اآلخر وال بربع دانق إال مثالً 

د ا يعين كأنه محل النهي عن بيع الذهب ابلذهب على النقو سواء بسواء قال له معاوية ما أرى مبثل هذا أبسً 
عن ابن عباس ال يرى راب الفضل مع ذلك ثبت عنه الفضل ألنه يذكر  فقط املصكوكة أو كان ال يرى راب

ابألسانيد الصحيحة أنه يراه فقال أبو الدرداء من يعذرين من معاوية من يعذرين من معاوية يعين من يرحيين 
من فعله مبا أُعذر به أمام هللا جل وعال يعين فيما يرفع هذا املنكر الذي ارتكبه معاوية أان أخربه عن رسول 

وخيربين عن رأيه؟! وهذا املوقف ال بد منه ال بد منه فيمن يرد النصوص برأيه ال  - عليه وسلمصلى هللا-هللا 
ا أنت هبا وهذا أبلغ يف الزجر كان الناس على أساكنك أبرض أنت هبا يريد أن يهجره ويهجر أرضه أيضً 

سهل وهذا جيامل هذا لكن هللا املستعان كثرت املخالفات ورئي من خيالف وال ينكر عليه وهذا أمر 
للمصلحة وهذا ملا يرجى من ورائه من طمع أو ملا خياف من شره مث بعد ذلك تتابع الناس على عدم 
اإلنكار وخيشى بسبب ذلك من مسخ القلوب نسأل هللا السالمة والعافية حىت يرى الباطل وال يستطيع أن 

ك الشام وذهب إىل املدينة فذكر ذلك له ينكره بل قد يراه حقا مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب تر 
 بوزن هذه القصة بني معاوية وأيب مبثل ووزانً  فكتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية أال تبيع ذلك إال مثالً 

الدرداء أهل العلم يقولون احملفوظ أهنا بني بني معاوية وعبادة بن الصامت اثبتة بني معاوية وعبادة بن 
جاء بني أيب الدرداء ومعاوية ابلشذوذ ألنه خمالفة ومنهم من يقول ال مانع الصامت فبعضهم حيكم على ما 

أن يكون قد أنكر عليه عبادة ونقل وأنكر عليه أبو الدرداء ونقل نقله آخرون قال وحدثين عن مالك عن 



مبثل وال تشفوا على بعض  عبد هللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثالً 
مبثل وال تشفوا بعضها على بعض يعين ال تزيدوا وال  يعين مثل ما تقدم وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً 

تفضلوا بعض هذه األشياء على بعض وال تبيعوا الورق ابلذهب أحدمها غائب واآلخر بناجز لكن الفضل 
خبمسة عشر  بعشرين بسبعة بثمانية من أن يكون صرفه بعشرة يبيعه ابثنا عشر  ال أبس به يبيع الدينار بدالً 

ا بيد ألنه اختلفت هذه األصناف وإن استنظرك إىل أن يلج بيته فال األمر سهل لكن ال بد أن يكون يدً 
تنظره إين أخاف عليكم الر ِماء الرَّماء وهو الراب وال تنظره لو أراد أن يدخل بيته إذا تبايعتم عند الباب قال 

لك ثواين بس ولو استأذن فال تنظره إذا استنظرك إىل أن يلج بيته وعلى هذا ال الثمن داخل أأبفتح وجبيبه 
بد من التقابض الديوي احلقيقي فال يكتفي يف هذا ال شيكات وال سندات وصل وحىت وال شيكات 

قة وال بطاقة صراف يعين أخذ الذهب وأعطاه البطاقة قال رح اصرف يعين اشارى الذهب من احملل مصد  
 لك القيمة من الصراف ال جيوز أييت.. وقال أجيب

 طالب: ............... 
 ولو عنده ما ينقل احلساب بلحظة ال هو ينتقل من حساب املدين لكن ما ينتقل.

 طالب: ............... 
 ما يلزم ما يلزم.

 طالب: ............... 
 خمصوم منه لكن ما دخل حبسابه ذلك ما يدخل.

 طالب: ............... 
 ما يدخل ما يدخل.

 طالب: ............... 
ال ال، هذا ما حيتاج سألنا عنه يقول ينتقل من حساب الساحب لكن ما ينتقل إىل احلساب الثاين إال بعد 

 ا يعين ما هو مثل خذ وهات، نعم.مدة ولو يسرية املقصود أنه ما ينتقل فورً 
 طالب: ............... 

 مطبوخ بشيء مطبوخ أبي شيء؟ 
 طالب: ............... 

 وهذويل ربوايت.
 طالب: ............... 

 ال، ما خرجت ما خرج هو ذهب تتناوله النصوص.



 طالب: ............... 
ولو كان ولو كان هو ذهب على كل حال، فاألمر ليس ابلسهل اي إخوان املسألة مسألة راب حرب هلل 

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ جل وعال: ورسوله قال مجع من أهل العلم يف تفسري قول هللا

قال يبعثون جمانني نسأل هللا السالمة والعافية األمر ليس ابلسهل لكن   ٨٨٢البقرة:  ژ ڀٺ ڀ ڀ ڀ
  الظروف الظروف إذا أان وهللا مستعجل وما أدري إيش واملسألة سهلة وشيء ال ما ينفع هذا.أحياانً 

 حسابه على طول مع التقنية اجلديدة.طالب: أحسن هللا إليك إذا ثبت أنه يدخل يف 
على كل حال اليد احلقيقية ما ثبتت اليد احلقيقية ما ثبتت فمن يثبت الصرف وأحدمها يف الذمة مثل ما 

 ران يثبت مثل هذا وإال فال.نظَّ 
 طالب: ............... 

 ا بيد خذ وهات.ا بيد وش معناه؟ وش معناه يدً يدً 
 طالب: ............... 

 ة حسم هذا الباب املوصل إىل عظيمة موبقة من املوبقات فال بد من قفل الباب.احلكم
 طالب: ............... 

 صح وقد ينطق بكلمة وش الكلمة خيرج هبا من امللة اي إخوان القياس ما هو بوارد يف هذه األمور.
 طالب: ............... 

 تروح تلقى البنك معز ل.فيه فرق تشري والشيك مصدق ما أنت بقابض الشيك مصدق 
 طالب: ............... 

ال ال ما فيه قبض واملدة اللي بني الشيك ذهابك إىل هذا أان أعرف أن اجملمع الفقهي قال أن الشيك 
 ؟ا بيداملصدق يف حكم الدراهم لكن هل هذا قبض حقيقي يدً 

 طالب: ............... 
 ه فال تنظره ما ما ينفع.اي أخي شوف امسع وإن استنظرك إىل أن يلج بيت

 طالب: ............... 
مثل ما ذكران أنه قال أن املأزق يف مثل هذه األمور أن يقرضه املبلغ الذي عنده ويرهن املبلغ الكبري رهن ما 

 يصري صرف يرهن إال إذا مسح له يذهب بدون رهن ما فيه إشكال قرض ما فيه إشكال ويؤجر عليه.
 طالب: ............... 

واآلن واآلن يسمونه مستند لكنه مستند انفق مثل الذهب والفضة ما فيه أحد يرد بيقول اصرب إلني إلني 
يفتح البنك بينما الشيك املصدق يقال لك اصرب ال ال، فرق كبري فرق واضح بينهما، قال وحدثين عن 



يعوا الذهب ابلذهب إال مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال ال تب
مبثل وال تشفوا بعضها على بعض  مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً  مثالً 

ا بناجز يعين ال بد من التماثل والتساوي بدقة وال بد من التقابض وإن استنظرك ا منها غائبً وال تبيعوا شيئً 
عليكم الرماء والرماء هو الراب وحدثين عن مالك أنه بلغه عن القاسم إىل أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف 

بن حممد بن أيب بكر أحد الفقهاء السبعة أنه قال قال عمر بن اخلطاب الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم 
د والصاع ابلصاع يعين من الربوايت وال يباع كالئ يعين مؤجل بناجز يعين حاضر من هذه األمور ألهنا ال ب

فيها من التقابض قال وحدثين عن مالك عن أيب الزاند أنه مسع سعيد بن املسيب يقول ال راب إال يف ذهب 
أو فضة أو ما يكال أو يوزن مبا يؤكل أو يشرب يعين الربوايت اليت جاء ذكرها الستة يقاس عليها ما يكال 

 ويوزن ويدخر ويؤكل، نعم.
 .......طالب: عادة الناس اليوم الصراف هذا ....

 وابيع ذهب واال وشو؟
 طالب: ال، أي بضاعة.

 عايدي.
 طالب: عايدي.

 إيه هذه تباع هبا نسيئة.
 طالب: ما فيها حمذور.

 ما فيه شيء.
 طالب: ما يتحول حبسابه إىل بعد حني.

 ما عليه لو لو ييب يؤجله عليه ملدة سنة صح.
 طالب: احملذور يف..

 الربوايت الذهب والفضة.
 طالب: طيب...

 الراب ما ال يباع هبا نسيئة وانتهى اإلشكال.
 طالب: طيب والعلة يف مثال مبثل وش من املستفيد إذا كان ذهب بذهب وش الفايدة املفقودة.

 أنت حمتاج للرشوة وهو حمتاج هلالدراهم اللي بيشري هبن.
 طالب: يعين اختلف النوعية.



مبثل وما يتصور أنه بيجي بيشري دراهم  هب مثالً ما اختلف الزم امليزان لسان امليزان واحد هذا ذهب بذ
داننري بداننري متساوية من كل وجه أنت تصور أنه بيجيب له عشرة داننري ويقول اصرفها يل بعشرة داننري 
هذا ما فيه فايدة يعين لو جاء واحد وجاب عشرة اريل من فائة الرايل وقال اصرفها يل بعشرة اريل من فئة 

قد يقع يف الزمان السابق ملا كان الذهب  ،بيستفيد صح واال ال؟ فمثل هذا ما يقعالرايل ما فيه أحد 
والفضة ألنه يالحظ على بعضها التكسر يالحظ على بعضها الغش اليسري أو ميكن يسويها بعضهم من 
أجل هذا لكن ابلرايالت ما فيه أدىن فرق بني أنظف رايل وأوسخ رايل ما فيه فرق ما نقول وهللا هذا 

هري مستعمل استعملته األيدي وصار خفيف واال صار وسخ واال مكتوب عليه هو رايل ما ختتلف مت
 قيمته، نعم.

 طالب: ............... 
 الفضل؟

 طالب: ............... 
 ال ال ال، تبقى ربوية والربوي بربوي ونقد بنقد ال.

 طالب: ............... 
 ال ال.

يد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد يف وحدثين عن مالك وعن حيىي بن سع
األرض يعين بعض الناس تصري عنده الدراهم والداننري مث أييت ابملقراض يقص منها شيء يسري ما يؤثر حبيث 
لو وزنت ما يبني وكثري من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والداننري من اإلفساد يف األرض يعين تزييف 

مالت من أعظم الفساد يف األرض نسأل هللا العافية ألن حوائج الناس قامت على هذا فإذا أوجد فيها الع
أدىن شك صار صارت هذه األموال وهذه القيم قيم األشياء اليت ال تقوم حياة الناس إىل هبا صارت عرضة 

ا ينقص قيمتها أو يعرضها لألخذ والرد فقطع الذهب والورق من الفساد يف األرض فينهى عن التعرض هلا مب
للرد كالعمالت الورقية فالتزييف يف مثل هذا أمره عظيم قال مالك وال أبس أن يشاري الرجل الذهب 
ابلفضة والفضة ابلذهب جزاف ملاذا؟ نعم كومة ذهب وكومة فضة فيختلف الصنف وال يشار  التماثل 

الدراهم معدودة كل منهما والداننري املعدودة فال  ا قد صيغ فأماا أو حليً لكن ال بد من التقابض إذا كان تربً 
ا حىت يعلم ويعد كل منهما حيمل كالمه ا من ذلك جزافً ا شيئً ينبغي ال حيل ألحد أن يشاري من ذلك شيئً 

ا عطن من ا لو قال هذا دينارً ا من ذلك جزافً ال على االختالف؟ فال ينبغي أن يشاري شيئً إعلى االحتاد و 
لدراهم جيوز واال ما جيوز؟ اختلفت األصناف اختلفت األصناف هذا ذهب وهذا فضة اللي فوق هاملاصة ا

 هل يلزم الدينار بعشرة أو بثمانية أو هو ما فيه إال مسألة الغرر والغرر حيصل يف يف كالمه األول.



 طالب: وغري الغرر أحسن هللا إليك حفظا للمادة اليت يتعامل الناس هبا ألنه إذا قيدت الدينار...
 انتظر انتظر انتظر أنت معك ألف رايل ووجدت واحد معه صرة دوالرات قلت عطن اللي معك هباأللف.

 طالب: إيه لكن كأن يطرد بني الناس تضر يف العمالت مث حتارق ما يصري له قيمة مثل....
 تم.ما فيه ابيع جزاف لكن خلوان على النصوص النصوص إذا اختلفت األصناف بيعوا كيف شئ ال، أصالً 

 طالب: يعين هو قال هو قال فإن اشارى ذلك فإنه يراد به الغرر هو علل.
حىت بيع الذهب ابلفضة جزاف يرد فيه بيع التمر ابحلنطة جزاف جبزاف يرد فيه بيع التمر ابلدراهم والداننري 

زاف كله  املسألة مفارضة يف أانس يقدرون األمور وخيرصون خرص دقيق واال منعنا بيع اجل ،جزاف يرد فيه
 كله يارتب  عليه غرر.

 طالب: لكنه لو أكملنا بعده قال وليس هذا من بيوع املسلمني.
 أجل من بيوع املسلمني يكوم كومة دراهم وكومة داننري هذا هبذا؟

 طالب: ال.
أجازه أجازه أجازه، فأما الدراهم شف قبل وال ابس أن يشاري الرجل الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب 

 جزافا.
: إيه إذا كان مث قال فأما الدراهم املعدودة والداننري املعدودة منع منه يف الدراهم والداننري لكن لو جاء طالب

واحد ولقى له شاريه قطع فضة وجمموعة مكسرة وحطهن هنا وهذا قطع ذا وحطها هنا وقال أابخذ ذي 
 ا بيد.بذي يدً 

ذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم .. يعين؟ ال ال، هو قصده ال ال، هو عندان النص القاطع إ
فبيعوا كيف شئتم املسألة يف اجلزاف األصل فيها الغرر ألنه ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة نعم يوجد من 
خيرص هذا وخيرص هذا وينظر يف هذا وينظر حاجته يف هذا وحاجة اآلخر يف هذا ويتنازل كل واحد عن 

س واحد فلعل اإلمام مالك أراد أن تستعمل األمور على وجهها األمور التفاوت بينهما إذا مل تكن من جن
تستعمل على وجهها فيما وضعت له وأن استعماهلا على غري وجهها من ابب السفه يعين إيش معىن أنك 

ال من عمل املسلمني وال من عمل غريهم من الدراهم تباع جزاف من  ..،دراهم مضروبة تباع جزاف هل
 فاألصل أن هذه الصورة تدخل يف إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم فأما هذه احليثية وإال

الدراهم املعدودة والداننري املعدودة فال ينبغي ال حيل ألحد يعين ال حيل عنده مثل الصدقة ال تنبغي آلل 
ا فإمنا جزافً  ا حىت يعلم ويعد كل منهما فإن اشارى ذلكا من ذلك جزافً حممد ال حيل ألحد أن يشاري شيئً 

ا وليس هذا من يراد به الغرر يعين كل واحد ياربص ابلثاين أنه كسبان من ورائه حني يارك عده ويشارى جزافً 
بيوع املسلمني حلصول الغرر واألصل أن اجلزاف كل غرر ولو كان من الصور اليت أابحها مالك وغري مالك 



ا كهيئة احلنطة ا يوزن وإمنا ابتياع ذلك جزافً ذلك جزافً فأما ما كان يوزن من الترب واحللي فال أبس أن يباع 
فليس يف ابتياع ذلك جزافًا أبس يعين إذا بيع بغري ا ومثلها يكال ليت تباع جزافً والتمر وحنومها من األطعمة ا

جنسه لعدم اشارا  التساوي قال مالك من اشارى مصحًفا أو سيًفا أو خامتًا ويف شيء من ذلك ذهب أو 
ري أو دراهم فإمنا اشارى من ذلك وفيه الذهب بداننري فإنه ينظر إىل قيمته فإن كانت قيمة ذلك فضة بدانن

الثلثني وقيمة ما فيه من الذهب والثلث من الذهب الثلث فذلك جائز ال أبس به.. ألهنا كيف اعتربانها 
لسيف من غري هذه؟ اشاريت سيف وفيه ذهب املقبض كله ذهب لكن إذا وزنته وجدت املقبض الربع وا

الذهب ثالثة األرابع يقول هذا الذهب هذا يثبت تبع يثبت تبًعا والشراء للسيف والشراء للسيف ألنه قليل 
ابلنسبة لكن هل هذا ميشي مع حديث القالدة؟ قد يقول قائل أن الغالب يف القالدة الذهب والغالب يف 

ا وجد ذهب بذهب ال بد أن يفصل األمر السيف غري الذهب فمالك يفرق بينهما من هذه احليثية لكن إذ
بدقة وال جيوز التفاضل حبال مث بعد ذلك ما زاد على الذهب يباع بقيمته وإذا أردان أن نبيع سيف فيه ذهب 
نبيعه ابلفضة أو سيف فيه فضة نبيعه ابلذهب وينتهي اإلشكال فإنه ينظر إىل قيمته فإن كان قيمة ذلك 

الثلث فذلك جائز ال أبس به إذا كان ذلك يًدا بيد إذا كان فيه أتخري وما الثلثني وقيمة ما فيه من الذهب 
اشاري من ذلك ابلورق مما فيه الورق ينظر إىل قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثني وقيمة ما فيه من الورق يعين 

س عندان الفضة مثل الذهب الثلث فذلك جائز ال أبس به إذا كان ذلك يًدا بيد ومل يزل ذلك من أمر النا
يعين كأنه رأى أن الثلث يعين أقل من الثلث أو الثلث ابلنسبة للثلثني والثلثان مها الغالب فاحلكم للغالب 

عليه الصالة --لكن يبقى أن املسأة خطرية ال بد أن يفصل فيها فيفصل الذهب عن غريه كما أمر النيب 
 بفصل اخلرز عن القالدة. --والسالم

 لم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه.وهللا أعلم وصلى هللا وس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب البيوع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد:
 ربنا اغفر لنا ولشيخنا أمجعني اي رب العاملني.

لك عن ابن شهاب عن مالك قال اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف الصرف حدثين حيىي عن ما
نا حىت ضري أنه التمس صرفًا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بن عبيد هللا فاراو بن أوس بن احلداثن النصْ 

اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت أيتيين خازين من الغابة وعمر بن اخلطاب رضي هللا 
صلى هللا -ال تفارقه حىت أتخذ منه مث قال قال رسول هللا عنه يسمع فقال عمر وهللا ال تفارقه حىت وهللا 

الذهب ابلورق راب إال هاء وهاء والرب ابلرب راب إال هاء وهاء والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء »  -عليه وسلم
 .قال مالك رمحه هللا تعاىل إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار مث وجد فيها« والشعري ابلشعري راب إال هاء وهاء

 بداننري.
 أحسن هللا إليك.

 بداننري.
قال مالك رمحه هللا تعاىل إذا اصطرف الرجل دراهم بداننري مث وجد فيها درمهًا زائًفا فأراد رده انتقض صرف 

 -صلى هللا عليه وسلم-ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره وتفسري ما كره من ذلك أن رسول هللا 
وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وإن استنظرك إىل أن يلج بيته  « إال هاء وهاءالذهب ابلورق رابً » قال

فال تنظره فهو وإذا رد عليه درمها من صرف بعد أن يفارقه كان مبنزلة الدين أو الشيء املستأخر فلذلك ُكره 
والطعام كله  ذلك وانتقض الصرف وإمنا أراد عمر بن اخلطاب أال رضي هللا عنه أال يباع الذهب والورق

عاجاًل آبجل فإنه ال ينبغي أن يكون يف شيء من ذلك أتخري وال نظرة وإن كان يف صنف واحٍد أو خمتلفة 
 أصنافه.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

يف الصرف الصرف مبادلة عني بعني نقد بنقد نقد بغريه من  فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء
النقود ذهب بفضة ذهب بعمالت نقدية من غري الذهب والفضة سواء كانت من اجللود كما وجد يف بعض 
العصور أو كانت من اخلشب أو كانت على أي من أي شيء يصطلح عليه ويتفقون على أنه هو قيمة 

عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلداثن النصري أنه التمس  األشياء قال حدثين حيىي عن مالك



صرفًا مبائة دينار صرفًا مبائة دينار ومعروف أن الداننري ال جُتمع الداننري ال جتمع يعين ما يوجد فيها قطعة من 
هو إذاً  الذهب تعادل مائة دينار كما يوجد يف العمالت املعاصرة الدينار يعين دينار ما فيه فئة عشرة داننري

يلتمس صرف مبائة دينار مائة دينار ذهب يلتمس صرفها ابلفضة قال فدعاين طلحة بن عبيد هللا مائة دينار 
حتتاج إىل ألف درهم أو ألف ومائيت درهم على حسب قيمة الصرف قال فدعاين طلحة بن عبيد هللا 

مائة املهم أهنم تراوضوا حىت فاراوضنا حىت اصطرف مين قال أريد ابأللف ألف وثالمثائة قال ال ألف و 
اصطلحوا واتفقوا مثل ما تذهب لتصرف عملة ابلرايل فتقول أان معي مخسة آالف رايل أيب جنيهات 
مصرية أعطين تسعة يقول ال أعطيك مثانية تقول ال مثانية وتسعمائة يقول لك مثانية ومائة تاراوضون مث 

التفاق ومتت الصفقة يًدا بيد ما فيه أتخري وال حلظة تتفقون وقل مثل هذا يف العمالت األخرى إذا حصل ا
وال يدخل بيته قال فدعاين طلحة بن عبيد هللا فاراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف يده أخذ 
املائة دينار يقلبها يف يده مث قال يعين جزمنا أبرمت الصفقة مت العقد مث قال حىت أيتيين خازين من الغابة 

ي ألف ومائة أو ألف ومائيت درهم من حيمل يف جيبه هذا املبلغ ما معي حىت أييت خازين من اآلن ما مع
الغابة يعين املسؤول عن املال وعمر بن اخلطاب يسمع فقال عمر رضي هللا تعاىل عنه وهللا ال تفارقه حىت 

صلى -بقول النيب أتخذ منه حىت يكون يًدا بيد خذ وهات مث استدل عمر رضي هللا تعاىل عنه على قوله 
خذ وهات ال بد أن يكون يًدا بيد يد حقيقية بيد  «الذهب ابلورق راًب إال هاء وهاء» -هللا عليه وسلم

حقيقية ال يقوم مقامها يد حكمية اللهم إال إذا كان أحد النقدين يف ذمة أحدمها واتفقا وتراوضنا ومل يفارقا 
والرب ابلرب راب إال هاء وهاء »على كالم فيه ألهل العلم  وبينهما شيء فهذا قد يستدل حبديث ابن عمر عليه

لكن الرب ابلدراهم  «والشعري ابلشعري راًب إال هاء وهاء»يعين يًدا بيد  «والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء
 الرب ابلرب راب إال هاء وهاء والتمر ابلتمر راب إال هاء»اختلفت األصناف فيجوز التفاضل وجيوز أيًضا النسأ 

فالربوايت إذا اختلفت  «إذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم شريطة أن يكون يًدا بيد»بر بتمر  «وهاء
أصنافها جيوز فيها التفاضل لكن ال جيوز فيها الَنسأ وال يستثىن من ذلك إال النقدين إذا اختلفت مع غريها 

الرب والشعري جنس واحد  «راًب إال هاء وهاء والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء والشعري ابلشعري»جيوز األمران 
صنف واحد أو أكثر من صنف؟ تقدم يف كالم اإلمام مالك ما يدل على أهنما صنف واحد وعلى هذا ال 
جيوز فيهما الفضل وال النسأ أما ابلنسبة للنسأ فأمر متفق عليه بني أهل العلم وإن كان صنفني وأما التفاضل 

ن جيوز التفاضل بينهما قال مالك رمحه هللا إذا اصطرف الرجل دراهم بداننري فعلى قول اجلمهور مها جنسا
والنسخة اليت مع القارئ بدينار وبقية السياق يدل على أنه دينار وإن كانت طبعة حممد فؤاد عبد الباقي 
مث متقنة مضبوطة حمررة متعوب عليها مقابلة على نسخ لكن هنا يقول إذا اصطرف الرجل دراهم بداننري 

وجد فيها درمها زائًفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ملاذا؟ يعين الدينار ابثنا عشر داننري اتفقا أن يكون 



زيد يعطيه الدينار وأيخذ مكانه عشرة داننري أو اثنا عشر دينار مث ملا قبض الدراهم فإذا فيها درهم  مع دينار
ما يقال اذهب وائت بدرهم اثين ملاذا؟ ألنه يلزم زائف أو مكسر أو انقص فأراد رد الدرهم ينتقض الصرف 

عليه أتخري بعض املصروف وهو الدرهم الزائف وهو جزء من الصفقة له نصيبه من الدينار إًذا ال جيوز 
أتخريه يقول انتقض صرف الدينار انتقض صرف الدينار ورده ورد إليه ورقه يرد االثنا عشر كلها السليمة 

جاء ابثنا عشر كلها سليمة جاؤوا بعقد جديد وأخذ إليه ديناره وتفسري ما كره من  واملعيبة مث بعد ذلك إذا
يعين الصرف ال بد فيه  «الذهب ابلورق راب إال هاء وهاء»قال  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك أن رسول هللا 

اجلميع لئال من التقابض وإذا وجد يف أحد املصروفني ال سيما ما له عدد يف شيء منها عيب وأراد رده يرد 
يلزم عليه أنه أن الصفقة تشتمل علي شيء مؤجل ومؤجله يف األصل ال جيوز أتجيله إًذا ال بيع وال صرف 
حىت حيضر اجلميع السليم وقال عمر بن اخلطاب وإن استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره فال تنظره اآلن 

لدراهم يف حال الصرف أي شيء ال شيك وال عرفنا ابألمس أن املسألة خطرية جدًّا وأنه ال يقوم مقام ا
حوالة وال شيء ألن هذا كله يلزم عليه التأخري الشيك ليس بنقد تذهب إىل البنك يقولون وهللا اآلن 
املوظف مشغول أتتينا يوم السبت قفلنا اآلن فما حيصل التقابض ولو كان الشيك مصدقًا والتحويل ابآللة  

ل الصارف إال أن املصروف إليه ال يصل إليه إال بعد حني وهذا مع أن كذلك ألنه وإن انتقل فورًا من ما
عمد ابلنسبة ألصحاب البنوك يتعمدون أتخري األموال ألهنم يستفيدون منها لو مكثت ساعة واحدة 
 استفادوا منها فوائد كبرية ال سيما املبالغ الكبرية لو قال على القول جبواز الشيك املصدَّق مثاًل وقد أفىت به
اجملمع الفقهي على القول جبوازه وقال أعطين الدراهم وانتظرين أخرج القلم وأكتب أو دع املوظف يكتبها 
لك ابآللة ويوقعها لك من املسؤولني نقول ال حىت على القول جبوازه ال بد أن يكون يًدا بيد ومعلوم أهنم لن 

ل هذا يتصور فيه يد بيد؟ الزم أن تدفع يكتبوا لك شيًكا مصدقًا إال بعد القبض بعد متام قبضهم فهل مث
الدراهم قبل اللي  عندك ألن من يضمنك ميكن إذا تبعوا وكتبوا ووقعوا وطبعوا وصدروا ترجع ألنك ما 
دفعت شيء فمن اللي يضمن أنك تدفع هلم املال فهم أيخذون املال قبل كتابة الشيك وهذا ال حتصل فيه 

 أبنه جيزئ، نعم.يد بيد حىت على القول حىت على القول 
 طالب: ................ 

 خذ وهات.
 طالب: ................ 

ال، ما جرت العادة أبن اليد األخرى تستعمل ما جرت العادة أبن اليد األخرى اليت هي الشمال تستعمل 
 يف مثل هذا.

 طالب: ................ 



منه يف بلدك مثاًل ال بد أن يقبض ال ال، لكن البنك حينما تصرف منه ويعطيك شيك مصدق لتقبض 
قبلك هل ميكن أن يكتب لك شيك مصدق وأنت درامهك جبيبك حىت على القول أبن الشيك املصدق 

 يقوم مقام النقد.
 طالب: ................ 

لك اللي تيب ويوقعه من املدير  ويطبعال أبًدا ال ميكن إال أن تسلمه الدراهم مث بعد ذلك يدخل املكتب 
 عليه ويعطيك إايه فال حيصل التقابض  وخيتم

 طالب: ................ 
 وشو؟

 طالب: ................ 
 أي مال؟

 طالب: ................ 
أان أقول الشيك املصدق ال يقوم مقام الدراهم ما يقوم مقام النقد لكن حىت على القول به ما ميكن 

ون وما أخذ منه الدراهم حىت سلمه الشيك يًدا بيد وهذا يندر التقابض اللهم إال إذا اقتنع البنك ووثق ابلزب
 وجوده.

 طالب: ................ 
 ال اللي ما حيصل فيه راب أمره سهل يعطيه.

 طالب: ................ 
 ال هذا ممكن هذا ممكن ليش؟ ألنه ما فيه ما عليه تعب كونه ميدون لك وأنت متد له.

 طالب: ................ 
ال، يًدا بيد ما فيه فارة ما فيه فاصل وشوف كالم وهللا ال تفارقه حىت أتخذ منه وقال مالك وإن ال 

 استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره بس يدخل البيت ويطلع لك الدراهم.
 طالب: ................ 

ن مبنزلة الدين أو الشيء ال بد أن من حتقق اليد احلقيقية وهو إذا رد عليه درمها من صرف بعد أن يفارقه كا
املستأخر وعرفنا أنه هذا هذا الدرهم الذي رجع وبيأيت بدله هذا متأخر عن جملس األخذ واإلعطاء فلذلك  
كره ذلك وانتقض الصرف وإمنا أراد عمر بن اخلطاب أال يباع الذهب والورق والطعام كله عاجالً آبجل فإنه 

نظرة يعين إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا   ال ينبغي أن يكون يف شيء من ذلك أتخري وال



كان يًدا بيد وإن كان من صنف واحد أو كان خمتلفة أصنافه والفرق بينهما أنه إذا كان من صنف واحد أنه 
 إذا كان من صنف واحد منع النوعان وإن كان من أجناس وأصناف متعددة كلها ربوية مينع التأجيل.

 .... طالب: ............
ال هو أنت إن بعت الذهب ابلذهب فهي موزونة إن بعت فضة بفضة فهي موزونة لوجوب حتقق املماثلة 

 لكن إن بعت ذهب بفضة ال يلزم املماثلة فال داعي للوزن يكفي العدد.
 طالب: ................ 

نع ما شئتم وزن عد ال ال هي موزونة إذا بيعت جبنسها أما إذا بيعت بغري جنسها مع جواز التفاضل اص
 خراص جزاف اللي جيي.

 هذا يقول عيار مثانية عشر وأربع وعشرين هل تتحقق املثلية عند اختالف العيار؟
كله ذهب كله ذهب لكن نسبة الذهب اخلالص يف األربع والعشرين أكثر من نسبته يف مثانية عشر ألن 

هذا األورع فيه أن يباع ابلدراهم  خفة العيار تدل على دخول شيء غري غري الذهب يف الذهب ومثل
ويشارى ابلدراهم يبيع ما معه ويشاري ألنه لن لن يباع ابلوزن ال ميكن أن يبيع صاحب األربع وعشرين 
بعيار مثانية عشر مع حتقق املماثلة اللهم إال إذا كان هذا قدمي وهذا جديد أو هذا صناعته جيدة ومجيلة 

 واآلخر أقل.
 بيض يلحق ابلذهب األصفر أم أنه معدن نفيس وليس له حكم؟هل ما يسمى ابلذهب األ

هو ذهب هو ذهب يعارف أهل الصنف أنه ذهب لكنهم يتصرفون ابللون فحقيقته ذهب االسم إذا كان 
جمرد والواقع خيتلف عن التسمية ال أثر له لكن هذا ذهب بشهادة مجيع أهل الصنف فهو والذهب األصفر 

ول هل نقول أنه ال بد من التماثل؟ ما حيتاج ألن األمساء ما تغري من الواقع سواء لكن الذهب األسود البار 
شيء لكنه ليس من النقدين ليس من املنصوص عليه وال يف معنامها ليس بنقد لو اختذ منه نقد جرى فيه 

 الراب كالورق كاجللود كاخلشب كغريها.
 طالب: ................ 

من عروض التجارة وال يباع إال بعد فصل الذهب منه إذا بيع  األملاس عرض من عروض التجارة عرض
 بذهب، نعم.

 طالب: ................ 
هناك مخسة آالف هذا ما حيصل فيه تقابض هذا ما حيصل فيه تقابض ال بد أن أتيت ابخلمسمائة وتقول 

 أعطين مخسة آالف يًدا بيد مث حتول اخلمسة آالف.
 طالب: ................ 



في ألن صاحبك ما يقبضها وأنت يف اجمللس تيب حتول له يقبضها بعدين تصل احلوالة والال هو انئب ما تك
 عنك.

 طالب: ................ 
 مبعىن أنه يقبض انئبه ما يقبضه هو يف آن واحد.

 طالب: ................ 
 النائب يقوم مقام األصل يوم مقامه، نعم.

 أحسن هللا إليكم.
: ابب املراطلة حدثين حيىي عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط أنه رأى سعيد بن املسيب قال رمحه هللا

يراطل الذهب ابلذهب فيفرغ فُيفرغ ذهبه يف كفة امليزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه يف كفة امليزان 
بيع الذهب ابلذهب أو األخرى فإذا اعتدل لسان امليزان أخذ وأعطى قال مالك رمحه هللا األمر عندان يف 

الورق ابلورق مراطلة أنه ال أبس بذلك أن أيخذ أحد عشر دينارًا بعشرة داننري يًدا بيد إذا كان وزن الذهبني 
سواء عينا بعني وإن تفاضل العدد وإن تفاضل العدد والدراهم أيًضا يف ذلك بنزلة الداننري قال مالك رمحه 

قًا بورق فكان بني الذهبني فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من هللا تعاىل: من راطل ذهًبا بذهب أو ور 
الورق أو من غريها فال أيخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إىل الراب ألنه إذا جاز له أن أيخذ املثقال بقيمته حىت  
 كأنه اشاراه على حدته جاز له أن أيخذ املثقال بقيمته مرارًا ألن ألن جييز ألن جييز ذلك البيع بينه وبني
صاحبه قال مالك رمحه هللا تعاىل ولو أنه ابعه ذلك املثقال مفرًدا ليس معه غريه مل أيخذه مل أيخذه بعشر 
الثمن الذي أخذه به ألن جيوز له البيع فذلك الذريعة إىل إحالل احلرام واألمر املنهي عنه قال مالك رمحه 

ويعطيه الذهب العتق اجلياد وجيعل معها تربًا  هللا تعاىل يف الرجل يراطل الرجل ويعطي ويعطيه الذهب العتق
ذهبا غري جي دة وأيخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك ِمثالً 
مبثل إن ذلك ال يصلح قال مالك رمحه هللا تعاىل وتفسري ما كره من ذلك أن صاحب الذهب اجلياد أخذ 

لترب الذي طرح مع ذهبه ولوال فضل ذهبه على ذهب صاحبه مل يراطله صاحبه فضل عيون عيون ذهبه يف ا
 بتربه ذلك إىل ذهبه الكوفية وإمنا مثل ذلك كمثل.

 فامتنع.
 أحسن هللا إليك.

 فامتنع الكوفية فامتنع وإمنا مثل ذلك.
 ذكرها يف احلاشية أحسن هللا إليك.



به بتربه ذلك إىل ذهبه الكوفية فامتنع وإمنا مثل مل ير ولوال فضل ذهبه على ذهب صاحبه مل يراطله صاح
ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثالثة آصع من متر عجوة بصاعني ومد من متر كبيس فقيل له هذا ال يصلح 
فجعل صاعني من كبيس وصاًعا من حشف يريد أن جييز بذلك بيعه فذلك ال يصلح ألنه مل يكن صاحب 

جوة بصاع من حشف ولكنه إمنا أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن صاحب العجوة ليعطيه صاًعا من الع
يقول الرجل للرجل بعين ثالثة آصع من البيضاء بصاعني ونص من حنطة شامية فيقول هذا ال يصلح إال 
مثاًل مبثل فيجعل صاعني من حنطة شامية وصاًعا وصاًعا من شعري يريد أن جييز ذلك يريد أن جييز بذلك 

فهذا ال يصلح ألنه مل يكن ليعطيه بصاع من شعري صاًعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك  البيع فيما بينهما
الصاع مفرًدا وإمنا أعطاه إايه لفضل الشامية على البيضاء فهذا ال يصلح وهو ما وصفنا من الترب قال مالك 

ع إال ِمثاًل مبثل فال رمحه هللا تعاىل فكل شيء من الذهب والورق والطعام والطعام كله الذي ال ينبغي أن يبا 
ينبغي أن جيعل مع الصنف اجلي د منه املرغوب فيه الشيء الرديء املسخو  ليجاز بذلك البيع وليستحل 
بذلك ما هني عنه من األمر الذي ال يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف املرغوب فيه وإمنا يريد صاحب ذلك 

لشيء الذي لو أعطاه وحده مل يقبله صاحبه أن يدرك بذلك أن يدرك بذلك فضل جودِة ما يبيع فيعطي ا
ومل يهمم بذلك وإمنا مل يقبل وإمنا يقبله من أجل الذي أيخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فال ينبغي 

 لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخل أن يُدخله شيء من هذه.
 َيدُخله.

 أحسن هللا إليك.
ام أن َيدخله شيء من هذه الصفة فإذا أراد صاحب الطعام فإذا فال ينبغي لشيء من الذهب والورق والطع

أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغريه فليبعه على حدته وال جيعل مع ذلك شيًئا فال أبس به إذا كان  
 كذلك.

ن يقول رمحه هللا تعاىل: ابب املراطلة املراطلة هي بيع الذهب ابلذهب أو الفضلة ابلفضة ابلوزن ابعتبار أ
العيار املتخذ لوزن املوزوانت الرطل الرطل معروف مثل ما تقول الكيلو أو الوزن أو ما أشبه ذلك املراطلة 
هذه مفاعلة بني اثنني بني شخص يريد أن يزن ما عنده مع اثٍن يريد أن يزن ما عنده حىت إذا احتدا تبايعا 

ا يشار ؟ ذهب بذهب ال بد من التساوي فعلى هذا املراطلة بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة وزان ماذ
التماثل والتقابض لكن أحيااًن قد حُيتال على التماثل أتيت وحتتاج إىل ثالثة عشرة آصع من التمر اجليد 

مخسة عشر صاع  إىل عشرة ومعكومعك متر متوسط معك متر متوسط هو عنده عشرة آصع وأنت حتتاج 
عشر صاع من مترك يبقى صاع تقول له أان عندي ما عندي مانع  من التمر املتوسط وجي د التمر يعادل أربعة

أين أعطيك أربعة عشر وآخذ العشرة يقول لك راب يقول أان معي مخسة عشر خل مقابل هالواحد مخسة 



آصع من حشف مثاًل احلشف من أيكله ما أيكله إال الدواب هذا التحايل على حتقق املماثلة عشان تصري 
لكن هل احلشف مقصود يف البيع مقصود يف الصفقة أو من أجل مترير هذا هذا  مخسة عشرة خبمسة عشرة

التغاير يف الوزن التفاضل؟ هذا حتايل على استحالل احملرم األصل أنك ال حاجة لك ابحلشف أنت ال تريده 
ا لكن تريد أن مترر البيعة وهو ال يعطيك عشرة بعشرة واحلل يف مثل هذا أن تباع السلعة املرغوب عنه
ابلدراهم ويشارى ابلدراهم السلعة املرغوب فيها من الربوايت حدثين حيىي عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن 
ُقسيط..، يعين لو عندك أحد عشر دينارًا فيها شيء من الغش وأنت راغب عنها وتريد ممن معه عشرة 

ا تصنع؟ احتمال أن تبحث سليمة صافية عشرة سليمة صافية يقال لك عشرة إبحدى عشر راًب راًب فماذ
عند صاحبك ثالثة داننري َمثاًل رديئة مكسرة فتجعلها مع مثانية من اجليدة ليكون العدد أحد عشر واألحد 
عشر عندك كلها متوسطة مث تزن هذه إحدى عشر وهذه إحدى عشر متساوية يصح البيع واال ما يصح؟ 

تقبلها يف مقابل ثالثة من ذهبك تقبلها واال ما على كالم مالك أنت لو أفردت الثالثة تقبلها واال ما 
تقبلها؟ ما تقبلها إًذا هو ما يقبل الثمانية يف مقابل الثمانية يعين جيء ابلثالثة حيلة ليقبل الثمانية عن مثانية 
يعين هذا من اإلمام مالك دقة يف النظر ظاهر واال ما هو بظاهر؟ أنت عندك إحدى عشر دينار متوسطة 

ملة وتنفق يف األسواق لكن الدراهم اجليدة الرصينة ختتلف عنها فأردت أن تشاري إحدى سليمة يف اجل
عشر من درامهه اجليدة من داننريه اجليدة ابإلحدى عشر اللي معك يقول ال وأنت حمتاج هذه اجليدة 

حدى مشرو  عليك دراهم جيدة يف شراء سلعة أو مهر امرأة أو ما أشبه ذلك أنت تيب هذه الدراهم اإل
عشر اجليدة يقول لك أان ما أعطيك إحدى عشر يف إحدى عشر هذه املتوسطة فتقول له خلها مثانية من 
هاجليدة وهات يل ثالثة رديئة لتكون يف مقابل اإلحدى عشر عندي املتوسطة على رأي اإلمام مالك جيوز 

ثة وهو ال أيخذ الثمانية يف مقابل واال ما جيوز؟ على رأيه ال جيوز ليش؟ ألنك ال أتخذ الثالثة يف مقابل ثال
مثانية فكأهنما صفقتان يقول حدثين حيىي عن مالك أن يزيد بن عبد هللا بن قسيط أنه رأى سعيد بن 
املسيَّب يراطل الذهب ابلذهب فيفرغ ذهبه يف كفة امليزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه يف كفة امليزان 

فإذا اعتدل لسان امليزان أخذ وأعطى كل واحد ميد للثاين وهنا تتحقق  األخرى فإذا اعتزل لسان امليزان احتد
املساواة والتقابض قال مالك األمر عندان يف بيع الذهب ابلذهب والورق ابلورق مراطلة أنه ال أبس بذلك 

لعربة أن أيخذ أحد عشر دينارًا بعشرة داننري يًدا بيد إذا كان وزن الذهبني سواء ليس العربة ابلعدد إمنا ا
ابلوزن العربة ابلوزن فإذا كان وزن اإلحدى عشر دينار هو وزن العشرة يعين داننري وأكرب من داننريك، 
داننريك انقصة فاألحد عشر من داننريك تعادل عشرة فالذهب موزون فإذا احتد الوزن جاز ذلك وال أبس به 

عة أسباع اجلنيه لو يقول لك عطنا يعين مثل ما يعادلون العشرين مثقال إبحدى عشر جنيه وثالثة وأرب
عشرين إبحدى عشر وأربعة أسباع تقول متفاضل؟ ال، ألن الوزن واحد الوزن واحد وحينئٍذ جيوز بيع هذا 



يًضا يف ذلك مبنزلة الداننري ألن أهبذا إذا كان وزن الذهبني سواء عينا بعني وإن تفاضل العدد والدراهم 
قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورِقا بورق فكان بني الذهبني  الذهب والفضة موزوانت وليست معدودة

فضل مثقال فضل مثقال أحدمها أرجح من الثاين مبثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غريها فال 
أيخذه فال أيخذه ألنه غري مقصود نظري ذلك وهذا واقع شخص يبيع الفاكهة ما هي بصورة من صور الراب 

ء الغري مقصود تقول له هذه عشرة أريد اثنني كيلو تفاح مث إذا وضع االثنني كيلو وما رجح لكن صورة للشي
التفاح رجح العيار بشيء يسري حبيث لو وضع زايدة تفاحة زاد الوزن وهو ال يريد أن يزيد الوزن يرجِ ح 

لك يرضيك  بشيء غري التفاح يضع لك حبة يوسف أفندي واال حبة ليمون واال بطاطس املهم بس يرجح
هل أنت حباجة إىل هذا الذي رجح به؟ هل هذا مقصود عندك يف البيع؟ ما هو مقصود لكن املقصود أنه 

 يرجح به واإلمام مالك رمحه هللا يقول املرجح هذا غري مقصود.
 طالب: ................ 

فضل مثقال شوف وش يقول عاد. قال مالك من راطل ذهًبا بذهب أو ورق بورق فكان بني الذهبني 
فأعطى صاحبه قيمته من الورق فضل مثقال من الذهب افارض أن هذا املثقال يعادل ثالثة دراهم فأعطاه 
ذهبه ورجَّح ذهبه املرجوح بثالثة دراهم ثالثة دراهم أو من غريها فال أيخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إىل الراب 

اه على حدته جاز له أن أيخذ املثقال بقيمته مرارًا ألنه إذا جاز له أن أيخذ املثقال بقيمته حىت كأنه اشار 
ألن جييز ذلك البيع بينه وبني صاحبه وش معىن هذا الكالم؟ يقول زاد أحد الذهبني عن اآلخر مثقال وقال 
له املثقال يستحق ثالثة دراهم قال أان ال أريد دراهم أان أيب ذهب قال خذ عشرة دراهم من أجل إيش؟ 

وعشرة الدراهم تساوي دينار فكأنه ابع ذهبه انقًصا بذهب كامل من أجل إيش؟ علشان ميشي البيعة 
متشية البيعة افارض أنه رفض يقول ما يل حاجة ابلدراهم أريد داننري يقال بدل ما مثقالك هذا اللي رجح 
ذهبك على ذهيب يعادل ثالثة دراهم أعطيك أربعة قال ال اي أخي ما يل الزم مخسة ستة أعطيك عشرة 

كأن هذه العشرة صارت يف مقابل هذا املثقال وهي يف احلقيقة يف مقابل أكثر من هذا املثقال إمنا هي يف ف
مقابل دينار كامل ويبقى النقص من الداننري اليت هي يف زنة داننريك يعين وش اللي حيرصك لتدفع هذه 

ك قبيح وذريعة إىل الراب ألنه إذا جاز املبالغ إال لشيء تراه أنت يف سلعته وحينئٍذ ال تتحقق املماثلة فإن ذل
له أن أيخذ املثقال بقيمته حىت كأنه اشاراه على حدته جاز له أن أيخذ املثقال بقيمته مرارًا ألن جييز ذلك 
البيع بينه وبني صاحبه قال مالك ولو أنه ابعه ذلك املثقال مفرًدا ليس معه غريه مل أيخذه بعشر الثمن الذي 

ثالنا املثقال يستحق ثالثة قال أان ما أيب دراهم أان أيب داننري قال أعطيك أربعة أعطيك أخذه به يعين يف م
مخسة أعطيك عشرة أعطيك عشرين فهل لو أخذ املثقال مبفرده يعطيه عشرين مقابله؟ ما يعطيه وال عشرة 

املساواة بني ما وال أربعة يعطيه يعطيه ما يستحق ثالثة إن كان حباجته فدل على نقص يف ذهبه مل تتحقق 



يعادل ذهبه هذا ما خشيه اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل وله وجه ظاهر مل أيخذه بعشر الثمن الذي أخذه به 
ألن جيوز له البيع ميشي البيعة فذلك ذريعة إىل إحالل احلرام واألمر املنهي عنه أحيااًن جتدون لتمشية السلعة 

ا التنازل إذا مل يكن يف ربوايت فاألمر ال يعدومها األمر سهل لكن والبيعة يتنازل أحدمها تنازل كبري لكن هذ
اإلشكال إذا كان يف األجناس الربوية ألن جيوز له البيع فذلك ذريعة إىل إحالل احلرام وهذه حيلة وهي من 
قال حيل اليهود الذين يستحلون ما حرم هللا عليهم أبدىن احليل وقد هنينا عن مشاهبتهم واألمر املنهي عنه 

مالك يف الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق اجلياد أو الُعُتق الُعُتق مجع عتيق أو الُعتَّق يعين القدمية 
اجلياد وجيعل معها تربًا ذهبا غري جيدة وأيخذ من صاحبه ذهًبا كوفًيا مقطعة أييت ابلذهب عيار أربعة 

ري عيار اثنا عشر وأيخذ منه عشرين دينار عيار وعشرين عشرة عشرة داننري عيار أربعة وعشرين وعشرة دانن
مثانية عشر ظاهر التمثيل واال ما هو بظاهر؟ مطابق لتمثيل اإلمام أو غري مطابق؟ يقول يف الرجل يراطل 
الرجل يعطيه الذهب العتق اجلياد عيار أربع وعشرين اعترب هذا وجيعل معها تربًا ذهبا غري جيد عيار اثنا 

هب يعين نصف ذهب وأيخذ من صاحبه ذهًبا كوفية مقطعة حنا منثلها بعيار مثانية عشر أردى أنواع الذ
عشر ييب ما نقص من عيار أربعة وعشرين يكمله عيار مثانية عشر فيكون يف النصف هو ما زال يف عيار 

عند أربع وعشرين أيخذ يعادله بعيار اثنا عشر وأيخذ من صاحبه ذهًبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة 
الناس فيتبايعان ذلك ِمثاًل مبثل أن ذلك ال يصلح ال يصلح ألن عيار اثنا عشر ليس مبقصود لصاحب 
الذهب املتوسط وصاحب الذهب اجليد إمنا وضع هذا الذهب الرديء ألن سلعته انفقة فال ميكن أن يكون 

خبمسة عشر وعشرة عشرة يف مقابل عشرة وعشرة يف مقابل عشرة إذا فرقنا الصفقة فكأنه ابع عشرة 
خبمسة ماشي واال ما هو مباشي؟ التطبيق.. التنظري مطابق واال ال؟ يعين ما كأنه قال أنه أيخذ عنده اثنا 
عشر عيار أربعة وعشرين عشرة عيار أربعة وعشرين وعشرة عيار اثنا عشر وذاك عنده عشرين كلها عيار 

ر بعشرة عيار أربعة وعشرين؟ يعين إذا رضي هذا مثانية عشر هل يستطيع أن يبيع عشرة من عيار مثانية عش
ما رضي الثاين وابملقابل هل يستطيع أن أيخذ عيار اثنا عشر عشرة يف مقابل عشرة عيار مثانية عشر؟ هذا 
إذا رضي هذا ما رضي هذا فكأنه ابع من اجليد عشرة خبمسة ومن الرديء عشرة خبمسة عشر هذه هذا 

الك وهو وجيه قال مالك وتفسري ما كره من ذلك أن صاحب الذهب أقول هذا ما ذهب إليه اإلمام م
اجلياد أخذ فضول أخذ فضل عيون ذهبه يف الترب الذي طرح مع ذهبه عيار اثنا عشر يعين أخذ جودة هذا 
برداءة هذا ولوال فضل ذهبه على ذهب صاحبه مل يراطله صاحبه بتربه ذلك إىل ذهبه الكوفية فامتنع وإمنا 

تبه للتمر ترى مثله وإمنا مثل ذلك كمل رجل أراد أن يبتاع ثالثة أصوع من متر عجوة أراد أن مثل ذلك ونن
يبتاع ثالثة أصوع من متر من متر عجوة بصاعني ومد من متر كبيس ثالثة متوسط بصاعني ومد من متر جيد 

يز بذلك بيعه فقيل له هذا ال يصلح هذا عني الراب فجعل صاعني من كبيس وصاًعا من حشف يريد أن جي



يف مقابل الثالثة اآلصع من متر عجوة فهو ابتاع ثالثة بثالثة لكن ثالثة جيدة ثالثة متوسطة ابثنني من النوع 
اجليد وواحد من الرديء من النوع األجود اثنني من النوع األجود بواحد من التمر الرديء التمر الرديء إمنا 

ة قلنا راب وما خيتلف يف هذا أحد ولن يقدم عليه مسلم إال عاد جعله لتصحيح البيع وإال لو كان اثنني بثالث
مسلم مفتون صار من من عبيد الدرهم والدينار هذا شيء آخر فكأنه ابع ثالثة من املتوسط ابثنني من 
اجليد وكونه وضع مع اجليد كيلو أو صاع حشف يصحح به البيع ما يرفع احملظور ولذلك ال يقبل لوال هذا 

مبفرده ال يقبل بصاعني إيش؟ ولكنه إمنا أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل  احلشف واحلشف
للرجل بعين ثالثة أصوع من البيضاء بصاعني ونصف من حنطة شامية وهي أجود منها يعين لو بعت هذه 
ية ابلدراهم وبعت هذه ابلدراهم الستوت فيقول هذا ال يصلح إال مثال مبثل فيجعل صاعني من حنطة شام

وصاًعا من شعري يف مقابل البيضاء يريد أن جييزه بذلك البيع فيما بينهما فيما بينهما فهذا أيًضا ال يصلح 
ألنه مل يكن ليعطيه بصاع من الشعري صاعا من حنطة بيضاء يعين كأنه أعطاه بصاع الشعري نصف صاع من 

 ني ونصف من البيضاء بواحد من اجليد، نعم.البيضاء وأعطاه ابلثالثة ابلباقي من البيضاء يف مقابل اثنني اثن
 طالب: ................ 

لكن قيمته واحدة عند الناس قيمته واحدة ما هو من أجل التحايل إذا كان يعطيه به مفرًدا لو جاء له مفرد 
 أعطاه إايه ال أبس.

 طالب: ................ 
 إًذا الحظ شيًئا آخر الحظ نقص يف نصيبه.

 .......... طالب: ......
 ما عنده يبيع ويشاري يبيع ابلدراهم ويشاري ابلدراهم.

 طالب: ................ 
ال، هو إذا كان املالني مقبولني هذا ييب صاع من شعري يريد صاع من شعري مع هذا احلنطة اجليدة وعلى 

ري مقصود ملشاريه وقلنا رأي مالك أهنما صنف واحد حبنطة متوسطة واملتوسطة مطلوبة للبائع ملشاريها والشع
أهنما نوع واحد ما فيه إشكال لكن إذا قلنا مها نوعان جيوز واال ما جيوز؟ بر وشيء برب مثل مد عجوة 

 حينئٍذ ال يتحقق التماثل.
 طالب: ................ 

 وشو؟
 طالب: ................ 

 ال الثلث يعين ما دونه يسري يكون اتبع.ال ال ال، ما له دخل الثلث على رأيه على رأي مالك فيما تقدم ال 



 طالب: ................ 
ال ال الراب راب ولو واحد من ألف ال يتجاوز عن الراب بشيء يقول يريد أن جييز بذلك البيع فيما بينهما فهذا 

عطاه ال يصلح ألنه مل يكن ليعطيه بصاع من شعري صاًعا من حنطٍة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفرًدا وإمنا أ
إايه لفضل الشامية على البيضاء فهذا ال يصلح وهو مثل ما وصفنا من الترب قال مالك فكل شيء من 
الذهب والورق والطعام كله الذي ال ينبغي أن يباع إال ِمثاًل مبثل فال ينبغي أن جيعل مع الصنف اجليد من 

ي عنه من األمر الذي ال يصلح إذا املرغوب فيه الشيء الرديء املسخو  ليجاز البيع وليستحل بذلك ما هن
جعل ذلك مع الصنف املرغوب فيه وإمنا يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فضل 
جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده مل يقبله صاحبه ومل يهمم بذلك يعين ما حتدثه نفسه أنه 

لكن هذا الذي دفع الثالثة من البيضاء يريد اجليد  أيخذ حنطة بيضاء بصاع من شعري ما ييب الشعري هو
األجود وإن كان انقًصا والشعري إمنا هو جمرد تصحيح البيع فكأنه أخذ الشعري يف مقابل نصف صاع وأخذ 

وإمنا يقبله من أجل الذي  االصاعني يف مقابل صاعني ونصف يعين هذه الثالث األمور ال بد من تفريقه
به على سلعته فال ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله لشيء أيخذ معه لفضل سلعة صاح

من هذه الصفة فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغريه فليبعه على حدته وال جيعل مع ذلك شيًئا 
مع فال أبس به إذا كان كذلك إذا مل جيد من يبيع له متره أو ذهبه أو فضته أو غري ذلك من الربوايت جبنسه 

 االحتاد مع التماثل مع التقابض فإنه يبيعه ابلدراهم ويشاري ابلدرهم ما يريد.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
ين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددل

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

 باب العينة وما يشبهها.: -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
صددلى هللا عليدده -حدددثنا يحيددى عددن مالددك عددن نددافع عددن عبددد هللا بددن عمددر رضددي هللا عنهمددا: أن رسددول هللا 

 (.)) من ابتاع طعاما  فال يبعه حتى يستوفيه (ال: ق -وسلم
صدلى هللا -وحدثني عن مالك عدن عبدد هللا بدن ديندار عدن عبدد هللا بدن عمدر رضدي هللا عنهمدا: أن رسدول هللا 

 (. )) من ابتاع طعاما  ال يبعه حتى يقبضه (قال:  -عليه وسلم
صدلى -أنده قدال: كندا فدي زمدان رسدول هللا  وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهمدا

نبتاع الطعام فيبعث علينا مدن يأمرندا بانتقالده مدن المكدان الدذي ابتعنداه فيده إلدى مكدان سدواه  -هللا عليه وسلم
 قبل أن نبيعه.

عنه ابتاع طعاما  أمدر بده عمدر بدن الخطداب  -رضي هللا تعالى-وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام 
فدرده عليده  ،عنده -رضدي هللا تعدالى-حكيم الطعام قبدل أن يسدتوفيه فبلدغ ذلدك عمدر بدن الخطداب  للناس فباح

 فقال: ال تبع طعاما  ابتعته حتى تستوفيه.
فتبايع النداس  ،وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوك خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار

-عنده ورجدل مدن أصدحاب النبدي  -رضي هللا تعالى-د بن ثابت تلك الصكوك بينهم قبل أن ستوفوها فدخل زي
علدى مدروان بدن الحكدم فقداال: أتحدل بيدع الربدا يدا مدروان؟ فقدال: أعدوذ بداهلل ومدا ذلدك؟  -صلى هللا عليده وسدلم

فقددالوا: هددذه الصددكوك تبايعهددا الندداس ثددم باعوهددا قبددل أن يسددتوفوها فبعددث مددروان بددن الحكددم الحددرس يتبعونهددا 
  ،يدي الناس ويردونها إلى أهلهاينزعونها من أ

وحدثني عدن مالدك أنده بلغده أن رجدال  أراد أن يبتداع طعامدا  مدن رجدل إلدى أجدل فدذهب بده الرجدل الدذي يريدد أن 
ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك فقدال المبتداع: أتبيعندي مدا  ،يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبرة

فقددال عبددد هللا بددن عمددر رضددي هللا عنهمددا  ،رضددي هللا عنهمددا فددذكرا ذلددك لدده لدديس عنددد فأتيددا عبددد هللا بددن عمددر
 وقال للبائع: ال تبع ما ليس عندك. ،للمبتاع ال تبتع منه ما ليس عنده

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بدن المسديب: إندي 
ثدم أريدد أن أبيدع الطعدام المضدمون علدي إلدى  ،نداس بالجدار مدا شداء هللارجل أبتداع مدن األرزاق التدي تعطدى ال

 فنهاه عن ذلك. ،فقال: نعم ،فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك األرزاق التي ابتعت ،أجل
: األمر المجتمدع عليده عنددنا الدذي ال اخدتالف فيده أنده مدن اشدترى طعامدا  بدرا  أو -رحمه هللا تعالى-قال مالك 

 ،أو سلتا  أو ذرة أو دخنا  أو شيئا  من الحبوب القطنية أو شيئا  مما يشدبه القطنيدة ممدا تجدب فيده الزكداة شعيرا  
 أو شيئا  من األدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق.

 الشبرق.



 طالب: أحسن هللا إليك.
 واللِبن وما أشبه ذلك من األدم.

 اللَّبن، الل بن. 
 أشبه ذلك من األدم فإن المبتاع ال يبيع شيئا  من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.واللَّبن وما 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسله نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين، أما بعد:
 : باب العينة وما يشبهها.-رحمه هللا تعالى-فيقول اإلمام المؤلف 

نما يريد ثمنها، ثام، العينة عند عامة أهل ال علم التي جاء الحديث بمنعها: هي أن يشتري الرجل سلعة ال يريدها وا 
نماا  بثمن مرتفاع إلاى أجال، ثام يبيعهاا إلاى مان اشاتراها مناه حالاة باثمن أقال، يشاتري سالعة مان رجال ال يحتاجهاا وا 

مماان اشااترها منااه علااى نفااس  يحتاااج ثمنهااا، يشااتريها إلااى أجاال بااثمن مرتفااع فيااه زيااادة فااي مقاباال األجاال ثاام يبيعهااا
جمهاور أهال العلام علاى منعهاا، وأنهاا حيلاة صاريحة  نعام، إي طياب،البائع األول بثمن حال أقل مما اشاتراها باه، 

مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه، وعند الشافعية تجاوز، كاأن اإلماام مالاك رحماه هللا حينماا أدخال هاذه 
الطعاام قبال قبضاه، تحات هاذه الترجماة يتوساع فاي معناى العيناة، الصاورة التاي  األحاديث التي فيها المنع من بيع

ذكرناها هي المعتمدة عند أهل العلم، ساميت عيناة ألن المشاتري إلاى أجال يأخاذ بادل السالعة عيناا  يعناي مااال ، أو 
شاروحة، منعات ألن البائع األول رجع إليه عين ماله فهاي عيناة علاى االحتماالين، وهماا موجاودان فاي الصاورة الم

فاي تهاذيب السانن فاي تقريار مناع العيناة ألنهاا حيلاة،  -رحماه هللا تعاالى-من وجوه عند أهل العلم أطال ابن القيم 
وهي مشبه لحيل اليهاود الاذين يتوصالون بهاا بحايلهم إلاى اساتحالل ماا حارم هللا جال وعاال، جااء فاي الحاديث مماا 

)) إذا تبايعتم : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  خرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي هللا عنهما
( بالعينة وأخذتم أذنااب البقار وتاركتم الجهااد فاي سابيل هللا سالط هللا علايكم ذال  ال ينزعاه حتاى ترجعاوا إلاى ديانكم (

ن كان بمفرده ال يصل إلى درجة الصحة، فهو صحيح لغياره،  يعتم )) إذا تبااوالحديث بطرقه وشواهده مصحح، وا 
} وتااركتم الجهاااد فااي ساابيل هللا ساالط هللا علاايكم ذال  ال ينزعااه ( يعنااي اكتفيااتم بااالزرع بالعينااة وأخااذتم أذناااب البقاار (
 حتى ترجعوا إلى دينكم نعم ((.

 طالب:.. حتى ترجعوا إلى دينكم؟
يغيااروا مااا  بتاارك هااذه األمااور المنصااوص عليهااا، التااي هااي ساابب تسااليط الااذل، } إن هللا ال يغياار مااا بقااوم حتااى

، إذا وجد السبب الذي من أجله سلط الذل، ولم يمر على األمة ذل أشد مماا تعيشاه اآلن، وال يرتفاع إال بأنفسهم {
)) بمراجعة الدين، ال سيما ما نص علياه فاي هاذا الحاديث؛ ألنهاا هاي السابب، هاي السابب فاي تساليط هاذا الاذل، 

ب يصااحبه القهار، إن هللا مناع عان مكاة الفيال أو القتال وسالط ( والفعال سالط والتساليط فاي الغالاسلط هللا علايكم (
والمؤمنااون، ساالط؛ الن هااذا الفعاال يصاااحبه شاايء ماان اإلذالل والقهاار،  -صاالى هللا عليااه وساالم-عليهااا رسااول هللا 

فهل لإلنسان أن يقول: سلط هللا عليه المصائب والمرض يعني يحكي عن نفسه، يعني هل لإلنسان أن يقول عن 
( الااداعي )) ساالط هللا علاايهم ذال  ال ينزعااه (هللا ساالط عليااه الماارض؟ نعاام والمصااائب، هناا ساالط علاايهم،  نفساه: أن

إلى هذا الكالم أن شخصا  قام يسأل أمام الناس بعد الصالة وبين يديه شيخ من كبار المشائخ، فقال هذا السائل: 



نمااا قاال قاادر هللا علااي، فهاال فااي ساالط هللا عليااه األمااراض وكااذا وكااذا والمصااائب، فقااال: ال تقاال ساالط هللا  علااي، وا 
 إطالق هذا اللفظ من محذور، وجاء فيه الحديث الصحيح.

 طالب:.......................
 أيه. 

 طالب:.....................
ذا كانت خبر عن نفسه حملات فاي طياتهاا التشاكي،  يعني إذا كان الخبر عن غيره ما تحتمل الجزع وال التشكي وا 

ن كااان المسااألة ماان حيااث األدب علااى كاال  حااال مااا دام ثباات اللفااظ فالتسااليط نساابته إلااى هللا جاال وعااال جااائزة، وا 
( والمؤمنااون ( -صاالى هللا عليااه وساالم-)) ساالط عليهااا رسااول هللا والتااأدب مااع هللا جاال وعااال، فالحااديث الصااحيح 

ال نادري أشار أرياد بمان فاي األرض } وأنا فالعدول عن الفاعل الظاهر إلى بناء الفعل للمجهول ال شك أنه تأدب 
)) والشر لايس ، فالرشد أضيف إلى هللا عز وجل صراحة والشر بني فيه الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا  {

 ( وكل من عند هللا، لكن من باب األدب.إليك (
 طالب:..............

 نعم.
 طالب:..................

 سلطه.
 طالب:.............

 أيه.
 لب:............طا

 سلطه؟
 طالب:...........

ال هذا ما فيه شيء هذا، اإلشكال في كون، يعني الشخص يسلط ماله ويوجه ماله، ما فيه إشكال، العينة ال شك 
أن فيها تحايل صريح على الربا هذا يريد درهم وال يرياد السالعة، فياذهب إلاى مان عناده ماا يحتاجاه، وبادال  مان أن 

ألف بمائتين يقول: أعطني هذه السلعة بألف ومائتين واشترها مني باألف، دراهام بادراهم بينهماا يقول أعطني ألف ب
سلعة، بينهما حريره كما يقول ابن عباس، تحايل ظاهر، هل يختلف الحكم فيما لو باعه على طرف ثالث؟ يعني 

دال  ماان أن يبيعهااا علااى صاااحبها اشااترى هااذه الساالعة وال يرياادها يريااد ثمنهااا اشااتراها بااألف ومااائتين وباعهااا بااألف باا
األول فتكااون عينااة محرمااة باعهااا علااى طاارف ثالااث، هااذه يساامونها التااورق، وهااي جااائز عنااد جماااهير أهاال العلاام، 
طياب هاذه فيهااا تحايال، هااذه فيهاا تحايال، علااى كال حااال مان أهال العلاام ابان عباااس وعمار بان عبااد العزياز وشاايخ 

ياارون تحاريم مسااألة التااورق أيضااا ؛ ألن التحاياال فيهااا ظاااهر، لكاان اإلساالم اباان تيميااة وبعااض الشاايوخ المعاصاارين 
هاال الحيلااة فيهااا مثاال الحيلااة التااي فااي العينااة؟ ال، هااو اشااترى الساالعة، وقااد يكااون الطاارف األول ال علاام لااه، أو ال 

لادين علم عنده بما أسره الثاني، فيشتر منه السلعة بقيمة إلى أجل، والطرف األول يعرف أن البياع إلاى أجال هاو ا
ماااا فياااه إشاااكال لكااان الطااارف الثااااني ضااااقت باااه  } إذا تاااداينتم بااادين إلاااى أجااال مسااامى فااااكتبوه {الجاااائز باإلجمااااع 



المساالك واضااطر إلااى المااال و لاام يجااد وساايلة إلااى هاذه، الااذين يحرمونااه ويقولااون: إنهااا حيلااة مثاال العينااة وال فاارق 
مال يأخذ رباا صاريح أساهل مان التحايال ماع الرباا، بينهما يقولون: إذا ما وجد وضاقت به المسالك واضطر إلى ال

لكن هذا الكالم فيه نظر ظاهر يعني صورة يجيزها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح، يعني إن كان لإلنسان أن 
يرتكب الشبهات وال يرتكب الصريح في مقابل الصريح، فال شك أن مثال هاذا فياه خطاورة كونناا نقاول: اذهاب خاذ 

 الصريح واترك مسألة التورق التي عامة أهل العلم عليها، فهذا فيه. من البنوك الربا
 طالب:......................

 إيه.
 طالب:..............

يعناااي علياااه تجاااارة النااااس كلهااام، يعناااي التجاااارة، التجاااار كلهااام علاااى هاااذا، يشاااترون السااالع ال ليساااتفيدون منهاااا وال 
 يريدونها وال يحتاجونها، إنما ليبيعوها.

 لب: إي بس مو بفرق سعر يا شيخ، ما........طا
ال هااي تختلااف ماان جهااة وهااي أن هااذا المشااتري التاااجر يبيااع بااربح والمتااورق يبيااع بنااازل، ولااذا مسااألة العينااة لااو 

 اشتراها إلى أجل ثم باع على من اشتراها بثمن مساوي أو أكثر جازت، فافترق من هذه الحيثية.
 إليك الجواز؟ طالب:................. احسن هللا

عدم الحاجة يدخله من أخذ أموال النااس تكثارا ، ال إذا أجياز أصال المساألة خاالص انتهاى، يثبات الحكام لعلاة، ثام 
 ترتفع العلة يبقى الحكم، .....

 طالب: أحسن هللا إليك..................
 االتفاق بينهما ال ما يلزم.

 طالب: ولو فعلوها..............
 ون اتفاق تنطبق إي.ولو فعلوها من د

ذا كان محتاجا  للسلعة.  طالب: وا 
إذا كااان محتاجااا  للساالعة ثاام طاارى لااه أن يبيااع هااذه ترتفااع مسااألة التحاياال لكاان تبقااى صااورة المنااع؛ ألن التعاماال، 

 واألحكام إنما تبنى على الظاهر.
 طالب:..................

 وين؟
 طالب:................

 إيه يعني.
 ...طالب:..........

إيه باال شاك، لكان ماع ذلاك ينظار إلاى ظااهر العقاد وباطناه، بااطن العقاد ألن العبارة بحقاائق األماور، هاذا األصال 
 فيها العبرة بحقائق األمور، والظاهر من أجل بناء األحكام على الظاهر.

 طالب:..........................



 وين؟
 طالب:.....................

محرم يفسخ، يفسخ يرد. عرفنا اآلن صورة العينة التي جاء فيها النص، وفسرها الجمهور اللي يظهر ما دام العقد 
بما ذكرناا، والفارق بينهاا وباين التاورق الطارف الثالاث، العيناة مان طارفين فقاط، ويحصال فيهاا عقادان، أماا بالنسابة 

 للتورق يحصل فيه عقدان لكن بين ثالثة أطراف. نعم.
 طالب:................

 بد، ال بد أن ال تعود إلى صاحبها األول.إي ال 
 طالب:.............

رحمااه هللا -ولااو دخلاات ال تباااع علااى الطاارف األول، األحاديااث التااي فيهااا االسااتيفاء والقاابض التااي أوردهااا اإلمااام 
ل توساع فاي مساألة العيناة، ولاذا قاال: وماا يشابهها، واحتماا -رحماه هللا تعاالى-تدل علاى أن اإلماام مالاك  -تعالى

آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره، تختلف عنها عند غيره، ولذا ما أورد حاديث ابان عمار لام ياورد 
نماا جعال العيناة ترجماة لبياع الطعاام قبال قبضاه، وال شاك أن مطابقاة )) إذا تباايعتم بالعيناة (حديث ابان عمار  ( وا 

ناي الترجماة مان بااب العيناة وماا يشابهها، هال أورد هذه األحاديث لهذه الترجماة تحتااج إلاى شايء مان التكلاف، يع
تحاات هااذه الترجمااة مااا يفهمااه جمهااور أهاال العلاام عاان العينااة، مااا أورد، إنمااا أورد منااع بيااع الطعااام قباال االسااتيفاء، 

أطاال فاي القاول تقرياار المناع وذكار للحاديث شاواهد وقاارر أن  -رحمااه هللا تعاالى-بالنسابة لمساألة العيناة ابان القايم 
 ثبت بها، لو قرأنا كالمه رحمه هللا نفيس نفيس جدا ، اقرأه، نعم.........الحديث ي

 طالب: أحسن هللا إليك.
 الخطابي ما تعرض لشرح الحديث؛ ألنه شافعي وهي عندهم غير ممنوعة، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 : فصل: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن القيم 

لى تحريمها من وجوه أحدها أن هللا تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا بل قال المحرمون للعينة: الدليل ع
والثداني: بيدان  ،فهاهندا مقامدان أحددهما: بيدان كونهدا وسديلة ،والوسيلة إلى الحرام حرام ،هي من أقرب وسائله

المتعاقددين فأمدا النقدل: فأما األول فيشهد له بالنقل والعرف والنيدة والقصدد وحدال  ،أن الوسيلة إلى الحرام حرام
فبما ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه سئل عن رجدل بداع مدن رجدل حريدره بمائدة ثدم اشدتراها بخمديس 

 دخلت بينها حريره.  ،فقال: دارهم بدراهم متفاضلة
 عن ابن عباس. ،وفي كتاب محمد بن عبد هللا الحافظ المعرف بمطين

 مطيَّن مطيَّن.
 .طالب: أحسن هللا إليك

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: اتقوا هذه العينة ال تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريره. نبمطيَّ 
وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريدرة 

 فقال: إن هللا ال يخدع هذا مما حرم هللا ورسوله. 



عنه: أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال: إن هللا  -رضي هللا تعالى-ظ مطين عن أنس في كتاب الحاف
 ال يخدع هذا مما حرم هللا ورسوله.

وقول الصحابي حرم رسول هللا كذا أو أمر بكذا أو قضى بكذا أو أوجب كدذا فدي حكدم المرفدوع اتفاقدا  عندد أهدل 
فظدن مدا لديس بدأمر وال  ،ؤبه له وشبهة المخدالف أنده لعلده رواه بدالمعنىوال ي ،العلم إال خالفا  شاذا  ال يعتد به

 وهذا فاسد جدا  فإن الصحابة. ،تحريم كذلك
هذا ينسب في كتب المصطلح هذا القول إلاى داود الظااهري وبعاض المتكلماين أن مثال هاذا ال يعاد مرفوعاا  حتاى 

نهاي وهاي فاي الحقيقاة لايس باأمر وال نهاي، لكان  ينقل الصحابي اللفاظ النباوي؛ ألناه قاد يسامع كاالم يظناه أمار أو
 هذا الكالم مردود بال شك، ابن القيم يقرر رده، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
، فال يظن بأحاد مانهم -صلى هللا عليه وسلم-فإن الصحابة أعلم معاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول هللا 

 أن يقدم على قوله.
 ي قدم.

 ك.طالب: أحسن هللا إلي
أو حدرم أو فدر  إال بعدد سدماع ذلدك وداللدة اللفدظ  -صلى هللا عليه وسلم-أن ُيقدم على قوله أمر رسول هللا 

ونحددوه بهددذا  ،بددل دوندده فددإن رد قولدده: أمددر ،واحتمددال خددالف هددذا كاحتمددال الغلدد  والسددهو فددي الروايددة ،عليدده
ن قبلت روايته وج ،االحتمال وجب رد روايته الحتمال السهو والغل  وأما شهادة العدرف بدذلك  ،ب قبول اآلخروا 

 فأظهر من..
ألن قبول الرواية مبناها على الحفظ وقبول مثال هاذا مبنااه علاى الفهام، فاإذا تطارق االحتماال إلاى الفهام باأن يزياغ 
ن كان  ويزل تطرق أيضا  االحتمال إلى الحفظ، فالحفظ خوان كما هو معلوم فمن يقبل رواية الراوي يقبل فهمه، وا 

وي قد يفهم ويجتهد ويخطئ في فهمه، ولكنه أيضا  قد يخطئ فاي حفظاه،... الكاالم فاي الصاحابة ال يلازم أحاد الرا
وفهموا كالمه وما يأتي به عن  -عليه الصالة والسالم-بفهم أحد اللهم إال بالنسبة للصحابة الذين عاصروا النبي 

 هللا جل وعال، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

قصددهما  ،بذلك فأظهر من أن تحتاج  إلى تقرير بل قد علم هللا وعباده من المتبدايعين ذلدك وأما شهادة العرف
نمددا الغددر  والمقصددود  أنهمددا لددم يعقدددا علددى السددلعة عقدددا  يقصدددان بهددا تملكهددا وال غددر  لهمددا فيهددا بحددال وا 

دخال تلك السدلعة فدي الوسد  تلبديس وعبدث وهدي بنزلدة ،بالقصد األول مائة بمائة وعشرين الحدرف الدذي ال  وا 
بل جديء بده لمعندى فدي غيدره حتدى لدو كاندت تلدك السدلعة تسداوي أضدعاف ذلدك الدثمن أو  ،معنى له في نفسه

تساوي أقل جزء  مدن أجزائده لدم يبدالوا بجعلهدا مدوردا  للعقدد ألنهدم ال غدر  لهدم فيهدا وأهدل العدرف ال يكدابرون 
 وأما النية والقصد فاألجنبي المشاهد له. ،أنفسهم في هذا

يعني مثلما حصل فاي العاام الماضاي مان عقاد انتشار باين النااس وساببه الطماع فاي الماال، يبااع سايدي فياه ماادة 
مساجلة ال يساوى خمساة ريااالت، يبااع بخمسامائة، هال نقاول أن مقصاود المشاتري السالعة؟ والواقاع يشاهد بخااالف 



قصاادهم الساالعة أو القصااد مااا يترتااب  ذلاك؛ ألن كثياارا  ماان المشااترين يتاارك السايدي عنااده مااا يأخااذه، هاال نقاول: أن
على هذا العقد من أرباح متضاعفة بحسب ما قرروه في عقدهم، أن يكون المشتري يأتي ليشتري سلعة بما نسبته 
واحد بالمائة من قيمتها، هي ال تستحق واحد من قيمتها يشتريها بخمسامائة وهاي ال تساتحق خمساة، ثام بعاد ذلاك 

لسلعة، فمن جاء أبرم العقد ودفع الخمسمائة وترك السلعة عنده، هل نقول: إن عندهم صندوق يجمعون فيه هذه ا
 هذا يحتاج يشتري سلعة وال يشتري مال بمال؟

 طالب: مال بمال.
هذه أوضاح مان العيناة، العيناة.. ثمان متقاارب والساعلة لاو ماا جااءت باثمن اساتفاد منهاا صااحبها وهاذه تركهاا لاه، 

 ه؟ هبة الجزيرة، وش اسمها؟يسمون هذا العقد أيش، أيش يسمون
 طالب: ال، أن اسمها هي هبة الجزيرة.

 هاه.
 طالب: ذاك يسموه العقد الهرمي.

إي هاام قصااادهم األمااوال التاااي تنشااأ عااان هااذا العقاااد، أمااا السااايدي هااذا ماااا ال قيمااة لاااه، باادليل أن أكثااار المشاااترين 
 يتركونه عندهم، هذه دراهم بدراهم مكشوفة هذه، نعم.

  إليك.طالب: أحسن هللا
نمااا القصاد األول مائاة بمائااة  وأماا النياة والقصاد فاااألجنبي المشااهد لهماا يقطااع بأناه ال غارض لهمااا فاي السالعة، وا 

 وعشرين.
يعني من حضر عقد العينة أال يجزم بأن القصد الدراهم، أال يجزم؟ يعني لو أن المسألة حصلت باين اثناين وبااع 

قااال: لماااذا أحماال ذمتااي مائااة وعشاارين إلااى أجاال وأنااا ال أحتاااج هااذه إليااه هااذه الساالعة بمائااة وعشاارين، ثاام ناادم و 
الساالعة، فقااال لااه: أقلنااي أنااا ال أريااد الساالعة، أنااا ال أريااد الساالعة، فقااال: ال أقيلااك، قااال: اشااترها منااي بمائااة ريااال 

ليسات بحيلاة، فباعها إليه بمائة، الحيلاة اآلن انتفات، الحيلاة انتفات، والحاضار يفهام مان خاالل هاذه المحااورة أنهاا 
 ومع ذلك يقال له: بع هذه السلعة لغير هذا الرجل حسما  للمادة وسدا  للذريعة، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
فضال  عن علم المتعاقدين ونيتهما ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلدك السدلعة محلدال  

فباندت فدي الكتداب والسدنة والفطدرة  ،هو أن الوسيلة إلى الحدرام حدراموأما المقام الثاني: و  ،لما حرم هللا ورسوله
فددإن هللا سددبحانه مسددخ اليهددود قددردة وخنددازير لمددا توسددلوا إلددى الصدديد الحددرام بالوسدديلة التددي ظنوهددا  ،والمعقددول
كمددا قددال أيددوب  ،والتددابعون مثددل ذلددك مخادعددة -صددلى هللا عليدده وسددلم-وسددمى أصددحاب رسددول هللا  ،مباحددة

 ي.السختيان
 السختياني بفتح السين.
 طالب: أحسن هللا إليك.
لدو أتدوا األمدر علدى وجهده  ،: يخدادعون هللا كمدا يخدادعون الصدبيان-رحمه هللا تعالى-وقال أيوب السختياني 

 والرجوع إلى الصحابة في معاني األلفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية. ،كان أسهل



ورق وأن اإلقادام عليهاا ماع أن القاول بجوازهاا قاول الجمهاور أساهل بكثيار مان يعني ما قررنااه ساابقا  فاي مساألة التا
مزاولااة الربااا الصااريح، لكاان هاال لقائاال أن يقااول: اإلقاادام علااى العينااة أسااهل ماان اإلقاادام علااى الربااا الصااريح؛ ألنااه 

الرباا المحارم والمقطاوع أجازها من أهل العلم من أجازها؛ ألن العينة ربا وحيلة، والربا تنتفي فيه الحيلة ويثبات فياه 
بتحريمااه، وهااذه أجازهااا ماان أجازهااا ماان أهاال العلاام، هاال نقااول إلنسااان تحاياال علااى الربااا بمسااألة العينااة أو نقااول: 
ترتكب ما حرم هللا ظاهرا  وتتوب إلى هللا جل وعال أسهل من التحايل مع الوقوع فاي المحظاور، يعناي كاون عاماة 

ن وجاد مان  أهل العلم على جاواز مساألة التاورق، ال شاك أن اإلقادام علياه أساهل مان اإلقادام علاى الرباا الصاريح وا 
ن كان فيها شيء من التحايل لكنه عامة أهل العلم عليه، فهل نقول لمن أراد ماال  ولم يجد من يبيعاه إال  يحرم، وا 

ذا الشااخص هااو المشااتري منااه، يعنااي مااا وجااد ماان يشااتري هااذه الساالعة إال صاااحبها األول، مااا فااي هااذا البلااد إال هاا
الذي يستطيع أن يبيع ويشتري، نقاول لاه: خاذ مناه مائاة بمائاة وعشارين وال نقاول: خاذ هاذه السالعة بهاذا القيماة ثام 
بعها عليه؟ يعني في مسألة التورق ظاهر يعني؛ ألن جمهور أهل العلام علاى جوازهاا، لكان فاي مساألة العيناة، ماا 

هذا الشخص اللي بيديناه، وال يوجاد مان يشاتري إال هاو، وهاذا  وجد في هذا البلد ما حد شدة الحاجة إلى المال إال
 ال يريد السلعة، ال بد من بيعها، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
ماااذا نقااول؟ ماااذا نقااول: أقاادم علااى الربااا الصااريح وال مسااألة العينااة، والشااافعي إمااام تباارأ الذمااة بتقليااده وماان هااذا 

 الكالم، والحديث أيضا  فيه ما فيه، نعم. 
 طالب:...................

 قطعي قطعي ما في شك داللته وثبوته ما فيه أدنى إشكال الربا.
 طالب:..................

 اللي هو؟
 طالب:....................

 ال، ال ما نقول في الخالف ساعة، خالف ساعة في مثل هذه الصورة، إي ما هو في الساعة.
 طالب:...................

.. يبي دراهم، هاو يباي دراهام ماا يباي سالعة، تحايال ظااهر فاي الصاورتين فاي العيناة وفاي التاورق، ظااهر ال ال،..
 التحايل، لكن يبقى بالنسبة للتورق الذي يشفع للجواز كونه قول عامة أهل العلم والحاجة داعية إليها.

 طالب:..................
 ما في شك النبيذ، النبيذ أسهل من الخمر، في شيء؟

 طالب:..................
 طيب هو أضافه، المؤلف ذكره، ها.

 طالب:..................
ال، الربا شأنه عظايم جادا ، حتاى مساألة التاورق، يعناي ماع كوناه قاول عاماة أهال العلام إال أن فاي أصالها ضاعف؛ 

ع هااذا الضااعف تاازداد ألن التحاياال فيهااا ظاااهر، والحاجااة، لكاان لكااون الحاجااة داعيااة إليهااا أجازهااا أهاال العلاام، وماا



ضعفا  بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم، يأتي إلى جهة متساهلة فاي عقودهاا، ويعقاد معهاا عقاد تاورق 
ثاام يااوكلهم يبيعااون لااه، ال قاابض، الساالعة فااي أقاصااي الاادنيا، حديااد فااي اليابااان وال خشااب  بالبرازياال، هااذه الساالعة، 

ي المساألة تازداد ضاعف كلماا كثار فيهاا التسااهل، فاال يتجاه جاواز مثال ويعقد معهم صافقة وياوكلهم لبياع هاذا، يعنا
هذه الصور أبدا ، لكن كاون اإلنساان يحتااج إلاى ماال فياأتي إلاى تااجر، فيقاول: هاذه السالعة سايارة وال أي آلاة مان 

حلااااه ولهاااا قيمتهاااا المعتبااارة عناااد النااااس، فيبيعهاااا عليااااه باااثمن مرتفاااع ثااام يحوزهاااا إلاااى ر   اآلالت التي ينتفع بها
، لكاان يقاول: أريااد أن -إن شااء هللا تعاالى-المشاتري ويبيعهاا علااى طارف ثالاث، هااذا يعناي جوازهااا ماا فاي إشااكال 

أقاابض، قااالوا: ال ال وش تقاابض، هااذا تكفااي فيااه التخليااة، والقاابض تاارى المسااألة اعتباريااة مااا هااي بشاايء حقيقااي، 
ذ وال أخشاب وال ما أدري أيش، .... مساألة نطق به بعض أهل العلم هذا مع األسف، يقول: تشتري حديد وال فوال

 اعتبارية،... التخلية تكفي وينتهي اإلشكال.
 طالب: شيخ اللي يحتاج السلعة.......

 هو محتاج للسلعة؟
 طالب: سيارة وال شيء........

 تدين؟
 طالب: ال، زيد من أجل الثمن، زيد في الثمن من أجل.

 هل أجاز
 طالب: أجاز.

هذا ما يخالف فيه أحد، يحتاج سيارة بخمسين ألف وجااء شاخص وقاال: أناا عنادي سايارة ... إجماعا  يجوز هذا، 
 ما بيعك إال بستين لمدة سنة، ما في خالف هذا أبدا ، نعم.

 طالب:................. يعطيك السلعة............
بشارعية، ال ال هاذه حيلاة،  بسعر غالي اللي موجودة ألجل، هاذه عيناة، هاذه العيناة لاو ساماها حيلاة نبوياة ماا هاي

والحيل إنما تباح إذا كان القصاد منهاا التوصال إلاى فعال الواجاب أو تارك المحارم، يعناي فياه جهاة تمنعاك مان أن 
تصلي في المسجد، تتحايل إلى أن تصل إلى المسجد، هذه حيلة شرعية؛ ألنك تتوصل بها إلى فعل واجب، لكن 

رمة، هذه حيل اليهود، ولذا جاء في الهجرة مما نص عليه في كتاب تتحايل إلى ترك الصالة في المسجد هذه مح
 ألنهم يتوصلون بها إلى فعل واجب وترك محرم وهو البقاء في بالد الكفر، نعم. } ال يستطيعون حيلة {هللا: 

 طالب: أحسن هللا إليكم...........
 يزيده ضعفا .

 طالب:..............
يااع وال تشااري، واألسااهم هللا أعلاام بواقعهااا مبنيااة علااى إشاااعات وعلااى أمااور هللا مثلااه مثلااه ال تسااتطيع تقاابض وال تب

 المستعان، نعم.
 طالب:..................

 كيف حيلة شرعية، التمر بتمر متفاضل هذه حيلة شرعية؟



 طالب:.................
 ، نعم.هذا بيع وشراء، بع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم....، ما في إشكال إن شاء هللا

 طالب: أحسن هللا إليك.
 ( نعم.)) فرده (أما العقد األول.. أمر برده في صحيح مسلم قال: 

فإذا ابتاع يعني جماادا  هال  ()) من ابتاع طعاما  فال يبعه حتى يستوفيه(طالب: في الحديث وضع شرطين قال: 
 يشترط االستيفاء؟

 حديث أيش؟
 طالب: حديث ابن عبد هللا بن عمر.

 أول حديث في الباب؟اللي 
 طالب: إيه.

 ما بعد جيناه... ما بعد دخلنا في األحاديث، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

ضدمار مدا هدو مدن أكبدر الكبدائر فدال تنقلدب الكبيدرة مباحدة  وأيضا  فإن هذا العقد يتضمن أظهار صورة مباحدة وا 
نم ،بإخراجها في صور البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصال   ا قصده حقيقة الربا وأيضا  فإن الطريق متدى وا 

ما أفضت إلى الحرام فإن الشريعة ال تأتي بإباحتها أصال ؛ ألن إباحتها وتحريم الغايدة جمدع بدين النقيضدين فدال 
فيتعين  ،والثاني باطل قطعا   ،بل ال بد من تحريمهما أو إباحتهما ،يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه

 فإن الشارع.وأيضا   ،األول
ألن هذه المسألة وسيلة إلى الربا، وال يمكن أن تحرم الغاية وتباح الوسيلة إلى هذه الغاية؛ ألن الوسائل لها أحكام 
المقاصاااد، فإماااا أن يكاااون األماااران محااارمين أو مبااااحين، والثااااني وهاااو اإلباحاااة ال سااابيل إلياااه؛ ألن الرباااا مقطاااوع 

 بتحريمه، فلم يبقى إلى األول، نعم.
 ب: أحسن هللا إليك.طال

وتوعد آكله بمحاربة هللا ورسوله لما فيه من أعظم الفساد  ،وأيضا  فإن الشارع لما حرم الربا وجعله من الكبائر
فيا هلل العجب أتدرى  ،فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل ،والضرر

وأيضدا  فدإن هللا سدبحانه عاقدب  ،وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسددة ،هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة
 وكان مقصودهم منع.. ،أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين

لماا أرادوا حرماان الفقااراء مان ماا يتسااقط مان النقاال والشاجر أثنااء الجاذاذ، عااقبهم هللا جاازاء  ) ن (يعناي فاي ساورة 
 وفاقا ، نعم.

 يك.طالب: أحسن هللا إل
وأيضا  فإن هللا سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين. وكان مقصودهم مندع حدق الفقدراء 

وال يقال: فالعقوبة إنما كانت  ،من الثمر المتساق  وقت الحصاد فلما قصدوا منع حقهم منعهم هللا الثمرة جملة
 على رد االستثناء وحده.



ال فالجريماة  ، هل العقوبة على} وال يستثنون { كونهم لم يستثنوا، هاذا إنماا ذكار لبياان إصارارهم علاى جاريمتهم، وا 
 قصد حرمان الفقراء، نعم.

وتدرك  ،أحددهما: أن العقوبدة مدن جدنس العمدل ،وال يقال: فالعقوبة إنما كدان علدى رد االسدتثناء وحدده لدوجهين
الثداني:  ،فإنها حرمان كالدذنب ،حرماناالستثناء عقوبته أن يعوق وينسى ال إهالك ماله بخالف عقوبة ذنب ال

فلدو لدم  ،وذندب العقوبدة علدى ذلدك } أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسدكين {أن هللا تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: 
كدان جدزء مدن العلدة  ،فدإن لدم يكدن هدو العلدة التامدة ،يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لدم يكدن لدذكره فائددة

( )) األعمددال بالنيددات (قددال:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-وأيضددا  فددإن النبددي  ،صددودوعلددى التقددديرين يحصددل المق
 ونيته أولى به من ظاهر عمله. ،والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم

، يسااتحق لكاان ماان فعاال مثاال هااذا الفعاال واسااتثنى، أقساام باااهلل قااال: وهللا إن شاااء أن ال يخاارج الزكاااة فااي هااذا العااام
عقوبااة وال مااا يسااتحق؟ يسااتحق عقوبااة، لكاان هااذا االسااتثناء ينفعااه فااي مسااألة أنااه ينفااذ مااا حاال عليااه، لكاان العقوبااة 

 الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المساكين مما يستحقونه، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك. 

 -صلى هللا عليده وسدلم-نه أن النبي وأيضا  فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي هللا ع
سدناده ممدا يصدحه الترمدذي)) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم هللا بأدنى الحيل (قال:  وأيضدا    ،( وا 

)) لعدن هللا اليهدود حرمدت علديهم الشدحوم فجملوهدا وباعوهدا وأكلددوا قدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-فدإن النبدي 
نمدا فعلدوا ذلدك ليدزول عنهدا اسدم الشدحم ويحددث لهدم اسدم آخدر  ،ي أذابوها وخلطوهدا( وجملوها يعنأثمانها ( وا 

فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبددل االسدم وهدذا الربدا تحريمده تدابع  ،وذلك ال يفيد الحل ،وهو الودك
االسدم بصدورة الجمدل كمدا لدم يدزل تحدريم الشدحم بتبدديل  ،لمعناه وحقيقته فال يزول بتبددل االسدم بصدورة البيدع

وأيضا  فإن اليهود لم ينتفعدوا بعدين الشدحم إنمدا انتفعدوا بثمنده فيلدزم مدن وقدف  ،وهذا واضح بحمد هللا ،واإلذابة
مع صور العقود واأللفداظ دون مقاصددها وحقائقهدا أال يحدرم ذلدك؛ ألن هللا تعدالى لدم يدنص علدى تحدريم الدثمن 

نما حرم علديهم نفدس الشدحم ن لدم يدنص علدى تحريمده دل علدى أن  ،لدى اسدتحاللهم الدثمنولمدا لعدنهم ع ،وا  وا 
ن اختلفت الوسائل إليه ،الواجب النظر إلى المقصود لعين وال ببددلها، وأن ذلك يوجب أال يقصد االنتفاع بدا ،وا 
 ونظير هذا يقال: ال تقرب.

لاو أزال االسام عناه، ال يكفاي، النظائر كثيرة جدا ، يعني مجرد التغييار فيماا حارم هللا جال وعاال، التغييار اليساير، و 
يعني لو قال: إن هللا جل وعال حارم أكال ماال اليتايم وأناا أشارب شارب ماا آكال أكال، أو أبيعاه وانتفاع بثمناه، ينفاع 

 هذا؟ ما ينفع، نعم.
 ،وأن يقال: ال تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه ،ونظير هذا أن يقال: ال تقرب مال اليتيم فتبيعه فتأكل عوضه

 ل: ال تزن بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول.وأن يقا
يعني من باب تالعب الناس باأللفاو وارتكابهم ما حرم هللا جل وعال بأدنى حيلة، يعين واحاد يشارب مان الشيشاة 
هذه المعروفة عند الناس، فيقال لاه، قاد حصال يعناي مان شاخص عناده شايء مان العلام، لكناه علام ال ينفاع نساأل 

ة والعافياااة، فقيااال لااه: ترتكاااب هاااذا المحاارم، قاااال: شاااوف أنااا ال أعااادو أحاااد أماارين، إن كاااان حاااالل فهاااو هللا السااالم



ن كان حرام فهو يحرقه، يعني أياش الكاالم الفاضاي، هاذا مثال الادخان، هاو يحارق بالناار، لكان وش..،  يمصه، وا 
 جرد الذنب، إي نعم.يعني بمثل هذا يجاب عن ارتكاب ما حرم هللا جل وعال، هذا ال شك أنه أعظم من م

 ق اشترط وجود الحاجة؟غالب من أجاز التورُّ  ،طالب: أحسن هللا إليك
وهللا هاي األصال أنهااا ماا تباااح للحاجاة، هااذا األصال، لكاانهم كثيارا  ماانهم يجيزهاا باادون حاجاة، يجعلونهااا مماا أباايح 

اف شارع ألن المشاركين قاالوا، للحاجة ثم ثبت الحكم، لكن مثل هذا له نظائر بأدلة شارعية، يعناي الرمال فاي الطاو 
ارتفعت الحكمة، ما في أحد يقول مثلما قال المشركون، واستمر الحكم، القصار فاي السافر شارع مان أجال الخاوف 

ارتفع الخوف واآلن أمان وهلل الحماد، فارتفعات الحكماة وبقاي الحكام، لكان هاذا مماا يبااح بالنصاوص،  } إن خفتم {
قدرا  بقدر حاجتاه، وقاد جااء التحاذير مان أخاذ أماوال النااس تكثارا ، وهاذا منهاا، أما ما يباح باالجتهاد فيبقى يكون م

 نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

 طالب:........................
 كيف؟ حكمها؟

 طالب:......................
 ال شك أن من أخذها من أجل الحاجة ال شك، بالنسبة ألي، التورق وال العينة؟

 ............طالب:...........
إي ما لنا دخل بالعينة، انتهينا من العينة، فالتورق إذا كانت للحاجة فالقول بجوازها وجيه جدا ، وهو قول جماهير 

 أهل العلم، لكن إن كان لغير حاجة، والتحايل فيها ظاهر، فمنعها أيضا  له وجه، نعم.
 طالب:.................. 

 جاء المؤذن....موجود.
 ...........طالب:......

أبااوه حضر.............اسااألوه، الشااايب هااذا، أبااو المااؤذن عبااد هللا، اسااأله قاال لااه: بيجااي يااؤذن وال، اسااتغفر هللا 
 استغفر هللا استغفر هللا.

 طالب: جاء جاء.
 الحمد هلل. استغفر هللا استغفر هللا. 

 رجل: السالم عليكم.
 السالم......، هللا يحييك.

 خير يا شيخ.الرجل: مساك هللا بال
...................... 
.................... 

 .... الوالد قلنا: بيجي وال،
 الرجل: هللا يحافظك.



 هللا يثيبك ويحفظك، هللا......
 الرجل:.................

 استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا،.............
 ان.إلى نهاية األذ -----المؤذن: هللا أكبر هللا أكبر 

 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.......
يقول: يوجد عند بعض من ينتسب إلى العلم التساهل في مثل هذه المسائل بل منهم من تساهل فاي اإلقادام علاى 
الربا الصريح، ثم بعد ذلك وهذا من تلبيس الشيطان، يقول: تعرف النسبة وتخلص منهاا، أقادم علاى المحارم، أقادم 

له ثاام تخلااص منهااا، وغاااب عنااه أن الااتخلص إنمااا هااو ماان تمااام التوبااة، وماان شااروط التوبااة علااى حاارب هللا ورسااو 
اإلقاالع عاان الااذنب، والعاازم علااى عادم العااود إليااه، وهاام يقولااون: يساتمر، ساااهم وأقاادم واسااتمر وتخلااص، الااتخلص 

ق عليهاا أهال العلام إنما هو من بااب تماام التوباة، يعناي أن تاتم التوباة باالتخلص، لكان مان شارائط التوباة التاي يتفا
اإلقااالع فااورا  عاان الااذنب، والعاازم علااى عااد العااود إليااه، وهااؤالء يقولااون: أباادا  ساااهم واسااتمر، وهااذا لااه أثااره فااي بناااء 
األجسااد، جسااد الشاخص وجسااد مان يمولااه مان نساااء وذراري ال ذنااب لهام، ولااه أثار فااي رد الادعوة، وماان يسااتغني 

لوب، أو رفع موجود مماا يكاره، ويماد يدياه إلاى الساماء ياا رب ياا عن الدعاء، دعاء هللا جل وعال في تحصيل مط
 رب أنى يستجاب له! نسأل هللا السالمة والعافية، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
أو إسقاط ما أوجبه هللا عليه أكثر من مائة  ،قالوا: ولهذا األصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم هللا

 لعن المحلل والمحلل له. -صلى هللا عليه وسلم-ي وقد ثبت أن النب ،دليل
اباان القاايم رحمااه هللا أطااال فااي تقرياار هااذه المسااألة وتحااريم الحياال وذكاار شاايء ماان الصااور التااي قااال بهااا بعااض 
المفتونين، ممن يبيح الحيل المحرمة، أطال في تقريرها في إغاثة اللهفان، وذكر مان الحيال شايء ال يخطار علاى 

محرمات، حتى أفتى بعضهم من ضاقت بها المسالك ولام تجاد مفار مان زوجهاا الاذي ال ترياده البال، تحايل على 
عجزت عن مفارقته ال باالطالق وال باالخلع وال بشايء، انسادت فاي وجههاا األباواب، قاال لهاا: ارتادي، حتاى تبيناي 

وه إياهاا، حيال حيال، بال منه، هذه حيله، وأقسم ابن القيم أن الشيطان ال يعارف هاذه الحيلاة، حتاى أتاى هاؤالء فلقنا
 أفتى بعض أهل العلم بكفر من أفتى بهذه الحيلة، نسأل هللا السالمة والعافية، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
أو إسقاط ما أوجبه هللا عليه أكثر من مائة  ،قالوا: ولهذا األصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم هللا

لعن المحلل والمحلل له. مع أنه أتى بصورة عقد النكاح لمدا  - عليه وسلمصلى هللا-وقد ثبت أن النبي  ،دليل
  وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا . ،كان مقصوده التحليل ال حقيقة النكاح

ن قاال  وقد يصاحب هاذا العقاد المساتوفي للشاروط يصاحبه نياة إصاالح، لكان ال تكفاي، ال تكفاي نياة اإلصاالح، وا 
محلل مأجور ألنه مصلح باين زوجاين ويناوي باذلك التوفياق بينهماا، لكناه نساأل هللا الساالمة بعض أهل العلم أن ال

 والعافية ثبت اللعن في حقه ولو نوى اإلصالح. نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.



مع أنه أتى بصورة عقد النكداح الصدحيح لمدا كدان مقصدوده التحليدل ال حقيقدة النكداح وقدد ثبدت عدن الصدحابة 
حدثنا  ،ما رواه أحمد في مسنده ،الدليل الثاني على تحريم العينة ،نيا  ولم ينظروا إلى صورة العقدأنهم سموه زا

أسود بن عامر حدثنا أبدو بكدر عدن األعمدش عدن عطداء بدن أبدي ربداح عدن ابدن عمدر رضدي هللا عنهمدا قدال: 
وتبدايعوا بالعيندة، واتبعدوا )) إذا ظدن النداس بالددينار والددرهم يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا 

(. ورواه أبدو أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل هللا أنزل هللا بهم بالء فال يرفعه عنهم حتدى يراجعدوا ديدنهم (
داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطداء الخرسداني 

وهددذان  ،يقددول فددذكره -صددلى هللا عليدده وسددلم-: سددمعت رسددول هللا حدثدده أن نافعددا  حدثدده عددن ابددن عمددر قددال
نما يخاف أن ال يكدون األعمدش سدمعه  ،إسنادان حسنان يشد أحدهما اآلخر فأما رجال األول فأئمة مشاهير وا 

فدإن  ،واإلسدناد يبدِين للحدديث أصدال  محفوظدا  عدن ابدن عمدر ،أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمدر ،من عطاء
وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل  ،ي ثقة مشهور وحيوة كذلكعطاء الخرسان

حيوة والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم وله طريق ثالث رواه السري بن سهل حدثنا عبد هللا بن بشير قال حدثنا 
رجل يدرى أنده أحدق عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا 

 (.)) إذا ظن الناس (: -صلى هللا عليه وسلم-ولقد سمعت رسول هللا  ،بديناره ودرهمه من أخيه المسلم
 لقد أتى علينا زمان، يقول ابن عمر، وما منا من أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه، هللا المستعان نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
)) إذا ظددن الندداس بالدددينار والدددرهم وتبددايعوا بالعينددة يقددول:  -صددلى هللا عليدده وسددلم-ولقددد سددعمت رسددول هللا 

(. وهدذا يبدِين وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل هللا عليهم ذال  ال ينزعه حتى يتوبدوا ويرجعدوا إلدى ديدنهم (
 أن للحديث أصال  وأنه محفوظ.

ن العيندة فقدال: إن هللا ال يخددع هدذا ممدا حدرم هللا ورسدوله. أنس أنه سئل عد الدليل الثالث: ما تقدم من حديث
 وقد تقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع.

 الدليل الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس من قوله: هذا مما حرم هللا ورسوله.
 العالية. الدليل الخامس: ما رواه اإلمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن

 العالية أو.....العالية. ،طالب: أحسن هللا إليك
 إيه امرأة.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية.

 جدته جدته.
 طالب: أحسن هللا إليك.

 َجَدته.
 طالب: أحسن هللا إليك.



أبدي إسدحاق قالدت: دخلدت علدى عائشدة فدي نسدوة فقالدت: مدا عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل فإنها امدرأة 
قالت: فإني  ،فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم ،حاجتكن فكان أول من سألها أم محبة

نه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا  فأقبلت عليها وهدي  ،بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء وا 
صدلى هللا -ضبى فقالت: بئس ما شدريت وبدئس مدا اشدتريت ابلغدي زيددا  أنده قدد أبطدل جهداده مدع رسدول هللا غ

ثم إنه سئل عنها فقالت: يدا أم المدؤمنين أرأيدت  ،وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويال   ،إال أن يتوب -عليه وسلم
فلددوال أن عنددد  ،فلدده مددا سددلف { } فمددن جدداءه موعظددة مددن ربدده فددانتهىإن لددم آخددذ إال رأس مددالي فتلددت عليهددا 

وال سديما إن كاندت قدد  ،المؤمنين علما  ال تستريب فيده أن هدذا محدرم لدم تسدتجز أن تقدول مثدل هدذا باالجتهداد
 وأن استحالل الربا أكفر وهذا منه ولكن زيدا  معذور. ،قصدت أن العمل يحب  بالردة
 كفر كفر، استحالل الربا كفر.

 طالب: أحسن هللا إليك.
ويحتمدل أن تكدون  ،وهذا منه ولكن زيدا  معذور؛ ألنه لم يعلم أن هذا محرم ولهذا قالدت: أبلغيده ،الربا كفروأن 

 ،فيصدير بمنزلدة مدن عمدل حسدنة وسديئة بقددرها ،قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهداد
 فكأنه لم يعمل شيئا .

نما من باب المقاصة.المقاصة يعني المقاصة، ليس من باب اإلحباط و   ا 
 طالب: أحسن هللا إليك.

ولددو كانددت هددذه مددن مسددائل  ،وعلددى التقددديرين للجددزم أم المددؤمنين بهددذا دليددل علددى أندده ال يسددوغ فيدده االجتهدداد
 -رضدي هللا تعدالى-عنهدا ذلدك علدى زيدد  -رضدي هللا تعدالى-االجتهاد والنزاع بين الصحابة لدم تطلدق عائشدة 

وال يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفهدا؛ ألن زيدد لدم يقدل: هدذا  ،بمسائل االجتهاد فإن الحسنات ال تبطل ،عنه
وكثيدرا  مدا  ،الحتمال سهو أو غفلة أو رجدوع أن نحدوه ،حالل بل فعله وفعل المجتهد ال يدل على قوله الصحيح

عائشدة تسدتفتها  يفعل الرجل الشديء وال يعلدم مفسددته فدإذا نبده لده انتبده وال سديما أم ولدده فإنهدا دخلدت علدى
فدإن  ،وطلبت الرجوع إلى رأس مالها وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك

نمدا كاندت هدي صداحبته  ،قلنا: أم ولدده لدم تدرو الحدديث ،قيل: ال نسلم ثبوت الحديث فإن أم ولد زيد مجهولة وا 
وهي من التابعيات وقد دخلدت علدى عائشدة وروى عنهدا  ،يوأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيع ،القصة

وأن العالية لم تختلدق هدذه القصدة  ،أبو إسحاق وهو أعلم بها وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ
ولهدذا رواهدا عنهدا زوجهدا ميمدون ولدم  ،بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لهدا ،ولم تضعها

والكذب لم يكن فاشيا  في التابعين فشوه فديمن  ،من يقول: رواية العدل عن غيره تعديل لهينهها وال سيما عند 
 ،-صددلى هللا عليدده وسددلم-وكثيددر مددنهم كددان يددروي عددن أمدده وامرأتدده مددا يخبددرهن بدده أزواج رسددول هللا  ،بعدددهم

ديث ابن عمر الذي ح ،حرم العينة -صلى هللا عليه وسلم-فهذه أربعة أحاديث تبِين أن رسول هللا  ،ويحتج به
وحديث عائشة هذا والمرسل منهدا لده  ،وحديث أنس وابن عباس أنهما مما حرم هللا ورسوله ،فيه تغليظ العينة

 ما يوافقها وقد عمل به بع  الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء.



لمعتبارين ال سايما إذا كاان مان المرسل إذا شهد له العمل من قبل أهل العلم إذا أفتى بمقتضاه أحد من أهل العلم ا
 الصحابة، وأفتى به عوام أهل العلم كما يقول الشافعي، يدل على أن له أصال ، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
صدلى هللا عليده -عنده عدن النبدي  -رضدي هللا تعدالى-الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريدرة 

 وللعلماء في تفسير قوالن. ،(ة فله أوكسهما أو الربا ()) من باع بيعتين في بيعقال:  -وسلم
ن  أوكسهما: يعني أقلهما، فهذا الذي باع بمائة وعشرين واشترى بمائة ليس له إال الثمن األقل الذي هو المائاة، وا 

 أخذ المائة والعشرين فقد أربى دخل في الربا، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

وفسدره فدي حدديث  ،وهذا هو الدذي رواه أحمدد عدن سدماك ،دا  وعشرين نسيئةأحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نق
قدال سدماك: الرجدل يبيدع  ،عدن صدفقتين فدي صدفقة -صدلى هللا عليده وسدلم-ابن مسعود قال: نهى رسول هللا 

وال  ،وهدذا التفسدير ضدعيف فإنده ال يددخل الربدا فدي هدذه الصدورة ،البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقدد بكدذا
نما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين ،ن هناصفقتي والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن  ،وا 

)) فله أوكسدهما أو وهو مطابق لقوله:  ،أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي ال معنى له غيره
 ( فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي.الربا (

كون للحديث صور متعددة تندرج تحته، والصورة األولى يبيعه بعشرة حالة أو بعشرين، ويفترقان لكن ال يمنع أن ي
على ذلك مع لزوم العقاد بأحاد الثمناين غيار معاين فهاذا ال يجاوز باال شاك؛ ألن العشارة فاي مقابال العشارين تكاون 

 عينة حينئذ وهو عين الربا، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.
( فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن األول فيكون هو فله أوكسهما أو الربا ( ))وهو مطابق لقوله: 

وهدو قدد  ،فدي صدفقة واحددة ،فإنده قدد جمدع صدفقتين النقدد والنسديئة ،أوكسهما أو مطابق لصفقتين في صدفقة
فقتين فدإن أبدى إال وهو أوكس الص ،وال يستحق إال رأس ماله ،قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها

وممدا  ،وانطباقده عليهدا -صدلى هللا عليده وسدلم-فتدبر مطابقة هذا التفسدير أللفاظده  ،األكثر كان قد أخذ الربا
 -صدلى هللا عليده وسدلم-يشهد لهذا التفسير ما رواه اإلمام أحمد عدن ابدن عمدر رضدي هللا عنهمدا عدن النبدي 

عه بدين هدذين العقددين فدي النهدي؛ ألن كدل منهمدا يدؤول وعن سلف وبيع. فجم ،أنه نهى عن بيعتين في بيعة
 ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه... ،إلى الربا؛ ألنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا

 وين، وين الباقي؟
 باقي ثالث ورق. ،طالب: أحسن هللا إليك

 ال قف على هذا، اللهم صلي على محمد.
 
 

 هللا وبركاته. السالم عليكم ورحمة



 .. يرتبط الكالم بالدليل السادس.
 طالب: أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 
 قيوم.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا  ،أجمعين

قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى: الدليل السادس: ما رواه أبدو داود مدن حدديث أبدي هريدرة رضدي هللا عنده 
وللعلمدداء فددي  ،)) مددن بدداع بيعتددين فددي بيعددة فلدده أوكسددهما أو الربددا ((عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال: 

وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره  ،نسيئةأحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقدا  وعشرين  ،تفسيره قوالن
 في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ويفترقااان مااع ذلااك قباال أن يحساام البيااع، قباال أن يحساام، لكاان خيااره قااال: خااذه بعشاارة نقااد أو بعشاارين نساايئة خيااره 
ثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الرباا، تفرقا قبل حسم السعر اللكن لو فاختار أحدهما، ما فيه إشكال، 

 فال يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قدال: نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
وهدذا التفسدير  ،هدو علدي نسدئ بكدذا وبنقدد بكدذا عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول:

 فإنه ال يدخل في الربا في هذه الصورة. ،ضعيف فإنه ال يدخل الربا
يدخل يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ ألن العشرة تكون فاي مقابال العشارين، العشارة إذا كانات فاي مقابال العشارين 

 ، نعم.دخل الربا، أما إذا حسم العقد قبل التفرق ال يدخل الربا
نما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين علدى  ،التفسير الثاني أن يقول أبيعكهدا بمائدة إلدى سدنة ،وال صفقتين هنا وا 

)) فلده أوكسدهما أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي ال معنى له غيره وهو مطابق لقولده: 
لثمن األول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصدفقتين فدي فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو ا أو الربا ((

فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيدع دراهدم عاجلدة بددراهم  ،صفقة
فإن أبى إال األكثر كان قد أخذ الربدا فتددبر  ،وال يستحق إال رأس ماله وهو أوكس الصفقتين ،مؤجلة أكثر منها

وممدا يشدهد لهدذا التفسدير مدا رواه اإلمدام  ،التفسير أللفاظه صلى هللا عليه وسدلم وانطباقده عليهدامطابقة هذا 
وعدن سدلف  ،عن ابن عمر رضي هللا عنهمدا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده نهدى عدن بيعتدين فدي بيعدة

الظدداهر بيددع وفددي وبيددع. فجمعدده بددين هددذين العقدددين فددي النهددي؛ ألن كددل منهمددا يددؤول إلددى الربددا؛ ألنهمددا فددي 
)) لعدن هللا آكدل الربدا وموكلده وشداهديه ومما يدل علدى تحدريم العيندة حدديث ابدن مسدعود يرفعده:  ،الحقيقة ربا

ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جدائزة الكتابدة  وكاتبه والمحل والمحلل له ((
صدورة النكداح وال نكداح  اقرنده بالمحِلدل والمحَلدل لده حيدث أظهدر  ولهذا ،والشهادة ال يشهد بمجرد الربا وال يكتب

وتأمددل كيددف لعددن فددي الحددديث الشدداهدين والكاتددب واآلكددل  ،كمددا أظهددر الكاتددب والشدداهدان صددورة البيددع وال بيددع



فالمحلدل لده هدو الدذي يقعدد  ،فلعن المعقود له والمعين له علدى ذلدك العقدد ولعدن المحِلدل والمحَلدل لده ،والموكل
 ليل ألجله والمحلل هو المعِين.التح

 هو المعين.
 طالب: أحسن هللا إليك. 

كمدا أن المرابدي هدو المعدان علدى أكدل الربدا بإظهدار صدور العقدد المكتدوب  ،هو المعين له بإظهار صدورة العقدد
 المشهود به فصلوات هللا على من أوتي جوامع الكلم.

ذا  ،أنه قال: إذا اسدتقمت بنقدد فبعدت بنقدد فدال بدأسالدليل السابع: ما صح عن ابن عباس رضي هللا عنهما  وا 
ومعندى كالمده أندك إذا قومدت  ،تلدك ورق بدورق. رواه سدعيد وغيدره ،استقمت بنقد فبعت بنسديئة فدال خيدر فيده

ذا قومتهدا بأجدل ثدم  ،السلعة بقد ثم بعتهدا بنسديئة كدان مقصدود المشدتري شدراء دراهدم معجلدة بددراهم مؤجلدة وا 
 إن ذلك بيع المقصود منه السلعة ال الربا.بعتها به فال بأس ف

)) يدأتي علدى النداس الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن األوزاعي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم: 
ن كان مرسال  فهو صدالح لإلعتضداد بده ال سديما وقدد تقددم  ،يعني العينة زمان يستحلون الربا بالبيع (( وهذا وا 

)) ليشربن نداس مدن أمتدي الخمدر يسدمونها كده ويشهد له أيضا  قوله صلى هللا عليه وسلم: من المرفوع ما يؤ 
وقوله أيضدا  فيمدا رواه إبدراهيم الحربدي مدن حدديث أبدي ثعلبدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  بغير اسمها ((

ضو  يسدتحل فيده )) أول دينكم نبوة ورحمة ثم خالفة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عقال: 
فهذا إخبار عدن اسدتحالل المحدارم ولكنده بتغييدر  ،والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج الحر والحرير ((

ظهارهددا فددي صددور تجعددل وسدديلة إلددى اسددتباحتها وهددي الربددا والخمددر والزنددا فيسددمى كددل منهددا بغيددر  ،أسددمائها وا 
وفدي قدول عائشدة رضدي هللا تعدالى عنهدا: بدئس مدا  ،وقد وقعت الثالثة ،اسمها ويستباح االسم الذي سمي به

وهدذا هدو الصدحيح مدن المدذهب؛ ألن الثداني عقدد ربدا  ،شريت وبئسما اشتريت. دليل على بطالن العقددين معدا  
وفدي قدول آخدر فدي المدذهب: أن العقدد األول صدحيح؛ ألنده تدم بأركانده وشدروطه فطريدان  ،واألول وسيلة إليده

نما جعله وسلية إلى الربا. وهذا ،الثاني عليه ال يبطله  ضعيف فإنه لم يكن مقصودا  لذاته وا 
إذا كاناات النيااة مبيتااة عنااد العقااد األول فهااو باطاال، إذا كاناات نيااة بيااع العينااة عنااد العقااد األول فهااو باطاال، لكاان 
 انطارأت بعاد تمامااه فاال أثاار علاى العقااد األول، إذا اشاترى مان صاااحب السالعة ساالعته بأجال بااثمن مرتفاع علااى أن
 يشتريه منه فالعقدان كالهما باطل، لكن إن اشترى ثم بعد ذلك طرى له أن يبيع عليه، العقد األول صحيح. نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
فدإن قيدل: فمدا تقولدون فديمن  ،فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته وهذا القول ال يليق بقواعدد المدذهب

يئة قلنا: قد نص أحمد رحمه هللا في رواية حرب على أنه ال يجوز إال باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نس
 أن تتغير السلعة؛ ألن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا.

يعني عكس يبيع السلعة بثمن نقد، ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر، عكس مسألة العينة، والقصد من 
 ذلك كله التحايل.

 طالب: أحسن هللا إليك.



 مسألة العينة سواء وهي عكسها.فهو ك
 إال أن منعها باإللحاق ال بالنص، منعها باإللحاق ال بالنص، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة ألقل منهدا نقددا  لكدن فدي إحددى الصدورتين 

وقدال  ،فدال فدرق بينهمدا ،ري هو الدذي اشدتغلت ذمتدهوفي الصور األخرى المشت ،البائع هو الذي اشتغلت ذمته
وفدرق بينهمدا  ،بع  أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة وال مواطأة بل وقع اتفاقا  

 وبين الصورة األولى بفرقين.
الناس يفهم هذه  فهو وقع اتفاقا  يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين؛ ألن هذه اللفظة ملبسة، بعض

الكلمة على أنه اتفااق باين الطارفين، ولايس المقصاود إنماا وقعات عفاوا  صادفة مان غيار اتفااق ومان غيار مواطاأة، 
 نعم يعني اتفق وقوعها ال أنه اتفق عليها، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 وفرق بينهما وبين الصورة األولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها.

 ى ال في الثانية، نعم.يعني في األول
 طالب: أحسن هللا إليك.

والفرقدان  ،فيبقى ما عداها على أصل الجواز والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسدل بهدذه
أما األول: فليس في النص ما يدل على اختصداص العيندة بالصدورة األولدى حتدى تتقيدد بده نصدوص  ،ضعيفان

 والعينة فعلة من العين النقد قال. ،ةمطلقة على تحريم العين
 عينة فعلية.

 طالب: أحسن هللا إليك. مكتوب فعله ما كتب فعيله.
 وزنها زنتها، كم حروفها؟

 طالب: رباعية.
 ال، على ما ذكرت لك صحح.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 قال الشاعر:

 .أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى         مثل نصل السيف ميزت مضاربة
فيشددتري  ،قددال الجوزجدداني: أنددا أظددن أن العينددة إنمددا اشددتقت مددن حاجددة الرجددل إلددى العددين مددن الددذهب والددورق 

 وأما الفرق الثاني فكذا. ،السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاجت به إلى السلعة حاجة
صاورة واحادة، يعني هل الصورة الثانية يشاملها عماوم الحاديث وهاي صاورة مان صاورة أو أناه صاورة واحادة العيناة 

ومااا يشاااركها فااي العلااة يكااون منعااه باإللحاااق، نعاام، يعنااي هاال ورد تفسااير العلااة مرفااوع، بالصااورة األولااى، مااا هااو 
مرفوع، ولذا اإلمام مالاك أدخال فاي العيناة ماا لايس منهاا، عناد جمهاور أهال العلام، لكان كلماا يتصاور فياه التحايال 

 جع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة.على الربا وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها، تر 



 طالب: أحسن هللا إليك.
 وأما الفرق الثاني فكذلك

 نعم؟
 طالب:..................
 ال ال، ال يلحق بها. نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

صدد لدزم وأما الفرق الثاني فكذلك ألن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفدرق مدن االتفداق الق
 طرد ذلك في الصورة األولى وأنتم ال تعتبرونه.

ن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة قيل: هذه.  وا 
 هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم. نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 د نص.وق ،قيل: هذه مسألة التورق؛ ألن المقصود منها الورق 

 ابن القيم يجيزها وشيخ اإلسالم يمنعها، ويقول: إنه راجع شيخه مرارا  فلم يرجع عن رأيه. نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

وأطلدق  ،ألن المقصود منها الورق وقد نص أحمدد رحمده هللا تعدالى فدي روايدة أبدي داود علدى أنهدا مدن العيندة
كدان عمدر بددن عبدد العزيددز رحمده هللا تعددالى يكرههدا وكددان ف ،وقددد اختلدف السددلف فدي كراهيتهددا ،عليهدا اسدمهما

 ربا ورخص.يقول: التورق آخية ال
 يعني أصله ومداره، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

ورخددص فيهددا إيدداس بددن معاويددة وعددن أحمددد فيهددا روايتددان منصوصددتان وعلددل الكراهددة فددي إحددداهما بأندده بيددع 
 ،لى عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهدى عدن المضدطروقد روى أبو داود عن علي رضي هللا تعا ،مضطر

قدال تعدالى:  ،وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك
 ،وقد نهى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن بيدع المضدطر ،ويبايع المضطرون  } وال تنسوا الفضل بينكم {

د رحمه هللا تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ ألن الموسر يظن وذكر الحديث فأحم
ن باعها مدن  ،عليه بالقر  فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة وا 

لددثمن حددال ومقصددوده فددي الموضددعين فددي الددثمن فقدد حصددل فددي ذمتدده ثمددن مؤجددل مقابددل  ،غيدره فهددي التددورق 
لكنه ربا  بسدلم لدم يحصدل لده مقصدوده إال بمشدقة ولدو لدم يقصدده كدان ربدا   ،وال معنى للربا إال هذا ،أنقص منه
وهي أن يكون عند الرجل المتاع فدال يبيعده إال نسديئة وندص  ،وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها ،بسهولة

 ،فال يبيعه إال بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فال بأسفقال: العينة أن يكن عنده المتاع  ،أحمد على كراهية ذلك
 وقال أيضا : أكره للرجل أن ال يكون له تجارة غير العينة فال يبيع بنقد.

 قال ابن عقيل إنما كره ذلك.



إنما قصده الزيادة في الثمن، ولو لم ترجع إليه سلعته ولو باعه محتاج إلياه، لكان... ال أبياع بالنقاد؛ ألن النقاد ماا 
ه ربااح، ربااح واحااد بالمائااة اثنااين بالمائااة مااا تكفااي، لكاان إذا باعااه بنساايئة كسااب عشاارة عشاارين بالمائااة، ولاايس فياا

 بحاجة إلى األموال عنده أموال، فهذه من صور العينة عند اإلمام أحمد، ويكرهها، نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.
 طالب:...............

 كن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم، نعم.يطلق الكراهة يريد بها كراهة التحريم ل
 طالب: أحسن هللا إليك.

وعللده شديخنا ابدن تيميدة  ،فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا   ،قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا
فدإذا  ،عليدهفإن غالب من يشتري بنسديئة إنمدا يكدون لتعدذر النقدد  ،رضي هللا عنه بأنه يدخل في بيع المضطر

ذا بداع بنقدد ونسديئة كدان تداجرا  مدن  ،كان الرجل ال يبيدع إال بنسديئة كدان ربحده علدى أهدل الضدرورة والحاجدة وا 
وللعينة صورة خامسة وهي أقبح صدورها وأشددها تحريمدا  وهدي: أن المتدرابيين يتواطئدان علدى الربدا ثدم  ،التجار

ويقبضده منده ثدم يبيعده إيداه  ،بيعده للمربدي بدثمن حداليعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتداج ثدم ي
ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئا  وهذه تسمى الثالثيدة؛ ألنهدا بدين  ،للمربي بثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه

ذا كانت السلعة بينهمدا خاصدة فهدي الثنائيدة ،ثالثة وفدي الثالثيدة قدد أدخدال بينهمدا محلدال  يزعمدا أنده يحلدل  ،وا 
وهللا تعدالى ال تخفدى عليده  ،وهو كمحلل النكاح فهذا محلل الربا وذلك محلل الفدروج ،ا حرم هللا من الربالهما م
 بل يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور. ،خافية
 انتهى؟

 طالب: إي انتهى يا شيخ.
ما وجد ساابقا  ومماا لام الصورة األخيرة الثالثية، نعم، تعيده، تعيدها؟ التحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر يعني م

يوجد؛ ألن معامالت المسلمين في السابق إنما كانت بينهم، ولم يطلعوا على معاامالت الكفاار، اآلن صاار العاالم 
كما يقولون: قرية واحدة، تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع، وتأثر التجار بما عند األعداء وكل يوم يساأل 

 سمع بها ألبتة، وهللا المستعان. عن صورة من صور المعاملة جديدة ما
الحمااد هلل رب العااالمين وصاالى هللا وساالم وبااارك علااى عبااده ورسااوله نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين، أمااا 

 بعد: 
 فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب العينة وما يشبهها.

ى العينة المصاطلح عليهاا، إال إذا كاان األحاديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقا  ليس فيها ما يدل عل
ال نقول: لعله ترجم بهذه الترجمة وجااء بماا  اإلمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه، وا 
يشاابهها ولاام يااأت بهااا؛ ألن الخباار الااوارد فيهااا قااد ال يثباات عنااده، الخباار الااوارد فااي العينااة قااد ال يثباات عنااد اإلمااام 

ما يشبهها، وبي ض للعينة ولم يتيسر له ما يناسب الشق األول مان الترجماة يقاول رحماه هللا: حادثني مالك، فجاء ب
يعناي  )) مان ابتااع ((يحيى عن مالك عن ناافع عان عباد هللا بان عمار أن رساول هللا صالى هللا علياه وسالم قاال: 

رباوي وغيار الرباوي، فيكاون شاامل وهاو ماا يطعام، وهاو نكارة فاي ساياق الشارط فايعم الطعاام ال )) طعاما  ((اشترى 



)) يباع مجازوم باال الناهياة، فاي رواياة  )) من ابتااع طعاماا  فاال يبعاه ((لجميع ما يطعم ربويا  كان أو غير ربوي، 
 )) حتاى يسااتوفيه ((نافياة وليسات ناهياة، وهااي أبلاغ مان الناهياة فااي مثال هاذا،  ) ال (بنااء علااى أن  فاال يبيعاه ((

يكااون إدخااال هااذا الحااديث فااي هااذه الترجمااة ألن بيااع الطعااام قباال قبضااه داخاال فااي  يعنااي حتااى يقبضااه فإمااا أن
مسمى العينة عند اإلمام مالك أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة، وهو ما يشبه العينة، وهذا الحاديث متفاق 

نبي عن مالك عن عليه مخرج عند اإلمام البخاري من طريق عبد هللا بن يوسف التنيسي وعبد هللا بن مسلمة القع
يعني يقبضه والحديث الثااني أيضاا  عان مالاك عان عباد هللا بان  )) فال يبعه حتى يستوفيه ((نافع عن ابن عمر، 

دينار العدوي مولى ابن عمر، واألول نافع مولى ابان عمار، عان عباد هللا بان عمار أن رساول هللا صالى هللا علياه 
والقاابض واالسااتيفاء بمعنااى  واحااد، والمااراد منهمااا تمااام  قبضااه (()) ماان ابتاااع طعامااا  فااال يبعااه حتااى يوساالم قااال: 

الملك واستقراره وقطع دابر التحايل، يعني ما الفائدة من القابض، أوال : االطمئناان علاى ساالمة السالعة تميزهاا مان 
وحماال وغيار غيرها، ولتمام الملك واستقراره بالنسابة للمشاتري، وأيضاا  ليساتفيد غيرهماا، ليساتفيد غيرهماا مان كياال 

ذلك، فليستفيد الناس كلهم من هذا، المقصود أن القبض ال بد مناه، ويكاون باالساتيفاء بالكيال، ويحاوزه أيضاا  إلاى 
رحله كما جاء في الحديث الصاحيح، ولاذا أردفاه بالحاديث الاذي يلياه قاال: وحادثني عان مالاك عان ناافع عان عباد 

هللا عليااه وساالم نبتاااع الطعااام، نبتاااع الطعااام يعنااي نشااتري هللا باان عماار أنااه قااال: كنااا فااي زمااان رسااول هللا صاالى 
الطعام، فيبعث يعني النبي صلى هللا عليه وسلم علينا من يأمرنا بانتقاله، أي نقل الطعام، يعني حتاى نحاوزه إلاى 

قبال رحالنا، وقد النص بهذا اللفظ، حتى يحوزها التجار إلاى رحاالهم مان المكاان الاذي ابتعنااه فياه إلاى مكاان ساواه 
أن نبيعه فال يباع الطعام في مكانه الذي أشتري فيه حتى يحااز إلاى مكاان آخار، وهال هاذا خااص بالطعاام، كماا 
يدل عليه مفهاوم هاذه األحادياث الماذكورة، إذ لاو كاان غياره فاي حكماه لماا كاان للتنصايص علياه فائادة، فاي األول 

تااع الطعااام، فهاال هااذا خااص الطعااام، أو عااام فااي يقاول: ماان ابتاااع طعاماا ، وفااي الثاااني ماان ابتااع طعامااا ، كنااا نب
جميع السلع؟ والتنصيص على الطعام، ال شك أنه لالهتمام به، وهو فرد من أفراد ما يبااع، فارد مان أفاراد السالع، 
وجاااء عاان اباان عباااس رضااي هللا تعااالى عنااه أن جميااع الساالع فااي حكاام الطعااام، قااال: ومااا يخااال بقيااة الساالع إال 

، فمن أهل العلم من يقول: أنه خاص بالطعام، وأما بقية ما يبااع مان السالع فاال تحتااج إلاى كذلك، يعني كالطعام
حيازة، تباع وهي في مكانهاا، ويساتدل لهاذا بالتنصايص علاى الطعاام فاي جمياع هاذه النصاوص، إذ لاو كاان غياره 

خاصاة واالساتيفاء خااص في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة، وهاذا رأي اإلماام مالاك رحماه هللا: أن الحياازة 
بالطعام، وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعاام إذ ال فارق، لقاول ابان عبااس: وأحساب كال شايء مثلاه، اإلماام 
مالك يفرق بين الطعام المباع جزافا ، وبين الطعام المبيع كيال ، فيجيز بيع الطعام جزافا  من غير حيازة وال قرض، 

للمكيل والموزون فال، وقالوا: ألن المراد االستيفاء وال يكون االساتيفاء وال ياتم إال كسائر السلع عنده، وأما بالنسبة 
: } الاذين إذا اكتااالوا علاى الناااس يسااتوفون {بالكيال أو الااوزن، كماا فااي سااورة المطففاين فااي ساورة المطففااين يقااول: 

ذا كااالوهم أو وزنااوهم يخساارون {يعنااي بالكياال  والااوزن، اآلن فااي األسااواق يااؤتى فاالسااتيفاء إنمااا يكااون بالكياال  } وا 
بالطعااام ماان تماار وغيااره، ويحاارج عليااه فااي الساايارة فيشااتريه زيااد ماان الناااس ثاام بعااد ذلااك فااي ساايارته إن كااان بيعااه 
ن ضااايقه صاااحب الساايارة واسااتعجل عليااه نزلااه فااي مكانااه، فااي محاال الساايارة،  ال بالتفريااد يبيعااه، وا  جملااة فجملااة وا 

ونقله عن مكانه، ال بد من نقله عان مكاناه، السايارات تبااع وهاي فاي المعاارض، وهذا ال يكفي، ال بد من حيازته 



ويقولاون: يكفااي فااي قبضاها اسااتالم المفتاااح والتأكااد مان األوراق وتطبيااق األرقااام ماان غيار أن يحركهااا عاان مكانهااا 
شايء، ال باد  فهذا على رأي مالك سائغ؛ ألنها ليست بطعام، لكن على رأي من يرى أنه ال بد من الحيازة في كل

أن يخرجها من المعرض، وأما مسألة تحويل االسم من شخص إلى شخص باالستمارة، هاذا ال شاك أناه قادر زائاد 
على العقاد الشارعي الاذي ياتم باإليجااب والقباول؛ ألناه مان زياادة التوثقاة، أن يقلاب االسام مان فاالن إلاى فاالن، ال 

ال فاألصاال فااي العقااود أنهاا ا تااتم باإليجاااب والقبااول، تااتم باإليجاااب والقبااول، لكاان إن شااك أنااه ماان زيااادة توثقااة، وا 
حصل زيادة توثقة من إفراغ لألرض أو تعديل لالسم قلب مان فاالن إلاى فاالن أو كتاباة عقاد زواج ماثال ، كال هاذا 
ليس بالزم في األصل، األصل في العقود اإليجاب والقبول، لكن هذه األمور احتاجوا إليها عند النزاع والتخاصام، 

علااى ساابيل  } إذا تااداينتم باادين إلااى أجاال مساامى فاااكتبوه{مااا أن الكتابااة أصااال  ليساات بواجبااة، ولااو كااان العقاادين ك
اإلرشاد عند عامة أهل العلم استحباب، لكان متاى يحتااج إلاى مثال هاذا؟ عناد التخاصام، وقال مثال هاذا فاي جمياع 

هاذه الطلقاة، أو راجعهاا وال أشاهد، إن لام  األمور التاي يزاولهاا النااس مان عقاود، يعناي لاو طلاق زوجتاه، وماا كتاب
 يحصل تخاصم تم الكالم اللفظي وانتهى ويدين، لكن إن حصل تخاصم ال بد من البينات على هذه الدعاوى.

يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حازام، حكايم بان حازام بان خويلاد بان أساد بان عباد العازى المتاوفى 
أمر به عمر بن الخطااب للنااس فبااع حكايم الطعاام قبال  -يعني اشترى طعاما  -ا  سنة اثنتين وخمسين ابتاع طعام

بلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده، وقال: ال تبع طعاما  ابتعته حتى تستوفيه. أن يأتي الطعام  -يقبضه-أن يستوفيه
ال يكتاب صااكوك فاالن لاه  عشارة آصااع، إلاى ولاي األمار ثام يوزعااه علاى النااس، إماا أن يوزعااه بعيناه إن أمكان، وا 

وفالن له مائة صاع وفالن له مائتا صاع، وفالن كذا كما سيأتي في األثر الاذي بعاده، فمثال هاذا ال يجاوز بيعاه 
حتى يقبضه، ال يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفيه، لكن الذي وهب له هل يلزم قبضاه وال ماا يلازم؟ 

ر بان عباد العزياز أمار لفاالن بطعاام اشاتراه مناه حكايم بان ألن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والاذي اشاتراه، عما
 حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه، اآلن الموهوب يحتاج إلى قبض؟ نعم.

 طالب:................
ها؟ يحتاج وال ما يحتاج؟ القبض من أجل أيش؟ تمام الملك وأيضا  التأكد نعم من االستيفاء الكامل، نعم من تمام 

فاالن إلاى فاالن، يعناي تعرفاون أناتم فاي حاال البياع والشاراء ال باد أن تبارأ الذماة والعهادة، لكان إذا القدر انتقال مان 
كنت متبرئ أمرت لفالن بتسعة آصع، فكان..صارت ثمانية مثال ، أو أمرت له بعشرة وصاارين تساعة يباي يجايء 

فاي الموهاوب والماوروث وماا ويردهن عليك ويقول: ال، ناقصات، ظاهر الفرق وال ماو بظااهر، ولاذلك يتساامحون 
دخل بغير عقد تدخله المشاحة، يعني لو أن فالن وهب فالن سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يردها عليه قال: وهللا 
ما أقبل هذه السلعة فيها عيب، نعم، إذا  الموهوب ال يحتااج إلاى قابض، ولاذلك أمار باه عمار يقاول: أن حكايم بان 

فبلاغ ذلاك عمار  -يقبضاه-الخطااب للنااس فبااع حكايم الحازام قبال أن يساتوفيهحزام ابتاع طعاما  أمر به عمار بان 
بان الخطااب فارده علياه وقاال: ال تباع طعاماا  ابتعتاه، فهنااك مان ابتااع طعاماا  والثااني: مان ابتااع طعاماا  والثالااث: 

حة، فهااذا نبتااع الطعااام، لكان ماان عقاود إرفاااق يعناي هبااة إرث عطياة ومااا أشابه ذلااك كلاه، غياار مبنياة علااى المشاا
وجه ويدل عليه الخبر، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: ال تبع طعاما  ابتعته حتى تستوفيه، طيب ما 



فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صاريحة، ماا فائادة ذكار هاذا الموقاوف بعاد المرفوعاات، 
 فرده عليه؟

 طالب.....................
أيضاااا ؛ ألنااه اساااتمر العماال بااه بعاااد النبااي صااالى هللا عليااه وساالم فااادل علااى أن الحكااام محكاام ولااايس  وعاادم النسااخ

بمنسوخ، كونه رده علياه، هاو األصال؛ ألن النهاي عناه، ننظار إلاى النهاي فاال يبعاه، يعاود إلاى ذات العقاد أو إلاى 
 أمر خارج؟ نعم فيكون فاسدا .

يق بن عثمان بن بكير بن عباد هللا بان أشاج عان ساليمان وحدثني عن مالك أنه بلغه، حديث وصله مسلم من طر 
بن يسار عن أبي هريرة، نعم، أياه، ال تثبات إال باالقبض، الشاعير هاو ماا هاو بهاو الموهاوب حكايم، حكايم اشاترى 
ماان الموهااوب، متااى يحتاااج إلااى مااا تقااول؟ متااى يحتاااج إليااه؟ إذا مااات الواهااب مااثال  قباال قاابض الموهااوب لكاان إذا 

ب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضاه، تثبات الهباة بمثال هاذا، أدركات الفارق شاوف اآلن تصرف به الموهو 
عندنا زيد وهب عمرو طعاام أو أي سالعة، فماات قبال قبضاها، وهاي عناد الواهاب، فااآلن ماا تام القابض فاال تثبات 

نااه والواهااب حااي الهباة، هااذا الموهااوب تصاارف بهااا وأناااب ماان اشااتراها عنااه بااأن يقبضااها، وقبضااها الااذي اشااتراها م
ياارزق، تختلااف الصااورة اآلن، هاام يقااررون أن الهبااة ال تثباات إال بااالقبض فااي حاااالت، فيمااا إذا رجااع الواهااب قباال 
القبض أو مات لكن إذا كاان حاي ويارى هاذا يتصارف وال قاال شايء، خاالص انتهاى، أقاره علاى البياع. نعام. أياه. 

ط في المبياع، البياع العقاود مبنياة علاى مشااحة، لمااذا؟ على كل حال الموهوب ال يشترط فيه االستيفاء الذي يشتر 
ال بااد أن يسااتوفي؛ لاائال يبيعااه عشاارة آصااع ثاام تبااين تسااعة فيمااا بعااد، لااو باناات تسااعة حصاالت الخصااومة، لكاان لااو 

هو إذا باعه ال بد من االساتيفاء، اساتيفاء المشاتري؛ ألن  !واحد وهبه عشرة فبانت تسعة هو بيقول: وين العاشر؟
 خاصم أما الموهوب لن يخاصم، على كل حال ما ال يمكن حيازته يكون بالتخلية.المشتري بي

 طالب:...................
ال هذا ينتهي إلى أال قبض، إذا قال: نبي العرف دخلت التجارة عالمية، وصارت المسألة مسألة اعتبارياة ومساألة 

خلات، أعاراف ما فيها ألهل العلم، ما ينفع ياا أخاي، ماا ينتهاي العارف، العارف  ماا ينتهاي عارف مان؟ اآلن األماة د 
ماان؟ شاايخ اإلسااالم األمااة محفوظااة فااي وقتااه، عاارف المساالمين، لكاان اآلن اخااتلط عاارف الكفااار بعاارف المساالمين 

 بعرف المجرمين بعرف هللا المستعان.
 طالب:..........................

ى يحوزهاا التجاار إلاى رحاالهم"، التسااهل ماا إي حتى يحوزها،... ينكر عليه إياه، النصاوص ظااهرة فاي هاذا، "حتا
ينااتج فائاادة أباادا، التساااهل يطلااب تساااهل آخاار وهكااذا، لكاان لااو أن المااادة حساامت انتهااى اإلشااكال، تواطااأ الناااس 
عليها، ويقولون:... نقل، نقل الطعام بالدراهم ويخسرون ويخسر البائع والمشتري على أي أسااس؟ نقاول: يخسار، 

 ر، ومثل ما يربح هو يربح غيره، حمال وكيال خل األمة كلها تستفيد، نعم؟مثل ما يطلب الربح يخس
 طالب:...........................

 وهللا اللي عن جهل شيء، اللي عن جهل ال يعود لمثل هذا، وهللا في مثل هذا المختلف فيه، نعم. شو؟
 طالب:......................



 حيازة المثمن ما جاءت. ال، ال ما يكفي، هذه حيازة الثمن لكن
 وحدثني عن مالك، نعم؟

 طالب:......................
 على كل حال بس ال يبيعها في مكانها بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه.

يقااول: وحاادثني عاان مالااك أنااه بلغااه، وقلنااا: أنااه وصااله مساالم أن صااكوكا  جمااع صااك وهااو الورقااة التااي يكتااب فيهااا 
طعام لمستحقه، الصكوك يعني ولي األمر يأمر بطعام فيعطياه ورقاه، خاذ هاذه الورقاة جااهزة األمر بالعطاء من ال

مطبوعة فيها مائة صاع، أو فيها قطعة أرض، أو فيها أي سلعة من السالع، بلغاه أن صاكوكا  خرجات للنااس فاي 
لجاار، الجاار قاالوا: زمان، يعني إمارة مروان بن الحكم علاى المديناة مان قبال معاوياة رضاي هللا عناه، مان طعاام ا

موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك بوثاائق، فتباايع النااس تلاك الصاكوك بيانهم، 
اآلن إذا أمر لزيد من الناس بقطعاة أرض، هاذا أمار إساهامي بقطعاة أرض لزياد مان النااس، هال لاه أن يبياع هاذه 

يمنح فالن في مدينة كذا أرض مساحتها ألاف متار هال لاه أن  الورقة قبل أن تطبق على الواقع، أو ليس له ذلك؟
يبيااع هااذه األرض، اآلن الصااور والتكالااب علااى هااذه الورقااة ماان وجااوه، أحااد يشااتري األرض، وحااد يقااول: ادفااع لااي 
مبلغ أطبقها لها لك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا، كل هذا ليستعمل جاهه وقد 

من الرشوة لتطباق لاه فاي مكاان مناساب، والنااس يساتعملون هاذا بكثارة، ويكثار الساؤال عناه، يقاول: يستعمل شيء 
فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، يقبضوها، فدخل زيد بان ثابات ورجال مان أصاحاب رساول هللا 

يااد باان ثاباات ورجاال ماان فتبااايع الناااس تلااك الصااكوك قباال أن يسااتوفوها يقبضااوها، فاادخل ز صاالى هللا عليااه وساالم 
وهااو أبااو هرياارة كمااا فااي صااحيح مساالم، علااى مااروان باان الحكاام فقاااال:   أصااحاب رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم

وماا  -يعناي أعتصام باه مان أن أحال الرباا -أتحل تجيز بيع الربا يا مروان، وفاي رواياة: أحللات؟ فقاال: أعاوذ بااهلل
عوهاااا قبااال أن يساااتوفوها، إذا كانااات هاااذه الصاااكوك علاااى شااايء ذاك؟ فقااااال: هاااذه الصاااكوك تبايعهاااا النااااس ثااام با

متفاوت، لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفالنية، أو له مائة صاع من التمار مان ناوع كاذا، وقاال 
جمع من أهل العلم: أن الهبة يتسامح في قبضها، لكن إذا كان شيء متفااوت فيكاون بياع مجهاول، ماا تادري ويان 

األرض وال تدري من أي نوع مان أناواع التمار، يقاول: وماا ذاك؟ قااال: هاذه الصاكوك تبايعهاا النااس ثام  تطبق هذه
باعوها قبل أن يستوفوها، ثم باعوها، تبايعها ثم باعوها، يعني الكالم في الموهوب وال اللي اشترى من الموهوب؟ 

ها، وقد نهى النبي صالى هللا علياه وسالم عان إي نعم، هذه الصكوك اللي تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفو 
بيع الطعام حتى يستوفى، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلهاا، يعناي إلاى 
أصحابها، وفي هذا ماا علياه األماراء فاي الصادر األول مان االمتثاال ألمار هللا ورساوله، وفياه أيضاا  ماا كاان علياه 

هللا عليهم من اإلنكار، فزيد بن ثابت وأبو هريرة أنكرا على مروان، وألبي سعيد مواقف مان هاذا الصحابة رضوان 
النوع، فالمقصود أن الصحابة رضوان هللا عليهم كان هذا ديدنهم وهاذا مانهجهم ينكارون لكان معاروف أن اإلنكاار 

أعظام مناه، هاذا األصال فياه ألن  ال بد أن يكون باألسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة وال يترتب عليه مفسادة
 القصد من ذلك إزالة هذا المنكر، وين؟

 طالب: في األصل..



 ويردونها إلى أهلها أصحابها.
 طالب:................

ألنك عندك فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها، فهل اإلنكاار علاى مان وهاب األصالي لمااذا باعهاا قبال 
هاااذا الموهاااوب ثااام باعهاااا قبااال أن يقااابض؛ ألن اللفاااظ األول يااادل علاااى االحتماااال  أن يقااابض أو الاااذي اشاااتراها مااان

 الثاني، هو ما هو بربا لكن يجمعه مع الربا التحريم، أحللت الربا؟ من باب التنفير الزيادة في التنفير، نعم.
 طالب:...........

بذرعاه، والمكيال بكيلاه والماوزون أال في عموم يقولون: قبض كل شايء بحسابه، وفصالوا، المعادود بعاده والماذروع 
كاألراضاي ماثال ، قاالوا: مثال هاذا يكاون  قبضه، ما ال يمكن قبضهبوزنه إلى آخره، إلى أن يصل إلى ما ال يمكن 

، هاو يخرجهاا ويادور عليهاا ويميزهاا المعارض أحاوط أحاوطبالتخلية، ومن تمام القبض اإلفراغ، له لو أخرجها مان 
 ، ولو أعادها إلى مكانها مرة ثانية ما في إشكال.هسيارتويطبق أرقامها، ويعرف أن هذه 

ويقاول: وحاادثني عان مالااك أناه بلغااه أن رجاال  أراد أن يبتاااع طعامااا  مان رجاال إلاى أجاال، قصاص واقعيااة، وحاادثني 
عن مالك أنه بلغه أن رجال  أراد أن يبتاع طعاما  من رجل إلى أجال فاذهب باه الرجال الاذي يرياد أن يبيعاه الطعاام 

لسوق، هذا ما عنده طعاام، بياع التاورق اآلن جلاه علاى هاذا، تاأتي إلاى شاخص ترياد مناه مبلاغ مائاة ألاف ثام إلى ا
تقول: أنا أريد مائة ألف، لكن ال أرياد مائاة ألاف بمائاة وعشارة إلاى الحاول، أباى اشاتري مناك سايارة قيمتهاا تصافي 

ماااا عنااادي وهللا سااايارة لكااان روح إلاااى  لاااي مائاااة ألاااف، وأشاااتريها مناااك بمائاااة وعشااارة إلاااى ماااا بعاااد سااانة، يقاااول: أناااا
 المعارض وشوف السيارة التي تحقق هدفك أنا اشتريها لك وأبيعها عليك، وين؟

 طالب:..............
ال، مااا يلاازم، اآلن هااو وعااد، مجاارد وعااد مااا عقااد عقااد معااه، قااال: أناات اذهااب إلااى المعااارض أو أذهااب أنااا وياااك 

أملكهاا ملاك تاام مساتقر قبال أن أبارم معاك شايء وأنات اآلن ماا زلات ونشوف السيارة التي تصلح لك اشتريها لك و 
خاارج العقاد بإمكااني أن أثبات العقاد علااى نفساي، وألتازم باه وأن فار بارا، بغياات ترجاع فاي كالماك ارجاع أنات حاار، 
 لكن بعضهم ال يؤخذ على هاذا الوعاد خمسامائة رياال ماثال ، هاذا إلازام هاذا، هاذا بياع مااال يملاك، لكان لاو قاال: أناا
أشاتريها ويعاده أن يشااتري لاه، وبالفعال يشااتري فيملكهاا ملااك تاام مساتقر ثاام يبيعهاا عليااه هاذا التاورق، هنااا فاي هااذه 
المسألة، بلغه أن رجال  أراد أن يبتاع طعاما  من رجل إلاى أجال فاذهب باه الرجال الاذي يرياد أن يبيعاه الطعاام إلاى 

يقاول لاه: مان أيهاا تحاب أن أبتااع لاك، يعناي أشاتري السوق فجعل يريه الصبر، تبي هاذه، تباي هاذه، تباي هاذه، و 
لك، فقال المبتاع الذي يريد الشراء أتبيعناي ماا لايس عناد؟! هاذا بنااء علاى أناه يلزماه بهاذا الكاالم قبال أن يشاتري، 
وال مااا يساامى بيااع إلااى اآلن هااو مجاارد وعااد، لكاان يمكاان أنااه قاياال لااه: شااوف ال تورطنااا نشااتري ومااا تشااتري أناات، 

نه قال: أتبيعني ما ليس عندك، ولو كانت على الصورة التي شرحناها ما في بياع بينهماا، وقاد جااء يمكنه هذا؛ أل
النهي عنه فأتيها عبد هللا بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد هللا بن عمر للمبتاع: ال تبتع مناه ماا لايس عناده. لكناه 

لحياازة الشارعية، ونقاد ثمنهاا، أو ثبات فاي إذا تم شراء السلعة من قبال مان وعاد صااحبه تام ملكهاا وقبضاها وحااز ا
ذمتااه وصااارت فااي ملكااه لااه غنمهااا وغرمهااا، يعنااي قابلااة للزيااادة والاانقص لااه وعليااه قباال أن يباارم العقااد مااع الثاااني 



صارت عنده، وقال للبائع: ال تبع ما ليس عندك، يعناي وقاد جااء النهاي عناه فاي حاديث حكايم بان حازام وقاال لاه 
 م: ال تبع ما ليس عندك، وين؟النبي عليه الصالة والسال

 طالب:.....................
مجرد وعد يعني أنت تبي تبي محتااج أناي...، تاروح لمؤسساة  ال يلزمه بشيء، هو المقصود أنه ال يلزمه بشيء،

أو لرجل فرد أو شركة أو أي جهة وتقول لهم: أنا محتاج مائة ألف لكن أنا ما أبي ربا، أبي حالل، وال وسيلة في 
مثل هذا إال التورق إن لم يحصل القرض، يندر اآلن من يقرض أو السلم المجماع علياه، لكناه ناادر أيضاا ، يعناي 
أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة مان أجال أن يعطياك مائاة ألاف، أو تضامن لاه سايارة ولاو مان 

ألصل السلعة أوال، نعم فما هنا إال صناعة غيرك ليكون سلم على الخالف في المسلم هل يشترط أن يكون مالك 
التورق، التورق هذا يبي يقول لك: أنا وهللا ما عندي سلعة ما عندي إال دراهم، أبا أعطيك مائة ألف بمائة وعشرة 
لمدة سنة، يقول: ال وهللا أنا ماا آكال الرباا، أناا أرياد أن تشاتري لاي سايارة، تشاتري لاك سايارة، ماا يشاتري لاك أنات، 

يارة، ثم يملكها ملك تام مستقر له غنمها وعليه غرمها لو اشتراها بمائة ألف ماثال  الياوم، وتاأخرت يشتري لنفسه س
عليه....أسابوع، اليااوم بعااد أساابوع صااارت تسااوى مائااة وخمسااين، لااه، لااو جاااء دفعااات كبياارة ماان هااذه الساايارة وبعااد 

ياك بمائاة وعشارة يبيعهاا علياك بتساعين أسبوع جئات أنات قاال: وهللا ماا تساوى إال ثماانين، وبادال  مان أن يبيعهاا عل
خساار، نعاام لااه غنمهااا وعليااه غرمهااا، يملكهااا ملااك تااام ومسااتقر ويحوزهااا، ثاام بعااد ذلااك يبيعهااا عليااك ولااو كااان مااا 

 اشتراها إال من أجلك؛ ألن هذا وعد.
  طالب:..................

 الطرف الثالث،..من غير تواطؤ؟
  طالب:.............

إال أن يكون البياع باين صااحب المعارض وباين التااجر هاذا  طرف ثالث، اللهمثالث ذاك،  ال ما في إشكال طرف
 مواطأة قلت له: أنا ببيع عليك وال تزيد علينا وال تكسب علينا، المسألة بس، قال: هذه حيلة ما تصلح.

 طالب:.................
 وين؟

 طالب:..............
عنده إال الدراهم، والمشتري الثاني  ، هذا التاجر ما عنده سلعة، ماسلعة إيه، لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده

المحتاج هذا ما يأكل الربا فيشتري لاه هاذا التااجر سايارة، ويبيعهاا علياه بقيماة أكثار مماا تساتحقها، بعاد ماا يملكهاا 
 ملك، ما في إشكال إن شاء هللا تعالى. ها؟

 طالب:..................
ن أعادهااا إليااه ال بااأس، المقصااود أنااه ميزهااا وطبااق أرقامهااا يقبضااونها األول يقب ضااها ويخرجهااا عاان المعاارض، وا 

 وعرف أنها سليمة مائة بالمائة، وأخرجها عن محلها األول ورجعها، الثاني يفعل بها ذلك.  وحركها
باان يقااول: وحاادثني عاان مالااك عاان يحااي باان سااعيد أنااه ساامع جمياال باان عبااد الاارحمن المااؤذن الماادني يقااول لسااعيد 

 المسيب: إني رجل أبتاع من األرزاق التي تعطى الناس بالجار، تعطى الناس  أو تعطى الناَس؟ ها؟



 طالب:...................
 على كل حال أعطى يتعدى إلى مفعولين ها؟

 طالب:..................
 إي يعطى لكن الناس وش ضبطها؟

 طالب:...................
، الكتااَب، أعطيات زيادا  الكتااَب، يتعادى إلاى مفعاولين اآلن الفعل أعطى يتعدى إل ى مفعولين، أعطيت زيدا  الكتااب 

، يجاااوز الوجهاااان؛ ألن أحاااد  والفاعاال التااااء، لكااان لاااو بناااي هاااذا الفعااال أعطاااي ياازد الكتااااَب، أو أعطاااي زيااادا  الكتااااب 
 هااو الفاعاال المعنااوي، المعنااوي،المفعااولين يكااون نائااب فاعاال، لكاان الماارجح عناادهم واألولااى أن يكااون هااو الفاعاال 

عندنا فاعل اإلعطاء التاء التي حذفت للبناء على المجهاول، وبقاي عنادنا مفعاوالن، هاذان المفعاوالن أحادهما آخاذ 
والثاني مأخوذ، نعم، أحدهما آخذ والثاني مأخوذ، فزيد آخذ والكتاب ماأخوذ، فالفاعال أولاى باأن يكاون نائاب فاعال 

اَق، بالجار الذي تقادم أناه موضاع بالسااحل، سااحل البحار يجماع فياه الطعاام، زيد، وهنا نقول: تعطى الناس  األرز 
إني رجل أبتاع مان األرزاق التاي تعطاى النااس بالجاار ماا شااء هللا، ثام أرياد أن أبياع الطعاام المضامون علاي إلاى 

مااذا؟ لائال يبيعاه أجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك األرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعام، فنهااه عان ذلاك، ل
 قبل أن قبضه.

قال مالك: األمر المجتمع عليه عندها الذي ال اختالف فيه، وهذا تأكيد للمجتمع عليه، أنه من اشترى طعاماا  بارا  
أو ذرة أو دخا  أو شيئا  من الحبوب الق طنية، تقدم أن القطنية واحدة القطاني  -نوع من الشعير -أو شعيرا  أو سلتا  
ص واللوبياا ونحوهااا، أو شاايئا  مماا يشاابه القطنياة ممااا تجااب فياه الزكاااة كاالتمر والزبيااب والزيااوت أو كالعادس والحماا
أو شايئا  مان األدم كلهاا الزيات والسامن والعسال؛ ألنهاا كلهاا يؤتادم  -جمع إدام ككتاب جماع كتااب -شيئا  من األدم

يرج، والمقصاود باه زيات السمسام، واللابن بها والخل والجبن والشبرق أو الشيرق، هذا كلها مع لفظ ثالاث اسامه الشا
وما أشابه ذلاك مات األدم فاإن المبتااع ال يبياع شايئا  مان ذلاك حتاى يقبضاه ويساتوفيه عماال  بعماوم األحادياث التاي 
تشامل الربااوي وغياار الرباوي، علااى مااا تقاادم مان مجاايء الطعااام نكارة فااي سااياق الشاارط، فاتعم جميااع األطعمااة التااي 

 يدخل فيها الربا. وشو؟ يدخل فيها الربا، والتي ال
 طالب:....................

 وش الداللة على تخصيص الموزون والمكيل؟
 طالب:...............

مكيل وال موزون وال معدود، المقصود أنها طعاما ، طعاما  يشمل الجميع، الطعام األصال فياه ماا يطعام، فاإذا جااء 
البائع مان ساعر السالعة ثالثاة أضاعاف أو أربعاة أضاعاف ماا  نكرة في سياق الشرط ال شك أنه يعم، يقول: لو زاد

اشتراه به، هو يعني اشترى سلعة بمائة وطلب عليها ثالثمائة، ال شاك أن مثال هاذا أوال : غابن عناد المحاكماة يارد 
عليااه بخيااار الغاابن، واألماار الثاااني: أنااه ال ينبغااي أن ياازود، هااذا الشااح وهااذا التكالااب بااين المساالمين باال ال بااد أن 

 يكون بينهم التعاون والتراحم وفي الصدر األول ما كان أحد أولى بدرهمه وديناره من أخيه، كما مر بنا، نعم.
 طالب:................



 أضعاف؟
 طالب:................

هو اإلشكال يعني لو، هو اإلشكال وشو لو يأتي الزبون ويقول له...: عشرين ما شراه، لكان لاو يقاول لاه: بمائاة، 
ماائتين أو حتاى خمسامائة، كلماا يرتفااع ساعرها صاارت تصاير أفضال وأجااود فاي نظار المشاتري، وهام يتعااذرون أو 

 بهذا، لكن ليس بعذر، هذا ليس بعذر، نعم.
 طالب:...............

 هذا لو نزل بها مشت، هذا سببه رفع الثمن.
 األهلي و....وغيرها؟يقول: ما الحكم في االشتراك ضمن صناديق مالية في البنوك مثل الراجحي و 

االشتراك في صناديق االستثمار في مثل هذه األماكن ال شك أن الشبهة قوياة ولاو قاالوا أنهام يتعااملون معاامالت 
مرابحة وشرعية، ال ،ال على اإلنسان أن يستبرئ لدينه وأن يترك الشبهات وأقل ما فيها الشبهة، وأما البناوك التاي 

يجوز التعامل معها إال لضرورة، وأن يكون العقد بينك وبينه عقد صحيح وتعرف عرف منها اإلقدام على الربا ال 
فااي األصاال غياار ثقااات مااا الااذي يؤمنااك أن  مهااذا العقااد، وأمااا تااوكيلهم وجعلهاام يضاااربون بأموالااك ويشااتغلون وهاا

 يتعاملوا بها على غير وجهها الشرعي.
 ه أجمعين.اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحمااد هلل رب العااالمين وصاالى هللا وساالم وبااارك علااى عبااده ورسااوله نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين، أمااا 
 بعد:

: بااب ماا يكاره مان بياع الطعاام إلاى أجال، يعناي ماا يكاره وماا يمناع مان الصاور -رحمه هللا تعاالى-فيقول المؤلف 
ألن من الصور ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح، فلاو بااع طعاماا  باذهب أو الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل؛ 

فضة إلى أجل، يجوز وال ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب وفضة بادراهم، هاذه الصابرة مان 
ن مان التمر تباع بعشرة آالف نقد، قال: باثني عشرة ألف إلى سنة، يجوز وال ما يجوز؟ يجوز ما فياه إشاكال، لكا

الصور التي ال تجوز، بيع الجانس باالجنس إلاى أجال، بياع غيار الجانس بغياره إلاى أجال ال يجاوز ماا عادا النقادين 
التي هي قيم األشاياء، بااع تمار بشاعير أو بحنطاة إلاى أجال ال يجاوز، يجاوز التفاضال لكان ال يجاوز النساا، فهاذا 

ن كاناات فااي ممااا يكااره بيعااه إلااى أجاال، هناااك صااور ذكرهااا اإلمااام رحمااه هللا قاا د يتوصاال بهااا إلااى بيااع الممنااوع، وا 
ظاهرها بيع طعام بدراهم ثام شاراء طعاام بادراهم، لكان هاذه الادراهم صاارت وسايلة إلاى بياع طعاام بطعاام فهاذه هاي 

 في هذا الباب. -رحمه هللا تعالى-التي ذكرها اإلمام 
ن بان يساار وهماا فقهااء المديناة قال: حدثني يحيى عان مالاك عان أباي الزنااد أناه سامع ساعيد بان المسايب وساليما

السبعة، من التابعين المشهورين، ينهيان عن أن يبياع الرجال حنطاة باذهب إلاى أجال ثام يشاتري بالاذهب تمارا  قبال 
لما يخشى من التهمة، وهو متهم، اآلن باع الرجل حنطة بذهب ما فياه إشاكال إلاى هاذا الحاد  أن يقبض الذهب..

لثمن اشترى باه تمار، كاأن بااع الحنطاة باالتمر إلاى أجال، ويتحايال بمثال هاذه ما فيه إشكال، لكن قبل أن يقبض ا
الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل، لكن باع حنطة بذهب إلى أجل، ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل 

ا، فاي ؛ ألناه بااع الجانس باالجنس ويمناع فياه النوعاان مان أناواع الربامان بااب أولاىأن يقبضه هذا من باب أولاى، 
 الصورة األولى يمنع النسا، الذي هو التأجيل دون التفاضل أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسا.

وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من الثقات، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
هب إلاى أجال، يعناي يبيعاه علياه، باذهب حزم وهو أيضا  من الفقهاء السبعة عن الرجل يبيع الطعام من الرجال باذ

إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا  قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه يعني منعه، منعه، كالصاورة الساابقة، 
لما يخشى من التهمة، الصورة السابقة اشتريت أنت مان زياد تمار لمادة سانة، اشاتريت تمار باألف رياال لمادة سانة، 

شهر مثال  اشترى بألف حنطة، اشتراها منك، اشاترى بااأللف مناك حنطاة، يعناي كأناه ثم زيد هذا بعد مضي ستة أ
باعااك التماار بالحنطااة ال بالااذهب وال بالفضااة، ظهاارت وال مااا ظهاارت؟ لكاان لااو اشااترى ماان غياارك وأحالااه عليااك، 

 سيأتي الكالم في هذه الصورة.
ن الرجل يبيع الطعاام مان الرجال باذهب عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ع يقول:

إلااى أجاال ثاام يشااتري بالااذهب تماارا  قباال أن يقاابض الااذهب فكااره ذلااك ونهااى عنااه، يعنااي ألنااه وساايلة يتوساال بهااا باال 
)) إذا اختلفات حيلة على التوصال لبياع الطعاام بالطعاام مان غيار تقاابض، والرساول علياه الصاالة والساالم يقاول: 

 (.إذا كان يدا  بيد (هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم 
وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك، أي كرهه، ومثال ساعيد بان المسايب وساليمان بان يساار وأباو بكار بان محماد 

 بن عمرو بن حزم، األربعة كلهم كرهوا ذلك. 



نما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن  قال مالك: وا 
} مااا منعااك أن ال يبيااع الرجاال حنطااة بااذهب، عاان أن ال يبيااع قااالوا: هااذه ال زائاادة، األصاال: نهااو أن يبيااع أن ال 
يعناي ماا منعاك عان الساجود ماا منعاك عان أن تساجد؛ ألناه وماا دخلات علياه فاي تأويال مصادر، ياراد بااه  تساجد {

أن ال يبياع، ونهاى أن يساجد عان السجود، وهنا البيع، والمنهي عناه اإليقااع ال العادم، هناا المنهاي عناه نهاى عان 
هنااك  } ما منعنك أن ال تساجد {أن ال يبيع، هل المنهي عنه النفي أو اإليجاب؟ اإليجاب، فال هنا زائدة، وهناك 

الممنوع النفي وال اإليجاب، المأمور به اإليجاب، انظروا التنظير هل هو مطابق هم يقولون: ال زائدة، نهى أن ال 
دخلاات عليااه فااي تأوياال مصاادر، نهااوا عاان بيااع الرجاال حنطااة  ، و) أن ( وماااال يبيااع الرجااليبيااع الرجاال، نهااوا أن 

ماااا منعاااك مااان الساااجود، ماااا الاااذي منعاااك مااان  } ماااا منعاااك أن ال تساااجد {باااذهب، هاااذا صاااحيح، فتقاااول: ال زائااادة 
ماان حيااث المعنااى؛ أيضااا  زائاادة، مثاال مااا هنااا، والماراد بالزيااادة زيادتهااا اإلعرابيااة، ال لزيااادة  ) ال ( هااذهالساجود، ف

ألن القاارآن مصااون ماان هااذا، نهااو عاان أن ال يبيااع الرجاال حنطااة بااذهب، ثاام يشااتري الرجاال بالااذهب تماارا  قباال أن 
يقبض الذهب من بيعه الذي اشاترى مناه حنطاة، فأماا أن يشاتري بالاذهب التاي اشاترى بهاا الحنطاة إلاى أجال تمارا  

ئع نفساه، نهاوا أن يشاتري مان الباائع نفساه، وأماا الصاورة من غير بائعه، هذا يدل على أن الصورة األولى من البا
الثانية فأما أن يشتري الذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا  مان غيار بائعاه، الاذي بااع مناه الحنطاة قبال أن 
يقاابض الااذهب ويحياال الااذي اشااترى منااه التماار علااى غريمااه الااذي باااع منااه الحنطااة بالااذهب التااي لااه عليهااا بثماار 

)) مان  بأس بذلك؛ ألنها حوالة دين مستقر في ذمة شخص وأحيل عليه وهو ملي، وش المانع مان هاذا التمر فال
مان أحيال علاى ملاي فليحتال، أظان الفارق باين المساألتين ظااهر، ظااهر وال ماو بظااهر؟  اتبع علي ملي فليتباع ((

 ظاهر.
فوافقااوا اإلمااام مالااك علااى اجتهاااده، قااال مالااك وقااد سااألت عاان ذلااك غياار واحااد ماان أهاال العلاام فلاام يااروا بااه بأسااا ، 

واإلمام مالك موافق لما ذكر من الفقهااء األربعاة، فالمساألة متداولاة بيانهم فاي بلادهم، لكان مااذا عان حكام المساألة 
عند غيرهم، يجوز وال ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم واساتقر الاثمن بذمتاه، ألاف رياال اساتقرت 

جد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى به، فاشترى بالثمن المذكور فاشترى بالثمن الذي بمذة عمرو ذم بعد ذلك و 
فاااي ذمتاااه هاااذا الطعاااام الاااذي يحتاجاااه، نظيااار ذلاااك لاااو أن شخصاااا  عناااده ذهاااب، فاااذهب باااه إلاااى أصاااحاب الاااذهب 

أبدلك؛ ألناي  والمجوهرات، هو ال يريد أن يبيعه، يريد أن يبدله بذهب جديد، قال صاحب المحل: أنا ال اشتريه ال
ذا أبدلته بأقال مناه دخلناا فاي الرباا، لكان  ال أرضى أن أبدله إياك بوزنه، واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد، وا 
أشتريه منك، يشتريه منه، وليكن الجرام بأربعين ريال شراء، وأبيع عليك الجديد الجرام بخمسين، ماشي وال ما هاو 

ي مناي الجارام باأربعين، وهاذه خمساين جارام باألفين رياال أشاتري مناك بماشي؟ لكن هل يصلح أن يقاول: خاذ اشاتر 
أربعين جرام من خمسين بألفين ريال والقيمة هاي التاي عنادك، أو ال باد أن يقابض؟ ال باد أن يقابض، وهاذا نظيار 

 الصورة التي معنا، ال بد أن يقبض. نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.
 باب السلفة في الطعام



ك عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعالى عنهما أنه قدال: ال بدأس يسدلف الرجدل حدثني يحيى عن مال
 يبددأو تمدر لدم  ،صدالحه يبددما لم يكن في زرع لم  ،الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى

  .صالحه
األجدل فلدم يجدد  فحدل ،قال مالك رحمده هللا: األمدر عنددنا فديمن سدلف فدي طعدام بسدعر معلدوم إلدى أجدل مسدمى

المبتاع عند البائع وفاءا  مما ابتاع منه فأقاله فإنه ال ينبغي له أن يأخذ منه إال ورقه أو ذهبه أو الثمن الدذي 
وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع  ،فإنه ال يشتري منه بذلك الثمن شيئا  حتى يقبضه منه ،دفع إليه بعينه

 الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام 
 قال مالك: وقد نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

 العلدم وأهدل يصدلح ال ذلدك فإنقال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: اقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك 
 الطعدام بيدع ذلدك فكدان يقيله أن على حقه عنه أخر البائع على لمشتري ل الطعام حل لما أنه وذلك عنه ينهون 
  .يستوفى أن قبل أجل إلى
 باإلقالدة ذلدك ولديس أجدل إلدى ديندارا   بده أخدذ الطعدام وكدره األجدل حدل حين المشتري  ان ذلك وتفسير :مالك قال

نمددا  يددزداده بشدديء أو أجددل إلددى نسدديئةب الزيددادة فيدده وقعددت فددإذا المشددتري  وال البددائع فيدده يددزدد لددم مددا اإلقالددة وا 
نمدا باإلقالة ليس ذلك فإن أحدهما به ينتفع بشيء أو صاحبه على أحدهما  بيعدا ذلدك فعدال إذا اإلقالدة تصدير وا 
نما  ذلدك دخدل فدإن نظدرة أو نقصدان أو زيدادة ذلدك مدن شديئا يددخل لدم مدا والتولية والشرك اإلقالة في أرخص وا 
  .البيع يحرم ما ويحرمه ،البيع يحل ما يحله بيعا صار نظرة أو نقصان أو زيادة
  .األجل محل بعد محمولة يأخذ أن بأس فال شامية حنطة في سلف من :مالك قال
 محدل بعدد أدندى أو فيده سدلف ممدا خيدرا   يأخذ أن بأس فال األصناف من صنف في سلف من وكذلك :مالك قال

ن شامية أو شعيرا   يأخذ أن سبأ فال محمولة حنطه في الرجل يسلف أن ذلك وتفسير ،األجل  تمدر فدي سلف وا 
ن جمعا   أو صيحانيا   يأخذ أن بأس فال عجوة  كلده ذلدك كان إذا أسود يأخذ أن بأس فال أحمر زبيب في سلف وا 
 .فيه سلف ما كيل بمثل سواء   ذلك مكيلة كانت إذا ،األجل محل بعد

 : باب السلفة في الطعام.-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ف والساالم بمعنااى واحااد، ساالف عنااد أهاال الحجاااز والساالم عنااد أهاال العااراق، بمعنااى واحااد، بمعنااى أن الماازارع الساال

يحتاج إلى دراهام يحتااج إلاى نقاد، ليصالح زراعتاه، أو ألي أمار مان أماوره فياأتي إلاى مان عناده الادراهم فيقاول لاه: 
ا صااع مان التمار أو مان الحنطاة أو أعطني مبلاغ كاذا تنقادها اآلن فاي المجلاس علاى أن أعطياك وقات الجاذاذ كاذ

من الشعير، وهذا جاءت به النصوص، وهو على مقتضى الحكمة والقياس، إذا كان مالكا  ألصل السلعة فهاذا ال 
خالف في جاوزه، أما إذا كان غير مالك ألصل السلعة فمن أهل العلم من ال يرى الجواز؛ ألنه بيع ماا ال يملاك، 

مام البخاري أنه ال فارق باين أن يملاك أصال السالعة وأن ال يملاك، يعناي تاأتي إلاى ومنهم من يرى وهو اختيار اإل
شااخص، وتقااول: أنااا محتاااج إلااى مائااة ألااف، أعطنااي مائااة ألااف اآلن وبعااد ساانة أحضاار لااك ساايارة مودياال ألفااين 

ع ألصاال الساالعة وأصاال المصاان ا  وساابعة بالمواصاافات التاليااة، ويضاابطها بأوصااافها، الااذي يشااترط أن يكااون مالكاا
ذا كااان غياار مالااك ألصاال الساالعة، ال  وأصاال المزرعااة، يقااول: يسااتطيع أن يفااي بالمواصاافات التااي عقااد عليهااا، وا 



يسااتطيع أن يفااي؛ ألن الساالعة أصاالها ملااك لغيااره، اتفقنااا علااى أن يشااتري أن يساالمه بعااد ساانة ساايارة ماان نااوع كااذا 
الموجودة فاي ألفاين وساتة، وجااب علاى،  بمواصفات كذا موديل ألفين وسبعة مثال ، لكن المصنع غير المواصفات

ضمن له أوصاف ألفين وستة، ما ضامن لاه أوصااف ألفاين وسابعة، لكان لاو كاان مالاك ألصال المصانع اساتطاع 
أن يفي بما اشترط، وال شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك األصل، إنماا فيهاا ماا يادل علاى تقاديم الاثمن 

المعلومة فقط، ولم يشر فيها إال أن يكون مالكاا  ألصال السالعة، والاذي اختااره  وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة
اإلمام البخاري أنه ال يلزم، لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاءت ألفين وسبعة بأقل مواصافات مان ألفاين وساتة أو 

ن كاناات أكثاار نعاام، يرجااع عليااه بااالفرق، يعنااي إن كاناات أقاال وقبلهااا الطاارف الثاااني فهااذا ماان حساان االقت ضاااء، وا 
أفضاال فهااذا ماان حساان القضاااء، ويااأتي شاايء ماان اإلشااارة إلااى ذلااك فااي كااالم اإلمااام مالااك، لكاان اإلشااكال عنااد 
المشاحة، هنا قال: ال أريد إال المواصفات التي اتفقنا عليها، ال أريد إال هذه المواصفات التي اتفقنا عليهاا، وغيار 

ع وخصااومات ولااذا جمااع كثياار ماان أهاال العلاام يمنااع أن يكااون مالااك ألصاال الساالعة ال شااك أن مثاال هااذا يوجااد ناازا 
 المسلم غير مالك ألصل السلعة في السلم.

 يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه قال.
 طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك.......

ه أكثار مماا يساتحق لوجاود الفاارق إيه هذا األصل ما قدم الدراهم، وأخر السالعة إال للفاارق، هاذا األصال أناه يعطيا
 في الزمن، كيف أقل؟

 طالب:..................
هااو بيعطيااه مائااة وقيمتااه فيمااا بعااد مائااة وخمسااين، هااذا مااا اتفقااوا إال علااى هااذا األساااس، ولاايش معنااى أنااي بقاادم 

وفرت ووجادت ترفاع الدراهم اآلن الحجز، حجز السيارات من الوكاالت نعم إما أن يكون ألن فيه نازل؛ ألنها إذا تا
قيمتها، أو ألن فيها شح وقلة بحيث ال تنتهي قبل أن، وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مماا دفعاه، هاذا مان 

 مقاصد السلم، وليش معنى إني أدفع القيمة اآلن وال أستلم السلعة إال بعد سنة، إال لهذا.
ال: ال بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعاام قال: حدثي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه ق

)) من أسالف فاي شايء فليسالف فاي الموصوف، ال بد أن يكون معلوم، موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، 
( والحديث فاي الصاحيحين، إال أجال مسامى ماا لام يكان فاي زرع لام يباد كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (

عني اإلمام مالاك ال يصاحح السالف فاي الطعاام إال إذا تاوافر فياه الشارط الاذي صالحه، أو تمر لم يبد صالحه. ي
يجوز فيه بيعه، إذا بادا صاالحه، وهاذا قادر زائاد علاى أن يكاون مالكاا  لسالعة، يعناي ال باد أن يكاون مالكاا  للسالعة 

اشارة، وقبال أن يبادو وأن يكون الثمر قد بد صالحه، افترض أن هذا المزارع احتاج إلاى هاذا المبلاغ بعاد التاأبير مب
صالحه، هل في النصوص ما يمنع من ذلاك؟ ماا فيهاا ماا يمناع؛ يعناي مان أسالف فاي شايء المقصاود أن المبياع 
بالكياال والااوزن واألجاال والنااوع أيضااا  ال بااد ماان ضاابطه، الااداخل تحاات الجاانس؛ ألن الجاانس الااذي لااه أنااواع متعااددة 

ر أيش؟ التمر متفاوت منه ما يكون الصااع بعشارة ومناه ماا تتباين قيمه فال يقال: مائة صاح من التمر، يعني تم
يكااون الصاااع بمائااة أو مااائتين، يعنااي المسااألة البااون شاسااع فااال بااد ماان ضاابط مااا يختلااف فيااه الااثمن، ال بااد ماان 
الضبط واالتفاق على ما يختلف فيه الثمن، ما لم يكن في زرع لم يبد صالحه أو تمر لم يبد صالحه، هذا للنهي 



تماار قباال باادو صااالحه وقباال أن يااأمن العاهااة، قباال أن يحماار أو يصاافر والنهااي عاان بيااع الحااب قباال عاان بيااع ال
 اشتداده، لكن السلم ال يظهر فيه هذا الشرط؛ ألنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها.

 عناد المبتااع يجاد مفلا األجال فحال ،مسامى أجال إلاى معلاوم بساعر طعاام فاي سالف فايمن عنادنا األمارمالاك:  قال
، اشاترى مناه مائاة صااع موصاوفة معلوماة المكيال معلوماة الناوع محاددة، األجال فأقالاه مناه ابتااع مما وفاء   البائع

معلوم، لكن المبتاع عند حلول األجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرهاا، أو يكاون غيار مالاك ألصال 
، ينبغاي ال فإناه : فلم يجد المبتاع عند البائع وفااء  مماا ابتااع مناه فأقالاهالسلعة فلم يجد ماذا يصنع؟ اإلقالة، يقول

يعني ال يجوز، له أن يأخذ منه إال ورقه أو ذهبه أو الثمر الذي دفعه إليه بعينه، ما يقول: وهللا أنا انتظرت لمادة 
الاربح كثيارة، ال يأخاذ  سنة تدفع لي فرق االنتظار، لو كان المال عندي واشاتغلت باه وشاغلته، صاار لاه نسابة مان

إال مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ دفع ذهب يأخذ ذهب، دفاع فضاة يأخاذ فضاة، فإناه ال ينبغاي يعناي ال يجاوز لاه 
أن يأخااذ منااه إال ورقااه أو ذهبااه أو الااثمن الااذي دفااع إليااه بعينااه، يعنااي الااثمن لمااا عجااز عاان المبيااع اسااتقر الااثمن 

عنهاا مائاة ديناار، ماا عنادي لاك، ماا عنادي إال مائاة ديناار خاذها، تعااد بذمته، القيمة ألف درهام لاو قاال: أعطناي 
األلااف درهاام يجااوز وال مااا يجااوز؟ علااى كالمااه ال يجااوز لماااذا؟ ألنااه كأنااه باااع األلااف درهاام بمائااة دينااار ماان غياار 

إذا  تقابض، حديث ابن عمر كنا نبتاع اإلبل، نعم ، فنأخذ الذهب بدل الفضة والفضة بدل الذهب، فقال: ال بأس
لاام يفترقااا أو بينهمااا شاايء، يعنااي حصاال الصاارف فااي وقاات االقتضاااء وفااي مكااان االقتضاااء كأنااه صاارف، والااذي 
بذمة الطرف األول كأنه قبضه اآلن وأقبض بدله الطارف الثااني، أنات بعات سالعة علاى شاخص بمائاة ديناار بعاد 

صور كلها نظاائر والسابب الاذي يجعال أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال: أقلني لكن ما عندي إال ألف درهم، هذه ال
اإلمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض، هو يستحق عليه ذهب يأخذ ذهب، 
يستحق عليه فضة يأخذ فضة، لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كالم لابعض أهال العلام، ال باأس ماا لام يفترقاا أو 

ذمتاه  فايوقضاى فضاة كأناه فاي حكام المقباوض اآلن فاي المجلاس، ماا دام بينهما شيء فكأن الاذي عناده الاذهب 
فهو في حكم المقباوض، وياؤدي بدلاه فاي مجلاس الصارف الناوع أو الجانس الثااني، لكان لاو جااز هاذا قلناا: يجاوز 
لماان باااع الااذهب بالاادراهم بالرياااالت، واشااترى الااذهب الجديااد بالرياااالت أن ال يقاابض قيمااة الااذهب األول ألنااه فااي 

م المقبوض، ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة؛ ألن التساهل يجر بعضه إلى بعض، وحينئذ ال باد أن حك
يقاابض ويقااب ض فااي وقاات ماان المجلااس، إذا كااان عنااده ألااف درهاام، يقااول: هااذه دراهمااك ألااف درهاام اسااتلم اآلن، إذا 

ر أخاف صارف ال باأس؛ ألناه حصال استلمها وقال: وهللا ألف درهم وين أبى وديها ثقيلة علاي، أعطناي مائاة ديناا
نه ال يشتري منه بذلك الثمن شيئا  حتاى يقبضاه مناه،  التقابض في مجلس العقد، أو الثمن الذي دفع إليه بعينة، وا 
ال يشتري بذلك الثمن شيئا  حتى يقبضه منه، الثمن مائة دينار أو ألف درهم ال يشاتري مناه باه شايء ال سايما إذا 

لبيع األول نسيئة، أيش معنى هالكالم؟ اشترى منه تمر بمائة دينار إلى أجل سلم، ثام كان مما ال يباع به أصل ا
لما حل األجل قال: وهللا ما عندي تمر لكن هذه مائة دينار، قال: زدني في مجال أجل، قال: ما أزيدك هذا رباا، 

ياب أنات باذمتك لاي أعطني فضة، قاال: ماا يمكان حتاى أسالم المائاة ديناار ثام نصارف ماا فاي باأس، نعام، قاال: ط
مائة دينار أعطني بها حنطة، يجوز وال ماا يجاوز؟ أناا أباى اشاتري مناك بماا عنادك مان الاذهب حنطاة علاى كاالم 
اإلمام مالك، ال يجاوز حتاى يقابض الاثمن ثام يشاتري باه ماا يشااء؛ ألن الحنطاة ال تبااع باالتمر نسايئة، فكأناه بااع 



 الطعاام غيار سالعة فاي صارفه أو ،إلياه دفاع الاذي الاثمن غيار ذأخا إذا اناه وذلاكالتمر الذي بذمته بحنطاة نسايئة، 
ى، يعني يقبض، كأنه باع التمر الذي عناده قبال أن يقبضاه، طياب يستوف أن قبل الطعام بيع فهو منه ابتاع الذي

إن باعه بما يباع به نسيئة، يعني إن باعه إن أخذ ثمنه الاذي دفعاه إلياه هاذا ماا يصاير بياع يصاير إقالاة، يصاير 
لاة، لكان إذا اشااترى باالثمن بار باادال  مان التماار الاذي بذمتاه نقااول: بياع مااا تصاير إقالاة، اإلقالااة: أن يعاود عليااك إقا

نفس ما دفعت من غير زيادة وال نقصان، إن باع إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد بااع التمار الاذي بذمتاه قبال 
  أن يستوفيه، وأيضا  باعه ربوي بربوي من غير تقابض. 

 ، فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.يستوفى ان قبل الطعام بيع عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى وقد :مالك قال
 العلام وأهال يصالح ال ذلاك فاإن ،إلياك دفعات الاذي باالثمن وأنظارك أقلناي للباائع فقاال المشاتري  نادم فإن :مالك قال

 الطعاام بياع ذلاك فكاان يقيلاه أن علاى حقاه ناهع أخار ،الباائع علاى للمشتري  الطعام حل لما أنه وذلك ،عنه ينهون 
، وهااو منهااي عنااه، فااإن ناادم المشااتري الااذي دفااع الاادراهم ناادم، اشااترى مائااة صاااع بمائااة يسااتوفى أن قباال أجاال إلااى

درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم، التمر حاضر عناد الرجال بيدفعاه ماا عناده تاردد، قاال: طياب أقلناي 
هم بدل ما تدفعها اآلن أجلها عليك شاهرين ثالثاة، أو قاال صااحب التمار: أناا وهللا ماا عنادي من البيعة وهذه الدرا 

شاايء خااذ التماار وال دراهاام مااا عناادي دراهاام قااال: أصاابر عليااك، يقااول اإلمااام مالااك: فااإن ناادم المشااتري فقااال للبااائع 
ينهاون عناه، وذلاك أناه لماا  أقلني وأنظرك، يعني أأخارك باالثمن الاذي دفعات إلياك فاإن ذلاك ال يصالح، وأهال العلام

حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقلياه فكاان ذلاك بياع الطعاام إلاى أجال قبال أن يساتوفى، 
كيف بيع الطعام إلى أجل، ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفقا عليه إلى أجل، قبل أن يستوفيه، يعني يوم شارى مناه 

نة بمائاة درهام، جااءت السانة وقاال: أناا وهللا اآلن ال أرياد تمار اشاتريت تمار مائة صاع على أن يدفعها له بعاد سا
وانتهيت، احتجات تمار قبال شاهر وشاريت أناا ال أرياد تمار أرياد المائاة درهام، قاال ذاك: وهللا ماا عنادي مائاة درهام 

ل أن يقبضاااه قاااال لاااه: أأجلاااك وأنظااارك لمااادة شاااهرين ثالثاااة، فكأناااه بااااع التمااار الاااذي عناااده بالقيماااة التاااي دفعهاااا قبااا
 ويستوفيه، وهذا جاء النهي عنه.

وش ما عنده، يأخذ الطعام  ، نعم،دينارا   به أخذ الطعام وكره األجل حل حين المشتري  نأ ذلك وتفسير :مالك قال
يلزمه يأخذ طعامه، خالص متفقين على طعام يأخذه،.....يأخذه له، البيع تم وانتهى، يأخذه ويتصرف به ويسوي 

، المهاام مااا لااه إال طعااام عنااد الرجاال، لاايس لااه إال هااذا الطعااام الموصااوف المعلااوم بوزنااه وكيلااه يتصاادق بااه يبيعااه
 وأجله، ما له إال ما اتفقا عليه.

 باإلقالااة ذلااك ولاايس أجاال إلااىقااال مالااك: وتفسااير ذلااك أن المشااتري حااين حاال األجاال، وكااره الطعااام أخااذ بااه دينااارا  
نما ، يباي يقولاك: أناا وهللا ماا ازددت، مائاة صااع بمائاة درهام، أناا ماا المشاتري  وال الباائع فيه يزدد لم ما :اإلقالة وا 

ازددت شاايء، ماااذا هااو ازداد وال مااا ازداد؟ هااو زائااد فااي األصاال، فااي أصاال العقااد، عقاادهم األول زائااد؛ ألنااه وش 
، فاال بااد ماان مالحظااة هاذا الوقاات   َ هااو مااا معناى ساالم، ساالم تاادفع دراهام حالااة والسااعلة تجااي بعادين بعااد ساانة مااثال 

 مالحظة األجل والزيادة والنقص من أجله. ضمن
 .....طالب: عكس 

 ال وعكس الدين كله، عكس الدين كله.



نما اإلقالة ما لم يزدد فيه الباائع وال المشاتري، اشاترى كال شايء حاضار، مائاة صااع موجاودة اآلن بمائاة  يقول: وا 
نادمت علاى  وهللا، جاء صاحب التمر قاال: أقلناي، درهم موجودة اآلن هذه قيمته في السوق فلما دفع الثمن وتفرقا

مااا اإلقالااة مااا لاام ياازدد فيااه البااائع وال  البيااع، ال فيااه زيااادة وال نقااص، وال فيااه أجاال مااؤثر فااي الااثمن قااال: أقلنااي، وا 
 باه ينتفع بشيء أو صاحبه على أحدهما يزداده بشيء أو أجل إلى ، تأخيربنسيئة الزيادة فيه وقعت نفإالمشتري 
، الوكااااالت وكااااالت السااايارات تبياااع السااايارات إلاااى أجااال أقسااااط، وتشاااترط علاااى باإلقالاااة لااايس ذلاااك فاااإن أحااادهما

المشتري أنه إذا عجز عن التسديد، دفع قسط قسطين ثالثاة ثام أعجاز نفساه، قاال: عجازت وهللا ماا عنادي تصالح 
نما اإلقالاة ماا لام يازدد فياه الباائع وال المشاتري، وهناا فاي زياادة  اإلقالة في مثل هذا؟ اإلقالة تصلح في مثل هذا؟ وا 

من أجل األجل، فال إقالة في مثل هذا، إذا  الحل، نعم، يعني تقوم السلعة، ويدفع الفرق فإن كان ما دفعه مواساي 
ن كاااان أقااال أو أكثااار يااادفع أحاادهما لآلخااار ماااا يتفقاااان علياااه، ماااالم يااازدد فاااي الباااائع وال  للفاارق فيصااالح مثااال هاااذا وا 

يه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشي يزداده أحدهما علاى صااحبه أو بشايء ينتفاع باه أحادهما المشتري فإذا وقعت ف
 فإن ذلك ليس باإلقالة، نعم.

 طالب:.............
 يعني من أقال نادما .
 طالب:..............

دة فااي مقاباال ال أحاادهما نااادم والثاااني قااد يكااون مسااتفيد، لكاان ليساات هااذه الفائاادة فااي مقاباال أجاال، ليساات هااذه الفائاا
أجل، لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف وهي تسوى، لما راح للبائع قال: وهللا السيارة تساوى خمساين، نعام، 
المشااتري مسااتفيد، فااذهب إلااى المشااتري فقااال: أقلنااي وهللا أنااا نااادم، هااذه إقالااة باااألربعين لكاان ال يقيلااه بخمسااين أو 

 وأربعين، وكالهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة تصاير بياع، بخمسة وأربعين، إذا باع، إذا كانت بخمسة
نما نماا ،بيعاا   ، إذا فعال ذلاك تصايرذلك فعل إذا اإلقالة تصير وا  ، يعناي فاي والتولياة والشارك اإلقالاة فاي أرخاص وا 

 يقيلااه (()) ماان ابتاااع طعامااا  فااال يبعااه حتااى يقبضااه إال أن يشاارك فيااه أو يوليااه أو قولااه عليااه الصااالة والسااالم: 
نما أرخص في اإلقالة والشرك والتولية ، نقصاان أو زياادة ذلك من شيئا يدخل لم ما يشرك فيه يشارك فيه واحد، وا 

الشرك تشرك شخص آخر معاك فاي الساعلة، اشاترى سايارة بخمساين ألاف قاال: تاراك شاريك قاال: تاراك شاريك، ال 
نما وأرخاص يجوز أن يزيد عليه، يقول: أنا شاريها بخمسين تدفع ستة وع شرين سبعة وعشرين، ما تصير شرك وا 

في اإلقالاة والشارك والتولياة ماا لام يادخل شايئا  مان ذلاك زياادة أو نقصاان، وال ماا تسامى شاركة تصاير شاراء وبياع، 
واإلقالة تقدم الكالم فيها، والتولية: إذا قال: بعتك برأس مالي، تدخل مدخالي تأخذه بما اشاتريته باه، ال  يجاوز لاه 

اادة مااثال ، اشااترى الساالعة ماان جاادة بااألف ونقلهااا بمائااة إلااى أن يزياا د عليااه، عاان مااا اشااتراه بااه، لكاان لااو اشااتراه ماان ج 
الرياض، واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا ثام قاال: تادخل مادخالي، قاال: خاالص أبيعاك بماا اشاتريت قبلات؟ قاال: 

إليااه، قااال: قيمتهااا ألااف وخمساامائة  قبلاات، وهااو... أنااه شاااريها ماان جاادة بمائااة ريااال أو بااألف ريااال، صااار يضاايف
ريااال، قااال: يااا أخااي أناات شاااري ماان جاادة أنااا عناادي خباار، شاااري بااألف، قااال: أناات مااا تاادري أنااي نقلتهااا بمائااة 
والمسااتودع أجاااره كااذا والكهاارب كااذا وكلماات صاااحبها بمبلااغ كااذا وفااواتير ومااا أدري أيااش، هاال لااه أن يحسااب كاال 

 التكاليف، إذا حسب التكاليف نعم؟التكاليف فتكون تولية وال بيع إذا حسب 



 طالب: إذا حسب التكاليف؛ ألنها داخلة في ضمن السعر.
نما أرخص باإلقالة والشرك والتولية ما لام يادخل شايئا  مان ذلاك زياادة أو نقصاان ، لكان هاو حفاظ نظارة أو يقول: وا 

يعك مثلما اشتريت، هاذه الفااتورة أصل الثمن، قال: شوف يا... أحيانا  زيادة ونقصانا  يحصل الخداع، يقول: أبى ب
قدامك، والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية، وفي النهاية في آخر فاتورة حسم خمسين بالمائة، ووراه الفاتوة 
نما هو خاداع هاذا وتغريار بالمشاتري، ومثال هاذا لاو حساب علياه أشاياء نادم  األولى هذا ال شك أنه ليست تولية، وا 

اء حملها بسيارة، السيارة صار عليها حادث، وصلحت السيارة بثالثمائة بعد بيحسب عليه عليها، حسب عليه أشي
هااذه، الساايارة مااا حركاات ماان جاادة إلااى الرياااض إلااى ماان أجاال هااذه البضاااعة، بثالثمائااة ريااال نقلاات ماان جاادة إلااى 

 ء؟ وش لون؟الرياض، وصار على السيارة حادث وضمنه بثالثمائة ريال، بعد إلى متى، بيحاسب عليه كل شي
 طالب:...........

 إي لكن هناك أمور ليست من أصل البيع وال الشراء.
طالب: هي لايس مان أصاله، لكان هاو دخال معي.....دخال فاي كال شايء. فاي غنماي وغرماي، هاو لاه الغانم وأناا 

 علي الغرم.
 طيب لو تسلسلت المسألة؟

 طالب: هو يدخل معي ..........
 صدم رجال بعد وقال: عليك.

 ................طالب:
 إي والسيارة احترقت.
 طالب: فيما يتعلق.

 السيارة اللي تحمله احترقت.
 طالب: فيما يتحمله في داخل السلعة ذي.

 ال ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع، لكن نقله واستأجر له مستوعد وخزنه بعد سنة.
 طالب: ال هذا على حسب......
 كلمت المكاتب العقارية بالمستودع وكهرب وما أدري ويش.يقول: أنا بعد منفق جواالت أنا 

في مثل هذه الصورة ال بد من إخبااره باالمبلغ، يقاول: وهللا أناا مكلفتناا السالعة كاذا، تادخل ماداخلي وال بكيفاك، أماا 
أن يقول: تدخل مدخلي وتشتري بما اشتريت، وأبيعك برأس مالي، ثم يضيف عليها هذه اإلضافات، ال، ال بد من 
إخباره؛ ألن من الناس من يثق، من الناس من عنده ثقة مطلقة، ال سيما إذا كان الطارف الثااني معاروف بخبرتاه 

 ومهارته.
 طالب: وينتفي الضرر بينهما.

لكن هم يقولون: إذا كان تولية خالص ما يلزمه يخبره بالثمن، ما يلزم إذا كان تولية، لكان الكاالم وشاو علياه، إذا 
 ألصلية للسلعة، أما إضافات ال بد من إخباره بها.كان هذه القيمة ا



 ماا يحلاه بيعاا صاار نظارة أو نقصاان أو زيادة ذلك دخل فإنما لم يدخل شيئا  من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، 
  ، فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة، ويشترط له أيضا  انتفاء الموانع.البيع يحرم ما ويحرمه البيع يحل
، يأخااذ األجاال محاال بعااد محمولااة يأخااذ أن بااأس فااال شااامية حنطااة فااي ساالف ماان :-رحمااه هللا تعااالى- لااكما قااال

حنطااة باادل حنطااة، الساالم الشاارط أن تكااون الحنطااة ماان النااوع الجيااد، ثاام لمااا حاال األجاال مااا وجااد عنااد الرجاال إال 
ه إذا أخاذ الادون قبال محال حنطة دون، يقول اإلماام مالاك: ال باأس، أن يأخاذ، لكان بعاد محال األجال ال قبلاه؛ ألنا

األجل، كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض، لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول األجال صاار هاذا مان حسان 
  االقتضاء، حسن القضاء إذا كانت أفضل.

 ، وهذا من حسن القضااء،سلف مما خيرا   يأخذ أن بأس فال األصناف من صنف في سلف من وكذلك :مالك قال
 ةحنطاا فااي الرجاال يساالف أن :ذلااك وتفسااير ، ال قبلااه،األجاال محاال بعااد ؛ النااه ماان حساان االقتضاااء،أدنااى أو فيااه

، الحنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشاامية، ولعلهاا معروفاة يعناي متفاق محمولة
يسلف الرجل في حنطة  عليها متعارف، إذا رؤيت قيل: هذه محمولة من جهة من معين، يقول: وتفسير ذلك: أن

؛ ألناااه عناااد اإلماااام مالاااك الشاااعير والبااار جااانس واحاااد، وقاااال بعاااض شاااامية أو شاااعيرا   يأخاااذ أن باااأس فاااال محمولاااة
الشاميين وكثير من أهل العلم يرون أنهماا جنساان، فاال يؤخاذ هاذا مكاان هاذا، ال يؤخاذ هاذا مكاان هاذا؛ ألن علياه 

ظاهر شددوا على اإلمام ملك في هذا، فاي قولاه: إن الحنطاة بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض، بعض أهل ال
والشاعير جانس واحاد، لمااذا؟ حتااى قاال بعضاهم: أن القاط أفقااه مان مالاك، لمااذا، لمااذا صااار القاط أفقاه مان مالااك 
ماام دار الهجارة، كياف صاار القاط أفقاه مان  عنده، على حد زعمه، فال شك أن هذا سوء أدب، مالك نجم السنن وا 

ن : ترماي إلياه رغيفااين بار وشاعير، فيأكال البار ويتاارك الشاعير، ومالاك يقاول: ساواء، هللا المسااتعان،مالاك، يقاول  وا 
: وهاو جمعاا   أو : ناوع مان التمارصايحانيا   بدل العجوة يأخذ أن بأس فال ، يعني أجود األنواع،عجوة تمر في سلف

ذا نوع رديء من التمار، المقصاود أناه: إذا سالف عقاد السالم علاى ناوع جياد مان  التمار فاال ماانع أن يأخاذ دوناه، وا 
عقاااد علاااى ناااوع متوساااط ال ماااانع أن يأخاااذ دوناااه أو فوقاااه، فإماااا أن يكاااون هاااذا مااان حسااان القضااااء أو مااان حسااان 

ناالقتضاء،  ، يعناي أقال مناه فاي الجاودة، ويكاون هاذا مان حسان أساود يأخذ أن بأس فال أحمر زبيب في سلف وا 
، أما إذا كان قبل حلول األجل، فيكون كأنه باع تمر بتمر مان غيار األجل محل بعد كله ذلك كان إذا االقتضاء،
، الجيد والرديء كيله سواء، لكان ماا يقاول: أناا عنادك لاي زبياب أحمار أعطناي سواء ذلك مكيلة كانت إذاتقابض، 

زبيب أسود أكثر منه، عندك عشرة آصع أعطني إحدى عشرة صاع ألن هذا أقل، ال يقول: إذا كانت مكيلاة ذلاك 
 فال بد في ذلك من الحلول، حلول األجل وقدر المكيل، الذي هو التساوي. فيه سلف ما كيل بمثل اءسو 

يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود، مثل إذا لام تنجاز العمال خاالل سانتين خصام علياك عشارة بالمائاة مان 
 حساب، أيش؟ عشرة بالمائة من حساب ما أدري وهللا وش هو؟

 ذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل، ها.الشرط الجزائي ال
 طالب:.............

إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين، فإناه يحسام علاى المقااول أو الشاركة مبلاغ كاذا عان كال 
ياز مثال هاذا، يجمعهماا أناه يوم عن كل شهر، أو عن كل أسبوع، هذا يأخذ مأخذ العربون، من يجياز العرباون يج



أكال مااال الغيار لكاان أكلاه ماان جاراء مااا يترتاب عليااه مان مفاسااد؛ ألن البياع بااالعربون مختلاف فيااه باين أهاال العلاام، 
فمن منعه قال: أخذه من غير مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجازه قال: لماا يترتاب علاى الباائع 

تفق ماع شاخص أن يبناي لاه بناياة يؤجرهاا ويبيعهاا ويساتغلها أو يساكنها ولام من الضرر؛ ألنه فوت عليه، والذي ا
ينجز في الوقت المحدد، ال شك أناه ترتاب علاى عملاه ضارر، إن كاان يعمار لاه مساكن ترتاب علياه أناه ال باد أن 
 يسااتأجر هااذه الماادة، إن كااان يريااد أن يااؤجر فااوت عليااه األجاارة هااذه الماادة، المقصااود أنااه متضاارر وهااذا فااي تقاادير
نظير بيع العربون، فمن أجازه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال: إنه مان أكال أماوال النااس مان غيار مقابال فيمناع 

 مثل هذا، فنظيره عندي العربون.
 طالب:.............

ن كان ساببه قهاري فاالقول اآلخار،  مسألة اجتهادية، تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التالعب من قبله فليزم، وا 
ن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها أو والعربو  ن أيضا  إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وا 

 شيء فالمسألة اجتهادية، وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 سم. 

 أحسن هللا إليك. طالب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،أجمعين

 قال المصنف رحمه هللا تعالى: باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما:
 لغالمده فقدال وقداص أبدي بن سعد حمار علف فني: قال يسار بن سليمان أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني

 مثله إال تأخذ وال شعيرا   بها فابتع أهلك حنطة من خذ
 فندي يغدوث عبدد بدن األسدود بدن الدرحمن عبد أن: أخبره أنه يسار بن سليمان عن نافع عن مالك عن وحدثني
 مثله اال تأخذ وال شعيرا   بها فابتع طعاما أهلك حنطة من خذ لغالمه فقال دابته علف

  .ذلك مثل: الدوسي معيقيب بنا عن محمد بن القاسم عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 تبدداع ال أن عندددنا عليدده المجتمددع األمددر رحمدده هللا تعددالى: مالددك قددال .عندددنا األمددر وهددو رحمدده هللا: مالددك قددال

 الطعام من شيء وال ،بالزبيب ةالحنط وال بالزبيب التمر وال بالتمر الحنطة وال بالتمر التمر وال بالحنطة الحنطة
  .بيد يدا   إال كلها األدم من شيء وال حراما   وكان يصلح لم األجل ذلك من شيئا   دخل فإن ،بيد يدا   إال كله
 حنطدة مدد يبداع فدال بواحدد اثنان واحد صنف من كان إذا واألدم الطعام من شيء يباع وال رحمه هللا: مالك قال
 إذا كلهدا واألدم الحبدوب مدن ذلدك أشدبه مدا وال زبيدب بمددي زبيدب مدد وال ،تمدر بمدي تمر مد وال ،حنطة ديبم
ن ،واحد صنف من كان  مدن شديء فدي يحدل ال بالدذهب والدذهب بدالورق  الورق  بمنزلة ذلك إنما بيد يدا   كان وا 
   .بيد يدا   بمثل مثال   إال يحل وال ،الفضل ذلك
 منده يؤخدذ أن بدأس فدال اختالفده فبدان يشدرب أو يؤكدل ممدا يدوزن  أو يكال ما اختلف ذاوا   رحمه هللا: مالك قال

 زبيدب مدن بصداعين تمدر مدن وصداع ةحنطد مدن بصاعين تمر من صاع يؤخذ أن بأس وال بيد يدا   بواحد اثنان
 رأكثد أو بواحدد منده باثنين بأس فال مختلفين هذا من الصنفان كان فإذا ،سمن من بصاعين حنطة من وصاع
  .يحل فال األجل ذلك دخل فإن بيد يدا   ذلك من
 بيدد يددا   التمر بصبرة الحنطة بصبرة بأس وال ،الحنطة بصبرة الحنطة صبرة تحل وال رحمه هللا تعالى: مالك قال
  .جزافا   بالتمر الحنطة يشترى  أن بأس ال أنه وذلك
 يدا جزافا   ببع  بعضه يشترى  أن بأس فال فهاختال فبان واألدم الطعام من اختلف ما وكل رحمه هللا: مالك قال
نما فيه خير فال األجل دخله فإن بيد  مالدك قدال .جزافدا   والدورق  بالدذهب ذلك بع  كاشتراء جزافا   ذلك اشتراء وا 

  .به بأس ال حالل فهذا جزافا   بالذهب والتمر جزافا   بالورق  الحنطة تشتري  انك وذلك رحمه هللا:
 ذلدك فدإن كيلهدا المشدتري  علدى وكتم جزافا   باعها ثم كيلها علم وقد طعام صبرة صبر ومن رحمه هللا: مالك قال
 البدائع علدم مدا كل وكذلك ،وغره كيله كتمه بما رده البائع على الطعام ذلك يرد نأ المشتري  أحب فإن يصلح ال



 علدى ذلدك يدرد أن بأحد نإ المشدتري  فدإن ذلدك المشدتري  يعلدم ولدم جزافدا   باعه ثم وغيره الطعام من وعدده كيله
  .ذلك عن ينهون  العلم أهل يزل ولم رده البائع
 بعد  مدن أكبدر ذلدك بعد  كدان إذا بصدغير عظيم وال ،بقرصين قرص الخبز في خير وال رحمه هللا: مالك قال
ن به بأس فال بمثل مثال يكون  نأ يتحرى  كان إذا فأما  ومدد زبدد مدد يصلح ال رحمه هللا: مالك قال .يوزن  لم وا 
 ،حشف من وصاعا   كبيس من صاعين يباع الذي التمر من وصفنا الذي مثل وهو زبد بمدي لبن

 أحسن هللا إليك، من خشف؟  طالب:
 حشف.
  معجمة عندك، أحسن هللا إليك. طالب:

 عجدوة مدن أصدوع بثالثدةوهو مثل الذي وصفنا من التمدر الدذي يبداع صداعين مدن كبديس وصداعا  مدن حشدف 
نمدا ،بيعده ليجيدز ذلدك ففعدل ،يصدلح ال العجدوة مدن اصدوع بثالثدة كبديس مدن ينصداع إن :لصاحبه قال حين  وا 
  .اللبن معه ادخل حين صاحبه زبد على زبده فضل ليأخذ زبده مع اللبن اللبن صاحب جعل
 مدثال بالحنطدة فباعده الددقيق خلدصأ ألنده وذلدك بده بدأس ال بمثدل مدثال بالحنطدة والددقيقرحمه هللا:  مالك قال
إنمدا ألنده  يصدلح ال وصدفنا الدذي مثدل ذلك كان حنطة من بمد ذلك فباع دقيق من المد نصف علج ولو ،بمثل
 .يصلح ال فهذا الدقيق معها جعل حتى الجيدة حنطته فضل يأخذ نأ أراد

الحمااد هلل رب العااالمين وصاالى هللا وساالم وبااارك علااى عبااده ورسااوله نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين، أمااا 
 بعد: 

 لمؤلف رحمه هللا تعالى: باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما:فيقول ا
بيع الطعام مما يجري فيه الربا بالطعام الذي يجري فيه الربا، مما يكال ويدخر ويقتات، ال فضل بينهما فإذا كان 

ن بيع بغير جنسه جاز الفضل وحرم النسأ.  ربوي بجنسه ال يجوز فيه الفضل وال النسأ، وا 
، أحاد الفقهااء السابعة مان فقهااء المديناة مان يساار بان سليمان أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني: قال رحمه هللا
رضاي هللا تعاالى عناه هللا عناه وأرضااه   وقااص أباي بان ساعد حماار علاف ، يعناي فارغ وانتهاى،فناي التابعين قاال:

الااذين هاام أهاال سااعد؛ ألن الغااالم  أهاال الغااالم ،أهلااك حنطااة ماان خااذ :لغالمااه قااالأحااد العشاارة المبشاارين بالجنااة، ف
صار منهم بمنزلاة واحاد مانهم ولايس معناى أن الماراد باه أهلاه، أماه وزوجتاه، أم الغاالم وزوجاة الغاالم ال، خاذ مان 

يعني خذ حنطة بر واتبع بهاا شاعيرا  اشاتر بهاا شاعيرا  علفاا  للحماار، فاابتع بهاا شاعيرا   ،شعيرا   بها فابتعحنطة أهلك 
ألنهمااا جاانس واحااد عاان اإلمااام مالااك اعتمااادا  علااى هااذه اآلثااار واألخبااار التااي ذكرهااا، فالحنطااة  ؛مثلااه إال تأخااذ وال

والشعير جنس واحد عند اإلمام مالك، ولهاذا قاال: وال تأخاذ إال مثلاه، فاال يجاوز بياع الحنطاة بالشاعير ماع الفضال 
وهاال همااا جنسااان أو جاانس واحااد،  أو النسااأ، أمااا بالنساابة للنسااا فهااذا متفااق عليااه ألن الشااعير ربااوي والباار ربااوي،

خالف، مالك يرى أنه مجلس واحد فيحرم فيها النوعان من الربا الفضل والنسيئة، وغيره يرى أنهما جنسان، يجوز 
التفاضاال يأخااذ صاااع حنطااة بصاااعين شااعير أو العكااس، ووافااق اإلمااام مالااك بعااض الشااامين، وشاادد بعااض أهاال 

كااالم جااانبوا فيااه األدب، فقااالوا: القااط أفقااه ماان مالااك، بعااض أهاال الظاااهر علااى مالااك فااي هااذه المسااألة وجاااءوا ب
الظاهر قالوا ذلك، لماذا؟ ألن لو قدمت إلى القط قرص من البر من الحنطة، وقرص من الشعير أكل البار وتارك 



 الشعير، دل على أنهما ما هما بجنس واحد، قاد تقلاب المساألة، يقاال لهاذا القائال: الحماار أفقاه مناك؛ ألناه يفضال
الشعير على البر، كل هذا الكاالم ال يصالح باين أهال العلام، وال شاك أن هاذا فياه إسااءة أدب ماع األئماة، إذا كاان 
مالك نجم السنن يقال فياه مثال هاذا الكاالم مان بقاي، هللا المساتعان، وهاذا رأياه علاى كال حاال، وهاو قاول مرجاوح، 

جانس والبار جانس يجاوز أن يبااع متفاضاال  لكان عامة أهل العلم على خالفاه، الجمهاور علاى خالفاه، أن الشاعير 
 إذا كان يدا  بيد.

بان  يغاوث عباد بان األساود بن الرحمن عبد أن :أخبره أنه يسار بن سليمان عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
وهب الزهري صحابي صغير أو من كبار التاابعين علاى خاالف باين أهال العلام، وعلاى كال حاال هاو مولاود علاى 

 وال شاعيرا   بهاا فاابتع طعاماا أهلاك حنطاة مان خاذ :لغالماه فقاال دابتاه علاف فناي لى هللا علياه وسالم،عهد النبي ص
 . وذلك التحاد الجنس على من تقدم عنده، عند اإلمام مالك.مثله اال تأخذ
 مثال حلياف بناي عباد شامس: الدوسايبان أباي فاطماة  معيقياب بانا عان محماد بان القاسام عان بلغه أنه مالك عن
ه مثل ذلك، أنه اشترى شعيرا  بحنطة وقال ال تزد وال تزداد، ال بد أن يكون مثله، على متقدم في األثرين ، بلغذلك

 السابقين.
يعنااي بالمدينااة، أن الباار والشااعير جاانس واحااد، لتقااارب المنفعااة؛ ألن مااا يصاالح أن  .عناادنا األماار وهااو :مالااك قااال

 يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير.
 ؛ ألن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم ها.عندنا عليه المجتمع األمر :مالك قال

 ...............طالب:
)) الاذهب بالاذهب والفضاة بالفضاة والبار باالبر والشاعير بالشاعير نعم الحديث، الحديث المتضمن لبيان األجنااس 

قارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول: بأنهما جنس ( جعلها أصناف، لكن لتوالملح بالملح والتمر بالتمر (
 واحد عند مالك ومن ذكر عنه من األخبار المذكورة.

 ..............طالب:
 ال، ال إي لكن من يقول: إن درهم بدينار، ما يمكن أن يقال هذا، ال يقوله أحد.

 ...............طالب:
إي لكاان معااروف أنااه مخصااوص، مخصااوص باالتفاااق مااا فيااه  ال، الااذهب والفضااة أقيااام يشااترى بهااا كاال شاايء،

 خالف، وال يمكن أن تتم عملية دين إال والذهب والفضة طرف فيها.
 التمار وال بالتمر الحنطة وال بالتمر التمر وال بالحنطة الحنطة تباع ال أن وقال مالك: األمر المجتمع عليها عندنا

، لكاان يجااوز مااع ذلااك الحنطااة بالحنطااة يحاارم بيااد ياادا   إال كلااه طعااامال ماان شاايء وال ،بالزبيااب ةالحنطاا وال بالزبيااب
التفاضال والنسااأ، التماار باالتمر يحاارم التفاضاال والنساأ، الحنطااة بااالتمر يجاوز التفاضاال لكاان ال يجاوز النسااأ إال ياادا  

ه الصاااالة بياااد، وال التمااار بالزبياااب كاااذلك، وال الحنطاااة بالزبياااب وال شااايء مااان الطعاااام كلاااه إال يااادا  بياااد، لقولاااه عليااا
، النساأ األجال ذلاك مان شايئا   دخال فاإن (،)) فإذا اختلفت األصاناف فبيعاوا كياف شائتم إذا كاان يادا  بياد (والسالم: 
، لم يصلح وكان حراما  اآلن لو سائل شاخص عان مساألة، شايخ مان المشاايخ سائل حراما   وكان يصلح لم والتأخير

م أشاد؛ ألن بعاض المشاايخ يعناي قاد ال يتباين لاه الادليل عن مسألة وقال: ما يصلح، هل تعادل كلمة حرام؟ الحارا



بيانا  واضحا ، بحيث يجازم باالتحريم فيقاول: ماا يصالح، وهناا هاذا مان بااب الاورع مان بااب الاورع، أحياناا  يقاول: ال 
ينبغي أو ال يعجبني في إزاء التحريم، لم يصلح وكان حراما ، هل نقول: إن كلمة لم يصلح تعود إلى صحة العقد 

ساده، وحراما  ألنه كان حرام يعني حكمه التحريم أو نقول: إنها لم يصلح  يعني ال يجوز وال يحل وكان حراما ، وف
تحريمه واضح في هذه الصور، التحريم ظاهر، تسمعون في فتاوى بعض المشاايخ أناه يقاول: ماا يصالح هاذا، ماا 

ئا ، يعناي ال يبااع شاي وال إلاى عباارة أساهل، يصلح ألنه ليس عنده دليال يقطاع بتحاريم ماا سائل عناه بساببه، فيعادل
، لالتفااااق علاااى حرماااة رباااا النسااايئة، هاااذا إذا كاااان مماااا يجاااري فياااه الرباااا، أو فاااي بياااد يااادا   إال كلهاااا األدم مااانشااايء 

 أوصوله.
، متفاضال  بل ال بد مان االتحااد بواحد اثنان واحد صنف من كان إذا واألدم الطعام من شيء يباع وال :مالك قال
د من العلم به، ال بد من العلم بالتساوي، والجهال بالتسااوي عناد أهال العلام كاالعلم بالتفاضال، يعناي ماا يكفاي وال ب

، بل ال تمر بمدي تمر مد وال ،حنطة بمدي حنطة مد يباع فال تقدير، بل ال بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد،
، إذا واحاد صانف مان كاان إذا كلها واألدم الحبوب من ذلك أشبه ما وال زبيب بمدي زبيب مد والبد من التساوي، 

كااان زياات هااذا زياات زيتااون وهااذا زياات ذرة أو زياات شااعير يصاالح التفاضاال وال مااا يصاالح؟ هااا، نقااول: وال مااا أشاابه 
ذلك من الحبوب واألدم كلها، إذا كان من صنف واحد بهذا القيد، ال يصلح التفاضل، لكن إذا كانت من أصناف 

ن كاناات ياادا  بيااد يادا   كااان إن ف شاائتممختلفاة فبيعااوا كيا ، ومااع ذلاك إذا كااان ماان صانف واحااد ال يجااوز التفاضال وا 
( يعنااي ال ربااا أشااد منااه إال فااي ربنااا النساايئة، يعنااي ربااا )) ال ربااا إال فااي النساايئة (بيااد، طيااب ماااذا عاان حااديث: 

 النسيئة أشد من ربا الفضل، والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي الحصر.
 .............طالب:

ال فربااا الفضاال ثبتاات فااي تحريمااه  نعم،الحصاار إضااافي، لالهتمااام بااه والعنايااة بشااأنه وتهوياال أمااره والتشااديد فيااه، وا 
ن وجد من يستدل بهذا الحديث على جواز أو التساهل في ربا الفضل،  النصوص القطعية، وال مجال للتشكيك، وا 

إال حسااان، وال فقيااه إال أبااو حنيفااة مااثال ، حصااار  حصاار إضااافي إذا قلاات: ال شاااعر إال حسااان مااثال ، ال شااااعر
إضافي يعني بالنسبة، يوجد شعراء كثر غير حسان، يوجد فقهاء غير أبي حنيفة لكنه باإلضافة إليه  ونسبته إلى 

رق، ال بااد ماان التساااوي والحلااول ياادا  بيااد، بااالو  الااورق  بمنزلااة ذلااك إنماااغيااره كااأن غياار موجااود مااع وجااوده، يقااول: 
 الفضاال ذلااك ماان شاايء فااي يحاال ال ال بااد ماان التساااوي والحلااول، فااال يجااوز التفاضاال وال النسااأ، هببالااذ الااذهب
  ، ال بد من القيدين ومن الشرطين.بيد يدا   بمثل مثال   إال يحل وال والزيادة،

ذا :مالك قال  ، اختلاف ماا يكاال أو ياوزن مماا يؤكالاختالفاه فباان يشارب أو يؤكال مماا يوزن  أو يكال ما اختلف وا 
، االخااتالف هناااا فااي الكيااال والااوزن أو فاااي بياااد ياادا   بواحاااد اثنااان مناااه يؤخااذ أن باااأس فااال أو يشاارب فبااان اختالفاااه

الصنف؟ الصنف، فبان اختالفه، ال يكاون اخاتالف غيار باي ن، قاد يوجاد االخاتالف فاي الصانف الواحاد، لكان هاذا 
ياار بااي ن عنااده، وكااأنواع التماار وأنااواع اخااتالف غياار بااي ن كااالبر مااع الشااعير عنااده، هااذا مختلااف لكاان االخااتالف غ

الحبوب، وأنواع ما يجري فيه الرباا، ال باد أن يباين اختالفاه؛ ألناه فاي الحاديث، إذا اختلفات هاذه األصاناف فاال باد 
 وال من أن يبين هذا االختالف بتغير الصنف ال مع اتحاد الصانف، فاال باأس أن يؤخاذ مناه اثناان بواحاد يادا  بياد،

 ماان وصاااع ، لماااذا؟ ألن االخااتالف بااي ن بااين التماار والحنطااة،ةحنطاا ماان بصاااعين تماار نماا صاااع يؤخااذ أن بااأس



 كان فإذا ، االختالف بي ن،سمن من بصاعين حنطة من وصاع ، واالختالف بينهما بي ن،زبيب من بصاعين تمر
 دخال فاإن بياد ا  ياد، ثالثاة بواحاد ال ماانع، ذلاك مان أكثار أو بواحاد مناه بااثنين باأس فال مختلفين هذا من الصنفان

؛ ألن الشرط منصوص عليه فإذا اختلفت هذه األصاناف بيعاوا كياف شائتم بالنسابة للتفاضال، يحل فال األجل ذلك
 (؛ ألنه يكال ويدخر،...)) إذا كان يدا  بيد (لكن الحلول والتقابض ال بد منه لقوله: 

 ..............طالب:
 ... األحوط. فإن دخل ذلك األجل فال يحل. 

، يعنااي كومااة حنطااة كثياار مجتمااع بمقاادارها ماان صاابرة أخاارى الحنطااة بصاابرة الحنطااة صاابرة تحاال وال :مالااك قااال
 الحنطة بصبرة بأس وال لماذا؟ ألنه ال يتحقق التماثل، ها، ال بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتفاضل كالعلم به،

نطاة، تشاتري هاذا بهاذا ال باأس؛ ألناه ال ، من غير كيل، تأتي إلى مخازن مملاوء تمار وآخار مملاوء حالتمر بصبرة
 وذلاك ، وال باأس بصابرة الحنطاة بصابرة التمار يادا  بياد،بياد يادا   يشترط فيه التماثل وال التساوي لكن ال بد أن يكاون 

  ، مثل ما ذكرنا ألنه ال يشترط التساوي.جزافا   بالتمر الحنطة يشترى  أن بأس ال أنه
، يعني بيد يدا   جزافا   ببعض بعضه يشترى  أن بأس فال اختالفه فبان ألدموا الطعام من اختلف ما وكل :مالك قال

حنطة بتمر تمر بزبياب وماا أشابه ذلاك، قاال مالاك: وكال ماا اختلاف مان الطعاام  مثل ما مثل سابقا  فبان اختالفه،
؛ ألناه يدخلاه فياه خيار فاال األجال دخلاه فاإنواألدم فبان اختالفه فال بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا  يدا  بيد، 

نماا ربا النسيئة وال خيار فيماا حارم هللا جال وعاال، ؛ جزافاا   والاورق  بالاذهب ذلاك بعاض كاشاتراء جزافاا   ذلاك اشاتراء وا 
ألنااه ال يلاازم معرفااة المقاادار بالكياال إال إذا بيااع بجنسااه أمااا إذا بيااع بغياار جنسااه، وحينئااذ ال يشااترط التماثاال يجااوز 

  البيع جزافا .
، لكان الاذي يختلاف به بأس ال حالل فهذا جزافا   بالذهب والتمر جزافا   بالورق  الحنطة تشتري  أنك وذلك :كمال قال

 فيه الذهب والفضة عن غيرهما أنها قيم األشياء، تباع بها متفاضلة وتباع بها نسيئة.
 علااى وكااتم جزافااا   باعهااا ثاام ، ياادري يعاارف أنهااا مائااة صاااع،كيلهااا علاام وقااد طعااام صاابرة صاابر وماان :مالااك قااال

، لمااذا؟ ال سايما إذا كااان يعناي باان مان تصاارف المشاتري أو لاوحظ علياه أنهااا يصالح ال ذلااك فاإن كيلهاا المشاتري 
أكثر من الواقع، هي مائاة صااع ويعارف صااحبها أنهاا مائاة صااع، فقاال لصااحبها: بكام؟ قاال: باألف رياال، قاال 

ال رخاايص، وهااي مائااة، وذاك علااى كاال حااال نحاان كساابانين، تماار كثياار مااائتين صاااع ثالثمائااة صاااع بااألف رياا
يسمعه، وظهر عليه عالمات أنها أكثر من واقعها، فحينئذ ال يجوز أن يكتمها؛ ألن ذاك ما أقدم علاى الشاراء إال 
ن أخبره بواقعها، ال شك أنه أحوط وكاالم  ال فاألصل أنها يجوز بيعها جزافا ، وا  لغلبة ظنه أنها أكثر من واقعها، وا 

إذا كاان المشاتري يظان أنهاا أكثار مماا هاي علياه فاي الواقاع، يتوقعهاا مائاة وخمساين  اإلمام مالك منصب علاى ماا
صاع مثال  وهي مائة صاع، وأماا إذا كاان يتوقعهاا علاى حقيقتهاا، النااس يتفااوتون، بعاض النااس إذا رأى الصابرة 

رصه على قال: خمسمائة صاع، وهي ما تجيء مائتين، بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة، وبعض الناس من ح
نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية، فاإلمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤالء فيخبره، قاال 
مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلهاا ثام باعهاا جزافاا  وكاتم المشاتري كيلهاا فاإن ذلاك ال يصالح، كاتم علاى 

ومشاتمل علاى شايء مان الخاداع، يعناي جعال هاذه الصابرة  المشتري كيلها، ال سيما إذا كان هذا التصابير منطاوي 



 أحااب فااإن علااى مكااان مرتفااع، فماان رآهااا ظاان أنهااا ضااعف مااا هااي عليااه فااي الواقااع، مثاال هااذا ال بااد أن يخباار،
نما أنا اشتريت مناك وغره كيله كتمه بما رده البائع على الطعام ذلك يرد نأ المشتري  ، ما يشترط له كيل معين، وا 

زاف، مااا يقااول البااائع: أنااا بعتااك صاابرة ثاام بعااد ذلااك يسااأله: كاام أناات مقاادر أن الصاابرة؟ أنااا مااا جاازاف أرد عليااك جاا
البائع: ما أدري وهاو يادري، يقاول للمشاتري: كام تقادرها أنات؟ يقاول: مائاة وخمساين صااع، وهاي  أدري يقول

قبلهاا مناك إال كيال، في واقعها نعم مائة صاع، ما يقول: أنت يمكن إناك أخاذت أو أخاذ منهاا وأنات ال تادري، ال أ
علااى مااا تقاادره أناات، وهااو يعاارف أنااه مسترساال يزيااد، نقااول: مااا دام اشااترى جاازاف، ياارد كمااا اشااترى، فااإن أحااب 

 الطعاام مان وعدده كيله البائع علم ما كل كذلكالمشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كليه وغره، 
، يعنااي هااذا فااي جميااع الساالع، يعنااي شااخص طالااب علاام عنااده فااإن كذلاا المشااتري  يعلاام ولاام ،جزافااا   باعااه ثاام وغيااره

مكتبة فيها ألف مجلد، جاء زبون قال: أنا أريد أن أشاتري المكتباة، كام فيهاا مجلاد؟ هللا أعلام أناا ماا أدري أناا أجاي 
هللا و...، وما أدري، وهو عاده قبل ما يدخل بالمجلد، ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع قال: ما شاء 

ألفااين مجلااد حااد، إي ال بااد أن يخباار بااالواقع، ذاك يعاارف العاادد، لااو كااان مااا يعاارف العاادد أماار سااهل، لكاان يعاارف 
العاادد أنااه عاادها قباال حضااورها، ولاام تاازد وال مجلااد واحااد، عاادها بالمجلااد طلعاات ألااف، ال تزيااد وال تنااق، ثاام جاااء 

لنفسااه، فااإذا قياال لااه: ساام، سااام علااى أنهااا الزبااون، وبعااض الزبااائن مااا يحساان التقاادير، نعاام بعااض الناااس يحتاااط 
خمسمائة ما هي بألف هذا مان شادة احتيااط بعاض النااس، لكان بعاض النااس أماره ماشاي، أماوره ماشايه بالبركاة، 
ضرب شاف كم دالوب قال: عشرة دواليب، ما شاء هللا كل دالوب يمكن فيه مائتين، إذا ألفين مجلد، مثال هاذا ال 

ل اإلمام مالاك، ولاو كانات بالجملاة ماا هاي بالمجلاد، فاإن أحاب المشاتري أن يارد ذلاك بد أن يخبر بالعدد، على قو 
الطعام على البائع رده بما كتماه كيلاه؛ ألناه لاو رد المكتباة فيماا بعاد، قاال: أنات حاسابها ألفاين مجلاد رد لاي ألفاين 

ورقااه، قااال: يااا أخااي مجلااد، قااال: أنااا مااا شااريت منااك بالحبااة، أنااا اشااتريت منااك جاازاف وهااذه مااا تخلااف منهااا وال 
بااإقرارك أناات إنهااا ألفااين، مثاال اللااي اشااترى جاازاف ياارد جاازاف، وال يلزمااه العاادد وال الكياال، وكااذلك كلمااا علاام البااائع 
كيله وعدده من الطعام أو غيره، السيارة يستعملها صاحبها عشر سنوات العداد ال بأس يساتمر سانة سانتين ثاالث 

لى العد األول قبل خمس أو ست سنوات، ال بد أن يخبر أنه منقطع ثم يحصل له عطل بقيت السنوات، وثابت ع
قبل خمس سانين العاداد؛ ألن هاذا يمشاي، يشاتري علاى أن ماشاية ساهل يعناي يساير، ماا زالات فاي التمارين، وهاي 
ن أظهار لاه، يعناي تظااهر  ن كتم محقت البركة وا  تمشي من خمس سنين بدون عداد، ال بد من أن يخبر بهذا، وا 

ا مشت إال ذا، يكون غش حرام ما يجاوز، وكاذلك وكلماا علام الباائع كيلاه وعادده مان الطعاام أو غياره وال له أنها م
يجااوز التحاياال إلفساااد العااداد أو وضااع آلااه تغياار األرقااام، بعااض الناااس يتحاياال علااى عااداد الكهرباااء ويضااع عليااه 

يح بعاض العادادات تكاون أسارع مان مغناطيس، يخليه ما يمشي، هذا ال يجوز حرام هاذا، نساأل هللا العافياة، صاح
الواقااع، تكااون فيهااا ساارعة مثاال هااذه يتفاااهم مااع الشااركة ليضاابطوه لااه، وال يااأتي بمثاال هااذه اآللااة بحيااث مااا يمشااي 
العداد. قال رحمه هللا: وكذلك كال ماا علام الباائع كيلاه وعادده مان الطعاام وغياره ثام باعاه جزافاا  ولام يعلام المشاتري 

  .ذلك عن ينهون  العلم أهل يزل ولم رده البائع على ذلك يرد نأ أحب نإ المشتري ذلك، فإن 
، خبزة بخبزتين، أو قرص مان الخباز مان التمياز بصغير عظيم وال ،بقرصين قرص الخبز في خير وال :مالك قال

مثال  الكبير بشيء صغير، ولو كان الحنطة هذا أجود وهذه أقل، لاو كاان القارص الكبيار مان حنطاة أقال والقصار 



من حنطة أجود، ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع، على رأي معااوي فاي حنطاة الشاام رضاي  الصغير
هللا عنه وأرضاه، ما يقاال: هاذا مان سامراء الشاام نصافه، نصاف القارص يكفاي عان قارص أو قارص عان قرصاين 

، باه بأس فال ثلبم مثال يكون  نأ يتحرى  كان إذا فأما بعض من أكبر ذلك بعض كان إذا ال، ال بد من التساوي،
تحرى الخباز أن القرص هاذا بقادر هاذا، ويقطاع العجاين بمقادار معاين متسااوي حينئاذ يجاوز إذا علام التسااوي، ال 

ن سيما إذا كان الخبز باآلالت، اآلالت تضبط التساوي أكثر ضابط مان تقادير اإلنساان، يقاول: فاال باأس باه  لام وا 
  .، واألبرأ للذمة أن يوزن يوزن 
، ماد زباد وماد لابن يعناي فياه زباد، بمادي زباد؛ ألن الزباد متفاضال زباد بمادي لابن وماد زبد مد صلحي ال :مالك قال

ن كان الكيل واحدا ،  سابقا ، الذي وصفه سابقا  مان التمار الاذي  يباع الذي التمر من وصفنا الذي مثل وهواآلن وا 
 كبايس مان صااعين إن :لصااحبه قاال حاينبثالثاة أصاوع مان عجاوة  حشاف من وصاعا   كبيس من صاعين يباع
، نعم صاعين من كبيس بمائة ريال وثالثة آصع من عجاوة بمائاة رياال قيمتهاا يصلح ال العجوة من صوعأ بثالثة

متساوية، لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ ال يجوز، فذهب يتحايل قال: نعطيك صاعين كبيس وصاع حشاف "تمار 
مناه اإلنساان، وقيمتاه ال تسااوي شايئا  بالنسابة للكبايس، ال يابس ال يستفاد مناه يصالح علاف للادواب" لكان ليساتفيد 

يجوز، اإلمام مالك سبق أن نبه على هذا؛ ألنه لو قال له كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع لكن يبقى أناه ماا 
 ليجياز ذلاك ففعل يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف، ظاهر وال مو بظاهر، هو سبق أن نبه على هذا،

البيعة، قال..: ما أحد يقوله ثالثة آصع بثالثة آصع ما فيه أدنى شيء مثال  بمثل، لكن ما جعال ، إي مشى بيعه
ال فاألصاال احتمااال أن المشااتري يتاارك  الحشااف فااي البيعااة إال لمشااي البيعااة الربويااة السااابقة، فهااي مجاارد حيلااة، وا 

ل يتركه فاي الساوق، فادل علاى الحشف في السوق، ما قيل، ليس مقصود له وليس عنده دواب تأكله، وهو لن يأك
أن ال بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري، ال لتمشية ما..، ال للتحايل على ما حرم هللا جال وعاال، 
يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة، يشاتري السايدي بخمسامائة رياال وهاو ماا يساوى خمساة رياال، وماع ذلاك 

نما هي لتصاحيح الصاورة يمشي ويتركه عندهم، هل هذه الم ادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة وا 
الظاهرة وهللا جل وعال يعلم السر وأخفى، ال يخفى عليه مثل هذه األمور، يعني إذا كانوا يضحكون على أنفساهم 

المطحاون  أو يضحكون على غيرهم فاهلل جل وعال عالم الغيب، نعم، ما يجي ما يتسااوى، ال يمكان أن يتسااوى،
 مع غيره ما يمكن أن يتساوى.

 .................طالب:
 وين؟
 ..................طالب:

 إي ال بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة، مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي، وين؟
 ...............طالب:

 ها أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص.لكن دخل فيها نوع ثاني، ال بد أن يتخلص منه، أو تباع بمثل
نما   معه دخلأ حين صاحبه زبد على زبده فضل ليأخذ زبده مع اللبن اللبن صاحب جعلففعل ذلك ليجيز بيعه وا 

 .اللبن



، لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة إذا عشرة آصع من به بأس ال بمثل مثال بالحنطة والدقيق: مالك قال
ن صاغرت دقيق بعش رة من حنطة ال شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخاذ مان الحنطاة؛ ألن الحنطاة وا 

ال لاو  حباتها إال أن بين حباتها فراغ، بينما أن الدقيق ما فيه فراغ، واضح وال ما هاو بواضاح، ال سايما إذا كابس وا 
سااع خمسااين كيلااو ثاام طحناات، هاال تاارك منااتفش يمكاان الحنطااة تزيااد، اآلن إذا طحناات الحنطااة وجاايء بهااا بكاايس ي

الكاالم أناه فاي مساألة الادقيق بينهاا فجاوات، لكان قاد  تنزل شوي تنهضام، هاذايصغر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني 
يقول قائل: يرد هذا الكالم على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفرود أخص الصاع من الكبيس 

ل هذا وال ال؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصااع منفارد نعام،... الاوزن غيار معتبار أكثر من المفرد، يتجاوز في مث
 هنا كيل، كيل.

 يتجاوز ألنه يسير مو مثل الحنطة....... طالب:
صاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثااني ساائب ماع الكابس تنتهاي الفراغاات، 

 مع كونه سائب نثر. ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما
 يعني حتى يتقاربان؛ ألنه حتى تنقص وزنها........... طالب:

 المكبوس خفيف وال ثقيل؟
 طالب: يزيد............

المقصود أنه ثقيل..... ما جااء مان بارا، ال وزناه ماا يتغيار إال إذا جاف، إذا جاف نقاص أماا ماا دام رطاب هاو ماا 
دقيق بالحنطاة ماثال  بمثال، ال باأس باه صااع دقياق بصااع حنطاة، يقاول: ينقص، فالمسألة قول مالك رحمه هللا: ال

ال بأس به، لكن الواقع والمشاهد، هل استيعاب الصاع مان الحنطاة مثال اساتيعابه مان الادقيق؟ ال باد أن يختلاف، 
باين  أو نقول: هذا مغتفر، مثلما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعضه حبة صاغيرة، فتكاون الفراغاات

 الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة، ها؟
 ................طالب:

 ال، ال ما يدخله الوزن هذا مكيل، وال يجوز بيعه وزنا .
 ..............طالب:

لكاان وش دخاال الااوزن هنااا، مااا ال عالقااة الااوزن بهااذه األمااور، هناااك مااا يباااع كياال وهناااك مااا يباااع وزن، والمعتباار 
ياال كياال المدينااة والمعتباار بااالوزن وزن مكااة، ال المااأمور منضاابطة، إي علااى كالمااه يغتفاار مثاال هااذا التفاااوت، بالك

هااذا الااذي ذكرنااا أن بعااض األنااواع كبياارة وبعضااها صااغيرة، وتبعااا  لااذلك تكااون الفراغااات بينهااا إذا كاناات ماان النااوع 
ه خمااس تفاحااات امااتأل؛ ألن الفراغااات الصااغير أقاال بكثياار ماان األنااواع الكبياارة، اآلن لااو جباات صاااع ووضااعت فياا

كبيارة بينهااا، نعاام لكاان لااو وضااعت فياه باار الفراغااات قليلااة، ولااو جئاات باادقيق كال مااا تكباار الحبااة يكثاار الفااراغ بينهااا 
 وبين أختها.

 ....................لكن الشريعة اغتفرت مثل هذا اليسير يا شيخ.... طالب:
 ال العدد ما له قيمة.

 .....والوزن ليس له قيمة.......ال أنا أدري. طالب:



 وال وزن ما هن إال.
فالكيل اعتبرته الشريعة واغتفرت اليسير مثل هذا...ألن الوزن معلدوم ........وزندا  بدوزن لكن....كديال   طالب:
 بكيل.

لااه مااا ال، ال مثاال هااذه المكياال ال يباااع إال مكياال، ألنااه لااو بعناااه وزنااا  بااوزن لااو بعنااا هااذا وزن بااوزن ثاام جئنااا لنكي
 ينضبط، اختلف الكيل.

 .............. طالب:
 ألناه وذلاكوسمت التمر تمر أياا  كاان ساواء  كاان حباة صاغيرة أو كبيارة، والادقيق بالحنطاة ماثال  بمثال ال باأس باه؛ 

 نصاف جعال ولاوأخلصاه يعناي مان ناوع الحنطاة، مان جانس الحنطاة،  ،بمثال ماثال بالحنطاة فباعاه الدقيق خلصأ
، ولو جعل نصف يصلح ال وصفنا الذي مثل ذلك كان حنطة من بمد ذلك فباع حنطة من هونصف دقيق من المد

اللابن ماع  المد من دقيق وصفه من حنطاه فبااع ذلاك بماد مان حنطاة كاان ذلاك مثال الاذي وصافنا ال يصالح، مثال
 الزبد والزبد الخالص.

 والحشف....... طالب:
ص، اآلن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة، لمااذا ال يجاوز بياع ها؟ ال ال، ال ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخال

 دقيق وحنطة بحنطة؟ ها.
 يجوز التفاضل. طالب:

يعنااي لااو رجعنااا إلااى مسااألة مااد عجااوة مااثال ، مااد ودرهاام باادرهمين، هااذه ممنوعااة عنااد جمااع ماان أهاال العلاام، لماااذا؟ 
لااو أشااترى مااد باادرهم، يجااوز وال مااا يجااوز؟ الاادرهم بالاادرهم مااا فيااه إشااكال احساام هااذا عاان هااذا، صااار مااد باادرهم، 

يجوز إذا  ما الذي دعاه أن يجعل ماع الماد درهام ليبيعاه بادرهمين، ماا يكاون مباشارة  ماد بادرهم، ويأخاذ درهام وهاذا 
يأخذ درهم، ما عدل إلى مثل هاذه الصاورة إال أن درهام الاذي وضاعه ماع الماد فياه شايء، وال نتصاور أن دراهمهام 

والخلااق حكمهااا واحااد؛ ألن قيمتهااا واحاادة، ال عناادهم الاادرهم يتااأثر بااأدنى ساابب، يعنااي فيااه مثاال دراهمنااا، الجديااد 
المكسر، وفيه الوزن الزائاد وفيهاا الاذي وزناه نااقص، وفيهاا اللاي المغشاوش وفيهاا، ماا عادل إلاى وضاع الادرهم ماع 

ياادا  بيااد مااا فيااه إشااكال،  المااد إال ألماار فلااذلك يمنااع، هااذا ساابب المنااع، وال المسااألة حسااابية درهاام فااي مقاباال درهاام
ودرهم في مقابل المد ماا فياه إشاكال، لكان ماا لجاأ إلاى مثال هاذه الصاورة إال لشايء، إال لسابب فاي درهماه، فلاذلك 
يمنعها أهل العلم، وهنا لو جعل المد من دقياق ونصافه مان حنطاة فبااع ذلاك بماد مان حنطاة كاان ذلاك مثال الاذي 

 و الحنطة التي يريد، هو يريد أن يمشي حنطته نعم؟وصفنا، لماذا؟ ألنه لو كان مثل الدقيق أ
 .............طالب:

نعاام بااال شااك، كااان يأخااذ نصااف المااد ماان دقيااق فااي مقاباال نصااف المااد ماان دقيااق، ويجعلااه نصااف مااد ماان دقيااق 
بنصااف مااد ماان باار، ماان حنطااة نعاام، لكاان يريااد أن يمشااي ال بااد أن البيااع مشااتمل علااى شاايء، يعنااي لااو قااال لااك 

 المناديل وداخله ريال، أو الفشار أو غيره داخله ريال بريال واحد، وش تقول؟ ها؟مثال : كرتون 
 ............طالب:



ريال مجود ما في إشاكال، إنماا هاو مان بااب التارويج، تارويج سالعته يباي يمشاي، يجعال فاي مائاة رياال واحاد فاي 
حتاجهاا، وهاذه مان حيال التجاار ومان واحدة على شان كل يقول: لعله يطلاع لاي، وتنفاد الكمياة، ويشاتريها مان ال ي

أساليبهم التي صاروا يتعاملون بها، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصافه مان حنطاة فبااع ذلاك بماد مان حنطاة 
األصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة نصف بنصف، وينتهي اإلشكال يصير ما عنده مشكلة، ونصف من 

يعناي لاو فرقهماا ماا فياه مشاكلة، لكان لماا جمعهماا ماا جمعهماا دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال، 
إال لخلل في نصيبه فيمنع من هذه الحيثية، مثل ما تقدم، كان ذلك مثل الذي وصفنا ال يصلح، ألنه إنما أراد أن 

 يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا ال يصلح. نعم؟ 
 ...............طالب:

ة اآلن، لكن ال يجوز للمشتري أن يبيعه حتى ينقلهاا إلاى رحلاه فبالادراهم والادنانير، ماا يمكان قبضاه يدا  بيد بالتخلي
لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي ال يمكن قبضها في الحال، يعني حوزها إلاى الرحال، مثال هاذه بالتخلياة يخلهاا 

من كذا، أنت أقبض وأن أقبض بالتخلية ويقول: هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر، وأنت مستودعك فيه كذا 
 ثم بعد ذلك ال يجوز بيعه إال.

 ...............طالب:
نعم، ال يجوز حتى يحوزه إلى رحله، إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إال بالكيال، وهاذا الاذي يمكان أن تشاير 

 ع ذلك يقبضه، نشوف بعض األسئلة.إليه، ألنه ما يمكن قبضه إال بالكيل، فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد وم
يقول: كيف يرد على بعض العقالنيين في هذا العصر من زعمهام أن الرباا المحارم رباا الجاهلياة فقاط، وماا أثااروه 
ماان أن عاادم التقااابض فااي مكااان مختلااف الصاانف يبعااد أن يرتااب عليااه العااذاب الشااديد واإليااذان بااالحرب ماان هللا 

 بلغ زعموا؟واألمر في ظاهره ال يبلغ هذا الم
كلمة يهاوي بهاا فاي الناار سابعين خريفاا ، كلماة ال يلقاي لهاا باال مان ساخط هللا يهاوي بهاا فاي الناار سابعين خريفاا ، 

يكاون نسااأل هللا العافياة عذابااه فكياف بمعاملاة بيااع وشاراء وأخااذ وعطااء، ضااغطة زر مان مسادس يقتاال بهاا مساالم، 
قيااس الانص الشارعي الثابات، نقاول: هاذا ساهل كياف يعناي جهنم، ليس المقياس صعوبة األمار وساهولته أبادا ، الم

مثل ما قالوا عن التصوير ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذابا  يوم القيامة! ترى قالوا مثال هاذا الكاالم، 
واللي صورت الكاميرا ، نقول: أيضا  ضغطة زر ويقتل مسلم، واآللاة المسادس هاو اللاي قتال ماا هاو بعاد، إذا بغيناا 

 ل: أن اآللة هي التي صورت، ال شك أن هذا ضالل وتضليل، ضلوا وأضلوا نسأل هللا السالمة والعافية.نقو 
هذا يقول:.. العذاب الشديد واإليذان بالحرب، واألمر في ظاهر ال يبلغ هذا المبلغ، هذا كل شيء إذا نظرت إليه ب

؟ ماا صااار شاي إذا بغاوا ينظارون إلااى المنظاار وش صاار؟ ماا صاار شاايء، الزناا يادخل آلاه بآلااة امارأة وش صاار
هااذا المنظااار، القتاال مثاال مااا قلنااا السااحر مثاال، عظااائم األمااور تنتهااي بهااذه الطريقااة، نسااأل هللا السااالمة والعافيااة، 

 المسلم يتدين بدين من هللا جل وعال، فيدور مع هذا الدين، جاءه النص سمعنا وأطعنا.
 ...........طالب:

 ة تصوير؟ملئ الكف، بال شك، وين؟ آل
 ............طالب:



 وش المانع؟
 ............طالب:

مااا تغياار اساامه وال حقيقتااه وهااو فااي المضاااهاة أشااد أفتااى بعضااهم بااأن لعااب البنااات التااي فااي األسااواق هااي اللعااب 
الموجااودة فااي عصاار النبااي عليااه الصااالة والسااالم والتااي جاااءت بهااا النصااوص ويتماارن عليهااا البنااات فااي تربيااة 

 علاايكم اللعااب الموجااودة عنااد الساالف هكااذا، وساااد كبياار يجعاال فااي رأسااه وساااد صااغير يتربااى عليااه األطفااال، باااهلل
البناااات، لكااان الموجاااودة اآلن إذا نامااات أغمضااات العيناااين، إذا أوقفااات فتحااات العيناااين وضاااحكت، إذا صااافق لهاااا 

أفتاى بحلهاا؛ ألن رقصت، هل هذه مثل لعب البنات، وواحدة جاايبن لاي صاورة مان هاذا الناوع يقاول: الشايخ فاالن 
لعااب البنااات كاناات موجااودة علااى عصاار الصااحابة ويراهااا النبااي عليااه الصااالة والسااالم ويقرهااا، هااذا تلباايس، هااذا 
المجسم المجماع علاى تحريماه؛ ألن أهال العلام يحكاون اإلجمااع علاى تحاريم المجسام وماا لاه ظال، يعناي يختلفاون 

إلااى ذلاك أنااه هاذه اللعااب مصاورة بتصااوير دقيااق  فيماا ال ظاال لاه، لكاان الاذي لااه ظال مجمااع علاى تحريمااه، أضاف
بليغ في غاية الجمال، وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق، ومع ذلاك نقاول: مثال هاذه الصاور حاالل!! هاذه 
المضاهاة، أيش معنى المضاهاة؟ يعني ال بد أن يوجد من يعبد هذه اآلالت من يعبد هذه الصور اللي نحرمهاا؟! 

 ن يعبدها، نعم؟ال ما يلزم أن يوجد م
 ............طالب:
 إيه.

 .............طالب:
 أجنحة أيه، خشبة من هنا وخشبة من هنا صغار.

 ............طالب:
 ال ال جناح.

 ...........طالب:
يعني هال تتصاور أناه موجاود عناد الصاحابة مان التصاوير الادقيق مثال ماا عناد هاؤالء، وال وش معناى القارام اللاي 

 بتقطيعه، حتى ذهبت الرؤوس منه. على السهوة أمر
 ............طالب:

يا أخي الجناح أيش معنى جناح؟ هم عنادهم أدناى شايء باس يشابه ولاو مان بعاد يسامونه، ماا فاي شايء دقياق ال 
عيون وال فم وال، ما في شايء، مثال ماا قاالوا عان لعاب البناات، شارحها الشاراح كلهام قاالوا: وسااد كبيار مثال هاذا، 

، يجعلونه كالرأس، هذه لعب البنات عندهم، ما على شايء أباد، باس يتعلماون عليهاا يمهادونها ووساد صغير فوقه
 ويحملونها ويرضعونها، وأدركناها إلى وقت قريب، إلى أن غزينا بمثل هذه األمور.

 .............طالب:
 أيش يسمونها؟ يسمونها إسالمية، إيه هللا المستعان.

 .............طالب:



ذا كااان مجاارد كرؤيااة البعيااد يعنااي تشااوف شاايء شاابح بعيااد تظنااه إنسااان ماان ال كلااه إذا كاا ان دقيااق حكمااه واحااد، وا 
غير تفصيل في فمه وال عينيه وال أنفه، هذا أمره واسع، ومثل البعيد الذي ال يتبي ن منه شيء يجوز تصويره بعد، 

 ألن ما فيه وجه، والصورة الوجه.شبح بعيد ما تدري قفاه وال وجهه ما تردي هو وجه وال قفا صور وش المانع؛ 
 طالب: الفيديو؟

 حكمه واحد ال فيديو وال غيره، الشيء الذي يعاد والمصَور غير موجود يحفظ هذا تصوير.
 ............ طالب:

 إيه مطابق.
 ...........طالب:

 حمد.أشد في المضاهاة المطابق، فالمطابق أشد في المضاهاة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء ،أجمعين
 بيع الطعام. باب جامع: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 ابتداع رجدل نيإ :فقال بالمسيِ  بن سعيد سأل نهأ :مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني
 ال سدعيد فقدال طعامدا   بالنصف فأعطى درهم ونصف بدينار منه ابتعت فربما ،بالجار الصكوك من يكون  الطعام
 .اطعام   بقيته وخذ درهما أنت أع  ولكن

  .يبي  حتى سنبله في الحب تبيعوا ال يقول كان: سيرين بن محمد نأ بلغه نهأ مالك عن وحدثني
 الطعدام عليده الدذي لقدا األجدل حدل فلمدا مسدمى أجدل إلدى معلدوم بسدعر طعامدا اشترى  من هللا: هرحم مالك قال

 ندهأل  ؛يصدلح ال هدذا :الطعدام صداحب فيقول ،أجل إلى علي لك الذي الطعام فبعني طعام عندي ليس :لصاحبه
 فبعني :لغريمه الطعام عليه الذي فيقول يستوفى حتى الطعام بيع عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى قد

 أعطداه الدذي الدذهب فيصدير إليده يدرده ثدم طعاما   يعطيه إنما ألنه ؛يصلح ال فهذا أقضيكه حتى أجل إلى طعاما
 بيدع فعداله إذا ذلدك ويكدون  ،بينهمدا فيمدا محلدال   أعطداه الدذي الطعدام ويصدير ،عليده لده كدان الدذي الطعام ثمن

  .يستوفى نأ قبل الطعام
 الطعدام ذلدك مثدل طعدام رجدل علدى ولغريمده منه ابتاعه طعام رجل على له رجل في رحمه هللا تعالى: مالك قال
 ،علدي لدك الدذي بطعامدك علي لك الذي الطعام مثل عليه لي غريم على أحيلك :لغريمه الطعام عليه الذي فقال
 ال ذلدك فدإن ابتاعده بطعدام غريمده يحيدل نأ فدأراد ابتاعده طعدام هدو إنمدا الطعدام عليده الذي كان نإ :مالك الق

 ذلدك نأل  ؛غريمده بده يحيدل نأ بدأس فدال حداال   سدلفا   الطعدام كدان فدإن يسدتوفى ان قبل الطعام بيع وذلك يصلح
 أهدل نأ غيدر ذلدك عدن وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول لنهدي يسدتوفى نأ قبل الطعام بيع يحل وال ببيع ليس
 العلدم أهدل نأ وذلدك :مالدك قدال ،وغيدره الطعدام فدي واإلقالدة والتوليدة بالشرك بأس ال أنه على اجتمعوا قد العلم
 دراهدم فيقضدى الدنقص الددراهم يسدلف الرجدل مثدل وذلدك البيدع وجده علدى ينزلوه ولم المعروف وجه على أنزلوه
 حدين عليده اشدترط ولدو ذلدك يحدل لدم بوازنة نقصا   دراهم منه اشترى  ولو جوزوي ذلك له فيحل فضل فيها وازنة
نما وازنة أسلفه  .ذلك له يحل لم نقصا   أعطاه وا 

قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهدى عدن بيدع المزابندة وأرخدص فدي بيدع العرايدا 
نما فرق بين ذلك أن بيع المزا ،بخرصها من التمر وأن بيع العرايا على  ،بنة بيع على وجه المكايسة والتجارةوا 

 وجه المعروف ال مكايسة فيه. 
 إلدى طعامدا بدذلك ىيعطد نأ علدى درهدم مدن كسدر أو ثلدث أو بربدع طعامدا رجدل يشتري  ان ينبغي وال قال مالك:

 درهمده مدن لده قديب بمدا ويأخدذ درهمدا   يعطدى ثدم أجدل إلدى درهم من بكسر طعاما الرجل يبتاع نأ بأس وال أجل
  .به بأس ال فهذا سلعة درهمه ببقية وأخذ فضة عليه الذي الكسر أعطى ألنه ؛السلع من سلعة



 معلومدة سلعة معلوم بكسر أو بثلث أو بربع منه يأخذ ثم درهما   الرجل عند الرجل يضع أن بأس وال :مالك قال
 ويكثدر مدرة يقدل غدرر ألنده يحدل ال فهدذا وميد كل بسعر منك آخذ :الرجل وقال معلوم سعر ذلك في يكن لم فإذا
  .معلوم بيع على يفترقا ولم مرة
 نأ لده يصدلح ال فإنده شديئا منده يشدتري  نأ لده بددا ثدم شديئا منده يستثني ولم جزافا   طعاما باع ومن :مالك قال

 إلدى ذلدك رصدا الثلث على زاد فإن دونه فما الثلث وذلك منه يستثنيه نأ له يجوز كان ما الإ شيئا منه يشتري 
 نأ لده يجدوز وال منده يسدتثني نأ لده يجدوز كان ما الإ شيئا منه يشتري  نأ له ينبغي فال يكره ما والى المزابنة
 .عندنا فيه اختالف ال الذي األمر وهذا دونه فما الثلث الإ منه يستثني

 وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
 يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب جامع بيع الطعام.

،... المسائل التي ال تدخل تحت ما تقدم من التراجم وال يجمعها ترجمة واحدة، هذا مالك عن يحيى حدثني يقول:
يحياى عان  األصل في الباب الجامع الذي يعقب به بعد األبواب في نهايتها، وأحياناا  فاي نهاياة كال كتااب، حادثي

 رجل نيإ :فقال المسيب بن سعيد سأل نهأ :الخزاعي موالهم ال بأس به مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك
، تقدم عان الصاكوك ومعناى الجاار بالجار الصكوك من يكون  ، قال: إنه يبتاع يعني يشتري الطعام،الطعام بتاعأ

لااي األماار بصااكوك وثااائق تعطااى، لفااالن كااذا صاااع وأنااه موضااع علااى ساااحل البحاار يجمااع فيااه الطعااام فيوزعااه و 
 فربماا ولفالن كذا صاع ولفالن كذا، ولفالن كذا ثم هذه الصكوك تباع، أبتاع الطعام يكون من الصاكوك بالجاار،

، اآلن الاذي أعطاي الطعاام بالصاك قابض وال ماا قابض؟ قابض الصاك، يعناي ماا درهام ونصاف بادينار منه ابتعت
 أنات أعاط ولكان ال :ساعيد فقاال ،طعاماا   بالنصاف فاأعطىناه بادينار ونصاف درهام، قبض الطعام، فربما ابتعات م

، أيش معنى هذا الكالم؟ يقول: فربما ابتعت مناه بادينار ونصاف درهام، فاأعطى بالنصاف طعاما   بقيته وخذ درهما  
أنات  طعاما ، هو األصل اشترى طعام بادينار ونصاف درهام، فاأعطى بالنصاف طعاماا ، قاال ساعيد: ال ولكان أعاط

درهما  وخذ بقيته طعاما ، اآلن فأعطى أو فأعطي، نعم؟ إي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم، كان هذه 
أوجه، ومضابوط عنادنا فاأعطى، لكان كاأن الاذي يتجاه أناه يشاتري بادينار ونصاف درهام، نعام طعاماا ، ثام يرياد أن 

طااي مقاباال هااذا النصااف طعااام، فيأخااذ طعااام يكماال هااو هااذا النصااف، نصااف الاادرهم ليصاال إلااى مقاادار درهاام، فيع
بدينار ودرهم، ما قيمته دينار ودرهم، دينار ونصف درهم وطعام، الصورة ظاهرة وال ما هي بظاهرة؟ اآلن اشاترى 
من األصل طعام بدينار ونصف درهم، الدينار يساوي اثنا عشر درهم، فيشتري باثني عشر درهم ونصاف طعاام، 

متااه ثالثااة عشاارة درهمااا  ليكااون أوضااح ماان الاادينار، يريااد ماان هااذا الطعااام أعجبااه هااذا فيريااد ماان هااذا الطعااام مااا قي
الطعااام فااأراد االسااتزادة منااه بالنصااف الباااقي ماان الاادرهم، لكاان مااا عنااده نصااف درهاام، يعنااي يشااتري بثالثااة عشاار، 

،، فاأعطي بالنصاف يقول: أعطيه مقابل، طعام مقابل هذا القدر الزائاد اليساير، ظااهرة المساألة وال ماا هاي بظااهرة
طعاما ، فقال سعيد: ال ولكن أعط أنت درهما ، يعني كامل وخذ بقيته طعاما ؛ ألنك اشتريت ما قيمتاه نصاف درهام 
بما قيمته نصف درهم، فيكون طعام ودراهم بطعام، لماذا يمنع مثل هذه الصورة لماذا؟ ألن المسألة ما هي مسألة 

م بطعاام، وهاذا ال يشاترط فياه الكيال يشاترى بادينار طعاام جازاف، ونصاف كيل تتحقق فيهاا المسااواة، المساألة دراها
درهم طعام جزاف، فيريد ما قيمته دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه، ولكن ماا عناده نصاف الادرهم 



، يكمل به النصف الاذي عناده، فيادفع مقابلاه طعاام فكأناه اشاترى طعاام بطعاام مان غيار مكايلاة ومان غيار مسااواة
األمر الثاني أنه لو حصلت المساواة قال: ما قيمته دينار ونصف درهام هاذا مفاروغ مناه، بقاي أن أشاتري مناك ماا 
قيمته نصف درهم بنصف درهم، مع الصفقة األولى، يجوز وال ما يجوز؟ ولاو كانات مكايلاة، يعطاى درهام كامال، 

بدينار ونصف درهم طعام، هاذا فياه إشاكال ما تعطه نصف دينار وطعام بطعام، اآلن اتفقنا على أن هذا اشترى 
وال مااا فيااه إشااكال؟ مااا فيااه إشااكال، يعنااي زاد الطعااام ونقااص مااا يشااترط فااه مساااواة؛ ألنااه بالاادراهم يباااع جاازاف مااا 
يحتاج كيل، اإلشكال في نصف الدرهم الثاني، يشتري باه يرياد طعاام بادينار ودرهام، وماا عناده إال ديناار ونصاف 

يته، يقول: أعطياك طعاام مان اللاي عنادي فاي مقابال نصاف الادرهم، ماد عجاوة، تشابه ماد درهم، وعنده طعام في ب
عجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة، إذا كان صاع بصاع مثال  في مقابل نصف الدرهم، يعطيه صاع بصااع، 

درهام طعاام،  فيه إشاكال وال ماا فياه إشاكال؟ دعوناا مان الادينار احاذفوا الادينار كامال، هاو يرياد أن يشاتري بنصاف
اشترى بنصف درهم طعام، فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام، قاال: هال الادرهم كامال؟ قاال: وهللا ماا عنادي إال 
النصف، وعندي طعام، أبى أعطيك طعام فاي مقابال طعاام، هاذا ال باد فياه مان المكايلاة، طياب إذا كايلاه وأعطااه 

مان التمار الاذي عناد صااحب الصاك، الصااع فاي مقابال نصف درهم وصاع من التمر الذي عنده بصاعين مثال  
الصااع، ونصاف الاادرهم فاي مقابال الصاااع الثااني، هااذه مساألة ماد عجااوة، المماثلاة متحققاة، لكاان وش وجاه المنااع 
عند من مناع، نعام، يرياد تجاويز المبياع، البيعاة بهاذه الصاورة، لكان هنااك ماا هاو أهام مان هاذا، وهاو أناه يرياد بياع 

د عجوة طعام بطعام بدرهم وطعام، ال بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو طعام بطعام؛ ألن م
الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه، وال وش معناى أناك تاأتي إلاى المحال وتقاول: أعطناي ديناار وصااع وأعطياك 

فااي تماارك إذا كااان الاادينار دينااارين، وش ومعنااى هااذا، لاايش تقااول لااه هااذا الكااالم؟ إال إن فااي خلاال فااي دينااارك أو 
مضبوط، فالذي منع من هذه الحيثية وال ما فيش، كيف يكون خذ دينار وأعطني دينار، يبي يمشي السالعة بهاذا، 
ولوال هذا النقص ما اشترى الطعاام بالطعاام، وهاذه مساألة يشاير إليهاا مالاك باساتمرار، وينباه عليهاا رحماه هللا ولاذا 

سائلة، يقاول: هال صاحيح أن فقاه اإلماام مالاك أغلاق الحيال فاي البياوع؟ نعام مار جاء في السؤال سؤال أحد من األ
علينا مسائل تغلق باب الحيل، هل صحيح أن فقه اإلمام مالك أغلق الحيل في البيوع والربا، وأن أضبط المذاهب 

لمعاامالت الفقاه وأشدها تحريا  في مسائل البيوع هو فقه اإلمام مالاك؟ ال، الشايء المتفاق علياه أن أضابط مساائل ا
الحنبلاي، نعام ماا يكتباه اإلماام مالاك فياه احتيااط وتحاري، لكان فاي بعاض كتاب المالكياة شايء مان التسااهل، فيهاا 
شيء من التساهل، وعلى كل الكل إن شاء هللا إنه مجتهد وماأجور، فقاال ساعيد: ال، ولكان أعاط أنات درهماا  وخاذ 

 صورة التي معنا ظهرت وال ما ظهرت؟بقيته طعاما ، اآلن ظهرت الصورة وال ما ظهرت، ال
 الطالب: ظهرت.

وضااحت يعنااي، وال تاارى فيهااا خفاااء شااديد، ال ساايما علااى الضاابط الااذي فااي النسااخة المعتماادة، فااأعطي بالنصااف 
 طعاما ، نعم؟

 طالب:...........
توجااد، ال، يسااأل يسااأل مااا فااي شاايء، السااؤال أوضااح وألنااه يسااتفتي علااى كاال حااال، وسااواء وجاادتهم الهماازة أو لاام 

 سواء وجدت الهمزة أو جاء السؤال على صيغة الخبر.



: يبيض   حتى سنبله في الحب تبيعوا ال يقول كان: سيرين بن محمد نأ بلغه نهأ مالك عن وحدثنييقول:  ، يبيض 
يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة، حتى يشتد ويأمن العاهة، وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي علياه الصاالة 

نهاى عان بياع التمار حتاى يزهاو، يزهاو يحماار أو يصافر، وعان السانبل حتاى يبايض  وياأمن العاهاة. يعنااي والساالم 
 يشتد ويصلب.

ننتبه لكالم مالاك؛ ألناه كاالم  ، قال الذي عليه الطعام،مسمى أجل إلى معلوم بسعر طعاما   اشترى  من :مالك قال
كااالم جديااد يعنااي تداولتااه األلساانة والكتااه، ال صاايغ ماان كاام؟ ألااف ومااائتين وثالثااين أو أربعااين ساانة، يعنااي مااا هااو 

كالم جديد، ولذلك تجدون في كالم المتقدمين جدا  بعض ما يخفى على المتعلمين بعاض االصاطالحات تختلاف، 
يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه وبين أن تقرأ في شاروح األلفياة ماثال ، حتاى بعاض االصاطالحات تغيارت 

لشااافعي،.. كتااب األصاااول اصااطالحات تغيااارت، يعنااي تطااور فاااي االصااطالح، وصاااارت فننتبااه الرسااالة لإلماااام ا
االصطالحات منضبطة عند أهل العلم، وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب القح الذي قاد يخفاى علاى كثيار 

إلااى أجاال ماان المتعلمااين، فكااالم اإلمااام مالااك ال بااد ماان االنتباااه لااه، قااال مالااك: وماان اشااترى طعامااا  بسااعر معلااوم 
 إلااى علااي لااك الااذي الطعااام فبعنااي طعااام عناادي لاايس :لصاااحبه الطعااام عليااه الااذي لقااا األجاال حاال فلمااامساامى، 

 عاان وسالم علياه هللا صالى هللا رساول نهاى قاد ألناه ، يعناي ال يجااوز؛يصالح ال هاذا :الطعاام صااحب فيقاول ،أجال
 عليه الذي فيقول نك، حتى أستوفيه منك،، يعني ال يجوز أن أبيعه عليك حتى أقبضه ميستوفى حتى الطعام بيع

، أنات باذمتي لاك طعاام، لكان ماا عنادي طعاام، أنات عنادك أقضايكه حتاى أجال إلاى طعاماا فبعني :لغريمه الطعام
طعام، مستودعاتك مليان بعني ما يقابل طعامك الاذي باذمتي لاك بالادراهم وأقضايك مان هاذا الطعاام الاذي أشاتريه 

 يعطيااه إنمااا ألنااه ؛يصاالح ال فهااذا غريمااه: فبعنااي طعامااا  إلااى أجاال حتااى أقضاايكه،لااك، فيقااول الااذي عليااه الطعااام ل
، نظير ما في مسألة العيناة، كياف؟ ألناه يأخاذ مناه سالعة ثام يردهاا إلياه، يأخاذ ساعلة ثام يردهاا إليه يرده ثم طعاما  

 عامااا  ثاام ياارده إليااهإليااه وهااذا يأخااذ طعااام ثاام ياارده إليااه، يعنااي الطعااام صااورة، فهااذا ال يصاالح ألنااه إنمااا يعطيااه ط
مثال السالعة  ،بينهماا فيماا محلاال   أعطااه الاذي الطعاام ويصير ،عليه له كان الذي ثمن أعطاه الذي الذهب فيصير

، فلام يخرجاا عان النهاي بهاذه الحيلاة، نفارض يساتوفى نأ قبال الطعاام بياع فعااله إذا ذلاك ويكون في مسألة العينة، 
ه لااه مائااة صاااع فاشااترى منااه مائااة صاااع وردهااا إليااه، اسااتوفاها بالكياال أنااه اسااتوفاه، اشااترى منااه طعامااا  وفااي ذمتاا

وقبضااها وحازهااا إلااى رحلااه ثاام ردهااا إليااه، بمااا عنااده لااه ماان طعااام، تبقااى العلااة األولااى الطعااام هااو مجاارد تصااحيح 
ال فهو غير مقصود.   للصورة، محلل فقط، وا 

 الطعاام ذلاك مثال طعام رجل على ولغريمه نه،، يعني اشتراه ممنه ابتاعه طعام رجل على له رجل في :مالك قال
، يعنااي أحيلااك بطعامااك علااي لااك الااذي الطعااام مثاال عليااه لااي غااريم علااى أحيلااك :لغريمااه الطعااام عليااه الااذي فقااال

بطعامك الذي لك علي، يعني عند زيد لعمرو مائة صاع من الطعام حل األجل قال: أنا ما عندي طعام لكن لي 
 عليه الذي كان نإ :مالك قال در ما لك علي على فالن يعطي من الذي بذمته لي.في ذمة فالن طعام أحيلك بق

، نسامع كاالم مالاك رحماه هللا يصالح ال ذلك فإن ابتاعه بطعام غريمه يحيل نأ فأراد ابتاعه طعام هو إنما الطعام
تاعااه فااإن ذلااك ال قااال مالااك: إن كااان الااذي عليااه الطعااام إنمااا هااو طعااام ابتاعااه فااأراد أن يحياال غريمااه بطعااام اب



فى، فيدخل فياه النهاي، هاذا يستو  نأ قبل الطعام بيع وذلك يصلح، وعرفنا أنه يريد بذلك أنه ال يجوز يعني يحرم،
 بيع وال حوالة؟ نعم.

 طالب: حواله.
الحوالة يشترط فيها االستيفاء هاه؟ ألنه يقول: أحيلك، أنا لي طعام عند فالن، يعني لو كان في ذمته دراهم، وفي 

 ذمة زيد من الناس له دراهم وأحاله بهذه الدراهم على ذاك، نقول هذا بيع وال حوالة؟
 طالب: حواله.

 حواله، ها، حواله وهنا؟ 
 طالب:...............

 هاه، ال كالهما حال، كالهما حال، إيه، طيب الدراهم ما استوفيت بعد؟
 طالب:..........

 ال، ال كلها حالة، نعم.
 ...طالب:..........

الطعااام وحوالااة الاادراهم، بيااع، مااا فيااه إشااكال أنااه ال يجااوز يقبضااه حتااى يسااتوفيه، لكاان هنااا حوالااة، فهاال يشااترط 
االساتيفاء بالحوالااة، أو نقاول: إن الحوالااة إنماا هااي باألثماان ال باألعيااان؛ ألن األثماان هااي التاي تنضاابط وتنحساام 

، لكن بذمته طعام يحيلاه بطعاام، عناده كتااب إعاارة ماثال  فيها مادة النزاع، في ذمته ألف أحاله بألف ما في إشكال
بكتااب علاى، ماا ينضابط مثال هاذا، نعام، يعناي هال الحوالاة ولاو كانات عناد ملاي فاي غيار األثماان  فبالتالي يحيله

والقااايم؛ ألن هاااذه أماااور ال تنضااابط يحصااال فيهاااا إشاااكال، لماااا ذهاااب إلاااى المحاااال علياااه، واألصااال أن.... الحوالاااة 
يه أن يقبل الحوالة إذ كان ملي، ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي يطلباه الاذي اتفقاا علياه، الزمة، يجب عل

وجده متغير ال بد من التغير، يسير كان التغيار أو كبيار، ينضابط بكيال وينضابط بوصاف وينضابط بصانف لكان 
ان، وهللا اللي تشوف، مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط األثمان، ال يمكن أن يكون ضبط األموال مثل ضبط األثم

 اإلمام مالك هذه حوالة ظاهرة، ها.
 .أنه يبيحهطالب: لكن بعده تكملة وهي.. ك

نشااوف كااالم مالااك رحمااه هللا، قااال مالااك: فااي رجاال لااه علااى رجاال طعااام ابتاعااه منااه، اشااتراه منااه، ولغريمااه علااى  
ه الطعاام لغريماه أحيلاك علاى غاريم رجل طعام مثل ذلك الطعام، مثل شغل بالمماثلة، مثل ذلاك الطعاام الاذي عليا

لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فأحيلك بطعامك الذي لك علي، قال مالاك: إن كاان الاذي علياه الطعاام إنماا 
هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك ال يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، الثاني 

 اني طعام.المدين األول اشترى من الث
 طالب:.............

 ال يملك، اشتراه..، لكن ما قبضه وال استوفاه.
 طالب: ما استوفاه ولذلك منع من اإلحالة.



إذا  األقيام تحتاج إلى استيفاء وال ما تحتاج في اإلحالة؟ تحتاج إلى استيفاء، لو اشترطنا االستيفاء ألغينا اإلحالة، 
طنا االستيفاء ألغينا الحوالة، وال وش معنى أنه بيستوفي ثم يرده علي ويحيل عليه، ألغينا الحوالة بالكلية، إذا اشتر 

ممكاان يتصااور هااذا، نعاام، مااا يتصااور اللهاام إال إذا كااان جهااة تحفااظ األمااوال مثاال البنااوك، باااع علااى بنااك قطعااة 
سلعة أو قيمة مبيع  أرض، فاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحاله عليهم بها، فيتصور االستيفاء ثم رد، لكن

 استوفاه منه ثم ردها عليه ال على سبيل الحفظ واألمانة، هذا شيء ما يتصور.
 طالب:................

الثاني الثاني، إيه، عنادنا ثالثاة أطاراف، زياد وعمار وبكار، زياد اشاترى مان عمارو طعاام، وقاال: تعطيناي إيااه فاي 
ا عناادي طعااام، لكاان لااي طعااام عنااد بكاار اشااتريته منااه بقاادر وقاات كااذا، فلمااا حاال الطعااام قااال عماارو: أنااا وهللا ماا

طعامك أحيلك عليك، نقول: عمرو ال بد أن يستوفي ويقبض الطعاام الاذي اشاتراه مان بكار، فاإذا تام اساتيفاؤه مناه 
 وقبضه.

 طالب:...........
إن كااان الااذي عليااه مااا لهااا معنااى الحوالااة، ال معنااى للحوالااة، إن كااان الااذي عليااه الطعااام إنمااا هااو طعااام ابتاعااه، 

الطعام الطرف الثاني، إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث فأراد أن يحيل غريمه الطرف األول بطعام ابتاعه 
، حااال   سالفا   الطعاام كاان فاإنفاي النهاي، نباي نكمال فإن ذلك ال يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيادخل 

 نأل ؛غريماه باه يحيال نأ باأس فاال علاوم حال األجال ووجاد الطعااميعني سالم حال جااء وقات حلاول األجال، إلاى م
 ، كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع، نعم؟ببيع ليس ذلك

 طالب:.................
 ها.

 طالب:...........
 هو سلم، طيب السلم هل يجوزه قبل أن يستوفى؟

 طالب:...........
األجاال وجااذ ووجااد علااى األرض فااي بياات صاااحبه، قباال أن إذا  مااا الفاارق بااين الصااورتين، إلااى وقاات معلااوم وحاال 

 يستلمه الذي دفع الدراهم.
 طالب:.................

فإن كان الطعاام سالفا  حااال  فاال باأس أن يحيال باه غريماه؛ ألن ذلاك لايس ببياع، حتاى فاي الصاورة األولاى بياع وال 
 لنهااي يسااتوفى نأ قباال الطعااام بيااع يحاال الو  اسااتيفاء فااي حااال الحوالااة؟ اسااتيفاء ولاايس ببيااع؛ ألن ذلااك لاايس ببيااع،

 بالشارك باأس ال أناه علاى ، اتفقاوااجتمعاوا قاد العلام أهال نأ غير عن ذلك كما مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
، أهل العلم اتفقوا على عقاود اإلرفااق وأناه ال يشاترط فيهاا ماا يشاترط فاي البياوع؛ وغيره الطعام في واإلقالة والتولية

فااي الجملااة علااى المسااامحة، غياار أن أهاال العلاام قااد اجتمعااوا علااى أنااه ال بااأس بالشاارك، التشااريك فااي  ألن مبناهااا
بعض ما اشتراه، يعني اشترى زيد طعام فقال: ترى بينا وبينك شركاء، أو قال: اجعل لاي نصايب مناه، اجعال لاي 

يسااتوفي أو اسااتيفاء األول نصاافه، قااال: تااراك معااي، اآلن الطاارف الثاااني الااذي أشاارك فااي هااذا الطعااام يشااترط أن 



يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم، أو يفرق بين في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصايبه؛ ألن 
نصايب الثاااني دخال تبعااا  لنصايب األول فااي القابض، قبضااه المشاتري األول، هاال نقاول: إنااه بمثاباة الوكياال، اآلن 

لناس: أنا أحتاج إلاى خمساين صااع منهاا، قاال: تاراك شاريك، ثام بيعات قبال اشترى هذا مائة صاع فقال زيد من ا
أن يستوفي الثاني االستيفاء األول يكفي عن االثناين، يكفاي، فالشاركة ال يشاترط فيهاا مثال هاذا، ويساتوي فاي هاذا 

: إنهاا وكالاة سواء بيعت الكمياة كاملاة، أو بااع نصايبه منفاردا ، يساتوي وال متفارق؟ الظااهر أناه يساتوي ماا دام قلناا
لألول بمثابة الوكيل عناه بقضاه يساتوي، التولياة يشاتري زياد مائاة صااع باألف رياال، مائاة صااع مان التمار باألف 
ريااال، ثاام جاااء عماار قااال: أنااا محتاااج لهااذا الطعااام، قااال: تااراه باارأس مااالي، بمااا اشااتريته بااه، األول قاابض اسااتوفاه 

ك اجتمعاوا واتفقاوا علاى أناه ال يشاترط، غيار أن أهال العمال بالصاع، هل يشترط للثاني أن يستوفي على كالم مال
قد اجتمعوا على أنه ال بأس بالشرك والتولية واإلقالة في الطعام وفي غيره، اآلن ) غيار ( اساتثناء، ) غيار ( هناا 

هاا استثناء، فهل االستثناء هنا منصب على القابض واالساتيفاء أو علاى مااذا؟ ألن الكاالم العلاة التاي مناع مان أجل
الصور السابقة عدم االستيفاء، فهل االستثناء هنا "غير أن أهل العلم اتفقوا على أن ال بأس" استثناء من الصاور 
التي يشترط فيها االستيفاء واإلقالة يعني اشترى زيد مائة صااع واساتوفاه قبضاها فنادم علاى شارائها، فاذهب الباائع 

بد لألول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي، هو طعامه ويعرفه، إال وقال: أقلني، من أقال نادما  فقبل، هل نقول: ال 
إذا شك أنه أخذ منه شيء، وأراد أن يتأكد فهذا األمر خارج عان المساألة، ال ماانع أن يحتااط لنفساه، لكان ال يلازم 
ل بااه، وش صااار االسااتثناء؟ اللااي يظهاار أنااه ماان االسااتيفاء، ففااي مسااألة التشااريك جعاال شااريكه بمنزلتااه، كأنااه وكياا

 علاى ، أي ماا تقادم مان الثالثاة الماذكورة، أنزلاوهأنزلاوه العلام أهال نأ وذلاك :مالاك العنه يقبض، وكذلك التولية، قا
ال علااى وجااه البيااع والمشاااحة؛ ألنااه معااروف ظاااهر، يعنااي الشاارك هااذا محتاااج إلااى النصااف قااال:  المعااروف وجااه

يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فارأى تراك معي، يعني عمل به معروف، فال يشاحح في مثل هذه الصورة، 
آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسب، تربح مبالغ طيبة، فجاء لمن اشتراه وقاال: تراناي شاريك، قاال: تاراك شاريك، 
قااال: شااريك تعااال نشااوف أناات تقااول كاام صاااع؟ مائااة صاااع، ال بااد نكيلااه نتأكااد، هاال يحساان هااذا مماان فعاال بااه 

نعام هاذا ال يساوغ، وكاذلك التولياة لاو قاال: بارأس ماالي، أناا ماا أرياد المعروف أن يشااحح مان فعال باه المعاروف؟ 
أكسب عليك شيء، يقول: ال ال بد نتأكد؛ ألن هذا اتهام له، االتهام ال يناسب مثل بذل المعروف هذا، وقال مثال 

ثاام هااذه  هااذا فااي اإلقالااة، إذا كااان نااادم وأقالااه وهللا مااا أقاادر الزم نشااوف أناات أكلاات شاايء وال ال ماان هااذا التماار،
المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطارف األول، وهنااك عناد الفقهااء ماا يسامى باإلرفااق، لكانهم خصاوه باأبواب 

 معروفة؟ معروفة اإلرفاق معروفة وال تجيبونها الدرس القادم؟ طيب، نعم؟
 طالب:................

 كيف؟
 طالب:...............

، ماا تقادم مان الصاور الاثالث علاى وجاه المعاروف أنزلاوه العلم أهل نأ وذلك :مالك المن المتحدث سم؟ طيب، ق
فأجازوا ذلك؛ ألنه ال على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة، المعاوضة غالبا  تصحبها المشاحة، وال سيما 
بعض الناس تكاون عناده حساساية مان جمياع النااس، يخارج وهاو مستصاحر بصاورة أن النااس كلهام متجهاين إلاى 



 وجاه على ينزلوه ولم ، فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم ويتأذون منه ويتأذى هو بنفسه، غبنه
، لماااذا؟ ألنااه لااو أنزلااوه علااى وجااه البيااع للاازم منااه البيااع قباال القاابض ألن فااي حالااة التشااريك قباال أن يقبضااه البيااع

: تراك شريك، يصح وال ما يصاح؟ أو يقاول: األول اشترى مائة صاع من زيد بألف ريال وقال: تراني شريك، قال
انتظار حتااى أقاابض، يصاح، ولااو كااان علااى سابيل البيااع الشااترط االساتيفاء، وقاال مثاال هااذا فاي اإلقالااة، لااو اشااترى 
مائة صاع بألف ريال وقبل أن يستوفي قال: أقلني، وقال: أقلت لك تمرك، وش نقول، يصح وال ما يصح؟ يصح 

 فيقضاى الانقص الادراهم يسلف الرجل مثل وذلكبيل البيع فال بد به من االستيفاء قبل االستيفاء، ولو كان على س
، يسلف أقرضه مائة درهم نقص، كانت الدراهم توزن، ألنهاا ماا تخارج مان مصاانع ال تزياد وال تانقص، وازنة دراهم

باد مان وزنهاا، صناعات يدوية بعضها يزيد وبعضها ينقص، ولذلك عناد البياع والشاراء عناد الصارف والمراطلاة ال 
، لمااذا؟ ذلاك لاه فيحال ل، يعناي زياادة،فضا فيهاا فهذا أقرض هاذا مائاة درهام نقاص فياه خلال، فيقضاى دراهام وازناة

نماا هاو اقتضااء وهاذا مان حسان القضااء، استسالف النباي علياه الصاالة والساالم  ألن هذا ليس على سابيل البياع وا 
 نا مسألة ها؟بكرا  ورد خيارا  رباعيا ، هذا من حسن القضاء، يرد ه

 طالب:...........
ال إذا اشااترط يجاايء، يجاايء لااو اشااترط صااار ربااا، لااو اشااترط صااار ربااا، أقرضااه مائااة ريااال، خلااه فااي صاااورة  

أوضااح، أقرضااه عملااة ماان العمااالت اللااي تاانقص، أقرضااه مائااة جنيااه، وكااان الجنيااة يساااوي ريااال فااي وقاات ماان 
ة عشارة رياال ثام اثناا عشار ثام عشارة وكاان قبال ذلاك الجنياه األوقات، دعوناا مان أياام خلات لماا كاان الجنياه بأربعا

المصري بجنيه ذهب وقرشين، أقرضه عمله خل الجنيه قبل عشر سنوات يسوى خمسة، الجنيه المصار، فاساتمر 
عشر سنوات فأراد أن يقضيه، أقرضه مائة جنية يساتوفي كام، خمسامائة جنياه وال مائاة جنياه؟ مائاة جنياه ال يزياد 

ضاه قبال ثالثاين سانة ألاف لياره لبنانياة الليااره برياال ونصاف أدركناهاا، كانات الكتاب تبااع علاى هااذا وال يانقص، أقر 
 األساس، الليره بريال ونصف، اآلن وش تجيب، األلف كم يسوى ألف ليره لبنانية، نعم؟

 طالب:........
 يقضيه ليره ما في غيرها، يقضيه ليره.

 طالب: .............
هم، أنااا وجاادت بعااض المساائولين عاان الفتااوى هناااك جاااءوا فااي وقاات الشاايخ اباان باااز ال هااي مسااألة مشااكلة عنااد

يسألونه بالنسبة لعقود النساء، عقود النساء في المقادم والماؤخر، فخمساة آالف لياره مقادم تادفع وخمساة آالف لياره 
علاى الازوج مؤخر، استمرت المسألة ثالثاين سانة فحصال الطاالق، خمساة آالف لياره.......، هام يريادونها ضاغط 

 على شان ما يطلق، ثم كيف تستوفي المرأة؟
 طالب:.............

مااا فااي غياار مااا اشااترط لهااا، ليااره ليااره مااا تزيااد وال تاانقص، ال بااد أن يأخااذ مااا اشااترط مااا فيااه غيااره مااا فااي غيااره، 
 فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك؛ ألنه من حسن القضاء.

 طالب:................



في شك، في شخص خرج له تثمين بماليين في دولة من دول الخليج، فأراد أن يحفظ هاذه المالياين قاالوا: إيه ما 
ما في أثبت من الليره اللبنانياة، هاو صاحيح فاي ذلاك الوقات، ماا فاي أثبات منهاا علاى وجاه األرض، فاشاترى فيهاا 

ياال ونصاف لكال لياره، وحفاظ هاذا قيماة هاذا عشرة ماليين ليره لبنانية، والماليين كثيرة بالعملاة الخليجياة، بمعادل ر 
االرتفااع، إلاى أن  يبياع إذا هاي تنازل، يرجاوالبيت ثم بعد ذلك أخذت الليره تنزل تنزل تنزل وهاو متمساك ماا يقادر 

وصاالت إلااى مااا وصاالت إليااه، فأخااذ باادال العشاارة ماليااين ليااره يأخااذ مااا قيمتااه ألفااين ريااال، فبحااث فااي الساابب فااإذا 
ارة لاااه دخااال عليهاااا وهاااذا جااازاءه فاااي الااادنيا، وهللا أعلااام ماااا يصاااير لاااه فاااي اآلخااارة، هللا بصااااحب البيااات قاااد ظلااام جااا

، يعني لو كان شراء خذ النقص وأعطني وزن ذلك له يحل لم بوازنة نقصا   دراهم منه اشترى  ولوالمستعان، يقول: 
ال: خااذ هااذا ألااف درهاام ، قااوازنااة أساالفه حااين عليااه اشااترط ولااوأو العكااس هااذا الربااا بعينااة؛ ألن فيااه ربااا الفضاال، 

نما ناقصة شريطة أن تفيني ألف درهم وازنة،  للشرط الذي هو عين الربا. ذلك له يحل لم نقصا   أعطاه وا 
: ومما يشابه ذلاك أن رساول هللا صالى هللا علياه وسالم نهاى عان بياع المزابناة وأرخاص فاي بياع رحمه هللا قال مالك

بنة في الصحيحين وغيرهما والمزابنة جاء تفسيرها بأنها: بيع التمر ، النهي عن بيع المزاالعرايا بخرصها من التمر
على رؤوس النخل بالتمر الذي هاو علاى وجاه األرض، هاذا رباط وهاذا ياابس، هاذا ال يجاوز لمااذا؟ ألناه إذا يابس 
ق التمر إذا جف نقص، أينق الرطب إذا جف قال: نعم، قال: فاال إذا . هاذا منهاي عناه لتحقاق عادم المسااواة، تحقا

التفاضل، هذا منهي عنه ألنه ربا، إال العرايا جاء االستثناء فيها، العرايا، يقول رحمه هللا تعاالى: ومماا يشابه ذلاك 
أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم نهااى عاان المزابنااة وأرخااص فااي بيااع العرايااا، عرفنااا المزابنااة وأنهااا مااأخوذة ماان 

جل أن يبيع أو من أجل أن ال يرجع في بيعه، وأرخص في بيع الزبن وهو الدفع، كل واحد يدفع صاحبه إما من أ
العرايااا، العرايااا هااي مسااتثناه ماان المزابنااة، فهااي بيااع التماار علااى رؤوس النخاال بتماار جاااف علااى األرض مااع عاادم 
التحقق من المساواة، بل مع التفاضل؛ ألنه ال يشاترط فيهاا المسااواة التاي تشاترط فاي البياع العاادي، خسامة أوساق 

نماا رخاص فيهاا دفعاا  لحاجاة المساكين الفقيار الاذي يحتااج إلاى  بخمسة أوسق، تكون بالخرص بالتقدير بالتقريب وا 
تمر رطب يأكله مع الناس ولايس لدياه ماا يشاتري باه، ولاو بااع تماره الاذي عناده فاي البيات مان العاام الماضاي ماا 

بعض الناس يفضل التمر الكنيز  جاب له شيء، يتضرر وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر؛ ألن
علااى التماار الطااري الرطااب، فتكااون حاجااة الفقياار مندفعااة بهااذا، وجااوازه علااى خااالف األصاال إال أنااه صااحت بااه 
األدلة، فال كالم ألحد فيه، مع عدم تحقق المماثلة، وقد يقول قائل: لماذا ال يقال لهذا الفقير، ألن المسألة مساألة 

الرباا أماره عظايم وشاأنه خطيار، فاإذا دفعات حاجاة الفقيار وباإلمكاان دفعهاا بغيار هاذه ربا، األصل فيهاا أنهاا رباا، و 
الصورة وضرره أيضا  ليس بمنزلة الضرورات التي ال تقوم الحياة إال بها، فهي حاجة فهل يبااح الرباا للحاجاة كماا 

نقول: إن كل حاجة تبيح الرباا؟ احتاج هذا الفقير، اآلن العرايا فيها ربا؛ لعدم تحقق المساواة، أبيحت للحاجة فهل 
 ال، كيف؟

 طالب:....................
ال فيبقى ما لم ينص عليه داخال فاي النصاوص التاي تشادد وتهاول مان أمار الرباا، حارب  ال بد من النص عليه، وا 

ناون يعناي يبعاث مج } الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كماا يقاوم الاذي يتخبطاه الشايطان مان الماس {هلل ورسوله 
يااوم القيامااة، ومحااارب هلل ورسااوله، ودرهاام ربااا أشااد ماان ساات وثالثااين زنيااه كمااا جاااء فااي الحااديث المختلااف فيااه، 



المسااألة خطياارة جاادا ، وال نقااول إن الحاجااة فااي مثاال حاجااة هااذا الفقياار تسااهل لااه، نقااول: ال، الااذي أباااح لااه ذلااك 
ضي على جميع المحرمات، ما يسلم محرم من النص، فأتونا بنص وعلى العين والرأس، أما مجرد حاجة معناه نق

حاجااة، ال يساالم محاارم ماان حاجااة، فااإذا أبحنااا هااذه المحرمااات بهااذه الحاجااات، العلماااء ينصااون علااى أن المحاارم 
ن ناال  بالنص ال يبيحه إال الضرورة، والضرورة لها أحكامها التي ال تبقى معه الحيااة، أماا ماا تبقاى معاه الحيااة وا 

ال أنااه ال بااد فيااه ماان الاانص، ال يباايح مااا يحاارم بااالنص، إال مااا أباايح بااالنص كمااا هنااا؛ ألن المكلااف فيااه المشااقة إ
بعض الناس يتشبث بمثل هذا، إيش معناى تعظايم شاأن الرباا فاي الشارع، علاى أن نبيحاه مان أجال هاذه الحاجاات 

ا الرباا أشاد ال، يبقى المحرم محرم وما أباحه النص حالل، قد تكون حاجة بعض الناس إلى صاورة مان صاور هاذ
مان حاجاة هاذا المسااكين الاذي احتااج خمسااة أوساق مان طعاام، نقااول: قيااس األولاى، لاايس بصاحيح، يبقاى أن مااا 
حرم بالنص ال تبيحه إال الضرورة، نعم ما أبيح باإللحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعض العلم بالحاجة، 

بعضهم صور العرايا على وجه آخر، قال: يأتي صاحب  منهم من يقيس الزبيب عليه، ومنهم من يخصه بالتمر،
البستان ويجود على فقير ما عنده تمر، فيعطيه تمر من بستانه خمس نخالت عشر نخالت، أكثر أقل ليأكل مع 
الناس كل يوم يأخذه بيوماه مان هاذا التمار، مثال النااس مثال اللاي ياأكلون بالتوقيات كال ياوم بيوماه، ثام يكاون هاذا 

يء من اللؤم، يتحين الفرصة التي يجلس صاحب البستان مع أوالده وأنسابه وأصهاره يجتمعون في الفقير عنده ش
بستانهم لهم وقت معين يجتمعون فيه، ويطرق البااب أرياد أخارف مان النخال، شاف لاك وقات ثااني، قاال: وهللا ماا 

تان، ثم بعد ذلك يعطياه مان عندي فراغ إال هذا الوقت، ثم من الغد كذا، وبعده هكذا إلى أن يتضرر صاحب البس
التمر الذي على األرض من تمر العام الماضي أو غيره وياتخلص مناه، فادعا  لضارره بعاض العلمااء فسار العراياا 
بهذا، واألكثر على تفسيرها بالتفسير األول، وعلى كل حال المسألة دفع ضار والمعول في ذلك كله على الانص، 

 المعول في ذلك كله على النص.
 و تجاوز خمسة أوسق؟ل طالب:

 ال ما يجوز، خمسة أوسق فما دون، وبعضهم على رواية فما دون خمسة أوسق ال يجيز الخمسة أيضا .
 طالب:................... 

ال، قل لو انتهات هاذه الخمساة واحتااج خمساة ثانياة، أو عناده أكثار مان بيات كال بيات يحتااج إلاى خمساة ال يزياد 
أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم نهااى عاان بيااع المزابنااة وأرخااص فااي بيااع  عاان خمسااة أوسااق. وممااا يشاابه ذلااك

نما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسةالعرايا بخرصها من التمر،  ، المغالبة المشادة المشااحة وا 
مشاحة وال مشادة، هاذا  ا على وجه المعروف ال مكايسة فيه، وال مغالبة والوأن بيع العراي ،والتجارة على المكايسة

 من باب المعروف فال يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة.
 طالب:..................

 كيف؟
 طالب:..................

 إيه ألن وجود المثلية هي التي توجد الربا، يعني تمر بتمر.
 طالب:.............



 وين؟
 طالب:.............

من كل وجه، ال بد من اتحاد الجنس وال بد من الوزن والقبض، أماا إذا اختلفات األصاناف وال وجاد يعني المماثلة 
  مثليه ال داعي لهذا الكالم كله، بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا  بيد.

 نأ علااى ، يعنااي قطعااة ماان درهاامدرهاام ماان كساار أو ثلااث أو بربااع طعامااا رجاال يشااتري  نأ ينبغااي والقااال مالااك: 
، وال ينبغاي أن يشاتري رجال طعاماا  برباع أو ثلاث أو كسار مان درهام علاى أن يعطاى أجال إلى عاما  ط بذلك ىيعط

بطعام إلاى أجال وماا ذكار مان الرباع أو الثلاث أو كسار الادرهم كال هاذا للتحليال  بذلك طعاما  إلى أجل؛ ألنه طعام
 يعطاى ثام أجال إلاى درهام مان ربكسا طعاماا   الرجال يبتاع نأ بأس والفقط، يعني للصورة تجويز الصورة الظاهرة، 

، أجال إلاى درهام مان بكسار طعاماا   الرجال يبتااع نأ باأس وال، السلع من سلعة درهمه من له بقي بما ويأخذ درهما  
يعني بنصف درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ، هو ال يستحق إال نصف فيعطى درهم كامل ويأخذ بما بقي له من 

نصااف درهام إلااى أجال، أخااذ الطعاام ونصاف الاادرهم إلاى أجاال، لماا حاال درهماه سالعة ماان السالع، يعنااي لاه طعاام ب
األجاال قااال: أنااا مااا عناادي نصااف درهاام عناادك صاارف، قااال: وهللا أنااا مااا عناادي، مااا معااي إال درهاام قااال: أعطيااك 
هالدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا، في مقابل النصف، يجوز وال ما يجوز؟ ال وش يقول اإلمام؟ وال بأس، نعم؟ ال، 

ما في إشكال؛ ألنه باع ليس برباوي الكتااب، وال فياه حيلاة علاى الرباا، ويأخاذ بماا بقاي لاه مان درهماه سالعة يجوز 
، فيجاوز ألناه ال باه باأس ال فهاذا سالعة درهماه ببقياة وأخاذ فضاة قطعاة علياه الاذي الكسار أعطاى ألناه ؛من السالع

  يوجد ما يمنع منه، ليس بربا وال يتحايل به على الربا.
 عم.وشو؟. نمالك قال

 طالب:...............
 أيه، وال ينغي؟

 طالب:................
طيب، وال ينبغي أن يشتري رجل طعاما  برباع أو ثلاث أو كسار مان درهام علاى أن يعطاى باذلك طعاماا  إلاى أجال، 

نااده، هاا، وال ينبغاي أن يشاتري رجال طعاماا  برباع، أنات اشاتريت بمائااة رياال تمار نقادت لاه المائاة، وبقاي الطعاام ع
هكذا أو العكس، العكس، المؤجل القيمة اشتريت الطعام بمائة ريال، اشتريت الطعام أخذت الطعام واستوفيته، ثام 
لما حل األجل قلت له: أنا وهللا ما عندي مائة ريال، عندي طعام، أو اشترط عليك من األصل قال: نعم أنا أبيع 

، أنااا أريااد طعااام، فصااار تساامية الاادراهم المااذكورة هااي مجاارد عليااك هااذا الطعااام بمائااة ريااال لكاان أنااا مااا أبااي دراهاام
 حيلة.

 معلوماة سالعة معلاوم بكسار أو بثلاث أو برباع مناه يأخاذ ثام درهماا   الرجال عند الرجل يضع أن بأس وال قال مالك:
 ويكثار مارة يقال غارر ألناه ؛يحال ال فهاذا ياوم كال بساعر مناك آخاذ :الرجال وقال معلوم سعر ذلك في يكن لم فإذا
 ، وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في األسعار التي قيمتها ترتفع وتنزل.رةم

 طالب:............
 افترض. نعم هي غير ربوية،



 طالب:............
أو اللاابن، لااو أعطاااه ألااف ريااال أعطاااه ألااف ريااال، وقااال: أنااا أريااد منااك كيلااو طماااط لماادة ساانة؛ ألن هااذا هااو اللااي  

ن كان يعني زماان كانات تطلاع وتنازل قبال، يصالح بالفعل قيمه طالعة ناز  لة، وال اللبن والخبز وما أشبهه ثابتة، وا 
وال ما يصلح؟ قلت: أمن لي يوميا  كيلو طمام، هذا الطمام يوميا  كيلو بنصف ريال ربع ريال وأحيانا  قيمته خمسة 

ل درهما  ثم يأخاذ مناه برباع أو بثلاث أو ريال أو تزيد أحيانا ، يقول اإلمام مالك: وال بأس أن يضع الرجل عند الرج
بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في ذلاك ساعر معلاوم، يعناي الثابات مثال االشاتراك فاي الجرائاد، أو اشاترك 
فااي لاابن أو غيااره، أشااياء ثابتااة هااذه مااا فيهااا إشااكال؛ ألنهااا ال توقااع ال فااي ناازاع وال فااي غيااره، ألنااه إذا اتفااق علااى 

كل يوم صندوق إذا ارتفع الطعام ما هو معطيه جيد بيعطيه رديء،  قد يعطيه شيء ال يصلح الطماط مثال  أمن 
لالستعمال، أال يوقع هذا في الشقاق والنزاع، لكن أماور ثابتاة ال تزياد وال تانقص معروفاة يعناي، مثال الجرائاد اآلن 

 ومثل اللبن، ها؟
 طالب:............

به، لكن اإلشكال فيما يزيد وينقص، ولذا قال اإلمام مالك: فإذا لم يكن  نعم، المقصود: أن ما سعره ثابت ال بأس
فااي ذلااك سااعر معلااوم وقااال الرجاال: آخااذ منااك بسااعر كاال يااوم فهااذا ال يحاال؛ ألنااه غاارر يقاال ماارة ويكثاار ماارة،  ولاام 

هذا ألاف، ، بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعرة النخفاض السعر وارتفاعه، لكن لو قال معلوم بيع على يفترقا
أعطيك ألف تجيب لي طماط يومي بسعرة، تحسابه ياوم علاي برياال ياوم بعشارة كال شايء بساعرة، فياه  إشاكال وال 

 ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال.
 طالب:..............

هاه، ال هو وكله يشتري له، بس يبى يريحه بدل ما ينزل إلى السوق كل يوم، يقول: وأنت علاى درباك جاياب خاذ 
 هذا، ها.

 طالب:...............
  ال وكالة.

 يشتري  نأ له يصلح ال فإنه شيئا   منه يشتري  نأ له بدا ثم شيئا   منه يستثني ولم جزافا   طعاما   باع ومن :مالك قال
، يعني في االستثناء الغالب واألكثار، يعناي مساائل االساتثناء تادخل منه ىيستثن نأ له يجوز كان ما الإ شيئا منه

بواب أبواب الفقه، وأكثر ما تاذكر فاي اإلقارار، إذا قاال لاه: علاي ألاف إال مائاة، لاه علاي مائاة إال في كثير من األ
خمسمائة، له علي ألف إال تسعمائة، ما الذي يجوز من هذه الصور؟ األقل ما فيها إشكال، الخمسمائة النصف؟ 

تثنى أكثر من النصف لم يصح فتلزماه إذا استثنى أكثر من الثلث، من أهل العلم من يقول: الحكم للغالب فإن اس
المائة كاملة، اآلن يلزمه األلف كامل، إن اساتثنى أقال مان النصاف فيجاوز، ومانهم مان يقاول: لاه ماا يساتثني، لاو 
يقاول: لااه علااي ألااف إال تساعمائة وتسااعة وتسااعين، لاام يثباات لاه إال ريااال واحااد، لكاان ال شاك أن مثاال هااذا فااي لغااة 

 ري مناه شايئا  فإناه ال يصالح أن يشاتري مناه شايئا  إال ماا كاان يجاوز لاه أن يساتثنيالعرب عبث، ثم بدأ له أن يشت
، يعناي ال ينبغاي فاال ، يعناي يمناع،يكاره ماا والاى المزابناة إلاى ذلك صار الثلث على زاد فإن دونه فما الثلث وذلك
ويحوزه إلى رحله ويستقر ، يعني قبل أن يقبضه منه يستثني نأ له يجوز كان ما الإ شيئا   منه يشتري  نأ له يجوز



 الإ منااه يسااتثني نأ لااه يجااوز وال ملكااه عليااه، إذا اسااتقر ملكااه عليااه فإنااه يجااوز لااه أن يبيعااه عليااه أو علااى غيااره،
، عناادنا فيااه اخااتالف ال الااذي األماار وهااذا ، ومااراده فااي هااذا الكااالم األخياار زيااادة اإليضاااح والبياااندونااه فمااا الثلااث

مااء المديناة وحاصاله: أن ماا جااز أن يساتثنى جااز أن يشاترى، وهاو الثلاث فأقال يعني في بلادهم المديناة وعناد عل
 عنده، وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

بيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األن
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،أجمعين

 قال المصنف رحمه هللا تعالى: باب الحكرة والتربص.
 عمددي ال سدوقنا فدي حكدرة ال :قدال رضدي هللا تعدالى عنده الخطداب بدن عمر نأ بلغه نهأ مالك عن يحيى حدثني
 جلدب جالدب أيمدا ولكدن عليندا فيحتكرونده بساحتنا نزل هللا رزق  من رزق  إلى أذهاب من فضول بأيديهم رجال
 .هللا شاء كيف وليمسك هللا شاء كيف فليبع عمر ضيف فذلك والصيف الشتاء في كبده عمود على

  تعدالى عنده رضدي هللا الخطداب بدن عمدر نأ :بالمسديِ  بدن سدعيد عدن يوسف بن يونس عن مالك عن وحدثني
 نأ إمدا :الخطداب بدن عمر له فقال بالسوق  له زبيبا   يبيع وهو ،رضي هللا تعالى عنه بلتعة أبي بن بحاطب مر
 .سوقنا من ترفع نأ ماا  و  السعر في تزيد

 .الحكرة عن ينهى كان رضي هللا تعالى عنه عفان بن عثمان نأ :بلغه نهأ مالك عن وحدثني
 هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى

الحكرة: من االحتكار، وليست هي المصادر، احتكار يحتكار احتكاارا ، فاالحكرة اسام مصادر وهاي التاربص بالسالعة 
يار حتى يرتفع ثمنها، وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير ال أكثر وال أقل، وال معنى للتاربص غ

: يعنااي ينتظاارن، وهااذا يتااربص بساالعته وينتظاار حتااى } والمطلقااات يتربصاان {االحتكااار، والتااربص: هااو االنتظااار 
 يرتفع ثمنها.

ن عماار باان الخطاااب رضااي هللا تعااالى عنااه قااال: ال حكاارة فااي أحاادثني يحيااى عاان مالااك أنااه بلغااه قااال رحمااه هللا: 
، جماع ذهاب رجال بأيديهم فضول مان أذهااب ، ال يقصددال يعم، كان يمنع االحتكار، ال حكرة في سوقنا، سوقنا

، يعني يحبسونه مخاازنهم إلى رزق من رزق هللا نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا كسبب وأسباب، فضول من أذهاب
ومساتودعاتهم ومحاالتهم حتاى يرتفاع الاثمن، فيساتغلوا حاجاة النااس فيرفاون علايهم األساعار فيحتكروناه عليناا حتااى 

السعر ثم يبيعون وال شك أن هذا فيه إضرار بالنااس، فياه إضارار بالنااس، وفياه ماا يادل علاى الشاح، يغلوا ويرتفع 
)) ماان احتكاار علااى المساالمين ولااذا منعااه عماار رضااي هللا عنااه، وجاااء فيااه ماان األحاديااث مااا جاااء، حااديث عماار: 

حيح، ورجالاه موثقاون، والبان ( رواه ابن ماجاة، قاال فاي الزوائاد: إساناده صاطعامهم ضربه هللا بالجذام واإلفالس (
)) الجالاب ماجة والحاكم من حديث عمر رضي هللا تعالى عنه أيضا  قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علياه وسالم: 

(، لكن هذا الحديث ضعيف في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، المقصود أن مرزوق والمحتكر ملعون (
( هااذا فهااو خاااطئ ( )) ماان احتكاار طعامااا  (، نعاام، بالجااذام واإلفااالس ()) ضااربه هللا االحتكااار فيااه الحااديث األول 

( هذا في صاحيح مسالم، المقصاود: أن االحتكاار ال يجاوز، لماا فياه )) من احتكر طعاما  فهو خاطئ (في مسلم، 
ماان اإلضاارار بالمساالمين، ال حكاارة فااي سااوقنا، وال يعمااد رجااال بأيااديهم فضااول ماان أذهاااب إلااى رزق ماان رزق هللا 

بساااحتنا فيحتكرونااه علينااا، وهاال تختلااف الساالع فيجااوز فااي بعضااها دون بعااض، فمااا يحتاجااه المساالمون ومااا  ناازل
يضطرون إليه مثل هذا ال ينبغي أن يختلف فيه، وأما ما هو من الكماليات بحياث ال تشاتد الحاجاة إلياه وال يشاق 



 شااك خطاأ، وأقاال أحوالااه الكراهيااة تركاه فمثاال هااذا األمار فيااه أخااف، لكان يبقااى أن اسااتغالل حاجااات المسالمين بااال
الشاديدة، واالحتكااار موجااود فااي أسااواق المساالمين علااى صااور شاتى، يعنااي صااور متعااددة، وفااي كاال الساالع ينتظاار 
يخزن ليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها سواء كانت من المطعومات أو من الملبوساات أو مان المركوباات 

فنتظار فيهاا نفااد ماا فاي الساوق لترفاع األساعار، والنااس بحاجاة، طاالب أو حتى مان الكتاب أحياناا  تخازن الكتاب، 
ولكن أيما جالب جلاب علاى عماود كباده فاي  العلم بحاجة ماسة إلى الكتب، وال شك أن هذا ضرب من االحتكار،

، يعني على عمود كبده يعني على ظهر دابته ذات الكبد على ظهار دابتاه ذات الكباد فاي الشاتاء الشتاء والصيف
لصيف، هذا ينقل السلع على دابة وفي شادة الحار وشادة البارد، والحاجاة هناا تكاون أشاد ولكان أيماا جالاب جلاب وا

، مثل هذا أيضاا  ال يساتغل إن قاال هاذا طاارئ، إن جااءه فذلك ضيف عمر على عمود كبده في الشتاء والصيف،
إلاى أهلاه، فتشاترى مناه سالعته باثمن على دابته ومع سلعته مثال هاذا ال يظلام وال يضاار ألناه محتااج إلاى الرجاوع 

بخااس، تسااتغل حاجتااه، يعنااي المسااألة ذات شااقين ال ضاارر وال ضاارار، إمساااك الساالع إلااى أن يحتاااج الناااس إليهااا 
واإلضرار بهم هذا ممنوع، أيضا  بعد إلجاء البائع إال أن يبيع بسعر زهيد هذا أيضاا  ممناوع، فهاذا الاذي جااء علاى 

ه أن يمسك، ال يقال: ال تحبسها إلى الغد أو إال ما بعد غاد تنتظار ارتفااع الساعر، عمود كبده وعلى ظهر دابته ل
فليبع كيف شاء  هذا احتكار هذا ليس باحتكار لئال يضطر أن يبيع بثمن أن يتضرر به، يقول فذلك ضيف عمر

 حتكااار قااال:، مااا عليااه أن ينتظاار ومااا عليااه إن يمسااك حتااى يصاال إلااى السااعر الااذي يريااده، ولاايس هااذا ماان االهللا
، لئال يمتنع الناس عان الجلاب، فيتضارر النااس كلهام، اآلن فاي بعاض األوقاات فاي بعاض وليمسك كيف شاء هللا

أنواع الخضار والفواكه تجلب قيمتها ال تساوي أجرة نقلها من المزرعة إلى السوق، فمثل هذا لو انتظر في سالعته 
ما صارفه عليهاا، هاذا ماا يقاال فياه شايء، تاأتي السايارة محملاة  إلى أن يرتفع سعرها قليال ، لترد عليه أقل األحوال

بالبصاال ماااثال ، متعاااوب علياااه ماازروع مااادة طويلاااة، ومنتظااار وملقاااوط ماان األرض ومصاااروف علياااه ماااواد ومكااايس 
ومعلب، وفي السيارة... الكيس بنصف ريال أقل مان ثمان الكايس الفاارغ، هاذا لاو تاأخر باه وانتظار إلاى أن يصال 

يضر بالناس هذا ما فياه إشاكال، ماا يقاال: وهللا هاذا محتكار البصال أو محتكار الطمااط، نعام إلى سعر بحيث ال 
الطماطم هذا يرتفع من ريال الصندوق إلى عشرين وثالثين وأكثر من ذلك، فمثل هذا لاو تاأخر باه إلاى أن يصال 

 إلى حد ال يتضرر هو وال يضر به غيره حينئذ ال بأس إن شاء هللا تعالى.
عان ساعيد بان المسايب:  بن حماس، هذا وثقه ابن حباان وهاو مان العبااد الك عن يونس بن يوسفوحدثني عن م

، وهاو يبياع زبيباا  لاه بالساوق  ،البادري المشاهور تاوفي سانة ثالثاين أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعاة
هللا تعاالى عناه  رضاي فقاال لاه عمار بان الخطااب بأرخص مما يبيع الناس، يبيع حاطب بأرخص مما يبيع الناس

ماا أن ترفاع مان  ، إما أن تزيد في السعر فتبياع بمثال ماا يبياع أهال الساوق : إما أن تزيد في السعرهللا تعالى عنه وا 
، يعني ابحث عن سوق ثاني، لمااذا؟ لائال يضار بأهال الساوق، فالمساألة ال باد فيهاا مان التاوازن والنظار فاي سوقنا

تجااار اآلن ليضاارب المحااالت األخاارى، يناازل لااو خساار، ماان أجاال مصاالحة جميااع األطااراف، وهااذا يفعلااه بعااض ال
أيش، التاجر اللي ما يتحمل يمشي، وهذا نوع من اإلضرار يمنع، ولذا عمار رضاي هللا تعاالى عناه قاال لحاطاب: 

ما أن ترفع من سوقنا، ابحث لك عن سوق ثاني.  إما أن تزيد في السعر تبيع مثل الناس وا 
 طالب:..................



ال عمار رضااي هللا عنااه يتااابع يتااابع بدقاة، هااذا شااأنه، هااذه وظيفااة اإلمااام، هاذه ماان وظااائف اإلمااام النظاار فااي  ال،
ال يوكال مان يقاوم بهاا، يكلهاا إلاى مان  مصالح المسلمين، ال بد منهاا، وهاي أماناة فاي عنقاة، إن اساتطاع بنفساه وا 

فاي عصارنا، يعناي إذا أرادوا إساقاط تااجر يقوم بها، لكن مثل هاذه السياساة مان عمار رضاي هللا تعاالى عناه كأناه 
ماان التجااار تواطئااوا عليااه وتشاااركوا فااي ساالعة ماان الساالع، وباعوهااا بنصااف الااثمن، ويعرفااون أن هااذا التاااجر هااذه 
السلعة تؤثر عليه، وقد يشترون هاذه السالعة مناه، يجتماع أهال المكتباات ماثال  إذا أرادوا إساقاط مكتباة، وهاذا ناشار 

نااه كميااة كبياارة وباعوهااا بنصااف القيمااة، بخسااارة، ثاام فعلااوا بالكتاااب الثاااني كااذلك، والثالااث نشاار كتاااب، فاشااتروا م
كذلك وتكدست الكتب عنه فاضطر أن يبيعها بخسارة ثم بعد ذلك يغلق محلة، وهذا حصل في الكتب وفي غيرها 

 من التجارات، فالذي يضر بالناس سواء رفع أو نزل السعر مثل هذا يمنع، نظير ذلك نعم؟
 طالب:...............

هااو إذا عاارف القصااد وأن قصاادهم إسااقاط فااالن أو اإلضاارار بفااالن صااار شااريكا  لهاام، أمااا إذا وجااد الساالعة تباااع 
 برخص وال يعرف قصدهم فهذا ال يالم على ذلك.

 طالب:...............
ى السارعة المحاددة، إذا هذا إذا ترتب عليه اإلضارار بااآلخرين يمناع، نظيار ذلاك المارور يمنعاون الاذي تسارعه علا

زادت الساارعة مااثال  فااي الاادائري حاااطين مائااة وعشاارين إذا زاد مشااى مائااة وأربعااين مسااكوه وغرمااوه، لكاان ماااذا عاان 
اللي يمشي أقل ويسبب حوادث؛ ألن بعض الناس إذا مشى ثمانين والناس يمشون مائة وعشرين أربكهم، إذا علم 

يارات الكبياارة بكيفااه، لكاان يمشااي مااع الخااط األيساار ويشاامي سااتين أو أن كونااه يأخااذ باااليمين مااع التاارالت ومااع الساا
 أربعين هذا يضر بالناس، مثل هذا يمنع وال ما يمنع، نظير ما عندنا هذا يضر بالناس.

 طالب:.............
 وهللا هذا األصل ألنه يضر بالناس، يربكهم، نعم؟

 طالب:.............
 ال يثبت سماعهم من أبي بكر بال شك، وعمر مسألة خالفية، نعم؟وهللا هم قالوا سمع من العشرة، لكن 

 طالب:............
على كل حال هو ما ذكر سماعه، عمر يحكي القصة فقط، سعيد يحكي القصة، عن سعيد بن المسيب أن عمر 

لم، والئاق مر، ما يلزم يكون سمعه، واالحتمال قائم لكن هو يحكي القصة، وحتى مراسيل سعيد قوية عند أهل الع
بعمار مثاال هاذا، الئااق بسياساته، مااا يساعر اإلمااام التساعير أيضااا  ممناوع وفيااه إضارار باابعض النااس، لكاان يااراقبهم 

أيضاا  يراقاب األساواق، نعام لكان احتماال أن يكاون  ينازل زياادة تنزيال فااحشالذي يزيد زيادة فاحشة يمنعاه، والاذي 
 رفع السعر فالمماكسة ما فيها إشكال.

 .........طالب:.......
ن قلات  إي صحيح بعض الناس لو تقول له: بريال قال: نزل، ولاو تقاول لاه: بمائاة قاال: نازل، طباع عناده هاذا، وا 
لااه بااالثمن األقاال مااا جااادت نفسااه أن ياادفع بساارعة وقااد يااتهم الساالعة، وقااد يااتهم صاااحبها، ويقااول، الناااس القلااوب 



ى األدوياة متفاوتاة، بعاض المحاالت باأربعين تجاده تغيرت،..... يحصلون على ما يريدون، إي؛ ألن األسعار حتا
 بخمسين عند آخرين، هو دواء عالج واحد جاي من شركة واحدة، اآلن هذا موجود. ها؟

 طالب:.................
 هم يطبعونه هم يا رجال.
 طالب:................

ة وأربعااين ساابعة وأربعااين لكاان ال، ال موجااود، عااالج يوجااد فااي صاايدلية بااأربعين وفااي أخاارى بخمسااين، يوجااد ثمانياا
 األدنى أربعين واألعلى خمسين، هذا موجود ووقع لنا ولغيرنا.

، وقااد جاااء فيهااا ماان األحاديااث وحاادثني عاان مالااك أنااه بلغااه أن عثمااان باان عفااان كااان ينهااى عاان الحكاارةيقااول: 
 المرفوعة ما سمعتم. نعم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

  .ع  والسلف فيهباب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه بب
أن علدي بدن أبدي  :حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بدن علدي بدن أبدي طالدب

 .إلى أجل بعشرين بعيرا   له يدعى عصيفيرا   جمال  طالب باع 
راحلدة بأربعدة أبعدرة مضدمونة عليده يوفيهدا صداحبها  اشدترى ن عبد هللا بدن عمدر أ :وحدثني عن مالك عن نافع

 .ةبالربذ
  .بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال ال بأس بذلكانه سأل : أوحدثني عن مالك

بيد وال بأس  نه ال بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا  أاألمر المجتمع عليه عندنا رحمه هللا:  قال مالك
وال خيدر فدي الجمدل بالجمدل  :قدال .م إلدى أجدلبيدد والددراه بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا  

  .ن أخرت الجمل والدراهم ال خير في ذلك أيضا  ا  والجمل إلى أجل و  مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا  
ن كاندت مدن ا  و  ،ن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو باألبعرة من الحمولة من ماشية اإلبلوال بأس ا   :قال مالك

 شدبه بعضدها بعضدا  أن ا  و  ،يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفدت فبدان اختالفهدا نأنعم واحدة فال بأس 
  .واختلفت أجناسها أو لم تختلف فال يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل

فإذا كان  ،ن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة وال رحلةأوتفسير ما كره من ذلك  :قال مالك
ن أن تبيددع مدا اشددتريت منهدا قبددل أوال بدأس  ،صدفت لددك فدال يشددترى منده اثنددان بواحدد إلدى أجددلهدذا علدى مددا و 

  .تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه
ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسدمى فوصدفه وحداله ونقدد ثمنده فدذلك جدائز وهدو الزم  :قال مالك

لم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم و  ،للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا
 .ببلدنا

 يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه.
، يعنااي اباان حاادثني يحيااى عاان مالااك عاان صااالح باان كيسااان عاان حساان باان محمااد باان علااي باان أبااي طالااب قااال:

، بعشاارين بعياارا   بلفااظ  تصااغير العصاافور، لااه ياادعى عصاايفيرا   جمااال  باااع جااده، ي طالااب أن علااي باان أباا الحنفيااة



، فدل هذا على جواز بياع البعيار باالبعيرين والثالثاة فاي مقابال إلى أجل يدعى عصيفيرا  بعشرين بعيرا ، هذا متميز
نتفاااع، فهااذا الجماال عاادل األجاال وفااي مقاباال التميااز؛ ألنهااا تختلااف كاال أمااور هااذه الاادنيا ومااا ينتفااع بااه متفاااوت اال

 بعشرين بعيرا .
بأربعة أبعرة مضمونة  للركوب وجمعها رواح راحلة اشترى وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر قال: 
، يعني يسلمها ال بالمدينة إنما يسالمها بالرباذة، إذا اتفاق علاى مكاان يوفيها صاحبها بالربذة ، يعني في ذمته،عليه

يما يجوز فيه النسأ اشترى راحلة بأربعة أبعارة ففياه جاواز بياع البعيار باألربعاة فاي خبار علاي بان أباي التسليم لزم ف
طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين، والنبي عليه الصالة والسالم استسلف بكرا  ورد خيارا  رباعياا ، فهاذا أعلاى 

ة والسالم في غزاة مان العازوات مان اإلبال إلاى منه في الوصف، وهذا أكثر في العدد، وأقترض النبي عليه الصال
أن تأتي إبل الصدقة، فصاار يعطاي البعيار باالبعيرين والثالثاة، ويأخاذ البعيار باالبعيرين والثالثاة، فادل علاى جاواز 

 ذكل، كيف؟
 طالب:..................

 تبدل... وش المانع سلع مثله ما يجري فيها ربا.
فااي ذمتااه يوفيهااا صاااحبها بالربااذة، يعطيااه إياهااا بالربااذة، ولعاال إباال اباان عماار بأربعااة أبعاارة مضاامونة عليااه، يعنااي 

بالربااذة، والربااذة عاااش الناااس ماادة طويلااة يظنونهااا الحناكيااة، وهااي التااي انتقاال إليهااا أبااو ذر ومااات فيهااا رضااي هللا 
ها بمكاان بعياد عان عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيدا  جدا ، الشراح يقولاون: قريباة مان المديناة، وحاددو 

 المدينة، ليس بقريب ها؟
 طالب:............

مااا هااي بقريااب، مائااة وخمسااين، يقولااون، تجيااك لوحااة مائااة وخمسااين، ال ال، بعيااد، ال ال يااوم كااان الحناكيااة وهااي 
 أقرب. اآلن الحناكية أقرب منها.

، يجاوز، ال باأس باذلك :جال فقاالبن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أاوحدثني عن مالك: أنه سأل قال: 
 لكن هل هذا رأي اإلمام مالك حينما ساق هذه األخبار؟.

، بالجماال مثلااه وزيااادة دراهاام يعنااي الااذكر ماان اإلباال قااال مالااك: األماار المجتمااع عليااه عناادنا أنااه ال بااأس بالجماال 
جمل بجمل ومائة درهام، ، جمل بجمل ومائة درهم، هل نقول أن هذه مد عجوة؟ هل هذه مد عجوة يدا  بيد مناجزة

بيااد وال بااأس الجماال بالجماال مثلااه وزيااادة دراهاام الجماال بالجماال ياادا   مااد عجااوة فااي الربويااات، نعاام، فااي الربويااات،
، يعنااي أحاادهما منقااود فااي مجلااس العقااد والثاااني مؤجاال، اآلن جماال بجماال ومائااة، يسااتلم الجماال والاادراهم إلااى أجاال

قاال: وال خيار فاي الجمال مؤجال، هاذا كلاه ال باأس باه عناد اإلماام مالاك.  والدراهم مؤجلة أو يستلم الادراهم والجمال
 ، وش الفرق بينها وبين المسألة التي قبلها؟بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا  والجمل إلى أجل

 طالب: األول تقديم جمل والثاني تقديم مادة..
 بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا  بيد. شوف الجملة األولى: األمر المجتمع عليه عندنا أنه ال بأس

 طالب: كل االثنين.



كالهما، الجمل والجمل والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد، وال باأس بالجمال بالجمال مثلاه وزياادة دراهام الجمال 
ل مثلااه وزيااادة بالجمال ياادا  بيااد والاادراهم إلاى أجاال، هااذه الصااورة الثانياة، الصااورة الثالثااة: وال خياار فاي الجماال بالجماا

دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل، وش العلاة، ماا دام يجاوز جمال بجمال إلاى أجال، ويجاوز تأجيال الادراهم يجاوز 
 تأجيل الجمل إذا بيع منفردا ، ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل فما المانع؟ ها؟

 طالب:..............
، المال في مقابل الجمل يجوز أن يباع به نسيئة، وال خير في الجمل إيه لكنه المال ليس في مقابل مال يتذرع به

ن أخرت الجمبالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل،   .ل والدراهم ال خير في ذلك أيضا  وا 
 طالب:............

 إيه بيجيك شراء الموصوف ما فيه إشكال، على ما وصف وحل ما فيه أدنى إشكال.
 محله دراهم. ....... خوفة أن ال يجد جمال  فيعطيهطالب:.

 ألن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيوع بجمل.
 طالب:..............

 ما فيه إشكال، شيء ظاهر ما يظهر. نعم؟ 
 طالب:..........

األخيار هاذا،  هاذاأجاز بيعه ببيعاه، إياه على ما سيأتي، بجي ذكره هذا، لكن هل هذا مما اتفقت فيه المنافع، هو 
 يعني ال بد أن يكون الجمل على أي حال يدا  بيد.

 طالب:.............
اآلن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الاثالث، لايش يزياد دراهام إذا اتفقات المناافع، إذا قلناا: يجاري فياه الرباا، ماا 

التأجيال وال يجاوز زياادة الادراهم بعاد،  يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة، إذا قلنا: اتحدت المناافع واتفقات ال يجاوز
إذا أجرينا فيه الربا، شاوف الصاورة األولاى: أل باأس بالجمال مثلاه وزياادة دراهام يادا  بياد، يعناي كال الثالثاة المبيعاة 
اثنين في مقابل واحد وكلها يدا  بيد، الصورة الثانية: ال بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهام الجمال بالجمال يادا  

والدراهم إلى أجل، الصورة الثالثة: ال خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقادا  والجمال إلاى أجال  بيد
ن أخاارت الجماال والاادراهم ال خياار فااي ذلااك أيضااا ، اآلن ذكاار الاادراهم يعنااي هاال لهااذه الصااورة باادون دراهاام، جماال  وا 

 نده؟ اتحدت المنافع ها؟بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة، يجوز وال ما يجوز ع
 طالب:...........

إذا اتحدت المنافع عنده جرى فيه الربا، يجري فيه الربا، فال يجوز فيه النساأ، ولاو لام يكان هنااك دراهام فاال داعاي 
لذكر الدراهم معه، واضح وال ما هو بواضح؟ ولنقول في األخير: وال خير في الجمل بالجمل مثله و زيادة دارهم، 

ن أخارت الجمال والادراهم ال خيار فاي ذلاك أيضاا ، أنهاا اتحادت المناافع فيجاري فياه الدراهم ن قدا  والجمل إلى أجال وا 
الربااا عنااده، هناااك لمااا باااع العصاايفير بعشاارين بعياارا  اختلفاات المنااافع فااال يجااري فيااه الربااا، اباان عماار لمااا اشااترى 

الحياوان اثناين بواحاد إلاى أجال قاال: ال باأس باذلك، الراحلة بأربعة أبعرة، اختلفت المنافع فال يجري فيه الرباا، بياع 
اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق، كالم ابن شهاب، لم يتعرض فيه إلى المثلياة وال االخاتالف، لكان كاونهم يتفقاون 



علااى هااذا التفاااوت الكبياار إمااا أن يعااود إلااى تفاااوت المنااافع أو إلااى وجااود األجاال؛ ألن األجاال يقتضااي الزيااادة فااي 
ن اتحااادت المناااافع فاااي كاااالم ساااعيد والزياااادة زياااادة الثااااني هاااي مااان أجااال األجااال ال يصاااح عناااد مالاااك، المؤجااال، فاااإ

 والصور الثالث، الصورة األولى والثانية ظاهرة، لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه رحمه هللا.
 طالب:.........

 أنه سأل ابن شهاب، إيه هذا جاء، هو يسأل ابن شهاب وهو يجاوب.
 ....طالب:.....

هو سيأتي في كالم مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفااوت فاي المناافع باين الجملاين انتفاى هاذا الرباا، انتفاى الرباا، 
 يبيع كيف شاء، لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا فال بد من االتحاد والتقابض، نعم؟

 طالب:..........
 ل، بيجي هذا؟ال كله بيجي الحين، فال يشترى منه اثنان بواحد إلى أج

 طالب:..........

 أيه وأيش المانع.
 طالب:.........

 إذا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.
باالبعيرين أو بااألبعرة مان  ، يعناي الكاريم بزنتاه لفظاا  ومعناى، النجيابقال مالك: وال بأس ا ن يبتااع البعيار النجياب

جماعااة ماان اإلباال  ،ماان ماشااية اإلباال ياازة ماان الحمولااة، هااذا متميااز نجيااب يباااع بعياارين أو أبعاارة غياار متمالحمولااة
لحماال األمتعااة، هااذه تباااع مجموعااة تباااع بنجيااب، ماان ماشااية اإلباال، أي دونهااا فااي المنفعااة، دون منفعااة النجيااب 

ن كانت من نعم واحدة فال بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت يجوز مع التفاوت، ، يعني إذا وا 
متميزة، يباع أو يشترى به مجموعة من اإلبل دونها في التميز، لكن إذا كانات مان فصايلة واحادة  كان من فصيلة

ن كاناات مماان نعاام واحاادة فااال بااأس أن يشااتري منهااا اثنااان بواحااد إلااى أجاال إذا اختلفاات فبااان  كلهااا متمياازة يقااول: وا 
مان الصاغار مان نفاس الفصايلة، يعني في الصغر والكبر مثال ، جمل كبير من هذه الفصايلة بمجموعاة  ،اختالفها

ن أشبه بعضها بعضا   تختلف المنافع فيجوز التفاوت، ، واختلفت أجناسها أو لم تختلف يعني تقاربت في المنافع وا 
 فال يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. هو ال ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة 

فاإذا كاان  ،بعيرين لايس بينهماا تفاضال فاي نجاباة وال رحلاةقال مالك: وتفسير ما كره مان ذلاك أن يؤخاذ البعيار باال
وال بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبال أن تساتوفيه  ،هذا على ما وصفت لك فال يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل

إذا انتقادت  ؛ ألنه يرى أن اختصاص النهي عن البياع قبال االساتيفاء خااص بالطعاام، من غير الذي اشتريته منه
)) بيعاوا كياف يعني ال بمؤجل، فكأن اخاتالف المناافع عناد اإلماام مالاك كااختالف األجنااس فاي الربوياات، ، ثمنه

( لكن ماذا يصنع باآلثاار واألخباار الساابقة، علاي بااع العصايفير بعشارين بعيارا  إلاى أجال، شئتم إذا كان يدا  بيد (
ماام أحماد واألربعاة عان جاابر أن النباي صالى هللا وباع ابن عمر راحلة ابتاع راحلة بأربعاة أبعارة، وهكاذا، روى اإل

عليااه وساالم نهااى عاان بيااع الحيااوان بااالحيوان نساايئة. قااال الترمااذي: حساان صااحيح، واسااتدل بااه الحنفيااة والحنابلااة 



فمنعااوا بيااع الحيااوان بااالحيوان وجعلااوه ناسااخا  للخباار الصااحيح أنااه صاالى هللا عليااه وساالم اقتاارض بكاارا  ورد رباعيااا ، 
 ورد خيار الرباعي، لكن لو قيل: هذا أنه من حسن االقتضاء وليس من البيعة، نعم؟اقترض بكرا  

 طالب:.............
 كيف؟

 طالب:............
ما يقال بالنسخ، وحمله مالك على متحاد الجانس باالجنس جمعاا  بينهماا، حملناهاا عان بياع الحياوان باالحيوان علاى 

ن ذاك؛ ألن القاول بالنساخ مجارد احتماال، القاول بالنساخ، النساخ ال متحد الجانس باالجنس والمنفعاة جمعاا  باين وباي
يثباات باالحتمااال، استساالف بكاار ورد خيااارا ، لكاان ماااذا عاان استسااالفه البعياار الواحااد بااالبعيرين والثالثااة إلااى إباال 

 عم؟الصدقة، الشك أن مثل هذا يدل على الجواز، وأن البعير بالبعير ال يدخله الربا، ال يدخل فيه الربا، ن
 طالب:..........

 ......، هو جائر الربا في هذه الصورة؟
 طالب:...........

ال، هااو إذا وجااد ضاارورة قااد يلجااأ إلااى مثاال هااذا، لكاان هااذه حاجااة ال شااك، ولكاان الحاجااة مااا تباايح الربااا الصااريح، 
ه مان أجال بإمكانه أن يحصال علاى ماا يرياد بصاورة شارعية، طياب نهاى عان بياع الحياوان باالحيوان نسايئة، واشاترا 

الغزوة بالفضل والنسيئة معا ، ما المانع أن يقال: يجوز، ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يخارج علاى وجاه 
إذا قياال بصااحته، صااححه الترمااذي، هاال يمكاان تخريجااه علااى وجااه، الكااالم موجااود لكاان علااى فاارض صااحته عنااد 

عياار بمليااون وبعياار بااألف، يعنااي بإمكانااه أن الترمااذي؛ ألن الترمااذي صااححه، إذا كااان مثاال اآلن اللااي يعاارض الب
 يشتري ببعير واحد ألف بعير رعية أو رعايا، يعنى تميزه ال يترتب عليه منفعة ظاهرة.

 طالب:.........
 إي لكن كونها تباع بجنسها، إذا قلنا: يجري فيها الربا، يجري فيها الربا، ولو كانت عروض.

 طالب:........
الى عنه باع الجمل بعشرين، وابن عمر اشترى راحلة بأربعاة، والنباي علياه الصاالة شوف اآلن علي رضي هللا تع

والسااالم استساالف ورد أفضاال، واشااترى البعياار بااالبعيرين والثالثااة، كاال هااذه تاادل علااى جااواز بيااع البعياار، الحيااوان 
 بالحيوان نسيئة متفاضل، هذه كلها تدل على الجواز.

 طالب:..........
هااي عااان بيااع الحيااوان باااالحيوان نساايئة، المقصااود أنهااام عناادهم ماان عاااروض هااذه الاادنيا مثااال أن مااا عناادنا إال الن

فاارق؟ ومثاال الرخااام والنقااوش التااي فااي البيااوت، المسااألة  عليهااا فااي البيااوت وش الفاارق، فااياألصااباغ التااي يخساار 
 مسألة ذوق عندهم، ترف قدر زائد على الحاجة األصلية، كمال هي ليس بضرورة وال حاجة. نعم؟

 طالب:..........
النهي، هو ال بد مان توجياه، إماا أن يقاال: النهاي للكراهاة والفعال يادل علاى الجاواز، والكراهاة تازول باأدنى حاجاة، 
وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق باين هاذه النصاوص وحينئاذ األدلاة المتكااثرة تادل علاى الجاواز، وأيضاا  القاول بالنساخ 



لصاالة والساالم ال يتجاه، نقاول: فعال الصاحابة لاه بعاد وفااة النباي علياه أيضا  مع فعل الصحابة بعاد النباي علياه ا
الصااالة والسااالم ياادل علااى أن دعااوى النسااخ ضااعيفة، ووجااود الحااوادث المتكااررة منااه عليااه الصااالة والسااالم وماان 

 غيره.
 طالب: نقول النهي وين منسوخ..

 اإلشكال، يصح يصح إن شاء هللا. ما نقول منسوخ، نقول: النهي للكراهة، والفعل لبيان الجواز وينتهي
 ، أي ذكر حاله وصافاته،وحاله وصفا  دقيقا   قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه

؛ ألن من  شروط البيع أن يكاون المبياع معلوماا  إماا برؤياة أو صافة، فيجاوز الشاراء بالصافة ونقد ثمنه فذلك جائز
ن اختلف فللمشتري الخيار، خيار الخلاف فاي ونقد الزمن، فإن طابق الموصوف  الصفة عند حضوره لزم البيع، وا 

يعنااي إذا طابقااا الواقااع، إذا طااابق الوصااف  ،وهااو الزم للبااائع والمبتاااع علااى مااا وصاافا وحلياااالصاافة، فااذلك جااائز 
يعني هذا أنه يبياع ، لكن ال ذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والالواقع، 

مااا ال يملااك، إنمااا يبيااع مااا يملااك لكاان لاايس بحاضاار فااي مجلااس العقااد يصاافه ويااذكر حليتااه ويصااف وصاافا  دقيقااا  
 وحينئذ يجوز، نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك:
 باب ما ال يجوز من بيع الحيوان

 وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسدول أنرضدي هللا عنهمدا:  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 ثدم الناقدة تندتج نأ إلدى الجدزور يبتداع الرجدل كدان الجاهليدة أهدل عدهابتي بيعدا   وكدان الحبلدة حبل بيع عن نهي
 .بطنها في التي تنتج

نمدا الحيدوان فدي ربدا ال: قدال ندهأ المسيب بن سعيد عن شهاب بن عن مالك عن وحدثني  الحيدوان مدن نهدي وا 
 بيدع :والمالقيح .اإلبل إناث بطون  في ما بيع :والمضامين ،الحبلة وحبل قيحوالمال المضامين عن-:ثالثة عن
  .الجمال ظهور في ما
 رآه قددد كددان نا  و  عندده غائبددا   كددان إذا بعيندده الحيددوان مددن شدديئا   أحددد يشددتري  نأ ينبغددي ال رحمدده هللا: مالددك قددال

  .بعيدا   وال قريبا   ال ثمنه ينقد نأ على ورضيه
نما :مالك قال  ال أم المبتداع رآهدا مدا علدى السدلعة تلدك توجدد هدل يددرى  وال بدالثمن ينتفدع البائع ألن ذلك كره وا 

 ا .موصوف مضمونا   كان إذا به بأس وال ذلك كره فلذلك
 يقول رحمه هللا تعالى: باب ما ال يجوز من بيع الحيوان.

لياه وسالم نهاي عان بياع حبال حدثني يحيى عان مالاك عان ناافع عان عباد هللا بان: أن رساول هللا صالى هللا ع قال:
، حبل: مصادر حبلات تحبال حابال ، والحبلاة جماع حابال، حابال: الحبلة وكان بيعا  يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل

هي الحامل، كظالم وظلمة، وكاان بياع حبال الحبلاة بيعاا  يبتاعاه أو يتبايعاه أهال الجاهلياة، يعناي موجاود عناد أهال 
هااين الوجااه األول: أن يباااع نفااس الحماال، لاايس الحماال الااذي فااي بطاان الدابااة الجاهليااة، وفساار هااذا البيااع علااى وج

المرئية، الحبال الاذي فاي بطنهاا ينتظار فياه حتاى يولاد ويكفار ويطارق، فيحبال هاو فاإذا ناتج وهاو ولاد خارج ماا فاي 
للاي بطنه، ما هو البطن األول الثاني، نعم، فهاو علياك بكاذا، يشاتري اللاي فاي الابطن هاو وجاود اإلشاكاالت هاي ا



تمنع مثل هذه الصور، صاور فيهاا غارر وجهالاة وقات حلاول أجال ماا يادرى متاى، المقصاود أن هاذه هاي الصاورة 
األولى لما جاء في هذا الحديث بيع حبل الحبلة، الحمال الاذي بطان الحمال، الحمال الاذي كاون فاي بطال الحمال، 

لحمال ماع أناه ال يجاوز بيعاه يتباايعون ماا الدابة الموجودة اآلن المرئية في بطنهاا حمال، ماا هاو باالبيع علاى هاذا ا
هو أبعد من ذلك، ما يحمله هاذا الحمال ثام يلاده ويتبايعوناه، هاذه صاورة، الصاورة الثانياة: أنهام يتباايعون بيعاا  إلاى 
أجل، متى يحل األجل إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج، فيكون حد لألجل الاذي تباايعوا إلياه وهماا 

فان عند أهل العلام، نهاى، والنهاي نهاي تحاريم عان بياع حبال الحبلاة كاان بيعاا  يتبايعاه أهال الجاهلياة تفسيران معرو 
اال،  كمااا الرجاال ماانهم، ماان أهاال العلاام ماان ياارى أن الحباال مخااتص باآلدميااات، ومااا عاادى اآلدميااات يقااال لااه: حم 

، البعيار ذكارا  كاان أو لجازورايبتااع  والحديث يرد علايهم، يارد علاى مان مناع، كاان الرجال مانهم مان أهال الجاهلياة
فاعال ذلاك الفعال، وال يقاال نائاب فاعال؛ ألناه  الناقاة ، يعني تلد، ولم يسمع إال مبني للمجهول،إلى أن تنتج أنثى،

، أي تعيش المولودة حتى تكبار ثام تلاد، وعلاة ثم تنتج التي في بطنها مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول،
ل والغرر في المبيع، الجهالة فيه، والتفسير من قول ابن عمار كماا جازم باه أباو عمار النهي حينئذ الغرر في األج

ابن عبد البر وغياره، وباه فساره مالاك والشاافعي وقيال هاو بيعاه فاي الحاال، التفساير األول تفساير الصاحابي جعلاه 
هاو يعارف أن هاذا أجل، حبل الحبلة أجال لحلاول ثمان المبياع اآلن يتباايعون دار بخمسامائة ألاف متاى يحال نعام، 

عنااده بناات حاماال، يقااول: إذا جاباات البناات اللااي عناادك حاماال بالبياات بناات وتاازوج وجاباات بناات يحاال األجاال، أو 
جابت ولد هذا ما في إشكال، مثل اإلبل لكن هو في اإلبل أقرب، يعني إذا كان فاي بناي آدم يحتااج إلاى عشارين 

ي اإلبل إلى خماس باالكثير، فهاو أقارب، علاى كال حاال سنة أو أكثر أو أقل، هذا يحتاج إلى ثالث سنوات أربع ف
هم عندهم اإلبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم؛ ألنها خير أموالهم، فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم، فيقاول: 
هذه الناقة التي في بطنها ولد ننتظر إذا ولدت وجابت بنت وطرقت وجابت بنت أو ولد حل األجال، هاذا التفساير 

ه قال مالك والشافعي، وقيل: هو بيعه في الحال، بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة، بيع ماا ينتجاه ماا فاي األول وب
ساحاح والحاديث يتنااول  بطن هذه الدابة، فهو حبل والمنع للجهالة فيه وعدم القدرة علاى تساليمه وباه فساره أحماد وا 

فساره المباارد، فساار المبار  د الحبلااة بالكرمااة الصاورتين يمكاان تنزيلااه علاى الصااورتين، ولكاان تفساير الصااحابي أولااى، 
وشي الكرمة؟ العنب، أي العناب، قاال الساهيلي: وهاو غرياب لام يسابقه إلياه أحاد فاي تأويال األحادياث، لمااذا فسار 

 الحبلة بالكرمة؟ ألنها تربط بحبال على العرش.
 .وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ال ربا في الحيوان

 الب:.........ط
إيه أيه، ربا مثال فتاى مقصاور، ال رباا فاي الحياوان، وقصاد اإلماام مالاك ليتساق مذهباه المختلاف جنساه الخاتالف 

ال عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا ، ومنه أبو حنيفة مطلقا ، ال رباا فاي الحياوان نماا نهاي مان الحياوان  صفاته، وا  وا 
وحديث بهذه اللفظ خرجه البزار بإسناد ال باأس باه، نهاى عان  ،حبلةعن المضامين والمالقيح وحبل ال-عن ثالثة:

 بيااع المضااامين والمالقاايح وحباال الحبلااة، حباال الحبلااة عرفناااه فااي الحااديث السااابق يقااول اإلمااام رحمااه هللا تعااالى:
، جمع مضمون، بيع ما في بطون إناث اإلبل؛ ألن البطن قد ضمن ما والمضامين: بيع ما في بطون إناث اإلبل

، يااأتي إلااى جماال والمالقاايح: بيااع مااا فااي ظهااور الجمااال فيااه، يعنااي محفااوو بااإذن هللا جاال وعااال، فهااو مضاامون،



ويقول له: أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة األول أو الثانية أو كذا، والمضامين ماا فاي بطان هاذه الداباة يبااع، 
هور الجمال، والمالقيح: بيع ما في بطون ابن حبيب وهو من كبار المالكية عكس، قال: المضامين بيع ما في ظ

  اإلناث، عكس ابن حبيب وزعم أن تفسير مالك مقلوب.
ن كاان قاد رآه ورضايه علاى أن قال مالك : ال ينبغي أن يشتري أحاد شايئا  مان الحياوان بعيناه إذا كاان غائباا  عناه وا 

 ، إيش معنى هذا الكالم؟ نعم؟ينقد ثمنه ال قريبا  وال بعيدا  
 ....طالب:.....

ن كان قد رآه ورضية، إن كانت الرؤية مقاربة للعقاد بحياث ال يتغيار فيهاا السالعة ال باأس  إيه رآه من قبل العقد، وا 
لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة فالمشتري يتوقع أنها زادت زيادة فاحشة والباائع يتوقاع كاذا، ثام تباين 

ال قريبااا  وال بعياادا ، فهااذا قيااد فااي المنااع، وجااوز فااي المدونااة النقااد فيمااا  بخااالف الرؤيااة السااابقة، علااى أن ينقااد ثمنااه
  قرب دون ما بعد.

نما كره ذلك ألن البائع ينتفع بالثمن وال يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتااع أم ال فلاذلك  قال مالك: وا 
 .كره ذلك

 طالب:............
ال لو جو ز مثل هذه الصورة لحصل التالعب الكبير، أنات إيه فيه غرر، ال وفيه أيضا  البائع ي نتفع بالثمن نعم، وا 

محتاج إلى مبلغ خمسة آالف مثال ، تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب ماثال  هاذه السالعة ولنعتبرهاا كتاب ماثال  تقاول: 
اج إلاى المبلاغ لي سمسار مثال  في مصار أو فاي الشاام وجاد نساخة مان كتااب كاذا واشاتريناها بمبلاغ كاذا، أناا محتا

ذا جاء الكتااب سالمته إلياك، هاو محتااج المبلاغ بالفعال، بساتفيد مان المبلاغ وبيدخلاه فاي األساهم وكال شاهر  اآلن وا 
يدخل له خمسمائة ريال، المسألة خمسة آالف، وهو ما اشترى كتاب وال عنده كتب وال شيء، غاية ما هنالك أنه 

عليناا أو الكتااب تلاف أو جااءه ماا جااء، يعناي لاو جوزناا مثال بعد شهر يقول: وهللا صاحب الكتاب هاون ماا بااع 
هذه الصورة، نعم، حصل التالعب في مثل هذا، لكن هم اإلمام مالك رحمه هللا افترض أن السلعة يملكهاا الباائع، 
افتاارض أنااه يملااك الساالعة، وجاااءه ماان يشااتري منااه بااأكثر ممااا اشااتريته منااه، ثاام قااال لااك: وهللا الساالعة عطباات أو 

 ، فكلما قربت الرؤيا من وقت العقد وقرب التسليم كان أحوط.تلفت
 طالب:..........

 بيع المالقيح وال بيع اللقاح، يعني في ظهورها؟
 طالب:..........

ال، فاارق بااين اللقاااح وبااين بيااع المالقاايح، المالقاايح: يبيااع لااك الجماال الااذي فااي ظهاار هااذا الجماال، واللقاااح يبيااع لااك 
( )) خبياث (ا باإلمكان باإلبرة يعطيك يفعلونه اآلن مع أنه نهى عن عسب الفحل، قال: الماء اللي في ظهره وهذ

 جاء النهي عنه.
  طالب:..........

 كيف؟
 طالب:..........



 على كل حال جاء النهي عن بيع عسب الفحل. 
نمااا كااره ذلااك ألن البااائع ينتفااع بااالثمن وال ياادرى هاال توجااد تلااك الساالعة علااى مااا ر  آهااا المبتاااع أم ال  قااال مالااك: وا 

 اللااي أناات، مااا دام ضاامنه ووصاافه تحضاار لااي الساالعة بااأس بااه إذا كااان مضاامونا  موصااوفا   والفلااذلك كااره ذلااك، 
ذكرت، أو مثل صفتها، يعني مثل الكتاب الحين النادر ذا اللي قيل له: بخمسة آالف وأخذ السلعة وقال: وهللا ها 

أشياء فتجد الكتاب ما يصل إلى بعد خمسة أشاهر ثام فاي النهاياة فات الحجز فات اللي ما أدري أيش، يتعذرون ب
يقول: وهللا رفض صاحبه يبيعه، فمثل هذا ال شك أنه يوجد شيء من التالعب، لكن البياع بالوصاف عقاد معتبار 
وصحيح عند أهل العلم، ومع ذلك إذا وثق ووثق بوصفه وأعطاه الثمن، ثقة باه ثام خاناه وفاي قارارة نفساه أن يرياد 

 ستثمار بهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا يأثم بال شك.اال
يقااول: هاال يلاازم التأكااد ماان أن البنااوك تطبااق فعااال  مسااألة التااورق أو فقااط يكفااي دعااوى البنااك ذلااك واعتماااد الفتاااوى 

 ال يلزم البحث؟ الشرعية
ضااعها، فيرسامون لاك صااورة علاى كال حاال هاام يساتثمرون هاذه الفتاااوى ويطبقونهاا ويضاعونها أحيانااا  فاي غيار موا

 ويبيعون عليك يقولون: عندنا فتوى، ال ال بد من التأكد من صحة المعاملة.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 



لااى آلااه وصااحبه أجمعااين، اللهاام اغفاار لنااا ولشاايخنا الحمااد هلل رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى نبينااا محمااد وع
 وللمستمعين يا رب العالمين.
  باب بيع الحيوان باللحمقال المؤلف رحمه هللا تعالى: 

 عدن نهدى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: بالمسيِ  بن سعيد عن سلمأ بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 .باللحم الحيوان بيع

 بيددع الجاهليدة أهددل ميسدر مدن :يقددول بالمسديِ  بدن سددعيد سدمع أنده الحصددين بدن وددا عدن مالددك عدن وحددثني
 .والشاتين بالشاة باللحم الحيوان
 أبدو قال .باللحم الحيوان بيع عن نهي يقول كان نه: أبالمسيِ  بن سعيد عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 فال لينحرها اشتراها كان نإ :سعيد فقال .شياه ةبعشر  شارفا   اشترى  رجال   أرأيت بالمسيِ  بن لسعيد فقلت :الزناد
 وكدان :الزناد أبو قال .باللحم الحيوان بيع عن ينهون  الناس من أدركت من وكل :الزناد أبو قال .ذلك في خير
 .ذلك عن ينهون  إسماعيل بن وهشام عثمان بن أبان زمان في العمال عهود في يكتب ذلك

 سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا و 
: باااب بيااع الحيااوان، حااي حااال حياتااه، باااللحم، يعنااي بالمااذبوح ماان الحيااوان، سااواء كااان -رحمااه هللا تعااالى-يقااول 

 بجنسه أو من غير جنسه، لحم ضان أو لحم إبل بشاه مثال ، أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس.
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بان أسالم عان ساعيد بان المسايب: أن رساول هللا صالى هللا  حمه هللا تعالى:يقول ر 

، هل يجري الربا في اللحم وال ما يجري، أما االقتيات واالدخار هذا متفق عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
وفاااي الحاضااار أيضاااا  ماااع وجاااود  علياااه، يقااادد ويااادخر، قاااد يااادخر، يقااادد يجفاااف فاااي الماضاااي ويااادخر وهاااو قاااوت،

الثالجات أيضا  يدخر ويقتات، فلحم بلحم موضوعه الباب الالحق، اللحم باللحم وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع 
هذا الباب، والفرق بينهماا، ماا الفارق باين البيعاين، هناا نهاى عان بياع الحياوان بااللحم إذا بياع الحياوان بااللحم، هال 

ولو وزنا الحيوان لو وزناه وطلع مائة كيلو بعير وزناه وظهر مائة كيلاو فبعنااه بلحام أو  يمكن أن تتحقق المماثلة،
اشتريناه بلحم ثالث شياه مذبوحة مائة كيلو، أو لحم أربع شاياه مذبوحاة باثالث شاياه حياة ماثال ، والاوزن واحاد كلاه 

الغالب، نعم فيه عظم وفياه شاحم  مائة كيلو، هل يمكن أن تتحق المماثلة؟ ال يمكن؛ ألن المذبوح لحم صافي في
لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضالت التاي فاي كرشاه 
ففيااه ماان غياار...، فااال يمكاان أن تتحقااق المماثلااة، ال يمكاان أن تتحقااق المماثلااة، ولااذا جاااء النهااي فااي المقنااع الباان 

حيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة، وفي بيعاه بغيار جنساه وجهاان يعناي مبنياان قدامه: وال يجوز بيع لحم ب
على كون اللحم جنس واحاد أو أجنااس؟ علاى ماا ذكار، علاى الاوجهين، إذا قلناا: جانس واحاد ال يجاوز بيعاه بغيار 

ذا قلناا: أجنااس جااز بيعاه بغيار جنساه، فاي الحاشاية، فاي حاشاية الشايخ ساليمان بان عباد هللا بان اإلماام  جنسه، وا 
المجدد رحم هللا الجميع، يقول: وال يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه يقول: ال يختلف المذهب في ذلك، وهو قاول 
الفقهاااء الساابعة وذكاار حااديث الباااب، هااذا إذا كااان ماان جنسااه، إذا كااان ماان جنسااه نهااى عاان بيااع الحيااوان باااللحم؛ 

والجهال بالتماثال والتسااوي كاالعلم بالتفاضال، يعناي لاو قادرنا لتحقق التفاضل أو على أقل األحوال العلم بالتماثال، 
أن هااذه الشاااة إذا ذبحاات يصاافو خمسااة وعشاارين كيلااو فبعنااا هااذه الشاااة، هااي فااي المياازان ثالثااين لكاان قاادرنا الجلااد 



تمر وقدرنا ما في جوفها خمسة كليو قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنة، ونظير ذلك، أن يباع 
بزنبيل وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر اللي في الزنبيل ووجدناه عشرين صاعا ، هل يجوز أن نبيعه باثنين وعشرين 
أو ثالثااة وعشاارين صاااع، إن قاادرنا اآلن هاام يسااتعملون الااوزن فيزنااون التماار بزنبيلااه، وقاادرون الزنبياال ثالثااة كليااو 

ع باالتمر إال كايال ، دعوناا مان التمار الاذي ال يجاوز بيعاه إال مثال ، أو خمسة كليو مع أن التمر في األصل ال يباا
كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل، الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائاه بأقال مان 

ص، وزنااه بوعائااه بمااا يقااارب وزن الوعاااء، هااذا لاايس فيااه تحقااق لتماثاال، يعنااي مااا ناادري هاال الوعاااء يزيااد أو ياانق
المسألة مسألة مطلوبة بدقة، وال يكفي فيها الخرص وال الظن ولو كان الفرق يسيرا ؛ ألن المساألة مساألة رباا والرباا 
ماان عظااائم األمااور وماان الموبقااات، فااال بااد أن يباارأ ماان عهدتااه بيقااين، اباان عبااد الباار يقااول: هااذا أحساان أسااانيده، 

يتصال مان وجاه ثابات، يعناي فاي جمياع طرقاه مرسال، عان أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقاول: وال يعلماه 
سااعيد باان المساايب أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم نهااى عاان بيااع الحيااوان باااللحم. وهااذا الحااديث ذكااره اإلمااام 
أحماااد واحاااتج باااه، وهاااو ماااذهب مالاااك كماااا قااارره هناااا، وهاااو أيضاااا  مقتضاااى ماااذهب الشاااافعي؛ ألن الشاااافعي يحاااتج 

 بمراسيل سعيد.
، الميسر ني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهليةوحدثقال: 

، بيع الحيوان باللحم هذا الحيوان باللحم بالشاة والشاتين بيع والقمار بمعنى واحد عندهم ، من ميسر أهل الجاهلية
جنس واحد لحم ضان بشااة أو شااتين، واضاح قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين لماذا؟ للتفاضل، وهذا إذا كان في 

ذا كااان ماان غياار جنسااه لحاام إباال بشاااة أو شاااتين، هااذا الخااالف فااي كونهااا جاانس أو جنسااين  ألنااه جاانس واحااد، وا 
 سيأتي إن شاء هللا تعالى.

 طالب:............
يس بربوي اللحم ليس ال المرسل عند الحنفية حجة مطلقا ، يحتجون بالمراسيل مطلقا ، هم يقولون: ما هو بربوي، ل

 بربوي.
عان ساعيد بان المسايب: أناه كاان يقاول نهاي عان بياع  ، عباد هللا بان ذكاوانوحدثني عن مالك عن أبي الزناادقال: 

 ، نهي سعيد بن المسيب يقول: نهي والفعل مبني للمجهول والناهي من؟الحيوان باللحم
 طالب:............

و ماان كباارهم يااروي قااال: نهاي، عرفنااا ماارارا  أناه إذا قااال الصااحابي: التاابعي يااروي، التاابعي سااعيد باان المسايب وهاا
ماان لااه هااو األماار والنهااي وهااو الرسااول عليااه  أمرنااا إال إلااىنهينااا فااال ينصاارف األماار والنهااي إذا قااال: نهينااا أو 

م عان الصالة والسالم، لكن إذا قال التابعي: نهاي عان كاذا، أو نهيناا عان كاذا، أال يحتمال أن يكاون األماراء نهاوه
ذلاك، أال يحتمال أن يكاون مان أدركهام مان الاوالة واألماراء نهاوهن عان ذلاك، االحتماال قاائم فلايس باالقوة مثال قااول 
الصحابي، ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هاذا هاو كقاول الصاحابي، وأن األصال فاي األمار والنهاي فاي 

نباي علياه الصاالة والساالم، وفاي هاذا يكاون فهاذه المسائل الشارعية ال ينصار إال إلاى مان لاه األمار والنهاي وهاو ال
الحالااة يكااون مرسااال ، مرساال مرفااوع، يعنااي الخااالف فااي رفعااه ووقفااه لكاان كونااه مرسااال  هااذا ال إشااكال فيااه مرساال؛ 
ألنااه لااو قااال التااابعي: نهينااا أو نهااي عاان كااذا وقلنااا إن الناااهي هااو النبااي عليااه الصااالة والسااالم ال يعنااي هااذا أنااه 



لااام يااادرك النباااي علياااه الصاااالة والساااالم ويبقاااى مرساااال ، هاااذه اآلثاااار كلهاااا مااان طرياااق ساااعيد بااان  متصااال، فالتاااابعي
المسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها، نعم، تتقوى إلى سعيد، نعام ماا فيهاا إشاكال، نعام كلهاا 

تجااج بالمرسال أصاله صحيحة إلى سعيد، والخالف في مراسيل سعيد معروف عناد أهال العلام، والخاالف فاي االح
 معروف.

 احتج مالك كذا النعمان           به وتابعوهما ودانوا
 مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل.

 ورده جماهر النقاد             للجانب الساقط باإلسناد
 صاحب التمهيد عنهم نقله      ومسلم صدر الكتاب أصله

ال فالتاابعون بأسارهم يحتجاون فالجمهور على رد المراسيل، الجمهور من العلم اء الذين هم بعد عصار التاابعين، وا 
بالمراسيل، وكل ما بعد الوقت عان عصار النباوة ازداد الخاالف فاي قباول المراسايل، كلماا بعاد العهاد بعصار النباوة 

ي ازداد الخااالف فااي قبااول المراساايل، يعنااي المراساايل فااي عهااد التااابعين يقااول الطبااري فيمااا نقلااه اباان عبااد الباار فاا
مقدماة التمهياد: والتااابعون بأسارهم يحتجاون بالمراساايل، ماع أنااه خاالف فاي قبولهااا ساعيد، فهال يحااتج علاى الطبااري 
بخااالف سااعيد، نعاام مااا يحتاااج فلماااذا، ال؛ ألن الطبااري ياارى أن اإلجماااع قااول األكثاار فااال يسااتدرك عليااه، يعنااي 

نه يرى اإلجماع قول األكثر، كون الخالف اإلجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى اإلجماع؛ أل
يقااوى كلمااا تااأخر الاازمن، يعنااي تااأخر الاازمن هاال لااه حقيقااة أو لااه وقااع فااي تغيياار الحقيقااة، انتبهااوا يااا إخااوان؛ ألن 
السامع لهذا الكالم، يقول: نعم يقوى الخالف كلما تأخر ألن الناس يتغيرون، هل لتغير النااس بعاد زمان التاابعين 

راساايل، لااه أثاار وال مااا لااه أثاار، لماااذا؟ اإلسااناد ثاباات هااو هااو، نعاام، يعنااي هااذا األثاار علااى ماار أثاار فااي ضااعف الم
العصور، عن سعيد بن المسيب تابعي هل الخالف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخالف فاي 

ال الخاااالف زماان مالاااك أو زمااان أحمااد، قاااوي الخاااالف فاااي زماان أحماااد، لكااان فااي زمااان زياااد بااان أساالم وزمااان مالاااك 
ضعيف، بعدهم قاوي أكثار فاي زمان مان بعاد اإلماام أحماد، قاوي الخاالف أكثار، لكان هال هاو يغيار، هاذا الخاالف 
تغير نظرا  لتغير الناس بعد زمن النبوة هل له أثر في تغيير واقع هذا اإلسناد، نعم هذا من وجه، ومن وجه آخر، 

اعيهم أو تاابعي، يعناي فاي الصادر األول فاي المائاة يعني من وجه آخار، فاي زمان التاابعين أو مان بعادهم مان تبا
األولااى والثانيااة، الناااس علااى الجااادة وعلااى الصاادق، مااا يتصااور أن تااابعي بيقااول: قااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه 
وساالم، أو مساالم عمومااا  مااا يتصااور أن مساالم يقااول: قاااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم، وهااو لاام يقاال؛ ألنهااام 

عن النباي علياه الصاالة والساالم، لكان لماا تاأخر الازمن ورأى النااس أن المسالمين عاادي عنادهم يتهيبون الحديث 
أن يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدل ويفعل ويترك، فصاار االحتاراس 

ال يقااول: وش....  عناادهم أكثاار؛ ألنااه وجاادت المخالفااات فصااار االحتااراس منهااا أكثاار، دقيقااة يااا االخااوان دقيقااة، وا 
اإلسناد هذا ما يتغير في القرن األول وال الخامس عشر، نعم تلفياق األساانيد، ال هاذا لاو قلناا باه ماا وثقناا بإساناد، 
نقول: لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد ال موصول وما مرسل، لكن أنت غافل ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، 

فاي القارن الساابع عاالم مان المغارباة يقاول: الخاالف فاي كفار تاارك الصاالة نظاري، لايش  تساهل فيه، تعرفاون أناه
يقول هذا الكالم؛ ألنه ال يوجاد تاارك صاالة فاي ذلاك والوقات، لكان اآلن الخاالف نظاري وال حقيقاي؟ حقيقاي تغيار 



ون بعاض األماور األمر، وتارك الصالة في الصادر األول مثال تاارك الصاالة اآلن، باس النااس مان المعانااة يادرك
التي ال يدركها من لم يعاني، ولعل المقصاود اتضاح اآلن ظهار الماراد وال ماا ظهار، وال يقاول القائال: كياف يعناي 
التااابعين بأساارهم يقبلااون المراساايل ثاام كاال مااا، الشااافعي جاااء ووضااع شااروط لقبااول المراساايل، أحمااد جاااء وضااعف 

مااهر النقااد، واإلساناد هاو هاو ماا تغيار، لكان النااس انتبهاوا المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيال ، ورده ج
 ألمور ما كان الناس ينتبهون لها؛ ألنها لم توجد في وقتهم، ظهر ظاهر؟

 طالب:..................
ال هو الكالم في قبولها مطلقا  كما يقول مالك وأباو حنيفاة أو فاي ردهاا مطلقاا  كماا يقاول مان بعاده، أماا مان يقبلهاا 

فهذا نظر إلى مسألة مثال ساعيد ماثال ، قاال: والغالاب ماا يرسال ساعيد عان أباي هريارة، فحذفاه مثال ذكاره،  بشروط،
رسااال اباان المساايب عناادنا حساان، ويحتجااون بااه، بخااالف مراساايل غيااره، نعاام وجااد  ولااذلك يقبلااه الشااافعي مطلقااا ، وا 

قبلااون مراساايل الحساان ومراساايل مماان يرساال يرساال عاان كاال أحااد، مالااك وأبااو حنيفااة حينمااا يقبلااون المراساايل، هاال ي
.......، الشافعي حينما اشترط الشروط ال شك أن مراسيل الحسن ال تدخل فاي شاروطه، وأن يكاون إذا سامى لام 
يسم مرغوبا  عن الرواية عنه، أو مرغوبا  عن روايته، فال بد أن يكون المرسل ممان ال يرسال إال عان ثقاة، وحينئاذ 

 يقبله الشافعي.
 .......طالب:..........

 ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه، ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه.
 يعني يبقى الحديث ضعيف ألنه.. ،طالب:....على أساس أن له أصل فق 

هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد له شاهد يزكيه مان حاديث مساند أو مرسال آخار يرساله غيار رجاال المرسال 
أو يوافقه قول صحابي، المقصود أن الشروط التي ذكرها اإلمام الشاافعي رحماه  األول أو يفتي به عوام أهل العلم

ذا سامى مان روى عناه لام يسامى  ذا شارك أحادا  مان الحفااو لام يخالفاه، وا  هللا، وكان المرسل مان كباار التاابعين، وا 
وي الظان بثبوتاه، مرغوبا في الرواية عنه، المقصود أن الشروط التاي افترضاها الشاافعي ال شاك أنهاا إذا تاوافرت قا

مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفااق يعناي، قلناا: إن الشاافعي يقبلهاا، يقبلهاا ألنهاا سابرت ووجادت كلهاا عان طرياق 
أبي هريرة، فعلى هذا ما فيه إشكال، مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا ، وغيرهم ممن جاء بعدهم، يردونها باإطالق، 

حادياااث موصاااولة فاااي الصاااحيحين مااان طريقاااه، مااان طريقاااه موصاااولة فاااي مااار بناااا مااارارا  أن اإلماااام مالاااك يرسااال أ
الصحيحين وتجدها في الموطاأ مرسالة، دل علاى أن المراسايل عناده كالمتصاالت، ووجاد مان شاذ ورجاح المراسايل 
على المسندات وجد وهؤالء أشار إليهم ابن عبد البر في مقدمة....، لماذا؟ قال: من أرسل ضمن لك مان حاذف، 

أحالاك، ابحاث هال يقبال وال ماا يقبال، لكان مان أرسال وحاذف هاذا مضامون ألناه ال يمكان أن ياروي ومن ذكر فقد 
عاان النبااي عليااه الصااالة والسااالم بواسااطة ماان ال تثباات روايتااه، بروايتااه، نهااي عاان بيااع الحيااوان باااللحم وهااذا مثاال 

عناي أخبرناي عان رجال اشاترى ، يرجاال  : فقلات لساعيد بان المسايب أرأيات سابقه، قال أبو الزنااد عباد هللا بان ذكاوان
شارفا ، مسنة من اإلبل، الشارف المسنة من األبل، مثال الباازل، والجماع شارف بازل، بعشارة شاياه أو بعشار شاياه، 

؛ ألنه اشاتراها علاى أسااس أنهاا شاارف اشتراها لينحرها فال خير في ذلك فقال سعيد: إن كاناألصل بعشر شياه، 
 انات الحية بعشر الشياه، ها؟لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيو 



 طالب:................
هذا األصل بعشر شياه، يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرهاا فاال خيار فاي ذلاك، أي ال يجاوز؛ ألناه إنماا اشاتراها 
ن اشتراها على أساس أنها راحلة مثال ، يجوز وال ما  على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وا 

، واألدلااة تاادل علااى عنااد أهاال العلااموز؟ يجااوز؛ ألن بيااع الحيااوان بااالحيوان متفاضاال حيااا  متفاضااال  ساابق الكااالم يجاا
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أباو  جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته،

ماراء فاي عهاد السالف يسامون عماال، نعام لماا كانات ، العماال مانهم؟ األالزناد: وكان ذلك يكتب فاي عهاود العماال
الواليااات خدمااة لألمااة تصااير عمالااه أمياار عاماال، كااان عااامال  لعماار، قااال: كااان أمياارا  أو كااان موصااوفا  بالصاافات 
التي فيمن جاء بعد، أباو عبيادة رضاي هللا عناه كاان عاامال  لعمار، فلماا جااء عمار إلاى الشاام طلاب مناه عمار أن 

يته أو يزوره يزوره عمر، فرفض أبو عبيدة لماذا رفض أبو عبيادة ألناه اساتولى علاى أماوال يضيفه أن يدخل في ب
بياات المااال، وصاارف فيااه أثاثااة؟ ال، مااا عنااده أثاااث ألبتااه، دخاال عمر......ذهااب وجااد عمااد إلااى كساايرات فقاادمها 

لااى شاايء فليأتنااا )) ماان اسااتعملناه علعماار، كساايرات خبااز يابسااة، عمااال لكاان أجاارهم موفااور إن شاااء هللا تعااالى، 
، منعهااا ماان الصاارف أبااان، عاانكم فااي زمااان أبااان باان عثمااان ( وكااان ذلااك يكتااب فااي عهااود العمااالبقليلااه وكثيااره (

مصروفة وال ممنوعة، كلكم ممنوعة، طيب وش سبب المنع، ما المانع، العلمية وزيادة األلف والنون، مثل عثمان 
إن كانت من اإلبانة فهي مصروفة؛ ألن النون أصلية، وابن ممنوعة من الصرف، زيادة األلف والنون، لكن أبان 

ينهون عن  المخزومي وهشام بن إسماعيل مالك يمنعها من الصرف، ابن مالك يمنع من الصرف وغيره يصرف،
 ، فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة. الباب الذي يليه.ذلك

 .باب بيع اللحم باللحمقال رحمه هللا تعالى: 
 يشدترى  ال ندهأ الوحدوش مدن ذلدك شدبهأ ومدا والغدنم والبقدر اإلبل لحم في عندنا عليه المجتمع األمرقال مالك: 

ن بده بدأس وال بيدد يددا   بدوزن  وزنا   بمثل مثال   الإ ببع  بعضه  يددا   بمثدل مدثال   يكدون  أن تحدرى  إذا يدوزن  لدم وا 
  .بيد
 اثنين كلها الوحوش من ذلك شبهأ وما والغنم والبقر اإلبل بلحم الحيتان بلحم بأس وال :-رحمه هللا- مالك قال

  .فيه خير فال األجل ذلك دخل فإن ،بيد يدا   ذلك من وأكثر بواحد
 بعد  يشدترى  بدأن بأسا   أرى  فال والحيتان نعاماأل  للحوم مخالفة كلها الطير لحوم رى أو  :-رحمه هللا- مالك قال
 .لأج إلى ذلك من شيء يباع وال بيد يدا   متفاضال   ببع  ذلك

في حديث أظن عن أبي بكار رضاي هللا عناه نسايته اآلن، لكان مفااده أناه رأى مان ينحار جازورا  فقاال لاه: أعطناي 
 من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا الدرس القادم نسيته اآلن، في أحد يذكره، وش يقول؟

 طالب:.............
 عني نسبته إلى ابن عباس.ال يصلح هذا فهذا أيضا  يدل على المنع، مخرج الحديث،...خرجه، ي

 طالب: الشافعي يقول: ال أعلم مخالفا  من الصحابة ذكر....
 .......يعني مثلما تقدم في الباب السابق. 



باب بيع اللحام بااللحم، ذاك بااب بياع اللحام باالحيوان الحاي، وهاذا لحام بلاح، يعناي ماذبوح بماذبوح، فاي المقناع ماع 
وله وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم األنعام يعني جنس، حاشيته يقول: اللحم أجناس باختالف أص

ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، ال ماانع أن تاأتي إلاى ساوق السامك وتختاار لاك 
ساامكتين ثااالث بشاااة، لماااذا؟ مختلااف الجاانس مختلااف، وقاال مثاال هااذا فااي الطياار، تااأتي إلااى بياااع دواجاان دجاااج، 

ذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ ألن الجنس اختلف، وعنه جنس واحد فال يباع لحم بلحم ألبتاه إال وتقول: ا
 مع تحقق التماثل والتقابض.

 ماان ذلااك شاابهأ ومااا ، بهيمااة األنعااام،والغاانم والبقاار اإلباال لحاام فااي عناادنا عليااه المجتمااع األماار قااال اإلمااام مالااك:
الضاااباء وحماار الاااوحش وغيرهاااا مااان الوحاااوش التاااي تشااابه بهيماااة  ، يعناااي التاااي تشااابه بهيماااة األنعاااام مثااالالوحااوش

، فيجاري فيااه بيااد يادا   بااوزن  وزناا   بمثاال ماثال   الإ بابعض بعضااه يشاترى  ال نااهأ األنعاام، وماا أشاابه ذلاك ماان الوحاوش
ن ، يعني أن يباع بما تقدمبه بأس وال الربا بنوعيه، هاذا، ، وعلاى بيد يدا   بمثل مثال   يكون  أن تحرى  إذا يوزن  لم وا 

على قوله األخير: وال بأس به، اآلن وال بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض ال بأس به، 
 أو للجملة الالحقة، والواو الثانية وش الفائدة منها، األصل أن يقول: ال بأس به إن لم يوزن، نعم وين؟

 طالب:................
ن لام ياوزن إذا تحارى أن ال هذا بعيد، بعيد يعني إجرا ء الخالف عناد المتاأخرين علاى كتاب األئماة، وال باأس باه وا 

ن لام ياوزن، لكان إذا تحارى وغلاب علاى  يكون مثال  بمثل يدا  بيد، يعني الخرص يكفي على كالم الخرص يكفي وا 
ي فاال يجاوز أن يبااع ظنه أن هذا بمقدار هذا ال بأس به يدا  بياد، لكان المقارر عناد أهال العلام أناه ماا دام هاذا رباو 

 بمثل هذه الطريقة، ال بد أن تحقق المماثلة، وال تتحرى وال يخرص خرص، ال بد من تحقق المماثلة.
، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن اإلمام أحمد والغنم والبقر اإلبل بلحم الحيتان بلحم بأس وال :مالك قال

ر جانس، ولحام دواب المااء جانس، وال باأس بلحام الحيتاان بلحام أن لحم األنعاام جانس ولحام الاوحش جانس، والطيا
، فااالوحوش جاانس وبهيمااة بواحااد اثنااين كلهااا الوحااوش ماان ذلااك شاابهأ ومااا اإلباال والبقاار والغاانم، الخااتالف الجاانس،

األنعام جنس، يقول: بلحم اإلبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها، يعناي الوحاوش التاي تشابه بهيماة 
عام تأخذ حكمها كما تقدم اثنين بواحد يعني اثنين بواحد من اإلبال والبقار والغانم باالوحوش نعام بلحام الحيتاان، األن

اثنين من بهيمة األنعام بواحد من الحيتان أو العكاس، اثناين مان الوحاوش بلحام  الحيتاان بواحاد مان لحام الحيتاان 
، ثالثاة ذلاك من وأكثر حوش المشبهة لها على ما تقدم،أو العكس، لكن ال يجوز المفاضلة بين بهيمة األنعام والو 

 ، ال بد ألنه اختلفت األجناس، فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يدا  بيد،بيد يدا   بواحد 
  ؛ ألنه ربا، ربا النسيئة.فيه خير فال األجل ذلك دخل فإن
 يشاترى  باأن بأساا   أرى  فاال ، فهاي جانس مساتقل،والحيتاان نعاامألا للحاوم مخالفة كلها الطير لحوم رى أو  :مالك قال

، سمكة بشاه سمكتين بشاه، سمكتين بغزال ماثال ، ال ماانع، فاال أرى بأساا  باأن يشاترى متفاضال   ببعض ذلك بعض
، يعنااي كساائر الربويااات إذا اختلفاات هاذه األصااناف فبيعااوا بيااد يادا   بعاض ذلااك باابعض متفاضاال  الخااتالف الجاانس

ن لام يوجاد رباا الفضال، رباا أجال إلاى ذلاك مان شايء يبااع وال ئتم إذا كان يدا  بياد،كيف ش ، لوجاود رباا النسايئة، وا 
 الفضل مرتفع إذا اختلفت األجناس لكن ربا النسيئة. نعم نعم؟



 طالب:..........
تتعادى، قلناا: ماا فاي  إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية: أنه ال ربا إلى في الست، لو قلنا: إن العلة ال

إال الستة، لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغياره، قاد تقاول: إن حاجاة النااس إلاى اللحام مثال حااجتهم إلاى التمار 
 والشعير...

 طالب:........
كل عاد على مذهبه، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل علاى مذهباه، اللاي يلتازم بهاذا العلاة الباد مان طردهاا، ال باد 

ن العلة مطردة وتكون أيضا  منعكسة ال بد من هذا،....، الطبخ ما يخرجه عن كونه لحام، ال يخرجاه عان أن تكو 
كونااه لحاام، لكاان لااو أزياال عنااه اساام اللحاام يعنااي خلااط بمركبااات أخاارى فالااذي يااراه ال يقااول: لحاام، يقااول: ال بااد أن 

أما هذا لو صنع مثال  مع، خلط مع يفصل مثل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه، فال بد من فصله، 
اللحااااام دقياااااق وماااااواد أخااااارى وعجنااااات وخااااارج شااااايء ماااااأكول ال يظهااااار فياااااه اللحااااام مساااااتقل، فمثااااال هاااااذا خاااااالص، 

 انتهى..........الكبد، ها. 
 طالب: تقدم.

 أين؟ ها.
 طالب:..........

حاام أجناااس باااختالف ال ال مااا هااو باااللي فااات، ال ال هااذا كااان ظاااهري، ال، فااي كااالم صاااحب المقنااع يقااول: الل
أصوله وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس، لحام األنعاام يعناي جانس، ولحام الاوحش 
جنس ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني كباد بلحام ماا يجاري الرباا، 

 يجري، كبد بلحم ما يجري إلى آخره. كبد بشحم ما يجري لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد
 طالب:.................

إيااه يعنااي على...........مااا بلغااه......،  إذا لاام تجااري علااة الربااا فااال مااانع لغياار جنسااه الااذي يقااول: إنااه أجناااس 
نعاام، وارتفعاات عنااده العلااة التااي ماان أجلهااا يمنااع التفاضاال حينئااذ ال يمنااع، لكاان الااذي يقااول: إن اللحاام كلااه جاانس 

 واحد، ال يجيز.....
 باب ما جاء في ثمن الكلبطالب: أحسن هللا إليك: 

 مسدعود أبدي عدن هشدام بدن الحدارث بدن الدرحمن عبدد بن بكر أبي عن شهاب بنا عن مالك عن يحيى حدثني
 وحلدوان البغي ومهر الكلب ثمن عن نهى -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن :-رضي هللا عنه- األنصاري 
  .يتكهن نأ على يعطى وما رشوته الكاهن وحلوان االزن على المرأة تعطاه ما البغي بمهر ييعن الكاهن

 عدن -وسدلم عليه هللا صلى- هللا رسول لنهي الضاري  وغير الضاري  الكلب ثمن أكره : -رحمه هللا- مالك قال
 .الكلب ثمن

 اللهم صلي وسلم.
 لكلب: باب ما جاء في ثمن ا-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 الكلب: حيوان معروف ال يحتاج إلى تعريف.



عان أباي بكار  ، اإلمام محمد بن مسلم بان شاهاب الزهاري حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب يقول رحمه هللا:
 عقبااااة باااان عماااارو عاااان أبااااي مسااااعود المخزومي أحد الفقهاء السبعة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

نمااا الباادري ينسااب إلااى باادر أل األنصاااري  نااه سااكنها، سااكن باادرا ، والجمهااور علااى أنااه لاام يشااهد الغاازوة غاازوة باادر وا 
: أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وسااالم نهااى عاان ثمااان سااكنها فنسااب إليهااا، والبخااااري رحمااه هللا يثباات شااهوده لهاااا

اتخااذه ، للنهي عن اتخااذه أو لنجاساته، فأماا المنهاي عان اتخااذه، النهاي عان ثمناه متفاق علياه المنهاي عان الكلب
يعنااي غياار مااا اسااتثني ماان كلااب الصاايد والاازرع والماشااية، هااذا مسااتثنى فيجااوز اتخاااذه فهاال يجااوز بيعااه إذا جاااز 
اتخاذه أو ال يجوز، إذا لم يجوز اتخاذه ال يجوز بيعه اتفاقا ، دخوله فاي حاديث البااب دخاول أولاي، لكان إذا جااز 

وز، كلاب صايد يجاوز بيعاه وال ماا يجاوز؟ محال خاالف اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعاه أو ال يجا
بين أهل العلم، فمن منع بيعاه عمال بعماوم الحاديث، ومان أجااز بيعاه قاال: يبااع لمنفعتاه، فاالبيع للمنفعاة ال لذاتاه 
وعينه، الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكاون العاين مباحاة النفاع باال حاجاة، ماا تكاون إباحتهاا للحاجاة 

ا المنااع، كمااا هنااا األصاال منااع اقتناااء الكلااب وماان اقتنااى كلبااا  نقااص ماان أجااره كاال يااوم قيااراط إال مااا واألصاال فيهاا
اسااتثني ماان الااثالث: كلااب الصاايد وكلااب الماشااية وكلااب الاازرع، هااذا الااذي ال يجااوز اقتناااؤه ال يجااوز بيعااه اتفاقااا ، 

ل: الكلاب جانس يشامل ماا يجاوز والذي يجوز اقتناؤه محل خالف بين أهل العلم مان نظار إلاى عماوم الحاديث وقاا
اقتناؤه وما ال يجوز، قال: ال يجوز أخذ المال في مقابله ومن قال: ما دام ينتفع به والحاجة داعية إليه وقد يكاون 
بيااد شااخص ال يدفعااه إال بمقاباال فيجااوز بيعااه، وقااد يكااون ماان بيااده قااد تعااب عليااه وعلمااه ومرنااه وأنفااق عليااه، فااال 

ال فاألصل المنع، منهم من يرى أن النهي عن يدفعه إال بمقابل، فهذه الع ين مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وا 
بيعه لنجاسته، فال يجوز بيع النجس، ال يجاوز بياع الماواد النجساة، والكلاب نجاس فاال يجاوز بيعاه حينئاذ، إذا قتال 

فيماا يجاوز  شخص كلبا  كلب صيد آلخر يضمن أو ال يضمن، يضمن وال ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن
اقتناؤه، وال يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقا ، ويضمن مطلقا  عند أباي حنيفاة، مان قتال كلاب يجاوز اقتنااؤه أو ال 
يجوز اقتناؤه يضمنه عند اإلمام أبي حنيفة، الجهة منفكة ألن صاحب الكلب ولو كان كلب ال يجوز اقتناؤه لايس 

م فااي اقتنائااه قااد يكااون اقتناااؤه بواسااطة الشااراء، ذهااب إلااى محاال بيااع لصاايد وال لماشااية وال لاارزع اقتناااه وارتكااب اإلثاا
الحيوانات واشترى كلب، طيب يا فالن... كلب صيد وال كلب زرع؟ قال: ال أبدا  أنا مثل ما يسوون األجنااب أباي 
أسوي، تقليد لليهود والنصارى، وينقص من أجرك قيراط، قال: ينقص، ثام يعتادي علياه شاخص ويقتلاه يضامن وال 
ن كان مما يجوز اقتناؤه  ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقا ، وعند البقية ال يضمن؛ ألنه ال يجوز اقتناؤه وا 
ألنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن وعند الشافعي وأحمد ال يضمن؛ ألنه لايس بماال، وعلاى هاذا 

فإنه ال يضمن، لو كسر آالت لهو أو أراق خمارا  لو أتلف شخص ما ليس بمال مما ال يجوز اقتناؤه وال استعماله 
ال يضاامن عنااد أهاال العلاام، ال يضاامن، لكاان مااا الااذي يالحااظ فااي مثاال هااذه األوقااات؟ أن الجهااات يضاامنونه باال 
يشااددون عليااه العقوبااة لماااذا؟ هاال ألن هااذه المااادة محترمااة ومااال لهااا قيمااة أو ألن فيهااا مسااألة افتيااات علااى ولااي 

خااالل باااألمن وغ ياار ذلااك؟ نعاام، الثاااني بااال شااك، يعنااي الاادم الاادم والخماار خماار، إذا أمكاان أن يحفااظ هااذا األماار وا 
الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضامن وال ماا يضامن، أو نقاول مان بااب التعزيار يفاوت علياه الخمار وماا 



لك، لكن إذا كاان يمكان حوله، إذا كان ال يمكن إراقة الخمر إال بواسطة إتالف اإلناء هذا ما فيه، ال إشكال في ذ
راقة الخمر في آن واحد حينئذ يضمن؛ ألنه مال، نعم؟  استعمال اإلناء وا 

 طالب:..........
يعني هل كلما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أباي حنيفاة وجياه وال لايس بوجياه، يعناي ماادة ينتفاع بهاا ولاو 

عليماه وتمريناه علاى الصايد، يجاوز وال ماا يجاوز، ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجاوز تربياة جارو الكلاب مان أجال ت
يجوز إمساكه وال ما يجوز، كيف يمكن أن يكون كلب صيد إال بالتمرين، يعني ما تتم اإلباحاة إباحاة االقتنااء إال 
بهااذه الوساايلة، يعنااي هاال الكلااب إذا وصاال إلااى ساان معينااة تعلاام بنفسااه فاااقتني أو ال بااد ماان تعليمااه، ال بااد مااان 

ؤه أثناء التعليم، قبل التعليم، من إمساكه من أجل التعليم، هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحارم تعليمه، واقتنا
 أو يكون هذا ال يتم المباح إال به فهو مباح، يعني من كونها وسيلة لكسب. نعم؟

 طالب:..........
بلاة، عنادك مصاحف تعبات مثل المسألة تنسحب علاى أماور كثيارة مماا ال يجاوز بيعاه كالمصاحف ماثال  عناد الحنا

عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيادة تاوزع األوقااف، ودفعات أجارة نقلاه، ولماا جااء جلدتاه أيضاا ، ثام تباي ن أناك، أو 
جاااءك أكثاار ماان نسااخة وجلاادتهن واعتنياات بهاان وواحاادة اسااتغنيت عنهااا وتقااول: أبااى أخااذ أتعااابي، أبااى أخااذ أجاارة 

ن أجل هذا، يجوز وال ما يجوز، يعني مثل ما نقول في المصحف أجارة البريد وأبى أخذ قيمة التجليد، أبى بيعه م
اإلتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل ألنه وقاف، والتجلياد أيضاا  بعضاهم بعاض أهال العلام يمناع كال هاذا؛ 

جلااد ألن هااذا األصاال فااي المااادة أنهااا مااا ال يجااوز بيعهااا، وأمااا هااذه التااي ذكاارت فهااي تبااع، تريااد تبيااع جلاادك فااك ال
وخذه، طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد، ظاهر في األوقااف، أن بعاض النااس يأخاذ وقاف ويجلاده، ثام يقاول: 
أنا أبيع التجليد، إذا استغنى عنه يبيع التجليد، منهم من يمنع حتى بيع التجليد، وال بقيمة التجليد؛ ألن هذا تحايل 

ل على بيعه بمثل هذه الطرق، والمساألة يطاول بساطها، لكان ال على بيع الوقف، فال يجوز بيعه، وال يجوز التحاي
شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، المحتااج يتساامح فاي حقاه أكثار مان غياره، قاد 
يقااول قائاال: مااا حاارم دفعااه حاارم أخااذه فااالبيع والشااراء فااي حكاام واحااد لكاان الحاجااة بالنساابة للمشااتري قااد تخفااف ماان 

الحكم، من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجاة ماساة إلاى كلاب صايد واشاتراه أصل 
 أسهل من بائعه، وهكذا نعم؟

 طالب:..........
 لكن أجرة مثل وال أجرة كلب، قيمة كلب مجرب بالحيلة؟

 طالب:.........
يجااوز أن يتفاارغ شااخص للتاادريب الكااالم؛ ألن لكاان هااذه المنفعااة، هاال هااي مباحااة مطلقااا  أو مباحااة للحاجااة، وهاال 

 الناس بحاجة إلى الكالب المدربة يمنع وال ما يمنع؟ 
 طالب:...........

( مساتخبث، لكان لتساود هاذه األماور التاي لايس )) كساب الحجاام خبياث (ولماذا قال النبي عليه الصالة والسالم: 
 ن فيها مشاحة ومشادة وأثمان وما أشبه ذلك.فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكو 



 طالب:..........
ن كاان خبيثاا ، والخباث ال يعناي التحاريم، الادناءة خباث  ؛ ألناه أدناى مان } وال تيمماوا الخبياث {دل على إباحتاه، وا 

 الجيد.
أال  ،ثدم رخدص فدي كلدب الصديد ،.........قدال: مدالي وللكدالبعدن قتل طالب: يا شيخ فدي صدحيح مسدلم نهدى

 يكون هذا نسخا ؟
ال ما يلزم أن نسخ، الكلب نجس، وال يجوز اقتناؤه بحال إال ما اساتثنى وماع ذلاك يبقاى أن الحكام قاائم، أماا القتال 
قتاال الكااالب فهاااو منسااوخ باااال شااك، نساااخ األماار بقتلاااه، لكاان لااو جااااء شااخص وقتااال كلااب ياااأثم وال مااا ياااأثم؟ ألن 

 . خالف بين أهل العلم معروف.. المنسوخ هل هو أصل الكلب أو األمر بالقتل؟ محل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فااي مسااألة بيااع اللحاام بااالحيوان فااي معرفااة الساانن واآلثااار لإلمااام البيهقااي، ذكاار بإسااناده إلااى الشااافعي قااال: أخبرنااا 
الشافعي قال: أخبرنا مسالم عان ابان جريار عان القاسام بان أباي بازه قاال: قادمت المديناة فوجادت جازورا  قاد جازرت 

جزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن ابتاع منها جزء  فقال لي رجل من أهال المديناة: إن رساول هللا صالى فجزأت أ
هللا علياه وسالم نهاى أن يبااع حاي بميات، قاال: فساألت عان ذلاك الرجال فاأخبرت خيارا . ورواه فاي القاديم عان رجال 

اء رجال بعنااق فقاال: أعطاوني عن صالح مولى التوأمة عن ابان عبااس أن جازورا  نحارت علاى عهاد أباي بكار فجا
جزء  بهذه العناق، فقال أبو بكر: ال يصلح هذا، ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعاروة وأباي بكار بان عباد 
الرحمن وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجال  وآجال  يعظمون ذلك وال 

ديم: ولام ياروى فاي ذلاك عان النباي صالى هللا علياه وسالم شايء. كاان قاول أباي بكار يرخصون فيه، ثم قال في القا
الصديق فيه مما ليس لنا خالفه؛ ألنا ال نعلم أحدا  من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بخالفاه غيار 

 سهل بن المسي ب عندنا حسن.
ليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول: ثم قال: وروى عن الحسن عن سمرة بن جندب: أن النبي صلى هللا ع

رواه البيهقي ويقول في الكبرى قال: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سامرة عاده موصاوال  ومان لام 
 يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق.

 ما ذكر في مسند الشافعي. وهذا أيضا  في مسند الشافعي نحو
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.

 باب ما جاء في ثمن الكلبقال: 
حاادثني يحيااى عاان مالااك عاان اباان شااهاب عاان أبااي بكاار باان عبااد الاارحمن باان الحااارث باان هشااام عاان أبااي مسااعود 

، وهذا شرح باألمس في الدرس الماضي شرح صلى هللا عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب األنصاري: أن رسول هللا
هذا الكالم نهى عن ثمن الكلب، وعرفنا أناه النهاي إماا أن يشامل جانس الكلاب فيادخل فياه الماأذون باتخااذه وغيار 

علاى ذلاك مساائل فاي المأذون به فال يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه، فرعنا 
ذا كاان التعلايم مباحاا  اإلذن فاي اتخااذه مبااح فماا  إمساك جرو الكلب لتعليمه؛ ألنه ال يتم التعلايم إال باإلمسااك، وا 
يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضايه هاذا المبااح إمسااكه قبال أن ياتعلم، مادة التعلايم ولهاذا يقاول جماع مان أهال 

ناا ه ممااا يتوساال بااه إلااى المااأذون المباااح وال يتوساال بااه إلااى محاارم، وهااذا جااائز العلاام: يجااوز إمساااكه وتعليمااه، وا 
ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم، وقبل ذلك ال يجوز، إذا  كياف ياتم التعلايم بغيار 

يربيهاا  إمساك، لكن لو وجد شخص عنده محال فياه جاراء الكلاب أو الكاالب، يقاول: أناا أمساكها ألبيعهاا علاى مان
ويعلمهاااا،.... المساااألة، يعناااي الكلاااب المعلااام للصااايد اتخااااذه جاااائز مساااتنثى قبااال أن يكاااون معلماااا  يحتااااج إلاااى مااادة 
للتعلاايم، يجااوز إمساااكه وال مااا يجااوز؟ علااى قااولين، ماانهم ماان يمنااع مطلقااا ، حتااى المعلاام ال يجااوز بيعااه فااال يجااوز 

ا عنادي مجموعاة مان الجاراء أمساكها ألبيعهاا علاى مان إمساك هذا؛ ألناه لايس بماال، لاو مشاينا قبال هاذا، قاال: أنا
يعلمهااا، وقاال قباال ذلااك أيضااا  بعااد مرحلااة يربااي إناااث الكااالب ماان أجاال أن تلااد لااه جااراء يساالمها إلااى ماان يربيهااا، 
ويسلهما إلى من يعلمهما، وهكذا، أشرنا مرارا  أن ما قرب مان الغاياة مان الوساائل يأخاذ حكمهاا، وماا بعاد ال يؤخاذ 

ي قل في الغايات الواجبة الغايات المستحبة بالغايات المباحاة بالغاياات المكروهاة والمحرماة، الوساائل حكمها، يعن



لها أحكام الغايات لكن ما قرب منها، ال ما بعد، وال ما تنتهي المسألة، شخص تكون تجارتاه فاي الكاالب، يقاول: 
يعهااا علااى ماان يربيهااا ليعلمهااا لتكااون معلمااة، يباااح أنااا أربااي اإلناااث لتلااد والااذكور لتناازو، لتلااد هااذه اإلناااث كالبااا  أب

اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعاد عان مساألة الجاواز، وباإلمكاان يعناي هال يمكان تربياة الكبيار، وتعليماه علاى الصايد، 
نعم، إذا أمكن ذلك فاال يجاوز تربياة الجاراء؛ ألن الوصاول إلاى الكبيار الاذي ال يحتااج إلاى تربياة بال مجارد تعلايم؛ 

لتعليم قريب  جدا  مان الغاياة اللاي مباحاة، كوناه كبيار ماا بقاي إال تعليماه للصايد قرياب مان الغاياة، لكناه ألن هذا ا
كونه صاغير ليرباى ثام يعلام علاى الصايد هاذا بعياد، وأبعاد مناه أن ترباى األم، مثال هاذه المساائل تحتااج إلاى نظار 

صيد والزرع والماشاية، كلاب الحراساة دقيق، هناك كالب علمت على غير ما أبيح، على غير ما جاء النص به ال
بعض الناس يقول: حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها، الكالب البوليسية تأخاذ الحكام أو ال 
تأخااذ، التااي تكتشااف عظااائم األمااور ماان مخاادرات وغيرهااا، تكتشااف مجاارمين، ال شااك أن ماان يقااول بقياااس األولااى 

تناء من كلب الازرع وكلاب الصايد وكلاب الماشاية، ومانهم مان يقصار الحكام علاى يقول بمثل هذا، وأنها أولى باالق
، فساره اإلماام رحماه هللا قاال: ومهار البغايما جاء به النص وما عداه كله في دائرة التحريم، نهى عن ثمن الكلاب 

ه المهر، فهو مهر يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا؛ ألنه يشبه المهر، ألنه في مقابل البضع فهو يشب
ن كان محرما ، مهر محرم، وحينئذ ال يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجهاا، وهال مفهوماه أن تمكان مان أرادهاا  وا 
بغياار مهاار؟ ال النصااوص األخاارى التااي تاادل علااى تحااريم الفاحشااة بمهاار أو بغياار مهاار تاادل علااى المنااع المطلااق، 

يب اتفق معها على مبلغ معين، فلما انتهى قال: نهاى رساول لكن هنا ما يتعلق بالمهر فال يجوز لها أن تأخذ، ط
هللا صلى هللا عليه وسلم عن مهر البغي، وهو ال يرتكب محارم، يادفع ماا نهاى عناه هللا ورساوله، وقاد تكاون المارأة 

أو عفيفة صينة دينة لكنها أغريت دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال: يقع عليها في مقابل ألوف مألفة 
مليون مثال  وهي في األصل ال ترضى وال تفكر في هذا األمر ثم في النهاية، ثم فاي النهاياة قاال: هاذا مهار بغاي 
ال يجوز أن أدفعه، فهل يقال: ما يؤخذ منه شايء، أو يؤخاذ هاذا المهار عقوباة لاه وال يسالم لهاا، باال شاك أناه هاذا 

بطوعه واختياره يؤخذ منه، وال يترك عنده، وماع ذلاك ال  المجرم لو تركت فلوسه عنده ألفسد فيها، فمثل هذا دفعه
يسلم للمرأة ألن النبي صلى هللا عليه وسلم عن مهر البغي، يصرف في المصارف الخبيثاة الدنيئاة، هاي ال يجاوز 
لهاااا أن تأخاااذه، ألناااه منهاااي عناااه، هاااي منصاااوص عليهاااا أنهاااا ال تساااتحقه، منصاااوص فاااي الحاااديث أن المااارأة ال 

ق ما يدفع لها في مقابل الزنا، لكان معناى هاذا أناه يتارك ماع الفااجر الخبياث؟ ال ال، هاذا دفعاه تستحقه، ال  تستح
ال لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها، ........، إي نعم.  بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وا 

 ....طالب:...........
 مطعمة األيتام.

 ..طالب:...........
 إي ال ما يصلح.

 :..........طالب
مطعمااة األيتااام، تعاارف البياااع، إيااه مااا يصااالح أباادا ، بالنساابة للمااارأة داخلااة دخااول أولاااي فااي الحااديث، ال تساااتحقه، 

 وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له؛ ألنه بذله بطوعه واختاره، فيؤخذ منه.



 ..طالب:...........
ال ل و ترك مثال  ال سيما في بعض البلدان التي تتهاون ال هو فجر بها، وثبت عليه، وبذل هو بطوعه واختياره، وا 

في هذه الفاحشة، أغرى بها جمع من النسوة، فمثل هذا يؤخذ عقوبة له وتعزيرا  له، ومع ذلك الحد  ثابت له، الحد 
يثبت عليه، يعني افترض المسألة في الربا، لو شخص يقول: أنا أعرف أن المرابي ليس لاه إال رأساه مالاه، فبعقاد 

ربااا ومهمااا بلغاات النساابة أبااى وافااق، وفااي النهايااة ال أدفااع إال مااا أخااذت، يمكاان ماان هااذا  أو يقااال: المرابااي عقااد 
صاحب المال ال يؤخذ إال رأس ماله، ال يجوز أن يؤخذ أكثار مان ذلاك، وماا عاقاد ع لياه الثااني يؤخاذ مناه تعزيارا  

ال هذا بيستمر، نعم؟  له، وا 
 طالب:...........
 موال مقابل أيش؟ ....... لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية وال بطرق غير شرعية؟ أمواله لكن هذه األ
 طالب:..........

إذا كان بطرق غير شرعيه يعزرون بها، يعزرون بأخذه، ال سيما وأن وجاودهم بانفس المعصاية هاذه، يتجاه متجاه 
 نعم.

 طالب:...........
 نه وبين مهر البغي.وين.............طيب، وش وجه المقارنة بي

 طالب:...........
وحلاوان هو مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كساب الحجاام بكثيار، وماع ذلاك قاال: أطعماه ناضاحك، 

، وفسره األمام بأنه نعم رشوته، حوال الكاهن والكاهن الذي يدعي علم الغيب، هو رشاوته يعناي ماا يعطااه الكاهن
ى أن يتكهن، يعني مان أجال الكهاناة، وشابه ماا يعطاى الكااهن بالشايء الحلاو؛ في مقابل كهانته هو ما يعطى عل

، دون كلفة وال مشقة. ََ   ألنه يأخذه سهال  مسيرا 
، الضاااري المولااع بالصاايد المجتاارئ عليااه العااارف قااال مالااك رحمااه هللا : أكااره ثماان الكلااب الضاااري وغياار الضاااري 

ن الكلااب ألنااه فااي الحااديث الكلااب مطلااق، وأل هااذه جنساايه بااه، وغياار الضاااري يعنااي غياار المعلاام، فمالااك يكااره ثماا
فيشمل الضاري وغير الضاري لنهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ثمان الكلاب، وأطلاق فشامل الجمياع، مان 
قتل الكلب شخص عند كلب، وافتارض أن هاذا الكلاب اقتنااؤه حارام، أو اقتنااؤه حاالل، مان قتلاه هال يضامن وال ال 

 .يضمن؟ وش الحاجة
 طالب:...........

 ال المعلم، من قتل الكلب، ها؟
 طالب:...........

ال يضمن مطلقا  ألنه ليس بمال، فال يضمن كآالت اللهو، وعناد مالاك يفارق باين الماأذون باتخااذه وغيار الماأذون 
من مطلقا ، باتخاذه فيضمن بهذا وال يضمن بغير المأذون باتخاذه، وأبو حنيفة  يضمن مطلقا ، عند أبي حنيفة يض

 ولعل رأي اإلمام مالك متجه عين ينتفع بها والمسألة فرع عن بيعه، فمن قال: بيعه جائز نعم؟
 طالب:...........



المعلاام يجااوز علااى هااذا، مااا دام يضاامن فهااو يجااوز بيعااه؛ ألنااه مااال، وعنااد مالااك والشااافعي لاايس بمااال مطلقااا  فااال 
  يضمن وعند أبي حنيفة يضمن مطلقا ، نعم.

 أحسن هللا إليك.طالب: 
 بسم هللا الرحمن الحريم 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا .
 باب السلف وبيع العرو  بعضها ببع .قال المصنف رحمه هللا تعالى: 

 وتفسدير :مالدك قدال وسدلف بيع نع نهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نأ :بلغه نهأ مالك عن يحيى حدثني
 الوجده هدذا علدى بيعهمدا عقددا فدإن وكذا كذا تسلفني أن على وكذا بكذا سلعتك آخذ للرجل الرجل يقول أن ذلك
  .جائزا   البيع ذلك كان منه اشترط ما السلف اشترط الذي ترك فإن جائز غير فهو
 أو القسدي أو ريبديثاإل  مدن بداالثواب لقصدبيا أو الشدطوي  أو الكتدان مدن الثوب يشترى  ان بأس وال :مالك قال

 يددا الثالثدة أو بداالثنين الواحد ذلك شبهأ وما والشقائق اليمانية بالمالحف المروي  أو الهروي  الثوب أو الزيقة
  .فيه خير فال نسيئة ذلك دخل فإن واحد صنف من كان نا  و  أجل إلى أو بيد
ن بعضا   ذلك بع  شبهأ افإذ اختالفه فيبين يختلف حتى يصلح وال :مالك قال  منده يأخذ فال سماؤهأ اختلفت وا 

 يأخددذ أو أجددل إلددى القددوهي أو المددروي  مددن بددالثوب الهددروي  مددن الثددوبين يأخددذ نأ وذلددك أجددل إلددى بواحددد اثنددين
 اثندان منهدا يشدترى  فدال الصدفة هدذه علدى األجنداس هدذه كاندت فدإذا الشدطوي  مدن بدالثوب الفرقبدي مدن الثوبين
  .أجل إلى بواحد

 انتقددت إذا منده اشدتريته الدذي صاحبه غير من تستوفيه نأ قبل منها اشتريت ما تبيع نأ بأس وال :مالك الق
 .ثمنه

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، السلف: وهو عند أهال الحجااز السالم، 
 بكتاب، وهكذا. وبيع العروض عروض التجارة، بعضها ببعض، تبيع سيارة بأرض، ثوب

، هذا فيه إعضال، حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قال:
لكن وصله أبو داود والترماذي وقاال: حسان صاحيح والنساائي مان طرياق أياوب الساختياني عان عمارو بان شاعيب 

إذا كاان الماراد بالسالف ماا ذكرناا السالم، يشاتري  عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون حسنا ، نهى عن بياع وسالف،
منه المائة الصااع بعاد سانة بمائاة رياال حالاة، ويشاترط علياه أن بيعاه سايارة أو كتااب أو أرض أو ماا أشابه ذلاك، 
فنهى عن بيع وسلف، يعني لوال السلف ما تم البيع، ولوال البيع ما تم السلف، الذي هو السلم، قال مالك: وتفسير 

يقاااول الرجااال للرجااال: آخاااذ سااالعتك بكاااذا وكاااذا، علاااى أن تسااالفني كاااذا وكاااذا، آخاااذ ساااعلتك آخاااذ سااايارتك ذلاااك، أن 
بخمسين ألاف علاى أن تعطيناي أو تسالفني مائاة صااع بمائاة رياال، فاإن عقادا بيعهماا علاى هاذا فهاو غيار جاائز، 

إال مان أجال السالف، فاإن  التهامهما على قصد السلف بزيادة؛ ألن السلف ما تم إال من أجال البياع، والبياع ماا تام
ترك الذي اشترط السلف ما اشترط مناه كاان ذلاك البياع جاائزا ، قاال: آخاذ سايارتك بخمساين ألاف علاى أن تحضار 
لاي خمسامائة صااع بعااد سانة بخمسامائة ريااال أنقادها اآلن، كياف نصااحح هاذا العقاد؟ بإلغاااء أحادهما، بإلغااء أحااد 

السيارة، أو العكس ونظير ذلك البيع المنتهي أو التاأجير المنتهاي الصفقتين، إما أن نقول: سلف فقط، ويلغى بيع 



بالتمليك، كثير من الناس ما سامع الفتاوى، وأبارم العقاد يشاتري هاذه السايارة بمبلاغ كاذا، كال شاهر ألفاين رياال لمادة 
ممناوع، أفتاى  ثالث أربع سنوات، ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كاذا يملكهاا علاى أن......مبلاغ كاذا، أوال  العقاد هاذا

عائر بين الطارفين، عقادين ذالعلماء بتحريمه، صدرت فيه فتوى بتحريمه، وجه المنع بيعتين في بيعة،  والضمان 
في عقد ضمان ذعائر يوقع في إشكال، وكلما يوقع إلى شقاق ونازاع فإناه ممناوع فاي الشارع، الغارر فاي البياع أماا 

أناه إذا كانات الساعلة بيعات بهاذه الطريقاة، ثام احترقات بعاد  التأجير ما فاي غارر، المقصاود وشاو علياه، المقصاود
ساانة، ماان ضاامان ماان؟ ماان ضاامان، إذا قلنااا: إنااه بااائع مااا علاايش، نعاام. إذا قلنااا إيجااار فهااو ماان ضاامان المااؤجر؛ 
ذا قلنا: بيع فهي من ضامان الباائع، وكال واحاد مانهم يقاول: الضامانة علياك، هاذا ماا  ألنها أمانة بيد المستأجر، وا 

ي إشكال؟ يوقع في إشكال، ومثل هذا اإلشكال ال ياأتي الشارع بجاوازه، كال عقاد يفضاي إلاى نازاع أو شاقاق يوقع ف
فإناه ال يجااوز فااي الشاارع، إن صااححه يثباات أحااد العقاادين إماا أن يكااون أجاارة باادون بيااع أو بيااع باادون أجاارة، كيااف 

 اصطلح الضمان يكون من؟
 ...طالب:...........

ثال : الضمان مفروغ منه ثام أمان هاذه السايارة، لاو يقاول لاك: الضامان هاذه مشاكلة ال شوف يا أخي، لو قول لك م
منحلة، السيارة مؤمنة، نقول: إذا كان الحل غير شرعي، فليس بحل، الحل الغير شرعي ليس بحل؛ ألننا بواسطة 

أفتااى العلماااء هااذا الحاال نقاار محاارم ثاااني، فنقااع فااي إشااكال آخاار، الضااامن فااي مااا بعااد إذا احترقاات الساايارة، قااال: 
بتحريم التأمين بعد، ثم نقع في إشكال وحرج آخر، فهذا ليس بحل، لكن لو تراضايا علاى أن يكاون الضامان علاى 

أو نقااول: إن التااراض ال يحاال جميااع  } إال أن تكااون تجااارة عاان تااراض {أحاادهما، هاال نقااول: إن التراضااي مقبااول 
ز ال يجوز بحال، المقصود أن العقد من أصله ال يصح، اإلشكاالت، لو تراضوا على الربا بعد، يجوز وال ما يجو 

ولذا أفتى العلماء بتحريمه وأنه ال بد من نقضاه، وتصاحيحه بإمضااء أحاد العقادين كماا هاو كماا قاال اإلماام مالاك 
رحمه هللا في هذه المسألة، تصحح البيع فقط تبطال السالف، تصاحح السالف فقاط تبطال البياع، وهناا قاول: صاحح 

 البيع، أو صحح البيع وأبطل اإلجارة، نعم. اإلجارة وأبطل
 ..طالب:...........

الوعاد ماا يترتاب عليااه حكام، لاو قاال: إذا سااددت، لاو ساددت هاذه األقساااط مان غيار إخاالل بهااا، أناا أسااعدك فااي 
ثم  بيعها، وأنزل لك من قيمتها؛ ألنه فيما بعد،.... اآلن متفقون على ثمن البيع من اآلن سدد ثمانة وأربعين قسط

بعااد ذلااك تسااتحقها بمبلااغ كااذا، بعااد أربااع ساانوات بمبلااغ عشاارة آالف، بعااد أربااع ساانوات احتمااال أن الساايارة تسااوى 
 ثالثين ألف، واحتمال ما تسوى وال خمسة آالف، ظاهر وال مو بظاهر؟ أما مجرد الوعد ما يترتب عليه حكم؟

 طالب:..........
 ال ال، اشتمل على عقدين، الوعد ما هو ببيع.

 الب:..........ط
ال هاام قباال ينصااون، قباال الفتااوى بااالتحريم، ينصااون واتضااح الضاامان أنااه علااى البااائع، علااى الطاارف األول، هااذه 
انتهى اإلشكال صار عقاد واحاد عقاد إيجاار وال يقاول بمناع عقاد اإليجاار، شاوف اآلن التصاحيح عناد مالاك رحماه 



وقل مثل هذا لو تارك البياع وثبات السالف،  ،البيع جائزا  فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك هللا: 
 فالسلف ثابت باإلجماع، نعم شو؟

 طالب:...........
ال ال هااو فاسااد ماان األصاال لكاان يمكاان تصااحيحه، عقااد الربااا اآلن أناات أخااذت ألااف بااألف ومائااة، لااو تااروح للااي 

} ك، يصاح يصاير ألاف باألف، المقصاود أناه أقرضك بزيادة بربا وتقول له: الربا حرام، قال:......المائة ننزلها عن
 أنت جاءتك الموعظة من هللا وهو قبل خالص انتهى اإلشكال. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم {

  طالب:...........
 هو هل هو فاسد وال باطل، هل يمكن تصحيحه أو ال يمكن تصحيحه، على؟

 طالب:...........
بتارك أحاد العقادين، صاحح أحادهما ولام يصاحح اآلخار، إي ماا هاو ال هو اآلن ما ذكر التصاحيح بهاذه الطريقاة، 

 ببعيد، فإن ترك الذي اشترط، ترك الترك تصحيح.

ثياب ناعمة من  أو القصبي ، ثياب منسوبة إلى شطان يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أقال مالك: وال بأس 
نسابة إلاى قاس موضاع باأرض مصار  القساي أو نسابة إلاى إثرياب قرياة بمصار أيضاا ، ريبايثثواب من اإلباأل كتان

، يقال: نسبة إلاى أو الزيقة ومنها الثياب القسية وجاء النهي عن لبسها؛ ألنها نوع من حرير ألنها ثياب من حرير
أو  ، نساابة إلااى هاارات بخرسااانأو الثااوب الهااروي  زيااق محلااة بنيسااابور وبعضااهم ماان ينساابها إلااى صااعيد مصاار،

، وهي التي يلتحف بهاا الماالءة التاي بالمالحف اليمانية يع شيء من هذا الثيابنسبة إلى مرو بفارس، يب المروي 
، يبياع ثاوب شاطوي أو إثريباي أو قساي أو وما أشبه ذلاكق األزر الضيقة، والشقائ يلتحف بها، بالمالحف اليمانية

، بيااد أو إلااى أجاال الواحااد باااالثنين أو الثالثااة ياادا   هااروي أو مااروي بملحفااة، أو مبلحفتااين أو بااثالث ماان الشااقائق،
ن كااان ماان صاانف واحااد فااإن  يجااوز التفاضاال ويجااوز النسااأ، الواحااد ب االثنااين أو الثالثااة ياادا  بيااد أو إلااى أجاال، وا 

، أوال  هاذه الثيااب ليسات ربوياة يجاوز فيهاا التفاضال والنساأ، ماع التفااوت واالخاتالف دخل ذلك نسيئة فال خير فيه
ن فيها، لكن إذا كانت من صنف واحد وال مز  ية ألحدهما على اآلخر، اإلمام مالك يمنع التفاضل ويمنع النساأ، وا 

كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فال خير فيه، لماذا؟ من صنف واحد ثوب هروي بثوب هروي تفصاال 
واحد والطاول والمقااس وناوع القمااش واحاد، مان أي وجاه؟ فياه نسايئة، تعطيناي هاذا الثاوب اآلن وأعطياك إيااه بعاد 

، واتفقنااا علاى أن الثياااب ليساات ربوياة، هااو إن دخال فيهااا مااال، لاو قااال: ثاوب بثااوب وعشاارة، اتجاه مااا تقااول، سانة
 لكنه ثوب بثوب، فما وجه المنع؟ نعم؟

 طالب:..........
نعم يرى أن المناافع اتحااد المناافع كاتحااد األصاناف الربوياة، اتحااد المناافع فاي السالع كاتحااد األصاناف الربوياة، 

  ر فيه.ف ال خي
، يعناي اختالفااه باي ن، مااا يقاول: اإلمااام مالاك يمنااع عاان ختالفااهيظهار ا فيبااين ،قاال مالااك: وال يصالح حتااى يختلاف

التطااابق وباادل مااا هااي بخمسااة أزره أزرار نحطهاان أربااع، علااى شااان يصااير فاايهن اخااتالف، هااذا اخااتالف؟ هااذا 
ََ اختلفاات األصااناف عنااده، اخاتالف غياار بااي ن، فاال يكفااي عنااد مالااك، إذا كاان االخااتالف بااي ن اخ تلفاات المناافع إذا 



فيبين يعني يظهر اختالفه ظهورا  واضحا ؛ ألن اتحاد المنافع كاتحااد األصاناف عناده واخاتالف المناافع كااختالف 
األصناف، لكن هل يوافق اإلمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهاذا جعلناا جمياع األماوال ربوياة، ماصاة بماصاة، 

اآلن ويسالم لناا بعاد سانة مثلاه، متحادة المناافع عناد مالاك  أخرى، هذه سوا مثله نعطياه هاذهة ماصة مطابقة لماص
يجوز وال ما يجوز؟  ال يجوز، وال شك أن هذا فيه شيء من التضاييق، قاد يكاون الاداعي لاذلك ماع اتحااد المناافع 

يني مثله بعد سانة مطاابق وتطابق األوصاف عدم االحتياج إليها في هذا الوقت، أعطيك الثوب هذا على أن تعط
لااه تمامااا ، أنااا عناادي ثياااب وأناات مااا عناادك بعااد ساانة أنااا أحتاااج إلااى ثااوب، يمنااع وال مااا يمنااع؟ عنااد مالااك المنااافع 
واحدة فيمنع، وعند غيره ما فيه إشكال؛ ألنه لايس برباوي، اتحااد المناافع إذا اتحادت المناافع صاار الصانف واحاد، 

 تقدم معنى هذا.
 يه التفاضل والنسأ؟يعني يمنع ف طالب:

 يمنع النسأ، وأيضا  التفاضل، لكن..
 طالب:.........

ال هو تقدم لنا مرار في األمثلة التي مرت بنا أنه يارى أن اتحااد المناافع حتاى فاي اإلبال، اإلبال تأخاذ رحاول ماثال  
ر ماا فاي باأس، باثنتين من جنسها ال يجوز، لكن تأخذ رحول بأربعة حشو أربعة من الحشاو ومان البكارات الصاغا

 اختالف المنافع.
 طالب: والنص؟

 أي نص؟
 طالب:...........

إي مااا يخااالف لكاان هاال فيااه مااا يمنااع ماان أن يباااع شاايء بجنسااه، مطااابق لااه تمامااا ، واحااد باااثنين أنااا محتاااج اآلن 
 رحول، ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة اللي بتجي.

 طالب:............
 والسالم؟اللي فعله النبي عليه الصالة 

 طالب:...........
ال هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كلها، وأشار إلى منافع منهاا، شاوف وماا أشابه ذلاك، شاوف يقاول 
لك: وال بأس أن يشترى الثوب مان الكتااب أو الشاطوي أو القصابي بااألثواب مان اإلثريباي أو القساي أو الزيقاة أو 

ليمانية، المالحف تختلف اختالف جذري عن الثياب، المالحاف أجلاة يجلال الثوب الهروي أو المروي بالمالحف ا
بها على البدن، وكذلك األزر الثيقة التي هي الشقائق، يختلف هذا عن هاذا، واختلفات منافعهاا، وعلاى هاذا يجاوز 

ن كاان مان صانف واحاد فاإن دخال ذلاك نسايئة فاال خيار فياه، يعناي هاوري  الواحد باالثنين يدا  بيد أو إلاى أجال، وا 
بهااروي متطااابق، كااويتي بكااويتي قطااري بقطااري مااا يجااوز عنااده؛ ألنهااا منااافع متحاادة، فعنااده اتحاااد المنااافع كاتحاااد 
األجناس، واختالف المنافع كاختالفها، قال مالك: وال يصلح حتى يختلف، فيبين اختالفه، يظهر االختالف، تبيع 

لف، لكن تبياع ثاوب بثاوب مسااوي لاه مان كال وجاه ثوب بكوت، ما يخالف عنده، تبيع ثوب ببشت مشلح، ما يخا
ال، إذا اختلااف ماان كاال وجااه اخااتالف ظهاار االخااتالف البااي ن ال بااأس، أمااا االخااتالف اليسااير لتصااحيح العقااد مااا 



ن اختلفات أساماؤه فاال يأخاذ مناه اثناين يكفي عند مالاك رحماه هللا، فيباين اختالفاه،  فاإذا أشابه بعاض ذلاك بعضاا  وا 
ن بواحد إلى أجل اختلفت أسماؤه كله مورد من بلاد واحاد  علاى مقااس واحاد، لكان هاذا تورياد الدفاة وهاذا تورياد ، وا 

ن اختلفاات  األصاايل، ساامي هااذا األصاايل ساامي هااذا الدفااة وهااو ماان بلااد واحااد ومصاانع واحااد يكفااي وال مااا يكفااي، وا 
ذا يكتاااب علياااه األسااماء هاااذه مااا تاااؤثر عنااد مالاااك رحمااه هللا، يعناااي األصاايل والدفاااة يااوردان مااان مصاانع واحاااد، هاا

األصيل وهذا يكتب عليه الدفة، تبياع علاي ثاوب مان الدفاة بثاوب مان األصايل، وهاو مان مصانع واحاد، علاى رأي 
ن اختلفاات أساماؤه فاال يأخااذ مناه اثناين بواحااد إلاى أجاال،  اإلماام ماا يكفااي؛ ألن العبارة باألساماء العباارة بالحقاائق، وا 

، أو القاوهي إلاى أجال أو يأخاذ الثاوبين مان الفرقباي من المروي  بين بالثو بالثوبوذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي 
كاناات هااذه  نبااالثوب ماان الشااطوي فااإ يقولااون: نساابة إلااى فرقااب كالقنفااذ موضااع أو هااي قباااب باايض ماان كتااان،

، ويجاوز يادا  بياد، شاوف جعال الثيااب أصاناف األجناس علاى هاذه الصافة فاال يشاترى منهاا اثناان بواحاد إلاى أجال
يجااوز أيااش، يجااوز فيهااا التفاضاال وال يجااوز فيهااا النسااأ، يجااوز فيهااا التفاضاال وال يجااوز فيهااا تحاات جاانس واحااد، 

النسااأ، الثياااب القسااية والزيقيااة والهرويااة وغيرهااا أجناااس أو أصااناف تحاات جاانس واحااد، فيجااوز فيهااا مثاال أجناااس 
األجناس فبيعوا كياف شائتم  )) إذا اختلفت هذهالربوية، تمر ببر شعير بتمر يجوز التفاضل لكن إذا كان يدا  بيد، 

منااه  ( فجعاال الثياااب أجناااس لكاان مااع المالحااف أصااناف، يجااوز فيهااا األمااران، يقااول: فااال يأخااذإذا كااان ياادا  بيااد (
بااالثوبين ماان الرمااوي أو القااوهي إلااى أجاال أو يأخاااذ  وذلااك أن يأخااذ الثااوبين مااان الهااروي  اثنااين بواحااد إلااى أجاال،

إذا كانات هاذه األجنااس علاى هاذه الصافة فاال يشاترى منهاا اثناان بواحاد  الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي،
 إلى أجل، أما اثنان بواحد حالة جائز كما تأخذ صاعين من التمر بصاع من البر أو العكس.

؛ ألن االساااتيفاء عناااده خااااص بالطعاااام، قبااال أن قاااال مالاااك: وال باااأس أن تبياااع ماااا اشاااتريت منهاااا قبااال أن تساااتوفيه
منه، يعني إذا دفعت الاثمن وتمات الصافقة يجاوز أن  صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنهمن غير  تستوفيه

تبيعه ولو لم تقبض، ولو لام تساتوفي؛ ألن االساتيفاء خااص بالطعاام، لكان هال ساائر السالع مقيساة علاى الطعاام، 
: وما إخال بقية السالع إلاى وفي الحديث: نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وابن عباس يقول

كاذلك، يعناي مثاال الطعاام وجماع ماان أهال العلام ياارون أناه ال يجااوز البياع قبال القاابض فاي جمياع الساالع، وهاذا هااو 
األحوط، ال يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشارعي المعتبار، وهناا القابض فاي كثيار مان صاور 

دياد بالياباان وتبيعاه وأنات بمكاناك، أو خشاب بالبرازيال تبيعاه وأنات المعامالت ال قيمة له، وال وجود لاه، تشاتري ح
بمكانااك، هااذا تسااااهل شااديد هااذا، يعناااي لااو قلنااا بقاااول اإلمااام مالااك رحماااه هللا هااو ياارى أن يجاااوز أن يباااع، لكااان 
ن قاال  الجمهور ال، قول ابن عباس صريح في هذا الباب، والحديث نهى أن تبتاع السالع يشامل الطعاام وغياره، وا 

 عضهم: إنه مخصص بالطعام، نعم؟ب
 طالب:........

 ما أعرف وهللا، ما أعرف لذكر ألحد من الصحابة، نعم؟
 طالب:.......

 ال، يجوز فيها التفاضل لكن ال يجوز فيها النسأ أي؟
 تختلف منافعها يا شيخ..؟طالب:...



 ة الثوب العماني، يختلف؟كيف تختلف... ثوب من المروي والهروي، يعني منفعة الثوب المغربي مثل منفع
 طالب:........

 ما فيه إال البرنس اللي فوقه....، المنفعة وال تغطية البدن والتدفئة.
 طالب:.......

واإلمام مالك تحسس مان هاذه األماور خشاية أن يكاون فيهاا خفاي، مثلماا قناا ماد عجاوة، صااع تمار بصااع ودرهام 
د ودرهام بمادين وش المقصاود أال يكاون الماد فاي مقابال أيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصااعين عجاوة، ما

المد والمد الثاني في مقابل الدرهم، يعناي جماع المادين معاا  وبيعهماا باالتمر مان جانس، هاذا بياع مان جانس صااع 
بصاع، نعم، لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافاق الطرفاان علاى البياع، ماا يوافقاون ال باد أن يكاون معاه رهام وذاك 

ذا االشاتراط أن يكاون معاه درهام وذاك..، ال باد أن يكاون فياه خلال، إذ لاو بياع الصااع هاذا بصااع معه صاع، وه
ماان مثلااه مااا قباال إال بزيااادة فالزيااادة موجااودة حقيقااة، كأنااه قااال: صاااع تماار بصاااع ونصااف، والنصااف الثاااني فااي 

وعلاى كال حاال األماام مالاك  مقابل الدرهم، فيدخل الربا من هاذه الحيثياة، وقال مثال هاذا فاي األثاواب عناده واإلبال
يوافاااق علاااى هاااذا وال ماااا يوافاااق بالنسااابة للثيااااب وغيااار الربوياااات، يعناااي ساااواء اتحااادت المناااافع أو..؛ ألن فاااي هاااذا 
تضييق شديد على الناس، كل بضائع الناس يمكن تدخل تحت هذا الباب كل السالع التاي يمكان يحتاجهاا النااس، 

تكفينااي لماادة طويلااة وقلاات لااه: خااذ واحااد ماان هااذه العشاارة علااى أن ومثاال مااا ذكاارت أنااا، أنااا عناادي عشاارة أثااواب 
نمااا علااى ساابيل البيااع، بعاات  تساالمني مثلااه بعااد ساانة، أنااا مااا أحتاجااه اآلن وهااو محتاجااه، ال علااى ساابيل القاارض وا 
ثوب بثوب ألني أنا مستفيد لو تركته يحترق من المؤثرات الجوية يحترق، وهو محتاج له، ويأتيني بمثله والمنفعاة 

احادة ماان كاال وجااه المنفعااة واحاادة، عناد مالااك ال يجااوز لكاان أنااا عناادي أناا لااي مصاالحة وهااو لااه مصاالحة، ولاايس و 
 بربوي فما الذي يمنع من ذلك؟ في ما يمنع ليس بربوي ما في ما يمنع إن شاء هللا تعالى، الباب طويل وال.

 اللهم صلى على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ال
 نعم سم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 
 أجمعين.

 باب السلفة في العرو .قال المؤلف رحمه هللا تعالى: 
رضدي  عبداس بدن هللا عبدد سدمعت قدال أنده: محمدد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني

 الدورق  تلدك :عبداس بدنا فقدال ،يقبضها نأ قبل بيعها فأراد سبائب في سلف رجل عن يسأله ورجل هللا عنهما
  .ذلك وكره بالورق 

 مدن بدأكثر منده اشدتراها ذيالد صداحبها مدن يبيعهدا أن أراد أنده علدمأ وهللا رى ُند فيمدا وذلك رحمه هللا: مالك قال
  .بأس بذلك يكن لم منه اشتراها الذي غير من باعها أنه ولو ،به ابتاعها الذي الثمن
 ذلدك مدن شديء كل كان فإذا عرو  أو ماشية أو رقيق في سلف فيمن عندنا عليه المجتمع األمر :مالك قال

 مدن بدأكثر منده اشدتراه الدذي مدن ذلدك نمد شيئا   يبيع ال المشتري  فإن األجل فحل أجل إلى فيه فسلف موصوفا
 الذي أعطى إن المشتري  صار الربا فهو فعله إذا أنه وذلك ،فيه سلفه ما يقب  أن قبل فيه سلفه الذي الثمن
 ممدا بدأكثر صداحبها مدن باعهدا ي المشدتر  يقبضها ولم السلعة عليه حلت فلما بها فانتفع دراهم أو دنانير باعه
 .عنده من وزاده سلفه ما إليه رد نإ فصار فيها سلفه
 فإنده األجدل حدل ثدم مسدمى أجل إلى موصوفا   كان إذا عرو  أو حيوان في ورقا   أو ذهبا   سلف من :مالك قال
 يعجله العرو  من بعر  يحل ما بعد أو األجل يحل نأ قبل البائع من السلعة تلك المشتري  يبيع أن بأس ال
 السدلعة تلك يبيع نأ وللمشتري  يقبضه قبل يبيعه أن يحل ال فإنه امالطع الإ العر  ذلك بلغ ما بالغا   يؤخره وال
 أخر إذا ألنه ؛يؤخره وال ذلك يقب  العرو  من عر  أو ورق  أو بذهب منه ابتاعها الذي صاحبه غير من
 رجدل علدى بددين رجدل علدى لده ديندا الرجدل يبيع نأ بالكالئ والكالئ بالكالئ الكالئ من يكره ما ودخله قبح ذلك
  .آخر
 شداء ممدن يبيعهدا المشدتري  فدإن يشرب وال يؤكل ال مما السلعة وتلك أجل إلى سلعة في سلف ومن :مالك قال
 الددذي مددن يبيعهددا نأ لدده ينبغددي وال ،مندده اشددتراها الددذي صدداحبها غيددر مددن يسددتوفيها أن قبددل عددر  أو بنقددد

  .يؤخره وال يقبضه بعر  الإ منه ابتاعها
 يقبضده خالفده نبديِ  لهدا مخدالف بعدر  صداحبها من يبيعها بأن بأس فال تحل لم السلعة كانت نا  و  :مالك قال
  .يؤخره وال
 فلدم صداحبها تقاضدى األجل حل فلما أجل إلى موصوفة أثواب أربعة في دراهم أو دنانير سلف فيمن :مالك قال

 مدن أثدواب نيدةثما بهدا أعطيدك :األثدواب عليده الدذي لده فقدال صدنفها مدن دونهدا ثيابدا   عنده ووجد عنده يجدها



 يصدلح ال فإنده األجل ذلك دخل فإن يفترقا نأ قبل يعطيه التي األثواب تلك أخذ إذا بذلك بأس ال نهإ هذه ثيابي
 .فيها سلفه التي الثياب صنف من ليست ثيابا   يبيعه أن الإ أيضا   يصلح ال فإنه األجل محل قبل ذلك كان نا  و 

ك علااى عبااده ورسااوله نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين، أمااا الحمااد هلل رب العااالمين وصاالى هللا وساالم وبااار 
 بعد:

 فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب السلفة في العروض.
عرفنااا أن أهاال الحجاااز يساامون الساالم ساالف، كمااا أنهاام يساامون القاارض ساالف، ومعنااى الساالفة فااي العااروض الااذي 

أخبااار فهااذا الااذي ياادفع الااثمن نقاادا  يشااتري بهااا ثياااب  يظهاار أن المااراد بااه هنااا الساالم، باادليل مااا تحاات الترجمااة ماان
 نسيئة إلى أجل معين، ثم يريد بيعها قبل حلول األجل ممن اشتراها منه أومن غيره يأتي الكالم فيه.

، يحيى بن يحيى الليثي الاراوي عان حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدقال اإلمام: 
: أنااه قااال عاان يحيااى باان سااعيد األنصااار عاان القاساام باان محمااد باان أبااي بكاار أحااد الفقهاااءاإلمااام مالااك باان أنااس 

، عماائم جماع ساب، العماماة سمعت عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ورجل يسأله عن رجال سالف فاي سابائب
ب الزبرقان المز  ب، والجمع العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور: يحجون س  عفران، يعناي يقال لها: س 

يحجون إلى عمامته ويقاال: هاي القطاع مان القمااش كاالمالحف ونحوهاا، وغالاب ماا تكاون مان الكتاان، عان رجال 
، ابن عباس يرى أنه فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك ،فأراد بيعها قبل أن يقبضها سلف في سبائب،

فااي ذلااك سااواء، العاارض مثاال الطعااام عنااد الطعااام،  ال يجااوز بيااع الساالعة قباال قبضااها، وأن الطعااام وغياار الطعااام
وجاااء فااي الصااحيح فااي البخاااري أنااه قااال: وال أحسااب غياار الطعااام إال مثلااه، وال أحسااب غيااره إال مثلااه، لمااا جاااء 
النهااي عاان بيااع الطعااام قباال قبضااه، وهااذا تقاادم بيااع الطعااام قباال قبضااه، وأمااا الطعااام بالنساابة  للطعااام فهااو متفااق 

عنااد اباان عباااس حكمااه حكاام الطعااام، ويشاامله أيضااا : نهااى أن تباااع الساالع قباال أن يحوزهااا عليااه، وغياار الطعااام 
 التجار إلى رحالهم، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، وغير الطعام فال يجوز بيعها قبل قبضها على هذا. نعم؟

 طالب:........
بااد مناه، وأناه معتباار فاي العقاود وأمااا ال  تشااهد لاه، القابض أمارإي موجاود، قاول موجاود، والقااول موجاود، والقواعاد 

للنسبة لما روى اإلمام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو أيضا  رأي الحنابلة، أنه خاص بالطعام، القابض 
خاص بالطعاام أماا الطعاام فاال إشاكال فيهاا، وأماا غياره فيشامله النهاي عان بياع السالع قبال أن يحوزهاا التجاار إلاى 

ص علاى الطعاام ال لتخصايص؛ ألناه تنصايص علاى فارد مان أفاراد العاام بحكام موافاق رحالهم، وهذا عاام والتنصاي
مثل هذا ال ..... بالتخصيص، هم يقولون: كثرة ماا ورد فاي الطعاام تادل علاى أناه مقصاود لذاتاه، يعناي االهتماام 

ة تقدم الكالم بشأن الطعام وكونه يأتي فيه أكثر من نص، يدل على أنه مقصود لذاته والمسألة كما تعلمون خالفي
 فيها.

 طالب: الحنابلة........
ها هذا معاروف عنادهم والرواياات األخارى أيضاا  مشاهورة، أناه قاال: سامعت عباد هللا بان عبااس ورجال يساأله عان 
رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلاك، وش معناى تلاك 

دراهم وبدال  من أن يقبض عماائم سابائب قابض دراهام فكأناه بااع دراهام بادراهم، بااع دراهام  الورق بالورق؟ هذا دفع



بدراهم؛ ألن السلعة ما قبضت ولم يستقر ملك المشتري لها؛ ألن الملك إنما يستقر باالقبض، ماا اساتقر ملكاه لهاا، 
 اس: تلك الورق بالورق وكره ذلك.فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها، هذا رأي ابن عباس قال ابن عب

وهللا أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باأكثر مان الاثمن  ، أي نظنقال مالك: وذلك فيما ن رى 
كالم ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره، حتى يقبضها فاإذا قبضاها جااز  ،الذي ابتاعها به

وذلاك فيماا ن ارى  ء؛ ألنه ثبت ملكه لها واساتقر فاال يمنعاه مان بيعهاا علاى أي أحاد كاان،له أن يبيعها على من شا
، فيتهمااان علااى وهللا أعلاام أنااه أراد أن يبيعهااا ماان صاااحبها الااذي اشااتراها منااه بااأكثر ماان الااثمن الااذي ابتاعهااا بااه

العقااد مكشااوف مجمااع علااى  الساالف بزيااادة، كأنااه كااأن العقااد الحقيقااي بينهمااا دراهاام باادراهم لكاان باادال  ماان أن يكااون 
ن باعهاا مان غياره  تحريمه، يدخلون بينهم هذه السالعة، فاإذا باعهاا مان صااحبها ظهارت التهماة، التهماة ظااهرة، وا 
فالمسألة فيها أخف عند مالاك، يقاول: كأناه أراد أن يبيعهاا مان صااحبها الاذي اشاتراها مناه باأكثر مان الاثمن الاذي 

ة وجعل العقد على هذه السلعة هي السبائب صاوري، لمجارد التحليال، يعناي ابتاعها به فيتهمان على السلف بزياد
مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريباة الشابه مان مساألة العيناة، السالعة مجارد تحليال، وحيلاة للوصاول إلاى ماا 

نااد اباان ، يعنااي عنااد مالاك ال عولااو أنااه باعهاا ماان غياار الاذي اشااتراها منااه لام يكاان بااذلك باأس حارم هللا جاال وعاال،
عباس، عند ابن عباس ال بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان علاى صااحبها أو علاى غياره ال باد مان 
قبضااها، وعنااد مالااك لاام يكاان بااذلك بااأس؛ النتفاااء التهمااة؛ ألنااه اسااتقر ملكااه لهااا بمجاارد العقااد ودفااع الااثمن، ولااو لاام 

هب ابان عبااس أن العارض كالطعاام يمناع بيعاه قبال يقبض عند مالك، فيجاوز النتفااء التهماة، قاال أباو عمار: ماذ
قبضااه؛ ألنااه عنااده ماان ربااح مااا لاام يضاامن، خااالف مااا ضاانه مالااك، قااال اباان عباااس: وأحسااب كاال شاايء بمنزلااة 
الطعام، وحجة مالك ومن يقول بقوله: أن النبي علياه الصاالة والساالم خاص الطعاام تقادمت النصاوص فاي ذلاك، 

فياه أكثار مان حاديث، النباي علياه الصاالة والساالم خاص الطعاام، فإدخاال  نهى عن بيع الطعاام قبال أن يساتوفى،
غيره في معناه بال أصل وال قياس زيادة علاى ماا ناص علياه النباي علياه الصاالة والساالم وال يازاد علاى الانص إال 

 ما جاء عن هللا جل وعال وعلى لسان نبيه عليه الصالة والسالم.
، سلف في رقيق: أعطااه الادراهم فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض قال مالك: األمر المجتمع عليه عندنا

وقال: تحضر لي بعد سنة غالم باألوصااف المنضابطة أو ماشاية: مان اإلبال أو البقار أو الغانم باألوصااف التاي 
، موصوفا : يعني وصف يتميز فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا   يتفقان عليها، أو عروض: من ثياب وغيرها،

، يعناي بعاد سانة فسلف فيه إلى أجل فحال األجال كان كل شيء من ذلك موصوفا  عن غيره، وصف منضبط،  به
لفه فياه قبال أن فاإن المشاتري ال يبياع شايئا  مان ذلاك مان الاذي اشاتراه مناه باأكثر مان الاثمن الاذي سا انتهت السانة،

ارت مجرد حيلة، يعني مثل ما تقادم فاي بعينه، يعني والسلعة ص وذلك أنه إذا فعله فهو الربا ،يقبض ما سلفه فيه
 تعليق اإلمام مالك على كالم ابن عباس: أنه ال يجوز أن يبيعه ممن عقد معه ا لصفقة حتى يقبض نعم؟

 طالب:......
بالعقاد، إياه، ال ماا  هنعم، األصل أن العقاد واجاب ملازم الزم ال يجاوز حلاه إال باتفااق ماع الطارف الثااني فهاو ملكا

لااذي اشااتراها منااه ال يجااوز عنااد مالااك، ماان غيااره ال بااأس؛ ألنااه إذا باعهااا ماان صاااحبها الااذي ....ماان صااابحها ا



اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه بمقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة، لكن لو باعها مان شاخص آخار قبال 
 قبضها يصح عند مالك لكن هل يصح عن ابن عباس؟ ال يصح عند ابن عباس. 

كااان كاال شاايء ماان ذلااك  ، فااإنماار المجتمااع عليااه عناادنا فاايمن ساالف فااي رقيااق أو ماشااية أو عااروضاأل يقااول:
فااإن المشااتري ال يبيااع شاايئا  ماان ذلااك ماان الااذي اشااتراه منااه بااأكثر ماان  فساالف فيااه إلااى أجاال فحاال األجاال موصااوفا  

قالة، ال باأس، باأكثر مان الثمن الذي سلفه فيه، لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم اإل
الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ ألنه إذا باعه بأكثر صاار كأناه بااع مائاة بمائاة وزياادة والسالعة 
هي مجرد حيلة، وذلك أنه إذا فعله فهاو الرباا، يعناي بعيناه صاار المشاتري إن أعطاى الاذي باعاه دناانير أو دراهام 

فيهااا عة التااي باعهااا ولاام يقبضااها المشااتري باعهااا ماان صاااحبها بااأكثر ممااا ساالفه فااانتفع بهااا فلمااا حلاات عليااه الساال
، وذلك هو الربا، لكن لو أقاله وزاده في الوفااء أقالاه مان البياع وزاده فاي ن رد إليه ما سلفه وزاده من عندهفصار إ

بااب حسان القضااء،  الوفاء، لو أن صاحب السالعة طلاب مان المشاتري لماا حال األجال اإلقالاة فلماا أقالاه زاده مان
فياه شاايء وال ماا فيااه شايء؟ مااا فياه تهمااة،، لكان لااو أشاترط عليااه قاال: أقلنااي، هاو نااادم فطلاب منااه اإلقالاة، قااال: 

 أقيلك على أن تزيدني كذا، ال يجوز؛ ألن هذا هو عين الربا، زاده من عنده.
إذا كان موصوفا  إلى أجال  فراد،، بالجمع وفي نسخة باإلقال مالك: من سلف ذهبا  أو ورقا  في حيوان أو عروض

مسمى ثم حال األجال فإناه ال باأس أن يبياع المشاتري تلاك السالعة مان الباائع قبال أن يحال األجال أو بعاد ماا يحال 
، اآلن عرفنا أناه إذا باعاه ممان اشاتراه مناه بادراهم ال يجاوز، لكان إن بعرض من العروض يعجله وال يؤخرهاألجل 

ق إلى سنة، انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطناي دراهام بادل الرقياق، اشتراه منه بعرض من العروض رقي
عند مالاك ال يجاوز؛ ألناه صاار دراهام بادراهم، لكان يقاول: بادل الرقياق أعطناي سايارة، يجاوز وال ماا يجاوز؟ يجاوز 

راهام سايارة، ألن لماذا؟ ألنه يباع به نسيئة، ما في إشكال ماا يادخل بينهماا الرباا، ماا صاار دراهام بادراهم بعارض د
الرقيق الذي اتفق علياه الرقياق لماا قاال لاه: هاذه مائاة ألاف علاى أن تعطيناي بعاد سانة غاالم هاذه صافاته، مضات 
السنة قال: وهللا ما لقيت غاالم  وال عناد غاالم عنادي هاذه السايارة، يجاوز وال ماا يجاوز؟ يجاوز لايش؟ ألن الادراهم 

ونسيئة، ما فيها إشكال، مسائل عملية، واحد ظهار اسامه فاي صاندوق التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد 
التنمياااة العقااااري ماااثال ، وقاااال آلخااار: خاااذ القااارض أناااا ماااا أحتاجاااه ألناااي عااادلت عااان عماااارة األرض، خاااذ القااارض 
وتعطيني بدل ما هي بثالثمائة تعطيني أربعمائة، هذا ربا، ولو قال: تعطيني ثالث مائة يجوز وال ما يجوز؟ هي 

 ين وعشرة في الحقيقية يسدد مائتين وعشرة بدل ثالثمائة يجوز وال ما يجوز؟ ... بستلم ثالثمائة، ها؟مائت
 طالب:..........

.....بستلم ثالثمائة من الصندوق والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض، فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثالثمائة، 
ك نسيئة الصندوق ما يسلم فورا ، كل هاذا ال يجاوز، لكان لاو قاال: هاذا وحتى لو باعه بمائتين وعشرة وهذا نقد وذا

القاارض ثالثمائااة ألااف أعطيااك بهااا ثااالث ساايارات مااثال  أو أربااع ساايارات أو شاايء ماان هااذا، عااروض يجااوز وال مااا 
يجوز؟ يجوز؛ ألنها تباع باه نسايئة، فاال ماانع مان هاذا وكال هاذا مشاروط بإجاازة صااحب العقاد وصااحب الشاأن، 

 ال يفتات عليه.بحيث 
 طالب:.......



ال ما يكفي، ما يكفي، يبيع األرض على حده ويبيع القرض على حده، األرض بأرض وال بدراهم ما يخالف، لكن 
 الدراهم التي مع األرض ال تجوز إال بعروض.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:........
 نعم يبيع...... يبيعه وال ما يبيعه؟ طلع اسمه؟

 طالب:........
 وأنا اسمي ما هو بطالع إال بعد عشر سنين، أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي وأنا تدفع لي الفرق، ها كيف؟

 طالب:.......
بعاارض ماان  سااراهظاااهر هااذا، ظاااهر؛ ألنااه باااع دراهاام باادراهم، دراهاام حالااة باادراهم نساايئة فااال يجااوز، لكاان لااو باااع 

 العروض بسيارات وال بأرض وال بشيء من هذا ال بأس.
 طالب:.........

 نعم؟
 طالب:........

 لو زادت إيه، المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة.
 طالب:.......

 ال ال، ألنه صار دراهم بدراهم وزيادة.
 طالب:...........

علااى  ال، اشااترى دراهاام باادراهم والساايارة زائاادة، يعنااي مائااة ألااف أو ثالثمائااة ألااف بثالثمائااة ألااف وساايارة هااذا الربااا،
على الدورات يعني في مائة شاخص ينتظارون،  سرى عين وال منفعة؟ منفعة، في مزدلفة  سرى، السرى مسألة بيع 

بشاارط أنااك تنتقاال آخاار  سااراكوجاااء شااخص مضااطر فقااال لااألول للااي عنااد الباااب: هااذه خمساامائة ريااال بااع علااي 
د، تطلااع تصااير آخاار واحااد، واحااد، .. مكاااني مااا تاازح تصااير الثاااني ال، تصااير ظلماات الجميااع، تصااير آخاار واحاا

 يجوز وال ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة، يجوز وال ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال، قال مالك. نعم؟
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:.......

لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة، يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مساألة التاورق، إش 
ذا نظرنا إلى أن هذه الزياادة فاي مقابال شايء لون، اآلن المطلو  ب رقيق وأعطاك سيارة ودراهم الفرق بينهما، ال، وا 

 من الثمن المدفوع سابقا ، يصير دراهم بدراهم، فال بد أن تكون بسلعة كلها. 
 قال مالك: من سلف ذهبا  أو ورقا  في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا  إلى أجل مسمى ثم حل األجال فإناه ال
بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبال أن يحال األجال أو بعادما يحال بعارض مان العاروض يعجلاه وال 



، ينقده فورا ، لماذا يعجله لماذا ال يؤخره والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسايئة وبماا دفعاه نسايئة، هااه؟ ألناه يؤخره
بالادين، وهاذا بياع الكاالئ بالكاالئ الاذي ياأتي الحاديث  إذا باعه قبل أن يحل األجل بعرض مؤجل صار بيع الادين

، للنهاي عان ذلاك وقاد تقادم الطعام فإنه ال يحل أن يبيعه قبال يقبضاهأن يكون  بلغ ذلك العرض إال بالغا  ماعنه، 
وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعهاا مناه  أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه،

و ورق أو عرض من العروض يقابض ذلاك وال ياؤخره؛ ألناه إذا أخار ذلاك قابح ودخلاه ماا يكاره مان الكاالئ بذهب أ
، إذا باعها من صاحبها عارف أناه له على رجل بدين على رجل آخر بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا  

ن ماان مااا لاام يقاابض علااى فااالن باااع دراهاام باادراهم، إذا باعهااا ماان غياار صاااحبها باااع الساالعة التااي فااي ذمااة فااال
بالدراهم، وهذا يمشي علاى رأي ابان عبااس وال ماا يمشاي؟ ماا يمشاي علاى رأي ابان عبااس، لكان علاى رأي اإلماام 
مالااك وماان يقااول بقولااه ماشااي مااا فيااه إشااكال؛ ألنااه يجااوز بيعااه قباال قبضااه، ودخلااه مااا يكااره ماان الكااالئ بالكااالئ 

علااى رجاال باادين علااى رجاال آخاار، يعنااي بيااع الاادين بالاادين والكااالئ: اساام والكااالئ بالكااالئ أن يبيااع الرجاال دينااا  لااه 
: يعناي يحفظكام، واسام الفاعال ياأتي } قال مان يكألكام {فاعل بمعنى المفعول أي المكلوء المحفوو في ذماة فاالن 

يعناي مادفوق، وياأتي العكااس  } مان مااء دافااق {: يعنااي مرضاية، و} عيشاة راضاية {وياراد باه اسام المفعااول، مثال 
: يعناي سااترا ، وجااء فاي المساألة الحاديث حاديث ابان عمار: } حجاباا  مساتورا  {م المفعول وياراد باه اسام الفاعال اس

نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحاديث رواه الادارقطني والبيهقاي والحااكم وقاال الحااكم: علاى شارط مسالم ظناا  
، وهاو ضاعيف، فالحاديث ضاعيف، لكان الحكام منه أن موسى هو موسى بن عقبة ولكنه موسى بن عبيدة الرباذي

 الذي هو بيع الدين بالدين نقل اإلجماع عليه.
ال مالك: ومن سالف فاي سالعة إلاى أجال وتلاك السالعة مماا ال يؤكال وال يشارب فاإن المشاتري يبيعهاا ممان شااء وق

أن يبيعهااا ماان ز ، يعنااي ال يجاو وال ينبغااي ،بنقاد أو عاارض قباال أن يساتوفيها ماان غياار صااحبها الااذي اشااتراها مناه
، يعنااي ماا تقاادم ماان جاواز بيااع غيار الطعااام قباال قبضاه يعنااي ماان الاذي ابتاعهااا مناه إال بعاارض يقبضااه وال ياؤخره

  غير من ابتاعه منه، وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم.
ن كانت السلعة لم تحل فال بأس بأن  يبيعها من صاحبها بعرض مخاالف لهاا باي ن خالفاه يقبضاه وال قال مالك: وا 

، أعطاه مائة ألف قال: بعد سنة تحضر لي غالم هذه أوصافه، لما مضى ستة أشهر أو ثمانياة أشاهر قبال يؤخره
حلول األجل قال له: أن ال أستطيع أن أدبار لاك غاالم، يبيعاه علياه بسايارة ال باأس، يقاول: تعطيناي مكاان الغاالم 

عاارض مخااالف، مااا يقااول: تعطينااي غااالم ثاااني وال جاريااة، مااا هااو ببااي ن الخااالف، هااذا لاايس ببااي ن خالفااه، ساايارة، 
وعند اإلماام مالاك: أن االتفااق فاي المناافع نعام كاتحااد الجانس فاي الربوياات، فاإذا اختلفات المناافع وباان اختالفهاا 

  وهذا ال يجوز.صارت أجناس، يقبضه وال يؤخره؛ ألنه لو أخره صار بيع الدين بالدين 
جال فلماا حال األ ، يعني ضبط وصافها،قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل

فقااال لااه الااذي عليااه  ،دونهااا ماان صاانفها ثيابااا  فلاام يجاادها عنااده ووجااد عنااده ، يعنااي طلبهااا منااه تقاضااى صاااحبها
مختلفاة وال باد أن يكاون االخاتالف بي ناا ، عناد مالاك ال باد  ، يعنياألثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه

أن يكااون االخااتالف بي نااا ، ووجااد عنااده ثيابااا  دونهااا ماان صاانفها، فقااال لااه الااذي عليااه األثااواب: أعطيااك بهااا ثمانيااة 
، وفاي بعاض النساخ بادل ثمانياة ثمنهاا، أعطياك ثمنهاا، أناه ال باأس باذلك  إناه ال باأس باذلك أثواب من ثياابي هاذه،



، اختلفات األصاناف الخاتالف المناافع ودخال حينئاذ البياع فاي قولاه إذا أخذ تلك األثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا
(، ثياب بثياب مختلفة اختالفاا  )) فإذا اختلفت األصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا  بيد (عليه الصالة والسالم: 

أ، مثل التمر بالبر اختلاف الجانس يجاوز التفاضال لكان ال يجاوز بي نا ، يجوز فيها التفاضل لكن ال يجوز فيها النس
النسأ، فهذه وجه نظار اإلماام مالاك رحماه هللا تعاالى، أناه ال باأس باذلك إذا أخاذ تلاك األثاواب التاي يعطياه قبال أن 

ألجال ن كان ذلك قبل محال اا  و ، يعني ال يجوز يصلحاألجل فإنه ال فإن دخل ذلك  يفترقا، يعني إذا كان يدا  بيد،
 ، نعم؟ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها ثيابا  إال أن يبيعه  أيضا  فإنه ال يصلح 
 طالب:........

اتحدت من وجه واختلفت من وجه، إي كلها ثياب، لكن هذه ثياب مقطعة وهذه مالحف، وسابق التنصايص علاى 
أن يبياع الثاوب بملحفتاين، تقادم هاذا، أنواع الثيااب عناده، ذكار المالحاف والماالءات وذكار الثيااب، وقاال: ال باأس 

 نعم؟
 طالب:........
 تراك بعيد شوي.
 طالب:..........

 بيع المنفعة، تعريف البيع ما نصوا على المنفعة، ومنفعة مباحة، أو منفعة مباحة، مو في تعريف البيع؟ نعم.
 طالب:.......

ه..، لكان اآلن قال: ماا حكام بياع غيار العاين وا إي بيع المنفعة ال بأس باه، كماا مار فاي دار، ذكاروا هاذا ومثلاوا لا
ن كان ذلك قبل محل األجل فإنه ال يصلح أيضا  إال أن يبيعاه ثياباا  ليسات مان صانف  لمنفعة، بيع االسم مثال ، وا 

 الثياب التي سلفه فيها، يعني فيجوز، سم.
 طالب: أحسن هللا إليك.

 باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن.
 واآلنك والرصاص والشبه النحاس من والفضة الذهب غير من يوزن  كان مما كان فيما عندنا األمر: لكما قال

 بواحدد اثندان واحدد صدنف مدن يؤخدذ بأن بأس فال يوزن  مما ذلك أشبه وما ،والكرسف والتين والقضب والحديد
  .صفر برطلي صفر ورطل حديد برطلي حديد رطل يؤخذ أن بأس وال بيد يدا  
 اختالفهمدا فبدان ذلدك مدن الصدنفان اختلدف فدإذا ،أجدل إلدى واحد صنف من بواحد اثنان فيه خير وال :لكما قال
ن اآلخر الصنف يشبه منه الصنف كان فإن ،أجل إلى بواحد اثنان منه يؤخذ بأن بأس فال  االسدم في اختلفا وا 
  .أجل إلى بواحد اثنان منه يؤخذ أن أكره فأني والصفر والشبه واآلنك الرصاص مثل
 الددذي صدداحبه غيددر مددن تقبضدده نأ قبددل تبيعدده أن بددأس فددال كلهددا األصددناف هددذه مددن اشددتريت ومددا :مالددك قددال

 اشدتريته الدذي غيدر مدن فبعده جزافدا   اشدتريته فدإن وزندا   أو كيال   اشتريته كنت إذا ثمنه قبضت إذا منه اشتريته
 حتدى وزندا   اشدتريته إذا مندك ضدمانه يكدون  وال جزافدا   اشدتريته إذا مندك ضدمانه نأ وذلدك أجدل إلى أو بنقد منه
 ا.عندن الناس أمر عليه يزل لم الذي وهو ،كلها األشياء هذه في ليإ سمعت ما أحب وهذا وتستوفيه تزنه



 والكتم والخب  والنوى  العصفر مثل يشرب وال يؤكل ال مما يوزن  أو يكال فيما عندنا األمر رحمه هللا: مالك قال
 منده واحدد صدنف مدن يؤخدذ وال بيدد يددا   بواحدد اثندان منده صدنف كدل مدن يؤخذ بأن بأس ال نهأ ذلك يشبه وما
نو  ،أجل إلى بواحد اثنان  وما أجل إلى بواحد اثنان منهما يؤخذ بأن بأس فال اختالفهما فبان الصنفان اختلف ا 
 اشتراه الذي صاحبه غير من ثمنه قب  إذا يستوفى أن قبل يباع بأن بأس فال كلها األصناف هذه من اشتري 
  .منه
 واحدد كدلو  والقصدة الحصدباء كاندت نا  و  كلهدا األصدناف مدن النداس بده ينتفدع شديء وكدل رحمده هللا: مالك قال

 .ربا فهو أجل إلى األشياء من شيء وزيادة بمثله منهما وواحد ربا فهو أجل إلى بمثليه منهما
 ن.ما يوز اس والحديد وما أشبههما مباب بيع النح يقول المؤلف رحمه هللا:

، أجااود النحاااس : األماار عناادنا فيمااا كااان يااوزن ماان غياار الااذهب والفضااة ماان النحاااس والشاابهرحمااه هللا قااال مالااك
)) مان اساتمع إلاى قيناة صاب فاي وهو الرصاص المذاب أو الخالص  والرصاص واآلنك الذي يشبه الذهب الشبه
العافيااة، ماان النحاااس والشاابه والرصاااص واآلنااك الرصاااص المااذاب نسااأل هللا السااالمة و  (أذنااه اآلنااك يااوم القيامااة (

وما أشبه ذلك مما ياوزن  والمراد به القطن، والتين والكرسف ، يقول: كل نبت اقتضب فأكل طريا  والحديد والقضب
وال باأس أن يؤخاذ رطال حدياد برطلاي حدياد ورطال صافر  ،فال بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يادا  بياد

ذا تقاربات هاذه المنفعاة مناع رحماه هللا، مناع مان ر، اآلن اإلبرطلي صف مام مالاك فاي الثيااب نظار إلاى المنفعاة، وا 
حدياد والمنفعاة واحادة، ورطال دياد برطلاي وال باأس أن يؤخاذ رطال حالتفاضل، وهنا نظر إلى المنفعة وال ما نظر؟ 

أن مثاال هااذه األمااور صاافر برطلااي صاافر، المنفعااة واحاادة، مقتضااى هااذا الباااب أن يختلااف عاان األبااواب السااابقة و 
   يجري فيها الربا أو ال يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم. 

هاو أجااز رطال حدياد برطلاي حدياد، لكان ال خيار  ،قال مالك: وال خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلاى أجال
ك فباان اختالفهماا فاال باأس باأن يؤخاذ مناه فإذا اختلاف الصانفان مان ذلا في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل،

يعني حدياد باأيش نحااس، حدياد بحدياد يجاوز فياه التفاضال لكان ال يجاوز فياه النساأ، حدياد  ،اثنان بواحد إلى أجل
بنحاس حديد برصاص حديد بكرسف، ال بأس بذلك اختلف الصنفان من ذلك فبان اختالفهما فال بأس بأن يؤخاذ 

فإن كاان الصانف مناه  ني يجوز فيه نوعي الربا، يقول اإلمام مالك رحمه هللا تعالى:من اثنان بواحد إلى أجل، يع
ن اختلفاا فاي االساام مثال الرصااص واآلناك والشابه والصاافر فاأني أكاره أن يؤخاذ مناه اثنااان  يشابه الصانف اآلخار وا 

فر، وهاو ناوع ؛ ألن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد، اآلنك هو الرصاص، الشابه هاو الصابواحد إلى أجل
  من النحاس، فالجنس متحد.

قال مالك: وما اشتريت من هذه األصناف كلها فال بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشاتريته 
، ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟.. تقدم مرارا  أنه يؤول العقد منه إذا قبضت ثمنه
إذا كناات اشااتريته كاايال  أو وزنااا  فااإن اشااتريته جزافااا  فبعااه ماان غياار الااذي  لساالعة مجاارد صااورة،إلااى دراهاام باادراهم وا

، وش الفرق بين الكيل وغيره، المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشاتريت كيال أو اشاتريت اشتريته منه بنقد أو إلى أجل
ن تقبضه من غيار صااحبه الاذي من هذه األصناف كلها فال بأس أن تبيعه قبل أجزاف، قال مالك: وما اشتريت 
، هااذا انتهااى اإلشااكال، إذا كناات اشااتريته كاايال  أو وزنااا ، تبيعااه ماان غياار صاااحبه إذا اشااتريته منااه إذا قبضاات ثمنااه



كنت اشتريته كيال  أو وزنا ، فإن اشتريته جزافا  فبعه مان غيار الاذي اشاتريته مناه بنقاد أو إلاى أجال، هنااك إذا كاان 
األجل، إنما إذا قبضت ثمنه، وأما إذا بياع جزافاا  فبعاه مان غيار الاذي اشاتريته مناه بنقاد كيل أو وزن ال يجوز فيه 

، يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد أما إذا اشاتريته كايال  أو وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا   أو إلى أجل،
مناااك إذا اشاااتريته وزناااا  حتاااى تزناااه  وال يكاااون ضااامانه وزناااا  فإناااه ال ياااتم ملكاااه إال إذا اساااتوفي بالكيااال أو الاااوزون،

، يعنااي وهااو الااذي لاام ياازل عليااه أماار الناااس عناادنا ،وهااذا أحااب مااا ساامعت إلااي فااي هااذه األشااياء كلهااا ،وتسااتوفيه
 بالمدينة رحمه هللا.

، مالك رحمه هللا: األمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما ال يؤكل وال يشرب مثال العصافر والناوى والخابط اإلمام قال
: نبااات أساااود يخلاااط ماااع الحنااااء والكااتم : ماااا يضااارب بالعصاااي حتاااى يناازل مااان أوراق الشاااجر لتأكلاااه الااادوابالخاابط

وال  ،وما يشبه ذلك أنه ال بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا  بيد معروف يصبغ به الشعر، والكتم
صاااعين نااوى نقااد اآلن كااالم يعنااي اثنااان بواحااد صاااع نااوى ب ،يؤخااذ ماان صاانف واحااد منااه اثنااان بواحااد إلااى أجاال

األمار  اإلمام مالك يتكلم في هذه األصناف على أنهاا ربوياة أو ليسات ربوياة؟ لمااذا يمناع األجال؟ هاا؟ قاال مالاك:
، هناك في الصور األولى، وال يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا  حتاى تزناه وتساتوفيه، عندنا فيما يكال أو يوزن 

، هنااك ال ال أو ياوزن مماا ال يؤكال وال يشارباألمار عنادنا فيماا يكاال بعاد ذلاك: وهذا أحب إلي.. إلى آخر، ثام قا
يؤكاال وال يشاارب، المبحااث السااابق ال يؤكاال وال يشاارب، نحاااس وشاابه ورصاااص وقطاان ومااا شاابه ذلااك، هنااا قااال: 

ك أناه ال مثل العصفر والناوى والخابط والكاتم وماا يشابه ذلامما ال يؤكل وال يشرب  األمر عندنا فيما يكال أو يوزن 
بأس أنه يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا  بيد، أباح رحمه هللا تعالى الفضال، ولام يجاز النسايئة، وال يؤخاذ 

إن اختلاف الصانفان فباان اختالفهماا فاال باأس باأن فا منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل، فال يجاوز النساأ فياه،
وما اشتري من هذه األصاناف كلهاا فاال باأس  التفاضل والنسأ، ، يعني يجوز فيهيؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل

إذا قابض ثمناه  ؛ ألنه ليس بطعام، والقبض واالستيفاء خاص عند اإلمام مالك بالطعاام،بأن يباع قبل أن يستوفى
م ، أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهمن غير صاحبه الذي اشتراه منه

  بدراهم والسلعة مجرد حيلة.
ن كاناات الحصااباء : صااغار الحصااى أو الرماال أو قااال مالااك: وكاال شاايء ينتفااع بااه الناااس ماان األصااناف كلهااا وا 

ن كانت الحصاباء والقصاة والقصة اإلسمنت كال ف التي هي الجس كل شيء ينتفع به الناس من األصناف كلها وا 
، يعني أضايق هما بمثله وزيادة شيء من األشياء إلى أجل فهو رباوواحد من ،واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا

المااذاهب فااي باااب الربااا مااذهب مالااك، وأوسااعها أهاال الظاااهر اللااي عناادهم مااا فااي ربويااات إال السااتة المنصااوص 
عليها، وبقية المذاهب بين بين، اآلن لو باع رمل برمل أو حصباء بحصاباء أو جاس بجاس أو إسامنت بإسامنت، 

بهاا الناااس، كايس بكيسااين إسامنت نقااده إلاى أجاال، يجاوز وال مااا يجاوز؟ كاال شايء ينتفااع باه الناااس ماان هاذه ينتفااع 
ن كاناات الحصااباء والقصااة، وش الفاارق بااين الحصااباء والقصااة وبااين اإلساامنت والجاابس، ممااا  األصااناف كملهااا وا 

ن كاان الحصاباء والقصاة فكال واحاد منهماا بمث لياه إلاى أجال فهاو رباا، ينتفع به الناس؟ ال فرق في الحكم عناده، وا 
كيس إسمنت بكيسين ربا، كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثال  يجوز وال ما يجاوز؟ ماا يجاوز عناده، فكال 



واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من األشياء إلى أجل فهو ربا، فإن كان نقدا  
 مع التماثل.جاز، المقصود أنه ال يباع بمثله إال 

 طالب:..............
 ال، ال، ال ما هي بربوية، هذه ما هي بربوية، هذه ليست بربوية، الصواب: أن هذه األمور ليست بربوية، نعم؟

 طالب:..........
 إيه كل هذه األمثلة  تجوز.

 طالب:............
 إيه اللي تقدم؟

 طالب:..........
 مع أنه ينص على التماثل، تماثل المنافع اللي يمنع التفاضل. إيه لكن يمنع األجل، كأنهما صنفان،

 اللهم صلى على محمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمددد هلل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه 

 ء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزا ،أجمعين
 باب النهي عن بيعتين في بيعة.قال المصنف رحمه هللا تعالى: 

 .بيعة في بيعتين عن نهى :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني
 ذلدك عدن فسدئل أجدل إلى منك ابتاعه حتى بنقد البعير هذا لي ابتع لرجل قال رجال   أن :بلغه أنه مالك وحدثني

 .عنه ونهى فكرهه عمر بن هللا عبد
 وبخمسدة نقددا   دندانير بعشدرة سدلعة اشدترى  رجدل عدن سدئل محمدد بدن القاسدم أن بلغده أنده :مالدك عن وحدثني
  .عنه ونهى ذلك فكره أجل إلى دينارا   عشر
 قدد أجدل إلدى ديندارا   عشدر بخمسدة أو نقدداَ  دندانير بعشدرة رجدل مدن سدلعة ابتداع رجدل فديهللا:  رحمده مالدك قال

 نقدد نا  و  أجدل إلدى عشدر خمسدة كاندت العشدرة أخدر إن ألنده ؛ذلدك ينبغدي ال إنده الثمندين بأحدد للمشدتري  وجبت
  .أجل إلى التي عشر الخمسة بها اشترى  إنما كان العشرة
 ندينالثم بأحدد عليده وجب قد أجل إلى موصوفة بشاة أو نقدا   بدينار سلعة رجل من اشترى  رجل في :مالك قال
 بيعتدين مدن وهدذا ،بيعدة فدي بيعتدين عدن نهى قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ؛ينبغي ال مكروه ذلك نإ

  .بيعة في
 أو صددوعأ عشددرة الصدديحاني أو صدداعا   عشددر خمسددة العجددوة هددذه منددك اشددتري  لرجددل قددال رجددل فددي :مالددك قددال

 ال مكدروه ذلدك نإ إحدداهما لي وجبت قد بدينار صوعأ عشرة الشامية أو صاعا   عشر خمسة المحمولة الحنطة
 تجدب أو العجدوة مدن صداعا   عشدر خمسدة ويأخذ يدعها فهو صيحانيا   صوعأ عشرة له أوجب قد أنه وذلك يحل
 ال مكدروه أيضدا   فهدذا الشدامية مدن أصوع عشرة ويأخذ فيدعها المحمولة الحنطة من صاعا   عشر خمسة عليه
 مدن واحدد صدنف من يباع أن عنه نهى مما أيضا   وهو بيعة في تينبيع من عنه نهى ما يشبه أيضا   وهو يحل

 .بواحد اثنان الطعام
الحمااد هلل رب العااالمين وصاالى هللا وساالم وبااارك علااى عبااده ورسااوله نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه أجمعااين، أمااا 

 بعد: 
 فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة.

بيعتين على أن ال يتم منهما واحادة إال بااألخرى أو ال ياتم منهماا إال واحادة مان االثنتاين، يقاول: بأن يتناول العقد 
تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا، بيعتين في بيعة، أو يقاول: أبيعاك كاذا بكاذا حااال  أو بكاذا نسايئة، 

ال لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه ال سلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة ثم يتفقون على ويلزمه البيع على هذا، وا 
إحدى القيمتين، هذا ماا فياه إشاكال؛ ألنهماا فاي مادة خياار وقبال لازوم البياع، لكان يتفقاان علاى العقاد، هاذا الكتااب 
بعشرة نقد أو بخمسة عشر إلى سنة ويثبت العقد على هذا، وال خياار ألحادهما البياع لازم، ويكاون المشاتري متاردد 

عشر والعشرة، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، فكأنه حينئاذ اشاترى العشارة بخمساة عشار، العشارة  بين الخمسة
 المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة.



، ولهاا صاور حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نهى عن بيعتين فاي بيعاة قال:
ي مناي، هاذا فاي البياع وضااح لكان لاو هنااك منفعاة أخارى غيار البياع، كثيرة جدا  ال تنتهي، تبيعني علاى أن تشاتر 

منفعة غير البيع، تبيعني هذه الدار، أو تشتري مني هذه الدار على أن أساكنها مناه بياع وشارط، أو يقاول: أبيعاك 
نهاى هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتاك بكاذا، ال يادخل فاي البيعتاين فاي بيعاة، لكناه يادخل فاي البياع والشارط، 

رجااال قااال لرجاال ابتااع لااي هااذا البعياار بنقااد حتااى  عاان بيعتااين فااي بيعااة، ووضااحه قااول اإلمااام مالااك أنااه بلغااه: أن
رجال قال لرجال  ، قد يقول قائل: لماذا أدخل اإلمام مالك هذا تحت الترجمة، أي أنه بلغه أنابتاعه منك إلى أجل

، إدخاال ن ذلاك عباد هللا بان عمار فكرهاه ونهاى عناهابتع لي هذا البعير بنقد حتاى ابتاعاه مناك إلاى أجال فسائل عا
هذا األثر في الترجمة؛ ألن الذي ابتاعه اشتراه بالنقاد إنماا اشاتراه علاى أناه قاد لازم بيعاه علاى الطارف الثالاث، هاذا 
المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص قال: اشتر لي سيارة بخمساين ألاف واشاتريها مناك بساتين، وكتاب علياه 

ن ألاف قيماة سايارة كاذا، فلازم البياع قبال أن يملاك السايارة، فهام مان هاذه الحيثياة بيعتاان، هماا بيعتاان أن عنده ساتي
للزوم العقد الثاني بنفس الكالم األول، لكن لو كان مجرد وعد، قاال: أناا أحتااج إلاى خمساين ألاف وهنااك سايارات 

منك بستين ووعده ذلك مجرد وعاد ولام يعقاد  قيمتها خمسون ألفا  فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات واشتريها
شاايء وال يلزمااه شاايء ثاام يااذهب الطاارف األول لشااراء الساايارة بناااء علااى ذلااك الوعااد دون عقااد، بمعنااى أنااه يملكهااا 
ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة بخمسين ألف ثم يقول للطرق الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها أو 

ما زال في حل ما أبرم علياه عقاد، مثال هاذا مجارد وعاد ال باأس باه، ماا يادخل فاي مثال هاذا،  ال تريدها؛ ألن ذاك
اإلشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكالمه األول، ويتم العقد على هذا األساس، ويرتب عليه أناه بيعتاين، إضاافة 

لجهاات، نحان ال نلازم إلازام إلى أنه بيع ما ال يملك، بعضهم يقول، بعض الوكاالت يقول: نحن ال نلزمه، بعاض ا
لكن نؤخذ منه مقدم، إذا قلات: اشاتروا لاي سايارة، قاال: نعام هاات خمسامائة رياال ونشاتري لاك سايارة، هاذا اإللازام، 
هذا هو اإللزام، فال يجوز حينئذ، لكن الطرف الثااني فاي حال شاأنه كشاأن غياره مان النااس، حتاى يملكهاا الطارف 

ن انسحب ماا األول ملكا  تاما  مستقرا  ثم بعد  ينظر الثاني في أمره إن كانت حاجته قائمة وأراد اإلقدام فال بأس، وا 
 عليه شيء؛ ألنه مجرد وعد وليس بعقد، لكن لو كان عقدا  صار فيما نهى عنه ابن عمر رضي هللا عنه.

 طالب:.........
ل، وماانهم ماان منااع حتااى هااذا البيااع والشاارط الااذي يختلفااون فيااه ماانهم ماان أجااازه وحماال الشاارط علااى الشاارط الباطاا

الشاارط الصااحيح، يعنااي يبيعااه الاادار علااى أن يااؤجره إياااه شااهرا  ساانة، ويسااتدلون للجااواز بقصااة جماال جااابر، النبااي 
عليه الصاالة والساالم اشاترى مناه الجمال، واشاترط جاابر حمالناه إلاى المديناة، فحملاوا نهاى عان بياع وشارط علاى 

نهي؛ ألن إذا قلناا: حملاه علاى الشارط الفاساد هال يبقاى للحاديث  الشرط الفاسد، لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى
فائدة؟ نعم يبقى له فائدة؟! الفاسد فاسد ماا يحتااج إلاى نهاي، فعلاى ماا يحمال، مار بناا فاي الكاالم علاى العيناة مان 
كالم ابن القايم أنهام مان حمال: نهاى عان بياع وشارط، علاى هاذه علاى صاور العيناة، ومانهم مان حمال بيعتاين فاي 

علااى صااورة العينااة، يعنااي إذا قااال البااائع: أبيااع لااك هااذه الساالعة بمائااة إلااى ساانة وهااو مااا تسااوى إلااى ثمااانين، بيعااة 
ذا باعهااا علياااه بالشااارط األول صاااارت بيعتااين فاااي بعياااة، بياااع  شااريطة أن تبيعهاااا علاااي بااثمن أقااال، بياااع وشااارط، وا 

هاذا ضاعيف عناد أهال العلام، الحاديث العربان مسألة خالفية بين أهل العلم والحاديث عان النهاي عان بياع العرباان 



الااوارد فيااه ضااعيف، وعلااى هااذا ماان أهاال العلاام ماان يقااول: إن أخااذ العربااان هااذا يساامونه العربااون، ماان أكاال أمااوال 
الناس بالباطل بدون مقابل، أنت قلت له: هذه السيارة بخمسين ألف، قال: هاات خمسامائة رياال ألاف رياال إن تام 

ال فهي لي، قالوا: إن ص احب السيارة أخذ هاذا األلاف مان صااحبه دون مقابال فهاو مان أكال أماوال النااس العقد وا 
بالباطال والحااديث لام يصااح، والحاديث، وعلااى كاال حاال الااذي يبطال سااواء صااح الحاديث عنااده أو لام يصااح، نعاام، 
ن لم يصح هو أكل أموال الناس بالباطل، الطرف الثاني الذي ن قالوا: إن صح الحديث فبها ونعمت منهي عنه، وا 

يجياازون مثاال هااذا يقولااون: صاااحب الساالعة تضاارر، أخرجااه ماان موضااع الحااراج، تفاارق الناااس عنااه وزود زاد فااي 
السالعة علاى ماان يساوم، لمااا تفارق الناااس، قاال: هااو أنات، فهااو متضارر هااو يأخاذ هااذا المبلاغ فااي مقابال الضاارر، 

 فهذه وجهة نظر من يصححه ويقول: إنه في مقابل هذا الضرر، نعم؟ 
 ....طالب:.....

الااراجح أنااه إذا ظهاار ماان صاااحبه التالعااب كااان المشااتري ظهاار منااه وباناات عليااه عالمااات التالعااب تؤخااذ منااه 
ن تبي ن أنه غير متالعب وأنه كان أحتيج، يريد هذه السيارة ثم تبي ن أنه يساتغني عنهاا فاي المجلاس  تحزيرا ، نعم وا 

 يعني ترد عليه. نعم؟
 طالب:.......

 إيه؟
 طالب:..........

ال، نحاان نقااول: إذا كااان، هااذا علااى االحتمااالين، إذا كااان البااائع األول ال يلاازم الطاارف الثاااني بوجااه ماان الوجااوه، 
والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة، حتى يملكها الطرف األول، الصورة صحيحة، يصير مجرد بيع، لكان 

 إن ألزمه بالبيع، هو لن يلزمه شرعا .
 طالب:........

الشقاق يحله الشرع هذا، نقاول: هاذا يحلاه الشارع، اللاي يشااقق مان دون حاق بعاض النااس.....، الكاالم ما عليه، 
علااى الشااقاق والناازاع اللااي لااه وجااه، هااذا ال وجااه لااه، يعنااي لااه مستمسااك، اآلن مااا بعااد ملكاات الساالعة، واآلن كيااف 

يشاتري بماا اتفقاا علياه، قبال أن يملاك تلزمني وأنت ما ملكت، فإذا تعاقدا علاى أناه يلزماه الطارف الثااني يلزماه أن 
الطارف األول الساالعة فهااذا يجااوز، هااذا بيااع مااا ال يملااك وهاذا بيعتااين فااي بيعااة، التجااارة كلهااا هكااذا،.... إال طمعااا  
بالربح، هو ما يقبل الربح يقبل الخسارة، نعم إذا تباي ن شاخص إناه يضار بالنااس ياأتي إلاى فاالن ويقاول لاه: اشاتر 

ها منك، ثام ماا يرجاع إلياه ثااني، وياذهب إلاى ثااني وثالاث وراباع، وياؤذي النااس بهاذه الطريقاة لي سيارة أبي أشتري
مثل هذا يعزر، ياؤدب هاذا، لكان ال يلزماه بمجارد هاذا شايء، إذا ألزماه بالشاراء قبال أن يملاك نفاس الشايء، ساواء 

حاد، فاي بيعاة واحادة، أماا يلازم كان المستغل المشتري أو المساتغل الباائع، المقصاود أناه يلازم باالبيعتين فاي عقاد وا
 بعقد واحد ثم الثاني مجرد وعد هذا ما يضر هذا.

 طالب:.......
ال يغلااب علااى ظنااه مااا بعلاام يقااين، يغلااب علااى ظنااه، لااو قلنااا: يقااين صااار أباارم معااه عقااد، أمااا يغلااب علااى ظنااه، 

السايارات إال لغلباة  ظناه فالتجارات كلها، أنت ما تشتري، كل التجارات على هذا، صااحب السايارات ماا شارا هاذه 



أن الناااس بيجااون يشااترون منااه ماان أجاال الناااس، وصاااحب البقالااة مثاال وصاااحب،.... التجااارات كلهااا علااى هااذه 
 الطريقة، لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين، يقين معناه أنه ألزمه، وال يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم.

 سيشتري؟ طالب:
المشتري أنه سيشتري لاه سايارة ويبيعهاا علياه، هاذا مجارد وعاد ماا يلزماه شايء، لاو  سيشتري هذا وعد، والبائع يعد

قااال لااه: وهللا..لكاان هناااك مسااائل وصاافقات فيهااا أضاارار بالغااة، يعنااي جهااات تتصاادى لهااذا األماار صاافقات كبياارة، 
 اشاتر صفقات طائرات مثال ، صفقات مهولة بواخر وأمور عظيماة بمئاات أو ألاوف المالياين، تجايء وتقاول: وهللا

لي هذه الكمية وأناا أشاتريها مناك، ثام روح وخلياه، واحاد اشاترى ناوع مان األلاواح اللاوح بملياون بنااء  علاى أن جهاة 
من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه األلواح، ويبي يكسب مكاسب طائلاة، اشاترى عشارين لاوح بعشارين ملياون، 

لواح وسقفت ماا ترياد بهاا وخاالص جلسات األلاواح عناده، لما ملكها وحازها تبي ن له أن تلك الجهة انتهت اشترت أ
اتصال عليااه مان معبااد ماان المعاباد الوثنيااة، قااال: أناا اشااتريه بخمسااة أضاعاف األلااواح، ابااتالء، يبياع علاايهم وال مااا 

مساألة ألاف ألفاين لاو هاي يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم، والجهاة الشارعية اللاي كانات ترياد أن تشاتري مناه اساتغنت، 
 ف، عشرين مليون؟عشرة آال

 طالب:.......
 ال، بتسعين قالوا، المعبد قالوا بتسعين.

 طالب:.......
 هاه ابتالء ابتالء.

 طالب:.......
ال بد أن تتم وال ما صارت صفقتين، إذا ما تمت ما صاارت صافقة أصاال ، مجارد الوعاد ال يعناي البياع، وال يعناي 

ك، وتمشي وتخلياه، يلازم  بشايء؟! لكان إذا كتاب علياك والتزمات الصفقة؛ ألنه غير ملزم، تقدر تقول: السالم علي
 ووقعت خالص ما في كالم.

 طالب: يا شيخ اإليجار المنتهي بالتمليك هل يدل في بيعتين في بيعة ؟
إذا قلنااا: إن اإلجااارة بيااع تاادخل، إذا قلنااا: إنااا بيااع وقلنااا: منفعااة صااارت مثاال النكاااح، مثاال الصااورة التااي ذكرنااا فااي 

 النكاح.  
وحدثني عن مالك: أنه بلغاه أن القاسام بان محماد سائل عان رجال اشاترى سالعة بعشارة دناانير نقادا  وبخمساة عشار 

ال بخمسة عشر، ما هو باآلن التخيير أثناء مداولة الرأي، قالوا: هذه دينارا  إلى أجل ، كتب عليه أنه بكذا بعشرة وا 
فياه إشاكال، إذا جازم فاي وقات الخياار قاال: اشاتريت  بعشرة نقد وال بخمسة عشر، وجزم على أحاد الثمناين هاذا ماا

نقااد تيساارت العشاارة، خااذ عشاارة، أو بخمسااة عشاار إلااى ساانة، مااا تيساارت العشاارة هااذا مااا فيااه إشااكال، ألنااه مااا ثباات 
البيع إال على واحد منهما، لكن لو ثبت البياع عليهماا، كتاب العقاد أناه بعشارة نقاد، أو بعشارة إلاى شاهر، وبعشارين 

كأنه باع عليه العشرة بعشرين، الطرف الثاني ما في ذمته إال إحدى المبلغين العشرة أو العشرين،  إلى سنة، اآلن
فكأنه باع عليه العشرة بعشرين وهذا عين الربا، اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا  أو بخمسة عشر ديناارا  إلاى أجال، 



العشارة بعشارين، كأناه قاال: هاذه العشارة الحالاة ؛ ألن حقيقاة البياع إنماا فكاره ذلاك ونهاى عناهويلزم البيع على ذلاك 
  أبيعها عليك بعشرين إلى سنة.

أو بخمساة عشار ديناارا  إلاى أجال قاد وجبات  ا  اع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدقال مالك رحمه هللا: في رجل ابت
إنه ال ينبغي ذلاك؛ ألناه ، ال على التعيين، وال في مدة الخيار إنما بعد اللزوم مثلما صورنا ،للمشتري بأحد الثمنين

ن نقاد العشارة كاان إنماا اشاترى بهاا الخمساة عشار التاي إلاى أجال ، إن أخر العشرة كانت خمسة عشار إلاى أجال وا 
يعني مثلما قلنا: أن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر؛ ألنه ثبات فاي ذمتاه نقاد عشارة أو خمساة عشار فكأناه 

  رى الخمسة عشر بعشرة إن قدم.اشترى العشرة بخمسة عشر، إن أجل أو اشت
ن أقال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا  أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمناين 

، مثل سابقه، هناك المالحظ أنه عشرة بخمسة عشر، لكن هنا ديناار بشااة، كأناه اشاترى الشااة ينبغ ذلك مكروه ال
 ربوي؟ يعني هل المسألة نظير ما تقدم، نعم؟بدينار، هذا ربوي وال ما هو ب

 طالب:........
في فرق من الوجهة التي قررناها سابقا  لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلاف يادخل فاي الترجماة، قاال مالاك: فاي 
رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا  أو بشاة موصاوفة إلاى أجال قاد و جاب علياه بأحاد الثمناين أن ذلاك مكاروه 

، يعناي التاردد وهذا من بيعتين فاي بيعاة ،؛ ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعةينبغي ال
في الثمن بين النقود يدخله الربا، بعشرة أو بخمسة عشر، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية، منتفية 

ع بادينار بياع السالعة األولاى بادينار، وبياع الادينار بالشااة فهماا أو غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقاى أناه بيعتاين، البيا
 بيعتان، نعم؟

 طالب:........
ضااع وتعجاال، هااذا ماان باااب ضااع، يثباات الااثمن المؤجاال، تثباات الخمسااة عشاار لماادة ساانة، فااإذا أتااى بهااا فااي السااتة 

 تعالى، لكن ما يشترط األشهر األولى تصير اثنا عشر مثال ، هذا من باب ضع وتعجل ما فيه إشكال إن شاء هللا
هذا، ما يشترط في العقد، يعني بعد تمام العقد ومضى ستة أشهر تيسرت أمور المستدين وقاال: أناا أرياد أن أقادم 

 لك المبلغ على أن تراعيني في شيء من نسبة الربح، إذا حصل هذا ما في إشكال إن شاء هللا.
 طالب:...........

 ال إذا كان في العقد ال.
 .........طالب:..

 ال، صار ثمنين، مثل نقد بكذا وأجل بكذا.
 طالب:............

 وين؟
 طالب:...........

 هذا.. عرض، إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور، إذا لزم البيع قبل أن يحسم بأحد الثمنين فهو ممنوع.
 طالب:.........



 ويكتب عليك، يكتب عليك الثمنين كلهن.
 طالب:........

 ا مدة الخيار ما فيها إشكال، ما بعد ثبت إشكال إلى اآلن، ما فيه إلزام ما فيه.هذ
 طالب:........

 هذا بيع.... هذا نفس المنع هذا المنع إي نعم؟
 على أن أشتري بثمن............؟ طالب:.......

صااور للتوضاايح مااا فيهااا الصااور ال تنتهااي كونااه يفهاام صااورة ال يفهاام بقيااة الصااور العباارة بعمااوم اللفااظ أمااا كااون ال
إشكال، اللهم إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث وعن فهمه هذا اللي ينظر فياه، وال صاور 

  الحديث ما تنتهي أبدا .
، يعنااي قاال مالااك: فاي رجاال قااال لرجال اشااتري منااك هاذه العجااوة خمسااة عشار صاااعا  أو الصاايحاني عشارة أصااوع

ثمن هو المتردد فيه، اآلن الثمن منقود والسلعة متردد فيها، أنا أعطيك دينار مثال ، عكس، هناك السلعة مقدمة وال
هااذا دينااار خااذ علااى أن تعطينااي ماان العجااوة خمسااة عشاار والصاايحاني عشاارة، شااوف اآلن عناادهم... مطاارد أن 

م، ماع الصيحاني أفضل من العجوة عندهم، الصحياني أفضل من العجوة فاي األمثلاة كلهاا العجاوة رخيصاة عناده
( ال )) من تصبح بسبع تمارات عجاوة (أنه ورد فيها النص الصحيح وأن الحكم عند جمع من أهل العلم ال يتعداه 

 يتعداها. ها؟
 طالب:..........

اآلن مرتفاع سااعرها، مااع أنهاا فااي عاارف الناااس ونظارتهم لاايس ماان الناوع الجيااد بناااء علااى الخبار وال لااوال الخباار مااا 
( وأحياناا  يقاول )) من تصبح بسبع تمرات تمار عجاوة (جوة جاء فيها الحديث الصحيح جابت شيء وال.....، والع

)) بسابع تمارات ( فحدد النوع وحدد المكان، وأطلق في بعض الرواياات: )) من تمر العالية (في بعض الروايات: 
، فااإن كاناات ( ويحاارص اإلنسااان علااى أن يتصاابح بااالتمر ليحصاال لااه مااا جاااء ماان الحفااظ ماان الساام والسااحروتاارا  (

ن كانت من المدينة فهو أولى، وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيادة لكان  عجوة كانت أولى، وا 
بعض أهل العلم من الشاراح يقاول: ال باد أن يكاون مان تمار العالياة مان المديناة خااص، ولاو كاان عجاوة لكان فاي 

م يرون أنه ال يدخل الخبر؛ ألن العبرة بالقيد، ماا يكفاي غير المدينة ما ينفع، وأما غير العجوة فكثير من أهل العل
 ما يكفي.. سبع.
 طالب:..........

 ما هو بخاص مسألة، هذه تكون صورة من الصور.
 طالب:........

في العينة، وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه، هي ينتاب كثير مان الصاور، ينتابهاا المناع مان وجاوه 
تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع قد يكون ربا وفيه غرر وفيه جهالة وفي شرط، وفي أماور  ما هو من وجه، قد

 كثيرة وهي صفقة واحدة.



أو الحنطة  قال مالك: في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا  أو الصيحاني عشرة أصوع
، يعناي عكاس الاثمن الساابق، ت لاي إحاداهماالمحمولة خمسة عشر صاعا  أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجب

، وهذا واضح فاي الربوياات يعناي كأناه فاي النهاياة بااع علياه الخمساة عشار صااع ن ذلك مكروه ال يحلأ إحداهما
بعشرة أصوع وهذا ربا، أو باع عليه خمسة عشر صاع من المحمولاة بعشارة أصاوع مان الشاامية أو العكاس، هاذا 

وذلااك أنااه قااد أوجااب لااه عشاارة أصااوع صاايحانيا  فهااو ياادعها ويأخااذ ه ال يحاال فااي الربويااات ظاااهر، أن ذلااك مكاارو 
عليااه خمسااة عشاار صاااعا  ماان  لااهأو تجااب  ، فكأنااه باااع العشاارة بخمسااة عشاار،خمسااة عشاار صاااعا  ماان العجااوة

يشبه ما نهاى عناه  أيضا  مكروه ال يحل وهو  أيضا  الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا 
مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد مان  أيضا  وهو  ، ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة،عتين في بيعةمن بي

، كأنه باع صاع بصاعين، سواء كان من التمر أو مان الحنطاة، والمناع ظااهر فاي مثال هاذا، الطعام اثنان بواحد
 سم.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 باب بيع الغرر

حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى حدثني يحيى عن مالك عن أبي 
 عن بيع الغرر.

ن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غالمه وثمن الشيء من ذلدك خمسدون أومن الغرر والمخاطرة  :قال مالك
ن لدم يجدده ا  و  ثدون ديندارا  فإن وجده المبتاع ذهب من البدائع ثال  نا آخذه منك بعشرين دينارا  أرجل  :فيقول دينارا  

  .ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا  
ن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من إن تلك الضالة أوفي ذلك عيب آخر  رحمه هللا: قال مالك

 العيوب فهذا أعظم المخاطرة
ألنه ال يدرى  ؛من النساء والدوابواألمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون اإلناث  :قال مالك

أم أنثدى وذلدك كلده يتفاضدل  أم ذكدرا   أم ناقصا   أم تاما   أم قبيحا   أيخرج أم ال يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا  
  .ن كان على كذا فقيمته كذاا  ن كان على كذا فقيمته كذا و إ

ثالثدة  ةالرجل للرجل ثمن شاتي الغزير  :ولن يقأوال ينبغي بيع اإلناث واستثناء ما في بطونها وذلك  :قال مالك
  .ألنه غرر ومخاطرة ؛دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه

ألن المزابندة تدخلده  ؛وال يحدل بيدع الزيتدون بالزيدت وال الجلجدالن بددهن الجلجدالن وال الزبدد بالسدمن :قال مالك
خدرج منده ال يددري أيخدرج منده أقدل مدن ذلدك أو أكثدر ن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسدمى ممدا يوأل 

 فهذا غرر ومخاطرة 
ن الذي يخرج مدن حدب البدان هدو السدليخة اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر أل  أيضا  ومن ذلك  :قال مالك

  .ن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخةأل  ؛وال بأس بحب البان بالبان المطيب
ن ذلدك بيدع غيدر جدائز وهدو مدن أنده ال نقصدان علدى المبتداع أجدل بداع سدلعة مدن رجدل علدى فدي ر  :قال مالدك

ن بداع بدرأس المدال أو بنقصدان فدال  المخاطرة وتفسير ذلك أنده كأنده اسدتأجره بدربح إن كدان فدي تلدك السدلعة وا 



كدان فدي تلدك  وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك ومدا ،فهذا ال يصلح باطال  شيء له وذهب عناؤه 
نما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيدع  ،السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه وا 

  .بينهما
ضع عني فيأبى البدائع  :فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع :قال مالك
نما هو شيء وضدعه لده ولديس علدى  ؛بهبع فال نقصان عليك فهذا ال بأس  :ويقول ألنه ليس من المخاطرة وا 

 .ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه األمر عندنا
، الغرر والجهالة توجد فاي كثيار مان العقاود والبياوع إذا كاان معقاود باب بيع الغرريقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

إذا لم تكن تتم اإلحاطة بالسلعة من قبل المشتري فال  عليه ذا أجزاء منها ما يظهر للمشترى ومنها ما يخفى عليه
بااد ماان الغاارر، فااالغرر منااه اليسااير وهااذا متفااق علااى أنااه معفااو عنااه السااتحالة اإلحاطااة، ولااو شاارط انتفاااء الغاارر 
اليسير لتعثر كثير من العقود ولتضرر الناس وللحقتهم المشقة فاي ذلاك، أساس الجادران ال يمكان اإلطاالع علياه، 

قدار الحديد في جوفها هذا ال يمكن اإلطالع عليه، نوع الحديد ومما تتفاوت أقياماه ال يمكان اإلطاالع الجسور وم
عليه، كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه غرر، لكن الغرر اليسير ال شك أن اشتراط انتفااءه عنات ال يمكان 

ده وينظاار فيااه علااى حااده، هااذا قااد الوقااوف عليااه إال بااأن يهاادم البنيااان كلااه ويخلااص كاال نااوع ماان مركباتااه علااى حاا
يكلف أكثر مان قيماة العماارة األصالية، المقصاود أن مثال هاذا الغارر معفاو  عناه لكان الغارر الباالغ الغارر المضار 

( فاال باد )) فإن كذبا وكتما محقت بركاة بايعهم (بالمشتري مثل هذا ال يجوز إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم، 
السلعة فإنه غشه وكتم ما فيه من العيوب محقت البركة، وكذلك المشتري عليه أن  أن يطلع المشتري على عيوب

يطلع الباائع علاى ماا فاي نقاوده مان غشاش وغارر، وكانات النقاود مان الاذهب والفضاة فيهاا الصاحيح وفيهاا الساليم 
ساواء كانات  وفيها المكسر وفيها المغشوش، موجود فيتصور الغرر مان الطارفين، اآلن لماا تسااوت النقاود ريااالت

من فئة خمسمائة أو من فئة مائاة، ساواء كانات نقاد أو بشايك، ماا فيهاا غارر ساواء كانات جديادة مان المؤسساة أو 
خلقة متداولة، ما بينها فرق، فال يتصور الغرر من جهة المشتري، أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغارر، 

 شتري مثل هذا منهي عنه، نعم؟فالغرر الذي ال يحتمل مثله الغرر الكثير المضر بالم
 طالب:...........

ذا كان يعلم به صاار عياب ماا صاار غارر، الغارر الاذي يخفاى علاى  ال الخلل اليسير إذا كان يعلم به صاحبه، وا 
 الطرفين.

 طالب:........... 
 العيب؟

 طالب:..........
هااو ماان تمااام النصااح، يعنااي اشااترى  وهللا اليسااير الااذي تعااارف الناااس علااى التجاااوز عنااه قااد ال يلاازم لكاان أيضااا  

ساايارة، وبناااء علااى أن هااذه الساايارة جدياادة وماان الساايارة ومااا غياار فيهااا شاايء لهااا قيمتهااا عنااد أصااحاب الصاانعة، 
أصحاب الصنف، لكن لو غير فيها شيء، نعم صار في عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار في تردد، 



ََ الطبلااون حصاال فيااه خلاا ل ودخلااوه علااى الوكالااة وشااالوه وركبااوا جديااد، جديااد مثاال األول أناات افتاارض أنااه مااثال 
 مطابق مائة بالمائة، لكن المشتري لو يعرف أنهم غيروا طبلونه األول وركبون ثاني.

 طالب:........
ن لام يكان اللاي جااء معهاا مان بلادها،  أكيد، لكن أمور يسيرة، بنشر الكفر وغيروا كفر من الوكالة هذا ما يؤثر، وا 

 ر هذه تتفاوت، غرر ظاهر هذا؛ ألن بعض الناس يأكل عشرة أضعاف غيره، صحيح غرر كبير هذا.فاألمو 
 طالب:........

 وش....؟
 ................... السعر الذي يدفعه..........طالب:

 لكن من الطرفين محسوب،.. بيأكل بقدر ما دفع؟
 ....... ألنه حاسب السعر تماما .طالب:

شااخص، حاساابه علااى غيااره، هااذا نظياار التااأمين، التااأمين يقولااون: الشااركات تكسااب مبااالغ حاساابه مااو علااى هااذا ال
طائلة، وأنت دفعت ثالثمائة وستين وصدمت بعشرة آالف يقول: الشركة كسبانة، ما كسبت منك كسبت من ناس 
آخاارين وهااذا الااذي أكاال عشاارة أضااعاف مااا كسااب منهااا المطعاام كسااب ماان ناااس آخاارين مساااكين، فااالغرر موجااود 
سواء على البائع في مثل هذه الصاورة أو علاى المشاتري فاي الصاور األخارى، الغارر ماا هاو بيساير يعناي ماا هاو 
هللا قااال: بيأكاال قاادر شااخص وربااع،... عشاارة أشااخاص، يأكاال أكاال، بعااض الناااس يأكاال مسااتعد يأكاال أكاال عشاارة 

 أشخاص.
 طالب:........

لو بدافع شيء، ورأى أناواع وأصاناف بعاض النااس جبال ال، ال، موجود، شوف اإلنسان اللي دخل بنفسية معينة و 
على أن يستوفي كامل ويزيد، بعاض النااس إذا اساتأجر شاقة طلاع الليال والنهاار مخلاي المكيفاات واللمباات وقاال: 

)) ال ياؤمن أحاادكم أناا دافاع دراهام الزم آخاذ حقاي، مااع أناه ال يجاوز لاه أن يساتعملها أكثار ممااا يساتعمل ماا يملاك 
 (.ه ما يحب لنفسه (حتى يحب ألخي

 طالب: أحسن هللا إليك يا شيخ..........
 الواحدة هنا.

 طالب: نص البخاري على الجواز...............؟
 إيه لكن في الجملة في الغالب هؤالء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة، وكل واحد أباح الثاني وحلله.

 طالب:........
 إلشكال إذا جاء بنفسية معينة، دافع مائة ريال بأكل حقي مائتين.ال هاذوال ما فيهم إشكال، لكن ا

 طالب:........
 ............إي نعم...

 طالب:.......



ال بس هذا تصور أن واحد من هؤالء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين مائة رياال إلاى أن يرجعاوا، يباي ياأتي 
 يقول: أنا وهللا دافع أنا بأكل أكثر من.. ال.

 لب:.........طا
 ما يبيعونه حمالت جزاك هللا خير.

 طالب:.........
 إي معروف نعم.
 طالب:.........
 ما يبيعونه، نعم.
 طالب:.........
 مسابقات أيش؟
 طالب:.........

 ثم؟
 طالب:.........

لاذي جااء هذا هو القمار هذا، هاذا الميسار، تادري أن السابق ال يجاوز إال فاي خاف أو نصال أو حاافر فقاط، هاذا ا
فيه النص وما عاداه حارام تادري؟ شايخ اإلساالم رحماه هللا توساع قلايال  فأدخال المساائل العلمياة التاي العلام الشارعي 

ال فاألصل ما تجوز إال في الجهاد. نعم؟  بعد ما هو بأي علم؛ ألنه باب من أبواب الجهاد، وا 
 طالب:.........

 هذا التأمين.
 طالب:.........

تاأمين هاذا التاأمين ماا يلازم شاركة ياروح المستشافى أباا ادفاع لكام ألاف تعاالجوني أناا وأسارتي، هو ما يحتااج شاركة 
هااذا التااأمين، فااي احتمااال مااا يعااالجون أصااال  ويااروح علاايهم األلااف ويحتماال يعااالجوهم بمائااة ألااف، اآلن اإلشااكال 

يارة، عقاود الصايانة احتماال كبير في مساائل التاأمين الغارر والجهالاة ظااهرة، عقاود الصايانة فيهاا غارر وجهالاة كب
يحتاج هذا المسجد في السنة ألف لمباات وشابهه، واحتماال يحتااج إلاى عشارين ثالثاين ألاف المكيفاات تعطال وماا 
أدري أيااش، هااذا فيااه غاارر وال فيااه غاارر؟ ال بااد أن تنظاار المسااائل ماان نظاارة شاارعية، الحااين مااا كااون وهللا الجهااة 

ا يكفاي أبادا ، قاد يقوماون ماثال  بمتابعاة هاؤالء المقااولين وتعاال ركاب تبتي ترتااح إذا مساكت شاركة ماا يكفاي هاذا ما
لمبااة روح ركاااب ماااا أردي أياااش أكثااار أضاااعاف مماااا لاااو عقااادنا معهااام يكسااابون فياااه عشااارة أضاااعاف، لكااان المساااألة 

 معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من األحوال.
 طالب:.........

 ما ينضبط، ما....
 طالب:.........



أن خراب مكيف مثل خراب لمبة، احتمال يمضي عشر سنين ما خربات المكياف، واحتماال تكاون كال هل تصور 
سنة تخرب، صح وال ال؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك وهذا يصاير يحتااج إلاى عشارة أضاعاف ماا يحتاجاه ذاك 

ا حساابكم اساتلموا، الغرر موجود هو صحيح أنهم أريح لهم، أريح للجهات أنها تمسك شركة وفي نهاية العاام هااتو 
لكن المسألة مسألة شرعية، ما هي بساهلة يعناي فاال باد أن تبحاث يعناي اآلن مان أناواع التاأمين الضامان، تشاتري 
سيارة مضمونة وش معنى مضمونة؟ معناه إذا خرب شايء يجاون يصالحونها لاك فاي مقابال أنهام زادوا علياك فاي 

لثمن، يعني جئت تشاتري جاوال بخمسامائة رياال ساواء مضامون الثمن، الجواالت اللهم إال إذا كان ال وقع له في ا
أو غير مضمون هذا ما فيه إشكال، هذا تبرع من الشركة، السايارة تشاتريها بخمساين ألاف، ساواء كانات مضامونة 
أو غير مضمونة ما يفرق هذا تبرع منهم كونهم يصلحونها لاك، لكان اإلشاكال فاي كوناك تشاتريها بقادر زائاد علاى 

 ابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة.قيمتها في مق
 طالب:.........

إيه ماا يخاالف ساعره باس معاروف أناه دفاع شايء فاي مقابال شايء، ولكان أنات دفعات لهاذه السايارة ضامان خمساة 
آالف احتمال ما تخرب أبد خالل السنة أو خالل المدة كلها، خالل فترة الضمان، واحتمال أن تصاير ...... كال 

يبها لهم، حتى في النهاية يقول لك: خذ قيمتها وال تقبل علينا، ما يوجد هذا؟ هذا ماا فياه غارر وال أسبوع وأنت جا
جهالة وال ضرر بأحد الطرفين؟! هم يقولون: إنهم كسبانين على أي حال شركات التأمين العالمياة يكسابون مباالغ 

ثر مما دفع بالنسبة لمن ال يحتاج أكثر، طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه األمور فيحتاج إلى أك
فهام عقاودهم أو دخااونهم فاي شااركاتهم علاى أساااس دراساات هاام يجزماون ويضاامنون ربحهام لكاان يبقاى أن المسااألة 
عقود فردية بينك وبينهم، شف عقادك أنات ماا تقاول: وهللا الشاركة ماا هاي بخسارانه، شاوف عقادك أنات معهام هال 

 صحيح وال ليس بصحيح، نعم.
 .......طالب:..

 بدون زيادة تبرع منهم بكيفهم.
 طالب:.........

 بدون تبرع هم إذا تبرعوا يبغوا يردونك......
 طالب:.........

 المقصود أنهم التزام أدبي ما هم في مقابل ثمن نعم.
 طالب:.........

لاف أو افتارض على كل حال إذا كان الفرق له وقع يعني يقول لك: بضامان خمساين ألاف وبادون ثماان باأربعين أ
قطعااة ماان القطاااع بخمسااين أو باااأربعين ريااال، هاااذا ال شااك أن لاااه وقااع فاااي الااثمن فتكاااون هااذه العشااارة فااي مقابااال 

 إصالحها قد تحتاج إلى قريب من قيمتها، هذا غرر.
أن رساول هللا اإلماام المشاهور عن سعيد بن المسيب  الزاهد بن دينارسلمة حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم 

هكااذا رواه اإلمااام مالااك مرساال باتفاااق الاارواة وهااو موصااول فااي مساالم   عليااه وساالم نهااى عاان بيااع الغاارر.صاالى هللا



وغيره، نهى عن بيع الغرر؛ ألنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل، بما يستحل المرء مال أخيه كياف 
 يستحل المرء مال أخيه.

د ضالت دابتاه أو أباق غالماه وثمان الشايء مان ذلاك خمساون قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعماد الرجال قا
ن لاام يجااده  ،دينااارا  فيقااول: رجاال أنااا آخااذه منااك بعشاارين دينااارا   فااإن وجااده المبتاااع ذهااب ماان البااائع ثالثااون دينااارا  وا 

 أوال  هذا غير مقدور على تسليمه ومن شرط صحة البياع أن يكاون مقادورا   ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا .
على تسليمه، والغرر كبير إن وجده المشتري تضرر البائع إن لم يجده المشاتري تضارر المشاتري، فاالغرر ظااهر 

  وفيه مخاطرة.
، هاذه الداباة التاي ضالت وهاي قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصات

ك بنصاف القيماة وكلناا تحات القادر، إن وجادتها فأناا بكساب ناقة تسوى له ثالثة آالف ريال فقال: أبى اشتريها منا
ن ما وجادتها ........ وجادها منكسارة، ووجادها قاد هزلات أو زادت ونمات نمااء  متصاال  أو منفصاال  فالضارر ال  وا 

أم مااا  باد منااه ألحااد الطارفين قااال مالااك: فاي ذلااك عيااب آخاار أن تلاك الضااالة إن وجاادت لام ياادر أزادت أم نقصاات
 .لعيوب فهذا أعظم المخاطرةحدث بها من ا

، شاخص عناده شتراء ما فاي بطاون اإلنااث مان النسااء والادواباقال مالك: واألمر عندنا أن من المخاطرة والغرر 
أمه قد زوجها فحبلت فجاءه من يقول له: أنا أشتري ما فيه بطن هذه الجارية غارر وجهالاة، وكاذلك الادواب عناده 

لمالقايح والمضاامين كماا تقادم للغارر والجهالاة، ماا يادرى أيخارج ساويا  أم ال، ناقة حبلت وقد جاء النهاي عان بياع ا
 يخرج حيا  أم ميتا ، يخرج تام الخلقاة أم ناقصاا ، المقصاود أن هاذا الغارر واضاح؛ ألناه ال يادرى أيخارج أم ال يخارج

ا ال يثبات اساتقالال  قاد يقاول ، لكنه تبعا  ألمه يجوز بيعه؛ ألنه يثبت تبعاا  مافإن خرج لم يدر أيكون حسنا  أم قبيحا  
قائل وهذا ذكرناه سابقا : أنه قد يكون سببا  في وفاات أماه تماوت أثنااء والدتاه لكنهاا وقات العقاد معروفاة معلوماة ال 
فيها غرر وال جهالة، وما في بطنها غرر معفو  عنه؛ ألنه ثابت تبعا ؛ ألنه ال يادري أيخارج أم ال يخارج فاإن خارج 

إن كان على  ، كل شيء بقيمته،أم تاما  أم ناقصا  أم ذكرا  أم أنثى وذلك كله يتفاضل أم قبيحا  لم يدر أيكون حسنا  
ن كان علاى كاذا فقيمتاه كاذا. يعاين أنات افتارض أن جمياع أناواع الغارر تالفاوه باألوصااف جاابوا  كذا فقيمته كذا وا 

فهااو علااي بكااذا، إن لاام يخاارج فااال جميااع االحتماااالت، ومااا يقااول: مااا ياادرى أيخاارج أم ال يخاارج،  يقااول: إن خاارج 
ن كاان  شيء علي يستدرك هذا الغرر في العقد، فإن خرج لم يدر أن أيكون حسنا  أم قبيحا  إن كان حسنا  فبكاذا وا 

ن كان أنثى فبكاذا، أم تاما  أم ناقصا قبيحا  فبكذا، ن كان ناقصا  فبكذا، إن كان ذكرا  فبكذا وا  ، إن كان تاما  فبكذا وا 
 ذا التفاضل في العقد يجوز وال ما يجوز؟ لماذا؟ إي يملك يملك.إذا تالفوا ه

 طالب:..........
 ال بهذا اللي فات القريب.

 طالب:..........
ن كان كذا فبكذا بيعتين.  بيعتين في بيعة، باعه إن كان كذا فبكذا، وا 

 طالب:..........



تالفاااوا هاااذه االحتمااااالت بالعقاااد،... أورد عااادة هاااو تالفاااى، بياااع الحبلاااة نعااام لمااااذا؟ لالحتمااااالت التاااي ذكرهاااا، إذا 
احتماااالت، أال يمكاان أن يوجااد احتماااالت أخاارى لاام يااذكرها اإلمااام مالااك تناادرج تحاات الاانص؛ ألن الاانص قااد يوجااد 
علل قد يستنبط العلماء منه علل فتبقى عليهم أشياء قاد تكاون أهام مماا ذكورهاا، هاذا مان وجاه، الوجاه الثااني: أناه 

ن كان، دخلنا في الباب السابق.حتى لو تالفينا ه  ذه االحتماالت وأبرمنا العقد على التردد إن كان كذا فهو كذا وا 
قال مالك: وال ينبغاي بياع اإلنااث واساتثناء ماا فاي بطونهاا وذلاك أن يقاول: الرجال للرجال ثمان شااتي الغزيارة ثالثاة 

ومثال هاذا تقادم وش السابب، اآلن  طرة.دنانير فهي لك بدينارين ولي ماا فاي بطنهاا فهاذا مكاروه؛ ألناه غارر ومخاا
ماا بعاد بااع وال شارى.  هذا بيع وال اساتثناء مان بياع عرفناا أن المشاتري ال يشاتري ماا فاي الابطن، لكان صااحبه لاه
 نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد ال يعلم، فهو داخل في هذا.

 شوه؟، و قال مالك: وال يحل بيع الزيتون بالزيت
 طالب:..........

 ..باع.. ما تستحق أكثر من ثالثة آالف.
 لكن استثنى........... طالب:..........

اآلن وهي حامل تجياب ثالثاة آالف وال ماا تجياب، وهاو قاال: أناا أبيعهاا علياك بثالثاة آالف علاى أسااس أن الولاد 
: ما تسوى، إن قبل المشتري هذا الشارط لي، إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر، ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا

 فهي تستحق أكثر ال بد، ولو ضحكوا على أنفسهم أن..... ما له وقع في الثمن، ال بد.
، زياات السمساام ودهاان باادهن الجلجااالن ، الجلجااالن السمسااموال الجلجااالن قااال مالااك: وال يحاال بيااع الزيتااون بالزياات

لايش؟ ألن بياع الزيات باالزيتون بياع زيتاون  بالسامن بالزباد  الزبادوال السمسم يسمى الشيجر، وهذا تقادم الكاالم فياه،
بزيتون وزيادة الزيتون، بيع زيت بزيت، بيع شايء بجنساه ماع الزياادة ماع التفاضال، بياع زيات بزيات؛ ألن الزيتاون 
مشتمل على زيت، بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره، ولذا ال يجوز بيع الشايء بأصاله الاذي هاو فياه، ظااهر 
وال ما هو بظاهر؛ ألنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون، مع أصله فاال تتحقاق المماثلاة، وال 

ألن المزابناة  الجلجالن بدهن الجلجالن وال الزبد بالسمن؛ ألنه ما صفي يحتاج إلى تصفية فيكون زائد أو نااقص؛
بااد، مااا يمكاان ضاابطه، حتااى لااو خاارص قياال: هااذه  ، المزابنااة يعنااي المفاضاالة وعااد تحقااق المماثلااة تاادخل والتدخلااه

الشاجرة مان الزيتاون فيهاا عشارة لتاار زيات هاذه عشار زيات أباى أعطيااك إياهاا فاي مقابال هاذه الشاجرة، ال يمكاان أن 
وألن الااذي يشااترى الحااب ومااا أشاابهه بشاايء مساامى ممااا يخاارج منااه ال ياادري  تتحقااق المماثلااة؛ ألن المزابنااة تدخلااة

  .أكثر فهذا غرر ومخاطرةأيخرج منه أقل من ذلك أو 
فاذلك غارر ألن الاذي  ، دهنه مثل ماا تقادم الزيتاون بالزيات،اشتراء حب البان بالسليخة أيضا  قال مالك: ومن ذلك 

وال باأس  ، فكونه يباع بمثله مع غيره مما ال يتأكد فيه مان تحقاق المماثلاة يمناع،يخرج من حب البان هو السليخة
اشتريت حب بحب هذا مطيب وهذا ما طيب؛ ألن ما ماع المطياب شايء يساير  ، يعنيبحب البان بالبان المطيب

جدا  من قشور وغيرها قد ال يكون لها وقع في االختالف، يعناي هاذا مطياب ومنظاف وجااهز وهاذا ماع شايء مان 
ألن البااان المطيااب قااد طيااب ونااش وتحااول عاان حااال  القشااور، فهااذا يقااول: وال بااأس بحااب البااان بالبااان المطيااب،

 هاي خلط؛ ألن البان المطياب قاد طياب وناش وتحاول عان حاال الساليخة، الساليخة التاييقول: نش: أي  .السليخة



دهان الباان، يمناع الادهن بأصااله الاذي هاو فياه، يمناع هااذا انتهيناا مناه. شايء يبااع بمثلااه إال أناه هاذا نظياف وهااذا 
منظاف ومار باه علاى  غير نظيف، لو جاء مثال  شخص معه عشارة آصاع مان التمار منظاف جاائز للارص والكناز

الماء ونظف، الثاني فيه ما يقال له: الغبار الذي يقال له: الغبيار أو شايء مان هاذا فاي التمار، نعام، ياؤثر وال ماا 
 يؤثر، نقول: روح غسل على شان يصير مثل ذاك؟ ما يلزم؛ ألن هذا ال أثر له عند الكيل.

 . نعم؟قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على
 .....طالب:.......

  إيه ال بد ال يباع إال بمثله.
 طالب:.........

 ما أدري وهللا وش البان، العلك؟ يسمونه لبان لكن عاد هل هو المقصود ما أدري وهللا، يراجع إن شاء.
قااال مالااك: فااي رجاال باااع ساالعة ماان رجاال علااى أنااه ال نقصااان علااى المبتاااع أن ذلااك بيااع غياار جااائز وهااو ماان 

، قااال: شااف أبيااع لااك هااذه الساايارة بخمسااين ألااف واسااتعملها لماادة شااهر نااه اسااتأجره بااربحأكالمخاااطرة وتفسااير ذلااك 
فاي واجلبها وبعه أثناء هذا الشهر أو الشاهرين اللاي خسار علاي، إن نقصات عان الخمساين تعاال أكمال لاك، قاال: 

تفسير ذلك رجل باع سلعة من رجل على أنه ال نقصان على المبتاع أن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة و 
ن باع برأس المال أو بنقصان فال شيء له وذهب عناؤه  الساعةكان في تلك استأجره بربح إن  أنهك ، أو بااطال  وا 

قال: خذ هذه السيارة أنا ببيع سيارتي وبدال  ما أطلع بها أنا إلى المعارض نعم بعها بمبلغ كذا بخمسين ألاف اللاي 
ن باع بارأس الماال أو بنقصاانه فاال شايء يزيد لك واللي ينقص عليك، كأنه استأجره ب ربح كان في تلك السلعة، وا 

وللمبتااع فاي هاذا أجارة بمقادار ماا عاالج مان  ،فهاذا ال يصالح له وذهب عنااؤه بااطال ، يعناي تعاب مان غيار فائادة،
، يعنااي لااه أجاارة المثاال، طيااب إذا قااال لااه: صاافي خمسااين ألااف والقاادر الزائااد لااك، فجاااءت بساابعين ألااف كاام ذلااك

 له؟ يصير له عشرين، التوكيل صحيح وال مو بصحيح نعم لماذا؟ يصير
 طالب:............

علااى كاال حااال الجمهااور علااى أنااه غياار صااحيح؛ ألنهااا أجاارة مجهولااة، واباان عباااس يصااحح مثاال هااذا، وكاال هااذا 
منصااوص عليااه فااي البخاااري، اباان عباااس يصااحح مثاال هااذا العقااد علااى مااا اتفقااا ومااا أشااترطا، والمساالمون علااى 

طهم، يعني ما جابت إال خمسين ما له شيء، فإن جابت سبعين ثمانين تسعين لاه ماا اتفقاا علياه، والجمهاور شرو 
يقولون: العقد باطل وليس له إال أجرة المثل، يرجع فيه حينئذ إلى أجرة المثل، فإن كاان أجارة المثال اثناين بالمائاة 

خمسامائة رياال علاى السايارة كماا هاو متعاارف علياه ما يأخذ أكثر من هذا، خمسة بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا، 
 ما يأخذ أكثر من هذا، ليس له إال أجرة المثل.

 طالب:............
 إال شرط؟

 طالب:............
 إيه ال بد من هذا نعم.
 طالب:............



باأربعين العشارين لاه، هذا الذي نتكلم فيه، ابن عباس يقول:... العشرين هذه لو باعة بثالثين عشرة لاه ولاو باعاة 
ولو باعة بمائة له ثمانين، المسلمون على شروطهم، وجمهور أهل العلم على أنه لايس لاه إال أجارة المثال، والعقاد 

وماا كاان فاي  وللمبتااع فاي هاذا أجارة بمقادار ماا عاالج مان ذلاك ،فهذا ال يصلحليس بصحيح ألنها أجرة مجهولة، 
 إن جاباات سااتين لااه العشاارة، إن جاباات أربعااين عليااه العشاارة، ،وعليااه تلااك الساالعة ماان نقصااان أو ربااح فهااو للبااائع
نمااا يكااون ذلااك إذا فاتاات الساالعة وبيعاات ، يعنااي تاام العقااد واسااتلمها المشااتري واسااتعملها واسااتهلكها إن كاناات ممااا وا 

نما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وب فإن  يعتيؤكل هذا ال يمكن رده، لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح، ترد وا 
 لم تفت فسخ البيع بينهما. 

قال مالك: فأما أن يبيع رجال مان رجال سالعة يبات بيعهاا ثام ينادم المشاتري فيقاول للباائع: ضاع عناي فياأبى الباائع 
يشاتريها  قاال مالاك: فأماا أن يبياع رجال مان رجال سالعة يبات بيعهاا، ويقول: بع فال نقصان عليك فهذا ال بأس باه

بخمسين ألف ويرض المشتري وتادفع الخمساين، ثام ينادم المشاتري ثام يقاول لاه الباائع  قال: هذه سيارتي أبى بيعها
اذهااب بهااا إلااى السااوق وبعهااا إن نقااص شاايء أنااا أكملااه لااك، اآلن هاال هااذا ممااا يلاازم البااائع أو هااذا فضاال منااه 

نما فضل منه قال: إذا خسرت أنا أعوضك،  ومعروف؟ فضل ألن العقد انتهى باإليجاب والقبول ال يلزمه شيء وا 
 فمثل هذا ال يشترط ما يشترط في العقود؛ ألنه فضل مثل الهبة ومثل القرض ومثل اإلرث مثل غيره مثل عقود.

 طالب: مثل اإلقالة.
نماا هاو شايء  مثل اإلقالة، فيأبى البائع يقاول: باع فاال نقصاان علياك فهاذا ال باأس باه؛ ألناه لايس مان المخااطرة وا 

 وهللا أعلم. ا وذلك الذي عليه األمر عندنا.وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهم
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (19)كتاب البيوع  -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 .شرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصالة والسالم على أ ،الحمد هلل رب العالمين
 ،   -تعالى رحمه هللا-عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المصنف  هأللهم اغفر لشيخنا واجز 
 باب المالمسة والمنابذة

ي هريرة أن رسول هللا حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن أبي الزناد عن العرجي عن أب
والمالمسة أن يلمس  -تعالى رحمه هللا-( قال مالك ))نهى عن المالمسة والمنابذة( -صلى هللا عليه وسلم-

الرجل الثوب وال ينشره وال يتبن ما فيه أو يبتاعه ليال  وال يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه 
تأمل منهما ويقول كل واحد منهم هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من المالمسة وينبذ اآلخر إليه ثوبه على غير 

في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه ال يجوز  -رحمه هللا-والمنابذة قال مالك 
-مالك  بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من المالمسة قال

وبيع األعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق  -تعالى رحمه هللا
بين ذلك األمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من 

ألن بيع األعدال عن البرنامج على غير نشر ال يراد به  بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي ال يرون فيها بأسا  
 الغرر وليس يشبه المالمسة.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
نبذ وال تكون إال بين اثنين ( مفاعلة من اللمس وال))المالمسة والمنابذة(باب  -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

))حدثنا  -تعالى رحمه هللا-هذا ما تقتضيه الصيغة غالبا  وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة قال 
يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان ابن واسع وع أبي الزناد عبد هللا بن ذكوان كالهما عن األعرج 

يعني عن بيع  )نهى عن المالمسة( -صلى هللا عليه وسلم-ريرة أن النبي عبد الرحمن بن هرمز عن أبي ه
 رحمه هللا-المالمسة عن عقد المالمسة مفاعلة من اللمس والمنابذة أيضا  مفاعلة من النبذ وفسر اإلمام مالك 

رب لمس هذين العقدين عقد المالمسة وعقد المنابذة بقوله والمالمسة أن يلمس الرجل يلمس من باب ض -تعالى
يلمسل ويقال من باب نصر يلم س نصر ينصرل أن يلمس الرجل الثوب وال ينشره ثياب مدرجة ملفوفة وفي 
الدواليب في الرفوف يلمس الثوب يلمس منه جانب منه ويقول هذا الثوب عليك بكذا من غير أن ينشره وينظر 

في غرر شديدا  السيما وأن الخياطة  في تفصيله وطوله وعرضه وجودة خياطته بحيث ال ينشره وهذا ال شك أن
في السابق ليست كالخياطة في الحاضر لكن لو كان في الكرتون معروف األصيل ومقاسه هنا ولونه هنا هذا ما 
يحتاج إلى أن ينشر وليس فيه غرر معروف عند الجميع تعرف أنت مقاسك واللون الذي تريد والنوعية التي 

ن خرج الثوب تريدها هذا ما فيه غرر لكن ولو ت بين أن الذي في الكرتون غير مطابق لما كتب عليه هذا غرر وا 
مطابقا  لما كتب عليه ما فيه غرر المالمسة أن يلمس الرجل الثوب وال ينشره وال يتبين يعني ال يظهر له ما فيه 



يعلم ما فيه ومن ذلك  وقد يكون فيه عيب فيه خروق فيه شقوق وفيه رقع من غيره أو يبتاعه ليال  يشتريه ليال  وال
تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحالت وضع األنوار التي تخرج األشياء تظهر األشياء على غير حقيقتها 
األنوار لها دور في إظهار الشيء فهذا فيه غرر بحيث لو رآه في النهار في غير هذه في غير هذه األنوار رآه 

ال يعلم ما فيه هذا بناء على أن المالمسة المفاعلة من طرف يختلف عن ما عرض به هذا غرر أو يبتاعه ليال  و 
واحد يعني على خالف األصل قلنا أن األصل فيها والغالب أنها تكون بين طرفين وعلى هذا إذا كانت على 
بابها فالمقصود به أن تلمس هذا الثوب ويلمس أيضا  بضاعة عندك أي ثوب لمسته فهو في أي كتاب لمسته 

وهو عده ثياب أي ثوب تلمسه من دون أن تتبين ما فيه بأي كتاب يلمسه وال يظهر منه ما يدل أنت عندك كتب 
عليه فتكون بين طرفين مفاعلة والمنابذة أن ينبذ يطرح الرجل عليه ثوبه يطرح إلى الرجل ثوبه يطرح الرجل إلى 

أمل بينهما ما يتركان فرصة لكل الرجل ثوبه وينبذ اآلخر إليه ثوبه كل واحد ينبذ على الثاني ثوبه من غير ت
واحد يتأمل ما نبذ إليه بمعنى أنه يلزم العقد بمجرد النبذ والمفاعلة ظاهرة في مثل هذه الصورة ألنها من الطرفين 
فال يتأمل كل واحد منهما وال ينظر وال يقلب الثوب بحيث ينظر إلى حقيقته الكاشفة ويقول كل واحد منهما هذا 

زام على ثبوت العقد بمجرد النبذ فهذا الذي نهي عنه من المالمسة والمنابذة لكن لو ترك كل بهذا على سبيل اإلل
واحد منهما لآلخر الخيار ألن النبذ بذاته ال يترتب عليه شيء إنما نهي عنه لما يترتب عليه من الغرر الظاهري 

ى يتم النظر فال مانع من هذا منهم والجهالة الواضحة لكن لو كان ذلك على سبيل الخيار وأن العقد ال يلزم حت
من يرى أن المنابذة مرادف لبيع الحصاة وهو أنه يأخذ حصاة ويقول خذ هذه الحصاة فأنبذها على هذه 
المجموعة من الثياب ومن األغنام أو من أي بضاعة كانت أي شيء تقع عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا 

تين ويحدد له وقد تقع على ثوب بخمسين وقد تقع على ثوب بمائ فالجهالة هنا قد تقع الحصاة على ثوب بمائة
هذا غرر الجهالة لكن لو كانت األسعار واحدة دخل معها أبو ريالين وقال خذ هذه وانبذ على  السعر بمائة مثال  

ما تريد من ريالين الغرر من جهة أن الحصاة قد تقع على سلعة ال يريدها فإذا وقعت على شيء ال يريده 
هالة جاءت من تحديد السلعة العقد صحيح والغرر كبير أو غير كبير والغرر شديد أو غير شديد دخل على الج

محل مستوي األثمان كل حبة بريالين معروفة فقال خذ هذه الحصاة وارميها على ما شئت أي شيء تقع عليه 
لى التي فيها الغرر أحدهما مستفيد فهو بريالين ما الفائدة من النبذ في مثل هذه الصورة النبذ في الصور األو 

فائدة كبيرة والثاني متضرر فهذا ال شك أنه مثل هذه الصورة أنها ال تجوز للغرر والجهالة لكنه هنا ال يوجد أحد 
مستفيد فائدة أكثر من العادة فرماها وهو يريد سلعة يريد مأكول ووقعت على ملبوس ال يرده السعر واحد هذا فيه 

رر فيه غرر في أصل السلعة قد يقول قائل ماذا يستفيد الطرفان ماذا يستفيد صاحب المحل غرر أو ما فيه غ
من هذه المنابذة أو من هذا النبذ األصل أنه ال يستفيد ألنه سواء اشترى الملبوس أو المأكول كله بسعر واحد 

ال تدرج أو ال تمشي فهو اللهم إال إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فهو يردها أن تقع على السلعة التي 
مستفيد من هذه الحيفية على كل حال النبذ في كل هذه الصور ال يجوز والجهالة موجودة والغرر ظاهر لكن 
بعض الناس يصيب إذا نبذ يصيب ما يريد الناس يتفاوتون في الرمي منهم يصيب الهدف مائة بالمائة ومنهم 

خمسين بالمائة يرمي وتذهب في مكان آخر على كل حال من يصيب تسعين بالمائة ومنهم من ال يصيب وال 
هذه البيوع كلها ال تجوز ألن فيها غرر وجهالة أما ما طريقه النظر ال شك أن األعمى ال يدرك إدراك المبصرين 



لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد يريد ثوب أسود ويعطيه صاحب المحل ثوب أخضر هذا مثل 
في الصفة ثابت له أما إذا دخل ولم يحدد أي ثوب واشترى شراء مطلق ولم يذكر أي  الصفة خيار الخلف

وصف والسلعة هذه هذه قيمتها ما فيها غبن ما له خيار ألنه هو الذي فرط علما  بأن من العميان من يدرك 
وعرف هذا  األلوان ومن هو أدق باالختيار من المبصرين أعمى يشتري سيارة فإذا لمسها عرف موطن السمكرة

عدل هذا أصلي هذا تقليد يعرف وأعمى ينزل في الخزان الفوزي يشوف التلييس هل هو ناعم أو غير ناعم 
والمبصرين ما نعرف أحد نزل إلى الخزان الفوزي وينظر أعالي األبواب هل هي دهانها جيد صبغتها جيدة ملساء 

ال بعض األبواب ما تصبغ أصال  مع الحرف األعلى والمصريي ن ما يبحثون عن مثل هذا وقد رأينا من العميان وا 
من يطلع على سلم ويلمس أعلى الباب هل هو ناعم هل هو مصبوغ يصلحون السيارات ويهندسون الساعات في 
علل في السيارات ما أدركها المبصرون وأدركها العميان فال شك أن األعمى عنده تعويض في هذا الباب فإذا 

يريده وأعطي بحيث أنها طلب ثوب وأعطي ثوب لكن هل اختلف في الثوب عن فرط وما طلب اللون الذي 
 وصفه ما اختلف.

قال مالك )في الساج المدرج( الساج قالوا الطيلسان المدرج في جرابه في جرابه يعيني غالفه أو علبته أي شيء 
و الكرتون يقول )أو الثوب في جرابه كالسيف في قرابه وأي سلعة تودع في ما يغطيها ويشملها كالعلبة مثال  أ

القبطي المدرج في طيه( أنه ال يجوز بيعهما حتى ينشرا فإذا نشر كل واحد منها وعرفت أوصافه بدقة جاز بيعه 
المحالت ما يرضى أن تفك الغالف ألن الزبون الذي يأتي بعدك يظنه مستعمل فما يرضى أن تفك الغالف من 

البد أن ينشر وال بد أن تعرف حقيقتها بدقة يقول)إنه ال يجوز بيعهما الكرتون أو البالستيك يقول هذا مستعمل 
حتى ينشرا وينظرا إلى ما في أجوافهما( من السلع نشره يضره يؤثر فيه مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البطيخ 

فسد على مثال  قال افتح لي فوجدها تنزل قليال  عما طلب قال ما تصلح افتح لي ثانية وثالثة وتركها هذه ت
صاحبها فمثل هذه يكفي فيها غلبة الظن ويتجاوز فيها عن الغرر اليسير لو جاء إلى شخص يبيع بيض وقال 
الصفار فيها كبير وصغير اكسرها لكي ننظر هل يوافق على هذا ما يمكن أن يوافق على مثل هذا واحتمال أن 

ها لكي ننظر إذا كسرها تتلف فمثل هذا نشره يكون فيها صفارين أو البائع قال فيها صفارين مثال  وقال اكسر 
يفسده فالذي يفسد ما يطلبه مثل ملح وقع فيه نجاسة أو كتاب وقعت عليه نجاسة هل يلزم غسله بالماء غسله 
ن كان األصل في إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لكن إذا كان غسله بالماء  بالماء يتلفه مثل هذا ال يلزم وا 

لما دون ذلك ومثل هذا ما يتلفه نشره )وينظر إلى ما في أجوافهما( أي ما لم يظهر منهما حال يتلفه اكتفي فيه 
الطي والجوف هنا مشبه بجوف الحيوان وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من المالمسة المنهي عنها النظر 

 بنشرها قال مالك )وبيع اإلجمالي ال يكفي في السلعة التي تشمل على أجزاء ولها عدة أوصاف فال تتبين إال
األعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج بجرابه( الساج بجرابه تقدم أنه فيه غرر وفيه جهالة )والثوب في طيه 
وما أشبه ذلك فرق بين ذلك(يعني في الحكم )األمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس(أي متقدموهم)وما 

 زل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي ال يرون بها بأسا ( فهذامضى من عمل الماضين فيه وأنه لم ي
جائز بيع البرنامج الذي هو األنموذج األعدال جمع عدل وهو الكيس الكبير فيه بضاعة كيس فيه مائة كيلوا من 

شيئا  يسرا  وأريته  الرز مثال  أو من القمح أو من البن مثال  يحتاج أن تنشره ليرى جميع أحباته لكن لو أخذت منه



إياه يكفي أو ما يكفي يكفي ألن هذا اليسير فيه داللة على ما في هذا الكيس لكن لو اختلف وضع نصف 
الكيس األسفل رديء وأعاله جيد وأخذ ذلك من الجيد وأراك لك خيار الخلف ألنه اختلف أما إذا لم يختلف فهذا 

لة عليه وما زال عمل الناس على هذا يدورون بين محالت بشيء اليسير وهذا البرنامج وهذا األنموذج يكفي للدال
يسير يستدلون به على شيء كثير هذا ال إشكال فيه وال يلزم نشر بقية البضاعة لكن مثل ما سأل األخ عن 
الصور تأتي إلى محل مثال  مفروشات يريك الكتلوج والكتلوج فيه قطع من هذه المفروشات لكن هل هذه القطع 

لة دقيقة على هذه المفروشات إذا كانت سادة تدل إذا كانت مشجرة واختار لك قطعة من أفضل النقوش تدل دال
التي في الفرشة تختلف أو ما تختلف تختلف والصورة مثل محل نجارة يقول أنا أصنع لك ماسة أو دالوب أو 

رباء شغالة ومن زوايا معينة غرفة نوم أو أي شيء على هذه الصورة الصورة تستهويك ألنها صورة في وقت الكه
وظهرت جميلة جدا  عندما رأيتها على الطبيعة اختلفت ففي مثل هذا يكون أيضا  في محالت الخياطة الذين 
عندهم نماذج مصورة على دفاتر وغير ذلك المقصود أن في مثل هذه األمور تختلف أحيانا  عند التطبيق ال 

فلزبون خيار الخلف أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا األنموذج يستطاع التطبيق بدقة فمثل هذا إذا اختلف 
)وأنه لم يزل من بيوع الناس جائزة التجارة بينهما التي ال يرون فيها بأسا  ألن بيع األعدال على البرنامج على 

نوعها ثوب غير منشورة وفيها ثوب من  غير نشر ال يراد به الغرر وليس يشبه المالمسة( لكن الثياب مائة
منشور يجوز أو ال يجوز تشتري هذه المائة فردا  من أفرادها منشور اآلن نقول هذه مالمسة وفيها غرر وما 
نشرناه البد أن ننشرها كلها أو يقول يكفي مادام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد فاألنموذج 

 والبرنامج من نفس البيع واضح أو ليس واضح.
 ب بيع المرابحةبا

حدثني يحيى قال مالك األمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة 
إنه ال يحسب فيه أجر السماسرة وال أجر الطي وال الشد وال النفقة وال كراء بيت فأما كراء البز في حمالنه فإنه 

بح إال أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد يحسب في أصل الثمن وال يحسب فيه ر 
فأما الق صارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو في منزلة  -تعالى رحمه هللا-العلم به فال بأس به قال مالك 

له فيه ربح فإن  البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز فإن باع البز ولم يبين شيئا  مما سميت أنه ال يحسب
فات البز فإن الكراء يحسب وال يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إال أن يتراضيا على 

في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره  -رحمه هللا-شيء مما يجوز بينهما قال مالك 
أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه  عشر دراهم بدينار فيقدم به بلدا  فيبيعه مرابحة

فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن 
ن شاء تركه فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب لل بائع الربح على شاء أخذه وا 

ذا باع رجل سلعة قامة عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر ثم  ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع قال مالك وا 
جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت 

ي وجب له به البيع أول يوم فال يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة منه إال أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذ
ن أحب ضرب له الربح على التسعين إال أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من  دينار وعشرة دنانير وا 



ن باع رجل  القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينار قال مالك وا 
مرابحة فقال قامت علىَّ بمائة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينار خير المبتاع سلعة 

ن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا   فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وا 
س له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ما بلغ إال أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فلي

نما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع  ابتاع به ألنه قد كان رضي بذلك وا 
 بأن يضع على الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.

لمنابذة والربح يكون من كما تقدم مفاعلة مثل المالمسة وا )باب بيع المرابحة( والمرابحة -رحمه هللا-يقول 
الطرفين لكن هنا من طرف واحد يشتري السلعة يشتري السلعة بثمن معين ثم يقدم به السوق فيقول من يعطيني 
به ربح كذا عشر بالمائة وكفي عشرين بالمائة عشرة دراهم ربح دينار مكسب فيصدق فيلزمه أن يصدق وال تجوز 

ائة قال تعطيني بها عشرة دراهم قال نعم هل البيع الزم قبل معرفة الثمن التورية في مثل هذا فإذا قال اشتريته بم
أو غير الزم بمعنى أنه لما قال له اشتريته بمائة قال ال أعطيك مائة وعشرة وهو ما يستحق سبعين ثمانين يعني 

الذي دعا البائع أن معنى المرابحة هنا هل معناه أنه يثبت العقد بمجرد معرفة نسبة الربح فتقع على هذا إذا  ما 
يبيع مرابحة ألن السلعة في نظره ال تستحق هذه القيمة لو كانت تستحق أكثر هل يجرؤ مثال  شخص اشترى 
سلعة بنصف قيمتها أن يقول من يعطيني مكسب مائة بالمائة ما يمكن ويمكن أن السامع يظن أن السلعة 

ئة لكن يلجئ البائع إلى المرابحة حينما تكون السلعة اشتريت بقيمة مثلها فال تستحق من الربح إال عشرة بالما
ال لو كانت بثمن منخفض اشتراها بنصف قيمتها ما يمكن أن يقول من يكسبني مائة  داخلة عليه بثمن مرتفع وا 
نما يقول أريد أن أبيعها بمائة وقد اشتراها بخمسين وهي تستحق المائة تمش لكن لو قال أعطني ربح  بالمائة وا 

مائة ما وافق لكن إذا كانت غالية اشتراها بمائة وهي ما تستحق إال ثمانين وقال اشتريها برأس مالي مائة بال
وأتنازل عن أتعابي كلها وقد يتظاهر بأنه مراعاة للمشتري وتيسيرا  عليه وفي الحقيقة يريد التخلص منها فالمرابحة 

ا أو لكون البائع اشتراها بثمن مرتفع فهل يلزم البيع إنما يلجئ إليها إما عند جهل المشتري بحقيقة السلع وأقيامه
بمجرد معرفة النسبة وقبولها من قبل المشتري إذا لم يلزم البيع فال مرابحة حتى يبين أصل الثمن ما صارت 
مرابحة لو قال مثال  كسبني عشر بالمائة قال أخبرني أوال  ال أستطيع أن أكسبك حتى أعرف الثمن قال أنا 

مائة قال قبلت ما صارت مرابحة صار باع عليه مائة وعشرة المرابحة أن يقول له بعتك بربح كذا أو أشتريتها ب
ن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وقعت  بنسبة كذا هذه المرابحة وعلى هذا يلزم العقد مجرد قبول النسبة وا 

ما ال أخبرك بها إذا كان يكفيني وأنا  عليها صار المشتري خيار الغبن خيار يعني قال لك أنا اشتريته بقيمة
أحظرته من بلد كذا سافرت وجئت به من مصر أو من الشام أو من أي مكان ويكفيني على أتعابي عشر 
بالمائة ثم لما أخبره بالثمن قال قبلت فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع باألسواق بأرخص من هذا مثل هذا له 

غير خيار المجلس لو ترتب لزوم العقل على بيان الثمن ما صارت مرابح يعني الخيار أو ليس له الخيار يعني 
مرابح بينت قيمتها لكن المرابحة  لو قال قبلت البد أن أعرف الثمن قبل عرفنا أن هذا بيعت بمائة وعشرة ما هي

عليها نقل بكذا  بناء على أنه قبل النسبة قبل السلعة وعلى هذا يلزمه أن يذكر قيمة مجردة ما يقول أنا صرفت
وسمسرة بكذا واستأجرت لها مستودع بكذا وصرفت مكالمات كذا ويضيف كل هذه األمور عليه يضيف أو ما 



: )يقول مالك: األمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم -تعالى رحمه هللا-يضيف يقول اإلمام 
يجوز له أن يوري يقول أن اشتريته بألف يقصد به ريال وهو يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة( عليه أن يصدق ال 

ألف ليرة ال يجوز هذا كذب فالتورية في مثل هذا ال تجوز البد أن يبين )أنه ال يحسب فيها أجر السماسرة( 
يحسبه من النسبة وال يحسبه من أصل المال )وال أجر الطي وال الشد( التحميل والتنزيل والنقل )وال النفقة وال 

راء بيت( يقول اشتريت سيارة من اإلمارات وهذا ثمنها ثم يحسب عليه الزيت والبنزين والنفقة كلها وال نفقة نفسه ك
مأجور فنادق وأكل وشرب ما يحسب عليه هذا وال كراء بيت )فأما كراء البز في حمالنه فإنه يحسب في أصل 

ة مع قيمة الشراء باعتبار أن قيمة هذه السلعة الثمن( كأن يحتاج إلى أن يحمله على سيارة فحسب أجرة السيار 
واصلة في بلدنا وما هو فرق بين أجر السماسرة وأجر الطي والشد والحمالن والتنزيل والنفقة كراء البيت بينه 
وبين كراء البز في حمالنه اآللة التي تنقله من بلد آلخر لكن لو بين وقال هذه السلعة اشتريتها بمبلغ وأضفت 

لمبلغ من النفقات إلى أن وصلت هنا هو بين ووضح يقول خسرت عليها وتعبت أتعاب كثيرة فيكفيني إلى هذا ا
منك خمسة بالمائة زيادة على هذه األتعاب أعطيت الدالل كذا وأنفقت كذا وصرفت كذا وكفيني أن تعب بدني 

ب إلى تلك البالد ليكسب أو خمسة بالمائة في ما يمنع من قبول هذا إذا بين للمشتري ألن هذا الرجل إنما ذه
أصل الثمن لكن ال يدخل في النسبة إال أن يعلن  ليخسر!! ليكسب )وال يحسب فيه ربح( يعني يضاف على

البائع من يساومه بذلك كله فإذا أخبره اشتريت هذه السلعة وأضفت عليه أجور وأتعاب لكن من األتعاب ما 
كن هذه السفرة اشترى فيها هذه السلعة وسلعة أخرى هل يخص السلعة ألنه تعب واستأجر فندق ومكالمات ل

يحسب نفقاته وكرائه وما أصرفه من مكالمات على هذه السلعة بعينها أو يقسم هذه النفقات على جميع السلع؟ 
البد أن يبين وبدقة ما الذي يلحق هذه السلعة من هذه النفقات وما الذي ال يلحق وبعض الناس يوري ويتسامح 

ا ويقول تعبنا عليها بكذا وكذا وتعرف الدنيا أن كل شيء غالي وهناك األجور مرتفعة وهناك النفقات في مثل هذ
 ،والذين يذهبون إلى البلدان األخرى لهم طرقهم ،طائلة وال تمشي األمور إال بصعوبة

 يقول بعد لزوم العقد القارئ:
وفي الجملة وفي  ،ي بحيث تخفى على المشتري الشيخ: اإلمام مالك حينما ذكر ما يتفاوت فيه بعض األشياء الت

الصورة التي ذكرنها كل منهم يعرف الشيء التقريبي يعرف أن في ذمته مبلغ بالغ تزيد على كذا وذاك يعرف 
أنها لن تنقص عن كذا ومتقاربة لكن إذا كانت متفاوتة تفاوت بين وسنين طويلة وال يمكن أن تحسب بدقة أو إذا 

المتوقع بشيء كثير باع عليه البيت باعتبار أن البيت ما في ذمته يبلغ مليون مثال  ثم حسبت بلغت على خالف 
أن يعلم )إال أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه لما حسب طلع خمسمائة ألف مثل هذا ما يكفي البد 

 ثم يأتي ويقول أريد عشرة على ذلك كله بعد العلم به فال بأس به( ولكن يشتري كتاب بألفين جنيه مصري مثال  
بالمائة المشتري يظنها رياالت والبائع ما بين فدفع ألفين ومائتين بناء على أنه عشر بالمائة لكن لما تبين األلفين 

رحمه -ألف ومائة أو ألف وشيء يسير البد من البيان والسكوت عن مثل هذا كتمان ال يجوز كتمان )قال مالك 
رة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو في منزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في فأما الق صا -هللا تعالى

ض الثياب البز( هذه األمور التي لم تصل السلعة إلى هذا الحد إلى بعد حسبانها تحسب الق صارة قالوا أنها تبيي
تحسب فيه أجر  يحتسب الخياطة يعني ثوب جاهز للبس ما ،يعني وضع أشياء تزيد في بياضها وتنظيفها



الخياطة )فإن باع البز ولم يبين شيئا  مما سميت أنه ال الخياطة كيف صار ثوبا  إال بالخياطة البد أن تحسب 
يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب وال يحسب عليه ربح( هناك أشياء ال تصل هذه السلعة بحال 

أو في المغرب أو في غيرها  أنها تباع بقيمتها في بلدها في مصرمن األحوال إال النقل البد أن تنقل فال يقال 
ما  ،البد أن تنقل لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين وكفي السلعة دون الدون ثم أضيفها إلى المشتري ال

عة ال بأس أما يخصها مع تحتاج إليها السلعة بحيث ال تستغني عنه سواء جاء بها هو أو غيره مما يخص السل
 ا ال.غيره

ومعنى فات يعني المشتري تصرف فيه لبسه أو أهداه أو ضاع منه أو تلف فإن الكراء يحسب وال يحسب عليه 
يعني ما في نسبة على الكراء إنما الربح على أصل قيمة السلعة أشتريت كتاب بخمسين ريال مثال  وجلدته  ،ربح

مائة تأخذ نسبة على قيمة التجليد أو نسبة على بثالثين صار بثمانين وقال واحد بعها لي قلت بمكسب عشرة بال
قيمة الكتاب يعني تأخذ ثمانية أو خمسة على كالمه ما تأخذ إال على قيمة الكتاب أما على التجليد ال يقول أنا 
أعرف محل للتجليد لماذا يحسب علي قيمة التجليد بثالث وثالثين وأنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد ثالثين ريال 

أخذ علي نسبة لكن أصل التجليد ما يتفاوت بثالثين لماذا تأخذ ثالثة وثالثين نسبة التجليد تجليد هذا لماذا ت
الكتاب أو غير هذا الكتاب ما تزيد قيمته وال تنقص هذي وجهة نظره األصلية فإن الكراء يحسب وال يحسب عليه 

لسلعة أما الكراء ال نسبة له ألن السلعة ال اربح أنت اآلن باين عليه منفعة هذا الكراء أنت ما بعت عليه إال 
تتغير )فإن يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إال أن يتراضيا على شيء يجوز بينهما( إذا تراضيا ورضي المشتري 

في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم  -رحمه هللا-بالنسبة المفروضة ال بأس )قال مالك 
ينار فيقدم به بلدا  فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي اشتره عشر دراهم بد

باعه فيه فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع 
ن شاء تركه فإن فات المتاع( المرابحة أنا اش تريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم تعطيني بالخيار إن شاء أخذه وا 

عشرة بالمائة قال نعم لكن الصرف يوم يشتريه الدينار باثني عشر ثم صار الصرف بعشرة يقول أنا اشتريت 
بمائة وعشرين درهم هو اآلن شاريه بعشرة دنانير والصرف اثنا عشر درهم يصير مائة وعشرين واآلن ما تجيب 

مثال  اشتراه  لك يقول المبتاع بالخيار اآلن الريال الواحد كم ليرة أربعة عشر ليرة سوريةالعشرة إال مائة درهم ولذ
بألف ريال يعني أربعة عشر ألف ليرة ارتفعت الليرة صر األلف الريال بعشرة آالف ليرة ثم قال أن اشتريته بألف 

ال عشرة آالف إذا علم المشتري ريال أو بأربعة عشر ليرة أعطني أربعة عشر ألف ليرة وهو اآلن ما يستحق إ
ن شاء تركه فإن فات المتاع بأن تلف أو  اطلع على ذلك وعلى هذا التفاوت البين له الخيار إن شاء أخذه وا 
استهلك أو أهدي أو صرف فيه تصرف يغير أوصافه كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع 

ه المبتاع يعني نزول األثمان ونزول العمالت وارتفاعها ال شك أن لها أثر الربح إلى ما اشتراه به على ما ربح
كبير في هذا الباب وأيضا  لو قال أنا اشتريت هذا البيت بخمسمائة ألف ستربحني بهذا البيت عشرة بالمائة قال 

ن بعض الناس ال نعم اشتراه في أيام طفرة اشتراه بخمسمائة ألف واآلن ما يسوى إال ثالثمائة البد أن يبين أل
يسوى كذا أو اشتري بكذا ويستدل بهذا على القيمة يعرف حقيقة األقيام كثير من الناس ال يعرف إال أن هذا 

ذا باع رجل سلعة قامة عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر  الحقيقية فعلى كل حال البد من البيان )قال مالك وا 



نار وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دي
قبضت منه إال أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم( جاب هذه السلعة على أنها 

بمكسب عشرة بالمائة اشتراه  اشترى كتاب من مصر مثال  بألف جنيه لما وصل إلى الرياض قال من يشتريه
لناس فتبين جاءه كتاب إلحاقي أنه بتسعين أو بثمانين حين إذ هو يريد هذه القيمة رخيص المهم أنه واحد من ا

أقل من المبلغ الذي أخبر به سابقا  أو ذهبوا أنه اشتراه بمائة ثم تبين يوم رجع الفواتير أنه بتسعين وقد أعطي 
ى أن يبيعه بمائة وعشرة ال شك أنه في عشرة بالمائة وهو ال يرضى أنه يبيعه بمائة أو بتسعة وتسعين يرض

كتاب جاء به شخص من مصر مثال  مخطوط على أنه بستة عشر ألف وباعه هنا بعشرين ألف فلما  ،الخيار
جاءت الفواتير فإذا به ستة عشر ألف دوالر بالخيار أو ليس بالخيار!!نعم غبن فاحش ألنه هو يستحق أيضا  

ل يطالب المشتري بالفرق بقيمته بدال  من أن يكون بعشرين ألف ريال يصير الذي اشتراه بعشرين باعه بسبعين فه
بعشرين ألف دوالر باعه الثاني بأقل من عشرين ألف دوالر هو كاسب مكسب طائل لكن ما جاءت بالقيمة التي 

سلعة اشتراها بها المشتري األول باعه بسبعين عشرين ألف خمسة وسبعين ماذا يستحق على المشتري الثاني ال
نفذت اآلن فاتت السلعة واشتراها شخص ال يمكن استخراجها منه ما الذي يستحقه البائع األول على الثاني وما 
 ،الذي يستحقه الثاني اآلن الخيار وارد أو ليس بوارد بيعت على طرف ثالث استخراجها منه كيف تحل المسألة

هذه الفرص العودة فهي الخبرة تحله لكن الكتب فيها البائع األول متضرر والثاني كسبان الكتب يحصل فيها مثل 
مثل هذه الفرص ألنها أحيانا  قد تكون عند أناس ما يقدرون على قدرها ورثوها ويرموها في الشارع أو يبيعوها 
بثمن بخس ما يفرق ال يعرفون قدرها فيحصل فيها مثل هذه الفرص لكن اآلن الذي تبين عكس لما جاءت 

شرين ألف ريال عشرين ألف دوالر المقصود أن هذه تحتاج إلى صلح البد من تعويض البائع الفواتير بدل من ع
ن شاء تركه فإن فات المتاع كان  األول ومثل ما يقول وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وا 

 المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع ويحسب للبائع إلى آخره.
عقاد البيع قال أنا اشتريته بستة عشر ألف وأريد به عشرين ألف قال هذه عشرين ألف هذا عرف الثمن قبل ان

معروف الثمن ومعروف الربح فهل يقال أنه يلزم المشتري الثاني بدال  من عشرين ألف ريال عشرين ألف دوالر 
مام مالك: فإن فات ستة عشر قيمة الكتاب وأربعة ربح اآلن السلعة فاتت والثمن متفق عليه بينهما وكالم اإل

هو اشتراه بستة عشر  ،المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به
ألف دوالر وهو يريد ربح أربعة فهل نقول أنه يستحق على المشتري عشرين ألف يعني مقتضى كالم مالك أنه 

لنسبة برفع أربعة لكن هذا قلنا أنه يشتريه بربح أربعة ألف ريال أو يستحق وقد فاتت السلعة الثاني اشتراه بهذه ا
أربعة ألف دوالر هو ما اتفق على أن يربح عليه أربعة آالف ريال فال يستحق عليه ما استحقه في أصل القيمة 

 من صلح.وعلى كل حال مثل هذه المسائل البد لها 
ن أحب ضرب له الربح على التسعين إال قال مالك:)فال يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينا ر وعشرة دنانير وا 

أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك 
 صار المبلغ تسعة وتسعون دينار. تسعة وتسعون دينار( يعني إذا أخذ على التسعين عشرة بالمائة



ن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علىَّ بمائة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة  )قال مالك وا 
ن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به  وعشرين دينار خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وا 

أربعة آالف )إال أن  على حساب ما ربحه( يعني مثل ما ذكرنا بائع بلغ ما بلغ ربحه أربعة آالف ريال يلزمه
يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به ألنه قد 

أربعة آالف مع ذلك أنا خسران دعونا من الصور التي ذكرناها وهي صورة واقعية  كان رضي بذلك( اآلن ربحتك
الكتاب بستة عشر ألف ربحني فيها سرب عشرين قال قبلت ثم تبين يعني لو مثال  جاءه وقال أنت اشتريت هذا 

أنه بخمسة وعشرين ما الذي يلزم نقول ادفع خمسة أو نقول ادفع الخمسة مع الربح الذي افترضته على نفسك 
 على كل حال المسألة مسألة خيار يلزمه خيار والخيار اشتراها على أنها إذا كانت مرابحة يلزمه أن يكمل القيمة
ن كان بالثمن المحدد وتبين أنه أشتراها بأكثر من ذلك فهو  ويدفع ما اتفق عليه من الربح إذا كانت مرابحة وا 
بالخيار ما هو الفرق بينهما قال أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ ويكفيني فيه عشرين بالمائة قال الكتاب بستة 

تبين له أنه بخمسة وعشرين يلزمه البيع بربحه ألنه عشر ألف هذه عشرين قيمته بربحه ثم تبين قيمته بربحه ثم 
اشتراه مرابح لكن لو قال أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرين أتشتريه برأس ماله أو تزيدني ألف تربحني ألف ثم تبين 
له بخمسة وعشرين وما أقدم عليه إال بهذه القيمة فرق بين أن يقدم عليه بقيمة غير محدد بينهما لكنها تؤول إلى 
ذا حدد له القيمة فقد اشتراها بهذه القيمة التي ال تزيد ألنه لما اشتراه مرابحة القيمة  العلم فيلزمه البيع بربحه وا 

توقعه قابلة أن تزيد وتنقص قد يتوقعه بعشرين أو بثالثين قابلة للزيادة والنقصان لكن لما حدد له الثمن قابلة لما 
 وقال بعشرين ال يقبل الزيادة على ذلك.

نما جاء رب السلعة يطلب الفضل( عندما اشترى هذه السلعة ليخسر أو ليربح!! أكيد ليربح.  )وا 
نما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع على الثمن الذي ابتاع به  )وا 

 على البرنامج(.
 ..وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد هذا وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (21)كتاب البيوع  -الموطأ 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-للهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المؤلف ا

 باب البيع على البرنامج
قال مالك: األمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز 

ره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه الذي اشتريت من فالن قد بلغتني صفته وأم
: ذلك الزم له وال خيار له -رحمه هللا-ويكون شريكا  للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا  واستغلى، قال مالك 

ام فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة قال مالك في الرجل يقدم له أصنافا  من البز ويحضره السوَّ 
ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل ِعدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا 
وسمي لهم أصنافا  من البز بأصنافه ويقول اشتروه مني على هذه الصفة فيشترون األعدال على ما وصف 

موافقا  للبرنامج الذي باعهم عليه قال لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك: ذلك الزم لهم إذا كان 
مالك وهذا األمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا  للبرنامج ولم يكن 

 مخالفا  له.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:
( سبق الكالم على البرنامج وأنه هو واألنموذج ))باب البيع على البرنامج( -تعالى رحمه هللا-المؤلف فيقول 

والعينة سواء إذا باع على األنموذج على العينة أو على الوصف الدقيق الذي ال يختلف لزم البيع مادام الوصف 
))األمر عندنا في القوم يشترون  الكمطابقا  أما إذا اختلف الوصف فالخيار خيار خلف الصفة ثابت قال م

السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريته من فالن قد بلغني صفته وأمره فهل 
)وهذا يأخذ يكون شريكا  للقوم مكانه لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا )فيدخل كما يقول العوام مد خاله(

ة التي سبقت يأتي صاحب السلعة فيقول للمشتري اطعني ربح مقداره كذا وكذا فيلزمه ( والمرابحالمكسب ويمشي(
))وكونه شريكا  للقوم فإذا نظر  البيع وهنا المشتري هو الذي يقول أربحك بنصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه

ن ليس الخبر كالعيان مهما ( كونه رآه قبيحا  ألنه اختلف عما وصف له ال ما اختلف لكإليه رآه قبيحا  واستغاله(
بلغ الوصف من الدقة فإنه ال يفيد وال يقوم مقام الرؤية فإذا وصف وصفا  دقيقا  ووجد مطابق للوصف ألنه قد 
يوصف لك شيء وأنت في نفسك شيء آخر ووصفك الذي رآه وقال لك فيه كذا وكذا ويشتمل على كذا وكذا 

رحمه -يقول اإلمام  ،عت واألوصاف كله منطبقة التي ذكرت لكلكن فوجئت أن الجودة العامة أقل من الذي توق



( هذا الذي اشتراه على الوصف ))ذلك الزم له وال خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة( -هللا
تلف أما إذا اشتراه على البرنامج فالبرنامج ال يختلف نعم رؤية القليل تختلف عن رؤية الكثير رؤية األجزاء تخ

عن رؤية المركب أعطاك برنامج أنموذج رخام وأعجبتك باعتباره قطعة لكن على الطبيعة مركب على البيت 
كامل مستواه أقل أو العكس أحيانا  يكون األنموذج أقل من رؤيته متكامل فلما رأيت القطعة أعجبتك أو اشتريت 

قال  ،إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومةعليها بموجبه يلزمك البيع يقول ذلك الزم له وال خيار له فيه 
( أصناف وأهل البز عندهم ))في الرجل يقدم له أصنافا  من البز ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه( مالك

كتالوجات مثل أهل الفرشات وغيرهم ويرويك الكتالوج وذكرنا في ما مضى إذا رأيت الكتلوج ورأيت الرسمة في 
وضعت في الكتلوج تعجبك لكن أحيانا  تصير بجانب رسمه أخرى في القطعة الكبيرة فال تعجبك  هذه القطعة التي

أو العكس وعلى كل حال أنت رأيت األنموذج وأقدمت عليه وأنه نفس النوعية ونفس الخامة ما اختلفت إذا  يلزمك 
دل كذا وكذا ملحفة  بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ))ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل ع 

( في كل عدل أي في كل كيس أو كل كرتون ملحفة أي المأل الذي يلتحف بها الجالل الذي ذرعها كذا وكذا(
شبيه بجالل النساء التي يستعملنه في الصالة قريبا  منه بصرية أي نسبة إلى البصرة البلد المعروف الريطة 

 :-رحمه هللا-إلى سابور من بالد فارس وقد يقال لها نيسابور قال مالك  الثياب الرقيقة الخفيفة وسابرية نسبة
))ويسمي لهم أصنافا  من البز بأصنافه ويقول اشتروه مني على هذه الصفة فيشترون األعدال على ما وصف 

ن قيللهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون( ل ونها أي يستكثرون ثمنها وا  ل ونها معناها يسَتغ  يستغلونها  ( يسَتغ 
))ذلك  :-رحمه هللا-قال مالك ، ينظرون في غلتها وربحها ويرون أنها ال تربح وال تكسب فيندمون على إثر ذلك

الزم لهم إذا كان موافقا  للبرنامج الذي باعهم عليهل قال مالك وهذا األمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا 
مركب حمل بعض أجزاءه هو ال يستعمل إال مركب مثل الفنون  ( يعني إذا كان المبيع ال ينتفع به إاليجيزونه(

التي يركب بعضها على بعض ثم بعد ذلك ينظر منها منظر مثل هذا البد من تصويره كامل ألن تصور بعضه 
ال يفي بالغرض ومثل األدوات التي هي عبارة عن مركبات ال يأخذ قطعة من قطعها ويقول هذا أنموذج معنى 

ها وهذه البضاعة كلها من هذا النوع يأتي إلى قلم مثل هذا وعنده له مجموعة ويأخذ القطعة أن هذه السلع كل
ن كانت جزء  منها ولو أخذ الغطاء  السفلى يقول هذا أنموذج ال هذا ليس بأنموذج هذا ما يدل على البضاعة وا 

لغطاء األسفل ما يستدلونه ألنه هذا إذا كان متداول بين الناس ومشهور ويستدلون بهذه القطعة على البقية لكن ا
يشترك معه عدة أقالم أما هذا ما يشترك معه غيره عند أهل الخبرة يكون معروف عندهم ولكن عليه أن يأخذ 

-قال مالك  ،القلم بكامله ويكون الحمولة أو البضاعة كلها من هذا النوع وهذا أنموذج بالنسبة لبقية البضاعة
لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا  للبرنامج ولم يكن  ))وهذا األمر الذي :-رحمه هللا
( واآلن الصناعات أدق من ذي قبل يعني يصنع ثوب وآخر وثالث ورابع وعاشر البد أن تجد بينها مخالفا  له(

ثوب وأعطاك مكانه من الفروق اليسيرة ما تجد أما اآلن مصانع تخرج النظير بدقة كأنه هو بحيث لو تلف لك 
ثوب آخر ليس لك أن تطالب بثوبك ألن هذا يطابقه مائة بالمائة وأما في السابق قد يوجد االختالف اليسير 
يمكن أن تقول ثوبي أفضل من هذا لكن لو جئت إلى الثياب المصنوعة من مصنع واحد ما يمكن أن تقول ثوبي 

 أفضل من وهكذا بقيت السلع.



 باب بيع الخيار
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر حدثني 

رحمه -( قال مالك ))المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إال بيع الخيار( قال: -وسلم
 وليس لهذا عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه. -هللا

صلى هللا عليه -كان يحدث أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ه بغله أن عبد هللا ابن مسعود وحدثني مالك عن أن
ان( قال: -وسلم  (.))أيما بي  عين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتراد 

: فيمن باع من رجل سلعة وقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن استشير فالن فإن -رحمه هللا-قال مالك 
ن كره فال بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فالن إن رضي ف قد جاز البيع وا 

 ذلك البيع الزم لهما على ما وصفاه وال اختيار للمبتاع وهو الزم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.
من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتك : األمر عندنا في الرجل يشتري السلعة -رحمه هللا-قال مالك 

ن  بعشرة دنانير ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال وا 
ما أن  شئت فاحلف باهلل ما بعت سلعتك إال بما قلت فإن حلفا قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وا 

 لفا باهلل ما اشتريتها إال بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.تح
 : باب بيع الخيار-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

: -رحمه هللا-الخيار اسم مصدر من اختار اختيار وهو طلب خير األمرين من إمضاء البيع أو فسخه قال مالك 
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-فع عن عبد هللا بن عمر حدثني يحيى عن مالك عن نا

( البي عان أو ))المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إال بيع الخيار( قال: -وسلم
نه ال يلزمه المتبايعان وكالهما ثابت في الصحيح كل واحد منهما البائع والمشتري كل واحد منهما بخيار بمعنى أ

العقد بمجرد تمام اإليجاب والقبول ما لم يتفرقا فإذا تفرقا لزم البيع حينئذ إال بيع الخيار يعني الذي اشترطوا فيه 
الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد فالمتبايعان إنما يسمى كل واحد منهما بائع ومشتري وبيعان أو 

صح على الطرفين أنهما متبايعان أو بيعان وأما قبل لزوم العقد بالقبول متبايعان إذا تم العقد باإليجاب والقبول 
نما يسميان متساومان ما ثبت البيع إلى اآلن ما قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري  فإنهما ال يسميان متبايعان وا 

بيع وال يصح أن اشتريت بكذا أو العكس يعني ما في إيجاب وال قبول إذا  ال يصح أن يسمى بائع حتى يتم ال
يسمى مشتري حتى يتم الشراء وبهذا يتضح أن المراد بالتفرق التفرق باألبدان وبهذا قال الشافعي وأحمد وجهور 
السلف والخلف وهذا هو الواضح المفهوم من الحديث وعلى هذا فهمه ابن عمر الراوي فكان يمشي خطوات ليلزم 

ابن عمر وال يحل له أو ال يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله  البيع مع أنه جاء النهي عن ذلك ولعله لم يبلغ
فكان ابن عمر يفعل ذلك ألنه لم يبلغ من النهي وفهم أن المراد بالتفرق التفرق باألبدان إال بيع الخيار وهو أن 

مام يشترط كل منهما أو أحدهما انه بالخيار لمدة معينة يوم أو يومين أو ثالثة أو شهر هذا ما قال به اإل
 الشافعي واإلمام أحمد وهذا هو الظاهر المتبادل بلفظ الحديث.

( يريد مالك من هذا الحديث ))وليس لهذا عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه(: -رحمه هللا-يقول مالك 
ذا كان ليس لديه حد ما يمكن يعول عليه في بقري ر يعني الحديث هذا ال يوجد له أحد معروف هذا كالم مالك وا 



حكم شرعي البد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به فاإلمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق 
باألقوال وليس لهذا حد معروف وال أمر معمول به فيه معمول به عندهم كأنه وجد العلماء أصل في بلده أنهم ال 

على النصوص المقصود أن رأي اإلمام مالك أن  يعتبر هذا أحيانا  يقدمه -رحمه هللا-يقولون به واإلمام مالك 
المراد بالتفرق التفرق باألقوال يقول بعتك هذه السلعة بكذا فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري اشتريت بكذا 

أيضا  لكن هل لهذا الكالم وجه هل يمكن  -رحمه هللا-أو قبلت في هذه المدة هم بالخيار وبهذا يقول أبو حنيفة 
ق على البائع والمشتري على الطرفين يطلق عليهما بيَّعان أو متبايعان والقبول ما تم ال يمكن ال بيع إلى أن يطل

اآلن ومثل هذا ال يحتاج إلى مثل هذا الحديث هذا يلغي فائدة الحديث من يلزم البائع والمشتري ما اشتراه من 
هما الغي إن كانوا يقولون بمفهومه وهو أن هناك يلزم المشتري وما أوجب وال قبل إذا  الحديث يكون على تأويل

إلزام قبل التفرق فال بيع حقيقة ال بيع قبل اإليجاب والقبول وال يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان وال متبايعين 
إال إذا تم القبول واإلمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به ال يعمل به حتى على قوله ما يمكن أن يقول 

مالك لمن قال بعتك ولم تقل اشتريت نسميه بائع ما يمكن أن نسميه بائع وال يسمى الطرف الثاني مشتري اإلمام 
وهو ما قال قبلت ولذا قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك ألنه روى هذا الحديث ولم يعمل به فتأويلهم 

حد معروف مثال  اثنان خرجا في  ضعيف ال وجه له ليس لهذا حد معروف يعني كيف نجيب عن هذا الكالم له
رحلة لمدة شهر وهما بجنب بعض ليال  ونهارا  يقظة ومنام هل نقول يستمر الخيار إلى أن يتفرقا هذا إذا تصور 
ال فالمراد به ينتهي البيع وهم جالسين نهاية الخيار  فالتفرق يكون قبل ذلك إذا أحدهم قضاء الحاجة تضرر وا 

ايته التفرق إما أن يكون باألقوال أو باألبدان عرفنا أنه باألقوال ويقول به أبو حنيفة التفرق ما لم يتفرقا هذه غ
ومالك ال وجه له ألنه ال بيع أصال  حتى يقال أنه يوجد خيار أو ال يوجد خيار ال يوجد بيع البيع الخيار إنما 

ال قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار وال يحتاج مث ل هذا إلى تنصيص يعني إذا ذهبت يكون بعد تمام البيع وا 
إلى المعارض وقلت كم هذه السيارة قال بخمسين ألف وما قلت اشتريت هل تحتاج إلى خيار ال ما تحتاج إلى 
ذا تفرقتما باألبدان  خيار تحتاج إلى الخيار إذا قلت اشتريت فأنت ما دمت تجلس بمجلس الخيار لك أن ترجع وا 

بالكتابة أو باإلفراغ أو بتحويل االسم باالستمارة  ةن انتهى اإلجابة وزيادة التوثقلزمك البيع إذا وقع عليه الطرفا
ال في األصل أن اإليجاب والقبول ملزم ويتم القبول إذا  هذا كله من زيادة التوثقة يحتاج إليه عند المقاضاة وا 

هنا يقول  ،على القبول بأيام تغيرت صفة اآلخر منهما كأن انتقل من مكانه ألنه بالفعل قد يكون اإليجاب متقدم
أن البيع عن طريق اإلنترنت نقول أنت اشتريت ألنك تعرف السعر أو معروض السلعة بسعرها فأنت اآلن بصدد 
القبول على طول تقبل ألنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة قال من يشتري هذه السلعة بكذا فأنت قلت 

ما دمت في مكانك فأنت بالخيار الذي أوجبت فيه الشراء ما لم يتفرقا  قبلت انتهى اإليجاب والقبول بقي الخيار
 إال بيع الخيار يعني أن يشترط أحدهما أو كالهما لنفسه مدة زائدة على مجرد االجتماع باألبدان.

صلى هللا -كان يحدث أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-قال وحدثني مالك عن أنه بغله أن عبد هللا ابن مسعود 
ان( قال: -وسلم عليه ( األصل أن من قبل قوله فيكون مع يمينه ))أيما بي  عين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتراد 

انل فإذا حلف البائع فيلزم المشتري فمقتضى الحديث أنه يلزم لكن  أيما بي  عين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتراد 
ان كل يرجع إليه حق ه ومقتضى قوله في األخير قول اإلمام مالك في معنى الحديث أنه إذا رفض أن يحلف يتراد 



إذا حلف البائع أنه ما باع إال بخمسين مثال  يرجع إلى المشتري فإن حلف أنه ما اشترى إال بثمان وأربعين مثال  
ان لكن  ه مع يمينه كيف يكون قول عندنا القاعدة )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( أيهما المدعييتراد 

ذا طلب منهم اليمين من الطرفين اإلمام مالك  في  -رحمه هللا-من المشتري من المدعي أو كالهما مدعي وا 
ال أعلم قائال  برد اليمين مع أن قضاة عصره يقولون به ابن أبي  -رحمه هللا-مسألة رد اليمين على المدعي قال 

أحدهم مثال  ادعى على اآلخر أن في ذمته مبلغ كذا قيل له  ليلى وابن شبرمه كلهم يقولون برد اليمين بمعنى أن
هات البينة قيل للمدعى عليه تعال واحلف فحلف انتهت القضية البينة على المدعي إذا ما وجدت نضف في 
المدعى عليه فحلف وأدى ما عليه وانتهت لكن إذا قال ال أحلف اجعلوه هو ليحلف إذا حلف أنا أدفع له ما يقول 

يقول ال ترد اليمين يلزم المدعى عليه بالدفع إذا لم يحلف ألن الحديث ليس فيه أكثر من هذا  -حمه هللار -مالك 
البينة مفقودة واليمين مفقود في مقابل  تقول )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( وغيره يقول الالقاعدة 

إلى مرجح وهو يمين المدعي إذا نكر المدعي فقدان البينة يوجد فقدان اليمين فالضعف في الطرفين فنحتاج 
 عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي فإن حلف استحق.

: ))فيمن باع من رجل سلعة وقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن استشير فالن -رحمه هللا-قال مالك 
ن كره فال بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم ال مشتري قبل أن يستشير البائع فالن فإن رضي فقد جاز البيع وا 

إن ذلك البيع الزم لهما على ما وصفا وال اختيار للمبتاع وهو الزم له(( يعني إذا علق العقد على شرط فهذه 
هل للطرف الثاني إذا لم يشترط  الجملة تنفعنا في كثير من األبواب إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط

اعتبار أنه ما لزم البيع ليس له خيار لماذا؟!! ألن شرط الخيار من طرف واحد وال له خيار أو ليس له خيار!!ب
الثاني الثاني لزمه العقد منذ التفرغ والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه فأحدهما له خيار والثاني 

وهو في رجب ثم قال ليس له خيار هذا ظاهر مثال:طلق أيقال لزوجته قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق 
أنا رجعت عن قراري إذا علق على أمر البد من تحققه فرجع عنه قبل أن يتحقق فمنهم من قال يقع الطالق فورا  
دون أن يتم المدة التي حددها ألن الطالق ال يجوز توقيته فإذا وقت أشبه ما يكون بالمتعة فيقع الطالق فورا  

 -رحمه هللا-الشرط والبد من وقوعه وال يجوز له الرجوع وشيخ اإلسالم ونظر الجمهور أنه يقع الطالق إذا وجد 
ذا ندم فله أن يلغي ألنه لم يقع بعد أما إذا كان القصد منه الحث والمنع ال بأس يكون  يقول في هذه المدة وا 

المسألة والمسألة  إذا  ما هو الرابط بين هذه ،يمين عنده لكن أكثر أهل العلم أنه ال يقع إال إذا وجد ما علق عليه
التي معنا أنه إن يوجد فرصة أو فترة يمكن الرجوع قبل أن يقع أو يأتي اللزوم لزوم العقد أو لزوم الطالق ثم 
يندم المشتري قبل أن يستشير البائع أو فالنا  فإن ذلك البيع الزم لهما على ما وصفا يعني المسألة تختلف عما 

تعجبه ثم قال له أريد هذه السلعة بكم تكون قال أنا اآلن مشغول خذ  لو جاء شخص إلى آخر ووجد عنده سلعة
السلعة ال نختلف ثم أخذها اآلن ما صار بيع وال شراء لكل من الطرفين أن يرجع ألن ما صار اتفاق على شيء 

دها أو ال؟!! وال في إلزام لواحد منهما ألنه قال خذها وال نختلف إن شاء هللا أتى بعد سنة رد السلعة هل له أن ير 
المؤثر )ثم يندم المشتري قبل أن يستشير لو كانت مستعملة استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير 

البائع فالن إن ذلك البيع الزم لهما على ما وصفاه وال اختيار للمبتاع ألنه من طرف واحد وهو الزم له إن أحب 
 الذي اشترط له البائع أن يجيزه(



 علق على استشارته أن يجيز البيع فالكالم واضح. يعني أحب الذي
: ))األمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: -رحمه هللا-قال مالك 

بعتك بعشرة دنانير ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال 
ن شئ ما وا  ت فاحلف باهلل ما بعت سلعتك إال بما قلت فإن حلفا قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وا 

أن تحلفا باهلل ما اشتريتها إال بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه(( وفي 
ج يمين من اآلخر كل لهما له وجه في وال نحتا الوقت نفسه مدعى عليه فإن أحضر أحدهما البينة انتهى

 اإلدعاء والدعوى.
 باب ما جاء في الربا في الدين

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا  لي 
ثمن وينقدوني من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض ال

 فقال فال آمرك أن تأكل هذا وال توكله. -رضي هللا تعالى عنه-فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت 
-وحدثني مالك عن عثمان بن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر 

فيضع عنه صاحب الحق  أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل -مارضي هللا تعالى عنه
 فنهى عنه. -مارضي هللا عنه-ويعجله اآلخر فكره ذلك عبد هللا بن عمر 

وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا 
ال زاده في حقه وأخر عنه في ا  ألجل.حل األجل قال أتقضي أم تربي فإن قضاها أخذ وا 

األمر المكروه الذي ال اختالف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل  -رحمه هللا-قال مالك 
فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في 

 حقه قال فهذا الربا في عينه ال شك فيه.
جل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلة قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون قال مالك في الر 

 ثمنها مائة دينار نقدا  بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع ال يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.
نما كره ذلك ألنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة األول ى إلى األجل الذي ذكر له قال مالك: وا 

آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه فهذا مكروه وال يصلح وهو أيضا  يشبه حديث زيد بن أسلم 
ما أن تربي فإذا قضى  في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وا 

ال زادوهم في حقوقهم وزاد  وهم في األجل.أخذوا وا 
 : ))باب ما جاء في الربا في الدين((-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

))حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا  
رضوا على أن أضع الخروج إلى الكوفة فع لي من أهل دار نخلة )قال وهذه محلة في المدينة( إلى أجل ثم أردت

فقال فال آمرك أن تأكل هذا  -رضي هللا تعالى عنه-عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت 
وال توكله((السبب أنه ثبت له في ذممهم أموال ال بضائع ثبت له في ذممهم أموال مائة درهم على كل واحد فأراد 

ن ومن اآلن ننقدك بدل من أن تنتظر ستة أشهر فتتعب في أن يسافر وقالوا له ضع عنا نعطيك على ثماني



تحصيلها ونتعب في إيصالها يعني من باب ضاع وتعجل فكأنه اشترى الثمانين الحالة بالمائة األولى المؤجلة 
ذلك يقول ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت  لذا سأل عن

ثابت فقال ال آمر أن تأكل هذا وال توكله كأنه شبهه في الربا مع أنه ضد الربا الربا زيادة وهذا  عن ذلك زيد بن
نقص فال مشابهة فيه للربا أن من وجهة نظر من قال بهذا القول زيد بن ثابت أنه ثبت في ذممهم مبلغ مؤجل 

ه بثمن عاجل بثمانين بدل من المدة فهو يريد يتعجل بمعنى أنه يشتري ذلك المبلغ بثمن عاجل بثمانين أو يبيع
فهذا وجه المنع مائة بثمانين معجل فمن نظر إلى أن الذي في الذمم أموال ال يجوز بيعها بالمال إال مثل بمثل 

 ويد بيد قال بهذا القول.
ه والقول الثاني الذي يبيح الذي يجيز ذلك وأن يكون من باب ضع وتعجل فهذا جائز عند جمع من أهل العلم وأن

فيه فائدة للطرفين وليس فيه زيادة ألن الربا عبارة عن الزيادة أما هذا نقيض الربا فيه تخفيف على المدين وفيه 
قضاء حاجة الدائن فال مشابهة له في الربا من وجه ألن الربا الزيادة وهذا نقص والمحضور الزيادة يعني لو قال 

وف أحضر بعد سنة وبدل من أن تكون مائة إلى ستة أنا أسافر اآلن وبقي على حلول األجل ستة أشهر وس
 وعشرين لمدة سنة إلى أن أحضر هذا الربا بعينه لكن يقول ثمانين وعجلوا هذا ضد الربا.أشهر نجعلها مائة 

-))وحدثني مالك عن عثمان بن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر 
أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق  -رضي هللا تعالى عنهما

فنهى عنه((يعني تيسر المال بيد المدين وأراد أن  -رضي هللا عنهما-ويعجله اآلخر فكره ذلك عبد هللا بن عمر 
ة ابن عمر كره يبرئ ذمته هل يدفع الدين كامل أو بدال  من أن ينتظر الدائن يضع من الدين ما يقابل هذه المد
 ذلك ونهى عنه فعليه إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يدفع الدين كامل المائة كاملة وال يضع منها شيء.

))وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل 
ال زاد ه في حقه وأخر عنه في األجل(( باعه مائة إلى فإذا حل األجل قال أتقضي أم تربي فإن قضاها أخذ وا 

سنة ثم حلت السنة وما وجدت المائة قال مائة وخمسين لسنة ثانية ثم جاءت السنة الثانية وما وجدت وقال إلى 
 مائتين إلى السنة الثالثة هذا هو الربا الجاهلي.

كون للرجل على الرجل الدين إلى أجل األمر المكروه الذي ال اختالف فيه عندنا أن ي -رحمه هللا-))قال مالك 
فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في 
حقه قال فهذا الربا في عينه ال شك فيه(( الصورة الثانية ال شك أنها ربا وهي ربا الجاهلية أما الصورة األولى 

يف على الطرفين كل منهما مستفيد وليس فيه ضرر على أحد وفيه ما يضاد الربا من وهي ضع وتعجل والتخف
 النقص والربا معروف أنه الزيادة فوجهة نظر من يقول بالجواز ظاهرة.

))قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة 
 ار نقدا  بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع ال يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون على ذلك((هذايكون ثمنها مائة دين

بيع ال يصلح ألن هذه حيلة على الربا وحيلة مكشوفة ظاهرة يريد أن يشتري منه سلعة بمائة ويسدد له المائة 
يصلح ولم يزل أهل العلم  ويكتب عليه المائة خمسين وجود هذه الحيلة بمجرد التحليل في الصورة هذا بيع ال

ينهون على ذلك قال مالك لكن وهو الموجود في األسواق يأتي المدين بمائة ألف مثال  وحلت هذه المائة ألف 



يأتي إلى صاحب الدين يقول له أنا محتاج إلى مائة ألف ثانية ديني مائتين ألف وأسددك مائة وأستفيد بالمائة 
ذي نص عليه اإلمام لكن يقول أنا بحاجة إلى مائة ألف وأنا في ذمتي لك الثانية يجوز أو ال يجوز هذا هو ال

مائة ألف ديني مائتين ولتكن مائة وخمسين أو ثالثمائة أسدد لك المائة السابقة وأستفيد من المائة الالحقة نصفها 
مائة ألف فقال ما نص عليه اإلمام على هذا ال تجوز جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفالن من أهل السوق 

له سدد قال أنا محتاج وقال له اذهب إلى فالن وتدين منه مائة ألف وسدد لي وأدينك دين جديد هذه صورة ثالثة 
 لم يكن الطرف الثالث شريك لألول.هذه الصورة ال توجد فيها أي إشكال إن 

نما كره ذلك ألنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه الم ائة األولى إلى األجل الذي ذكر ))قال مالك: وا 
له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه فهذا مكروه وال يصلح وهو أيضا  يشبه حديث زيد بن أسلم 
ما أن تربي فإذا قضى  في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وا 

ال زادوهم في حق ولو قال أنا محتاج  ،عندهم ألنه حيلة وال يصلح وقهم وزادوهم في األجل(( يعني حرامأخذوا وا 
ذا كان في عقدين  ،مائة ألف ديني ويبقى الدين األول تيسر إن شاء هللا أما إذا كان في عقد واحد بطل وا 

أنزل لك هذا ما منفصلين فال بأس يعني الدائن قال للمديون أنا مضطر اآلن إذا كان عندك شيء فعجله وأنا 
 فيه شيء وال بأس به.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 21)  كتاب البيوع -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين،

 ا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.اللهم اغفر لشيخن
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 باب جامع الدين والحول
صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 

ذا اتبع أحدكم على ملقال:  -عليه وسلم  .ي فليتبع(())مْطُل الغني ظلم وا 
وحدثني عن مالك عن موسى ابن ميسرة أنه سمع رجل يسأل سعيد ابن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين 
فقال سعيد ال تبع إال ما آويت إلى رحلك قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك 

ما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه  السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجوا نفاقها فيه وا 
ن  ن البيع الزم له وا  البائع عن ذلك األجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وا 

 البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل األجل لم يكره المشتري على أخذها.
شتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتال لنفسه قال مالك:)في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من ي

واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله إنما بيع على هذه الصفة بنقد فال بأس به وما بيع على هذه 
نما كره الذي إلى أجل ألنه ذريعة إلى الربا  الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري اآلخر لنفسه وا 

 دار ذلك على هذا الوجه بغير كيل وال وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه وال اختالف فيه عندنا(.وتخوف أن ي
قال مالك ال ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب وال حاضر إال بإقرار من الذي عليه الدين وال على ميت 

ن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشترى ذلك غرر ال يدرى أيتم أم ال يتم وتفسي ر ما كره من ذلك أنه إذا وا 
اشترى دين على غائب أو ميت أنه ال يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم ُيعلم به فإن لحق الميت دين 
ذهب الثمن الذي أعطا المبتاع باطال ، قال مالك: وفي ذلك أيضا  عيب آخر أنه اشترى شيئا  ليس بمضمون له 

ن لم يتم ذهب ثمنه باطال  فهذا غرر ال نما فرق بين أال يبيع الرجل إال ما عنده وأن  وا  يصلح، قال مالك: وا 
يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله أن صاحبه العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول 
 هذه عشرة دنانير فما تريد أن اشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا  بخمسة عشرة دينارا  إلى أجل فلهذا

نما تلك الُدْخَلة والُدْلَسة.  كره هذا وا 
أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:



معروف وهو البيع إلى أجل والحول  : ))باب جامع الدين والحول(( الدين-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 :-جل وعال-التحول للدين من ذمة إلى أخرى فالحول معناه الحوالة والتحول كما في قوله التحول والحوالة ف

يعني تحوال فالحول التحول والتحويل والحوالة للمال من ذمة إلى أخرى كأن  ))خالدين فيها ال يبغون عنها حوال((
على بكر أحيلك بقدر ما تتطلبه  يكون لزيد على عمرو مال فيأتيه فيأتي زيد إلى عمرو المدين فيقول إن لي مال

ن كان ليس بملي  مني على بكر فينظر في حال بكر إن كان غنيا  فهو موضوع هذا الباب الذي فيه األمر وا 
 مفلس أو مماطل فمثل هذا ال يلزم قبول الحوالة في مثل هذه الصورة.

 ألعرج((وأبي الزناد اسمه عبد هللاحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن ا -رحمه هللا تعالى-))يقول المؤلف 
صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-بن ذكوان واألعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة 

ذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع((قال:  -وسلم : يعني منع القضاء وترديد الدائن ويجد  ))مط ل  الغني ظلم وا  مط ل 
ذا  هذا في أسواق المسلمين إذا جاء الدائن قال تأتي غدا  والفلوس موجودة فإذا جاء غدا  قال تأتي آخر النهار وا 

جاء آخر النهار قال بعد أسبوع وهكذا ألن إخراج المال من اليد بالنسبة لمن أشرب قلبه حب المال صعب جدا 
صلى هللا عليه -نبي وتجده يعتذر بأعذار ليست صحيحة فيجتمع عنده من المنكرات ما يجتمع ولذا قال ال

: مصدر مضاف إلى الغني وهل الغني الفاعل أو المفعول  ))الغني((أنه ظلم  -وسلم القادر على األداء ومط ل 
المذموم هنا هو الموصوف  ))مط ل  الغني((فهل المصدر من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى مفعوله 

لمصدر إلى فاعله وقال بعضهم إنه من باب إضافة المصدر بالظلم وكون الغني يمطن الدائن فهو من إضافة ا
ن كان غني ظلم شخص له على آخر ألف وهذا  إلى المفعول والمقصود بهذا أن الدائن هو الغني فمطله وا 
الدائن يملك ماليين ثم يأتي إلى هذا الشخص الذي هو مدين له بألف يقول له غدا  بعد غدا  بعد شهر بعد سنة 

وتأخير حقه ظلم ولو كان غنيا  أما إذا كان فقيرا  فمن باب أولى وهذا توجيه قول من يقول أنهم  وهو قادر فمطله
من إضافة المصدر إلى المفعول والحديث اآلخر في الصحيحين وغيرهما وجاء بنص لي الواجد ظلم هو بمعناه 

هو ظالم ومتعدي على  فاللي هو المطل والواجد هو الغني والظلم األصل فيه وضع الشيء في غير موضعه
نفسه أوال  وعلى غيره ثانيا  ظلم وجاء في بعض الروايات يبيح عرضه وعقوبته فإذا وجد المال على واجد غني 
قادر على السداد ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم وحينئذ إذا كان ظالما  يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه 

يجوز له أن يدعوا  ))واتقي دعوة المظلوم(( من القول إال من ظلم(())ال يحب هللا الجهر بالسوء بقدر مظلمته 
عليه لكن بقدر ما ظلمه ال يزيد على ذلك ويجهر بذلك لكن بقدر مظلمته وأهل العلم يقولون إن له من عرضه 
أن يقول مطلني فالن بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير حق 

فيه من التهم ما ليس فيه ويدعوا عليه آناء الليل وأطراف النهار فأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن ولصق 
يقول أن يصف الواقع مطلني فالن لكن هل لغيره أن يقول فالن مماطل في المجالس يتحدث وتكون فرصة إذا 

فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر فهل كان أهل التجارات بجوار بعض والعامة يقولون عدوا المرء من يعمل عمله 
لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول فالن مماطل أو أن هذه غيبة األصل أنها غيبة هو مسلم عرضه 
محترم لكن إذا جاء من يستشيره ويقول له أنا أبيع على فالن ويؤخر وال أطلب منه الدفع مقدم ولو قال له أنه 

على السداد يكون هذا من باب النصيحة وال يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة  عرف بترديد الدائنين مع قدرته



 ،مط ل الغني ظلم ومقتضى كونه ظلم أن يكون محرما  فال يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد
لغني ظلم فإذا اتبع ))مطل انعم إذا  عقوبته يحل عرضه وعقوبته فللولي أن يعزره حتى يستخرج منه المال فإذا  

هكذا أكثر الروايات في التخفيف اتبع وبعضها إذا اتبع أحدكم على مليء أتبع  أحدكم على مليء فليتبع((
ذا أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على مليء  م  ن معنى أحيل وا  األصل فيه أنه يتعدى بنفسه وع دي بعلى ألنه ض 

معسر وردد الدائن باعتبار أنه ال يملك ما يسدد به هذا الدين فال  إذا كان الدين على ،كغني لفظا  ومعنى فليتبع
ذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب الدائن بمثل  ،يدخل في الحديث لكن له شأن آخر اآلن المخاطب المدين وا 

ن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(( :-جل وعال-قوله  فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين واألصل أن  ))وا 
ب الحق له المقالة فيتجه الحق على من عليه الحق ويخاطب بمثل هذا الحديث فإن كان عاجزا  رجع صاح

الخطاب إلى الطرف األول فيلزمه اإلنظار وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات 
ل قد يقول له طالب بسجني قد يكون المدين معسرا  ثم يقول للدائن ال تنظرني وشدد علي في الطالبة ب ،والحيل

من أجل أن يسدد عنه ووجد ما هو أشر من ذلك وجد من يشهد لفالن أنه معسر ثم يستخرج صكا  أو أنه مدين 
لفالن بمبلغ ما ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسما المبلغ هذه الحيل موجودة ولذلك القضاة يحتاطون لمثل 

ذا اتبع أحدكم على مليء كغني ومسر  ،بد منه ألن الناس تحايلوا هذا فاإلحتياط لجميع األطراف موجود وال وا 
الالم هنا الم األمر واألصل في األمر الوجوب وعلى هذا فليزم رضاء المحيل  ،فليتبع يعني فليحتل يقبل الحوالة
ال يلزم  فالمأمور هنا في الحديث الدائن األول عليه أن يقبل الحوالة وعلى هذا ،ألن صاحب الدين غير متضرر

رضاه عند جمع من أهل العلم بناء على أن األمر هنا للوجوب وهو األصل وهو قول الحنابلة والظاهرية وأبو 
لكن أال يتضرر ولو من وجه  ،وهذا هو األصل في وأن الالم للوجوب ،ثور وابن جرير وجمع من أهل العلم

اجد ومع ذلك أحيلك على فالن الغني أيضا  السيما مع غنى المدين األول المحال ما يتضرر لو قال مثال  و 
يحتاج أيضا  إلى مشوار ثاني ومطالبة جديدة لفالن الثاني فهل يلزم أن يقبل الحوالة مع أن المدين األول واجد 

ذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني عموم اللفظ يشمل ألن أحد مفرد مضاف هو أيضا  في  ،غني يعني وا 
أحد يلزمه أن يتبع ولو كان المدين األول واجد مثال : لزيد على عمرو مائة ألف وزيد فهل كل  ،سياق شرط يعم

عنده أرصده وعنده شيكات جاهزة وعنده دراهم في متجره أكثر من هذا المبلغ فيقول أنا لي على بكر مليون 
أولى إذا كان هل هذه الصورة تدخل في الحديث؟!! نعم تدخل ومن باب  ،أحيلك عليه بمائة ألف وبكر مليء

المدين األول الذي هو عمرو يشق عليه الوفاء أما ألن األموال غير حاضرة مع كون المحال عليه مليئا  يعني 
إذا أتبع أحدكم على مليئا  فليتبع عرفنا أن القول األول في المسألة أنه يلزم اإلتباع من قبل  ،يدخل من باب أولى

صل فيه الوجوب لكن إذا كانت ذمة األول المشغولة بالدين ابتداء  وهو المحال ألن الالم الم األمر واألمر األ
ولذلك الجمهور على أن األمر هنا لإلستحباب وليس على سبيل الوجوب ولذا ال يلزم المحال  ،قادر على السداد

الف والنقل أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد وبعضهم نقل اإلجماع لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخ
وما هو الصارف عند الجمهور في هذا األمر أنهم قالوا أن هذا األمر  ،ليس بصحيح وهم ألن المخالف موجود

وما هو دليل على أن اإلحسان ليس بواجب والعلماء استدلوا على  ،من باب اإلحسان واإلحسان ليس بواجب
وقالوا أن العدل واجب اتفاقا   العدل واإلحسان(())إن هللا يأمر ب :-جل وعال-ضعف داللة اإلقتران بقول هللا 



األمر الثاني أنه قالوا أن هذا أمر  ،واإلحسان ليس بواجب اتفاقا  فإذا كان هذا من باب اإلحسان فليس بواجب
كيف يكون أمر بعد حضر قوله فليتبع ما هو الحضر الذي ورد في هذا نهى عن بيع الكالئ  ،بعد حضر

لدين بالدين كيف صارت الحوالة بيع الدين بالدين أوال  الحديث معروف الكالم فيه ألهل بالكالئ الذي هو بيع ا
العلم والحكم يكاد يكون متفق عليه مسألة بيع الدين بالدين لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين 

المال يد بيد ألن األصل أن أما كون المال يد بيد هذا ما ورد يعني في صورة الحوالة ال يمكن أن يكون  ،بدين
األموال في ذمم وما دامت في ذمم فهو دين واألمر بعد الحضر حكمه يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر وما 
كان عليه هنا قبل الحضر إستحباب ألنه إحسان مسألة األمر بعد الحضر مسألة كبيرة فمنهم من يطلق أنه 

وفي اآلية إن  ،إذا حللتم فاصطادوا ،قضيت الصالة فانتشروا وابتغوا إذا ،يكون لإلباحة مثل إذا طعمتم فانتشروا
هللا يأمر بالعدل واإلحسان هم يستدلون بهذه اآلية على ضعف داللة اإلقتران ألن العدل واجب اتفاقا  واإلحسان 

 ،انومرتبة اإلحسان فوق مرتبة اإليم ،غير واجب اتفاقا  على كل حال إن هللا كتب اإلحسان في كل شيء
مقتضى كالمهم أن الحضر متقدم أن بيع الكالئ بالكالئ متقدم والحوالة متأخرة هذا مقتضى قول الجمهور ألنه 

ما هو  ،ثم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ ،أمر بعد حضر فمقتضى قولهم أن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم
هل العلم بنسخ هذا الحديث يتفقون على أن الحديث الذي يمنع أن يكون هذا الحديث متقدم أنه لم يقل أحد من أ 

محكم وهذا كافئ في مثل هذا الباب وكلهم يستدلون به لكن منهم من يسدل به على اإلستحباب ومنهم من 
 وما يكون مليء المليء إذا طلب منه المال دفع. ،يستدل به على الوجوب

نما هي م  ن سائل اإلجماع كما نص عليها؟يقول حديث نهي بيع الكالئ بالكالئ ضعيف جدا  وا 
ما أشرنا إلى هذا قلنا كالم أهل العلم فيه تضعيف وواضح لكن المعول في هذا على عمدة اإلتفاق ألنهم يتفقون 
على النهي بيع الدين بالدين وهذا اإلتفاق البد له من مستند فهو المعول عليه في هذه المسألة لكن أحيانا  يكون 

هذه المسألة ألن اإلتفاق األصل الذي استند عليه اإلتفاق غير معلوم لنا وال يبديه أهل الحديث مع ضعفه شعار ل
نما لما  اإلتفاق فيكون ما عندهم شعار إال هذا الحديث فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد باإلتفاق ال لذاته وا 

أو الصارف لهذا اإلتفاق فكونهم يؤيده من مستند اإلتفاق أفضل من أن يقال العمدة في هذا أو المعارض لهذا 
 يصرفون بخبر أو لم بكونهم يصرفون بقول.

وحدثني عن مالك عن موسى ابن ميسرة أنه سمع رجل يسأل سعيد ابن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين)يعني 
ازة السيما يبيع السلع باآلجل( فقال سعيد ال تبع إال ما آويت إلى رحلك)وهذا مسألة القبض أمر البد منه والحي

في الطعام أمر البد منه والحيازة لغير الطعام والنقل إلى الرحل مسألة خالفية وتقدم الكالم فيها وفيه كالم ابن 
عباس وكالم سعيد يشمل الطعام وغير الطعام( قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك 

فيه)يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة يشتري في هذه السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجوا نفاقها 
األيام سلعة موجودة بكثرة في األسواق ثم يقول اشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد ستة أشهر 
يعني إذا قلت في األسواق ولذا قال لسوق يرجوا نفاقها فيه اشتراها اآلن وهي موجودة بكثرة في األسواق إذا 

اعها في وقتها ما استفاد لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في األسواق هل مثل هذا يدخل في قبضها وب
يعني أفترض شخص عنده مالبس شتوية وردته في الصيف  ،اإلحتكار!! أو ال يدخل يعني ما أحتاج الناس إليها



يعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف هل يلزم أن يبعها في وقتها ال يلزم ألن الناس ما احتاجوا إليها فيؤجل ب
ومجيء وقت الشتاء فهذه السلعة نضرب مثال فيه شخص اشترى من آخر مالبس صيفية واآلن الناس ال 
يحتاجونها ولو عرضها ما جاءت بقيمة ينتظر بها لمدة ثالث أشهر أو أربعة أشهر حتى يشتد الحر لسوق يرجوا 

ما لحاجة في ذلك الزمان ا لذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك األجل )مثال  جاء األجل نفاقها فيه( وا 
اشترى مالبس صيفية ونحن اآلن في شهر محرم مثال  وقال له أن تسلمني هذه المالبس بعد أربعة أشهر فجاء 
األجل بعد مضي أربعة أشهر ثم يخلفه البائع عن ذلك األجل وقال ال يوجد عندي شيء أعطيك فيريد المشتري 

! ألن البيع عقد الزم لكن إذا اتفقا !تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري نعم ذلك ليس للمشتري لماذارد 
ن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل األجل لم يكره  عليه رد مثال  تلك السلعة وقبل البائع األمر ال يعدوهما( وا 

محرم واشترط علي أن أسلمك في رجب مثال  أما السلعة  المشتري على أخذها)قال مثال  أنا بعت عليك في شهر
هي جاهزة عندي اآلن من صفر خذها اآلن إذا  لم يكره المشتري على أخذها يقول مثال  أنا ما عندي أي استعداد 

 على أخذها واستأجر لها مستودع وأحرسها وأنا مشترط عليك إذا  لم يكره على أخذها(
ام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتال لنفسه واستوفاه في الذي يشتري الطع قال مالك:

ألنه يجوز أن يباع  ،فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله إنما بيع على هذه الصفة بنقد فال بأس به)لماذا
حينما يباع الطعام بطعام مثله أو  ال يلزمه الكيل يجوز أن يباع جزافا  فال يلزم الكيل اإلشكال االطعام بالنقد جزاف

من جنسه هنا البد من التأكد من المساواة( وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه)نعم نقد ال بأس به 
لى أجل مكروه هل يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل أو ال؟ نعم يجوز بيعه إلى أجل إذا  ما وجه المنع هنا(  ،وا 

نما كره الذي إلى أجل ألنه وما بيع على هذه الصف ة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري اآلخر لنفسه وا 
)لو كان طعام بطعام إلى أجل هنا ال يجوز ومتى يكون ذريعة إلى الربا هل يكون إذا سددت  ذريعة إلى الربا

هذا الوجه بغير كيل وال بدراهم ال يكون ربا يكون ذريعة للربا عندما تطلب اإلقالة( وتخوف أن يدار ذلك على 
 وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه وال اختالف فيه عندنا.

قال مالك ال ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب وال حاضر إال بإقرار من الذي عليه الدين وال على 
َ  عندي هذه الس يارة ميت)كيف يكون ال يشترى وما صورة شراء الدين يعني صورة المسألة لكن لو قال مثال 

قيمتها تسعين ألف يعني بما يباع به نسيئة البد أن يكون بما يباع به نسيئة أما إذا كان ال يباع به نسيئة لكن 
هل معنى هذا أنه البد من رضا المدين اإلمام مالك قال ال ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب وال حاضر 

رافه يقصد مالك أن الرجل سواء كان حاضر أم غائب( إال بإقرار من الذي عليه الدين هل المقصود رضاه أو اعت
ن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت يعني أن له وفاء  ن علم الذي ترك الميت)وا  وال على ميت وا 
وسداد(وذلك أن اشترى ذلك غرر ال يدرى أيتم أم ال يتم )كونه ال يقر الذي اشتري ما في ذمته اشتري بما يباع 

عند الحكومة مثال  مال لرجل من الناس عندهم مليون ريال آجار مثال  أو ثمن مبيع فجاء استعجل به نسيئة مثال  
صاحب المال ويقول مثال  من أن أطالب الدولة ويأخذ اإلجراء وقت طويل وقد تكون البنوك في بعض األحيان 

اهم ال يجوز بيعه بالدراهم ألنه فيتوقع المال أنه سيتأخر فيأتي إلى شخص يقول أبيع إليك هذا الدين إن كان در 
عين الربا لكن يجوز بأن يباع بما يباع به نسيئة فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو ال يشترط ولو 



افترضنا أن هذا المال على شخص يكون عادي يشترط رضاه وال يشترط أو المراد هنا باإلقرار مجرد اإلعتراف 
أم غائبا  وكأن هذا هو األقرب ألنه إذا لم يعترف ألنه نظر على الميت إذا  وال يلزم منه الرضا سواء كان حاضرا  

كان حاضر أو غائب وهو لم يسأله وقال عند فالن لي مائة ألف أعطني هذه السيارة التي تسوى ثمانين أحيلك 
أنا عندي  عليه إحتمال أن يكون الذي في ذمته مائة ألف مجرد دعوة يقول ال أبدا  أنا ليس عندي مائة ألف

ن علم الذي  ،خمسين ألف فالبد من اإلعتراف بالمبلغ الكامل ودليل هذا التفسير قوله في الميت وال على ميت وا 
ن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال ومعلوم أن الدين مقدم على اإلرث فيسدد الدين قبل  ،ترك الميت وا 

ن علم الذي ترك الميت  اإلرث لكن وما يدريك أنه مدين آلخرين بما ال يبقي لك من دينك شيء( وال على ميت وا 
وذلك أن اشترى ذلك غرر ال يدرى أيتم أم ال يتم )أنت تعلم أن عنده أموال لكن ما يدريك أن له غرماء آخرون( 
يقول: وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دين على غائب أو ميت أنه ال يدرى ما يلحق الميت من الدين 

علم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطا المبتاع باطال )قال مثال  عندي على هذا الميت مائة الذي لم ي  
ألف أعطني هذه السيارة أحيلك عليها والرجل غني له أموال وله أمالك فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال 

ار من الذي عليه الدين وأما بالنسبة للميت ما ولماذا استثنى هنا قال: إال بإقر  ،الذي دفع أو ذهبت السيارة باطال  
يلزم إقراره وال يكفي إقراره ألنه ال يمكن أن يقر ويعترف هذا يمكن لو كان غائب أو حاضر يمكن يعترف يبحث 
عنه حتى يعترف لكن الميت متى يعترف وهل يكفي اعتراف األوالد كيف يكون وما يدري األوالد أنه يحضر لهم 

عندهم صكوك في ديون عليه( قال مالك: وفي ذلك أيضا  عيب آخر أنه اشترى شيئا  ليس أناس آخرون لهم 
ن لم يتم ذهب ثمنه باطال  فهذا غرر ال يصلح)هنا مسألة وهي مسألة الرجل إذا مات وعليه دين  بمضمون له وا 

ه الصورة يقول وترك وفاء وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة هل يرجع على الورثة في مثل هذ
ن لم يتم ذهب ثمنه باطال  فهذا غرر ال  مالك وفي ذلك أيضا  عيب آخر أنه اشترى شيئا  ليس بمضمون له وا 

أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى نفترض مثال  أن المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة  ،يصلح
وترك مليون وقسمت على الورثة وتأخر الدائن  جميع المال يعني مثال  مدين هذا الشخص بمائة ألف ثم مات

نما فرق بين أال يبيع  وكل من الورثة قد تصرف في المال الذي وصل إليه ال شك أن هذا غرر( قال مالك: وا 
الرجل إال ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله)يعني في السلم يعني إذا بعت طعام في غير 

حديث حكيم بن حزام والسلم جائز  ،طعام أو غير طعام ال تبع ما ليس عندكالسلم ال تبع ما ليس عندك 
باإلجماع تبيع ما ليس عندك لكن البد من تحديد األجل والثمن والكيل والوزن إلى آخره( يقول مالك: أيضا  وأن 
ل يسلف يعني يسلم الرجل في شيء ليس عنده أصله)على الخالف في اشتراط كون صاحب السلم مالك لألص

أو غير مالك( أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن 
َلة  خ  نما تلك الد  اشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا  بخمسة عشرة دينارا  إلى أجل فلهذا كره هذا وا 

ل َسة)معنى هذا الكالم يعني اآلن في مسألة السلم ن كان غير مالك لألصل ،ليس الحديث عنه والد   ،ألنه يجوز وا 
نأتي إلى ما يقابله مثال  شخص يبيع ما ليس عنده يقول إن صاحب العينة الذي أخذ العين أو المال وباع ما 
ليس عنده إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها صاحب العين أو صاحب المال يحمل ذهبه الذي يريد أن 

قول هذه عشرة دنانير فما تريد أن يشتري لك بها يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في يبتاع بها في



الحديث إذا تبايعتم بالعينة فاإلمام مالك يوسع مسمى العينة يتوسع في مفهوم المسمى فما مراده بالعينة الفقهاء 
يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا  يقول المحشي فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم

وقيل لهذا لمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا  أي نقدا  حاضرا  أو ألن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله 
وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع إلى آخره.. هذه العينة اإلصطالحية المشهورة اآلن لكن ما هو مراد 

بصاحب العينة هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله أو المراد به صاحب العين الذي  -مه هللا تعالىرح-مالك 
هو صاحب المال أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد 

نما تلك الدخلة أن أشري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا  بخمسة عشر دينارا  إل ى أجل فلهذا كره هذا وا 
والدلسة يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع صورة المسألة أو ما هي 
صورتها اآلن عرفنا شخص معه عشرة دنانير أتى بها ويريد أن يبتاع بها إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع 

دنانير فما تريد أن أشتري لك بها واآلن صاحب الدراهم العشرة هذه يريد أن يشتري للطرف بها فيقول هذه عشرة 
اآلخر طعام أو سلعة أخرى فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا  بخمسة دينارا  إلى أجل يعني أن هذا الشخص معه 

هذه السلعة إلى أجل  عشرة دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة بعشرة دنانير فيقول له
بخمسة عشر دينارا  وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد أما بالعقد الذي قبل الشراء واضح أنه باع ما ليس عنده 
وكأنه باع الدراهم بالدراهم يعني هذه ظاهرة لكن المسألة بمجرد الوعد هل يدخل في كالم اإلمام مالك يعني هل 

أو ال تدخل يعني شخص محتاج إلى عشرة دنانير فقال واحد هذه عشرة  مسألة التورق تدخل بالعينة المحرمة
دنانير معي وقال أعطني قال اآلخر ال أعطيك سلف أو قرض أنا البد أن أستفيد قال أعطني بخمسة دينار إلى 

لي  أجل فنقول أن هذا هو عين الربا قال إذا  أشتري لك سلعة بهذه العشرة وماذا تريد أن أشتري لك قال تشتري 
كذا بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة ال تكسد ألن بعض السلع إذا اشتريت كسدت 
الشك أن السلع تتفاوت في نفاقها بعضها يدرج بسرعة ولذلك اآلن الناس متجه إلى األسهم يقول أنت بيعها 

يمكن تنزل قيمتها والمسألة كلها في مسألة بلحظة وال تخسر بينما السلعة األخرى إذا عرضتها على من يسوم 
التورق التي منها هذه الصورة ال تخلو من تحايل ألن مقصود المشتري ليست السلعة إنما مقصودها هذه الدراهم 
نما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها وال يوجد بديل على الربا إال هي أحيان قد ال تجد من يقرضك  وا 

هذا مثال  قال معي عشرة  ،يع عليك بيع سلم فال يوجد حيلة إلى التوصل إلى الحاجة إال بالتورق وال تجد من يب
دنانير قال شخص أنا محتاج عشرة دنانير قال هذه عشرة وجبنا االحتماالت وقال أعطني العشرة وأنا سأردها لك 

وأعطيك خمسة عشر دينار قال هذا بعد سنة قال الطرف اآلخر ال أنا ما استفيد قال إذا  أعطني وأنا سأفيدك 
عين الربا لكن ماذا أن أشتري لك من السلع هذا إن اتفقوا على شيء أو أبرموا عقد قبل أن يشتري صاحب 
العشرة دنانير السلعة هذا باع ما ليس عنده وال يلزم من هذا أن يكون العقد تام حتى لو أخذ عليه عربون أو أخذ 

ذا فيه شيء من اإللزام أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى عليه قيمة عقد أو مكاتبة كل ه
يتم ملك الطرف األول للسلعة ملك تام ومستقر هذا مجرد وعد ليس له أثر في البيع وهنا قال فما تريد أن أشتري 

رك الصفقة ولو في لك بها قلنا أنه إذا كان مجرد وعد هذا ال يوجد إشكال وهذا ليس بملزم ولطرف الثاني أن يت
آخر لحظة وما الذي يلزمه مادام العقد ال يبرم بعد لكن كأن اإلمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة فكأنه 



يبيع عشرة دنانير نقدا  بخمسة عشر دينار إلى أجل يعني درهم بدرهمين بينهما حريره هذه السلعة عشرة بخمسة 
نما  خال ،تلك الدخلة والدلسةعشر بينهم هذه السلعة فلهذا كره وا  ف الوعد إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند وا 

 إبرام الوعد إخالفه فال حرج فيه أي إذا حصل ما يمنع من إتمامه فال شيء فيه.
 هذا وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرحمن الرحيمبسم هللا 
 (22) كتاب البيوع -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين
 لسامعين يا حي يا قيوم.عنا خير الجزاء واغفر ل جزههللا اغفر لشيخنا وا

 باب ما جاء في الشركة والتولية واإلقالة.: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
المصنف ويستثني ثيابا  برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك  زَّ : في الرجل يبيع البَ -رحمه هللا-قال مالك 
ن لمالرقم فال  راه شريكا  في عدد البز الذي اشتري منه يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أ بأس به وا 

 وذلك أن الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمن.
قال مالك: األمر عندنا أنه ال بأس في الشرك والتولية واإلقالة منه في الطعام وغيره َقِبَ  ذلك أو لم يقب  

فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير بواحد إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح وال وضيعة وال تأخير للثمن 
 منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك وال تولية وال إقالة.

قال مالك: من اشترى سلعة  بز  أو رقيقا  فبت به ثم سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة 
أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك جميعا  ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من 

بِيَعه الذي باعه السلعة بالثمن كله إال أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع 
ن تفاوت ذلك وفات البائع األول فشرط اآلخر  األول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وا 

 باطل وعليه العهدة.
قال مالك: في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك أن ذلك ال 
نما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت  يصلح حين قال انقد وأنا أبيعها لك وا 

 ريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة.أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من ش
قال مالك: ولو أن رجال  ابتاع سلعة فوجبة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك 
جميعا  كان ذلك حالال  ال بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف 

 اآلخر.
أما  ،ب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل ر 

 بعد:
والشركة هو االشتراك بين أكثر من واحد أو اثنين أو ثالثة ) : باب ما جاء في الشركة-رحمه هللا-فيقول المؤلف 

هي طلب فسخ البيع من ) أو البعض( واإلقالةوهي البيع برأس المال الكل ) أو أكثر في عين أو منفعة( والتولية
 أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة(.



 :-رحمه هللا تعالى-قال مالك 
في الرجل يبيع البز المصنف )الذي يكون مجموعا  من أصناف متعددة( ويستثني ثيابا  برقومها )في الحديث نهى 

ن يكون مستثنى معلوم إذا استثنى البد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوم لدى عن الثنيا إال أن تعلمل البد أ
الطرفين أما إذا كان مجهوال  فإن اإلستثناء ال يصح( أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فال بأس به )لو باعه 

راء وهذه خضراء اشترط جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة هذه مثال  نقوشها حمراء وهذه نقوشها صف
وأثمانها متباينة مثال  األحمر يزيد عن األخضر واألخضر يزيد عن األصفر وهكذا أو العكس إن اشترط من ذلك 
عشرة ثياب مثال  ولم يبين الرقم وال النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص يكون هذا استثناء مجهول لكن لو قال 

عشرة من الثياب نقوشها كذا أو رقمها كذا مما تتميز به وتكون معلومة  أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي
إذا بين ذلك فاإلستثناء صحيح إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فال بأس به يعني يعطيك الرقم المعين( 

ن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا  في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن ال ثوبين يكون وا 
رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمن )كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن اللهم إال إذا كان الذرع 
يختلف يعني هذا لونه أصفر وذرعه خمسة أذرع وهذا أصفر وذرعه سبعة أذرع حين إذ يتفاوت الثمن أو كان 

حد المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن ال يصح النقش على هيئة معينة وصورة معينة ولو كان اللون وا
نما يصح استثناءه على جهة الشركة إذا  ما هو الفرق بين األمرينل أو لماذا فرق  استثناءه على جهة الملك وا 

بين المسألتين؟! يستثني ثيابا  برقومها إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فال بأس به  -رحمه هللا-اإلمام مالك 
راطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع يختار شيء معين من هذه الثياب هذا ال إشكال فيه هل اشت

ومعلوم  ،سواء إتحد الرقم أو اختلف ال يمنعه أحد ألنها غير داخلة في الصفقة ما استثني غير داخل الصفقة
ند الطرفين ال إشكال أيضا  ألنها من قبل ثبوت البيع لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة ع

الثنياء المعلومة لكن إذا كانت الثنياء مجهولة إما أن الرقم يختلف اختالفا  يتغير به الثمن أو الذرع في الطول 
نما يجوز اإلستثناء على  والعرض يختلف اختالفا  مؤثرا  مع الثمن فإنه ال يجوز اإلستثناء على سبيل الملك وا 

ولذلك يقول إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فال  ،يف يجوز اإلستثناء على سبيل الشركةك ،سبيل الشركة
ن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا  في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن  بأس به وا 

ي مائة قطعة أبيعها عليك إال الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمنل لو قال مثال  هذا المستودع ف
عشرة بمبلغ كذا ولم يذكر رقما  وال لون وال شيئا  يكون شريك بهذه النسبة بالعشر لكن ليس له أن يأخذ منها عشر 
قطع وهو ما عينل إذا  يستثني ثيابا  برقومها إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فال بأس به يعني اشترط 

ن لم يشترط  عشرة ثياب معلومة الرقوم فيختار من هذه المائة عشرة بهذه الرقوم التي استثني معلومةل والثاني وا 
أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا  في عدد البز الذي اشتري منه يعني استثنى عشرا ولم يختر الرقم 

ة فيكون شريك بالنسبة بنسبة المعين وقت اإلستثناء يكون شريك بالنسبة كأنه قال إني أبيعك هذه الثياب إال عشر 
عشرة بالمائة من السلعة هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين البد أن يكون الرقم معين له أن يستثني ألن الثنيا 
معلومة أما إذا كان في أخالط والرقم غير معين فإنه شريك بالنسبة فليس له أن يختار عشرة ثياب ال إنما يكون 

نما يصح الشركة هذا رأي شريك بالعشر إذا بيعت ي ستحق عشر القيمة إذا  الثنيا معلومة فال يصح اإلستثناء وا 



اإلمام مالك لكن حصل مشاحنة مثال  قال أنا قصد إال بالعشر من الثياب الجيدة قال ال أنا قصدي حينما وافقتك 
 من الثياب الرديئة وحصل مشاحنة حينئذ يفسخ البيع(.

 بأس في الشرك والتولية واإلقالة منه )ال بأس بالشرك: يعني بالشراكة بالشركةل قال مالك: األمر عندنا أنه ال
والتولية: البيع بنفس الثمن أي بعتك بهذه السلعة بثمنها أو جزء منها على أن تشركني به برأس ماليل واإلقالة: 

فيها فندم على هذا العقد  سواء كان إقالة بالجميع أو إقالة ببعضهما البعض مثال  اشترى السلعة فوجده مغبون 
جاء في الخبر أنه من أقال نادم  ،فطلب من البائع اإلقالة أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري اإلقالة

أقال هللا عثرته يوم القيامةل واإلقالة إحسان من المقيل إلى المقال سواء كانت بالكل أو بالبعض قال مثال  أنا ما 
لة لو أقلتني بنصفها ويثبت علي  نصفها بالعقد كذلكل مثال  أنت اشتريت كتاب فلما ذهبت أتحمل البضاعة كام

إلى البيت وجدت أنه عندك نفس النسخة ثم جاءك شخص وقال لك بكم تبيع علي الكتاب قلت أبيع عليك برأس 
أرخص مما اشتريته  مالك بقيمته وأنت راغب عن الكتاب وقد يكون أيضا  قد بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات

به فتقول أبيعك برأس مالي وهو يطمع أيضا  بأنك مادام تريد أن تبيعه برأس مالك أنك متفضال  عليه ومحسن 
عليه لكن من تمام النصيحة أن تقول أبيعك برأس مالي ألني وجدت نسخة أخرى للكتاب عندي أو ألنه متوفر 

 يطمع فيه فيطمع في غير مطمع وبعض الناس إذا سمع في األسواق يعني هذا الكالم من باب النصيحة لئال
برأس المال فرح وقال هذا جزاه هللا خير لم يكسب علي وهو ال يدري من جهة أخرى ثمن الخالص لكن تقول 
برأس مالي وال تبدي له الثمن حتى يقول قبلت ألنك إذا قلت أبيع عليك برأس مالي مائة وهو يعرف أنه يباع 

ظن أنك اشتريته بأقل من ذلك قد ال يقدم على الشراء لكن إذا قلت أنا أبيعه لك برأس مالي بأقل من ذلك أو ي
يظن أنك محسن عليه ويبادر إلى الشراء( في الطعام وغيره )يعني اشترى طعام فجاء شخص وقال أريد نصفه 

لة كذلك في( في الطعام شركة يجوز أن تشركه وأيضا  بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت بهل واإلقا
وغيره َقب َض ذلك أو لم يقبض )اآلن الشركة والتولية واإلقالة بيع أو ليست بيع هل هي إلى البيع أقرب أو إلى 
ذا قلنا أنها عقود  اإلرفاق اقرب ألنه قال قبض ذلك أو لم يقبض ألنه إذا قلنا بيع ال يجوز البيع قبل القبض وا 

وز ذلك كالقرض( إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح وال وضيعة )يعني المشتري إرفاق وليست ببيع قلنا أنه يج
اشترى بألف وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة ونقده مباشرة أو أقاله بنفس القيمة أو واله إياه بنفس 

ربح وال وضيعة ألنه إذا القيمة بألف ال أكثر بألف ومائة مثال  وال أقل بتسعمائة إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه 
ألننا إذا لم نقل بيع فكأنه باع  ،كان فيه ربح أو وضيعة صار بيع( وال تأخير للثمن )البد أن ننقده إياه لماذا

القيمة بالقيمة لم يبع السلعة هو حينئذ ال تجوز الزيادة وال يجوز التأخير( وال تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو 
منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع )يعني اشترط له جميع ما  وضيعة أو تأخير من واحد

يشترط لصحة البيع من الشروط السبعة المعروفة( ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك وال تولية وال إقالة )فدل 
ل أحد هذه األمور الثالثة على أن الشرك والتولية واإلقالة ليست بيعا  ولذا ال يشترط فيها قبض المبيع قبل حصو 

 ولو كانت بيع لما جاز شيء منها إال بعد القبض(.
قال مالك: من اشترى سلعة  بز  أو رقيقا  فبت به )معنى بت به أي ألغى الخيار يعني عزم على إبرام العقد( ثم 

أريد أن  سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا  )يعني ثبت البيع ثم جاء شخص قال



نما اجتمعا لنقدها السلعة بألف مثال  كل واحد منهما دفع خمسمائة(  أشاركك بهذه السلعة ولم ينقد الثمن األول وا 
ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا  ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما )يعني تبين أن السلعة غير مملوكة 

بيع أن يكون البائع مالك للسلعة تبين أن البائع ليس بمالك من قبل البائع ملك تام ومستقر ألن من شرط ال
للسلعة( فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن )ما هي الفائدة من قوله ونقد الثمن جميعا  صاحب السلعة 
يعني ليس هو متجه في الكالم أن الجميع أن اإلثنين يرجعان إلى صاحب السلعة ألنهما نقداه في حال واحد نعم 

أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري األول ثم أن المشتري األول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده لو 
ونقدها صاحب السلعة قلنا يرجع الثاني على المشتري األول والمشتري األول يرجع على البائع لكن هو مع أن 

من من صاحبك الذي شركك أو تأخذها من نقدا الثمن للبائع كيف نقول أنك أيها المشترك الثاني تأخذ الث
الشخص الذي نقدت له الثمن لكن هنا ما هو الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها يبت البيع األول ثم يأتي 
لمن يطلب الشركة من األول ويقول خذها هذه الخمسمائة وادفعها للبائع األول يعني ما هي الفائدة من قوله ونقدا 

رحمه -البيع انتهى ويدفع أول اثنين نقد للبائع األول هذه هي الصورة التي ذكرها المؤلف  الثمن هو اآلن بت
لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم في ما إذا بت األول وبعد بته مباشرة قال أشركني هذه خمسمائة  -هللا

ال فال من باب أولى ألن في األصل أنه  ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع يكون هذا من باب أولى وا 
من استلم الثمن يرده من استلم ثمنا  يرده إلى صاحبه الذي سلفه وهنا في هذه الصورة ال يرده إلى صاحبه الذي 
سلفه يرده إلى من أبرم معه العقد ألنه هو خصمه فيلزمه أن يرده إليه والشريك الثاني يرجع على المشتري األول 

السؤال عن تمام الملك لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك لكن في كل سلعة في  ألن المشتري األول فرط في
كل محل مثال  ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص يدور في سيارة ويريد البيع ويغلب على 

ا  كيف الذهب مثال  يسرق ويباع إذ ،الظن أنه أهل لملكها هل يسأل مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها
إذا  هو ينظر في حال البائعل على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظنه إما أن  ،يكون 

ذا غلب على الظن أنه  يكون مالكا  أو غير مالك مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك ال بد من التثبت وا 
ل في أسواق المسلمين لكن إذا وجد التجاوز في مثل مالك ال يحتاج واألصل أن من يعرض سلعة بيده ال يسأ

هذا ووجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير في غير إذنهم أن ي حتاط لمثل هذا األمر( ثم أدرك السلعة 
شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن )ألن العقد صار معه وصار بينهما ولم يكن 

مع البائع األول صحيح أنه سلمه الثمن لكن العقد إبرام العقد األصلي بين المشتري األول ومن العقد من الثاني 
بيده السلعة العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري األول فهو خصمه( فإن المشرك يأخذ من الذي 

أبرم عقد وبته هو الذي يرجع  أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بي َعه الذي باعه السلعة بالثمن كله )يعني من
على من بيده السلعة( إال أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع األول )اشترى 
سلعة مثال  بألف وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة 

ا للبائع لكن أنت أيها البائع األول السلعة هي ليست لي وحدي بل هي وقال المشتري أعطني الخمسمائة أو سلمه
ياه فهذا اشترط( إال أن يشترط المشرك  لي أنا وفالن ويشاركني فالن في الغنم والغرم والعقد منك بيننا بيني وا 

بتعت منه على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع األول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ا



ن تفاوت ذلك وفات البائع األول فشرط اآلخر باطل وعليه العهدة )يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق  وا 
باألقوال حصل التفرق وقبل أن يتفاوت ذلك يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل من تفاوت من لزوم بيع أو 

وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي  ،رارتفاع في قيمة السعلة أو نقص فيها المقصود يحصل شيء مؤث
ن تفاوت ذلك وفات البائع األول فشرط اآلخر باطل وعليه العهدة يعني البائع األول ذهب من قبل  ابتعت منه وا 

 أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفالن على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل(.
اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك أن ذلك ال يصلح قال مالك: في الرجل يقول للرجل 

)لماذا ال يصلح نعم أنه قرض نفع ألنه قال انقد عني الثمن أي أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة أقرضني 
أن ذلك ال يصلح إياه وأخدمك في بيعها فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعةل وانقد عني( وأنا أبيعها لك 

نما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له )هذا سلف قرض على أن يبيعها  حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك وا 
له فيكون قد جر نفعا  وحينئذ ال يجوز( ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من 

منفعة )لو أن السلعة هلكت قال اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر 
شريكه اشتر هذه السلعة بألف مثال  وأدفع خمسمائة عنك وخمسمائة عني وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد 
و وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعه وهي بيننا قلنا هذا قرض جر نافع لكن ماذا لو هلكت السلعة ل

تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كامال  أو بيد الذي طلب الشركة وخرج بها ليبيعها مرتكبا  المخالفة 
ل يعني اآلن البيع ثبت أو لم يثبت الشركة ثبتت أو لم تثبت مقرر اإلمام   َ  -رحمه هللا-القرض الذي جر نفعا 

أو باطلة قرض جر نفع هو نقد عنه ونوى أن أنها من القرض الذي جر منفعة صحيح أو ال الشركة صحيح 
يشركه فتلفت السلعة اإلمام يقول أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه بعض ما نقد عنه فهذا من السلف 
الذي يجر منفعة متى يكون يجر منفعة إذا تحققت المنفعة لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة اإلمام 

رى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد كأنه ي -رحمه هللا-مالك 
الثمن من شريكه ما نقد عنه ألنه لم تتحقق المنفعة بعد يقول مثال  السلعة بألف أنقد ألف خمسمائة عنك 

ذا بعتها نقتسم المال أنا الذي أتولى بيعها حينئذ قيمتها تكون بني وبينك لو  نبيعها بألف وخمسمائة عني وا 
ومائتين مثال  نقتسم لي ستمائة ولك ستمائة أقرضه الخمسمائة في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع واآلن 
أبطلها اإلمام مالك إذا حصلت المنفعة صارت قرض جر نافع وقال: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن لو قال أن 

كامال  على هذا الذي طلب الشركة ولو حصلت هذه  العقد باطل غير صحيح ال يرجع الشخص الذي دفع المال
المنفعة قلنا قرض جر نافع لكن ما الفرق بين هذه المسألة والمضاربة هذا يكون منه المال هذا يكون منه العمل 
والربح بينهما وهذا يقول أنا انتفعت مال وأنا بجهدي وشركة ما الذي يحدثل لو جاء شخص وقال أنت عندك 

بها شيء أقرضني خمسة ماليين وأنت ادفع خمسة ماليين أنا أشتغل بعشرة والربح بيننا قلنا  ماليين ال تفعل
قرض جر نفع لكن لو قال ادفع لي عشرة ماليين أشتغل بها هنا ال يوجد قرض والربح بيننا هنا صارت مضاربة 

يحصل ما يفسدها وهو  وقراض على ما سيأتي أظن هنا الفرق ظاهرل واإلمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم
المنفعة ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه أخذ خمسمائة منه ألن المنفعة المبطلة 

ل أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما -رحمه هللا تعالى-للقارض لم تحصل هذا كله تقرير كالم اإلمام 



نما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي  نقد عنه وا 
نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلفل يعني الكالم كله تابع لما تقدم والكالم األخير ولو أن تلك 

ميع ما تقدم من السلعة الواو هنا استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة ولذلك جاء الجواب فهذا يعني ج
السلف الذي يجر منفعة لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل في العقود لو قلنا أنا من تمام شرح الصورة قلنا الحال 
ولذلك أخر الجواب فهذا من السلف الذي يجر منفعة هنا الكالم له وجه يعني كونه من تمام شرح الصورة يعني 

أن هذه قاعدة كبرى العبرة بالمآل أو في الحال حال العقد ينظر في اآلن هل العبرة بالحال أو بالمآل تعرفون 
حال العقد يعني نعم لو قلنا العبرة بالمآل في ما إذا لم يشترط في العقد يعني مثال  اقترض ألف سدد ألف ومائة 

ذا قلنا العبرة بالحال عند العقد المؤثر عند العقد لذا يقررون أن العبرة بما  لو قلنا العبرة بالمآل ما صح مثل هذا وا 
في الحال ال في المآل في العبادات مثال  شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان يقول أنا أحرم 
العصر لتكون عمرتي رمضانية قيل له لماذا ال تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر قال من أجل أدرك صالة 

ويح أؤديها في رمضان فتكون عمرة رمضانية هل ننظر إلى العشاء والتراويح مع الناس وأؤدي العمرة بعد الترا
أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها هل هي عمرة رمضانية أو شعبانية هي عمرة شعبانية نقول انتظر حتى 
يعلن عن الشهر فتدخل في الشهر نقول في مثل هذا في ما لو احرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة 

رمضان نقول عمرة رمضانية ألن العبرة بالحال ال بالمآل ولهذا الذي يتجه ما قاله األخ ألن بعد إعالن خروج 
الصورة أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه ألنه أقرضه وما دام أقرضه ال يجوز له  هذا من تمام شرح

أن األب له أن يأخذ يعني األمر  أن ينتفع منه بشيء ألن هذا قرض جر نفعل والعقد بين الولد مع أبيه باعتبار
في أوسع لكن مع غيره أي جمع أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ وتضمن رأس المال بال خسارة والربح 
يكون بينهما مثل هذا العقد يجوز أو ال يجوز نعم هنا ال يجوز ألن التجارات كلها مبنية على االحتمالين الربح 

على مقتضى النظر الشرعي فيخضعان للربح والخسارة لكن إذا أدى ما عليه  والخسارةل واألصل أن يجري العقد
ولو خسر المال أخذ مائة ألف وأرجع تسعين ثم قال مادام جهة خيرية أدفع عشرة تبرعا  منه هذا ال يوجد فيه 

الطرفان إشكال األمر ال يعدوه وهنا ال ينص عليه في العقدل والضمان معروف أنه ال يجوز بل البد أن يخضع 
للربح والخسارةل قال مثال  هذا مبلغ من المال ضارب به والربح بيني وبينك هذه هي المضاربة المعروفة القراض 
هذه معروفة وليس فيها أي إشكال لكن لو قال أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري مثل هذا ال يجوز ألنه 

 ضمان للربح(.
بة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا  قال مالك: ولو أن رجال  ابتاع سلعة فوج

كان ذلك حالال  ال بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف اآلخر 
)يعني اختالف هذه الصورة عن الصور األولى أنه أقرضه في األولى هنا لم يقرضه وباع عليه بيع دون قرض 
ولو أن رجال  ابتاع سلعة فوجبة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك على أن يكون 
الربح بينهم مناصفة أشركني بنصف هذه السلعة مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف ومقتضى دخوله أو فائدة 

ينهما اختالف التشابه في الشركة بينهما إشراكه أن يبيعها له يريحه من مسألة بيعه فبين الصورتين وجه تشابه وب
وأن أحدهما يتولى البيع واحد يتولى الشراء والثاني يتولى البيع والثانية كذلك إال أنه في الصورة األولى أقرضه 



والثانية لم يقرضه باع عليه سواء نقد الثمن أو لم ينقده الثمن إنما باعها عليه بيعا ل كان ذلك حالال  ال بأس به 
ير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف اآلخر وهذا العقد يتضمن بيعا  وتفس

صلى هللا -وهنا نذكر قصة جمل جابر النبي  ،وشرط بيع وشرط فهل مثل هذا يصح أو ال يصح بيع وشرط
اء النهي عن بيع وشرط اشترى الجمل واشترط حمالنه إلى المدينة اشترط الحمالن إلى المدينة وج -عليه وسلم

لكن هذه الشك أنها متضمنة للبيع والشرط فمنهم من يحمل الشرط على  ،قدم الكالم في المسألة والخالف فيها
الشرط الفاسد ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة أشتري منك على أن تشتري منيل إلى غير ذلك من 

  تعالى ال شيء فيها.األقوال التي مرت ومثل هذه الصورة إن شاء هللا
 وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هذا وهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (23كتاب البيوع ) -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،عالمينالحمد هلل رب ال

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر لسامعين يا حي يا قيوم.

 باب ما جاء في إفالس الغريم :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
-عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول هللا  حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن

))أيما رجل باع مبتاع فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقب  الذي باعه من ثمنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم
ن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء((  .شيئا  ووجده في عينه فهو أحق به وا 

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة 

 .))أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره((قال:  -هللا عليه وسلم
في رجل باع من رجل متاع فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا  من ماله  :-رحمه هللا تعالى-قال مالك 

ن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ال يمنعه ما فرق  بعينه أخذه وا 
ن المبتاع منه وأن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا  فأحب أن يرده ويقب  ما وجده م

 متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له.
قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزال  أو متاعا  أو بقعة من األر  ثم أحدث في ذلك المشتري عمال  بنا 
البقعة دارا  أو نسج الغزل ثوبا  ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان 

ن ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من إ
 تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.

ن قيمة البقعة خمسمائة درهم قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكو
 وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحبه البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان.

 قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين ال وفاء له عنده هذا العمل فيه.
يئا  إال أن تلك السلعة نفقة وارتفع ثمنها قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع ش

فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي 
ن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار  باعها به وال ينقصه شيئا  وبين أن يسلموا إليه سلعته وا 

ن شاء أن يكون غريما  من  إن شاء أن يأخذ سلعته وال تباعت له في شيء من مال غريمه فذلك له وا 
 الغرماء يحاص بحقه وال يأخذ سلعته فذلك له.



وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع 
 ويمسكون ذلك.إال أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه حقه كامال  

أما  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 بعد:

 : باب ما جاء في إفالس الغريم-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
درهم وال متاع كما )إفالس: مصدر أفلس يفلس إفالسا  فهو مفلس ويقال أفلس الرجل إذا لم يكن عنده فلوس ال 

جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من ال درهم له وال متاع يعني ال شيء له ومنهم 
من يقول أفلس يعني دخل في حيز اإلفالس واإلفالس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير والفلس 

ء يسير بالنسبة للدينار فالفلوس هذه العملة الصغيرة وجودها معروف أنه شيء يسير بالنسبة للدرهم والدرهم شي
مثل عدمها في كثير من األحيان مثل الدانق الدانق ال يشترى به شيء يعني الشيء اليسير وهو عبارة عن 
سدس الدرهم وكذلك الفلس شيء يسير فوجوده في حكم العدم فالمفلس الذي لديه فلوس وليس لديه دراهم وال 

ي لو أن غريما  في أيامنا هذه مدين عليه ديون ولديه مبالغ يسيرة عنده رياالت هل يؤثر هذا في فلسه دنانير يعن
أن له أن  -رحمه هللا تعالى-ال يؤثر ألن هذه الرياالت لو أعطاها الغرماء ما قبلوها ولذا يرى شيخ اإلسالم 

ن كان مدينا  ومعلوم أن وفاء  الديون واجب والصدقة بالنسبة له مستحبة يتصدق بشيء منها من هذه الدراهم وا 
يعني مثال  فقير يملك  ،لكن لما كانت هذه الصدقة ال تؤثر في هذه الديون صار أمرها يسيرا  فله أن يتصدق

عشرات أو مئات ثم يأتيه سائل فيعطيه عشرة أو ريال مثال  أو خمسة هو مدين بدون كثيرة هل يالم على هذا أو 
ين لو أعطاها الغريم لن يقبلها أصال  كان شخص من أهل العلم أيضا  مدين بخمسة عشر ال يالم ال تؤثر بالد

مليون وأدخل السجن بسببها فوجد شخصا  كبير السن في السجن فقال له ما الذي أجلسك هنا قال مدين بعشرة 
لو دفعها آالف قال هذه عشرة آالف خذها واخرج من السجن ألن عشرة آالف بالنسبة للخمسة عشر مليون 

للدائن ما قبلها فمثل هذه األمور والتصرفات اليسيرة التي ال تؤثر في الدين وال يقبلها الدائن ال أثر لها المقصود 
أن المفلس من أنتقل من حال إلى حال من حال اليسر والغنى إلى حال الفقر والحاجة وكانت ديونه أكثر من 

س الغريم )الغريم: فعيل وهو الغارم المدين وسمي الغريم غريما  موجوداته مما يجده مما يمكن أن يقضي به( إفال
يعني مالزم للمعذبين كمالزمة  ))إن عذابها كان غراما (( :-جل وعال-ألن دائنه يالزمه وجاء في قول هللا 

 الغريم لغريمه ال يفوته(.
ن هشام )أحد الفقهاء قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ب

))أيما رجل باع متاع فأفلس  قال: -صلى هللا عليه وسلم-السبعة من التابعين ولذا الخبر مرسل( أن رسول هللا 
ن مات الذي ابتاعه  الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا  ووجده في عينه فهو أحق به وا 

وما المبهمة المزيدة التي  ،مركبة من أي التي تنوب مناب الشرط )أيما رجل:فصاحب المتاع في أسوة الغرماء(( 
ال أثر لها في اإلعراب ولذا صح جر مضاف إليه صح دخولها بين المضاف والمضاف إليه ال أثر لها في 
: رجل مضاف إليه والمضاف أي ويصح أن يقال أيما رجل  فرفعه على البدلية من أي  اإلعراب أيما رجل 

ل مع أن الحديث يشمل كل مبتاع حصل له ما يحصل مما ذكر في الحديث من اإلفالس يشمل والتعبير بالرج



أيما رجل باع  ،الرجل والمرأة لكن لما كان البيع والشراء من أعمال الرجال ومن مهامهم عبر بالرجل تعبير أغلبيا  
ثمنه شيئا : بهذا القيد وهذا القيد ولم يقبض الذي باعه من  ،متاع فأفلس الذي ابتاعه منه: يعني الذي اشتراه منه

رساله فقد وصله عبد الرزاق وهو في جميع الموطئات  ن اختلف في وصله وا  إنما يوجد بهذا الخبر المرسل وا 
ولم يقيض الذي باعه من ثمنه شيئا : يعني باع قطعة أرض بمائة ألف فأفلس المشتري البائع أحق بهذه  ،مرسل

مه نصف القيمة خمسين ألف مفهوم هذا الكالم أنه أسوة الغرماء ال يستحق األرض لكن لو قدر أن صاحبها سل
ووجده في عينه: لم  ،نزعها منه لو قال أنا أرد الخمسين األلف المفهوم من هذه الجملة أنه أسوة الغرماء ولو رد

ه اشترى كتاب يتغير فيه شيء مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بأحق به من غير 
مثال  مجلد تجليد عادي فجاء المشتري نزع الجلد ثم أفلس هل نقول أن صاحب الكتاب البائع أحق به ألنه وجده 
بعينه أو وجده متغير وعكس ذلك في ما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر الصورة األولى فيها 

قبل البائع قال أنت نزعت الجلد لكن أنا أقبل هذه سلعتي بعينها  نقص والثانية فيها زيادة أما في صورة النقص لو
هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة عين السلع لكنها نقصت عند المشتري وقبل البائع هذا النقص 
 قبلها على نقصها يعني قياس األولى أن يكون أحق بها مادام قبل لكن إذا كانت زادت يعني جلدها تجليد فاخر

 -رحمه هللا-وتعب عليها وصارت قيمتها ضعف قيمتها بالسابق هنا ال يكون أحق بها وسيأتي في كالم مالك 
أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فاألمر إلى الغرماء إذا رضوا أن يردوها 

إن ، ،ا المال الذي ابتاعه البائع أحق به من غيرهفهو أحق به من غيره هذ ،لهم ذلك وسيأتي في كالمه رحمه هلل
مات الذي ابتاعه: عرفنا أن مفهوم الجملة األولى أنه إذا دفع إليه شيء من ثمنه فليس بأحق أما إذا أفلس 

أخذ  ،المبتاع ووجد المال بعينه هو أحق به عن البائع لكن إذا مات المبتاع فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
ن كان مرسال  إال أن  بهذا الحديث اإلمام مالك واإلمام أحمد وفرقوا بين اإلفالس والموت عمال  بهذا الخبر وهو وا 

مالك احتج بالمراسيل وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيرها ففرقوا بين اإلفالس والموت فجعلوا 
 ،ة الثانية صاحب المتاع في أسوة الغرماءفي صورة اإلفالس البائع أحق بها من غيره في صورة الموت الصور 

وقال الكوفيون بما فيهم الحنفية قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا  فلم يعملوا بهذا الحديث ال أقول بالزيادات التي 
استقل بها المرسل حتى بما في الصحيحين أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق من غيره فعندهم هو 

! ألن المال باإليجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري والعقد الصحيح الذي ؟ا  لماذاأسوة الغرماء مطلق
تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيعة إنتقال تام من البائع إلى المشتري يقتضي أن ال رد وال رجوع 

لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكالم وقال باستثناء الخيار واإلقالة أما إذا لزم البيع وثبت فالبيع عقد الزم 
اإلمام الشافعي: وأحق به مطلقا  في اإلفالس والموت قول الشافعي مقابل قول الكوفيين الذي قالوا هو أسوة 
الغرماء مطلقا  والشافعي يقول: وأحق به مطلقا  في حال اإلفالس وفي حال الموت مادام وجد سلعته هو أحق بها 

ن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء ،لجملة الشرطية في الرواية األولىفلم يعملوا با ألنها  ،وا 
ضعيفة والشافعي متى يحتج بالمراسيل )كبار التابعين( يعني بشروط أربعة: منها ما في المرَسل ومنها ما في 

ل: نذكر شرط واحد فقط:  المرس 



  ل من كبار التابعين وما ذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كبير أو أن يكون المرس 
متوسط هو متوسط ألن أباه عبد الرحمن بن الحارث له مجرد رؤيا وجده صحابي الذي سأل عن الوحي 
بقوله: كيف يأتيك الوحي يا رسول هللا في الصحيح في البخاري فهو من أوساط التابعين فال يندرج عليه 

  ،شرط

لو أن مفلسا   ،مطلقا  في اإلفالس والموت وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها ولذا قال هو أحق به
اشترى سلعة أو اشترى بيت بخمسمائة ألف ثم أفلس وصار مدين بمليون لصاحب هذا البيت خمسمائة ولغرماء 

تعدون ندفع لك آخرين خمسمائة ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال أنا أحق به بالنص قال الغرماء نحن مس
خمسمائة ويصير البيت لنا يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظرا  إلطالق الحديث وعمومه أو 
ليس بأحق به ألنه إنما صار أحق به لعلة وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة والعلة هو استحق لئال يضيع عليه 

أصر وقال أنا عندي النصف أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس إذا  ،ماله وقد دفع له ماله يستحق أو ال يستحق
وال أريد إال مالي يعني هل معنى اإلفالس إبطال للبيع إذن بالرجوع لكن أن اإلمام الشافعي يقول ال يسقط حقه 

لنفترض أن هذا البيت باعه بخمسمائة ووقت  ،هذا حق أتاحه له الشارع فال يسقطه تدخل غير صاحب الشأن
ة هذه صار يستحق ستمائة فقال الغرماء نحن ندفع لك خمسمائة ونأخذ البيت قال ال أنا ال أريد إال ما المطالب

أتيح لي شرعا  فأنا أحق به منكم يتصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت لكن لو افترضنا العكس 
ة قال الغرماء ليس عندنا إال بيتك استلم أحق به من غيره لو أن البيت بخمسمائة واآلن ما يستحق إال بثالثمائ

بيتك وقال أنا ال أريده له ذلك أو ليس له ذلك لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به هل هذه تلزمه كونه أحق من 
غيره يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه بأن يأخذ السلعة ال أحد يلزمه ألن البيع الزم نعم وأحق 

ووجه التفريق بين اإلفالس  ،رضي وأما كونه يلزم بها وقد كسدت فمثل هذا ال يقول بها أحد بهذه السلعة إذا
والموت أنه في حال اإلفالس الذمة قائمة وفي حل الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث والذمة ليست 

و الموت من غير إفالس يعني أنت افترض إذا وجد اإلفالس فقط أ ،قائمة ففي هذا ضرر كبير على بقة الغرماء
فالس يعني هذه القسمة الثالثية يحتمل غيرها إما إفالس فقط وعرفنا الحكم أو موت  أو اجتمع األمران موت وا 
فقط من غير إفالس مثل هذا ليس بأحق بها ألن الورثة مستعدين والدين مقدم على اإلرث وعلى الوصية فهو 

وت هل يقال أنه مات ولم يورث سوى هذا البيت وعليه ديون كثيرة من عين التركة يؤخذ إذا اجتمع اإلفالس والم
نقول هو مفلس والعين قائمة فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت وكونه قد 
مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث وله غرماء آخرون فيختلف الموت عن اإلفالس المجرد في هذه 

 ورة ولذا اختلفوا فمنهم من سوى بين الموت واإلفالس ومنهم من فرق(.الص
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن 

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة 
)أيما رجل أفلس: هناك في  ))أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره(( قال: -سلمعليه و 

فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره: فهذا أعم من مسألة البيع ألن  ،تنصيص على البيع والشراء
قبل اإلفالس ثم حصل اإلفالس على األولى فيها تنصيص على البيع وهذا يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد 



أي وجه كان سواء عارية أو هبة أو غصب أو سرقة لكن النصوص األخرى تبين أن هذه األحقية في حال البيع 
يعني النصوص يفسر بعضها بعض وخير ما يفسر به الحديث الحديث ألنه في حال الهبة والهبة بعد القبض 

لمهدي في حال الغضب والسرقة هو أحق بها مطلقا  ما انتقلت من انتهت صارت مال هذا المفلس ليست ماال  ل
المقصود أن عمومه أن عموم الحديث  ،يده الحكمية فهو حق مطلقا  وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع

هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين وهو ماله المنازع فيه وهو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه وما 
به يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة وما دامت اإلحتماالت قائمة البد أن تورد جميع اإلحتماالت  يلحق

ويتحدث عنها اآلن الشيخ يقول أنه كيف نعتمد في تفسير الحديث على حديث ضعيف أوال  معروف حكم 
ر يكون بالضعيف كما الحديث الضعيف في مسألة اإلحتجاج لكن ترجيح أحد اإلحتمالين الذين يحتملهما الخب

قرر ذلك ابن القيم في أحكام المولود قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به يعني إذا تساوت االحتماالت يرجح 
والرجل الثاني  ،هو الرجل المشتري  أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله: الرجل األول في )أيما رجل( ،بالضعيف

)إنا أرسلنا  كرة معرفة فهل تكون عينها أو غيرها نعم تكون عينها مثالإذا أعيدت الن ،)فأدرك الرجل( يعني البائع
فالرسول الثاني هو األول فإذا  إليكم رسوال  شاهدا  عليكم كما أرسالنا إلى فرعون رسوال  فعصى فرعون الرسوال(

يرها وهنا أعيدت النكرة معرفة كانت عين األولى لكن لو أعيدت نكرة مثل: جاءني رجل فأكرمت رجال  فهي غ
غيرها بال شك ألن النكرة األولى موصوفة والنكرة الموصوفة تفيد ما يفيده المعرفة أيما رجل أفلس هذه نكرة 
موصوفة وليست نكرة مطلقة جنس شائع أو لفظ شائع في جنسه بدليل أننا لكن لو قلنا أيما رجل لكن هي 

بعينه هذه موصوفة لكن الوصف هنا أخرجها عن موصوفة لو قلنا أيما رجل باع على غيره فأدرك الرجل ماله 
شيوعها أدركها عن شيوعها فصارت في حكم المعرفة فلم تكن إعادة النكرة معرفة هنا وال يوجد عموم يعني النكرة 
تفيد العموم جنس شائع لفظ شائع في جنسه رجل إذا قلت جاء رجل شائع في هذا الجنس لكن لو قلت جاء رجل 

فأدرك  ،وقرب من التعين والتحديد وهذا هو الذي جعل عادة النكرة هنا معرفة ال تكون عينها فقير قل هذا الشيوع
الرجل ماله بعينه: مال مفرد مضاف ويعم سواء كان مال من جنس واحد أو من أجناس يعني أموال بعينه يعني 

يره وقلنا أنه إذا نقص ال لم يتغير فيه شيء األصل أن يكون ال تغير فيه بزيادة وال نقصان فهو أحق به من غ
 يخرجه هذا النقص عن كونه ماله وكون بعينه أما لو زاد ما صار بعينه فهو أحق به من غيره(.

: في رجل باع من رجل متاع فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا  من ماله بعينه -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
ن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصا حب المتاع أحق به من الغرماء )باع عليه مثال  عشر نسخ من أخذه وا 

كتاب ثم أفلس فلما جاء صاحب الكتب البائع قال أنا بعت خمس نسخ هذه الخمس الباقية هي عين ماله ال 
ن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع  يخرجه كونه تصرف في بعضها عن كونها عين ماله( وا 

ال يمنعه ما فرق المبتاع منه وأن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا   أحق به من الغرماء
فأحب أن يرده ويقبض ما وجده من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له )يقول ال يمنعه ما فرق 

عشر نسخ من كتاب النسخة  المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا  يعني افترض
بمائة هذا ألف قال خذ مائتين مقدم مثال  فلما جاءه بعد اإلفالس قال أنا بعت خمس نسخ قال ننزل نسختين 

 ويبقى في ذمتك ثالثمائة يكون فيها أسوة الغرماء فذلك له ألن ما وجده هو ماله بعينه(.



قعة من األرض ثم أحدث في ذلك المشتري عمال  بنا قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزال  أو متاعا  أو ب
البقعة دارا  أو نسج الغزل ثوبا  ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان إن 
ذلك ليس له )لماذا ألن المتاع ليس بعينه تغيرت عينه( ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر 
كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان )قدر ثمن البقعة بخمسمائة وثمن البنيان بألف من تلك القيمة( من تلك القيمة ثم 

 يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.
البقعة خمسمائة درهم  قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكون قيمة

وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحبه البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان )هذا هو الظاهر أحيانا  وقد حصل 
يكون لشخص بقعة أرض في مخطط ويكون آلخر بقعة فيشتبه على أحدهما هذه بهذه فيبني أرض صاحبه وقع 

د أن بناها وشيدها ماذا نقول هنا هل نقول مثل رأي اإلمام خطأ فلما طبق المخطط وجد أن األرض ليست له بع
مالك تقوم البقعة وتقوم البنيان أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين اآلخر ببقعته أو تباع عليه وتشترى منه 

ذا انتهينا العمر إن شاء لن يخسرنا ألنها  بقعته أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره أرض غيره يقول أعمر وا 
قد تكون هذه البقعة متميزة إما كونها على شارعين أو شوارعها أفسح أو أقرب إلى المسجد أو ما شابه ذلك 
المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة فيقول نعمر هذه األرض ولن نختلف بعدين إن شاء هللا مثل هذا 

أو حصل منه خطأ فالصلح لو قال صاحب  ليس لعرق ظالم حق ألنه ظالم غاصب أما بالنسبة إذا أخطأ
األرض نقدر أنا مني األرض وأنت منك العمر هات فواتيرك وكم كلفك العمر وقيمة األرض معروفة ونكون 
شركاء في هذه العمارة هل لمن عمرها أن يعترض ليس له أن يعترض لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر 

ألنه  ،رض وصاحب األرض ال يريد يلزم أو ال يلزم هنا ال يلزمالعمارة وتقدر األرض ويكون شريك لصاحب األ
 معتد عليه(.

 قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين ال وفاء له عنده هذا العمل فيه.
رتفع ثمنها فصاحبها قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا  إال أن تلك السلعة نفقة وا

يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به وال 
ينقصه شيئا  وبين أن يسلموا إليه سلعته )اآلن هذه زيادة في ثمن السلعة هذه السلعة نفقت ارتفع ثمنها عشرة 

ن وله غرماء آخرون قالوا ال نحن أحق بهذه السلعة ندفع له األلف الكتب بدل من ألف ريال صارت تسوى ألفي
إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة يقول اإلمام مالك: فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي 

ن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار )إذا  باعها به وال ينقصه شيئا  وبين أن يسلموا إليه سلعته وا 
كان الذي باعها صاحب السلعة األول يريدها ولو نقصت األمر ال يعدوه ألنها عين متاعه الذي باعه( فالذي 
باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته وال تباعت له في شيء من مال غريمه )يعني عشر نسخ بدل ما اشتراها 

لسلعة أقبل العشرة النسخ بألف هل يقال له ال تغيرت بألف صارت تسوى خمسمائة إذا قال البائع أنا أقبل ا
السلعة ال هو أحق بها من غيره لكن ال تباعت له ال يقول أنا أخذها بخمس وأطالبكم بالزيادة( وال تباعت له في 
ن شاء أن يكون غريما  من الغرماء يحاص بحقه وال يأخذ سلعته فذلك له )إن  شيء من مال غريمه فذلك له وا 

يكون أسوة الغرماء يعني نزلت قيمة السلعة عشر نسخ بخمسمائة وقال أنا ال أريدها عن ألف إنما تباع أراد أن 



)هناك في األول نماء متصل وهنا نماء منفصل فهل  ،بخمسمائة ويأتي نصيبي مثل غيري بالمحاصة فذلك له(
 حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف(.

دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إال وقال مالك: في من اشترى جارية أو 
أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه حقه كامال  ويمسكون ذلك. يعني مثل ما تقدم في النماء المتصل واألخير 

فيها ما يدل  وفي الحديث أيما رجل أفلس على كل حال الرجل معرفة هنا ألنه مقترن بأل وألن ،هنا نماء منفصل
وعلى كل  ،على وصفه في معنى الحديث يعيني في سياق الحديث في ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع

ذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى وأخطأ الصلح يكون مجاله ألنه ما نقول  حال الضرر ال يزال بالضرر وا 
كان الضرر ال يزال بالضرر يعني لو قدرنا أو نلزم إنما تحل بشكل ال يكون فيه ضرر على أحد األطراف ولو 

أن هذه األرض بمائة ألف وعمرها بمليون نقول له اهدم ال ولو كان الضرر ال يزال بالضرر إال إذا تبين أنه 
 معتد الشك أنه يعامل باألشد.

 باب ما يجوز من السلف
صلى هللا عليه -ول هللا حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رس

رضي -بكرا  فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: إستسلف رسول هللا  -وسلم
أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في اإلبل إال جمال  خيارا   -صلى هللا عليه وسلم-فأمرني رسول هللا  -هللا عنه

 : أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.- عليه وسلمصلى هللا-رباعيا  فقال رسول هللا 
من  -مارضي هللا عنه-وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد هللا بن عمر 

رجل دراهم ثم قضاه دراهم خير منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك قال عبد هللا 
 : قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة.-مارضي هللا عنه-ر بن عم

: ال بأس بأن يقبض من أسلف شيئا  من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان م ن -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
َمن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو 

قضى جمل رباعيا  خيارا  مكان  -صلى هللا عليه وسلم-قال وذلك أن رسول هللا  ،مكروه وال خير فيهعادة فذلك 
ستسلف دراهم فقضى خيرا  منها فإن كان ذلك على ا -مارضي هللا عنه-بكر إستسلفه وأن عبد هللا بن عمر 

 ال بأس به.طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط وال وأي وال عادة كان ذلك حالال  
 -رحمه هللا تعالى-واألدلة التي ذكرها اإلمام هناك  ،)تقدم الكالم في بيع الحيوان بالحيوان وأن ذلك جائز

 لكن إذا اقترض اإلنسان من شخص شيئا (. ،للطرفين تقدمة مستوفاة
اقترض شيئا  : باب ما يجوز من السلف )المراد من السلف هنا: القرض فإذا -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

فاألصل أن يرد مثله من األشياء الربوية فإن اتفقا على الزيادة أو النقص لم يجوز ألن هذا عين الربا أما إذا لم 
يشترط أحدهما على اآلخر وكان المقترض حسن القضاء فقضا أكثر من ما اقترض فنصوص الباب تدل على 

 جوازه(.
صلى هللا عليه -ء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول هللا قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عطا

بكرا  )وهو  -عليه الصالة والسالم-)يعني اقترض(  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال استسلف رسول هللا  -وسلم



أن أقضي  -صلى هللا عليه وسلم-الفتي من اإلبل( فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول هللا 
ه فقلت لم أجد في اإلبل إال جمال  خيارا  رباعيا  )يعني كبير في السن ومن خيار اإلبل يستفاد منه على الرجل بكر 

نما جاز ذلك ألنه من  -صلى هللا عليه وسلم-كافة الوجوه يعني ليس بصغير( فقال رسول هللا  أعطيه إياه )وا 
ادة ولو اشترط لكان من القرض الذي باب حسن القضاء وليس من باب المشارطة لم يشترط المقترض هذه الزي

 جر نفعا  وهو محرم باإلجماع( فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال إستسلف عبد هللا بن عمر )أي اقترض( من 

ي وصفها يعني قد تكون هذه رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا  منها )اشترى منه داهم ثم قضاه خيرا  منها يعني ف
مغشوشة أو قد تكون مكسرة أو في زناتها شيء من النقص فقضى خيرا  منها من غير اشتراط ومن غير مواطئة 
الشك أن هذا من حسن القضاء( فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي )يعني خشي أن يدخل 

فقال عبد هللا بن عمر قد علمت )يعني عندي  ،لذي أسلفتكعليها شيء من الربا( فقال هذه خير من دراهمي ا
 خبر وما نسيت واقع دراهمك ودراهمي( قال عبد هللا بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة.

قال مالك: ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه )فإذا كانت النفس طيبة فاألمر ال يعدوه وال يعني أنه كل عقد 
كفي لتحليله ال الرضا البد منه لصحة البيع لكن الرضا وحده ال يكفي ما لم تقترن به تطيب به النفوس أنه ي

 الشروط األخرى(.
قال مالك: ال بأس بأن يقبض من أ سلف شيئا  من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان )أي شيء سواء كان 

على شرط منهما )أما إذا كان على شرط ربويا  أو غير ربوي( م ن َمن أسلفه أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك 
فهو القرض الذي يجر نفعا ( أو عادة )يعني جرت عادة هذه الشخص أنه كل ما اقترض زاد فعرفه الناس بذلك 
فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعارفوا عليها مثل هذا العرف مثل النطق مثل المنطوق به مثل المشروط 

أنه منطوق به والشرط العرفي معتبر والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت نطقا  ألن هذا شرط عرفي فك
يعني لو أن شخصا  قال لرجل أن زوجتك قد زنت فقال هي طالق ثم بعد  ،كالملفوو بها والمشترط في النطق

كما  ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب ال يقع الطالق ألن هذا كالمشترط في الطالق كأنه قال إن كان األمر
وهنا إذا جرت العادة وتعارفوا واشتهر هذا  ،ذكرت فهي طالق فلم يكن األمر على ما ذكر فال يستوجب الطالق

الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض وصار يقرض من أجل هذه الزيادة فهذا مثل المشترط اللفظي( 
يدك يعني لم يكتبوا في العقد أنه يقرضه فإن كان ذلك على شرط أو وأي )يعني وعد قال مثال  أقرضني وأنا أز 

مائة ويزيده عشرة إنما مجرد وعد قال أقرضني وأرضيك قد يقولها بعض الناس أقرضني وأنا أرضيك فإذا كان ال 
يقرضه إال من أجل هذه المواعدة فإنه ال يجوز ألن هذا القرض قد جر نفعا ( فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو 

صلى هللا عليه -وال خير فيه )لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم( قال وذلك أن رسول هللا عادة فإن ذلك مكروه 
قضى جمال  رباعيا  خيارا  مكان بكر إستسلفه وأن عبد هللا بن عمر إستسلف دراهم فقضى خيرا  منها  -وسلم

محكم غير منسوخ( فقضى لبين أن المرفوع  -رحمه هللا-)استدل بالحديث المرفوع واستدل باألثر على عادته 
خيرا  منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط وال وأي وال عادة كان ذلك 



حالال  ال بأس به )نعم إذا كان لديه مال ال أثر له في الدين يعني شخص مطلوب بمائة ألف وستطيع أن يحج 
 ئن لن يقبله فمثل هذا ال يؤثر في حجه(.بألف ولو ذهب بهذا األلف إلى الغارم أو إلى الدا

 باب ما ال يجوز من السلف
قال في رجل أسلف رجال  طعام على  -رضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 

 أن يعطيه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حمالنه.
فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت  -مارضي هللا عنه-تى عبد هللا بن عمر وحدثني مالك أنه بلغه أن رجال  أ

قال فكيف تأمرني يا أبا عبد  ،رجال  سلفا  واشترط عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد هللا بن عمر فذلك الربا
تسلفه تريد وجه وقال عبد هللا السلف على ثالث وجوه سلف تسلفه تريد به وجه هللا فلك وجه هللا وسلف  ،الرحمن

صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا  بطيب فذلك الربا فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال 
ن  ن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت وا  أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلت وا 

 ك ولك أجر ما أنظرته.أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره ل
يقول من أسلف سلفا  فال يشترط إال  -مارضي هللا عنه-وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد هللا بن عمر 

 قضاءه.
كان يقول من أسلف سلفا  فال يشترط أفضل منه  -رضي هللا عنه-وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن مسعود 

ن كانت قبضة من علف فهو ربا.  وا 
األمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا  من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه  -رحمه هللا-الك قال م

ال بأس بذلك وعليه بأن يرد مثله إال ما كان من الوالئد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحالل ما ال يحل فال 
ا بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها م

 ال يصلح وال يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وال يرخصون فيه ألحد.
 : بعد ما ذكر بعد ما يجوز من السلف:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب ما ال يجوز من السلف
عند الوفاء أو في وصفه أن أي شيء )وما تضمن شرط ينتفع به المقرض سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه 

 يستفيد منه هذا المقرض(
يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجال  طعام على أن يعطيه إياه 
في بلد آخر )يستفيد أو ال يستفيد نعم هنا يستفيد يستفيد حمالنه بدل أن يؤجل عليه يحمل إلى البلد الذي اشترط 

وفاء به سقطت عنه هذه األجرة فهو مستفيد( على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال ال
فأين الحمل يعني حمالنه )يعني األجرة لو قال مثال  أقرضتك مائة صاع من التمر هنا ونحن مثال  في الرياض 

لكن لو قال أنها تحمل إلى مكة بمائة ريال على أن تسلمني إياه في رمضان بمكة أين الحمالن هو اآلن استفاد 
وهذه مائة ريال مقدم مع القرض أيضا  مازال المسألة فيها خدمة وهو أنه يذهب ويحضر سيارة ويحضر ما 

في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة >ما لم  ،تحمل عليه فأيضا  مثل هذا ال يسوغ
ثم المحشي استدرك على  ،< واستدرك الشارح وقال الصواب ما لم تكن أكثرتكن القيمة في بلد القرض أنقص



الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض فنريد من اإلخوان أن يراجعوها ويحرروا هذه المسألة ويتأنوا في 
والمحشي والزاد انتقده الشارح  ،فهمها ألنها ال تفهم بسرعة يعني هي موجودة في الزاد وشرح الروض والحاشية

اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر فإذا كنت القيمة في البلد القرض أنقص أو في  ،انتقد الشارح وما يتعلق بهذا
 بلد القرض أكثر أيهما أولى بالقبول ننظر المسألة في ما بعد إن شاء هللا تعالى(.

فقال يا أبا عبد الرحمن إني  -مارضي هللا عنه-قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجال  أتى عبد هللا بن عمر 
أسلفت رجال  سلفا  واشترط عليه أفضل مما أسلفته وقال عبد هللا بن عمر فذلك الربا )ألنه قرض جر نفعا ( قال 
فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد السلف على ثالثة وجوه )إذا كنت تريد وجه هللا فلك األجر والثواب 

ن كن -جل وعال-من هللا  -ت تريد وجه صاحبك يعني تبذل معروف في شخص ال تنوي به التقرب إلى هللا وا 
ن كنت تريد غير ذلك ولذلك قال خبيثا  بطيب فذلك الربا( وقال عبد هللا  -جل وعال فلك ما أردت من صاحبك وا 

وجه  السلف على ثالث وجوه سلف تسلفه تريد به وجه هللا فلك وجه هللا وسلف تسلفه تريد وجه صاحبك فلك
صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا  بطيب فذلك الربا )تأخذ خبيث بطيب تأخذ أفضل مما دفعت تشترط ذلك ألنه 
قال في السؤال واشترط عليه أفضل مما أسلفته هذا هو الربا( فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن 

نك لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت أو تشق الصحيفة )والوثيقة التي كتب فيها هذا القرض مزقها أل
يرثها عنك من يطالب الغريم باألفضل فتكون التبعة عليك أنت الذي أبرمت العقد فيقول أرى أن تشق الصحيفة 
واحتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا ولذا يقول بعد 

يقول تعامل بربا وسدد ديونك فنقول ال يسدد الديون ويبقى مدين إلى أن يموت بل يموت  المتساهلين في الفتاوى 
في عنقه دين أفضل من أن يأكل الربا نسأل هللا السالمة والعافية( قال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل 

ن أعطاك أفضل مما أسل ن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت وا  فته طيبة به نفسه فذلك الذي أسلفته قبلت وا 
شكر شكره لك )ألن الشرط الذي اشترطه عليه ألغيته بقطع الصحيفة لكن البد أن يكون الطرف الثاني على علم 

 بذلك ألال يستصحب الشرط السابق( ولك أجر ما أنظرته )يعني ما أخرت علي الطلب(.
يقول من أسلف سلفا  فال يشترط إال  -مارضي هللا عنه-وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد هللا بن عمر 

 قضاءه )ألنه لو اشترط قدر زائد على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعا (.
كان يقول من أسلف سلفا  فال يشترط أفضل منه  -رضي هللا عنه-وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن مسعود 

ن كانت قبضة من علف فهو ربا )يعني مثل كالم ابن عمر ي ولو كان شيئا  يسيرا  والربا ال يتسامح في يعن ،وا 
والربا من أشد أنواع المحرمات  ،شيء منه قل أو كثر ولذا يخطئ من يقول أنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة

فهو مغلظ فالمغلظ من قال أنه يتجاوز عن يسيره يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما ال يدركه الطرف من 
 فقياس مع الفارق وال وجه له في هذا الباب(. ،عفى عنه وكيف يعفى عن يسيرهالنجاسة ال ي
األمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا  من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه  -رحمه هللا-قال مالك 

بأن يرد مثله إال  ال بأس بذلك )يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفا  دقيقا  ليأخذ مثله فإنه ال بأس بذلك( وعليه
والذريعة إلى إحالل  ،ما كان من الوالئد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحالل ما ال يحل )يعني اقترض جارية

ما ال يحل وكيف يقترض وليدة ويشترط رد مثلها ألن القرض ليس ببيع فال تكون ملك يمين بمجرد القرض( فال 



ل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها )ألن يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرج
األصل في القرض أن ترد العين وهو في القرض ما ملك اليمين وما ملك هذه الجارية ملك يمين فال يجوز له 

 أن يطأها( فذلك ال يصلح وال يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وال يرخصون فيه ألحد.
 ..وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى ،هذا وهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (24كتاب البيوع ) -الموطأ 

 الخضير بن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

لصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، وا
 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة:

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-عمر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن 
 قال: ال يبع بعضكم على بيع بع . -وسلم

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
وال  دوال يبع حاضر لباع  وال تناجشوا قال: ال تلقوا الركبان للبيع وال يبع بعضكم على بيع ب -عليه وسلم

ن سخطها  تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وا 
 ردها وصاعا  من تمر.

فيما نراه هللا أعلم، ال يبع بعضكم على بيع بع   -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك وتفسير قول رسول هللا 
الرجل على سوم أخيه إذا ركب البائع إلى السائل وجعل يشترط وزن الذهب ويتضرع  إنه إن أمانها أن يسوم

 من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل فهذا الذي نهى عنه وهللا أعلم.
ولو ترك الناس : ال بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، قال -رحمه هللا تعالى-قال مالك 

السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل 
 األمر عندنا على هذا.

 نهى عن النجش. -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
 نها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثم

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
 : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة.-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

على البيع، والسوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه.  المراد بهذه الترجمة السوم على السوم، والبيع
فالمساومة هنا مفاعلة تقع من طرفين، والمبايعة كذلك، وليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد 
نما المراد بذلك سوم على سوم ال  شرائها، وال المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وا 

قة لصاحب السلعة فيه، إنما األمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، وبائع ومشتري عال
ومشتري، أو بائع وبائع، هذه األطراف المعنية بهذا السوم على السوم، وفسر اإلمام مالك ذلك بقوله: وهو أن 



ل لكن لم يتم اإليجاب والقبول يعني يركن يركن البائع إلى من يسوم السلعة، فيركن إليه ويوافقه على الثمن المبذو 
بالسوم على  -رحمه هللا-إليه، ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى االنعقاد، وأما البيع على البيع فسره مالك 

السوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد ثم يقابل البائع ويقال للمشتري أنا عندي سلعة 
ن هذه بأرخص من الثمن، هذا بعد تمام العقد ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة ال أثر له في أفضل م

العقد، بإمكان البائع األول أن يقول أنا بعت وال أقيلك، لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من 
ثارة الحساسات والضغائن، وأ يضا  لما يتعرض له البائع األول من التشاحن بين المسلمين والبغضاء بينهم، وا 

الضغوط من قبل المشتري، وتوجع المشتري، أنا وجدت سلعة أفضل من هذه، وأرخص من هذه، ال شك أن هذا 
له أثر على البائع األول وقل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصا  اشترى سلعة بقيمة معلومة، بمائة ريال، ثم 

ال ذهب شخص إلى البائع فقال أنا أشت ري منك هذه السلعة بمائة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري وا 
فالصفقة أن تمت، يعني له أن يصر  على رأيه، وال جاك شيء ال البائع وال المشتري، ألن البيعة بالالزم إذا 

وجود يعني انتهى الخيار، لكن اإلشكال فيما يثور بين الطرفين من األحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا م
األثر هذا موجود، إضافة إلى ما يتعرض له الطرف األول سواء كان البائع أو المشتري في الصورة األولى وفي 

 الثانية المشتري، يتعرض لضغوط وتحسر من الطرف الثاني ال شك أن هذا له أثر في نفس الطرف اآلخر.
: -صلى هللا عليه وسلم-بن عمر أن رسول هللا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا  -رحمه هللا-يقول 

صلى -هذا هو أصح األسانيد عند اإلمام البخاري، أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول هللا 
قال: ال يبع بعضكم على بيع بعض. في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة: وال يبع بعضكم  -هللا عليه وسلم

 مام مالك هذا الكالم؟على بيع بعض، بما فسر اإل
فيما نرى وهللا أعلم ال يبع بعضكم على بيع بعض هو  -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك: وتفسير قول رسول هللا 

إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، ألنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه 
ك ال يدخل في هذا، لماذا؟ ألن الصفقة لزمت والعقد الزم وليس له الرجوع، وتم إيجابه وقبوله عند اإلمام مال

ليس ألحدهما الرجوع على اآلخر، فإذا باع على البيع الذي قد لزم؟ ال أثر لبيعه على بيعه، ألنه يأتي إلى البائع 
ثل هذه الصورة ال تدخل، األول يريد اإلقالة، يقول ال وهللا تم البيع وال عندي لك شيء، فاإلمام مالك يرى أن م

ال  ولذا فسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وهذا التفسير ال شك أنه راجح وا 
مرجوح؟ مرجوح لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع غير النهي عن السوم 

سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، على السوم، إنما نهى أن يسوم الرجل على 
يعني خالص تمت الصفقة إال شيء يسير يعني من متعلقاتها ال في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من 
الوزن وافي ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك، يعني المشتري يستفصل من البائع يعني تمت الصفقة اللهم إال ما 

من البراءة من العيوب سواء كان من قبل البائع أو من المشتري، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة  يتبع ذلك
السائم، يعني ركن إليه فهذا الذي نهى عنه وهللا أعلم. ال هو معروف من صريحه، من صريح قوله، تقدم باب 

د العقد فهذا داخل في الحديث وأما قبله ما تقدم، أما بع .الخالف، معروف من صحيح قوله أنه ليس عمله ودينه
شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين أنا أريد سيارة باإليجار، هذا إحسان، اإلشكال إما إذا 



ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع وعلى اإلجارة، ويظهر هذا اآلن بعد توثقة العقود بالكتابة، يعني تم 
ل وقبل الكتابة قال له شخص أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك، اإليجاب والقبو 

تظهر الصورة هنا ألنهم اآلن الكتابة من باب الزيادة في التوثقة، وأما العقد ولزومه فقد تم باإليجاب والقبول مع 
سجلتوا وال كتبتوا فأنا عندي لك سيارة التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب، فيأتي يقول ما دام ما 

أفضل منها، تظهر الصورة منها، ومثل هذا في السوم، ال يقول لدي، إذا أراد أن ينصح يقول: السعر مرتفع، مع 
 أنه جاء ما يدل على أن األمر بترك ذلك، دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض.

: ال يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن -وسلم صلى هللا عليه-عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
تتم الصفقة األولى ثم يأتي آخر ويقول: عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه 
السلعة اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد األول، يعني اشتر سلعتين بدال ما هي واحدة، 

رة، اشتري سيارتين، أو يقول له مثال  تشتري سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام ال مانع أن تحتاج إلى سيا
تشتري كبيرة لألسرة وعندي لك سيارة.. يمدح له ألنها للبيع، بيع بعقد مستقل، ال عالقة له بالبيع األول فال 

فالبيع على بيع البعض حرام،  يدخل في النهي، ال يبع بعضكم على بيع بعض، الالء هذه ناهية، الء ناهية،
ألنه هو مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم، ألن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق 

 بالعقد، فالعقد صحيح عندهم، ومنهم من يرى أنه باطل ألن النهي عن ذات الصفقة الثانية.
ال يبع بعضكم. ما يتغير، ألن النفي يراد بن النهي  قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة:

، وحدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم-وهو أبلغ حينئذ 
لبيع، قال: ال تلقوا الركبان للبيع. ال تلقوا، أصلها ال تتلقوا، ال تلقوا الركبان للبيع، بهذا القيد أن يكون التلقي ل

فالراكب الذي يرد إلى البلد وهو جاهل باألسعار، أسعار البلد ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك 
هذا الراكب الجالب الوافد ليرتزق منه الناس، والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حال  من األحوال، 

ا تقدم، اآلن الذي يجلب في الغالب أنه مشتري، من ألن الراكب، تصوروا اآلن أن الوضع اآلن متحد مع م
. هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن .صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من

واألقط وغيرها مما ال يتضرر من بيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل، وهو ال يتضرر، 
لئال تحصل المشادة في السعر بحيث ال يستفيد عموم الناس، قد يقول قائل: إن المتلقي  ولذا نهي عن التلقي

يالحظ مصلحة هذا الراكب لئال يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، وال شك أن الجماعة 
قط من صنيعه والسمن من أولى بالمراعاة من الواحد، ال سيما إذا لم يتضرر، فهو على كل حال كسبان، ألن األ

صنيعه من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعة  خسر عليها خسائر طائلة واشترى بحر ماله ثم بعد ذلك 
دخل إلى البلد إن باعها بنفسه غبن، فهل من بعض النصيحة أن يخبر بالثمن؟ أو يتلقى لتباع له من قبل من 

ذا باع غبن في بيعه صار له الخيار له خبرة باألسعار بحيث ال يتضرر هو وال يتضرر غ يره؟ النهي عام، وا 
ال ما  وقبل فيما بعد ذلك لعالم، فالتلقي ممنوع على كل حال، ال تلقوا الركبان، طيب المشاة؟ المشاة يتلقون وا 
يتلقون؟ الحكم واحد، والتنصيص على الركبان ألن غالب من يجلب السلع يكون راكبا ، فالحديث خرج مخرج 

ال تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق، يتوقع أ نهم يضيعون بين السكك واألسواق الغالب، 



وال يصلون إلى السوق إال بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين، أو تاكسي يقف 
ال يضيع عليه الوقت، ويفوت  على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة لألسواق، بحيث

نما هو للداللة. ال ما يدخل؟ ما يدخل ألن هذا ليس للبيع، وا   وقت العرض هذا يدخل في النهي وا 
وال يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا تقدم في الحديث السابق، وال تناجشوا، تناجشوا، يعني مفاعلة النجش أن 

سلعة وهو ال يريد شراؤها، لنفع البائع أو لإلضرار بالمشتري، إذا يزيد في السلعة من ال يريد شراؤها، يزيد في ال
حصل مثل هذا، مثل هذه األمور التي نهي عنها تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا 
ال ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، وال يبع بعضكم  إلى السوق، البيع صحيح وا 

بيع بعض وال تناجشوا، إذا حصل النجش؟ سيارة حرج عليها كم نقول؟ قال عشرة آالف، قال الثاني أحد  على
عشر ألف، اثنا عشر ألف، ثالثة عشر ألف، عشرين ألف، وهي ما تستحق إال خمسة عشر ألف، واللي سام 

ي قال تسعة عشر، يبيع تسعة عشر بيوهق، بيغرر الذي معه، فقال بعشرين قال نصيبك، لكن لو وقفت على الذ
نما يريد الزيادة في الثمن ليغرر باآلخرين. ال ما يبيع؟ ما يبيع عليه، ألنه يعرف أنه ليس بمشتري وا   عليه وا 

 إذا كانا بائعين؟
 هذا شرط من النجش، ألن النجش هو زيادة.

 هو يعني يملك هذه السلعة ويريد الرفع؟
 لكن لو وقفت عليه بعشرين!

... 
بشع الصور، هذا من أبشع الصور، اآلن لو زاد صاحبها، يزيد في قيمتها صاحبها الذي يحرج على ال ال، هذا أ

ال  السيارة، وقالوا بعشرة آالف قال أنا لي بأحد عشر ألف، ليوهم أنها ليست له، وهي تستحق عشرين؟ يجوز وا 
 حال. ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش، لكنه كذب وتغرير باآلخرين، ال يجوز على كل

وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد، األصل أن يترك البادي يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة لآلخرين، 
ومثل ما قلنا سابقا  البادي ال يتضرر ألنه جاء باألقط وقد صنعه هو وامرأته، فبدال  من أن يبيعه بثالثمائة باعه 

ال غير متضرر؟ وأهل البلد ينتفعون، وال يبع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر  بمائتين، كيس مثال، هو متضرر وا 
أعرف باألسعار أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد، وال تصروا اإلبل والغنم، تصرية 

ي اغتر أخالف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتر  هو ربط
ذا  بهذا اللبن الكثير وتوقع أنها في ضرعها عشرة لتر مثال ، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا األساس وا 
حلبها انتظر من الغد فإذا ليس فيها إال لتر واحد، هذا سببه التصرية، وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد 

، ينتظر اليوم األول، والثاني والثالث، لماذا ال يتبين له األمر من ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ثالثا  
أول يوم، لئال يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك ثالثا  عرفنا أنها مصراة، 

عني المسألة فهو بخير النظرين إما أن يمسكها، إن رضيها أمسكها ال سيما إن كانت بثمن  أقل مما يتوقع ي
مسألة عرض وطلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها الذي في ذهنه، اشترى بقرة بألف، وهي تستحق ألف وخمس، 
وفي ضرعها عشرة لتر، من الغد ما طلعت، ما أمسكت ما حلب منها إال لتر واحد، ومع ذلك كسبان ألنها 



يها لبن البتة كسبان، مثل هذا إن رضيها تستحق ألف وخمس، هو كسبان ولو لم يكن فيها إال، أو لم يكن ف
ن سخطها يعني لم يرضها ردها ورد  ن شخطها ردها وصاعا  من تمر، في مقابل اللبن الذي حلبه، وا  أمسكها، وا 
معها صاعا  من تمر في مقابل اللبن، لماذا ال يقال يرد لبن بقدر ما حلب؟ النص موجود صاعا  من تمر، لماذا 

إلى التقويم بالتمر؟ خشية الربا، لماذا لم يقول ردها ورد معها عشرة دارهم؟ أو درهم عدل في النص عن المثل 
علشان ما يصير فيه ربا؟ تمر؟ التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة 

الصاع بعشرة، وفي يوم يعني مع القيم األخرى، يعني تصور مثال  في يوم من األيام عشرة آصع بريال؟ وفي يوم 
الصاع بمائة، هل نقول القيمة متسقة؟ متسقة نعم، ليش؟ ألن الريال ما يسوى شيء في وقت قيمته مرتفعة، ثم 
نزل فالتمر مستوي القيمة، لكن لو قال رد معها ريال؟ الريال في يوم من األيام يسوى بيت، يشرى به بيت، وفي 

الصاع تمر، الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم، قيم يوم من األيام ما يقبله الطفل، بينما 
ال ما ظاهر؟ ما أظن أنه صاع أكثر مما نحن في وقتنا هذا، متوفر لكن هل هو رخيص؟ ليس  األشياء، ظاهر وا 
برخيص! قد يقول قائل صاعا  من تمر من أي تمر؟ تمر الصاع منه من نوع مائة ريال والصاع بعشرة من نوع 

 ر؟ فالمقصود بذلك المتبسط.آخ
إيش يقول يرد اللبن؟ ال هو موجود على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن وال 

 يجد.
....... 

ال، واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض األوقات في بعض الظروف صعوبة، بينما التمر 
 مدار العام موجود، طعاما...بالتمر.باعتباره يصبر ويكنز على 

بما نرى وهللا أعلم ال يبع بعضكم على بيع بعض إنه  -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك وتفسير قول رسول هللا 
إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وعرفنا ما في هذا إذا ركن البائع إلى السائل وجعل يشترط وزن 

شبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه وهللا الذهب ويتبرأ من العيوب وما أ
أعلم، قال مالك: وال بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أتينا بهذه السلعة إلى السوق من 

ال ال؟ ما يدخل، يسوم؟ قال واحد عشرة، قال الثاني احد عشر، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النه ي وا 
-قال الثاني باثنا عشر قال الثالث بعشرين، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، وهذا ال بأس به، وقد باع النبي 

 فيمن يزيد، وهذا ال إشكال فيه، فيسوم بها غير واحد. -عليه الصالة والسالم
أن يزيد عليه، لو الناس فهموا من  قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، فأول من يسوم ال يجوز

الحديث هذا لحصل ما قال اإلمام مالك، قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطن 
من الثمن، ألن الناس يفتحون السوم بأقل من عشر القيمة، وهذا مشاهد من يسوم بعشرة وهي تستحق ألف، من 

بشبه الباطل من الثمن، ألنه شيء ال يلتفت إليه، ودخل على الباعة في  أجل إيش؟ أن يبدأ بالسوم، أخذت
سلعهم المكروه، ال شك أنهم يتضررون، ولم يزل أمر هذا عندنا على هذا بل وعند غيركم، عند غيرهم، وهذا 

 معروف في األقطار كلها.



هى عن النجش، قال مالك ن -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترائها، يزيد في ثمنها من ال يريد شراءها، إما لنفع 

 البائع أو إلضرار المشتري فيقتدي بك غيرك.
 أحسن هللا إليك، باب جامع البيوع:

أن رجال  ذكر لرسول  -مارضي هللا عنه-حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر 
إذا بايعت فقل ال : -صلى هللا عليه وسلم-أنه يخدع في البيوع فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 ، قال: وكان الرجل إذا بايع يقول: ال خالبة.خالبة
فون المكيال والميزان وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا  يو 

ذا جئت أرضا  ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها.  فأطل المقام بها، وا 
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب هللا عبدا  سمحا  إن باع سمحا  إن 

 ابتاع سمحا  انقضى سمحا  إن اقتضى.
لرجل يشتري اإلبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا  من العرو  جزافا : في ا-رحمه هللا تعالى-قال مالك 

 إنه ال يكون الجزاف في شيٍء مما يعد عددا . قال مالك.
 عدا .

 عندنا عددا  أحسن هللا إليك.
إنه ال يجوز الجزاف في شيٍء مما يعد عدا ، قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قِومها 

ن لم صا حبها قيمة قال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسمي له ويتراضيان عليه وا 
ن لم  تبعها فليس لك شيء إنه ال بأس بذلك إنه إذا سمى ثمنا  يبيعها به وسمى أجرا  معلوما إذا باع أخذه وا 

ت على الغالم اآلبق أو جئت بجمل يبع فال شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدر 
الشارد فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس من باب اإلجارة، ولو كان من باب اإلجارة لم يصلح. قال 
مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا وكذا في كل ديناٍر لشيٍء يسميه، فإن ذلك ال يصلح 

 ة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر ال يدري كم جعل له.ألنه كلما نقص دينار من ثمن السلع
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: ال بأس 

 بذلك.
: باب جامع البيوع: ومثل هذا الباب يجمع فيه أحاديث متنوعة ال يجمعها -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ه إليه.ت  رجمة واحدة والحديث مستقل عن الذي يليه، فذكر في أول ذلك من يخدع وأنه له الخيار إذا قال ما وج 
قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أن رجال  اسمه حب ان بن منقذ، أن رجال  

بعض الناس مسترسل إذا نزل السوق اشترى بأي  أنه يخدع في البيوع، -صلى هللا عليه وسلم-ذكر لرسول هللا 
قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوت، الناس يتفاوتون منهم الحاذق الكيس الفطن 
في البيع والشراء من حيث ال يخدع والثاني من هو شبه األبله يقال له بكذا فيدفع، فيدفع وبعض الناس يدخل 

السلع المتماثلة باألقيام المختلفة، السلع المتماثلة يعني تدخل محل السلع متقاربة جدا  بأقيام  المحل الواحد وفيه



مرتفعة ارتفاعا  بينا  أو نازال  ثم بعد ذلك يقدم على السلعة األكثر ثمنا  من غير مبرر لهذه الزيادة، إما ألن 
اشتراها  ،سلع أو سلعة واحدة على دفعها صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من هذه الدفعة، يعني اشترى 

في المرة األولى بمثن مرتفع ثم عرضت عليه السلعة بثمن  أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار 
يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها مائة وكتب عليها ستين، وكتب أربعين، والسلعة هي هي، وهو ما يالم 

األولى بأكثر والثانية بأقل والثالث بأقل، يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات باعتبار أنه شرى الدفعة 
المائة وهو ال فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل األولى أن يجمع الجميع ويوزع األثمان عليها، يعني يسعرها 

س يدخل فيرى كلها على ستين على سبعين بحيث يكسب مكسب ال بأس به، وال يتضرر اآلخرون، وبعض النا
السلعة األكثر ثمن ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص ألنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في 
محل مجاور ويعرف هذا، ثم يأخذ األغلى هذا مسترسل ال شك أنه مسترسل إن لم يكن هناك فرق بي ن. التسامح 

د من يغالي في األسعار، مثل هذا األفضل كاسة بحيث يتعب اآلخرين، لكن إذا وجاشيء، يعني ما يماكس مم
مماكسته أو تركه على طلبه، يعني شيء في أسواق المسلمين اآلن ال يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من 
األمر أو مدح السماحة في البيع ال يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤالء بالزيادة، يعني شخص يدور 

ه شخص قال بكم؟ قال: على سبعمائة، بألفين ومائة، وغال مائة نطرحه لك بأسطال من العسل ثالثة، فجاء
بألفين، خالص إذا صفيت أنها ألفين يكفي.. أنت رجل طيب ووجه مبارك تستاهل المائة، قال من يريد الشراء 

ال ما باع؟ باع، يعني مثل هؤالء ي تركون ما عندي إال على خمسة، عندي خمسة عشر ريال للثالثة، باع عليه وا 
الذي قال رحم هللا امرئ سمحا  إذا باع سمحا  إذا اشترى، مثل هؤالء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤالء 
يوقفون عند حدهم، يعني إيش الفرق من ألفين إلى خمسة عشر ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين 

إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة هذا ما  المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع سمح إذا اشترى، أما
يمكن يصبر عليه، ألن هذا فيه إغراء لهم باالستمرار بالمزيد، ألنه إذا عرض هذه السلعة وهي تستحق مائة 
ريال وقال خمسمائة واشتراها واحد يبي يقول المرة الثانية بألف، يجيك من يشتري، فمثل هذا ال بد من االنتباه 

يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء.. ال هو صابه شيء، صابه عقدة أصيب في عقدته  له، وال
أنه يخدع في  -صلى هللا عليه وسلم-حتى صار في لسانه لثة، فكان يقول ال خذابة. أن رجال  ذكر لرسول هللا 

يعني ال خديعة. فكان الرجل إذا بايع إذا بايعت فقل: ال خالبة،  -صلى هللا عليه وسلم-البيوع، فقال رسول هللا 
ال غبن؟  يقول: ال خالبة، هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ هذا شرط وا 

..... 
هو لو لم يقل ال خالبة إن اشترى وما قال ال خالبة له الخيار؟ ليس له الخيار، إال إذا كان بثمن  أكثر بكثير 

السلعة عند من يقول بخيار الغبن، ألن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن ويقرره بالثلث ألن الثلث  مما تستحقه
كثير، ومنهم من يقول أبدا  أمور الدنيا كلها ال غبن فيها، يعني هو اشترى السلعة ذات المائة بألف ما فيه غبن، 

الدنيا كلها ما تسوى من يسمي فيها شخص غابن أو والدنيا كلها ال غبن يها، ذلك يوم التغابن يوم القيامة، أما 
آخر مغبون، كلها ال غبن فيها، لكن المقرر عند أهل العلم والمرجح أن خيار الغبن شرعي، فهذا لو اشترى سلعة 
بأكثر من ثمنها ألنه يخدع ولو لم يقل ال خالبة له الخيار أو ليس له الخيار؟ خيار الغبن، وأما خيار الشرط 



ذا قال ال خالبة يثبت له الخيار مطلقا  أو إذا المستمر ي عني هناك ال يثبت له الخيار إال إذا كان مغبونا ، وا 
 غبن؟ إذا غبن ألن معنى الخالبة الخديعة فال يثبت له الخيار إال إذا كان مخدوعا  مغبونا .
يوفون المكيال والميزان قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا  

ذا جئت أرضا  ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. ألن التطفيف شؤم على أهله،  فأطل المقام بها، وا 
. مظنة لنزول الخيرات والبركات، وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك .والوفاء ال شك أنه

 رض التي ينقص بها المكيال والميزان ال ينبغي أن يطال المقام بها.بركة السماء واألرض فمثل هذه األ
وقال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب هللا عبدا  سمحا  إن باع، سمحا  

 إن ابتاع سمحا  انقضى سمحا  إن اقتضى.
لية نفسية، شخص يقول إذا أردت سكين أو يعني سهال  لينا  ال يؤذي صاحبه بطول المماكسة، وهذه أمور جب

ملعقة يحتاج أن أنزل إلى السوق عشر مرات، ويأتي من طرف الباب ماشية وينزل إلى السوق ليسعر يشوف 
ارتفع السعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب، لكن ما دام تعرف أنك متعذب تتحسر من هذا الصنيع 

ئز معروفة في بعض النفوس، فال يستطيع التخلي منها، سمحا  إن باع، لماذا ال تعد لمن طبعك؟ لكن هذه غرا
يعني ما يشاد الناس وال يشاحهم، ومع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر، 

ئة وجاره وحتى في العرف التجاري والسياسة التجارية تقتضي هذا، ألنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها عشرة بالما
يكسب خمسين بالمائة، كم يبي يبيع هذا الذي يكسب عشرة، وكم يبي بيع من حبة الذي يكسب خمسين؟ هذا 
بيبيع ألف حبة في الشهر وهذا ما يبيع وال عشر؟ فإذا ضربت العشرة بالمائة في األلف ظهرت أضعاف 

هذه من بركات التساهل وثمرة مضاعفة عما يكسبه الجار، هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، و 
السماحة في البيع والشراء، سمحا  ان ابتاع يعني إذا جاء إلى المحل وعجبته السلعة فقيل له بألف ما يقول مائة 
ثم يطلع يزود ريال ريال، مائة وريال، مائة وريالين، وأخذ وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس، 

يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثالثة بسرعة وشاف أنه ما غبن واشترى بسرعة  يعني إذا قيل له ثمانمائة،
هذا ال بأس، ليس مطلوب من اإلنسان أن يكون مغفال ، لكن ال مانع أن يتغافل، فيترك بعض المماكسة 
لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من وراءه شيء يسير لكن ال يكون مغفال ، سمحا  ان ابتاع، سمحا  إن 

ن اقتضى أيضا  ال يشاد وال يشاحح ق ضى، سمحا  إن اقتضى، سمحا  إن قضى ما عليه من دين ال يماطل، وا 
 المدين.
...... 

ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع عشرة يخسرون، بدال  من 
قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون علشان  أن يكسب عشرة بالمائة هو، هم ينزلونها بتسعين بالمائة من

إيش؟ علشان ينصرف عن السوق، يطلعونه عن السوق، أما إذا باع بقيمة معقولة ال يمدح، ألن هذا ما يضر 
 بهم.

قال مالك في الرجل يشتري اإلبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا  من العروض جزافا إنه ال يكون الجزاف في 
يعني يأتي إلى صاحب اإلبل فيقول عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه  عد عددا .شيء  مما ي



عليك مليون إن شاء هللا يطلع لك ألف حبة أو ألفين، ألف رأس أو ألفين أو خمسمائة، جزاف، يقول اإلمام مالك 
إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، ال، هذا ال يكون فيما يعد، عد يوصل على بينة، ألن هذا مثل هذا األسلوب 

تغرير بالمشتري، ألن فرق بين أن يكون فيه ألفين رأس أو خمسمائة رأس، فرق شاسع، عد يا أخي ما يضرك أن 
تعد، وقل فيه ألف وخمسمائة رأس من كذا مجموعها كذا، اإلمام مالك له النضر في مثل هذا ألنه فيه مجال 

بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة ال يدري كم العدد، يعني بعض  لالحتيال على المشتري، وقل مثل هذا
الناس يصير خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، يعد الدواليب مثال ، ويعرف كم طاقة كل دالوب مائة مجلد، وهذه 
. خمسين دالوب يعني خمسة آالف، وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار ألن مو بهذا همهم العدد.

ويقول يا أخي اشترى المكتبة فيها ألف كتاب، يقول اشتريت بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا ويجمع ويضرب 
في ألف وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر من خمسة أضعاف، مثل هذا ال بد من العدد لئال يخرج من العقدة 

أما ما يباع جزاف مما ال يعد فهذا أمره  بيقين، يقول يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد،
 سهل، 

قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له. ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل 
في الظاهر المجلدات الكبيرة بحيث الدالوب ما يأخذ إال خمسين ستين، ثم يجعل في الخلف أو في األماكن التي 

ادية الظاهرة للمشتري ويجعل فيه من الرسائل الصغيرة الذي الدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي ليست هي الب
ويقول يبي يبيع بالحبة، الحبة بعشرة، فالمشتري في تصوره أن الدواليب فيها عشرة دواليب أو عشرين فيها من 

فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة، خمسين خمسمائة ستمائة ثم تطلع حول ثالث، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل 
يقول السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي السيارة أثاث وعفش، السيارة بريال وما فيها من األثاث والعفش الحبة 

. خيانة هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين له، هذا حصل، فيها من السلع الصغيرة جدا  التي .بريال، ثم المشتري 
الكرتون ذا، فيها.... حط إبر، إبر صغيرة جدا ، فلما حسبوا إلى السيارة طلعت عليهم مائة األلف تشيلها بهذا 

ألف ما تسوى عشرة، ما تجيب أبدا  ما فيها شيء، فمثل هذه األمور ال بد من عدها ليكون الطرفان على بي نة، 
مها صا -رحمه هللا-قال مالك  حبها قيمة قال هذه السلعة في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قو 

وهو المائة فلك دينار أو شيء يسميه اثنين  تستحق مائة خذها بعها، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به
ن لم تبعها فليس لك شيء ألن السعي إنما  ثالثة عشرة يتراضيان عليه، تكون األجرة معلومة، يتراضيان عليه وا 

ليس إنه ال بأس بذلك إذا سمى ثمنا  يبيعها به وسمى أجرا  معلوما يعني الثمن يثبت من األجرة إذا تم العقد، ف
ن لم يبع فال شيء له.  المعلوم مائة واألجرة المعلومة دينار دينارين ثالثة خمسة إذا باع أخذه ويستحق األجرة وا 

ئت بجملي الشارد هذا ظاهر، وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غالمي اآلبق أو ج
فلك كذا هذا من باب الجعل وليس من باب اإلجارة لماذا؟ ولو كان من باب اإلجارة لم يصلح. يعني إن جئت 
بغالمي الشارد فلك عشرة، احتمال أن يجد غالمه الشارد في خمس دقائق واحتمال أن يجده في خمسة أيام، فلو 

أجرة خمسة دقائق تختلف عن أجرة خمسة أيام فهذا فيه غرر قلنا أجرة األجرة في مقابل العمل، مقابل التعب، 
وجهالة، لكن كان جعل وليس بأجرة فهذا ال بأس به، فهذا من باب الجعل وليس من باب اإلجارة، ولو كان من 
باب اإلجارة لم يصلح، لو قال هذه السلعة تستحق مائة أو ما أدري كم تستحق صف لي مائة والقدر الزائد لك، 



هللا تبيعها بمائتين بثالثمائة، بخمسمائة، تبيعها بخمسين ستين أنا ما لي إال مائة الجمهور على أن مثل إن شاء 
نما له أجرة المثل، وابن عباس يقول على ما اتفقوا، المسلمون على  هذا ال يصح، ألن األجرة مجهولة، وا 

 شروطهم، إذا تيسر له شيء أكثر ال مانع من أخذه.
 رجل قال مالك: فأما ال

..... 
 ثمن السعر، يقول ال تبيعها إال بهذا السعر، ال تبيعها إال بمائة إذا ما جابت مائة رجعها.

قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار  لشيء  يسميه، فإن ذلك ال يصلح، 
م يسميه فإن ذلك ال يصلح، ألنها أجرة مجهولة بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم لشيء ل

ما يدري كم يبيعها، لكن لو قال بعها بمائة ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال بعها ولك في كل دينار درهم 
ما يدري بكم يبيعها؟ ألن ما حدد له السعر في األصل، فاحتمال أن يبيعها بمائتين بثالثمائة بخمسمائة فيستحق 

، فإن ذلك ال يصلح ألنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من األجرة أ كثر، فتكون األجرة مجهولة حينئذ 
من حقه الذي سمى له فهذا غرر ال يدري كم جعل له. وفي المقابل إذا زادت القيمة زاد له فال يدرى كم خصص 

 له.
أكثر مما تكاراها به فقال: ال بأس وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها ب

بذلك. تكارى الدابة يعني يستأجر دابة أو يستأجر سيارة من محالت األجرة يستأجرها اليوم بمائة فيؤجرها بمائة 
وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آالف يؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل 

مستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر األول أو أقل، ألن هذا التصرف أن يكون أثر ال
المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آجارهم على المحل، يعني افترضنا دكان في عمارة استأجره 

 .............. ال ال.شخص يبي يجعل فيه خياطة مثال  ما تستاهل ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن،
فرن هذا حاصل، المقصود أنه أجرها فرن بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الذي من 
الجهة الثانية طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا، مثل هذا أثر الثاني كأثر األول؟ ال، ال بد أن يكون 

 حق من المستأجر األول أو أقل.أثره مثل أثره أو أقل، الضرر الالحق بالمحل مثل الضرر الال
........ 

ولذلك قال: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به  إذن من؟ إذا كان مثلها أو أقل ما يلزم،
 قال: ال بأس بذلك.

ال ما حضروها؟ معك! هات..في مسألة في القرض الذي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، حضر  .... وا 
 يعي ن الثمن، تكون األجرة مجهولة.ولم 
 ...ل.

إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة، معك شيء؟ إيش يقول الشيخ.. نشوفه إن شاء هللا، اقرأ معك 
 الكتاب.

ن أقرضه أثمانا  فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص؟  يقول: وا 



 . اإلتيان بالكتب..المسألة موضحينها ... محررين،
شوف الشيخ يقول: إن لم تكن بلد القرض أنقص الصواب أكثر ألنه إذا كانت أنقص فال ضرر عليه فمن باب 

 أولى أن تجب القيمة.
.. نقرأ من الكتب، مسائل تحرر وتوضح ألن الماتن قال: أنقص، والشارح البهوتي قال أكثر والمحشي قال وهم 

لصواب قول الماتن، وهنا يقول: الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح، على كل حال يقرأ الشارح فا
 كالم الشيخ.

 أحسن هللا إليك.
: إن لم تكن ببلد القر  أنقص والصواب أكثر ألنه إذا كانت أنقص فال ضرر عليه -رحمه هللا تعالى-قال 

ئة صاع بٍر في مكة وطالبه بها في المدينة وقيمتها في أقرضه ما :فمن باب أولى أن تجب القيمة مثال ذلك
مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثالثمائة ريال، وهنا يلزمه الوفاء في المدينة ألنه لن يوفي برا  بل له 
القيمة في بلد القر  القيمة مائتان وفي المدينة القيمة ثالثمائة، فنقول سلم مائتين اآلن ألنه ليس عليك 

، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القر  بثالثمائة وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا ال يلزمه ضرر
القيمة في مكة ألن عليه ضررا ، ألنها ستزيد فيقول أنا أشتري لك اآلن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال 

ن كان هنا في حمله مؤونة ألنه اآلن كسب فثل ث الثمن سينزل عنه والمؤونة ربما فيرد هنا بالمثل، حتى وا 
تكون عشرة رياالت تأتي بها من مكة إلى المدينة، فالحاصل اآلن أنه إذا طالب المقر  المقتر  بماله بغير 
نما يدفع القيمة إال إذا كانت  بلد القر  فإن كان في حمله مؤونة فإنه ال يلزم المقتر  أن يدفع المثل وا 

ا في بلد الطلب فحينئٍذ يدفع المثل ألنه ال ضرر عليه وكل يعرف أنه إذا القيمة في بلد القر  أكثر منه
اشترى مائة صاع من المدينة فمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثالثمائة وحينئٍذ يلزم بدفع المثل ولهذا 

عقبه فيه سبق قلم حيث قال: إن لم تكن في بلد القر  أنقص، ولهذا ت -رحمه هللا-يعتبر كالم المؤلف 
صاحب الرو  بقوله صوابه أكثر ألنها إذا كانت القيمة في بلد القر  أكثر فال ضرر عليه في هذه الحال 

 أن يشتري المثل ويرده وما قاله الشارح هو الصواب.
المحشي عكس تماما ، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني ما دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من 

شيء؟! هذا يقول الصواب مع المتن، قال الشارح صوابه أكثر والصواب مع المتن ألن القرض  التحرير. عندك
لو كانت قيمته.. اإلشكال في هذه المسألة مع كثرة التأمل ال تزيد إال تعقيدا ، ألن تسأل حتى المشايخ 

مزيد من ضرب  تسأل آخر يصوب لك الشرح، تحتاج إلىالموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب لك المتن، 
تكون معلومة وال العمل معلوم وال محدد  األمثلة لعلها تستقصى، كملها كملها، وين، ال الجعالة ما يشترط أن

يعني أمرها أوسع، يعني ألنه عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، المكلف بالطلب بطلب العبد اآلبق متى ما بغى 
 بحاجة العبد ال تدوره، له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت. قال وهللا مليت هونت، ولذلك قال خالص أنا ماني

ذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين  .. كيف، ال، إذا أطلق من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة، وا 
 فهذه إجارة.

 ...اللهم صل على محمد



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب القرا  -الموطأ 

 الخضيرد هللا بن عبالشيخ/ عبد الكريم 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 مسألة القر  والسداد في غير بلد القر ؟

ن أقرضه أثمانا  فطالبه بها ببلد  آخر لزمته. يعني لزم أن يسدد في بلد آخر، وفيما لحمله  قال صاحب الزاد وا 
ض أنقص، تصوير المسألة زيد أقرض مؤونة قيمته إن لم تكن يعني لزمه أو لزمته قيمته إن لم تكن من بلد القر 

عمرا  في الرياض وطالبه بسداد القرض وهما في مكة، إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثال  ونحوه 
ن  من األثمان التي ال مشقة بحملها إلى بلد الطلب مكة فيلزم عمر السداد بمكة بالمثل دونما زيادة أو نقصان، وا 

ة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، إال إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد كان القرض في حمله مؤون
ن كان القرض في حمله مؤونة إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو رياالت فهذه وقت المطالبة في  المطالبة، وا 

تابة كتابة هذه األحكام أي مكان ألنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان، لكن ال نتصور وقت الك
هو وقت مثلما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان اآلن، بالبطاقة تسحب من أي فرع تأخذ من فروع البنوك 

 هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حد  سواء.
......... 

ال شيء من هذا ال شك أنه صار له صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد ع ليه، عمولة وا 
ن كان القرض في حمله مؤونة يعني بلد الطلب، أقرضه مائة صاع من  مؤونة فيدخل في الصورة الثانية، وا 
التمر في الرياض فلما صار في رمضان في مكة قال أنا أريد مائة صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا 

ات، ال أستطيع أن أحمل لك مائة صاع من الرياض إلى مكة وهي تحمل بمبلغ، لكن المكان الذي فيه المضاعف
ما تحمل إال يمكن بمائتين أو ثالثمائة ريال أنا ما عندي استعداد أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياه 

من يحملها  في الرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، إن كنت مستعد تدفع هذه المؤونة فما يخالف، تستأجر
ن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، يقوم، تقوم مائة صاع وش  إلى مكة، وا 
تستحق؟ خمسمائة ريال يعطيه خمسمائة ريال، الصاع بعشرة يعطيه ألف ريال، ألن األلف تنقل إلى الصورة 

يمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، معنى األولى، يقول ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة إال إذا كانت الق
هذا أنه قال أنا عندك لي مائة صاع أعطني مائة صاع؟ قال ال مائة الصاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى 
مكة إال بمائتين ريال، قال طيب أعطني قيمتها، قيمتها ما يلزم المؤونة، قيمتها في جيبك اآلن، كم الصاع بعشرة 

ع بألف ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض دفعها، تدفع له ألف، إذا كانت قيمتها في ريال! مائة صا
بلد القرض أنقص، قال ادفع لي ألف، ألنه لو تشوف المحل ها في مكة، نفس الصنف يباع بعشرة الكيلو، قال: 

ة في الرياض، فال يلزمه الدفع ألنها ال بس عندنا غير بالرياض الكيلو بثمانية أو الصاع بثمانية أنا أعطيك ثماني
صارت ببلد القرض أنقص، وعلى هذا يتجه كالم الماتن، يعني على هذا التصوير يتجه كالم صاحب المتن، 



وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن في بلد القرض 
؟ يعني الصاع بمكة بعشرة، ببلد القرض أنقص بثمانية لكن لو كانت أنقص، وهذا ظاهر، لكن لو كانت أكثر

أكثر في بلد القرض اثنا عشر يلزمه من باب أولى أو ال يلزمه؟ يلزمه، ألنه ليس له عذر في أن يدفع، وعلى 
ب هذا التصوير يتجه كالم الماتن، الشارح استدرك عليه، قال: ال صوابها أكثر، المحشي أكد كالم الماتن وصو 
 كالم الماتن وهو على التصوير الذي سمعناه كالم الماتن صحيح، هنا صورة ثانية من الذي كتب هذه؟ طيب.

أقرض زيد عمرا  طنا  من الحديد في الرياض، وطالبه عمر في مكة قيمة طن الحديد في الرياض ألف وقيمته في 
من الحديد وفي حمله مؤونة ال شك من مكة ألفين ريال؟ على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا  في مكة طنا  

الرياض إلى مكة فال يجب عليه المثل، وال القيمة ألن القيمة في الرياض أنقص، هذا متجه مع كالم الماتن، 
وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا  في مكة طنا  من الحديد فتجب قيمته ألنها في الرياض ليست بأكثر، 

 شلون؟ ال، هي في التصوير أكثر
...... 

 نعم، في بلد القرض أنقص. نعم.
أقرض زيد عمرا  طنا  في الحديد في الرياض وطالبه عمر في مكة قيمة الطن الحديد في الرياض مثال  ألف ريال 
قيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا  في مكة طنا  من الحديد وفي حمله مؤونة ال شك 

 ال تجب عليه المثل وال القيمة ألن القيمة في الرياض أنقص.من الرياض إلى مكة ف
وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا  في مكة طنا  من الحديد فتجب قيمته ألنها في الرياض ليست بأكثر إن لم 
تكن في بلد القرض أكثر، والصواب مع الماتن يعني من خالل هذا التصوير الصواب مع الماتن ألنه ال يلزمه 

أداءه في بلد القرض الرياض، وإلمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن  إال
دفعه في بلد القرض فهذا إضرار للمستقرض، كما أنه ال يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما 

ياض مائة صاع تمر، ووجده يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، يعني لو قال: وجده في جيزان وأقرضه في الر 
في جيزان أو في تبوك مثال، يعني ما في ميزة تفطير الصوام في هذه البلدان اللهم إال إذا كان هناك حاجة أو ال 
يريد يفطر الصوام قال له المقترض أنا وهللا عندي هنا مائة صاع اشتريتها وخذها اآلن فكني، قال ما أخذها ألن 

للرياض؟ تحتاج إلى مؤونة، فال يلزمه األخذ، وكذلك ال يلزم المقترض الدفع، هذا المائة الصاع شلون بشيلها 
بالنسبة فيما لحمله مؤونة، لو قال أنا أريد القيمة ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور وما أشبه ذلك أنا أريد القيمة، 

ا أدفع ألف ريال أدفع ننظر إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، قال بدال م
ثمانمائة في الرياض، أشتري لك بثمانمائة، فال يلزمه، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا  في مكة طنا من 
الحديد فتجب قيمته ألنها في الرياض ليست بأكثر، والصواب مع الماتن ألنه ال يلزمه إال أداؤه في بلد القرض 

بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار وإلمكانه في بذل ذلك من غير ضرر أما 
بالمستقرض، كما أنه ال يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، 
 ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح للكالم فائدة ألنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض



لى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي واإلنصاف  الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة. وا 
 والذروع وهللا أعلم.

 وين كالم الشيخ ابن عثيمين؟
 معك، راجعت كالم الشيخ؟ وش خالصة كالم الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟

....... 
أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت عليها في الروض، في درس يعني عكس هذا الكالم! المسألة في غاية الدقة، 

الروض، تأملتها مرارا  وحملتها على صور وعلى وجوب وأمكن حملها على كالم الماتن، وأمكن في صور حملها 
 على كالم الشارح، فالمسألة في غاية الدقة، أما على هذا التصوير فهي واضحة.

... 
 يلزمه بالقيمة.

...... 
 عم.بال شك. ن

..... 
ال واضح على التصوير هذا واضح، واضح كالم الماتن على هذا التصوير، لكن لو قال له أعطني القيمة وفي 
بلد القرض أنقص. وعلى كالم الماتن تلزمه، قال أنا ما عندي قيمة أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد 

ال ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص يعني لزمته قيمته إن  ،قيمته :، ما يلزم، وهنا يقولأسلمك إياها، تلزم وا 
لم تكن في بلد القرض أنقص، يقول أنا عندي تمر جالس أنا عندي بدال ما تطلب مني مائة صاع أنا عندي 
خمسمائة صاع، وال حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب فهل يلزم أن يدفع 

يلزم، على كالمه يلزمه، لكنه ليس بالزم، ألن األصل مكان القرض واألصل أن يرد عين  القيمة؟ على كالمه
 القرض، ال قيمته ما دام موجودا ، أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم للقيمة والمثل بالمثل.

يب، يعني بدال  من أن تحمل الدراهم يعني اقترض أن الدين مائة ألف، ومائة ألف من خمسمائة ال شيء، بالج
وليس لها مؤونة لكن يخاف، ألنه ما يستطيع أسلمك هنا ألنه ال يستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في األسفار، 
ال ذي، وال يلزمها المثل في  ن لم تكن مؤونة مادية، ولحملها مؤونة، وين الصفحة األولى؟ هذه وا  هذه مؤونة، وا 

في بلد القرض أنقص صوابه أكثر، هذا كالم الشارح، يقول  البلد اآلخر ألنه ال يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته
قال الشيخ ابن جبير حفظه هللا وهو الذي أ.. أشرف على الطبع والتصحيح لحاشية ابن القاسم الصواب إن 
كانت قيمته في بلد القرض أنقص. إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص، ألن عكس تصويب هذا عكس مراد 

ق لكالم الشارح، ال إله إال هللا، أي ما قاله صاحب الروض ومن طولب ببلد قرض أو غصب يعني مواف ،الماتن
في بلد آخر لزمه إال ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أنقص فال يلزمه إال قيمته بها، ومتى بذل المقترض 

فإن كان لحمله مؤونة أو الطريق  . القبول ومع أمن البلد والطريق،.ما عليه بغير بلد القرض وال مؤونة لحمله لزم
آمن لم يلزمه قبوله ألنه ضرر. فإن أقرضه أثمانا  وكذا لو غصبه أثمانا  فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن 
لحملها على المقتدر مؤونة فلو أقرضه أثمانا  كثيرة ولحملها مؤونة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص 



فيه فقط. لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلد  آخر؟ قال أنا مستعد أعطيك اآلن لم يلزمه إذا  قيمته 
 ألف ريال بالرياض وتسدد لي هذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول أن هذا قرض جر نفع؟

... 
نك ثم كيف؟! إذا كان النفع أجرة التحويل في البنك مثال ؟ إيه، لو أن المقرض استلمه في الرياض ودعه الب

 . لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟.صرفه في مكة أخذ عليه
 سبحان هللا..

ما يقي ماله بدال ما هو بألف ينقص؟ إذا  استفاد، يعني هل اإلنسان يتصور أنه ينفع البنك وال ينفع نفسه؟ ما 
 يتنازل عن شيء للبنك إال لو هو منتفع.

 اسمع اسمع.
. .ضاء في بلد آخر يعني هل يجوز هذا الشرط أم ال؟ وأطلقها في المغني والكافي وصحيح الذورعوكذا شرط الق

 الخ، والشرح وغيرهم.
. الخ، والرواية .إحداهما ال يجوز وال يصح وهو الصحيح جزم به ابن الوجيز وغيره وقدمه في نهاية المستوعب

الشيخ تقي الدين وصححه بالنظم وهذا ظاهر الكالم  الثانية يجوز هذا الشرط وهو احتمال في المقنع واختاره
ألبي موسى قلت وفيه قوة واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، حمله مؤونة إذا كان البنك بياخذ 

.. ال يلزمه، ألنه ال .عمولة فهي مؤونة، ببلد القرض أنقص فيلزمه إذا  قيمته وقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة
حمله إليه وذكر هو وغيره في األثمان يلزمه في مستوعب األثمان ال مؤونة لحملها فيلزمه، إذا كانت قيمة يلزمه 

القرض مع مؤونة حمله إلى البلد اآلخر أقل من قيمة القرض لو سدده في بلد القرض وجب عليه ذلك لعدم 
ن كانت أكثر فال.  الضرر وا 

.... 
ال ال؟ ما في أجر حمل! أو تحول من البنك؟ الرز يحول بالبنك؟ ال بد من التفصيل الذي ذكره  لحملها مؤونة وا 

أهل العلم، المؤونة متصورة في األعيان غير متصورة في األثمان، بالمؤونة؟ أمن الطريق لما كانت الدراهم 
تحتاج إلى حمل ذهب وفضة، العمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيبه ورقتين زرق والقرض ألف ريال وهي... 

ذه مؤونة؟ ليست مؤونة يسدد، أو يقول لك ال أبرجعه للرياض علشان تستلم مني هناك؟ ال، هذا ما فيها مؤونة ه
 أبدا .

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 نا خير الجزاء واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم.اللهم اغفر لشيخنا واجزه ع

 كتاب القرا  باب ما جاء في القرا .: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
رضي هللا -حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن الخطاب 

وهو أمير  -رضي هللا تعالى عنه-موسى األشعري في جيش إلى العراق فلما قفال مرا على أبي  -متعالى عنه



البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمٍر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى ها هنا مال من مال 
هللا أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسرفكماه فتبتاعان به متاعا  من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 

المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقاال: وددنا ذلك ففعال. فكتب إلى عمر بن الخطاب  فتؤديان رأس
أن يأخذ منهما المال فلما قدما باع فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش  -رضي هللا تعالى عنه-

: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما -رضي هللا تعالى عنه-أسلفه مثلما أسلفكما قاال: ال. فقال عمر بن الخطاب 
أديا المال وربحه، فأما عبد هللا فسكت وأما عبيد هللا فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا 
المال أو هلك لضمناه فقال: عمر أدياه، فسكت عبد هللا وراجعه عبيد هللا فقال: رجل من جلساء عمر يا أمير 

، فقال: عمر. قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد هللا المؤمنين لو جعلته قراضا  
 وعبيد هللا ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

 -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان 
 أعطاه ماال  قراضا  يعمل فيه على أن الربح بينهما.

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما 
 بعد:

: كتاب القراض، القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيء من ماله إلى -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
بينهما، فصاحب المال ربحه بسبب ماله، أحد يأتمنه عليه ويعمل به ويضارب به في التجارات ويكون الربح 

وصاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله، وهذه أو هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم 
المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، فيدفع زيد إلى عمر مبلغ من المال ويقول اشتغل به واعمل به في 

ف ألفا  آخر أو أقل أكثر فهو بينهما، ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو التجارة والربح بيننا، فإذا ربح األل
أقل من النصف فعلى ما اتفقنا، لو قال هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان، ويقبل العامل ال مانع من ذلك، أو 

وأضارب به وال  يقول لي الثلث ولك الثلثان، فاألمر كذلك واألمر ال يعدوهما، كما أنه لو قال له أعطني المال
ال ما يصح؟ يصح، كما أنه لو  ال ما يالم؟ يصح وا  شيء لي من الربح يعني بذل الجهد من غير مقابل يالم وا 
ال مو صحيح؟  قال صاحب المال خذ هذا األلف واعمل به واشتغل والربح لك تعطيني رأس المال؟ صحيح وا 

ال في هذا، فلو تنازل أحد عن حقه أو عن صحيح، ألن األمر ال يعدو وتنازل عن حقه، صار قرض، ال إشك
 بعض من حقه ال مانع من ذلك.

 ورأس المال؟
 وين؟ رأس المال يرجع إلى صاحبه كامال .

 يثبت بذمة العمل؟
هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كامال ، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر؟ هو أمين، 

 ال يضمن إال إذا فر ط.ال يثبت في ذمته إال إذا فرط، 
وين؟! ال على المال، العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جاب شيء، وهو أمين، لو فر ط يضمن، لو اشترى 
سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من يمين أو من يسار ثم بعد ذلك تلفت احترقت في 



ال ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان  لم يفرط، أما إذا فرط، ما تفقد اإلديتر وال تفقد هل فيه ماء الطريق، يضمن وا 
 أو ما فيه ماء واألسالك هل فيها التماس أو شي؟ إذا فرط يضمن، فهو أمين.

..... 
األصل أنه ال يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل ال يكلف أكثر من جهده، لكن لو قبل العامل، قال أعطني 

ال ما يصح؟ألف أشتغل والربح بيننا   والخسارة علينا؟! يصح وا 
..... 

 ال، الصور واضحة، كالم أهل العلم في القراض أنه ال خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده.
.... 

ال بينهم، الخسارة بينهم، أنا أقول الخسارة بينهما، قال أعطني ألف إن صار ألف ومائتين أعطيك األلف ولي 
 ثمانمائة؟ أعطيك الثمانمائة وعلي  مائة وعليك مائة من الخسارة. مائة ولك مائة، لكن لو صار

.... 
 أظن فيه فتوى.

.... 
ال ما  وش العلة؟ يعني في المزارعة، المزارعة لو اشترط، يشترط أنه لو خسرت المزرعة يصير بيننا؟ يدفع وا 

على شخص، فكوننا  يدفع؟ نفس الصورة يعني ما في فرق وهو أصل المضاربة أن المال على شخص والجهد
 يعني هو من باب المسلمون على شروطهم. ؟نحمل العامل الجهد والخسارة

ذا ما نجح الخسارة بيني وبينك أنا بشتغل  جاب جدول قال أنا أضمن لك بإذن هللا أن هذا الشغل ينجح وا 
ذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينك؟  وعطني هالمائة ألف ريال وا 

وله هل يلزمه شيء من الخسارة؟ ال ال يقدمون عليه، كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد هذا الكالم الذي نق
 إلى اآلن كلهم على هذا، ال ال، األصل أنه ال يضمن شيئا .

 .....لكن
لكن إذا اشترط على نفسه وأراد إغراء التاجر، أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل ألن العامل إذا كان 

عليه شيء يمكن يجمده في البنك وتجلس، ويجي اإلشارة إلى شيء من هذا، يمكن يجمده وال يشتغل، فإن ما 
 تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما يشتغل إال بعد أشهر ألنه فرط.

 ...أو يضيع موسم أو
 األصل أن المسلمين على شروطهم لكن ال شك أن في هذا إضرارا  بالعامل وهذا وجه من المنع.

. هو الذي ألزم على نفسه، هو زِين لي وأنا قريشاتي عندي وأنا عندي فكرة تاجر، جاء قال على .ذا كالمهإ
هللا ال تفوتك وزينة وبسوي وبفعل وأقول له حطها لي في مشروع مربح، وما لك إال إن جت خسارة علينا أنا 

 واياك، يبي يزين لي؟ أنا...
 ال هو خسران، خسران الجهد بال شك.



هو الذي جاء اآلن وقال أنا بشاركك في الخسارة أنا ما أفر  عليك رأس المال حتى ال آثم وال.. لكن هو  لكن
 يقول لك بشاركك في الخسارة؟ اللي يطلع وهو جزء من رأس مالك والخسارة بيني وبينك؟

 وش الفرق بين هذا وبين لو قال له الخسارة كلها علي؟ أو ضمن له ربحا ؟
....... 
تدرج اآلن، اآلن هو التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه؟ كالم بعض اإلخوان يدور على أن مثل هذا خلونا ن

 المسلمون على شروطهم ومن باب حزم العامل وأطرح على العمل واالحتياط للعمل. انتهينا من هذه الصورة.
 لو قال الخسارة كلها علي، أنت ما لك إال رأس مالك في جيبك؟

 هذه وهذه؟وش الفرق بين 
المضرة على العامل فقط؟ طيب صاحب الدراهم يقول أنا لو دراهمي عندي اشتغلت وهو ربحت، تعطلت لمدة 

 سنة، يكفيني تعطيل مالي!
........ 

 ننتقل إلى صورة ثانية بعد، يضمن له ربح ما يضمن له رأس المال فقط، والربح المضمون معروف حكمه!
.... 

بنى الصورة األولى على المسلمون على شروطهم، فهل هذا على إطالقه؟ إال شرط ألننا نتدرج ألن المسألة م
أحل حراما  أو حرم حالال ، فالذي يظهر أن العامل ال خسارة عليه بوجه  من الوجوه وأنه يكفيه أن يخسر جهده 

هو المضارب  وعمله، لكن إذا فرط تلزمه تبعت التفريط، هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداء  لكن لو التزم
ابتداء ؟ فهل جهل العاقد يسيع له تحمل ما ال يتحمله شرعا ؟ األصل أنه ال يتحمل خسارة هذا األصل، لو 
اقترض أنه تحمل خسارة هل له أن يلتزم؟ هو ما يدري جاهل؟ جاهل ويبي يطلع هالدراهم من هذا التاجر، يبي 

خداع، لكن لو كان جاهل، يعني مثل من الذي زنا يغريه؟ هل لكونه عالم وعارف أنه ما يلزمه خسارة؟ هذا 
، وقال النبي -جل وعال-بامرأة فالن من الناس، ثم أفتي سأل الناس فقالوا: المقصود أنه أفتي بغير ما شرع هللا 

 ألقضين بينكما بكتاب هللا. -عليه الصالة والسالم-
.......... 

ليه، لماذا؟ ألنه خالف الحكم الشرعي. فكونه يقدم إلغراء الوليدة والغنم رد عليك. وهو ملتزم بها، لكنها رد ع
ن كان ال  التاجر إن كان يعرف الحكم فمثل هذا يعزر، ألنه مجرد أنه يبي يستخرج هذا المال من التاجر وا 

 يعرف الحكم فيحكم بينهما بكتاب هللا، وال خسارة على المضارب.
 باب ما جاء في القراض.

عن أبيه أنه قال: خرج عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى  حدثني مالك عن زيد بن أسلم
العراق، أوالد أمير المؤمنين يخرجون في الغزو، وهذا هو األصل، ألن أمير المؤمنين األصل أن يخرج، ألنه ما 

قامة شرع هللا وا ألمر بالمعروف والنهي تولى هذا األمر العظيم إال لخدمة المسلمين وحماية الدين وأهل الدين وا 
قامة الحدود، خرج عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفال مرا على  عن المنكر وا 

فقال لهما: أهال  ومرحبا   ،وهو أمير البصرة فرح ب بهما وسه ل -رضي هللا تعالى عنه-أبي موسى األشعري 



ستعمل للترحيب بالضيف، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر  أنفعكما به وسهال ، المقصود من العبارات التي ت
لفعلت. أوالد أمير المؤمنين، يعني ما قال أنا أستطيع أن أطبق لكم منحة في وسط البلد أو شيء من هذا، لو 

ا مال أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، يعني انفتح له باب شرعي وهو المضاربة، بلى هاهن
من أن يذهب المال بعدده ويصل بعدده، قال:  من مال هللا أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. يعني بدال  
أسلفكماه فتبتاعان به. يعني أقرضكماه. فتبتاعان به متاعا  من متاع العراق ألن ما أقرضهما صار مضمونا ، 

فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فتبتعان به متاعا  من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
يعني بعض الناس يأخذ أموال الصدقات والزكوات والتبرعات فيحبسها عنده مدة يستفيد منها، ولما بعد انفتح باب 
 األسهم يمكن يستفيد بيهم، يشتري اليوم ويبيع غدا  ويستفيد، ويتصرف في هذه األموال هذا ال يجوز بحال، الن
هذا ليس بقرض  مضمون، ويفوت المصلحة على أصحابه وأربابه، لكن لو قال اآلن أعطيك عشرة آالف ألسرة 
وأريد أن أقسطها عليهم ألن لو أعطيتهم العشرة آالف صرفوها في أسبوع لكن لما أجعلها على خمسة أشهر كل 

هذه الدراهم بل مجرد األمر ال  شهر أعطيهم ألفين، ال شك أن هذا في مصلحة الفقير، فهل نقول ال تتحرك
يتعدى الصرف يعني في وقته تصرف لهم من هذا المال بعينه ألنه قد يحتاج، أثناء الشهر قد يحتاج، بيته 
يحتاج إلى مصروف وينتظر الراتب، يقول إذا طلع الراتب أعطيناهم ألفين ونأخذ من فلوسهم مصروف البيت، 

ال ما يصلح؟ يضمن في هذه الحال ال ما يصلح؟ هي باقية في حسابه، األصل أن في كل يصلح وا  ة، يصلح وا 
شهرين يسحب ألفين ويعطيهم، كل شهر يسحب ألفين ويعطيهم، سحب ألفين وأعطاهم بقي ثمانية، في أثناء 
ال ما  الشهر احتاج إلى مصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع، مضمون يعني أنه بيعطيهم ألفين، يصلح وا 

صرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني! إن كان نائب عن الغني ال يصلح؟ أصل الت
يجوز أن يفرط بيوم واحد، ال بد أن يدفعها في يومها كاملة، يتصرف في زكاة وهو نائب عن غني، ال بد أن 

له بقبض الزكوات يبذلها في يومها، ألن الغني ال بد أن يبرأ من عهدتها، أما إذا كان نائب عن الفقير، وا لفقير وك 
له واإلنفاق عليه منها ال يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحته وال يالم على هذا وكثير من الفقراء ال يحسن 

ذا وكله.  التعامل وال يحسن التصرف في األموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم، وا 
 يشري لهم؟

ق علينا، صار نائب عنهم ال مانع، ال مانع أن يشتري لهم أعيان إذا وكلوه إذا قالوا: اقبض لنا واشتري لنا وأنف
 وأغراض.
...... 

 مو زكاة فورية، الزكاة التي ال يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث ما في مانع. مثل هذا
..... 

ون المال حاضر، وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثال ، في أثناء هذه المدة بس يضمن أنه وقت وجوده يك
 والربح للمال ال له كما هنا، في الصورة التي معنا.

 إذا صارت معجلة الزكاة؟



ل من أصحابها، ما خول  للعمل فيها من أصحابها فهو يضمن وال يأخذ ربح، نعم مقدمة،  وين!، ألنه ما خو 
 الزكاة لمدة سنة، وما الداعي إلى تقديمها؟

 ...............لخب  بزكاةرجل غني ومليارات عنده يقول أنا أت
 ويجوز أيضا  أن يقدم يجوز.

لكن هو يجوز أن يقدم لكن مثال  الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة. 
 أنا وكيل عن تاجر والتاجر يعطيني مثال ..

 طيب...
 .. يمكن يجي يوم ما عندي سيولة.
 يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها؟ لكن هل هذا النائب عن هذا التاجر

 يقول هو يقول ما علي منك سوي اللي أنت تبي، تأخرها متى ما شفت األصلح سويه.
 المقصود أنه يضمنها في وقتها.

 إيه الضمانة معروفة..
 يضمنها في وقتها ال يجوز له تأخيرها عن وقتها.

 نقول ضمانة معلومة، لكن أنه هل يجوز..
 إن كان للتاجر غرض.

 ول أنا ما عندي يجي وقت وأنا ما عندي.يق
 إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة ال بد من مالحظة هذا الغرض.

الغر  وشو أنه مثال  يقول أنا قد يحول علِي الحول وما عندي نقد سيولة، وال أبي أكسر قر  علشان أطلع 
 الزكاة؟

 صاحبه ومن قال أبأخر النائب؟بس أحيانا  يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف، 
 ...لكن هو مثال  قال أنه بيؤخرها لمصلحة الفقير لكي يلقى الذي يستحق، يشوف طالب

ال بيعرضها ال بيضارب وا  المقصود أنه  ،على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير ال بأس. وما كان بيساهم به وا 
 ال يعرضها للتلف.

أن يأخذ منهما المال فلما قدما باع  -رضي هللا تعالى عنه-خطاب وددنا ذلك ففعال. فكتب إلى عمر بن ال 
فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ أو ألنكما ابنا أمير المؤمنين، يعني شوف 

والمسألة  ما قال وهللا هذا رزق ساقه هللا وال تسأل عن السبب، -رضي هللا تعالى عنه-التحري والتثبت من عمر 
 بيع وشراء وتعرضوا لذلك وحملوا األموال وخاطروا بالطرقات.

 وضمنوا.
نعم، ما قال ذلك، فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قاال: ال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

قال عمر بن : أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما، قال ال: ف-رضي هللا عنه-فلما دفعا ذلك إلى عمر قال 
الخطاب ابنا أمير المؤمنين يعني هذه هي العلة وهذا هو السبب في كونه يفعل ما فعل معكما، ابنا أمير 



المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه، ألنكم إنما أقرضتم بهذا الوصف، أديا المال وربحه فأما عبد هللا فسكت، 
ن، ألن بعض الناس يسكت وال يظن ينقص من حقه شيء، وأما عبيد هللا فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمني

وبعض الناس يدافع ويناضل ولن يزيد في حقه شيء، وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها اشتراك 
خوانه وأخواته ومع ذلك لن  كاإلرث مثال ، تجد بعض الورثة يخسر الناس ويخسر أقاربه وأرحامه ومعارفه وا 

هللا له، وبعض الناس ساكت، ولن ينقص من حقه شيء، وهذه طبائع وجبلة يحصل على أكثر مما فرض 
وغرائز في بعض الناس تجده ال بد أن يتصدر في كل شيء، المقصود أن عبد هللا سكت، وأما عبيد هللا فقال: 

مناه، ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا أو هلك لض
يعني الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم فقال عمر أدياه، فسكت عبد هللا وراجعه عبيد هللا، فقال رجل من جلساء 
عمر يريد أن يحل المسألة حال  مناسبا  لألطراف كلها، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته 

المال ونصف ربحه، وأخذ عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر قراضا ، فقال: عمر. قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس 
 نصف ربح المال. صار مضاربة.

.... 
يضمن ألنه األصل أنه أمانة معهما، ما دام تصرفوا فيه واشتروا به أعيان صار ضمانة بال شك، هو ما أعطوا 

مر، لو هلك من غير تعدي وال هذا المال ليدفعوه، هم أعطوا أصال  المال الذي اشتري، أعطوا دراهم، ادفعوها لع
تفريط ما عليهم شيء، لكن ما دام تصرفوا فيه أنت جاء واحد وقال أنا بسافر أندى لي أمانة حتى أرجع، أنت 
تصرفت فتحت هذه األمانة ورأيتها دراهم أو دنانير فقلت بدل من أن تجلس بشتغل بها، في مقابل حفظي لها، 

 تعديت على هذه األمانة، فهم تصرفوا وال بد من الضمان. أنت تضمن في هذه الحالة ألنك تصرفت،
... 

كيف، ال ال، في األصل أمانة، ليؤدياه إلى أبيهما، قد يقول قائل أن كونه خص عبد هللا وعبيد هللا ال ألنهما ابنا 
نما أعطاهما ألبيهما، أنت لو عندك مال لشخص وتجد واحد من أوالده و  ناس أمير المؤمنين لذات اإلمارة وا 

ال تعطي غيره؟ هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد، لكن إذا  آخرين، تعطي الولد وا 
 كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء.

ه وحدثني مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه ماال  قراضا  يعمل في
على أن الربح بينهما. هذه صورة القراض. يكون المال من شخص والعمل من آخر والربح بين صاحب المال 

 والعامل.
.... 

ال لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف صار قرض.  إيه، هو انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض وا 
.. 

ن قرضا ، والفرق بين األول واألخير مجرد هو األصل قرض، في األصل أمانة ثم قال: لعلكما تنتفعان به فيكو 
الضمان، يعني القرض مضمون واألمانة ليست مضمونة إال مع التعدي والتفريط، فهذا من مصلحة المال أن 



يكون قرضا  فكل منتفع، الذي استقر عليه األمر قرض، أسلفكم ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما 
 ءا.فصار من حقهما أن يشتريا به ما شا

.... 
 ال، ما هو نفع للمقرض، إذا كان نفع للمقرض صار جر  نفع فيكون..

.... 
ال ال، المقترض المنتفع هو أراد أن ينفع المقترض ما أراد أن ينفع المقرض، لو كان لنفع المقرض قلنا جر نفع 

 صار ربا، لكن النفع ظاهر في كونه للمقترض، أراد أن ينفعهما..
... 

 نعم وش المانع؟
..... 

هو األصل أنه أمانة فهم محسنون متبرعون في حمله لهما، والحمل حاصل حاصل، ومحمول محمول، لكن 
من أن يحمل من غير فائدة، خله يحمل بفائدة، في مقابل حملهما إياه. ما في إشكال ما في إشكال.  بدال  

..... 
 صار مضمونا .

...... 
 كيف ينتفع؟

... 
ما هو شرط هذا، ما اشترط هذا النفع باألصل لكن المسألة كيفت شرعيا  يعني عمر ايه ايه انتفع بالنهاية ألن 

بن الخطاب من باب االحتياط لبيت المال، والطرف الثاني أبناؤه الذين هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع 
مشورة قالوا جميع المال قال هذا نماء مال بيت المال ما لكم شيء، كاد أن يفعل لكن بعض الناس من باب ال

تصير مضاربة، فهذا تكييف المسائل وتنظيره ما في إشكال يعني لو في وقت العقد لحظ انتفاع بيت المال 
ال قلنا قرض يجر نفع؟  المقرض، الجهة المقرضة لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا وا 

........ 
 حورت، مضاربة.

.. 
ذا اختلف   في ذلك يرد إلى النصف.هو الغالب أن يكون على نصف، وا 

... 
 أجرة المثل؟

.. 
 ال ال. ترى ما أخذنا شيء ياإلخوان وواحد يعتب علينا نناقش ونروح ونجي.

..... 



نبي ناخذهن إن شاء هللا، لكن ما أدري بعض اإلخوان يضيق من بعض المسائل حتى ضرب مثال بأهم مسألة 
بي عبيدة هل هو صاحب الشيباني مسألة عقيدة مرت علينا في دروسنا، في درس العقيدة لما نبحث عن أ

ياإلخوان يعني إذا قلنا أبي عبيدة صاحب لإلمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان هللا. لكن بعض الناس ما 
يدرك وش الرابط وش الداعي لهذا الكالم، وليش يدري.. أن الشراح لو رجع للشراح كان ضاع، كان يضيع هذا 

 و رجع إلى الشروح.الذي كتب هذه الورقة ل
 باب ما يجوز في القرا .

قال مالك وجه القرا  المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، وال ضمان عليه 
ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال، إذا شخص في المال 

 كان مقيما  في أهله فال نفقة له من المال وال كسوة. إذا كان المال يحمل ذلك فإن
 قال مالك وال بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.

قال مالك: وال بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بع  ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا  على 
لى غالم له ماال  قراضا  يعمالن فيه جميعا  إن ذلك جائز ال بأس به غير شرٍط قال مالك فيمن  دفع إلى رجل وا 

 ألن الربح مال لغالمه وال يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه.
 : باب ما يجوز في القراض.-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، وال ضمان عليه،  قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ
الخسارة ال يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه، وال ضمان عليه ونفقة العامل من 
المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف، يعني سافر إلى بلد فاحتاج يسكن فندق ويأكل ويلبس 

بلد هذا من المال، ألن هذا السفر من أجل المال فالنفقة على هذا المال، وما يصلحه بالمعروف، هذا في هذا ال
الرجل لو سافر سكن في فندق عادة  متوسط يقال ال ما دام النفقة على المال لماذا ال أسكن في فندق غالي، 

وش المانع؟ أنا ماني خسران شيء، يعني فاخر؟ فبدال  من أن تكون األجرة في اليوم مائتين ريال يصير ألف 
نقول: ال، بالمعروف، يعني ما اعتدت عليه وما تعارف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك، بقدر المال إذا 
شخص في المال إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته، ما يقال خذ ألفين ريال وهات لي جوال من 

يسكن فندق بألف ويأكل بخمسمائة، بقدر المال لكن لو أعطي هذه مائتين ألف روح اإلمارات فيه مزايا، ثم يروح 
جيب لي سيارة من اإلمارات يسكن بألف ما في مانع، هذا بقدر المال، فالمسألة مسألة ال بد فيها من التوازن 

يفي بالمصاريف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك، يعني يتحمل المال، أما المال ال 
ونقول يأكل من المال ويسكن من المال، هذا ليس بصحيح. فإن كان مقيما  في أهله يعني مثل شخص في بلد 

 من البلدان أو من قرى المملكة
.... 

ال، شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف 
.. المال ما يحتمل هذه األمور فهل مثل هذا .طائرة الدرجة األولى رايح جاي، يوم وصلألفين ريال، فجاء على ال
 يصلح أن يكون مضارب؟



 هذا يشرط عليه يدفع الخسارة؟
ال هذا ما يصلح أن يكون مضارب، إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيما  في أهله فال نفقة له من المال وال 

رات أو من الكويت أو من أي بلد من مصر من الشام يشتري بضاعة من كسوة. يعني أعطى شخص من اإلما
بلده وهو رايح في إجازة قال جيب لي من الشام عندكم شيء من األشياء التي ال توجد عندنا ما يسكن في فندق 

 فإن كان مقيما  في أهله فال نفقة له في المال أو من المال وال كسوة. ويأكل على حساب المال ال،
الك وال بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. يعين قال م

المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض، 
محالت النقل األجرة إلى  وصاحب المال بالرياض وقال له جزاك هللا خير البضاعة وصلت دبر أحد ينقلها من

المستودعات، هذا أعان صاحبه بجهده وهو في األصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، أيضا  
صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير وفي جيبه هذا المبلغ ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية 

بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع  الرجوع؟ إذا صح ذلك منهما قال مالك: وال
، ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، ال، لكن هو  إذا كان ذلك صحيحا  على غير شرط 
أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة وجاز له شيء منها يشتري وش المانع، كغيره من 

لى غالم له ماال  قراضا  يعمالن فيه، قال أنا أدفع لك الزبائن، على غي ر شرط، قال مالك فيمن دفع إلى رجل وا 
المال ويصير هذا الغالم العبد معك يشتغل، لي نصف الربح وأنا صاحب المال، وأنت لك الثلثان والغالم له 

لى غالم له ماال  قراضا   يعمالن فيه أن ذلك جائز ال بأس  الثلث من الباقي، يقول مالك فيمن دفع إلى إلى رجل وا 
به. ألن الربح مال لغالمه، يعني ما اشترط شيء من الربح لنفسه إنما اشترطه لغالمه والغالم الذي هو الرقيق 
عند مالك يملك بالتمليك لكن عند األئمة الثالثة ال يملك فكأنه اشترط الربح لنفسه، وال يصلح، ال يكون الربح 

اإلمام مالك الغالم يملك حتى ينتزعه منه، إذا ملكه واستقر ملكه عليه له أن ينتزعه فإن  للسيد، ألنه يملك عند
كان حيلة فال، وهو بمنزلة غيره من كسبه. بعض الناس يبيع سلعة على شخص وهذا ظاهر في مسألة التور.. 

عشرة وأنا ال يجوز أن أشتريها يبيع عليه سيارة لمدة سنة بزيادة عشرة بالمائة مثال ، تستحق مائة ألف فقال مائة و 
منك لئال تصير عيينه، لكن أشترط عليك أن يبيعها ولدي ليأخذ السعي، اآلن هذا اشترط عليه الغالم اشترط 
على المضارب الغالم أن يعمل معه، والربح للغالم، في الصورة التي معنا، في صورة مسألة التورق قال أنا 

ة سنة بربح عشرة بالمائة شريطة أن يتولى البيع على الطرف الثالث ولدي، أبيعك هذه السيارة بمائة وعشرة لمد
ال ال؟  أنا لو اشترط السعي له قال أنا أبيعه لك والسعي لي؟ يجوز وا 

... 
 العلة؟
... 

ال أنا أبي أول وجه المنع في النفس مثال ، قال أنا أبيعها لك، في مسألة التورق، باع عليه سيارة ما فيها إشكال، 
لسيارة يملكها التاجر ملك تام مستقر، وباعها على هذا المحتاج بنسبة عشرة بالمائة، األصل أن يقول خذ وا

سيارتك وبعها أنت على نظرك، أو يقول وكلني أبيعها لك إذا كان ثقة، ال بد أن يكون ثقة في هذه الصورة، 



ال ما يمنع أن يدفع له الدراهم و  يقول بعتها لك إذا لم يكن ثقة فتكون مسألة يبيعها له من يجوز بيعها عليه، وا 
العيينة، لكن إن اشترط أن يبيعها له بنفسها أو يبيعها له ولده والسعي له، قال أنا أبيعها لك والسعي لي، أو 
أعطيه ولدي أصل مسألة التورق فيها ضعف، تزداد ضعف مثل هذه الشروط بمثل هذه التصرفات، والولد 

 . نفسه كما هو األصل..ا له مجانا  أو يترك الولد يبيعها له مجانا  تبرعا  أو يدفعها إليهبمنزلته فاألصل أن يبيعه
 ..اللهم صل على محمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب القرا  -الموطأ 

 الخضيربن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم 
 

ى أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم عل ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين:

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 باب ما ال يجوز في القرا .: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

إن ذلك يكره حتى يقب  ماله  : إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا  -رحمه هللا-قال مالك 
نما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، وهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده  ثم يقارضه بعد أو يمسك، وا 
فيه، قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن 

منه قبل أن يعمل فيه قال مالك ال يقبل قوله ويجبر رأس المال من يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك 
ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القرا ، قال مالك: ال يصلح القرا  إال بالعين 
من الذهب أو الورق، وال يكون في شيٍء من العرو  والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش 

أما الربا فإنه ال يكون فيه إال الرد أبدا  وال يجوز منه قليل وال كثير، وال يجوز فيه ما يجوز في غيره رده، ف
ن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وال تظلمون وال تظلمون. -تبارك وتعالى-ألن هللا   قال في كتابه: وا 

 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
 : باب ما ال يجوز في القراض. يعني في المضاربة-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا  إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، يعني لزيد 
ه قال صاحب المال للمدين اجعله قراضا ، اجعله على عمر دين مائة ألف ريال فحل هذا الدين أو قبل حلول

مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه أو أبضعه إذا دفن له ماال  يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما، هذه 
موجودة عند العامة لكن ال يسمونها مضاربة وال قراض المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله 

إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم ثم يقارضه بعد أو يمسك، لماذا؟ بين ذلك  -رحمه هللا-ل مالك قراضا  قا
نما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال، ويرضى بهذا على أن -رحمه هللا-اإلمام  ، وا 

يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح  يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه، ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد،
نما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن  يكون هذا القرض جر له نفعا ، يقول وا 
يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعا ، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، والكراهة مرت مرارا  في كالم 

ريم، ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيته، ألن بعد وقبل اإلمام مالك يراد بها التح
ن لم  والجهات الست إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن اإلضافة، فإن نهي المضاف إليه بنيت على الضم، وا 

بعد يعني  يلوى المضاف إليه أعربت مع التنوين، هلل األمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده، ثم يقارضه
بعد ذلك أو يمسك، أي يمسك ماله له، يعني الدائن، قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا فهلك بعضه 



قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض بيد العامل قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، أعطاه مائة ألف مضاربة، ذهب 
حالين، إن كان مفرطا  ضمن، إن كان مفرطا  يضمن  منه عشرون ألفا  قبل العمل من العامل هذا ال يخلو من

ن لم يفرط فهو أمين ال ضمان عليه. يقول اإلمام في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فهلك بعضه قبل أن  وا 
يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، اآلن أعطاه مائة ألف هلك عشرون ألفا  وبقية ثمانون، اشتغل بالثمانين بعد سنة 

 ين كم للعامل وكم لصاحب المال؟صارت مائة وعشر 
.... 

ن لم يفرط فرأس  كيف، هذا على التفصيل السابق، إن كان فرط فليس له إال عشرة ألنه يضمن المائة كاملة، وا 
ن كان فر ط فرأس المال مضمون المائة  المال الثمانون، فيكون الربح عشرين عشرين، ال بد من هذا التفصيل، وا 

نصف العشرة، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال الثمانين، العامل قال رأس المال وليس له من الربح إال ال
الثمانين بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك ال يقبل قوله ويجبر رأس المال من الربح، يعني الثمانين 

ال على شرطهما من القراض، تجبر المائة من الربح من األربعين ثم يقتسمان ما بقي وهي العشرون بعد رأس الم
هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف لكل واحد عشرة إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل 

 بنسبته الربع وثالثة األرباع على ما اتفقا عليه.
سلع ومن قال مالك: ال يصلح القراض إال بالعين من الذهب أو الورق، وال يكون في شيء  من العروض وال

... المقصود أنه يقول ال يصلح القراض إال في العين من الذهب والورق، ما .البيوع ويجوز إذا تفاوت أمره
يصلح إال في النقود في األموال في األثمان، أما العروض ال تصلح، لو أعطاه مائة ثوب وقال: الربح بيننا إيش 

ذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح هذا جعل، أما إذا قال يصير هذا؟ أجرة، لكن ال بد أن تكون األجرة محددة، إ
ال فليس له إال أجرة المثل، ألن  له آجره على أن يكون له النصف فاألجرة ال بد أن تكون محددة، فإن حددت وا 
الجعل عقد جائز واألجرة عقد الزم ال بد أن تكون كالبيع معلومة المقدار، وال يكون في شيء من العروض 

ن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا، يعني يجوز من البيوع إذا تفاوت أمره يعني والسلع وم
يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به، لو حصل في السلعة 

رة من زيد ثم لما استعملتها عيب، ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشا  هذا في البيوع، اشتريت سيا
وجدت بها خلال  كبيرا  ينقص ثلث قيمتها أو أكثر يعني لك أن تردها بخيار العيب لكن إذا رضيت؟ يجوز في 
ال فخيار العيب ثابت، فأما الربا فإنه ال يكون فيه إال الرد  البيوع إذا تفاوت أمره وتفاحش رده يعني مع الرضا، وا 

ن البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا ال يحله رضا، فأما الربا فإنه ال يكون فيه إال الرد أبدا ، الربا ليس بغيره م
أبدا وال يجوز منه قليل وال كثير، يعني لو عقد صفقة ربا وقال يا أخي أنا مشتري قابل أن يزيد علي عشرة 

ال يحله الرضا، فأما الربا فإنه ال يكون بالمائة عشرين بالمائة أنا باذل ما عندي مشكلة نقول ال وال واحد بالمائة و 
في صحيح  -عليه الصالة والسالم-فيه إال الرد أبدا ، ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بصاعين النبي 

لمن يقول أن القليل  مسلم قال: ردوه، فأما الربا فإنه ال يكون فيه إال الرد أبدا   وال يجوز منه قليل وال كثير، خالفا  
 ه كالنجاسة.يعفى عن
...... 



نعم، ألنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض شيء من الربا أو شيء من العيوب أو شيء من هذا. بعض الناس 
يقول يسير الربا يعفى عنه أبدا ، وال قليله وال كثيره، ويقيسون ذلك على النجاسة، أوال  النجاسة منها المخففة ومنها 

فو عنه ومنه ما ال يعفى عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه، ألنه حرب هلل المغلظة، وأنواع الغرر ومنه المع
ورسوله، يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما ال يدركه 

ى أصل مختلف الطرف من البول ال يعفى عنه فرؤوس اإلبر يمثلون بهذا، يقول ال يعفى عنه فكيف نقيس عل
فيه، األمر الثاني أن اإلقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول 
يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى دم مسفوح أخف من البول! هل يمكن أن يعقل أن يأتي الشرط بمثل هذا؟ 

ا ال يعفى عنه؟ أما اإلقدام على المحرم نجيز مثل هذا، أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه ومنه م
حرام، ال من النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات، كان ال يستنزه من بوله، هل معنى هذا أنه يبول على 
رجليه بحيث يصل إلى أقدامه؟ أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فال يستنزه منه، عذاب القبر عامته من هذا 

ن تبتم فلكم  -تبارك وتعالى-وز فيه ما يجوز في غيره، يعني الربا ألن هللا ومن النميمة، وال يج قال في كتابه: وا 
رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون. والخالف معروف في رأس المال هل هو وقت الدخول في التجارة أو 

جه الناس كلهم اآلن، ألن وقت التوبة، هل المراد به وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كالم مهم ويحتا
الجمهور يقول له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، يعني شخص جاء من بلد ما بمائة ريال واشتغل في هذه 
المائة ريال صار مؤسس يعني قبل سبعين سنة يكون مؤسس إذا دفع مائة وألف مؤسس في بنك، معروف 

ا إال أن تاب عن مدري مائة مليار، فإذا طولب شخص جاء بعشرين ريال وجاء مؤسس في بنك واشتغل بالرب
ذا قيل له لك رأس مالك وقت  على قول الجمهور ما لك إال عشرين ريال إيش يبي يقول؟ إيش يبي يصير؟ وا 
التوبة، الذي فيه ذمم الناس ال تستوفيه لكن الذي قبضته لك التوبة تهدم ما كان قبلها، وال شك أن هذا من باب 

ن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكن اإلعانة على التوب ة، واآلية تحتمل هذا الفهم، وا 
قول الجمهور على غيره. هذا الذي تاب عن مائة مليار ورأس ماله عشرين ريال يوم يدخل التجارة ماذا يكون 

في مسائل كثيرة احنا  وضعه لو قيل له مالك إال هالعشرين الريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ اإلسالم
يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة، يعني نجيب أسلوب  -جل وعال-استعملناه في هذه المسألة، هللا 

شيخ اإلسالم في مسائل كثيرة ومن المحال في العقل والدين أن هللا يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد 
يملك هذه المليارات ويبي يتوب؟ وش الذي يغلب على الظن؟ أنه ال  الناس عنها! ألن هذا صد، تصور شخص

يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس ويتصدق ومعروف اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ 
 واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك فهذا ال شك أنه مرجح للقول الثاني واآلية تحتملهما على حد  سواء.

... 
أنه تاب والتوبة تهدم من قبلها، أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده ال شك أن هذا تجبه التوبة، المقصود 

أما الغصوب والمظالم وغيرها هذي ما تنفع لها ال توبة وال غيرها، ألنها ما بذلت بها، وكذلك لو أن شخصا  جاء 
من بيت فقير وأبوها مدين، وكل سنة في بيت  المرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من األيام أنها تقع في هفوة،

من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال هذا خمسة ماليين فبفعل الفاحشة، مرة واحدة، ثم لما أ.... قال مهر 



البغي خبيث، أنا وهللا ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب اآلن، نقول ال أنت الخبيث وأنت الخبث بعينه 
 ت كاره، وال يسلم إليها ألن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه وال يسلم عليها.تدفع األموال وأن

 ...وتعاقب هي
 تحرم تحرم، ألن مهر البغي خبيث، فمثل هذه األمور ال بد من النظر في مقاصد الشرع فيها.

........ 
دخول في التجارة ضارب في من الربح، إيه إيه هو ما قلنا أن الظن المسألة مائة ألف تلف منها عشرين قبل ال

هذا األجير مدة سنة نقول التاجر هذا الدافع يأخذ مائة ألف يجبر من الربح، ثم بعد ذلك الثمانين تقسم بينهم، 
 العشرين الزائدة تقسم بينهم.

.... 
 هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال الثمانون.

... 
 ن، لو لم يتساهلوا لما عم ت البلوى.ال ال، أصال  ما عملت به البلوى حتى يتساهلو 

.. 
ال ما في شيء ما فيه حاجة، الحاجة  ال. العرايا فيها نص يا أخي، العرايا أصل في بابها فيها نص ما نتعدى وا 

بالنص، الضرورة تبيح ما حرم هللا بالنص، لكن الحاجة ال، وال ضرورة أبدا ، ما  -جل وعال-ال تبيح ما حرم هللا 
 ذه ضرورة.في أحد يقول ه

... 
 استعلمت البذل هذا البغاء بعينه، الفاحشة بغاء وال تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا.

 باب ما يجوز من الشرط في القرا .
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  وشرط عليه أن ال تشتري بمالي إال سلعة كذا وكذا 

اسمها، قال مالك: من اشترط على من يقار  على أن ال يشتري حيوانا  أو سلعة  وينهاه أن يشتري سلعة  ب
باسمها فال بأس بذلك، ومن اشترط على من قار  أن ال يشتري إال سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إال أن 

 .تكون السلعة التي أمره أن ال يشتري غيرها كثيرة موجودة، ال تكره في شتاء وال صيف فال بأس بذلك
قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا واشترط عليه فيه شيئا  من الربح خالصا  دون صاحبه فإن ذلك ال 
ن كان درهما  واحدا  إال أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو  يصلح وا 

 مى من ذلك حالل وهو قرا  المسلمين.أكثر فإذا سمى شيئا  من ذلك قليال  أو كثيرا  فإن كل شيٍء س
قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما  واحدا  فما فوقه خالصا  له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو 

 بينهما نصفين فإن ذلك ال يصلح وليس على ذلك قرا  المسلمين.
 : باب ما يجوز من الشرط في القراض.-رحمه هللا-يقول المؤلف 
ال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  وشرط عليه أن ال تشتري بمالي إال سلعة كذا وكذا، دفع قال يحيى ق

له مائة ألف قال تعمل بها تشتغل بها تضارب بها لمدة سنة لكن ال تشتري إال كتب، ال تشتري بمالي إال سلعة 



األول يريد نفع طالب العلم بالتسويق كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة  كذا باسمها، يعني ال تشتري كتب، ف
بهذه السلعة وهي الكتب توفيرها لطالب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال بتسير تجلس عندنا 
في المستودعات وال... فهذا اشترط شرط عليه أن ال يشتري من ماله إال كتب، والثاني شرط عليه أن ال يشتري 

على من قارض على أن ال يشتري حيوانا  أو سلعة  باسمها، كتب مثال  وهي أن كتب قال مالك: من اشترط 
الكتب رآها كثيرة وطالب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة أو اشترى حيوانا  يعتريه ما يعتريه من مرض 

 سلعة وموت فال بأس بذلك، إذا خشي على ماله، ال بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن ال يشتري إال
كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل مع سلعة ال يحسنها وال يتقنها، 
هذا في األصل صاحب ماشية يفرض عليه أن ال يشتري إال كتب أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب 

إن ذلك مكروه ألنه يضيق عليه وقد يقحمه يعطيه مائة ألف يقول ال ال تشتري كتب اشتري ماشية قال مالك ف
في شيء  ال يحسنه فيذهب تعبه هدرا  إال أن تكون السلعة التي أمره أن ال يشتري غيرها كثيرة موجودة، ال تختلف 
في شتاء وال صيف فال بأس بذلك. يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام ألنه إذا حجره على 

لسلعة توجد في بعض األوقات دون بعض جعل األموال تجمد في كثير  من األوقات، لكن إذا سلعة معينة وهذه ا
 كانت السلعة تدور في العام كله يقول اإلمام ال بأس بذلك.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  واشترط عليه فيه من الربح خالصا  دون صاحبه فإن ذلك ال 
ف صفي لي عشرة آالف والزائد لك أو أعطاه مائة ألف وقال تصفي لي عشرة وما يصلح، قال أنا أعطيك مائة أل

زاد على ذلك بيننا، هذا ال يصلح أيضا  لماذا؟ ألنه قد ال يكسب فمن أين يأتي له بالمائة األلف؟ وهذا نظير 
ل يخرج هذا القسم المزارعة والمخابرة إذا اشترط له جزء معين من األرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قا

دون غيره أو العكس فال بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذ  أن يشترط شيء مشاع بينهما ال بأس، سواء كان 
ن كان درهما   بالمزارعة أو في المضاربة ال يشترط شيئا  بعينه بنفسه خالصا  دون صاحبه ألن ذلك ال يصلح وا 

يأتي لك بهذا الدرهم إال أن يشترط نصف الربح له، يعني  واحدا ، يمكن ما يكسب وال درهم واحد من أين أن
يشترط جزء معلوم لكنه مشاع في الربح ال بأس ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا 
سمى شيئا  من ذلك قليال  أو كثيرا  فإن كل شيء  سمى من ذلك حالل، يعني لو اشترط واحد بالمائة عشرة بالمائة 

رين ثالثين خمسين سبعين شيء مشاع من الربح ال بأس فإن كل شيء  سمى من ذلك حالل وهو قراض عش
 المسلمين.

قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما  واحدا  فما فوقه خالصا  له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو 
أنه ال بد أن يكون المقسوم بينهما  بينهما نصفين فإن ذلك ال يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. وعرفنا

القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعا  بينهما معلوم النسبة ال معلوم المقدار يكون معلوم النسبة ال 
 معلوم المقدار.

 ... نص عليه المضاربة..تعريف القرا  أصال  مشاع، يكون مشاع بالنسبة
 عطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي وعشرة آالف والباقي لك.لئال يقول هذا يمكن يدخل في النوع، ي

 باب ما ال يجوز من الشرط في القرا .



قال يحيى قال مالك ال ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا  من الربح خالصا  دون العامل وال ينبغي 
مع القرا  بيع، وال كرار وال عمل وال للعامل أن يشترط لنفسه شيئا  من الربح خالصا  دون صاحبه وال يكون 

سلف وال مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إال أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرٍط على وجه 
المعروف إذا صِح ذلك منهما وال ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة  من ذهب وال فضة 

أحدهما على صاحبه، قال فإن دخل القرا  شيء من ذلك صار إجارة وال طعام وال شيٍء من األشياء يزداده 
وال تصلح اإلجارة إال بشيٍء ثابت معلوم وال ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ وال 
 يولي من سلعته أحدا  وال يتولى منها شيئا  لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على
شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء ال مما أنفق على نفسه وال 
من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقرا  جائز على ما تراضا عليه رب المال والعامل من نصف 

أخذ المال قراضا  أن يشترط أن يعمل الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: ال يجوز للذي ي
لنفسه أن يعمل فيه سنين ال ينزع منه، قال وال يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك ال ترده إلى سنين ألجٍل 
يسميانه ألن القرا  ال يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا ألحدهما أن 

ن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يترك ذلك والمال نا  لم يش تري به شيئا  تركه وأخذ صاحب المال ماله، وا 
يشتري به سلعة  فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا ، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عر  لم يكن ذلك 

ن يشترط عليه الزكاة له حتى يبيعه فيرده عينا  كما أخذه، قال مالك وال يصلح لمن دفع إلى رجٍل ماال  قراضا  أ
في حصته من الربح خاصة ألن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضال  من الربح ثابتا  فيما سق  
عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته وال يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن ال يشتري إال من 

ا  بأجٍر ليس بمعروف، قال مالك في رجل يدفع إلى رجٍل فالن لرجل يسميه فذلك غير جائز ألنه يصير له أجير 
ماال  قراضا  ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال ال يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير 
ما وضع القرا  عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في 

ن حقه من الربح من أ نما يقتسمان الربح على ما له أعطاه إياه على غير ضمان، وا  جل موضع الضمان وا 
تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا  ألن شرط الضمان في القرا  باطل، قال مالك في رجل دفع إلى رجل 

سل الدواب ويحبس ماال  قراضا  واشترط عليه أن ال يبتاع به إال نخال  أو دواب ألجل أنه يطلب ثمر النخل أو ن
رقابها قال مالك ال يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القرا  إال أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع 
غيره من السلع، قال مالك ال بأس أن يشترط المقار  على رب المال غالما  يعينه به على أن يقوم معه 

 ي المال ال يعينه في غيره.الغالم في المال إذا لم يعد إذا لم يعد أن يعينه ف
: باب ما ال يجوز من الشرط في القراض وتقدم في الباب في السابق ما يجوز من -رحمه هللا تعالى-يقول 

 فيما ال يجوز من الشرط. -رحمه هللا تعالى-الشرط وفي ضمنه بعض ما ال يجوز وأردفه 
من الربح خالصا  دون العامل، وهذا تقدم في  قال يحيى قال مالك ال ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا  

 الباب السابق.



وال ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا  من الربح خالصا  دون صاحبه، يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن 
 يشترط لنفسه شيئا  معينا  كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئا  معلوما .

هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا، بخمسمائة وال يكون مع القراض بيع، أبيعك 
 ألف على أن تعمل بهذا المال بهذه الخمسمائة لمدة سنة والربح بينهما، فال يكون مع القراض بيع.

 وال كرار وال عمل وال سلف وال م رفق أو َمرفق كمجلس أو كمنبر ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد
الذي هو القراض، ما يكون أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بيننا، وال يقول أؤجرك هذه 
الدار على أن تعمل بهذه األجرة لمدة سنة، وال عمل أي عمل من األعمال، ما يقول تبني لي هذه الدار أو أبني 

 ال  تعمل به.لك أي عمل من األعمال أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك ما
 وال عمل وال سلف، يعني ال يقرضه ماال  ويعطيه ماال  يضارب به فال يجتمع هذا مع هذا.

وال مرفق، ما يقول أعطيك مائة ألف تضارب بها على أن تدرس أوالدي مثال ، خالل هذه السنة تشتغل تعمل 
ن لم يكن ماال  لكنه يؤول إلى مال فال يجوز  لكن عندك ساعة راحة تجد درس األوالد، هذا ارتفاق، ينتفع به وا 

 شيء من ذلك.
 يشترطه أحدهما، سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل.

، يعنيه على غير شرط، يعني  يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إال أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط 
از هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد ثم تبرع صاحب المال وح

عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري تبرع من عنده هذا من 
 غير إلزام ال بأس به.

إال أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح  ذلك منهما وال ينبغي للمتقارضين أن 
أحدهما على صاحبه زيادة  من ذهب وال فضة وال طعام وال شيء  من األشياء، على ما تقدم في صدر يشترط 

 الباب وآخر الباب الذي قبله.
يزداده أحدهما على صاحبه، قال، يعني هذا إذا كان شيء معين، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة 

 فإنه ال بأس به.
.... 

. المجموع .ذا، هذه قيمة أو أجرة؟ يعني الحداد منه الحديد، طلبتم شبابيك للبيت وأبوابيعني ما هو مضاربة ه
 عشرة آالف وقلت له أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي..

 هو طلب زيادة.
يعني تبين له أنه مغبون كونه اتفقت معه على عشرة آالف ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك فقال 

أنه ال يستحق إال ما اتفقتما عليه، لكن إن زدته تبرءا  منك فأنت محسن عليه، لكن ليس بهذا زدني األصل 
اإلحسان أن تشترط عليه شيئا  آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك اللهم إال إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت 

ال ال؟ ألن عنده م مع الحدادة منجرة أنت عندك أيضا  منجرة عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح وا 



تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت بعشرة آالف ثم لما انتهى إذا تكلفه اثنا عشر، وأبواب الخشب 
 أنت تبي تشتري منه بعشرين وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب الخشب ال بأس بذلك.

... 
 ال بأس بذلك ما أدري ما يظهر ما يمنع.

راض شيء من ذلك صار إجارة، ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة وليس فإن دخل الق
 مضاربة.

 وال تصلح اإلجارة إال بشيء  ثابت معلوم، ال بد أن تكون اإلجارة معلومة فإن جهلت فأجرة المثل.
ما يقول أنا آخذ المال وال ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ وال يولي من سلعته أحدا ، 

مائة ألف وأضارب بها لمدة سنة لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من األشخاص بحسن معاملته 
أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف أو يولي بعض الناس، إيش معنى التولية؟ يبيعه برأس المال ليس 

 له ذلك.
ذه المال أن يكافئ وال يولي من سلعته أحدا  وال يتولى منها شيئا  وال ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخ

لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة بهذه التجارة التي اؤتمن عليها، واألصل أنها لصاحب المال والربح بينهما ال 
يقول أنا وهللا شريت تيسرت هذه البضاعة ووجدت مثال  عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعة  نفدت 

 وتضاعفت أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال.
فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال  وال يتولى لنفسه شيئا  

 ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء. هذا أصل المضاربة.
 ق على نفسه وال من الوضيعة، ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف.ال مما أنف

... 
نعم، كيف في السفر إيه، وقد يكون مع السكن، واألكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه 

 بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك.
ضيعة وذلك على رب المال في ماله، يعني لم يلحق العامل من ذلك شيء ال مما أنفق على نفسه وال من المو 

 يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدرا  في غير مقابل.
والقراض جائز على ما تراضا عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو 

 .أكثر. على أن يكون مشاعا  غير معلوم المقدار، معلوم النسبة ال معلوم المقدار
قال مالك: ال يجوز للذي يأخذ المال قراضا  أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين ال ينزع منه، قال أنا 
وهللا بشتغل لك بمائة ألف لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة األجل لكنها مربحة، قال طيب 

 ال يحدد األجل، هذا ال يصلح.سنتين قال ما أدري يكفيني سنتين أو ال خليه لين نصفي، و 
قال مالك: ال يجوز للذي يأخذ المال قراضا  أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين ال ينزع منه يعني 

 سنين غير محددة.



قال: وال يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك ال ترده إلى سنين، كذلك، ال بد أن يكون األجل معلوم يؤجره سنة 
ن ثالث وقت محدد، ال يقول العامل أنا وهللا ما أدري متى أصفي هل سنة أو سنتين أو ثالث يعامله سنة سنتي

أو أربع أو سنتين ونص أو ثالث ونص ما أدري اترك المال على التصفية يترك الحساب على التصفية هذا ما 
 ذلك ال يصلح. يصلح ال بد أن يكون األجل معلوم سواء كان االشتراط من العامل أو من صاحب المال كل

وال يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك ال ترده إلى سنين ألجل  يسميانه ألن القراض ال يكون إلى أجل، هذا 
ال أخذ دراهم يشتري بها  عكس ما قلناه، ال يجوز للذي يأخذ المال قراضا ، هو أخذ مال، أخذ مال يصرفه وا 

أنه ال يصلح األجل المحدد لماذا؟ ألن هذا األجل يضطر  في الكتاب -رحمه هللا-أموال؟ يعني على رأي اإلمام 
ال في  العامل أن يبيع في الوقت وقد ال يجد زبون فيخسرها، لكن على القول الذي شرحناه سابقا  ما في محظور وا 
محظور؟ اآلن المحظور في التحديد أن ال يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى 

ل وينصرف تدريجيا  من غير ضرر  بأحد الطرفين وهذا الذي قرره، ألنه في النهاية قال ألجل  يتصرف الما
يسميانه، ما تصل إلى أجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن أال يلزم منه ترك البضاعة للتصريف أن 

فاألصل في مثل هذه يؤخر المال على صاحبه أكثر من الالزم؟ بل ال بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة، 
يرى أن  -رحمه هللا-األمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال سواء كان التحديد أو عدم التحديد، اإلمام 

التحديد مضر بالتجارة، ألنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت ال يجد فيه زبون وهذا كالم وجيه كالمه من 
مر لصاحب العمل أو لصاحب المال.. قد تطرأ حاجة لصاحب حيث الحيثية، لكن من جهة أخرى لو ترك األ

المال، تطرؤ حاجة وذاك ما هو ملزم بأمد  معين فيقول له صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول ال األصل 
أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج فيتضرر صاحب المال، وقد يكون للعامل ظرف يقتضي إنهاء 

 ينفعهما من هذه الحيثية يحتكمان إليه عند االختالف.المعاملة فالتحديد 
.... 

 بيجي هالحين بيجي كالمه.
ألن القراض ال يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه فإن بدا ألحدهما أن يترك ذلك، 

اهزة يبي يشتري والمال ناض لم يشتري به شيئا  تركه، يعني إذا كان البضاعة بيعت وعند العامل فلوس ج
بضاعة ثانية قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك ما دام المسألة دراهم، أموال، ناض، 

 نقد.
ن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة  فليس  لم يشتري به شيئا  تركه وأخذ صاحب المال ماله، وا 

 لمال ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عينا .ذلك، ألنه اشترى سلعة قال ال أنا أريد ا
فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه، قال أنا اشتريت لك بمائة ألف بضاعة لكن أنا 

ال ما يملك؟ ما يملك.  مشغول خذ بضاعتك، يملك وا 
جل  ماال  قراضا  أن يشترط عليه الزكاة لم يكن له ذلك فيرده عينا  كما أخذه، قال مالك: وال يصلح لمن دفع إلى ر 

في حصته من الربح خاصة، ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، ألنه كما لو 
 اشترط عليه مبلغا  معينا  في الشروط التي ال تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله.



فضال  من الربح ثابتا  فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي  ألن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه
تصيبه من حصته وال يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن ال يشتري إال من فالن لرجل يسميه فذلك 

 غير جائز ألنه يصير له أجيرا  بأجر  ليس بمعروف.
.... 

ة؟ يقول ما تشتري إال من فالن، ليس له أن كيف؟ هو له أن يقيد له السلعة. لكن هل له أن يقيد صاحب السلع
يضيق عليه ألن المال يهمه يهم العامل مثلما يهم صاحب العمل والربح بينهما فيتوخى المصلحة وال يجوز أن 
يضيق عليه، ألنه إذا ألزمه بشيء  معين صار أجيرا  ولم يكن مضاربا  وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم 

 ف.األجر بأجر  ليس بمعرو 
قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل  ماال  قراضا  ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال ال يجوز 
لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، وال 

 يضمن له رأس المال.
يشترط على الذي دفع إليه المال الضمان بل التجارات والقراض قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل  ماال  قراضا  و 

والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك فال يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع 
 إليه مال الضمان.

سلمين فيه. قال ال يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة الم
 سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة فيكون الربح بينهما.

... 
ال ال، هذا كالم، هم ما يملكون وال يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله هذا من باب إغراء المساهمين، من باب 

خسارة فادحة، ال ال، هذا كله من باب اإلغراء  إغراء المشتركين فقط وكم من شخص قال مثل هذا الكالم وخسر
ال ما في غد  ال يعلمه إال هللا وال تجدي دراسات وال أمور كل هذه أمور بيد هللا،  من باب الضحك على الناس، وا 

 ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير.
حقه من الربح من أجل  وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في

ن تلف المال لم أر على الذي  نما يتقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وا  موضع الضمان وا 
أخذه ضمانا ، لماذا؟ ألنه أمين. ألن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  

أو دواب ألجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قراضا  واشترط عليه أن ال يبتاع به إال نخال  
قال مالك: ال يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إال أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره 
من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنتاجه على عالقة لرب المال فيه، ألنه لو اشترط من 
نتاجه سواء كان من نخل أو من الدواب افترض لنفسه شيئا  غير النسبة المشاعة ألن بعض الناس يقول 
لشخص صاحب كتب أنا بعطيك مليون ريال تستورد من التركات وتبيع والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة الزم 

ال ما يصلح؟  أشوفها أنا وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح وا 
ال قبل الربح؟  قيمته بعد الربح وا 



 المهم أنه يبي تعرف أن التركة، الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب.
 .. ويشتري.... يبي.قيمته إذا كان بربح فهو مثله مثل

 هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال.
 .... .هو إذا كان بيسوم لنفسه بسعر الناس

 . يقول ال أنا أولى به من غيره، إذا جبت التركة أبنقي منها ما أحتاج إليه من الكتب.ال ما هو.
 إذا كان هذا يضر العامل ما يجوز.

 هو اإلشكال أنه بيضر العامل.
 ال ال.

 إذا كان صاحب خبرة ألن صاحب الخبرة بيأخذ كتب ينتفع بها وتنزل السلعة بسببها.
 ... وقال........نده حائ لما ال يضر العامل! مثل الحين لو ع

هي تصير أسوة الزبائن ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره ال خالص ما صار مضارب، صار 
 أجير.

 ال، لم يضر العامل.
يا أخي العامل وش يدريه ال من جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة، وعامل ما يدري كتاب من 

  يصلح أن يشترط لنفسه شيء، ألنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير.هالكتب، المقصود أنه ال
قال مالك ال يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إال أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من 

 السلع، يعني يشتري أسوة غيره، إذا أحضروه الزبائن وقال بنصوم وزود على الناس ال بأس.
بأس أن يشترط المقارض على رب المال غالما  يعينه به، قال أنا وهللا ما عندي استعداد أشتغل  قال مالك ال

أربعة وعشرين ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان يتولى بعض األمور يعينني 
الغالم في المال إذا لم يعد  عليه فال بأس أن يشترط المقارض على رب المال غالما  يعنيه به على أن يقوم معه

إذا لم يعد أن يعينه في المال ال يعينه في غيره. يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا 
 المال الذي أرسل من أجله هذا الغالم.

...... 
لمال، ننقل بها وأكثر منه، على حسب الحاجة، لو اشترط مثال  سيارة، المضارب قال أنا وهللا أشترط سيارة ل

 األموال ما في إشكال إن شاء هللا تعالى.
 ....اشترط في المقارضة اشترط أن يكون معه جزء من

على ما تقدم، مثل األجير، كيف إجارة ال بأس، لكن أيضا  جهة المضاربة تبطل ألنها إجارة بأجرة غير معلوم، 
 جزء منها معلوم وجزء غير معلوم.
تب، واشترطت معه راتب نسبة من األرباح... هذا حال مندوبين لو أنا شغال عند واحد برا

 من المبيعات. %5وله  2511المبيعات.....مثل.... 
ال ال؟  هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح وا 



 صح.
من أجل الحث تأتي بعامل ونقول مثال  مجلد كتب، فتأتي براتب ألفين ريال مثال  وتقول له لك على كل مجلد 

ال ما يصح؟ريال، ه  ذا من أجل حثه على العمل، يصح وا 
 هذه مضاربة!؟

ال مجهولة؟  إجارة هذه، لكن إجارة معلومة وا 
 معلومة.

 ما فيها إشكال إن شاء هللا.
 أحسن هللا إليك.

 باب القر  في العرو .
عرو  ألن قال يحيى قال مالك ال ينبغي ألحد أن يقار  أحدا  إال في العين ألنه ال تنبغي المقارضة في ال

المقارضة في العرو  إنما تكون على أحد الوجهين، إما أن يقول له صاحب العر  خذ هذا العر  فبعه 
فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القرا  فقد اشترط صاحب المال فضال  لنفسه من بيع سلعته 

عر  الذي دفعت إليك فإن فضل  .. مثل.وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغ
شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العر  أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده 
العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من 

مان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثمن األر  في حصته من الربح أو يأخذ العر  في ز 
 ثم يغلو ذلك العر  ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب..

 يديه.
 عندنا يده!

ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعالجه باطال  بهذا غرر ال يصلح فإن جعل ذلك 
جر الذي دفع إليه القرا  في بيعه أو عالجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من حتى يمضي نظر إلى قدر أ

 يوم ن  المال واجتمع عينا  وَيرد.
 وي رد

 وُيرد إلى قرا  مثله.
 : باب القرض في العروض.-رحمه هللا تعالى-يقول 

رضة في العروض ألن قال يحيى قال مالك ال ينبغي ألحد  أن يقارض أحدا  إال في العين ألنه ال تنبغي المقا
األصل في التجارات األثمان هي التي تشترى بها العروض فإذا أعطاه عرضا  وقال له خذه بضاعة مقارضة 
مضاربة فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه فصار العقد مشتمال  على بيع ومضاربة وقد تقدم أن هذا ممنوع ونص 

 .-رحمه هللا تعالى-عليه اإلمام 



لعروض إنما تكون على أحد الوجهين، إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه ألن المقارضة في ا
فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضال  لنفسه، وش اشترط لنفسه؟ 

 ه! ظاهر؟ طيب.نعم اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة فكأنه اشترط هذه السمسمرة لنفس
فقد اشترط صاحب المال فضال  لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، ألن األصل أنه في هذا يدفع مال 

 ألحد  يقول بهذا العمل.
أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع، ضارب بهذه السلعة بعها ثم اشتري بثمنها ثم.. الخ فإذا فرغت فابتع لي مثل 

فعت إليك، هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحالت التجارية ببضاعاتها، يستقدم عرضي، مثل عرضي الذي د
عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات فيكون هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب 

ا ، وهنا يقول عشرين ألف أؤجرك إياها كل شهر بكذا ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته عشرون ألف
فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن 
يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس 

 يحتاجون إلى..
..... 

قت الدراسة البقالة تمشي، لكن في العطلة والناس سافروا كسدت، فإذا أجره ال ال، هي تتفاوت مثال  يكون في و 
أو باعه هذه البقالة جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، 
يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق، ثم يرده 

لعامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن ا
العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم 

بقالة في أول اإلجازة هذا حظه طيب يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم ال
ال رديء؟ رديء، واشتغل في البضاعة لمدة أربعة أشهر ويدفع أجرة لصاحب البقالة، انتهت البضاعة وبدأت  وا 
الدراسة قال أمن لي بمثل ما استملت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها وأرباحه ما تغطي 

عكس فأحدهما متضرر ال محالة، فيذهب عمله وعالجه باطال  فهذا غرر ال يصلح فإن قيمة ما يريد شراءه، أو ال
جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعالجه فيعطاه، يعني يعطى 

ال دراهم أجرة المثل وال تكون مضاربة ثم يكون المال قراضا  من يوم نض المال، يعني من يوم صف ي وصار أمو 
 .وهللا أعلم، ودنانير يكون قراض ال مانع واجتمع عينا  وي رد إلى قراض مثله
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) كتاب القرا  -الموطأ 

 الخضيربن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 .باب الكراء في القرا : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فاشترى به متاعا  فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه قال يحيى 

-وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلٍد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك 
ن بقي من الكراء -رحمه هللا شيء بعد أصل المال كان على : إن كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك وا 

العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس 
للمقار  أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا  عليه من غير 

 ذلك على رب المال. المال الذي قارضه فيه، فليس للمقار  أن يحمل
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

: باب الكراء في القراض. القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر، واألصل أن هذا  واالستئجار لحمله، لحمل هذا المال المقارض عليه من

الكراء يكون على المال، األصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعا  فأجرة حمله 
 على المال ال على أحد الطرفين فقط.

ر وقال ضارب بها والربح قال يحيى قال مالك في رجل  دفع إلى رجل ماال  قراضا ، زيد دفع مائة ألف إلى عم
بيننا، فاشترى به متاعا ، اشترى بهذه المائة ألف متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى 
ويتاجر به. فاشترى به متاعا  فحمله إلى بلد التجارة، اشترى بمائة ألف رز من مكانه الذي يزرع فيه فحمله إلى 

، بلد تجارة ينصرف فيه ويبا ع فيه وينفق فيه، اشترى تمر من األحساء فأجر عليه إلى الرياض مثال  إلى بلد بلد 
التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باعه، اشتراه بمائة ألف وأجر عليه بعشرة آالف إلى 

ل نوديه جدة، الرياض فلما وصل إلى الرياض وجده ما يسوى وال خمسين ألف، فاجتهد في نقله إلى بلد  آخر، قا
فأج ر عليه كذلك، فتكارى عليه إلى بلد  آخر فباع بنقصان، افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض بعشرة 
آالف ومن الرياض إلى جدة بعشرين ألف ثم بار عليه وكسد قال نوديه جيزان، أجر عليه بعشرين ألف، وهكذا، 

رار أصل المال كله، فجاء على المائة ألف كلها قال مالك: وتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الك
إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، هذه المائة األلف تروح أجرة نقله من بلد إلى بلد ويذهب المال على 
 صاحبه ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني وال يتبع أحدهما اآلخر إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله
ن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، مائة ألف استغرق المائة ألف كلها وزيادة،  ذلك وا 



وعشرة مائة وعشرة، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول عطني عشرة آالف؟ يقول طيب والمائة؟ قال راحت 
ن بقي من الكراء شيء نريد منك عشرة آالف، اإلمام مالك يقول ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أ كثر مما دفع وا 

بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب  المال إنما أمره 
بالتجارة في ماله، هو يرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء! ألن غاية من 

من هذا؟ وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه هنالك أن يتلف المال وش أكثر 
بما سوى ذلك من المال، ال يقول له أعطني عشرة زيادة على ما دفعت مائة ألف ألننا نقلناه من بلد إلى بلد 

ني أمر يعني نتوخى فيه المكاسب ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة ال بد منه ما دام أول األمر وثا
تخلص، ال تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء وهذا ظاهر في السلع كلها إذا ردت مرتين ثالث في 
الغالب أنها تبور، تكسد، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا  عليه من غير المال الذي قارضه فيه 

رع لما الحظ المقارض العامل الحظه وليس عليه فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. يعني الش
خسارة يعني ما دام المال باقيا ، أيضا  وهو يالحظه عامل فإنه ال يهدر حق صاحب المال، ال يهدر حق 
صاحب المال وهكذا في األمور كلها، يعني في الزكاة حينما يالحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق 

جوز للمتصدق للمصدق أن يأخذ من نفائس األموال وكرائم األموال ألن في ذلك ضرر التاجر؟ ال، ولذلك ال ي
على التجار فالشرع يالحظ الطرفين فال يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفع تحمل من الخسائر أكثر مما 

ن كان المالحظ في األصل يعني بالدرجة األولى العامل ألنه في مقابل عرقه وتعبه ال  يكلف خسارة، تحمله وا 
 لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة يتحمل في مثل هذه الصورة.

.... 
نعم، اشفيه؟ يتحملها العامل، زيادة األجرة! إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه بتسعين ألف يتحمل رب المال، 

عدين يؤخذ عليه زيادة أجرة؟ باعه بخمسين ألف يتحمل رب المال، باعه بعشرة آالف يتحمل رب المال، لكن ب
 أجرة إيش؟! ما من تلف بعده إيش.

... 
ال، ال ما يضمن ألنه األصل فيه أنه مؤتمن فإذا الحت عليه عالمات التفريط ضم ن. على كل حال إذا ظهر 
منه التفريط ضم ن، ال سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جمع مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من 
مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري تمر صادر من األحساء يروح يبيعه في األحساء يعني منبعه األصلي في 

 . عليه هنا، يشتريه من الرياض يرجعه لهم؟ على كل حال ما فرط فيه يضمنه وما ال فال..األحساء وموجود
 أحسن هللا إليك.

 باب التعدي في القرا .
رجل ماال  قراضا  فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته  قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى

جارية فوطئها فحملت ثم نقص المال قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال 
ن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يج بر فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القرا  األول وا 

المال من ثمنها، قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من 



عنده، قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة 
ن أبى كان المقار  شريكا  له بحصته من  الثمن في النماء والنقصان بحسب أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وا 

 ما زاد العامل فيها من عنده.
قال مالك في رجل أخذ من رجل ماال قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه 
ن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه  ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وا 

 بما بقي من المال.
قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القرا  ماال فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح 
ن نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا  على شرطهما في القرا  وا 

خيار إن شاء أشركه في فاستسلف منه المدفوع إليه المال ماال واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بال
ن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى.  السلعة على قراضها وا 

: باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ه حينئذ يضمن ما فرط فيه.األصل فيه أنه أمين ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط، فإن

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته 
جارية فوطئها فحملت منه، أخذ مائة ألف من زيد وضارب به شهرين ثالثة وصار مائة وعشرين اشترى من هذه 

لمال أو من جملته جارية بعشرة آالف فوطئها فحملت منه ثم نقص العشرين أو من المائة والعشرين من ربح ا
المال، اشترى جارية بعشرة آالف يقول هذا نصيبي من الربح صار مائة وعشرين هذه عشرة أشتري هذه الجارية 
بعشرة من نصيبي، فوطئها فحملت منه ثم نقص المال، ضارب به ثانية وصار تسعين، قال مالك إن كان له 

قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تؤخذ العشرة من ماله وتضاف إلى التسعين فيكمل مال أخذت 
رأس المال فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال، نفترض أنه خسر وصار خمسة وتسعين فأخذت 

هو بينهما على العشرة وأضيفت إلى الخمسة والتسعين فصارت مائة وخمسة فإن كان فضل بعد وفاء المال ف
ن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال فبيعت الجارية حتى يجبر  القراض، هذه الخمسة بينهما. وا 
المال من ثمنها. صار المال تسعين وقد أخذ من المال عشرة ومن الربح عشرة بناء على أنه له نصف الربح 

 واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب.
... 
 ال، ولدت بعد مو مسألة حمل. افترض أنها ولدت. بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار تسعين ال

نبيع هذه الجارية بعشرة يكون مائة وترجع إلى صاحبها. اآلن الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت 
تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل  وصارت أم ولد تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء من أين

المال؟ معروف الخالف في بيع أمهات األوالد، الخالف معروف منهم من يقول أنها تعتق حكما  بمجرد الوالدة 
فال يجوز بيعها، ألن ولدها أعتقها ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا 

يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم  -مه هللا تعالىرح-في ذلك وكأن اإلمام مالك 
بيع أمهات األوالد وعدمه ألن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا اختلفوا اختالف 



. وهي فايتة فايتة .اواضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ وال عنده مال غير هذ
عليه لضمان حق صاحب المال أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن 

حينما أعتق الرجل وغالمه وليس  -عليه الصالة والسالم-كونه مدين أو ال؟ هو اآلن في حكم المدين، الرسول 
الحظ حاجة المعتق وأن العتق كله إحسان من المعتق  -المعليه الصالة والس-له غيره باعه فيمن يزيد، فالنبي 

عليه -ونفسه أولى باإلحسان من غيره فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي 
ال فاألصل الشرع يتشوف إلى العتق فيملي إلى هذه الصورة هل نقول أن سداد دينه  -الصالة والسالم باعه وا 

عتقه إياها بولدها؟ أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت وأعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى أقوى من 
. على قول من منع يثبت كسائر الديون كما لو شرط وقال ما عندي شيء اآلن، كما لو فرط وضمن، .ما أيسر؟

يط وضمن، ال مثل هذه حينما وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه هذا تفر 
تتكافأ األقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط.. كيف!.. 
على كل حال إذا كان هو محسن أعتق اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها؟ إما تبرر 

ما كفارة، قال فرصة هذه جارية وأن ال وا  ا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن؟ ينفذ العتق وا 
نافذ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه!، هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو ال يصح؟  .ما ينفذ؟

يصفو له شيء  له شبهة ملكية لكن ما بعد تحرر له المال إال اآلن ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري 
 من الربح أو ما يصفو؟

 احتمال له التصرف............ 
فباعه فيمن يزيد مالحظة  لحاله  -عليه الصالة والسالم-إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي 

حسان اإلنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من  وأن العتق أصله كله إحسان مبني على اإلحسان وا 
جار  على قول من يقول  -رحمه هللا-ونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله ومالك ك

 بجواز بيع أمهات األوالد، يقول بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.
ة ألف قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، أخذ مائ

فاشترى سلعة بمائة وعشرين ألف وزاد العشرين من عنده ما الحكم؟ وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب 
المال بالخيار، إما أن يقول وهللا ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير أو يقول نشتري، يقول فصاحب 

ربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، فإن بيعت ب
ن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب، إن بيعت السلعة  المضارب وا 
فربح أو ضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، يعني هذا الشخص أخذ مائة 

هل له أن يأخذ هذه السلعة بالمائة والعشرين ويقضيه العشرين؟ ألنه ألف من زيد فاشترى سلعة بمائة وعشرين ف
ن أبى كان المقارض شريكا  له بحصته من الثمن،  قال إن شاء يقضي السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وا 
ن أبى كان المقارض شريكا له بحصته في  شريكا  له بحصته من الثمن، يعني بالعشرين التي هي الخمس وا 

في النماء والنقصان، فهذه السلعة التي اشتريت بمائة وعشرين صاحب المائة ألف إن شاء أخذها ودفع الثمن 
ن شاء قال استمر وأنت شريكا  لي بنسبة ما دفعت وله نصيبه من النماء والنقصان نفترض  العشرين من عنده وا 



العامل فيها من عنده. فيكون  أنها بيعت بمائة وخمسين أو بيعت بتسعين هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد
 للعامل في صورتنا الخمس الزيادة.

قال مالك في رجل أخذ من رجل ماال  قراضا  ثم دفعه إلى رجل  آخر فعمل فيه قراضا  بغير إذن صاحبه إنه 
ا ضامن للمال، يعني زيد دفع مائة ألف إلى عمرو قبلها عمرو كتب االتفاقية فدفعها عمرو إلى بكر قال وهللا أن

ماني فاضي... وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح هذا النصف يكون بيني وبينك أنت لك الربع وأنا لي الربع 
فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه أنه ضامن، لكن  -رحمه هللا-فقبل بكر؟ هل هذا تفريط أو غير تفريط؟ يقول 

 جارة وهو أفضل مني فقال ال بأس.لو جاء واستأذن وقال وهللا أنا مشغول وأخونا هذا بكر يحسن الت
.... 

 الذي يقول نفس هذا، الذي يقول بكر أزين مني.وين؟ 
 ال، يبي يتاجر هو، يبي الربع.

 وش عليه إن قال بكر أزين منه؟
 هذه عقود وملتزم.

 ما سوى شيء، هذا يبي يتحلل من العقد إال إذا قال أنا بشرف عليه أو أتابعه من البعيد.
ء من غير مقابل، هو الذي استخرج هذه األموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى يعني ال يأخذ شي

 زيد قال ما وثق به، هو اآلن ال بد أن يضمن ألنه تعدى، إذا أذن فاألمر فال يعدوه. إذا أذن صاحب المال.
.... 

 كثير... ال ال، السمسار غير والدالل غير.
 اه أنا بضارب.هذا يقول خلني أبضارب قال أعطني إي

ال، هذا آخذ المائة ألف على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبي ن أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة 
يقول في رجل أخذ من رجل ماال  قراضا   -رحمه هللا-بهذا المال فدفعها إلى بكر، على كل حال هذا كالم اإلمام 

ن ربح ثم دفعه إلى رجل  آخر فعمله فيه قراضا بغ ير إذن صاحبه أنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وا 
فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون 

 لصاحب المال على أي حال هذا إذا رضي.
ه، اتفقوا أعطاه المائة ألف على قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض ماال  فابتاع به سلعة  لنفس

أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر ما جاءت البضاعة إلى اآلن وقال هذه المدة لمدة شهر بدال 
ما المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري شيء لنفسي، أتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على 

عدى فتسلف مما بيديه من القراض ماال فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن شراءها مع صاحب المال، في رجل ت
ربح فالربح على شرطهما في القراض، ألن هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة 

ن نقص فهو ضامن للنقصان ألنه تعد والمتعدي يضمن.  المضاربة وا 
فاستسلف منه المدفوع إليه المال ماال  واشترى به سلعة  لنفسه إن  قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  

ن شاء خلى بينه وبينها، تصرف واشترى  صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وا 



بعشرين ألف سلعة ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له أو رأى أن هذه السلعة كاسدة 
ن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال  فيقول أبدا   أنت ضامن للمال وال أريد مشاركتك في هذه السلعة، وا 

 كله وكذلك يفعل بكل من تعدى. كل من تعدى أو فرط يضم ن.
 باب ما يجوز من النفقة في القراض.

لنفقة فإذا شخص فيه قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا إنه إذا كان المال كثيرا  يحمل ا
العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا  ال يقوى عليه 
بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن األعمال أعمال ال يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك، تقاضي الدين 

من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال وال  ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر
يكتسي منه ما كان مقيما  في هذه إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان 

 إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فال نفقة له من المال وال كسوة.
رجل ماال قراضا  فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على  قال مالك في رجل دفع إلى

 قدر حصص المال.
: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت اإلشارة أن نفقة العامل أو -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

مال، لكن إذا كان المال قليل المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف، وبقدر ما يحتمله ال
تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنى فال، لكن إذا كان المال كثيرا  يحتمل النفقة والسكنى وال يتأثر أيضا  تكون هذه 

 النفقة وهذه السكنى بالمعروف، ال يتجاوز بحيث يجحف بالمال فيتضرر صاحبه على ما تقدم.
اال  قراضا  إنه إذا كان المال كثيرا  يحمل النفقة، يعني إذا كان قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل م

شخص أعطاه شخص خمسة آالف وقال اشتري لي من اإلمارات أو من غيرها جواالت، قال عندهم الجواالت 
على ألف حنا عندنا على ألف وخمس أو ألف ومائتين نبي نكسب لنا ألف، األلف هذا بيني وبينك خمسمائة، 

ة وأنا خمسمائة، قال طيب أنا رايح رايح، راح وسكن بفندق الليلة بألف، وأكل مثل ما رجع ما معه أنت خمسمائ
ال ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه مائة ألف مثال  واشترى بها ومكسبه من  إال جوالين اثنين، هذا يحتمل وا 

إذا  -رحمه هللا-ل، هذا معنى كالمه . يحتمل ما فيه إشكا.هذه المائة ألف عشرين، وأنفق أربعة خمسة ثالثة
كان المال كثيرا يحمل النفقة يعني يحتملها فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من 
قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة ويسكن في 

ه سنة، هذا ليس من المعروف، بعض من يزاول التجارة في القرى والقرى ال فندق أجاره اليوم بقدر أجار بيت
تحتمل البضائع الكبيرة، يعني يتصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده 
من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف ألف ريال وجاي على الطائرة الدرجة األولى وراجح 

رحمه -لك، انتهت ما تكفيه وال تذكرة األلف ذا، يقول ال شك أن األمور تقدر بقدرها، على ما ذكر اإلمام كذ
قال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا  ال يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته... نعم، المهم أنه ال بد  -هللا

ذا خشي أن يخسر المال إذا كان المكسب والربح أن يكون على بينة، المسألة شرعية والنفقة على المال، لكن إ
ذا كان الربح يعني معروف وأن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل  مجرد احتمال فال بد أن يبين له وا 



وقال المكسب شبه معروف فهذا وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن وعرف صاحب المال أن هذا 
ما يحتاج ينص عليه... نعم، كيف، نعم ما يلزم ألن المسألة شرعية لكن عليه شيء متعارف عليه بين التجار 

أن يبي ن، راح يبي يشتري لنفسه، راح بدون سيارة وقال هات خذ اشتري لي جواالت صار كأنه مقيم، ما صار 
 السفر من أجل هذه البضاعة.

.... 
ي بلده لماذا؟ ألنه ساكن ساكن هناك من ال، حتى لو قال قراض قال بيننا صار قراض لكنه في حكم المقيم ف

أجل بضاعته هو فالسكن عليه، لكن لو قال مثال  أنا رايح رايح وبشتري كذا وبشتري لك كذا والنفقة بيننا ال بأس، 
على ما يتفقان عليه. ويستأذن من المال إذا كان كثيرا  ال يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، يقول أنا 

لف لكن ال أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول أشتري بالمائة أ
 استأجر من يعينك على بيعها.

 ....... على هذا المال.
ال ضاعت المسألة، أجرة  هذا حكمه حكم العامل لكن أجرة العامل الذي يحددها ولية األمر ما تترك للناس وا 

و الذي يحدد له األجرة إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، العامل الذي يبعثه ولي األمر ه
عليه المؤونة، على صاحب المال، إذا تصرف هو أما ولي األمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب 

 المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها بتوزيعها.
 .. بحاجة وعاطل عن.. فأعطاه...أناالمتطوع، مثال لو قال 

 بس تدفع كاملة.
 ...يعني هذا المتطوع يدفع من كيسه

المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا توالها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا توالها ولي األمر يفرض للعامل منها 
ال لو ترك هذا األمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا األمر للناس تضيع الز  كاة، نفقتها على من أخرج الزكاة ألنه وا 

مطالب بأن يدفعها إلى الفقير كاملة فنفقتها عليه، على أنها زايدة على مقدار الزكاة، لكن إذا تولى ذلك ولي 
األمر بعض السعاة فمن نفس المال، ألنه ال يتهم.. هذا هو األصل أنه هو الذي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن 

 يكفي العامل ألن العامل منصوص عليه من المصارف.له أن يفرض منها ما 
..... 

على صاحب المال ألن كال منهما مطالب، صاحب المال مطالب أن ينفق على الفقراء وولي األمر مطالب بأن 
ال تترك؟  يجمع الزكوات فهل لصاحب المال أن يقول زكواتي موجودة، عندي في الحساب إن جاء أحد ياخذها وا 

 له ذلك، في حال ال بد أن يدفعها. هل له ذلك؟ ليس
ومن األعمال أعمال ال يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال ال تليق به وال تناسبه من ذلك تقاضي الدين، 
قال أنا مو مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، يقول أنا ما عندي استعداد أنا ماني 

هذه األمور فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال وال  حمال أتابع مثل
يكتسي منه ما كان مقيما  في أهله، ألنه ال يحتاج إلى ذلك وتقدمت اإلشارة إلى هذا. إنما يجوز له النفقة إذا 



مال يحمل النفقة، يعني يحتملها شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد وسافر من أجله وكان ال
 يعني ال تؤثر فيه، فإن كان إنما يت جر في المال في البلد الذي هو به يقيم فال نفقة له من المال وال كسوة.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على 
لف ومعه من ماله مائة ألف أخذ قراض من تاجر مائة ألف وأخذ من ماله مائة قدر حصص المال. أخذ مائة أ

 ألف تكون النفقة والكسوة والسكنى على قدر الحصص.
 باب ما ال يجوز من النفقة في القرا .

قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قرا  فهو يستنفق منه ويكتسي إنه ال يهب منه شيئا وال يعطي منه 
يره وال يكافؤ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو وقوم وجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك سائال وال غ

واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك 
ن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئ ه في ذلك إن كان ذلك شيئا  له من رب المال فإن حلله ذلك فال بأس به، وا 

 مكافئة.
: باب ما ال يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى -رحمه هللا تعالى-يقول 

بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنى، قد يقول قائل عنده ثياب تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب 
ال شيء هذا من المال إذا  بالمال إليه بارد ال فروة وا  ال كوت وا  ويحتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت وا 

ال فاألصل الغالب أن الثياب معاه.  كان ال يضر بالمال، وا 
يقول قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه ال يهب منه شيئا ، وال يتصدق 

وال يتصدق منه فافترض أنه ساكن في فندق وجاءه سائل، أو جاءه ضيف، وبدال  من أن منه بشيء، ال يعطي 
يكون تكون الوجبة عليه بعشرة بعشرين صار وهو وظيفه يحتاجون إلى خمسين، ومعلوم أن اإلنسان إذا كان 

مشاريع عنده ضيف يتكلف له أكثر فإذا كان أكمل يطلب بعشرة بيطلب بخمسين، أو جاءه ممن يتولى بعض ال
الخيرية وقال للجماعة جماعة التحفيظ بحاجة فلو أعطيتنا وأنت رجل وسع هللا عليك ال يتبرأ من المال أبدا ، إنه 
ال يهب منه شيئا وال يعطي منه سائال وال غيره وال يكافؤ فيه أحدا ، يعني مكافئة سواء كانت في أمور الدين أو 

 يجوز له أن يتصرف فيه، فأما إن اجتمع هو وقوم وجاؤوا بطعام وجاء في أمور الدنيا ال يكافئ منه أحدا  ألنه ال
هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا ، خمسة مضاربين سكنوا في فندق واحد وقالوا بدال  من أن يأكل كل واحد 
ل في غرفته نجتمع على الغدا ويصير بيننا، فبدال  من أن يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أك

بمائة، ال يقال أن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثالثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه، يقول فإما إن اجتمع وهو وقوم 
وجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا ، ألنها طريقة النهد إذا اجتمع قوم وقالوا قطة، يسمونها 

ي األكل بعضهم يأكل بقدر اثنين، فما يقال أنت أكلت بقدر قطة، كل واحد يدفع مبلغ ومعلوم أنه في التطبيق ف
اثنين ادفع الضعف، هذا يتسامح فيه فينظر إلى طلبه ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة، ألن بعض الناس قد 

 يتصرف بعض التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود وهللا المستعان.
 باب الدين في القرا :



قال مالك األمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فاشترى به سلعة ثم باع  قال يحيى
السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقب  المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك 

ن كره أن يقتضوه وخلوا بين المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك الما ل، وا 
صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه وال شيء عليهم وال شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه 
فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان ألبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك 

فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة فإن لهم أن يأتوا بأميٍن ثقة 
 أبيهم.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك 
 الزم له إن باع بدين فقد ضمنه

 : باب الدين في القراض.-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يحيى قال مالك األمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فاشترى به سلعة، وال بد أن  قال

يكون متفقا  على كيفية التعامل هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال ألن الدين يعرضه للضياع 
بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة وعلى هذا ال بد أن يكون متفق عليه فإذا أقر ه قال أنا بضارب 

فرضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة األمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل ماال 
قراضا واشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، يعني السلعة بدال  من أن تباع بمائة باعها إلى أجل 

مثال  فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال، المضارب قبل أن يقبض المال، قال إن مدة سنة بمائة وعشرين 
 أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف.

 تكون مضاربة
ط النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال، وهم على شر 

أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى األب في األمانة، ألن التاجر إذا دفع 
المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط األمانة فإن كان أوالده على مستواه وقالوا ندخل مدخل أبينا مثلما 

لك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال دخل أبونا من النسبة ندخل مكانه إذا كانوا أمناء على ذ
وبينهم، قال وهللا ما عندنا استعداد نطالب وال نراجع لكن مالك عند فالن وهذا السند تابعه أنت، وخلوا بين 
صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، ألن العقد ليس معهم والعقد على أبيهم ال يلزمهم، لم يكلفوا أن يقتضوه 

ء عليهم وال شيء لهم، ألنهم لم يعونوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدرا ، اشترى البضاعة وال شي
ودي ن البضاعة وقبل أن يحل األجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو ال يستحق؟ يستحق، وال شك أن 

ب أجرة االقتضاء إذا مات وقال مثل هذا التصرف ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فاالقتضاء يكون على المضار 
األوالد ما عندنا استعداد فيحضر من يقتضي هذا الدين ويخصم من نصيب العامل ألن األصل أن االقتضاء 

 عليه.
.... 



نعم، للمضارب؟ ال هو األصل العقد وش الذي أبطله؟.. كيف، ألنه يستحق ما اتفقوا عليه.. وين، لكن اآلن ما 
لى نهاية الشركة إال اقتضاء المال وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ونصفيه هو يستحق النصف وما بقي ع

لك، أنت ما لك إال ولد يقرأ، مالك عندك وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة االقتضاء على ورثة الميت إذا 
ن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاح ب المال وبينه ولم أرادوا االستمرار وا 

يكلفوا أن يقتضوه لم يكلفوا أن يتقضوه وال شيء عليهم وال شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم 
فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان ألبيهم في ذلك هم بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا 

إذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. ألن العقد قد تم  بأمين  ثقة يقتضي ذلك المال ف
 واآلثار المترتبة عليه كلها حصلت.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل  ماال  قراضا  على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن له، فما باع به من 
ذا دي نت أحد أضمنه عندي لن دين فهو ضامن، إن ذلك الزم له، يعني يقول ادفع  لي مائة ألف أشتغل بها، وا 

 يضيع المال فهذا الزم له، إن ذلك الزم له إن باع بدين فقد ضمنه. ألنه صرح بضمانه له.
... 

نعم، في إيش؟ أنه ال يضمنه، هو لما باع عليه بالدين واألصل أنه في وقت انحالل الشركة، شركة المضاربة 
به وما دام تصرف بالدين وعرض المال للخطر فال أقل من الضمان، مثلما يتصرف أن يرجع المال إلى صاح

كثير من التصرفات التي هي في األصل أمانات، أعطيت صدقات ثم قلت أتاجر بها فأنت ضامن لها بال شك 
 تتحول من كونها أمانة إلى قرض  مضمون.

... 
مال شيئا، ما يعرف عنه شيء ولو جاء إليه ليبيعه إيه إذا كانت تفترض أن هذا المدين ال يعرف عنه صاحب ال

 بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه فالضمان متجه.
 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) كتاب القرا  -الموطأ 

 الخضيربن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 ن هللا إليك.سم، أحس

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه 

 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
  .باب البضاعة في القرا: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه 
صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن 

.. بينهما، أو ليسارة .ل ذلك فعلهكان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم ماله عنده ثم سأله مث
مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل 
له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا 

هما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القرا  فذلك جائز ال صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك من
ن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه أو  بأس به وا 
إنما صنع ذلك صاحب المال أن يمسك العامل ماله وال يرده عليه فإن ذلك ال يجوز في القرا  وهو مما 

 العلم.ينهى عنه أهل 
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

: باب البضاعة في القراض. األصل في القراض المضاربة نوع من أنواع -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
ن دخل على هذا العقد شيء آخر، فإن كلف الشركة يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به والربح بينهما فإ

ن عرض عليه من غير شرط  صاحب المال المضارب أن يعمل له عمال  آخر واشترط ذلك عليه فال تصح، وا 
ن شاء قال ال، وال أثر لسحب المال منه فإنه حينئذ  وال أثر له في العقد األول إن شاء المضارب قال نعم وا 

ء فيه، وقل العكس في مثل ذلك، إذا كان العامل يطلب من صاحب المال يكون من التعامل بالمعروف وال شي
ن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال  خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فال، وا 

ن شاء ال فاألمر فيه سعة كما قيل في الصورة األولى، ولذا يقول:  بالخيار إن شاء نفذ وا 
رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  واستسلف من صاحب المال سلفا  أو استسلف منه قال يحيى قال مالك في 

صاحب المال سلفا ، أعطاه مائة ألف وقال هذه مضاربة اشتغل بها والربح بيننا، فقال صاحب المال على طريقك 
وال كالفة عليك وأنت ذاهب لشتري البضاعة إلى البلد الفالني أنا محتاج إلى هذه السلعة وأنت ذاهب إلى هناك 

حسانك تقضي لي هذه الحاجة،ال دخل لها في المضاربة فإن قبل فطيب نفس منه ال على سبيل  فمن معروفك وا 



االشتراط ولو رفض ال يؤثر على عقد المضاربة جاز ذلك، أو استسلف منه صاحب المال سلفا  أو أبضع معه 
لفالني وسيارتي هذه كسدت في بلدنا وأهل البلد صاحب المال بضاعة  يبيعها له، قال أنت ذاهب إلى البلد ا

الفالني يرغبون فيها فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها معك فأخذها وباعها ال شيء في ذلك إذا لم يكن على 
الطريق أو على سبيل االشتراط بينهما وله أثر في عقد القراض، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال أنت ذاهب 

ت تشتري بضاعة أو قطر أو البحرين أو مصر أو الشام أو العراق وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي إلى اإلمارا
هذه قيمتها، قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل 

ه يمكن يقضي له هذه الحاجة ولو لم يك ن هناك قراض إلخاء بينهما أو ذلك فعله إلخاء بينهما، يعني ما ود 
ليسارة مؤونة ذلك عليه، يعني ما يكلفه شيء، ال يكلفه شيئا ، قال اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري 
منه بضاعة القراض، من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة وقال اشتري لي هذه البضاعة 

عة أعطني صاحب المحل أكلمه وأحول عليه الفلوس، يسارة مؤونة من نفس المحل وبمجرد ما تشتري البضا
يعني هذا ما يكلفه شيء إطالقا  أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، يعني لو قال أنا 

له أثر  وهللا ماني مستعد أخدمك، ما عندي استعداد أخدمك، أنا عاجز عن البضاعة ياهلل أقوم بها، إن كان هذا
ن قال األمر إليك هذا معروف بذلته  في العقد قال ما دام ما تستطيع تخدمني هات المال، نقول هات المال، وا 
ن لم تبذله فاألمر إليك هذا ال أثر له في العقد، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان  فأنت أهل له وا 

ته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاع
ذلك، هذا العامل الذي أخذ المائة ألف ليضارب بها قال أنا اآلن ما عندي سيارة وأريد سيارة فلو أقرضتني مبلغا  
أشتري به سيارة مناسبة عشرة آالف عشرين ألف وهو يستطيع أن يقول هذا الكالم من غير مضاربة يعني قبل 

ربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا العقد عقد المضا
الطارئ كذلك ال أثر له في عقد المضاربة وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك وله أبى ذلك 

ال هاتهن أنا ال أقرضك عليه لم يردد عليه ماله، قال وهللا أنا ما عندي استعداد أنا أعطيتك المائة  ألف تشتغل وا 
وال أسلفك، إن كان له أثر في العقد قال خذ دراهمك اللي هذا أول.. عليه، ألن بعض الناس ال شك أنه يؤثر 
عليه مثل هذه التصرفات إن كان ال أثر له في العقد لم يرد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك 

ن دخل ذلك شرط، قال منهما على وجه المعروف ولم  يكن شرطا  في أصل القراض فذلك جائز ال بأس به وا 
أقبل المائة األلف وأعمل بها وأنت مرتاح في بلدك وبين أوالدك والربح بيننا لكن بشرط أن تقرضي كذا أو تبيع 

ن لم يكن ذلك شرط في أصل القراض فذلك جا ئز ال علي كذا أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرط فإن ذلك يقول وا 
ن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، يثبت  بأس به وا 
ويستمر على المضاربة أو إنما صنع ذلك صاحب المال ألن يمسك العامل ماله وال يرده عليه فإن ذلك ال يجوز 

مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم. وش وجه عدم الصحة في 
 أثر في العقد؟ إيش وجه المنع فيها، عقدين في عقد. نعم الباب الذي يليه.

 باب السلف في القرا .



قال يحيى قال ملك في رجل أسلف رجال  ماال  ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا  قال مالك ال أحب 
إليه قراضا  إن شاء يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا  ذلك حتى يقب  ماله منه ثم يدفعه

فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال ال أحب ذلك حتى يقب  منه ماله ثم يسلفه إياه 
نما ذلك مخافة أن يكون قد نق  فهو يحب أن  ..إن شاء أو يمسك، وا 

 نقص!
 عندنا نق  أحسن هللا إليك.

 ال، نقص.ال 
نما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه وال  وا 

 يجوز وال يصلح.
 : باب السلف في القراض.-رحمه هللا تعالى-يقول 

لف قال يحيى قال ملك في رجل أسلف رجال  ماال ، أقرضه إياه على سبيل القرض ال القراض ثم سأله الذي تس
المال أن يقره عنده قراضا ، اقترض منه مائة ألف فلما مضى شهر قال لماذا ال يكون قراض؟ مضاربة أشتغل 
لك بهذه المائة والربح بيننا، قال مالك ال أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، لماذا؟ ألنه في األصل قرض ال بد 

ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائدا  أو ناقصا ،  أن يرد المثل من غير زيادة وال نقصان، وهذا إذا اقترضه أوال  
احتمال زائد أو ناقص، هذا احتمال، فال يرد المثل بقرض األصل فيه أن يرد المثل من غير زيادة وال نقصان، 
قال مالك ال أحب ذلك حتى يقبضه ماله منه يعني بقدره من غير زيادة وال نقصان ثم يدفعه إليه قراضا  إن شاء 

ن شاء أمسكه. أو يمسكه،  إن شاء دفعه إليه وا 
قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال ال أحب 
ذلك حتى يقبض منه ماله، عكس المسألة األولى، المسألة الثانية قراض فلما اجتمع عنده المال مائة ألف 

خليهن قرض عندي سلفني إياهن قرض يقول مالك ال أحب ذلك حتى يقبض منه صارت مائة وعشرين قال أنا ب
نما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب فهو يحب أن يؤخره  ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وا 
عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه، احتمال أن يكون تصرف في بعضه، لما صار مائة وعشرين المائة 

مائة وعشرين بالمضاربة تصرف بعشرين فلو قال أعطني إياه ما عنده العشرين ما عنده إال مائة فقال صارت 
سلفني إياها حتى يكتمل، على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه وال يجوز وال يصلح، لماذا هل هذا من 

 القرض الذي جر نفعا ؟
 ممكن يكون جر نفع إذا كان نقص.

ال للمقترض؟ األصل في القرض أنه نفع للمقترض فال يؤثر فيه نفع المقترض. هذا جر نفع للمقرض  وا 
 إيه بس كأنه تسلف تسعين ورد مائة وعشرين؟ الموجود التسعين.

ال ال، هو اآلن مائة ألف صارت مائة وعشرين تصرف من دون علم المقارض تسلف خمسين بقي سبعين قال  
 رة بعد ستة أشهر قرض.خلهن لي خلهن قرض عندي أعطيك مائة وعش

 سبعين ويردها مائة وعشرة؟ صورتها.



 هو له مائة وعشرة. ،ال
هو له مائة وعشرة جاهزة معلومة لكن في صورتها هو أصال الموجود عنده الذي اقترضه فعال  سبعين ألنه 

 متسلف أربعين من قبل.
 ال ال، هو ما دري صاحب المال.

 مخافة أن يكون قد نقص فيه. -رحمه هللا-م ندري أنه ما عليه، لكن هو تعليل اإلما
صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل وال يعاند، لو قال أعطني إياه اآلن 
ال اتركهن فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كامال  واضح  يقول ما عندي إال سبعين خذهن وا 

ال مو واضح؟ فمثل هذا يؤ  ثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه وال يجوز وا 
 وال يصلح.

 باب المحاسبة في القرا .
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب 

ن أخذ شيئا  فهو له ضامن حتى المال غائب قال ال ينبغي له أن يأخذ منه شيئا  إال بح ضرة صاحب المال وا 
يحسب مع المال إذا اقتسما، قال مالك ال يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصال والمال غائب عنهما حتى 

 يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن قال مالك في رجل أخذ ماال قراضا فاشترى به سلعة و 

صاحب المال وفيه يديه عر  مربح بِين فضله فأرادوا أن يباع لهم العر  فيأخذوا حصته من الربح قال ال 
يؤخذ من ربح القرا  شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما، قال مالك 

ماال قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة في رجل دفع إلى رجل 
صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال ال يجوز قسمة الربح إال بحضرة صاحب المال 
ن كان أخذ شيئا  رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال  وا 
مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي 
مثله، رأس مالك وهو رأس مالك وافر عندي قال مالك ال أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى 

ه المال إن شاء أو يحبسه يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إلي
نما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن ال ينزع منه وأن يقره في يده.  وا 

: باب المحاسبة في القراض. يعني ضارب العامل في المال مدة وتوفر لديه األصل مع -رحمه هللا تعالى-يقول 
صلة معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما الربح ثم أرادوا المفاصلة، كيفية هذه المفا

على حسب ما اتفقا عليه، لكن لو كان المال غائب قال أنا ما بعد استوفيت األموال من ذمم الناس أنا بعت 
وكسبت مكاسب طيبة، المائة صارت مائتين فأنا بدفع لك الخمسين الربح وخمسين لي قبل أن نستوفي ما عندي 

ع أنا أتقبل الناس؟ فهل يجوز ذلك أو يسوغ؟ احتمال أن ال يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو مان
 ال يرى مثل هذا. -رحمه هللا-يفلس من بذمته المال فيتضرر وفي مثل هذه الصورة اإلمام مالك 



يأخذ حصته من الربح وصاحب  قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فعمل فيه فربح فأراد أن
المال غائب، هذه الصورة األولى، المضارب المقارض العامل لما رأى المال ربح خمسين بالمائة قال أنا أخذ 
خمسة وعشرين أتصرف فيها وأستفيد منها وصاحب المال إذا جاء دفعنا له خمسة وعشرين، وصاحب المال 

بحضرة صاحب المال، لماذا؟ لئال يتهم أنه أخذ أكثر، إال بحضرة  غائب قال ال ينبغي له أن يأخذ منه شيئا  إال
ن أخذ شيئا  فهو له ضامن، تصرف بالخمسة والعشرين يضمنها حتى يحسب مع المال إذا  صاحب المال وا 
اقتسماه، يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال.قال مالك ال يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصال والمال 

حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. لما ذكرنا  غائب عنهما
 من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال أو يموت وال شيء وراءه وحينئذ يتضرر العامل.

د غائب عن قال مالك في رجل أخذ ماال  قراضا  فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببل
صاحب المال وفي يديه عرض مربح بي ن فضله فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح فقال ال 
يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هي مائة 

دين لغرماء بعشرين ألف قالوا عطنا ألف دفعها إلى عامل وربحت خمسين بالمائة وله غرماء العامل هو م
قال ال يؤخذ  -رحمه هللا تعالى-عشرين من هذا الربح أو عطنا من البضاعة ما قيمته عشرين ألف، يقول اإلمام 

 من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح  قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فتجر

حصة صاحب المال في المال، مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، 
ن كان أخذ شيئا  رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله  قال ال يجوز قسمة الربح إال بحضرة صاحب المال وا 

 قي بينهما على شرطهما.ثم يقتسمان ما ب
قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي 
مثله، ورأس المال وافر عندي يعني موجودة المائة ألف موجودة لكن هذه الخمسة والعشرين نصيبك من الربح 

أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي في رصيدي  وأنا أخذت خمسة وعشرين هذه حصتك من الربح وقد
ال أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ألن األصل المحافظة  موجود قال مالك

على رأس المال قبل الربح إذا أدي رأس المال فالربح أمرها أيسر حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل 
ربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، قال هذه المائة أنت اآلن حصلناه والربح إليه ثم يقتسمان ال

ن أراد صاحب المال أن يحبسها  اقتسمناه تريد أن تضارب بها مرة ثانية تريد أن تقترضها سلف؟ هذه موجودة، وا 
نما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، ي عني مثلما تقدم تصرف في عنده فاألمر إليه وا 

 شيء  منه فهو يحب أن ال ينزع منه وأن يقره في يده يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه.
.... 

 الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه، بال شك.
 باب جامع ما جاء في القرا :



ل له صاحب المال بعها وقال الذي قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فابتاع به سلعة فقا
أخذ المال ال أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال ال ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة 

ن.والبصر بتلك السلعة فإن  . انتظار انتظر بها.... بيع بيعت عليهما وا 
ال عن ماله فقال هو عندي وافر قال مالك في رجل أخذ من رجل ماال قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب الم

نما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال ال ينتفع  فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وا 
بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه إال أن يأتي في هالك ذلك المال بأمر يعرف به قوله فإن 

اره ولم ينفعه إنكاره، قال مالك وكذلك أيضا  لو قال ربحت في المال كذا وكذا لم يأت بأمر معروف أخذ بإقر 
فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا  وما قلت ذلك إال ألن تقره في يدي فذلك ال 

 ينفعه ويؤخذ بما أقر به إال أن يأتي بأمٍر يعرف به قوله وصدقه فال يلزمه ذلك.
لك في رجل دفع إلى رجل ماال قراضا فربح به ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين وقال قال ما

صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال 
ن جاء بأمر يستنكر لي س على مثله يتقار  يشبه القرا  مثله وكان ذلك نحو ما يتقار  عليه الناس وا 

الناس لم يصدق ورد إلى قرا  مثله، قال مالك في رجل أعطى رجال مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم 
إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان  ذهب ليدفع

ن كان بها نقصان كان عليك ألنك أنت ضيعت، و  قال المقار  بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها لي وا 
بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القرا  إن 
ن  شئت فأدي المائة دينار إلى المقار  والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة األولى وا 

ن أبى كانت شئت فابرأ من الس لعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا  على سنة القرا  األول وا 
السلعة للعامل وكان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضين إذا تفاضال فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل 

ها يسيرا ال خطب له فهو فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك، قال مالك كل شيء من ذلك كان تاف
ن كان له اسم مثل الدابة أو  نما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وا  للعامل ولم أسمع أحدا  أفتى برد ذلك وا 
الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إال أن يتحلل صاحبه 

 من ذلك.
: باب ما جاء في القراض. هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

كالم؟ يعني العادة يجعل جامع القراض مثال ، يجمع فيه مسائل ال تنحصر تحت ترجمة واحدة، ما جاء في 
القراض هذه الترجمة رابطتها بما تحتها ال شك أنها في القراض في موضوع القراض وكل ما تقدم في القراض، 

ن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص ال مانع، واألصل أن يعمم و  هذه الترجمة تصلح لجميع األبواب السابقة، وا 
 الباب الجامع على العادة، باب الجامع في القراض، أو الباب الجامع في مسائل القراض أو ما أشبه ذلك.

فقال له صاحب المال بعها وقال الذي  قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل  ماال  قراضا  فابتاع به سلعة  
أخذ المال ال أرى وجه بيع، هذا يقول بع السلعة مرتفعة لئال تنزل، والثاني يقول ال ننتظر المستقبل الدراسات 
كلها تدل على أن أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلفا هذا يقول بع وهذا يقول مانا ببايع، وقال الذي أخذ 



بيع فاختلفا في ذلك قال ال ينظر إلى قول واحد منهما، ألنهما شريكان وهما مشتركان في  المال ال أرى وجه
الربح والخسارة فال يحكم بقول صاحب المال على العامل وال بقول العام على صاحب المال ويسأل عن ذلك 

يع انتهزوا اغتنموا بيعت أهل المعرفة والبصر، يعني أهل الخبرة بتلك السلعة فإن رأوا وجه بيع، قالوا فرصة الب
ن رأوا وجه انتظار انتظر بها ولم ينظر إلى قول صاحب المال.  عليهما ولم ينظر إلى قول العامل، وا 

قال مالك في رجل أخذ من رجل ماال  قراضا  فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما 
به به فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا، في األول أخذه به، أقر قال المال موجود عندي فلما طال

يقول عندي وافر ثم لما طولب به قال هلك منه كذا وكذا لمال يسميه، هو اعترف أوال  أنه كامل وافر عنده ثم 
نما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، ألن لو قلت هلك منه شيء  قال هلك منه وكذا وكذا لمبلغ معين يسميه وا 

رت إلى انتزاعه لعدم الثقة، ما دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهالك لو أعطيت أحد باد
يشتغل لك أو مثال  تركته عندك في محل ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر تعود عليه مرة ثانية؟ لكن لو 

لك هذا من أجل أن تترك المال بيده قال لك أننا كسبنا وهلل الحمد، هو خسران تعود إليه، من أجل إيش يقول 
نما قلت لك ذلك يعني المال وافر لكي تتركه عندي قال ال ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه  وهذا يقول مثل هذا وا 
عنده، ألنه اعترف ويؤاخذ بإقراره على نفسه إال أن يأتي في هالك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، يعني يأتي 

فعل هلك منه شيء فإذا أحضر البينة وقال ما قال فإنه حينئذ  يحكم له بالبينة ال باعترافه، ببينة تدل على أنه بال
فإن لم يأت بأمر  معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، أيهما أقوى االعتراف أو البينة؟ االعتراف أقوى، لماذا 

 عرف به قوله؟قال إال أن يأتي في هالك ذلك المال بأمر ي -رحمه هللا تعالى-اإلمام 
 ألنه أنكر ثم أقر.

أقر قبل ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال؟ هذا إذا لم يأت 
 ببينة، إن جاء ببينة؟

... 
 إيه، لكن اآلن لو قال أنه المال عنده مائة ألف موجودة وربحها عشرون ألف موجودة في الرصيد، لو قال أنه
هلك منها جزء منها قال هات اللي عندك خالص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح 
ويعوض ما هلك قال عندي وافر ثم لما طالبه به قال هلك بعضه يؤاخذ بإقراره. إذا جاء ببينة وأحضر الجيران 

ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق وقدرنا  كلهم جيران المستودع وقالوا نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع
الخسائر بمبلغ كذا؟ يعني جاء بجمع من الناس يشهدون بهذه الشهادة هل نقول أن هذه أقوى من اإلقرار أو أقل؟ 
ألن اإلقرار يعتريه ما يعتريه، أحيانا  يكون الرجل ظاهر عليه الصدق ظاهره العدالة لكن يأتي بما يبطل دعواه 

ل جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده قال أريد أن تعيرني الحمار فقال وهللا الحمار أعرناه يعني مثلما قي
إلى شخص سبقك هو ظاهره العدالة واألصل أن يقبل قوله في مثل هذا ثم نهق الحمار، هل نقول أن إقراره 

قال له الحمار أصدق من نهيق الحمار؟ هذه يذكرونها طرفة في كتب األدب، شخص جاء ليستعير حمارا  ف
أعرناه، ثم نهق الحمار فقال له اسمع، قال تصدق أني مسلم مصلي مسمي يعني أفعل الواجبات وأترك 

 المحرمات وتكذبني وتصدق حمار؟ ال شك أن مثل هذه األمور ولو كان ظاهره الصدق لكن هناك أمور.



 .....يصدق إذنه
ذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا إيه لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه ويك

الحد، ألن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحيانا ، وما الذي يمنع أن يكون 
هذا الذي نهق حمار الجيران بعد، احتمال، المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببي نته وقالوا جيران المستودع أنا 

ال تصدق اإلقرار؟ البينة أقوى  حضرنا إخماد الحريق وأنه هلك منه بنسبة أربعين ثالثين بالمائة تصدق البينة وا 
حينئذ من اإلقرار فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، لو أحضر فواتير يعني البينة األولى 

وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي مقدمة على اإلقرار لقوتها لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا 
بينة ضعيفة أضعف من شهادة الشهود الذي شهدوا في الصورة األولى فيؤاخذ بإقراره، احتمال أن يكون قد أخفى 
بعض الفواتير نعم هو في األصل مؤتمن لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن األصل الذي هو األمانة، قال مالك 

حت في المال وكذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه وكذلك أيضا  لو قال رب
شيئا ، جاء وقال السوق طيب.. قال السوق طيب جدا  ربحنا ثمانين بالمائة من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال 

سأله رب المال أن يدفع عنده وهو ما ربح وال عشرين بالمائة وكذلك أيضا  لو قلت ربحت في المال كذا وكذا ف
إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا  وما قلت ذلك إال ألن تقره في يدي فذلك ال ينفعه ويؤخذ بما أقر به إال 
أن يأتي بأمر  يعرف به قوله وصدقه فال يلزمه ذلك. لو قال ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا بها 

يقر المال بيده فلما طالبه به قال اسأل كل المساهمين كم ربحنا؟ أنا واحد من وربحنا ثمانين بالمائة من أجل أن 
 أولئك المساهمين قالوا ما ربح شيء أو خسر أو ربح عشرين بالمائة يقدم مثل هذا على إقراره.

.... 
 نعم، إن لم يكن بينة يقبل مين؟ قول من؟

.... 
 فيؤخذ بإقراره! العامل اآلن ما هو مقبول قوله إن لم يكن ببينة، إيه

.... 
. .ال، هو اليمين على الطرف اآلخر إذا أردنا أن نجري البينة أو اليمين، هو اآلن يبي يؤاخذ بإقراره ما له داعي

 ما عنده بينة.
... 

احنا مانا بآخذين رأيه أصال  احنا نبي ندينه أو نبي نقبل قوله نقول مع يمينه ما دام ما أحضر بينة نؤاخذه بإقراره 
.. أنا .تحتاج إلى يمين، يعني اليمين متصورة في حق الخصم ألنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين ويقولما 

ما أدري عن شيء لكن هو قال لي كذا هو أقر واعترف واألصل أن االعتراف أقوى من البينة التي يغلب على 
لك ال ينفعه ويؤخذ بما أقر به إال أن الظن صدقه فيها، يغلب على الظن صدقه مع يمينه يقبل قوله مع يمينه. فذ

 يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فال يلزمه ذلك.
وقال مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فربح به ربحا فقال العامل قارضتك، اآلن اختلفوا في النسبة، لما 

بالمائة من الربح قال صاحب ربح خمسين بالمائة قال احنا متفقين على أن لك ثالثين بالمائة وأنا لي سبعين 



المال العكس القول قول من؟ يقول مالك في رجل دفع إلى رجل ماال  قراضا  فربح به ربحا فقال العامل قارضتك 
على أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث، يعني ولي الثلثان، قال مالك القول قول 

ما قال يشبه قراض مثله، إذا كان عادي يأخذ الناس سبعين بالمائة ستين العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان 
بالمائة للعمل في أموال اآلخرين إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه 

ن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس، قال أخذ ت المال الناس، يعني جرت العادة في البالد وا 
على أن لي تسعين بالمائة وليس لك إال عشرة مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة لم يصدق ورد إلى 

 قراض مثله، ينظر في وضعه وواقعه وعمل الناس في ذلك اليوم وفي ذلك المكان فيعطى مثل أقرانه.
إلى رب السلعة المائة دينار  ذهب ليدفعقال مالك في رجل أعطى رجال  مائة دينار قراضا  فاشترى بها سلعة ثم 

فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة، اآلن المائة دينار سرقت كيف يسدد المال؟ ال بد أن يبيع السلعة، 
ن لم يفرط فال شيء عليه ألنه أمين  األصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ المائة دينار يضمنها، وا 

ن كان فيها نقصان كان عليك، يقبل قوله مع يمينه فق ال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وا 
يعني هذا في حال التفريط ألنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي 

ما اشتريتها أعطيتني، يقول المقارض الذي هو العامل لصاحب المال أنا ما علي المائة عليك مالي دعوة إن
بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض إن 
ن شئت  شئت فأدي المائة الدينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا  على ما كانت عليه المائة األولى وا 

ن أبى كانت السلعة فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى ا لعامل كانت قراضا  على سنة القراض األول وا 
للعامل وكان عليه ثمنها. لكن ماذا عن المائة التي هي في األصل لصاحب المال؟ قال مالك يلزم العامل 
المشتري أداء ثمنها إلى البائع، المشتري يدفع المائة إلى صاحب السلعة ويقال لصاحب المال إن شئت أد المائة 

لدينار إلى المقارض مرة ثانية والسلعة بينكما تستمر المقارضة الثانية أما المائة األولى راحت.. صاحبك أمين ا
ما يطالب بسداد ألنه أمين، ولم يفرط، والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة األولى يعني تحل 

ن شئت فابرأ من ا لسلعة قال خالص أنا أعطيتك المائة األولى وال عندي المائة الثانية محل المئة األولى وا 
استعداد أدفع مائة ثانية فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضا  على سنة القراض األول، يعني له منها 
ن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. اآلن من المتضرر في هذه  ن لم يدفع مائة ثانية وا  إن ربحت وا 

رة؟ صاحب المال، العامل ما خسر شيء هذه السلعة بمائة دينار احتمال تزيد عشرة وتنقص عشرة، لكن الصو 
 ذاك راحت المائة بكاملها عليه، وهذا في حالة كون العامل أمين كما هو األصل ولم يفرط في حفظها.

لق القربة، يعني القربة قال مالك في المتقارضين إذا تفاصال فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خ
. هالقربة الخلقة أو ثوب خلق ألن له .البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال يبرد بها الماء فتفاصال

أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان بغير بلده أو ما أشبه ذلك، الشيء 
يء من ذلك كان تافها يسيرا ال تلتف إليه همة آحاد الناس ال خطب له فهو الذي ال يلتفت إليه قال مالك كل ش

للعامل، يعني ما يرده، يعني بقية عنده ثوب خرق يقول هات نتحاسب عليه أو قربة بالية يقول هات نتحاسب 
نما ي رد من عليها هي للعامل ألن األمر جرى على ذلك في العصور المختلفة ولم أسمع أحدا  أفتى برد ذلك وا 



ذلك الشيء الذي له ثمن، نعم إذا كان هناك شيء له ثمن، بيده سيارة مثال  لمصلحة العمل يرده، بيده ثياب 
ن كان شيئا  له اسم مثل الدابة أو  نما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وا  جديدة ما استعملها يردها، وهكذا. وا 

تعمل باليمن وينسب إليها الشاذكوني معروف في الرواة أو الجمل أو السيارة مثال  أو الشاذكونة قال ثياب غالو 
. إال هالدابة .أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إال أن يتحلل صاحبه من ذلك. ما

 ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك وهكذا.
 .وهللا أعلم

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب المساقاة -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 .والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 ا قيوم.هللا اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي ي

 ةباب ما جاء في المساقا ةكتاب المساقا: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
قال ليهود  -صلى هللا عليه وسلم-حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا 

-كان رسول هللا قال: ف ،: على أن الثمر بيننا وبينكم-عز وجل-خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم هللا 
ن شئتم فلي فكانوا  -صلى هللا عليه وسلم يبعث عبد هللا بن رواحه فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وا 

 يأخذونه.
كان يبعث عبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن ابن شهاب سليمان بن يسار أن رسول هللا 

قال فجمعوا له حليا  من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف  ،هود خيبررواحه إلى خيبر فيخرص بينه وبين ي
عنا وتجاوز في القسم فقال عبد هللا بن رواحه يا معشر اليهود وهللا إنكم لمن أبغض خلق هللا إلي وما ذاك 

نا ال نأكلها فقالوا بهذا قامت  السماوات بحاملي على أن أحيف عليكم وأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وا 
 واألرض.
ن -رحمه هللا-قال مالك  : إذا سقا الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له قال وا 

اشترط صاحب األرض أنه يزرع في البياض بنفسه فذلك ال يصلح ألن الرجل الداخل في المال يسقي لرب 
ن اشترط الزرع بينهما فال بأس بذلك إذا كانت المئونة ق ،المال ليسقي رب األرض فذلك زيادة ازدادها عليه ال: وا 

كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعالج كله فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر 
نما تكون المساقات على أن على  عليك كان ذلك غير جائز ألنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه وا 

 داخل في المال المئونة كلها والنفقة وال يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقات المعروف.ال
: في العين تكون بين رجلين فينقطع مائها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول اآلخر -رحمه هللا-قال مالك 

فق ويكون لك المال كله تسقي به حتى يأتي ال أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وان
نما أعطي األول الماء كله ألنه  صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وا 

 أنفق ولو لم يدرك شيئا  بعمله لم يعلق اآلخر من النفقة شيئا .
ذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط ولم يكن ع لى الداخل شيء إال أنه يعمل بيده إنما هو قال مالك: وا 

أجير ببعض التمر فإن ذلك ال يصلح ألنه ال يدري كم إجارته إذ لم يسمي له شيئا  يعرفه ويعمل عليه ال يدري 
 أيقل ذلك أم يكثر.

قال مالك: وكل مقارض أو مساق فال ينبغي له أن يستثني من المال وال من النخل شيئا  دون صاحبه وذلك أنه 
يصير له أجير بذلك يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وأقارضك في كذا وكذا 



من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير وليست مما أقارضك عليه فإن ذلك ال ينبغي وال يصلح وذلك األمر 
 عندنا.

رطا على المساقي شد الحظار وخم العين وسرو قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشت
بار النخل وقطع الجريد وجد الثمر فهذا وأشبهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر  الشرب وا 
إذا تراضيا عليه غير أن صاحب المال ال يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين 

نما ذلك بمنزلة أن يرفع رأسها أو غرا سا يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ظفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وا 
يقول رب الحائط لرجل من الناس ابني ليها هنا بيتا أو احفر لي بئر أو اجري لي عينا أو اعمل لي عمال 

ن يبدو صالحه وقد نهى بنصف ثمر حائطها هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أ
 عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها. -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ثم قال رجل لرجل إعمل لي بعض هذه األعمال لعمل  ،قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صالحه وحل بيعه
ورضيه فأما المساقات يسميه له بنصف ثمر حائط هذا فال بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم وقد رآه 

ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إال ذلك وأن األجير ال يستأجر إال بشيء مسمى ال  فإنه إن لم يكن للحائط 
نما اإلجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله وال يصلح ذلك إذا دخله الغرر ألن  تجوز اإلجارة إال بذلك وا 

 عن بيع الغرر.نهى  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما 
أشبه ذلك من األصول جائز ال بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من 

 ذلك أو أقل.
إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعالجه فالمساقات  قال مالك: والمساقات أيضا  تجوز في الزرع

 في ذلك أيضا  جائزا.
قال مالك: ال تصلح المساقات في شيء من األصول مما تحل به المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا 

نما مساقات ما حل بيعه من الثمار  نما ينبغي أن يساقي من العام المقبل وا  إجارة ألنه إنما صالحه وحل بيعه وا 
ساقها صاحب األصل ثمر قد بدا صالحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياه وليس 

 ذلك بالمساقات إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه.
 المساقات بعينها جائزة. قال مالك: ومن ساق ثمر في أصل قبل أن يبدو صالحه ويحل بيعه فتلك

قال مالك: وال ينبغي أن تساقي األرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كرائها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك 
قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما  ،من األثمان المعلومة

ويكثر مرة وربما هلك رأسا  فيكون صاحب األرض قد ترك كراء معلوما يصلح  ألن الزرع يقل مرة ،يدخله الغرر
نما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا  بسفر  له أن يكارئ أرضه به وأخذ أمرا  غررا ال يدري أيتم أم ال يتم فهذا مكروه وا 

لك فهذا ال يحل  بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر األجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة
 وال ينبغي.

 قال مالك: وال ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه وال أرضه وال سفينته إال بشيء معلوم ال يزول إال غيره.



نما فرق بين المساقات في النخل واألرض البيضاء أن صاحب النخل ال يقدر على أن يبيع ثمرها  قال مالك: وا 
 رض بيضاء وال شيء فيها.حتى يبدو صالحها وصاحب األرض يكرئها وهي أ

قال وذلك  ،قال مالك: واألمر عندنا في النخل أيضا  أنها تساقى السنين الثالث واألربع أو أقل من ذلك أو أكثر
الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من األصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقه من السنين مثل ما يجوز في 

 النخل.
ذ من صاحبه الذي ساقه شيئا  من ذهب وال ورق يزداده وال طعام وال شيء من قال مالك: في المساقي أنه ال يأخ

األشياء ال يصلح ذلك وال ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا  يزيده إياه من ذهب وال ورق وال طعام وال 
 شيء من األشياء والزيادة فيما بينهما ال تصلح.

ال يصلح إذا جعلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة وما قال مالك: والمقارض أيضا  بهذه المنزلة 
 دخلته اإلجارة فإنه ال يصلح وال ينبغي أن تقع اإلجارة بأمر غرر ال يدري أيكون أم ال يكون أو يقل أو يكثر.
ألرض قال مالك: في الرجل يساقي الرجل األرض فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من األصول فيكون فيها ا

 البيضاء.
قال مالك: إذا كان البياض تبعا  لألصل وكان األصل أعظم ذلك أو أكثره فال بأس بمساقاته وذلك أن يكون 
ذا كانت  النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع لألصل وا 

فكان األصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر األرض البيضاء نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من األصول 
جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات وذلك أن من أغوى ذلك أن من أمر الناس أن يساقوا األصل وفيه 
البياض وفيه تكرى األرض وفيها الشيء اليسير من األصل أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من 

ة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس الورق بالورق أو القالد
ويبتاعونها ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حالال  

ق أو الذهب تبعا  لما واألمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الور 
هو فيه جاز بيعه وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر أو الحلية قيمتها 

 الثلث أو أقل.
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 ())كتاب المساقات باب ما جاء في المساقات(
كتاب تقدم ذكره مرارا  والمساقات مفاعلة من السقي والمراد به عن السقي سقي الثمار والزروع بالماء أطلق على 

ن كان تحتاج إلى غيره ألن الماء إنما يكون النبات به وحي اة النبات بالماء وجعلنا من هذه المعاملة السقي فقط وا 
الماء كل شيء حي فحياة النبات كحياة الحيوان بالماء فأطلق على العمل في الزرع مساقات مفاعلة من طرفين 



فأحد الطرفين يكون له الزرع والثاني يكون منه العمل في هذا الزرع أما المزارعة فهي األرض تدفع من قبل 
ويل بين أهل العلم وكثير ألنه جاء في المنع بأحاديث صحيحة جاء صاحبها إلى من يزرعها والخالف في ط

المنع باألحاديث الصحيحة وجاء أيضا  لألذن وال شك أن المنع يتنزل على صور واإلذن يتنزل على صور فإذا 
ذا كان الضرر تبعا  للربح والغرم مع  كان الضرر الحقا  بأحد الطرفين منعت سواء كانت المساقات أو المزارعة وا 

الغرم والخراج بالضمان على الطرفين على حد سواء تنزلت نصوص الجواز فإذا دفع صاحب األرض زرعه إلى 
ذا  من يقوم عليه حتى يجذه على أن يكون له نصف الثمرة أو ربع الثمرة ولصاحبه ثالثة األرباع جاز ذلك وا 

و العكس لم يجز ألنه عرضه ألن يغنم ساقاه على أساس أن يكون له الجزء الغربي والمساقي الجزء الشرقي أ
أحدهما دون اآلخر فيغرم أما إذا كان بنسبة معلومة مشاعة بينهما فال غرر حينئذ على وحد دون اآلخر وعلى 

 هذا تنزل نصوص الجواز.
 (: باب ما جاء في المساقات(-رحمه هللا-))يقول 

قال ليهود  -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا ))حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسو 
))ما يعني في مزارع خيبر التي آلت إلى المسلمين بالفتح وصارت غنيمة (خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فيها(

فالمدة مجهولة فيحتمل أن ينزل القرآن بإجالئهم فورا  أو يستمر كما هو األمر سنين  ((-عز وجل-أقركم هللا 
ثم أمر وأوصى  -صلى هللا عليه وسلم-وأقر سنة سبع وثمان وتسع وعشر وتوفي النبي  خيبر في السنة السابعة

عز -بإجالئهم اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأجلوا إلى خيبر وتيماء يوم افتتح خيبر أقركم ما أقركم هللا 
جهول وعلى كل حال فعلى هذا المساقات والمزارعة تجوز إلى أجل معلوم أو مجهول نعم من باب أولى م -وجل

( هذا إذا كان ينتظر مثل هذا إذا كان ينتظر أما إذا كان ال ينتظر شيئا  مثال  هذا ))على أن الثمر بيننا وبينكم(
شخص عنده زرع ومقدم على عمال ومعروف أن العمال إذا قدم عليهم يأتوا بعد مدة شهرين أو ثالثة أو 

المزرعة حلى يأتي العمال مثال  أنا قدمت المزارعين فإذا جاؤوا فقال أقرك أو أساقيك هذه  ،يتأخرون إلى ستة
نما يكون  -عز وجل-وهنا يقول أقركم فيها ما أقركم هللا  ،أنتها هذا يصح أم ال يعني ما يكون في أثناء الزرع وا 

 بعد تمامه وجذاذه ثم بعد ذلك ما يلي ذلك من األعوام ال يحدد.
ألرقاء في حكم السبي فمن باب التفضل عليهم أقرهم ليعملوا واألصل أن هنا يقول هل هؤالء اليهود في حكم ا

وأقرهم على أعمالهم والمزارع للمسلمين غنيمة  -صلى هللا عليه وسلم-يعملوا مجانا  أو هم أحرار لم يسبهم النبي 
حكم األرقاء ما منهم من يقول المساقات على هذه الطريقة ال تصح ألن هؤالء في حكم األرقاء لكن لو كانوا في 

وال لزم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بننا وبينكم وال تدل  -عز وجل-كان التعليق على حكم هللا 
عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت أما  -عز وجل-على أنهم يملكون والمقصود أقركم ما أقركم هللا 

على العامل لو افترضنا أنه استأجر أي ساقها شخص مثال  زيد ساق في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر 
عمرو على هذا الزرع ثم بعد شهر أو شهرين قال أقرك عندما يأتي العمال وأتى العمال بعد شهرين والثمر لم 

 ،نعم أجرة المثل لكن هل يصح مثل هذا أو ال يصح نعم إنه ال يصح ،يبدي صالحه ماذا يكون هنا للساقي هذا
نه مادام قال عناء الثمر بيننا وبينكم لزم بهذه الصورة وبهذا المتفق عليه والمسلمون على شروطهم فكيف يلجأ أل

نعم هو تنتقل إذا قلنا أنها  ،إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد شهر أو شهرين نصف الزرع أو نصف الثمرة



بعد ذلك تكون األجرة بالمثل وعلى أن اإلجارة ال  تصح إلى أجل مجهول تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة ثم
مثل لو قال الجعالة عقد جائز فقال  ،ويلجأ إلى أجرة المثل عند إنفضاض الشركة دون  ،تجوز إال بأجل معلوم

من أحضر لي غالمي أو دابتي الشاردة فله مائة ريال وقال شخص أنا أحضرها فسعى مدة أسبوع مثال  في 
والجعالة عقد جائز البد أن يدفع أجرة المثل لهذه  ،بها أنا ال أريدها ال تبحث أنهينا العقدطلبها ثم قال له صاح

األيام فاألجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود هنا يقول قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم أقرهم على ما في 
على كل حال  ،في مزرعته التي كانت له أقر كل مزارع -عز وجل-أيدهم هذا يدل على أنه جميعا  ما أقركم هللا 

الخبر الذي عندنا مرسل أرسله جميع رواة الموطأ لكنه صحيح يعني جاء من طرق موصول ليس في إشكال 
))قال: وعلى كل حال سواء أقل المساقات هنا في جميع المزارع أو في بعضها المقصود ما يتفق عليه منها 

( اتفقوا على أن يكون يبعث عبد هللا بن رواحه فيخرص بينه وبينهم( -صلى هللا عليه وسلم-فكان رسول هللا 
الثمر بينه وبينهم فهذا يحتاج إلى قسمة فيخرص الثمر وهو على رؤوس النخل ويقال هذه النخيل لنا وهذه لكم 

ن شئتم فلي فكانوا يأخذونه(هذه تساوي هذه  يعني  معنى هذا الكالم أي يخرص بينه وبينهم ())إن شئتم فلكم وا 
ن شئتم فلي وندفع لكم قيمة نصيبكم أو يقسم النخل قسمين ثم  إن شئتم فلكم وتدفعون نصيبنا بالقيمة أو العكس وا 
يقول إن شئتم هذا القسم لي أو لكم ألن الذي يقسم يتولى القسمة يخير الطرف الثاني ال يتخير هو إنما التخير 

 فيدفعون القيمة.فكانوا يأخذونه أي يأخذون الثمر  ،للطرف الثاني
كان يبعث عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم-))وحدثني عن مالك عن ابن شهاب سليمان بن يسار أن رسول هللا 

بن رواحه إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال فجمعوا له حليا  من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف 
))فقال عبد هللا بن هذا عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل والسحت ( يعني رشوة وهم عرفوا بعنا وتجاوز في القسم(

( وهكذا ينبغي بأن يكون شأن كل مسلم ألن اليهود رواحه يا معشر اليهود وهللا إنكم لمن أبغض خلق هللا إلي(
ى أن ))وما ذاك بحاملي علجرى من أفعالهم وأعمالهم وخياناتهم وغدرهم باألنبياء فمن دونهم ما يقتضي بغضهم 

قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(( فالعدل  ن: وال يجرمنكم شانئا-عز وجل-( قال هللا أحيف عليكم(
))فأما ما عرضتم من الرشوة يعني أجور وأميل وأظلمكم  ())على أن أحيف عليكم(مطلوب مع العدو كالصديق 

نا ال ( بال شك وهم يأكلون السحت ويؤكلونه فإنها سحت( ( وهذا قول الصحابي الجليل وهكذا ينبغي نأكلها())وا 
على كل مسلم أن ال يأكل السحت وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به وفي العصور المتأخرة تساهل 
المسلمون في مثل هذا فدفعوا الرشوة وأكلوا الرشوة أكلوا المال الحرام ولم يتحروا في أموالهم ولذلك يالحظ عليهم 

هذا مرسل في جميع  ،( يعني بالعدل))فقالوا بهذا قامت السماوات واألرض(يستجاب لهم  أنهم يدعون فال
 الموطئات.

: إذا سقا الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له(( اآلن -رحمه هللا-))قال مالك 
متر أو ألف متر مثال  ال يوجد فيه  الذي دفع له زرع أرض مزروعة لكن لو قدر أن في هذه األرض مقدار مائة

فزرعه يكون هذا للزارع فقط لماذا ال يكون بينهما هذا منه األرض وهذا منه الزرع  زرع بياض فجاء العامل
فتكون مزارعة فهو ليس له أن يطالب الداخل فيما اتفقا عليه لكن هذه أرض بياض ملك صاحب الزرع فهل 

نعم ال تنسوا أن لهم رأي في  ،لبياض لنفسه فقط أو يكون بينهما مزارعةلصاحب الزرع أن يستثمر لصاحب هذا ا



لكن هل  ،-تعالى عليه رحمة هللا-المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثال  المقصود أنه سيأتي من كالم اإلمام 
فله صاحبه يكون هذا تعدي وغصب البد أن يستأذن فإذا استأذن للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن 

ن اشترط صاحب األرض أنه يزرع في البياض بنفسه فذلك ال يصلح ألن  الثمر دون صاحب األرض ))قال وا 
الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال ليسقي رب األرض فذلك زيادة ازدادها عليه(( ألن األصل أنه في 

ه قدر جائز على ذلك كما تقدم نظيره المساقات يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة ال يجوز أن يشترط لنفس
في المضاربة ))فذلك زيادة ازدادها عليه(( وهذا ال يجوز البد أن يدخل مدخال  واحدا  فيشتركان في النسبة من 
ن اشترط الزرع بينهما فال بأس بذلك إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال البذر  الزيادة والنقص ))قال: وا 

كله(( هذا رأي اإلمام مالك في المزارعة، يدفع األرض لمن يزرعها وتكون الثمرة بينهما على أن  والسقي والعالج
لماذا  ،ويكون على الداخل المزارع المئونة يكون المئونة كلها على الداخل ويكون على صاحب األرض األرض

عامل شيء آخر ما هو هنا يقول البذر والسقي والعالج كله؟! ليكون من صاحب األرض شيء ويكون من ال
أما إذا سلمه األرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة واألجرة البد أن تكون  ،السبب؟! لتكون شركة بينهما

يعني إذا دفع هذا األرض وهذا بذر البذر والسقي والعالج كله يعني عليه  ،معلومة وهنا األجرة مجهولة فال تصح
لكن لو كان األرض والبذر والمئونة كلها على صاحب األرض  ،كل ما تتطلب منه األرض فكانت شركة بينهما

جارة بأجرة مجهولة فال تصح يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار يعني إذا قال لك الثلث هل  صارت إجارة وا 
معلومة ))فإن اشترط الداخل في المال على رب أنت تعلم ما هو الثلث ال إذا مجهولة واألجرة البد أن تكون 

نما تكون  المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز ألنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه وا 
المساقات على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة وال يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه 

 المساقات المعروف(( يعني يدخالن على أساس أنهم شركاء.
: في العين تكون بين رجلين فينقطع مائها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول -رحمه هللا-))قال مالك 

اآلخر ال أجد ما أعمل به(( يعني مثال  بئر بين رجلين ثم انقطع مائها فيقول أحدهما نأتي بخبراء ينزلون في هذه 
اء من عمق أكثر تحتاج إلى عشرة الشركة التي تستنبط الم البئر ويستنبطون الماء من أسفل وهؤالء الخبراء وهذه

هو خمسة فيقول أنا ال أملك خمسة ألف ماذا يصنع هنا يقول آالف فمثال  أنت أعطني خمسة وعليه 
مالك:))ويقول اآلخر ال أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وانفق ويكون لك الماء 

ع بأي وجه يأخذ شيء من الماء قد يقول قائل إن له من الماء بقدر كله(( ألن الثاني انقطع عنه الماء ولم يدف
وأحتاج إلى حفر عشرة متر أخرى فهذا العمق بعشرة  نصيبه من البئر ألن البئر إذا افترضنا أنها عشرين متر

ب األمتار لو حفر على وجه األرض دون شراكة لم يخرج الماء إذا  فما خرج الماء بهذا العمق إلى بواسطة نصي
ومالك يقول بمعنى الكالم مادام حفر زيادة عشر أمتار وطلع الماء فالماء له كله  ،اآلخر مرورا  بنصيب الثاني

الثاني وقف عنه الماء ولم يدفع إذا  ال يستحق من الماء شيء قد يقول الشريك لو ال أنك حفرت في بئري التي 
يعني لو أتى شخص وهذه البئر شركة  ،المترلي نصفها لم تحصل على الماء فلي نصيبي من هذه العشرين 

بين اثنين عشرين متر ثم أتى آخر وقال أنا أستنبط لكم الماء فحفر خمسة أمتار زيادة ولم يطلع الماء هل 
يستحق شيء أو ال على قول اإلمام مالك ليس له شيء حتى يخرج الماء ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه 



ل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وانفق ويكون لك المال كله ))ويقول اآلخر ال أجد ما أعم
نما أعطي  تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وا 

ل مثال  هات لو أنه قا األول الماء كله ألنه أنفق ولو لم يدرك شيئا  بعمله لم يعلق اآلخر من النفقة شيئا (( يعني
خمسة آالف قال ذلك ما عندي قال أنا أعملها بمفردي وأنفق عشرة آالف ولم يطلع ماء هل هنا يقول أعطني 

 خمسة آالف ألنني عملت ال يعلق أي ال يلزم ومعلوم أن الخراج بالضمان والغرم مع الغرم.
ذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط ولم يكن عل ى الداخل شيء إال أنه يعمل بيده إنما ))قال مالك: وا 

هو أجير ببعض التمر فإن ذلك ال يصلح ألنه ال يدري كم إجارته إذ لم يسمي له شيئا  يعرفه ويعمل عليه ال 
يدري أيقل ذلك أم يكثر(( لكن لو قال إعمل وعليك كل شيء وأعطيك مائة صاع أجرتك وهي معلومة يصح هنا 

 يضمنها المستأجر.لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة 
))قال مالك: وكل مقارض أو مساق فال ينبغي له أن يستثني من المال وال من النخل شيئا  دون صاحبه(( 
مقارض أي مضارب والمساق الذي نحن بصدده فال ينبغي له أن يستثني من المال وال من النخل شيئا  دون 

ي أنا أريدها خاصة لي وأنت مالك عالقة بها ال صاحبه ال يقول هذه النخلة مثال  لي وهذه خمسة نخالت برح
يجوز له أن يستثني شيئا  مثل ما قلنا سابقا  في الضاربة مثال  يدفع مائة ألف ويقول ضارب بها في الكتب 
القديمة مثال  لكن أي كتاب يأتي من مطبعة كذا أنا أريده أو أي كتاب يأتي ورقه كذا أو تجليد فالن أنا أريده 

فليس له أن يستثني ))وذلك أنه يصير له أجير بذلك يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا  يعني بقيمته
نخلة تسقيها وتأبرها وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير وليست مما أقارضك عليه 

 فإن ذلك ال ينبغي وال يصلح وذلك األمر عندنا((.
يشترط على  مساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطا على المساقي(( يجوز أن))قال مالك: والسنة في ال

المساقي لكن ما الذي يجوز هنا يجوز أن يشترط على المساقي ما ينتفع به الزرع ليكون نفع وهذا النفع لإلثنين 
ال ينتفع بها على حد سواء ال ألحدهما دون اآلخر يجوز أن يشترط عليه شروط احتياطية ينتفع بها الطرفان 

فقط ))شد الحظار(( يعني الحظار الذي يحوط الزرع بأن يحكمه ويتقنه من دخول ما يعرض له من خلل لنفسه 
إما دواب وما أشبه ذلك ))وخم العين(( أي تنقيتها ))وسروا الشرب(( الشرب ما يحيط بالشجرة مما يحفظ الماء 

بار النخل(( يعني ت لقيحه ))وقطع الجريد(( الذي يضر بالنخلة إذا كثر ))وجذ لشربها وسروه كنسه وتنظيفه ))وا 
الثمر(( يعني يبقى عليك الجذاذ ))فهذا وأشبهه على أن للمساقي شطر الثمر(( يكون له نسبة معلومة المقدار 
مجهولة المكان والعين ))أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب األصل ال يشترط ابتداء 

يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها(( يعني العين مساوية لألرض فيقول له ارفع عمل جديد 
رأسها بالحجارة أو باللبنة أو بما أشبه ذلك ))أو غراسا يغرسه فيها(( ألن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة 

وضع يجتمع فيه الماء يعني حوض يجتمع ))فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ظفيرة يبنيها(( الظفيرة يقول م
فيه الماء ))يبنيها تعظم فيها نفقته(( يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه ألن الشيء اليسير 
نما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابني  يتجاوز يعفى عنه ألنه ليس من مصلحة الجميع ))وا 

كأنه اشترط شيئا  يقتص به وهذا ال يجوز على ما تقدم  ر أو اجري لي عينا(( يعنيليها هنا بيتا أو احفر لي بئ



))أو اعمل لي عمال بنصف ثمر حائطها هذا(( كأنه قال له احفر البئر وأعطيك نصف الثمر صارت إجارة 
(( ألن واألجرة مجهولة فال تصح ))قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه

 عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها((. -صلى هللا عليه وسلم-اإلجارة في حكم البيع ))وقد نهى رسول هللا 
))قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صالحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل إعمل لي بعض هذه األعمال لعمل 

مثال  قال ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في  يسميه(( سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته
بيتي في السطح أو في المالحق ولك نصف الثمرة والثمرة بدا صالحها يجوز بيعها فال غرر في ذلك يصلح هذا 
))فأما إذا طاب الثمر وبدا صالحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل إعمل لي بعض هذه األعمال لعمل يسميه له 

فال بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم وقد رآه ورضيه فأما المساقات فإنه إن  بنصف ثمر حائطه هذا
ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إال ذلك(( يعني في حال المساقات الجائزة أما المساقات التي  لم يكن للحائط 

ميع الضرر على الجميع تصح عند مالك عند غيره فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فعلى الج
))وأن األجير ال يستأجر إال بشيء مسمى(( البد أن تكون األجرة معلومة وال ))وال يصلح ذلك إذا دخله الغرر 

 نهى عن بيع الغرر(( واألجرة في حكمه. -صلى هللا عليه وسلم-ألن رسول هللا 
رم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما ))قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو ك

أشبه ذلك من األصول جائز ال بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من 
 ذلك أو أقل((.

))قال مالك: والمساقات أيضا  تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعالجه 
ذلك فيكون في حكم المزارعة إذا عجز صاحبه ائزا(( يعني إذا خرج واستقل أما قبل فالمساقات في ذلك أيضا  ج

 فيتركه يموت فإما أن يأجره بالدراهم والدنانير المعلومة أو يساقي على ذلك.عن سقيه 
))قال مالك: ال تصلح المساقات في شيء من األصول مما تحل به المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا 

َ  يوجد زرع ويوجد ثمر صالحه و  حل بيعه(( يعني المساقات إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه مثال 
نما ينبغي أن  ذا بدا صالحه انتهى ال يساقا ))وا  لكن لم يبدوا صالحه ألنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة وا 

نما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة أل نه إنما ساقها صاحب األصل ثمر قد بدا يساقي من العام المقبل وا 
صالحه(( ألنه اآلن صارت أجرة معلومة أمن العاهة الزرع وضمن المزارع والمساقي الثمرة فصارت أجرة وليست 
مساقات ))ألنه إنما ساقها صاحب األصل ثمر قد بدا صالحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير 

ذلك بالمساقات إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه(( والدراهم يعطيه إياه وليس 
إال أن يجذ النخل أي إلى أن يطيب الثمر يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه 

 قبل ذلك مزارعة وبعده إجارة.
 ه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة((.))قال مالك: ومن ساق ثمر في أصل قبل أن يبدو صالح

))قال مالك: وال ينبغي أن تساقي األرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كرائها بالدنانير والدراهم وما أشبه 
لو كانت المساقات بين الجذاذ وبين بدو  ذلك من األثمان المعلومة(( والمساقات هل ال تحل بالدراهم والدنانير

ويعني الذي  ،ات فال يأتي ويقول تعال واعمل لي بأجر قدره كذا وكذا هذا إجارة بالدراهم والدنانيرالصالح مساق



وما  ،جعل المساقات جائزة عند مالك من خالل هذا الكالم أنه ال يحل كرائها بالدراهم والدنانير هذا مفهوم كالمه
إلظهار هنا أنه ليس مراد ألن المساقات كما أشبه ذلك من األثمان المعلومة لكن هل هذا مراد أو ليس بمراد ا

تجوز بالنسبة تجوز أيضا  بالدراهم والدنانير وتكون حينئذ إجارة وليست مساقات ألنه إذا صارت بالدراهم والدنانير 
والدنانير على كل حال صارت إجارة حتى المساقات إذا وألنها لو كانت بالدرهم  ،صارت أجرة وليست مساقات

م والدنانير هذه ال تسمى مساقات تسمى إجارة وتجوز المساقات بغير الدراهم والدنانير ))قال: فأما كانت بالدراه
الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، ألن الزرع يقل مرة 

ح له أن يكارئ أرضه به وأخذ أمرا  ويكثر مرة وربما هلك رأسا  فيكون صاحب األرض قد ترك كراء معلوما يصل
نما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا  بسفر بشيء معلوم ثم قال الذي  غررا ال يدري أيتم أم ال يتم فهذا مكروه وا 
استأجر األجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا ال يحل وال ينبغي(( نفهم من كالم 

ألن المزارعة تكون على األرض البيضاء وال بد أن تكون بالدراهم والدنانير وال يجوز  مالك أنه ال يجيز المزارعة
بجزء ولو كان مشاعا  مما يخرج منها ألنها مجهولة يعني مثال  شخص استأجر أجير ليدله الطريق أو ليحمل 

ذا ال نلغي عقد اإلجارة معه متاعه بدراهم معلومة ودنانير معلومة بمائة درهم مثال  ثم قال في نصف الطريق لما
وأعطيك ربع الربح أنا مثال  عندي بضاعة ممكن تحملها لك ربع الربح فنقول هذه أجرة لكنها مجهولة فال تصح 

ينظر المزارعة بهذا ))هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا  -رحمه هللا-واإلمام مالك 
 جهولة.ال يحل وال ينبغي(( ألنه غرر بأجرة م

))قال مالك: وال ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه وال أرضه وال سفينته إال بشيء معلوم ال يزول إال غيره(( يعني 
 يتفقان على شيء معلوم محدد بحيث ال يؤول األمر إلى شقاق وال نزاع.

نما فرق بين المساقات في النخل واألرض البيضاء أن صاحب النخل ال يقدر على  أن يبيع ثمرها ))قال مالك: وا 
حتى يبدو صالحها وصاحب األرض يكرئها وهي أرض بيضاء وال شيء فيها(( يعني هناك بديل من المزارعة 

 بكن المساقات ال يوجد بديل.
))قال مالك: واألمر عندنا في النخل أيضا  أنها تساقى السنين الثالث واألربع أو أقل من ذلك أو أكثر، قال وذلك 

ثل ذلك من األصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقه من السنين مثل ما يجوز في الذي سمعت وكل شيء م
النخل(( يعني األجل معلوم ولو كان مجهول من وجه فالبد أن يكون معلوم من وجه ال ضرر فيه على الطرفين 

ن كان مجهوال  في تمديد هذه المدة المعلومة.  معلوم من وجه وال يكون فيه ضرر على الطرفين وا 
))قال مالك: في المساقي أنه ال يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا  من ذهب وال ورق يزداده وال طعام وال شيء 
من األشياء ال يصلح ذلك وال ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا  يزيده إياه من ذهب وال ورق وال 

قول نتفق على المساقات في هذه المزرعة ولي طعام وال شيء من األشياء والزيادة فيما بينهما ال تصلح(( ال ي
مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين مائة دينار أو ألف درهم ال يصلح وال يأخذ من ال رب الحائط وال العامل 
المساقي والزيادة فيما بينهما ال تصلح ألن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال ألنه قد يكون هذا المال المشترط 

 به فيتضرر.أكثر من نصي



))قال مالك: والمقارض أيضا  بهذه المنزلة ال يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة 
وما دخلته اإلجارة فإنه ال يصلح وال ينبغي أن تقع اإلجارة بأمر غرر(( ألنه صارت إجارة واإلجارة صارت 

في األصل اشترط أن له الربع فصاحب المزرعة له الربع بالدراهم المشروطة وجزء من الزرع وجزء من الثمرة و 
ومائة دينار اآلن ما صارت مساقات صارت إجارة واإلجارة هنا بعضها معلوم وبعضها مجهول إذا  إذا ضممت 
المعلوم مع المجهول صار المجموع مجهول وفيه غرر ))وال ينبغي أن تقع اإلجارة بأمر غرر ال يدري أيكون أم 

 قل أو يكثر((.ال يكون أو ي
))قال مالك: في الرجل يساقي الرجل األرض فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من األصول فيكون فيها األرض 

 البيضاء(( يعني فيها أصول وفيها أرض بيضاء.
))قال مالك: إذا كان البياض تبعا  لألصل وكان األصل أعظم ذلك أو أكثره(( يعني اليسير يدخل في األصل 

بعا  ماال يثبت استقالال  يعني إذا كان يسير عشرة أمتار مثال  بيضاء أو ما أشبه ذلك وأراد أن يحيها مع ويثبت ت
ما يساقيه فإن هذا ال يؤثر ))وكان األصل أعظم ذلك أو أكثره فال بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو 

ي هذا الباب ))ويكون البياض الثلث أو أقل من أكثر(( فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه ف
ذا كانت األرض البيضاء  ذلك(( ألن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان))وذلك أن البياض حينئذ تبع لألصل وا 
نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من األصول(( والكرم هو العنب ))فكان األصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو 

الكراء وحرمت فيه المساقات(( يعني جاز في اإلجارة ومنعت المساقات ألن الغالب معلوم أكثر جاز في ذلك 
والمجهول معفوا  عنه ألنه يسير ))وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا األصل وفيه البياض وفيه تكرى األرض 

أو فيه نخلة أو  وفيها الشيء اليسير من األصل(( يعني اآلن يمكن أن تستأجر مثال  بيت وفيه عشر نخالت
نخلتين ويقول لك صاحب البيت ال تنسى النخل اسقيها فهذا السقي إنما هو تبع إلجارة البيت واغتفر فيه ماال 
يغتفر وماله كان مستقال  ألنه يثبت تبعا  ماال يثبت استقالال  ))وتكرى األرض وفيها الشيء اليسير من األصل أو 

من الورق بالورق(( مصحف فيه فضة أو سيف فيه فضة يباع بالفضة يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية 
لماذا، ألن هذه الفضة التي في السيف أو في المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه ))أو القالدة أو الخاتم وفيهما 
الفصوص والذهب بالدنانير(( على أنه يجب فصل مثل هذه القالدة أو الخاتم إذا بيعت القالدة من ذهب بذهب 
وفيها فصوص من غير ذهب وكذلك الخاتم يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص والقصة منصوص 
عليها في الحديث وال تحتاج إلى اجتهاد ))ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأتي في ذلك 

إذا بلغ يكون حراما  المهم أن  شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما(( يعني ما فيه نسبة معينة
يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القالدة أن فيها فصوص من غير 
جنسها وحينئذ يجب فصل هذه الفصوص ألنه ال تتحقق المماثلة إال بإزالة هذه الفصوص وتنحية هذه الفصوص 

العلم كالعلم بالتفاضل والربا ال يجوز حال من األحوال يسيره وكثيره من هذه القالدة والجهل بالتساوي عند أهل 
في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حالال  واألمر في  ))ولم يأت

جاز ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا  لما هو فيه 
بيعه وذلك أن يكون النصل(( يعني في المسحاة أو في الفأس ))أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو 



أكثر أو الحلية قيمتها الثلث أو أقل(( ألن الحكم للغالب، نصل السهام أيضا  نصل المسحاة ألن الذي يتصور 
 يعادل ثلث القيمة السيف مقبضه من فيه عندنا نصل المسحاة، أيضا  المصحف مطلي بفضة فهذا الطالء ال

فضة مثال  هذا المقبض ال يعادل الثلث هذا يعفى عنه لكن النصل إذا كان في مفرد في السهم ما الذي يحدث 
ذا كان نصل المسحاة الذي هو خشبة وهو معروف بهذا االسم  يعني في رأسه على كل حال يرد هذا وهذا، وا 

هذا غير المسائل الربوية أما الربا فال يعفى عن  ،د أن مثل هذا يجوز تبعا  قيمته الثلث جاز ذلك عندهم المقصو 
 شيء منه قل أو كثر.

 قيق.الر  الشرط في ونقف على
 .وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 كتاب المساقاة

 
 معالي الشيخ الدكتور
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 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 .، سمالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أحسن هللا إليك.

ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، قال املؤلف: ابب احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نب
الشر  يف الرقيق يف املساقاة قال حيىي قال مالك إن أحسن ما مسع يف عمال الرقيق يف املساقاة يشارطهم 
املساَقى على صاحب األصل إنه ال أبس بذلك ألهنم عمال املال فمنهم فهم مبنزلة املال ال منفعة فيهم 

أنه ال إال أنه ختف عنهم هبم املؤونة وإن مل يكونوا يف املال اشتدت مؤونته وإمنا ذلك مبنزلة  للداخل إال أنه إال
املساقاة يف العني والنطح ولن جتد أحًدا يساقا يف أرضني سواء يف األصل سواء يف األصل واملنفعة إحدامها 

 بعني وإثنة.
 واثنة واثنة.

ة مؤونة العني وشدة مؤونة النضح قال وعلى ذلك األمر واثنٍة غزيرة واألخرى بنضح على شيء واحد خلف
عندان قال والواثنُة الثابتة ماؤها اليت ال تغور وال ينقطع ماؤها قال مالك وليس للمساقا أن يعمل بعمال املال 
يف غريه وال أن يشار  ذلك على الذي ساقاه قال مالك وال جيوز للذي ساقا أن يشار  على رب املال 

هبم يعمل هبم يف احلائط ليسوا فيه حني ساقاه إايه قال مالك وال ينبغي لرب املال أن يشار   رقيًقا يعمل
على الذي دخل يف ماله مبساقاة أن أيخذ من رقيق املال أحًدا خيرجه من املال وإمنا مساقاة املال على حاله 

ليخرجه قبل املساقاة أو يريد ريد أن خيرج من رقيق املال أحدا فيالذي هو عليه قال فإن كان صاحب املال 
أن يدخل أحًدا فليفعل ذلك قبل املساقاة مث ليساق بعد ذلك إن شاء قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو 

 مرض فعلى رب املال أن خيلفه.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد:
ل املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب الشر  يف الرقيق يف املساقاة املساقاة هي إعطاء الزرع أحًدا يسقيه حىت فيقو 

يطيب مثره وجيوز بيعه على جزء منه جبزء منه قدم الكالم فيها ويف شروطها قال حيىي قال مالك إن أحسن 
أن يعقد عقًدا مع من يسقيه يسقي املاء ما مسع يف عمال الرقيق يف املساقاة هذه املزرعة اليت يريد صاحبها 

ويتوىل الزرع حىت يطيب حىت يطيب مثره هذا املال هذه املزرعة فيها عمال يشتغلون رقيق فيها عمال وفيها 
آالت وفيها مراش هؤالء العمال يقول مالك إن أحسن ما مسع يف عمال الرقيق يف املساقاة يشارطهم املساقا 

بذلك يشارطهم يشار  بقاءهم على صاحب األصل على صاحب املزرعة  على صاحب األصل أنه ال أبس
يقول ال مانع أن أشتغل وأسقي وأعمل يف هذه املزرعة على أن تبقي هؤالء العمال وتبقي هذه اآلالت ال 



أبس بذلك ألهنم عمال املال ألهنم عمال املال فهم مبنزلة املال ال منفعة فيهم للداخل ماذا يستفيد هذا 
من هؤالء الرقيق؟ ال يستفيد إال أنه ختف عنه هبم املؤونة يعين بدل من أن يشتغل يف املال خسمة  الداخل

عشر ساعة وعنده عمال يشتغل عشر ساعات ختف املؤونة عنه إال أنه ختف عنه هبم املؤونة وإال ما له 
عة يف مكان خارج البلد مصلحة من بقائهم قد يقول قائل أنه يستفيد منهم غري هذه املؤونة قد تكون املزر 

وهذا املزارع املساقى خياف على نفسه فوجود هؤالء العمال ال شك أنه مصلحة له وقد تنقلب هذه 
املصلحة إىل مفسدة يقول أان مبفردي أغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال ورقيق وما أدري 

د أن املنظور من هذه األمور هو خفة وش خالئقهم وطباعهم قد يهجمون علي لياًل وقد يكون..، املقصو 
املؤونة أما املصاحل واملفاسد املتوقعة واملارقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد وهو يعرف من حاله ومن 
طبعه أنه رجل خياف ال سيما يف الليل وهؤالء يؤنسونه قد حيرسونه هذه مصلحة لكن ال أثر هلا يف العقد 

ال تكلفه شيًئا وال ارتبا  هلا مبا أبرم العقد من أجله ال منفعة فيه للداخل إال غري منظور هلا يف العقد ألهنا 
أهنم ختف عنهم هبم املؤونة وإن مل يكونوا يف املال اشتدت مؤونته اشتدت مؤونته وقلنا أنه بدل من أن يعمل 

ل يعين مل عشر ساعات مع وجودهم ال بد أن يعمل مخسة عشرة ساعة مع عدمهم وإن مل يكونوا يف املا
يوجدوا يف املال اشتدت مؤونته وإمنا ذلك مبنزلة املساقاة يف العني والنضح العني والنضح يعين فرق بني مزرعة 

ن اليت تفور ومتأل اخلوايب والسواقي والروايب هذه ال شك أهنا أنفع من العني و تسقى ابلعيون اليت تفور العي
اآلابر هذا حيتاج إىل تعب وليس يف القوة مثل ما يف العيون اليت تسقى ابلنضح ابإلبل ينضح هبا املاء من 

وإمنا ذلك مبنزلة املساقاة يف العني والنضح ال شك أن ما كان يسقى ابلعني ختف مؤونته على العامل 
املساَقى وما سقي ابلنضح تزيد مؤونته ولن جتد أحًدا يساقي يف أرضني سواء يف األصل واملنفعة إحدامها 

زيرة ال تنقطع دائمة جتري من غري نضح ومن غري استقاء واألخرى بنضح شيء واحد ما جتد بعني واثنة غ
أحد يقبل هذه كما يقبل هذه على حد سواء ألنه ينظر يف أتعابه فإذا كانت العني تفور ومىت ما سقت 

واألداين هذه سكَّر احلنفية وانتهى وإذا أراد أن يسقي فتح هذا املغلق فجاءت عينا معيًنا تسقي األقاصي 
ختتلف عن املزارع اليت تسقى ابلنضح ساقيها ضعيف ابلنسبة للعيون واألخرى بنضح على شيء واحد ما 
ميكن أن أيخذ هذه على النصف وهذه على النصف ألنه يتعب يف هذه أكثر من هذه خلفة مؤونة العني ما 

ري من اآلابر اليت يستنبط منها املاء حتتاج شيء لو بئر ارتوازي وفيه مواصريه وفيه أغالقه هذا أسهل بكث
ويستخرج ابلنواضح فضاًل الدالء لو ما كان ما فيه انضح ما فيه إبل يستقى عليها ما فيه إال أرشية ودالء 
يقبل العامل أيخذه مثل ما أيخذ العني املعينة يقبل؟ ال، يعين هذا ميكن ما تكلفه وال عشرة ابملائة من 

ال وعلى ذلك األمر عندان قال والواثنة الثابت ماؤها اليت ال تغور وال تنقطع األخرى وشدة مؤونة النضح ق
يعين معني دائم قال مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال املال يف غريه هذه املزرعة ساقى عليها ابلنصف 



ن عندهم مما خيرج منها وفيها عشرة من الرقيق وهؤالء العشرة يعملون من صالة الفجر إىل الظهر وبعد يكو 
فراغ لكثرهتم يقول مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال املاء يف غريه بعمال املال يف غريه ما يقول وهللا 

 أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلوان نتلفت لنا بشغل نستفيد منه ما ميكن.
 طالب: ................. 

 اآلن هذا املزارع وش عالقته ابلرقيق؟
 .... طالب: .............

 ال ال، يقول وليس للمساقي أن يعمل بعمال املال يف غريه مصلحته هو ما هو مباله هو.
 طالب: ................. 

أمرهم إىل سيدهم هؤالء الرقيق أمرهم إىل سيدهم ليس للمساقى أن يعمل هبم يف غري املال وال أن يشار  
إىل أذان الظهر وهذا كايف للمزرعة وبعد ذلك  ذلك على الذي ساقاه ما يقول أان أشتغل مع هالء الرقيق

يشوف نتلفت لنا شغل هذا شر  يف العقد يقول اإلمام مالك وليس له أن يشار  ذلك على الذي ساقاه 
إذ إن اشار  على الكالم ليس له قال مالك وال جيوز للذي ساقى ان يشارى على رب املال رقًيقا يعمل هبم 

ه العمال الذين تقدم ذكرهم هم يف املزرعة قبل عقد املساقاة فيستمر األمر يف احلائط ليسوا فيه حني ساقا
على ما كان عليه قبل ذلك لكن مزرعة ما فيها عمال وال فيها رقيق فأراد املساَقى أن حيضر رب املزرعة 
عماال يساعدونه فاشار  عليهم عمال اشار  على صاحب املزرعة عم ال يقول مالك وال جيوز للذي ساقى 

 أن يشار  على رب املال رقيقا يعمل هبم يف احلائط ليسوا فيه حني ساقاه إايه.
 طالب: ................. 

ترى كل هذا الكالم بعد عقد املساقاة أما قبل العقد قبل العقد ليسوا فيه حني ساقاه إايه قال مالك وال 
من مال أن أيخذ من رقيق املال  ينبغي لرب املال أن يشار  على الذي دخل يف مالك مبساقاة أن أيخذ

أحًدا خيرجه من املال رب املال وضع عشرة من الرقيق وملا انتهى العقد أخذ واحد قال العشرة كثري وواحد 
جيعله يف احملل يقول وال ينبغي لرب املال أن يشار  على الذي أخذ يف ماله مبساقاة أن أيخذ من مال أن 

وإمنا مساقاة املال على حاله الذي هو عليه يبني ذلك قوله فإن كان  من رقيق املال أحدا خيرجه من املال
صاحب املال يريد أن خيرج من رقيق املال أحًدا فليخرجه قبل املساقاة يعين قبل العقد خيرجه قبل املساقاة 

د فال يعين قبل عقدها أو يريد أن يدخل فيه أحًدا فليفعل ذلك قبل املساقاة يعين قبل العقد وأما بعد العق
يتصرف ال املساقي وال املساقى خالص يبقى كل شيء على ما اتفقا عليه مث ليساق بعد ذلك إن شاء قال 
ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب املال أن خيلفه مات واحد من عشرة أييت ببديل ألن 

 العقد إمنا مت على عشرة فإذا مات واحد منهم خيلفه على غريه.



 .......... طالب: .......
 إذا مل خيلفه ومل يرض املساقى هو ابخليار ألنه أقدم على وصف معني ختلف هذا الوصف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتاب كراء األر : باب ما جاء في كراء األر 
حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن 

)نهى عن كراء المزارع( قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 فقال: أما بالذهب والورق فال بأس به. ،والورق 

فقال:  ،وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء األر  بالذهب والورق 
 ال بأس به.

سأل سالم بن عبد هللا بن عمر عن كراء المزارع فقال ال بأس بها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه 
بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال: أكثر رافع ولو 

 كان لي مزرعة أكريتها.
حتى مات قال ابنه  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا  فلم تزل في يديه بكراء

فما كنت أراها إال لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من 
 كرائها ذهب أو ورق.

 حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق.
يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج  وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما

 منها فكره ذلك.
 

 : باب كراء األرض -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر ويطيب الثمر ويجذ والكتاب هذا 

رعها له بنسبة معينة النهي عن ذلك ثابت كراء األرض البيضاء شخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يز 
ا ثابت أما كرائها بالذهب والورق ال ن خديجباألحاديث الصحيحة من حديث رافع ب إشكال  وغيره واإلذن فيها أيض 

 فيه وال خالف فيه وكرائها بجزء مما يخرج منها
اديث المنع محمولة على هذا هو محل الخالف وفيه وردت األحاديث المتعارضة من أهل العلم من يرى أن أح

البيضاء  واألنصار عندهم األراضيما كان عليه األمر أوال  يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة 
بل نهى عن  -صلى هللا عليه وسلم-والمهاجرون ليس لهم أراض ألنهم طارئون على هذه األرض فأمر النبي 

نده أرض زائدة ال يمنع أن يعرها أخاه يزرعها أو يستفيد منها كراء األرض إرفاقا  بالمهاجرين ألن من كانت ع
يريد اإلرفاق بالمهاجرين ونفع المهاجرين ثم بعد ذلك أذن بكراء األرض منهم من  -صلى هللا عليه وسلم-فالنبي 

يحمل النهي على هذا من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه األراضي البيضاء التي ال يستفاد منها من غير 
مقابل ولما تحسنت أحوال المهاجرين أذن بالكراء فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة ومن أهل العلم من 
يحمل النهي على حال ويحمل حديث اإلذن على حال وجاء التعليل في األحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا 

صاحب األرض ومن يريد العمل  وال يخرج هذا فيتضرر أحدهما وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين
فيها على جزء معين من األرض ألحدهما ويكون الجزء اآلخر لآلخر ألنه هو الذي فيه االحتمال أن يخرج هذا 



وال يخرج هذا يشترط رب األرض أن يكون له ما حول الجداول والذي قريب من الماء واألطراف للعامل أو 
ج إال ما حول الماء واحتمال أن تزهو األطراف ألن الماء الذي العكس احتمال أن ال تخرج األطراف وال يخر 

يأتيها بقدر الحاجة وما حول الجداول يغرق ويكثر عليه الماء فيتضرر فيخرج هذا وال يخرج هذا فيتضرر 
لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها عشرة آالف إلى عشرين  ،أحدهما دون اآلخر وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع

مثال  فجاء إلى عمرو فقال هذه األرض جالسة وأنت ليس عندك عمل وعندك خبرة بالزراعة لماذا ال  ألف لزيد
نتفق على أن تعمل في هذه األرض ويكون لك نصيب من ريعها ولنا النصيب اآلخر على أن يكون لي الجهة 

جهة من الجهات المعينة مثل الغربية أو الجهة الشمالية أو الشرقية أو نحو ذلك ولك الباقي أو يشترط العامل 
أنها لم تنتج شيء يتضرر  -جل وعال-هذا عليه تتنزل أحاديث المنع ألنه لو اشترط الجهة الشمالية وقدر هللا 

بينما اإلنتاج كله في الجهة الجنوبية مثال  أو العكس فيتضرر إما العامل أو رب األرض والشرع يالحظ مصالح 
لكن إذا قال تعمل في هذه األرض  ،على حساب العامل وال العكسالجميع ال يكون ربح صاحب األرض 

المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي لم 
ينتج دون اآلخر هنا ال يتضرر ويكون الربح والغرم على حد سواء لو قدر أنها كلها لم تنتج شيء يتضرران 

ذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعا  ولكن ال يكون ربح أحدهما على اآلخر جميعا  وا  
فإذا علمت النسبة البد أن تعلم النسبة أن يكون لك النصف مثال   ،وعلى هذا تتنزل أحاديث اإلذن بكراء األرض

ون محدد المكان إنما يكون مشاعا  في أو الثلث أو الربع ال مانع لكن أن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع ال يك
األرض بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة أو يقتسمان النتائج قبل 

المقصود أنه ال يتضرر أحدهما على حساب اآلخر وال ينتفع الثاني على حساب صاحبه  ،بيعه على ما يتفقان
نما يكون النفع مشاع والوضيعة م  شاعة بينهم.وا 

هذا الذي ملك األرض  ،))باب ما جاء في كراء األرض(( الكراء التأجير والتأجير إنما يكون بالذهب والورق 
ملكها بماله أو باإلقطاع ال بماله ليس ألحد كالم هو حر في ماله يتصرف به كيف يشاء أما إذا ملكها باإلقطاع 

ولي األمر لهذه األراضي ال يثبت الملك التام إال باإلحياء وأما  واإلقطاع ال يملك إال باإلحياء ومسألة الهبة من
مجرد الهبة والعطية من ولي األمر إنما تفيد االختصاص فله أن ينزعها متى شاء أما أن يفرض عليه أموال 

 ،على كل حال إما أن يأجرون بالذهب والدنانير بالذهب والورق وقد يكون من باب المشورة عليهم ،وضرائب فال
أما المهاجرون مضطرون إلى هذا األمر تركوا ديارهم وأموالهم هلل البد من التعويض فال يمكن أن يقاس عليهم 

وال يتدخل اإلنسان في أموال  ،غيرهم ولكن نسخ هذا الحكم إذا  انتهى لم يبقى حكم يعني هذا كان في أول األمر
شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون الناس الخاصة إال إذا اقتضته المصلحة العامة مثال  هذا 

مسجد وال يوجد غيره وال أنسب منها أو مقبرة أو شارع يوسع على المسلمين هذا كله لولي األمر أن يتصرف أما 
 ما عدا ذلك فال.

: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن -رحمه هللا-))يقول 
وهذا يرد فيه ما قلناه أوال  من أن  ))نهى عن كراء المزارع(( -صلى هللا عليه وسلم-ن خديج أن رسول هللارافع ب

والصحابة الكرام من مكة إلى المدينة  -صلى هللا عليه وسلم-هذا كان العمل عليه في أول األمر لما هاجر النبي



يعوضون بمثل هذا فال تكرى المزارع  -عز وجل- فمن باب اإلنفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم هلل
نما يعملون بها بدون مقابل وهذا من باب التعاون على البر والتقوى  وعلى الصورة الممنوعة وأن يكون  ،عليهم وا 

ليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول  جزء معلوم المكان محدد المكان وا 
كراء المزارع ألنه قد ينتج هذا وال ينتج هذا فيتضرر أحدهما دون اآلخر ))قال حنظلة: فسألت رافع بن فنهى عن 

فقال: أما بالذهب والورق فال بأس به(( الذهب والرق أجرة إجارة هذه وليس فيها غرر  ،خديج بالذهب والورق 
لذهب أو الورق ال أحد يمنعه ألن هذه على أحد أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا وكذا أو بالسنة كذا وكذا من ا

إجارة ومعلومة المقدار قد يقول قائل أنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضا  قد ال تخرج هذه المزرعة شيء 
ويتضرر رب المال الذي دفع األرض ودفع األجرة المقصود أنه أجرة عمله أجرة عرقه مقابل تعبه وال يبخس منه 

 ا اتفقا.شيء وهم على شروطهم وعلى م
فقال:  ،))وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء األرض بالذهب والورق 

ال بأس به(( أي ال إشكال في هذا لكن إال أن يكون على القول األول أي النهي عن الكراء لإلرفاق بالمهاجرين 
لك هذا العمل براتب شهري قدره ألف ريال وتقول له مثال  تأتي بعامل ليعمل  ،فيدخل فيه أيضا  الذهب والورق 

على كل قطعة تنتجها ريال تأتي مثال  بمجلد وتعطيه راتب ألف ريال وتقول لك على كل مجلد ريال هذا من 
لكن إذا قلنا  ،أجل الحث على كثرة العمل ومتابعة اإلنتاج وهو من مصلحة العامل ومن مصلحة صاحب العمل

تهد مثل اجتهاده لو قيل له لك على كل مجلد كذا لكن ما المانع أن ال يجمع بينهما يقول له الراتب فقط ال يج
في هذا الكل يستفيد ومن باب  ،مثال  لك على كل مجلد تجلده ريالين هذه أجرتك ال يوجد ما يمنع أبدا  بدون أجرة

 الحث على التشجيع لم يرى ما يمنع.
سالم بن عبد هللا بن عمر عن كراء المزارع فقال ال بأس بها ))وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل 

قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال: أكثر رافع ولو كان  ،بالذهب والورق 
لو و  ،وسالم بن عبد هللا أحد الفقهاء السبعة ،يعني أكثر من الروايات التي تدل على المنع لي مزرعة أكريتها((

كان لي مزرعة أكريتها يعني بجزء مشاع مما يخرج منها بجزء معلوم النسبة مشاع المكان ال مانع من ذلك على 
هنا ال  ،ولو كان لي مزرعة أكريتها: هل يكون هذا فيه معاندة للحديث الذي نهى عن كراء المزارع ،ما تقدم ذكره

نما ينو   ي عمل عمال  ال يخالف النهي على ما تقدم تقريره.شك أنه حمل النهي على صورة ال يريد مخالفته وا 
أحد المبشرين بالجنة ))تكارى أرضا  فلم تزل في يديه  ))وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف((

تكارى أرضا : يعني أخذها بجزء مما يخرج منها مكثت في يديه حتى مات: أي كراء مزارعة  بكراء حتى مات((
يعني ما كنت أظنها إال أنها لنا يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة يعني  كنت أراها إال لنا(( ))قال ابنه فما

منذ ولد وهي بين أيديهم يعني مثل بيت الصبرة بيت يؤجر مائة سنة كل سنة بكذا األوالد عاشوا ومات الجيل 
ش آبائهم وأجدادهم في هذا البيت فهم األول والثاني الثالث ال يعرفون يحسبون أن البيت لهم ألنهم عاشوا وعا

يظنون أنها لهم لطول المكث فيها وهي في الحقيقة بأجرة لكنها طويلة األمد كانت هذه معمول بها في نجد وفي 
غيرها يعني األجرة طويلة األمد ))قال ابنه فما كنت أراها إال لنا من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند 

ليست مثل البيت البيت قد تكون األجرة أمرها يسير خفي يخفى على األوالد إذا حلت ذهب  موته(( لكن المزرعة



لكن هذه المزرعة يجذ النخل ويحصد الزرع ويقسم قسمين وهذا لرب المال فالبد أن يطلعوا عليه فهذا فرق  ،بها
فعند موته  ،هذه األمورمن طول ما مكثت في يدي أو لصغر سن الولد بحيث ال يطلع على  ،بينها وبيه األجرة

نما في يدي مزارعة ))فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب  قال األرض ليست لنا والمزرعة ليست لنا وا 
تكارى أرضا  يعني  ،أو ورق(( يعني كأنهم استأجروها ال بجزء بما يخرج منها إنما استأجرها بالذهب والورق 

وال يمنع أن يكون  ،نا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق باألجرة بالمال يدل على ذلك قوله: فأمر 
وقال له صاحب األرض إن بعت نصيبك بيع نصيبي أو شيء منه معه وبقي عليه  ،كرائها بجزء مما يخرج منها

 قيمة هذا المبيع دين في ذمته ثم بعد ذلك قضاه عند موته أوصى في قضائه.
ن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق(( عروة بن الزبير وهو ))حدثني عن مالك عن هشام بن عروة ع

 والذهب والورق ال إشكال فيه وال خالف فيه. ،أيضا  من الفقهاء يكري أرضه بالذهب والورق 
))وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج 

إن كانت مما يخرج منها فيها غرر  ،المائة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثال  أو مائة درهم منها فكره ذلك(( أليست
أو مما يخرج  ،وقد ال تخرج مائة صاع أو قد ال تخرج إال هذه المائة فيذهب نصيب العامل هدر فكره مالك ذلك

وحينئذ قد يقول قائل أنه منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها يعني يشتري له مثال  مائة صاع من خارج 
ال فرق بين هذه المائة التي تشترى من الخارج وبين الذهب والورق يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة أو 
ن كان من غير ما يخرج منها من  الممنوعة اإلمام مالك كره ذلك وقلنا إن كان يخرج منها فالغرر حاصل وا 

وأحاديث المزارعة والمخابرة  ،ولحديث المنع -تعالى رحمه هللا-ذلك  منزلة الذهب والورق فاإلمام مالك كره
 ،والمساقات هي شائكة لكن خالصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا وعليه تتنزل األحاديث ويمكن اجتماعها والتآمها

 والمخابرة والمزارعة بمعنى واحد.
بلد آخر والقصد األساسي منها ضمان  يقول هذا: السفتجة هي أن يعطي ماال  آلخر مع اشتراط القضاء في

 خطر الطريق ألنه يدفعه على سبيل القرض ال على سبيل األمانة؟
إن دفعه على سبيل القرض ال على سبيل األمانة فإن هذا القرض جر نفعا  والنفع هو أمن الخوف المتوقع من 

مد وكرهها الحسن وجماعة ومالك الطريق يقول حكم السفتجة هذه القول األول: عدم جوازها وهي رواية عن أح
القول الثاني: جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين  ،واألوزاعي والشافعي

سحاق مناقشة  ،أدلة المانع أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة ،وعبد الرحمن بن األسود وأيوب الثوري وا 
لكن اإلجماع قائم على ))كل قرض جر نفع فهو ربا((  حديث: ،لحديث لم يصحالدليل: وقد نقش الدليل بأن ا

ن كان صحيحا  فإن المراد به الزيادة المالية ال مجرد اإلنتفاع بسبب القرض فإنه ال يوجد  مفاده وأن معناه وا 
فاع المقترض وهذا ال إنما المنظور إليه انت ،قرض إال ويراد به نفع ما ويجر منفعة كانتفاع المسلف بتضمين ماله

هذا الحديث ال يصح فقد عل  ))قال السفتجات حرام(( -صلى هللا عليه وسلم-ما روي عن النبي  ،ال يؤثر
أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن  ،وضعفه البخاري والنسائي وابن معين ،بعمرو بن موسى بن وجيه

وم مكة دراهم ثم يكتب ويربيها إلى مصعب بن الزبير عطاء بن أبي رباح أن عبد هللا بن الزبير كان يأخذ من ق
في العراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يرى به بأسا  فقيل له إن أخذوا أفضل من دراهمهم فقال 



وروي أيضا  مثل هذا عن علي بن أبي طالب فهؤالء ثالثة من الصحابة قد  ،ال بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية والصحيح الجواز ألن المقرض رأى النفع بأن خطر الطريق في نقل  ،أجازوا ذلك

دراهمي إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا  بالوفاء بذلك البلد وأمن خطر الطريق فكالهما منتفع بهذا 
كون السداد في بلد آخر وله أما إذا اشترط المقترض أن ي ،االقتراض والشارع ال ينهى عن ما ينفعهم ويصلحهم

 مصلحة من هذا الشرط ال شك أنه في سبب القرض وقد جر هذا القرض النفع.
فقوله  ))وأحل هللا البيع وحرم الربا(( يقول: هل يستدل الذين يجيزون المشاركة باألسهم المختلطة بقول هللا تعالى:

 نفية فهل هذا االستدالل صحيح أرجوا التفصيل؟وهذا قول الح ،والعقد صحيح ،حرم الربا المقصود حرم الزيادة
ذا أمكن أن يتخلى موكل الربا أو  ،القول ليس بصحيح ألن اإلقدام على عقد الربا إقدام على حرب هللا ورسوله وا 

افترضنا أن هذا عقد ربا ويجد آكل وموكل وفي  ،آكل الربا عن اللعن فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان
الربا المقصود به الزيادة وأنا ال  ،إذ قال آكل الربا آخذ الزيادة أنا ال أريد الزيادة ،لهم ملعونون شاهدين وكاتب ك

إذا سلم كيف يسلم الكاتب والشاهدان فدل على أن التحريم عائد إلى  ،هل يسلم من اللعن أم ال يسلم ،آخذ الزيادة
ال لو كان التحريم لمجرد األكل والتأكيل اتجه  اللعن إليهما فقط ال إلى الكاتب والشاهدين فإذا أدخل ذات العقد وا 

والكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد بغض النظر عن كونه تنازلوا عن الزيادة أو لم 
يتنازلوا لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم ثم تابوا بعد ذلك الشاهد تاب عن الشهادة والكاتب تاب عن الكتابة 

لكن اإلنسان يقدم  ،إذا  من تاب تاب هللا عليه ،وصاحب الربا الذي يريد أن يوكله قال ال أريده أكتفي برأس المال
 على العقد المحرم ال شك أنه ال يجوز.

 يقول: ما حكم من أخذ ماال  من صراف بنك ربوي مع العلم أنه أخذ ببطاقة الصراف لبنك غير ربوي؟
ذا كانت من بنك إلى آخر وحسابك ليس في البنك الذي له الصرف يأخذ على كل على كل حال العمليات هذه إ

 عملية دوالر يأخذها من البنك الثاني وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا اإلجراء المحرم.
 هذا يقول: هل للمقاطعة أصل شرعي وهل تنطبق في وقتنا هذا؟

 ا هذا العمل الشنيع فال أقل منها.إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبو  ،نعم
يقول:إذا أعطى رجل آلخر سلعة ليبيعها له وقال بعها بكذا وكذا ولم يجعل له جعال  وال أجرة وباعها الثاني بأكثر 

 من السعر فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟
 المبلغ الزائد لرب السلعة لصاحب السلعة وله أجرة المثل.

 لذهب والورق لصاحب األرض أي تدفع له اإلجارة أم لصاحب العمل لعمله؟يقول: هل المراد باإلجارة با
ويستفيد  ،ألنه أوصى بأن تدفع لصاحب األرض الذهب والفضة ،هو الذي يدفع ،لحديث عبد الرحمن بن عوف

ذا قلنا أن عبد الرحمن بن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له ،العامل الثمرة كلها في المهم كالمهم  ،وا 
فمنهم من يشترط أن يكون المئونة على العامل ليكون من صاحب األرض األرض ومن  ،هذه المسألة طويل

العامل المئونة ومنهم من يشترط العكس أن العامل ال يأتي إلى بعمله فقط وبقي الكل على صاحب األرض مثل 
سكان إذا كان في غير بلده على صاحب  ما قالوا بالمضاربة أن أجرة العامل أو ما يحتاجه من سكن وملبس وا 

 المال فالمسألة محلها كتب الفروع.



 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (23كتاب البيوع ) -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،د هلل رب العالمينالحم
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
 كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة: -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن  ،شهاب عن سعيد بن المسيب حدثني يحيى عن مالك عن ابن
قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 شفعة فيه.

 قال مالك: وعلى ذلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا.
سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور  قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب

 وال تكون إال بين الشركاء. نواألرضيي
 وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.

قال مالك: في رجل اشترى شقصا  مع قوم في أر  بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العرو  فجاء 
لك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة الشريك يأخذ بشفعته بعد ذ

 العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينار.
قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك إال 

 أتي الشفيع ببينة أن قيمت العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.أن ي
قال مالك: من وهب شقصا  في دار أو أر  مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا  أو عرضا  فإن الشركاء 

 يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.
دار أو أر  مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها  قال مالك: من وهب هبة في

 فليس ذلك له ما لم يثب عليه فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.
قال مالك: في رجل اشترى شقصا  في أر  مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال 

ن كان مخوفا  أن ال يؤدي الثمن إلى ذلك فإذا مالك: إن كان مليا  فله الشفعة  بذلك الثمن إلى ذلك األجل وا 
 جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في األر  المشتركة فذلك له.

ن طالت غيبته وليس عندنا حد تقطع فيه الشفعة.  قال مالك: ال تقطع شفعة الغائب غيبته وا 
فرا  من ولده ثم يولد ألحد النفر ثم يهلك األب فيبيع أحد ولد الميت حقه قال مالك: في الرجل يورث األر  ن

 في تلك األر  فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، قال مالك: وهذا األمر عندنا.



قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليال  فقليال  
 ن كان كثيرا  فبقدره وذلك إن تشاِحوا فيها.وا  

قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي 
ن شئت أن تدعها فدعها فإن المشتري إذا  ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وا 

ال خيرها بهذا وأسلمه إليه ولي س للشفيع إال أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وا 
 فال شيء له.

قال مالك: في الرجل يشتري األر  فيعمرها باألصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حق 
مر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه ال شفعة له فيها إال أن يعطيه فيها قيمة ما ع

ال فال حق له فيها.  أحق بالشفعة وا 
قال مالك: فيمن باع حصته من أر  أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال 

 المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.
و أر  وحيوان وعرو  في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في قال مالك: من اشترى شقصا  في دار أ

الدار أو األر  فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا  فإني إنما اشتريته جميعا ، قال مالك: بل يأخذ الشفيع 
شفعته في الدار أو األر  بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي 

ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن وال يأخذ من الحيوان والعرو   اشتراه به
 شيئا  إال أن يشاء ذلك.

قال مالك: ومن باع شقصا  من أر  مشتركة فسلم بع  من له فيها الشفعة للبائع وأبا بعضهم إال أن يأخذ 
 ن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.بشفعته إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أ

قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركائه غيَّب كلهم إال رجال  فعر  على 
الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك 

ن تركوا أخذت جميع الشفعة.  وا 
ه إال أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركائه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا فإذا عر  قال مالك: ليس ل

 هذا عليه فلم يقبله فال أرى له شفعة.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
والشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر ألن الشفيع يضم نصيب  : كتاب الشفعة((-رحمه هللا-لف ))فيقول المؤ 

ال قد يكون وترا  ال شفع في  صاحبه إلى نصيبه فبدال  من أن يكون نصيبا  واحدا  يكون شفعا  وهذا هو الغالب وا 
هم فيضم الحصتين إلى حصته وعلى حالة ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين يكون الشركاء ثالثة فيبيع واحد من

ن تفرقا أصحابه فتبقى الشفعة ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه  كل حال فالمضموم شيء واحد وا 
ن كانت  سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة وا 



صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء في أرض  ،بعضاألشقاص ثالثة واألقسام ثالثة ضم بعضها إلى 
مثال  لم تقسم أو في بيت عرفت حدوده واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثال  الضيق المؤدي إلى 

 الدارين على الخالف في الجار هل له شفعة أو ال.
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن  ))حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعن أبي

قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فال شفعة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع ال يعلم نصيب  ،قضى يعني قسم فيه((

نهم هذه األرض فيعرف األول نصيبه ويعرف الثاني نصيبه وال حدة الحدود األول من نصيب اآلخر ولم تقسم بي
وال عرفت الطرق تكون حينئذ الشفعة فإن وقعت الحدود بينهم فال شفعة إن رسمت األرض فإن كان نصفه 

نهم الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي ألحدهما والثاني لآلخر فإنه حينئذ ال شفعة ألنه وقعت الحدود بي
يعني أحق بشفعة جاره من غيره  )الجار أحق بسقبه( وجاء في الحديث ،وال يكون حينئذ شريكا  إنما يكون جارا  

فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره وكذلك األرض التي لم تقسم ألن الضرر عليه واقع السيما اشتركوا 
لدارين دار األول ودار اآلخر فكون األول يبيع إلى بشيء إذا اشتركوا في الممر مثال  والممر ضيق يؤدي إلى ا

طرف ثالث الثاني أولى بهذه الدار ألنه يشارك غيره في هذا الممر والممر الضيق يحصل منه مضايقة السيما 
على المحارم إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق وقابلها هذا األجنبي الذي يريد شراء الدار ال شك أن الجار 

ه من هذه الحيثية لكن لو لم يتضرر بحال من األحوال لم يشتركوا في الممر يشتركون هم وغيرهم أولى بسقب
نفترض أنهما شريكان في العداد مثال  ال شك أن هذا فيه  ،نقول إذا وقعت الحدود فال شفعة والحدود واقعة اآلن

قد يقول قائل كونه ذهب  ،ريبشيء من اإلشتراك وكونه يستقل لهذا البيت أولى من كونه يدخل عليه شخص غ
األول وأتى آخر لم يزد الضرر عليه وقد يكون أخف ألن الثاني قد يكون أفضل من الشريك األول والضرر منه 
أقل فما الداعي إلى هذه الشفعة نقول هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك وقد يكون اشترى قبله أو بعده 

فمثل هذا ال تطلب إزالته ألنه أقدم عليه لكن الثاني الجديد وال شك أن  المقصود أنه أقدم عليه بهذا اإلعتبار
المشتري الجديد ال ضرر عليه إذا أخذت منه ألنه بدال  من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره أو شريكه 

الت فإذا يبحث عن محل ثاني فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد في شيء يترتب عليه بعض اإلشكا
ال فالضرر واقع على أحدهما بال شك ألنه ال يتصور  كان العداد واحد البد من التسامح في مثل هذه الصورة وا 
أن يكون المصروف واحد ال بالكهرباء وال بالماء وال في غيرهم فإذا اشتركا في عداد الكهرباء أو عداد الماء أو 

 )الجار أحق بسقبه( وجود الشركة وعلى هذا يتنزل حديثفي غير ذلك فمثل هذا ال شك أنه أولى من غيره ل
يعني بشفعة جاره الشتراكهما من وجه فكأنه شريك من هذه الحيثية منهم من يرى أن الشركة في كل شيء يعني 
بما في ذلك األموال األخرى شركاء في سيارة شركاء في دابة شركاء في مكيل أو موزون في بضاعة في محل 

يحصل به الضرر ما لم يمكن قسمته ونقله أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر قد يكون صاحب  لكن الذي ،تجاري 
المحل أولى به من غيره وعرف هذا المحل وعرف كيف يتخلص منه ويبيع فيه ويشتري وعرف الزبائن فهو أولى 

عة أخرى من نفس به لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة بدال  من أن يبذل القيمة في هذا الشركة يشتري بضا
البضاعة فال ضرر عليه يعني لو أن مثال  زيد وعمرو اشتركا في بقاله فقال زيد أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه 



البقاله على بكر فقال عمرو ال أنا أحق بها وقد باع فعال  على بكر ولزم البيع ثم قال ال أنا أشفع نقول هذه 
تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة فال ضرر حينئذ بخالف الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر 

العقار فالعقار هو المشكل الذي ال يكن نقله إلى باإلنتقال عنه فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين 
وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها فإذا وقعت الحدود بينهم فال شفعة يعني إذا رسمت 

 األرض وعرف نصيب زيد مثال  من عمرو فال شفعة.
 وهذا أمر معروف تأتي به النصوص. ))قال مالك: وعلى ذلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا((

))قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور 
الشفعة في الدور يعني في الغرف مثال  يشتركون هذا له غرفة وهذا أيضا   ء((وال تكون إال بين الشركا نواألرضيي

له غرفة أخرى متجاورات وهناك اشتراك أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك خذا زيد مثال  له بيت بجواره عمرو ال 
ن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة الداعية ألنه عرفت الحدود مادام عرفت الحدود  فال شفعة يعني الرد يشفع وا 

)الجار  على هذا أنه لو اشتركا في شيء البد منه وال يمكن فصله فإن الشفعة حينئذ ثابتة وعليه يحمل الحديث
 أحق بسقبه(.

 ))وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك((.
به ذلك من العروض فجاء ))قال مالك: في رجل اشترى شقصا  مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أش

الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد 
هذا يحصل تكون الثيمة مثال   أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينار((

ري من عمرو فقال بكم قال أنا ال يوجد عندي فلوس عندي سيارة قال رضيت لزيد وعمرو أرض وجاء بكر ليشت
ثم تلفت السيارة ثم جاء الشريك ليشفع فقال الشريك أعرف قيمة السيارة ال تستحق أكثر من خمسين ألف وهي 

ذا أخذ تلفت اآلن ال يمكن تقويمها فيقول من يريد الشفعة قيمتها خمسين ألف لئال يبذل أكثر من خمسين ألف إ
-يقول المؤلف ، نصيب صاحبه ويقول المشتري صاحب السيارة ال قيمتها مائة ألف ليأخذ بدل سيارته مائة ألف

لكن  فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما() :-رحمه هللا
قال المشتري  ،أنا عندي شهادة ال تستحق أكثر من هذالو عرف أحد قدر القيمة م ن َمن رأى السيارة وقال 

 ،قيمتها مائة ألف قال المشفع قيمتها خمسون ألف قال الذي رآها قبل احتراقها تأتي بسبعين لكن ال يعلم مثل هذا
فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما ) فيقول المشتري:

 ن دينار(.خمسو 
))قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك(( 
ذا قلنا الحقيقية  نعم ألنها إذا كانت قيمتها الحقيقية مائة دينار ثم قلنا يؤخذ بقول الشفيع تضرر المشتري وا 

ينار وحلف على ذلك فالمشفع بالخيار إما أن يريد األرض خمسون دينار ورفض المشتري إال أن قيمتها مائة د
ويدفع مائة دينار ال تريدها ابحث عن غيرها والحل أيضا  أن تبيع شقصك الثاني إذا كنت متضرر وابحث عن 
أرض تستقل بها بينما لو قلنا أن قيمتها خمسين دينار أخذا  بقول المشفع لتضرر المشتري ))إال أن يأتي الشفيع 



يقول أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة ال تسوى أكثر  أن قيمت العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري(( ببينة
 من خمسين وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق.

فال يخلوا هنا من حالين أن تكون الهبة مع إرادة  ))قال مالك: من وهب شقصا  في دار أو أرض مشتركة((
ليه أو مع عدم إرادة الثواب فإن أثابه بقدر قيمتها فال إشكال ألنها صارت في حكم الثواب ويثيبه الموهوب ع

ن وهبه أقل من ذلك أو أكثر مثال  قلت لزيد أن لي نصف األرض وهي هبة لك فيقول هي تسوى مائة  البيع وا 
ثال آخر بعض م ،وأنا أعطيك مائة وخمسين قال جزاك هللا خير هذه الخمسين الزائدة فما الذي يدفع الشفيع

الناس تهبه كتاب قيمته ألف ريال وهو يعوضك كتاب آخر قيمته ألفين وقد يعوضك بكتاب قيمته خمسمائة فإذا 
كانت األرض بهذه المثابة تستحق مائة ألف فرد عليه مائة وخمسين أو رد عليه خمسين وقال هذه مكافئة رمزية 

ن وهب شقصا  في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له م)) ال يلزم أن تكون قيمة فننظر كالم اإلمام مالك:
بها نقدا  أو عرضا  فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو 

هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة األرض لكن إذا كان رد أكثر نلزم الشافع أن يدفع أكثر أو نقول  دراهم((
لكن العكس إذا كانت أقل ألننا نعرف إذا  ،ثل المسألة السابقة تريد أن تدفع أكثر أو اذهب إلى غيرها ما يمنعم

 لم يرد عليك شيء فال شفعة فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيء.
يكه أن يأخذها بقيمتها ))قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شر 

عرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا ال  فليس ذلك له ما لم يثب عليه فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب((
إشكال إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة فيؤخذ قول المشتري 

ن كانت أقل فهي مثل ما لم يثب عليها.إن قبل الشافع أو األمر فيه   سعة وا 
ألن الشرع لما رأى مصلحة الشفيع في الشفعة ال يهدر مصلحة شريكه في القيمة ألننا إذا قلنا وهبها ثم دفع 
الموهوب له نصف القيمة ثوابا  عليها ال شك أن الواهب مستفيد من هذا النصف ألنه دفعها في الجملة مجانا  

د كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة واسترد بالثواب بعض القيمة فإذا قلنا أن الشرع الحظ فهو مستفيد استفا
حال الشفيع لئال يدخل عليه شخص فيتضرر به فالشرع كما الحظ حال هذا الطرف فإنه ال يهمل حال الطرف 

لم يتضرر رجع إليه ماله اآلخر فال يقول هذا أثاب عليها نصف القيمة إذا  أنت تشتريها بنصف القيمة والموهوب 
يتضرر ألنه تستحق أكثر وكذلك الشريك األصلي يتضرر بدال  من أن يستحق هذا الشخص مائة ألف أخذ 

 خمسين ألف.
قال  ،))قال مالك: في رجل اشترى شقصا  في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة

ن كان مخوفا  أن ال يؤدي الثمن إلى ذلك فإذا مالك: إن كان مليا  فله الشفعة بذلك الثم ن إلى ذلك األجل وا 
جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في األرض المشتركة فذلك له(( اشترى شقصا  في أرض 

هذه لها صور الصورة األولى: أن يقدم الشفيع مثل  ،مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة
م الشريك األرض بمائة ألف مثال  فباع أحد الشريكين نصفها إلى مدة سنة بخمسة وسبعين يعني من مائة إقدا

وخمسين فجاء الشفيع وقال أنا مستعد أدفع لك بعد سنة خمسة وسبعين إن كان ملي مثل مالءة المشتري فال 
ن كان غير ذلك وخاف صاحب األرض الشريك األول أن يتلف عليه الما ل وهو يذهب البد أن يأتي إشكال وا 



ن لم يأتي به فمثل ما قلنا الشرع ال يهدر مصلحة  بحميل برجل يضمن له حقه إن جاء به فيقبل هذه صورة وا 
ن قال أنا ال أريدها نسيئة الشفيع يقول أنا مالي موجود وأريد أن آخذ الشقص بقيمته  شخص من أجل نفع آخر وا 

خمسين ألف وبيع إلى أجل بمائة وخمسين يقول أنا مستعد أن أعطيك الحقيقية يعني بدل من أن يكون النصف ب
اآلن خمسين ألف يلزم البائع األول أو ال يلزم نعم ال يلزم ألني أنا ال أبيع النقد أصال  يعني مقتضى ما تقدم أنه 

بمائتين  افترض مثال  أن المشتري مغرر به وباع عليه هذه األرض ،يدخل مدخال المشتري إذا كان يعجبه ذلك
ألف وهي ال تسوى إال مائة وقبض النصف مائة ألف ويقول هذه األرض ال تسوى إال مائة وما أعطيك إال 

يعني عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين ال يهدر مصلحة  ،خمسين يقول إذا كنت تريد ادفع أو اذهب
 وهذا أمر ملحوو في الشريعة. ،شخص على حساب آخر

ن طالت غيبته وليس عندنا حد تقطع فيه الشفعة(())قال مالك: ال تقط يعني جاء في  ع شفعة الغائب غيبته وا 
وأما الغائب  ،الحديث لكنه ضعيف وال شفعة لغائب وال صبي لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره

 ،يسقط حقهفإذا رضي بالبيع فإنه حينئذ  ،فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم بذلك ويرضى بالبيع
يعني ما يقال يمهل مثال  ثالث ويمهل شهر إلى أن يأتي  ،حد تقطع إليه الشفعة ))وليس لذلك حد عندنا((

لكن افترضنا انه لم يعلم المشتري بالبيع إال مثال  بعد سنة لما جاء وجد الشفيع قد  ،ويعرف حقيقة العائل ثم يشفع
الة يعني يدفع ما دفعه المشتري يعني هل تشريع الشفعة عمر في هذا النصف ما الذي يلزم في مثل هذه الح

ن شاء لم يشفع هو في الخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه األتعاب العظيمة ويدفع  والشافع للخيار إن شاء شفع وا 
المال ويجلس سنة عند صاحبه ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بل أعمار ومع ذلك نقول إدفع وأنت أحق 

الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة وهل نقول أنها تقوم في وقت الشفعة أو  يعني هل في
يأخذ المشتري جميع ما دفع نفترض أنه اشترى نصف األرض بخمسين ألف ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت 

ف قال ادفع قال المشتري ال مليون مثال  ثم لما جاء الشريك قال أنا أشفع قررت أن أدفع مليون وجميع التكالي
تسوى مليون ونصف نعم أنا ما تكلفت وال دفعت إال مليون لكن اليوم تسوى مليون ونصف ال يصير هذا نعم 

ويقول القول هنا والذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال وأنها تنتهي في وقتها والغائب يضرب له مدة  ،يصير
 ه ولذلك مالك يقول:ليس بذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك ينتهي يسقط حق

))قال مالك: في الرجل يورث األرض نفرا  من ولده ثم يولد ألحد النفر ثم يهلك األب فيبيع أحد ولد الميت حقه 
له عشرة أوالد مثال  وورثهم أرض واألرض  في تلك األرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه((

قيمتها مليون وكل واحد من العشرة نصيبه مائة ألف وواحد من هؤالء العشرة صار له أوالد ثم يهلك أب هؤالء 
يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من العشرة  ،األب الثاني ثم يولد ألحد هذا الذي ولد له هلك داألوال

ر بمائة ألف ثم واحد من هؤالء الخمسة باع مات عن خمسة أوالد هؤالء الخمسة ورثوا نصيب والدهم المقد
نصيبه هل األولى بالشفعة التسعة أو الخمسة هنا الخمسة أولى ألنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشقص ألن 

 ))فإن أخا البائع(( عندنا شركة كبرى وشركة صغرى والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها فقول مالك
 يعني من التسعة شركاء أبيه. شفعته من عمومته((يعني واحد من الخمسة ))أحق ب
 (())قال مالك: وهذا األمر عندنا



))قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليال  فقليال  
وا فيها(( أرض بين ثالثة واحد له النصف والثاني ل ن كان كثيرا  فبقدره وذلك إن تشاح  ه الثلث والثالث له وا 

السدس باع صاحب الثلث فقال صاحب السدس أنا أريد كل نصيبه من أجل أصير مثلك أصحاب أنصاف قال 
الثاني ال أنا لي النصف أشفع بثالثة أضعاف نصيبك فما للسدس ثلث النصف أنا أكثر منك نصيب فحقي من 

صاحب النصف يأخذ بقدر  قدر حصصهم((والشفعة بين الشركاء على )) الشفعة أكثر من حقك يقول مالك:
ن كان  حصته وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليال  فقليال  وا 

وا فيها ،كثيرا  فبقدره لكن لو قال صاحب النصف هذا الثلث الذي بيع لك شفع وأنا ما أحتاجه  ،وذلك إن تشاح 
ة بينهم هنا األمر ال يعدوهم.ونصير أنصاف أنا وأنت أو لي   نصفه ولك نصفه وهنا ما حصل مشاح 

يعني هم عشرة يشتركون في أرض فجاء واحد من  ))قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه((
هؤالء العشرة فاشترى نصيب واحد من التسعة الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي لكن إذا اشترى واحد من التسعة 

يقول نعم هو باع عليك لكن أنا لي أيضا  شفعة بقدر  ل أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي(())فيقو 
حصتي أنا لي التسع أو العشر فآخذ عشر ما بيدك من نصيب الشريك البائع ))ويقول المشتري إن شئت أن 

ن شئت أن تدعها فدعها فإن المشتري إذا خير  ها بهذا وأسلمه إليه وليس للشفيع تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وا 
يقول أنا محتاج بدل مالي التسع أنا أحتاج خمس فكون هذا الخمس ينثلم خذ الذي  إال أن يأخذ الشفعة كلها((

ال فال شيء له((  تشاء بالكلية أو دعه لي بالكلية هنا ظاهرة الصورة ))أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وا 
تقول لم يبقى لي إال الشيء اليسير ال يسوى التعب خذ الشفعة كلها أو اتركها لي كلها  يعني ما تقبل التجزئة

 فحينئذ يلزمه.
يعني بزرع مثال  أصل بناية أو ما أشبه  ))قال مالك: في الرجل يشتري األرض فيعمرها باألصل يضعه فيها((

وأسس لعمارة ))أو البئر يحفرها ثم  أي يضع فيها أصول ما يريده إما أن يكون بذر لزرع أو يكون أصول ،ذلك
أي يدرك فيها الشفعة ))فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه ال شفعة له فيها إال أن يعطيه  يأتي رجل فيدرك فيها حق((

ال فال حق له فيها(( وعرفنا في ما تقدم أنه إذا  فيها قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وا 
أنه يأخذ ما بذل ويأخذ أيضا  أجرته لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه األرض  تعب عليها ال شك

قلنا مثال  أن قيمة األرض خمسين ألف كالمثال السابق وعمرها بمليون عشرة أدوار أو عشرين دور  ،بعمارتها
وهي اآلن تسوى  تعب عليها مليون وخمسين ألف وأجرته مثال  خمسين ألف صار المجموع مليون ومائة ألف

على كل حال إن كان المشتري دلس وأخفى  ،مليون ونصف ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع قول مالك يوضح ذلك
حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب وهو على حقه وسأل عن األرض من له صلة بالمشتري مثال  

م يصير أي شيء وجعله يتأخر بالشفعة حتى عمر بلغه أنه اشتراها فالن فاتصل به مثال  وقال له لم نشتري ول
هذا ال يستحق أكثر مما دفع لكن كان األمر واضح ومكشوف واألرض بالعمارة تسوى أكثر مما دفع إليها فال 
أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها وهو األصل ألن ال ضرر وال ضرار نعم أثبت له حق الشفعة وأولى بها من 

والشارع منحه أن يكون أحق  ،عليها وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها غيره لكن ال يضر بمن تعب
من غيره أما أن يضر باآلخرين فالضرر ال يزال بالضرر هذا تعب عليها اشتراها شراء شرعي وأفرغها وهذا 



مارتها وقد تأخر وجلست الدراهم مدة سنة مثال  عند الشريك ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت ع
عند من يقول بأن الشفعة كحل العقال يمكن يصير أنه ال حد لها وال أمد وقد تبلغه أخباره  ،يكون يراه وهو يعمر

نعم الجار أحق بسقبه والشفيع له شأن لكن مع ذلك  ،يعني مثل هذا يراعى ويسقط نصيبه من الشفعة أصال  
مثل هذا يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمتها يضر بهذا الذل تعب وحبست أمواله لمدت سنة أو أكثر 

وهنا ما آلت إليه ألنه تضرر صاحبها اآلن دراهمه محبوسة لمدت سنة وهي تسوى يعني ما هو  ،مع الربح
مظلوم يعني في يوم من األيام أسف على ذلك باعها بنفس القيمة يعني ال يترتب عليه ظلم أبدا  وال شك أن هذه 

 جة تعبه هي أتعابه هذه الزيادة. الزيادة نتي
))قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم((يعني البائع ))أن صاحب الشفعة يأخذ 

يعني أنه قد يكون بين الشركاء شحناء وال يريد أن يبيعها كلها  بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له((
لما علم أن رجل مثال  الذي هو شريك في األصل يريد أن  ،سب من ورائهاعلى هذا الشخص يتفرد بها ويك

يأخذها كاملة استقالة قال أقلني وأنا ال أريد أن أبيع قال مالك: ليس ذلك له ألنه لن يضر مدفوعة له األموال 
ي ال يتحايل ألن هذا حق شرع سواء من المشتري أو من الشافع ))والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به((

 على إسقاطه وال يجوز أصال .
اشترى نصف دار مثال  أو  ))قال مالك: من اشترى شقصا  في دار أو أرض وحيوان وعروض في صفقة واحدة((

نصف أرض شقص ومع هذه األرض غنم ومستودع وبضائع وقال نريد أن نبيع عليك نصف األرض بما فيها 
فقط يقول أنا ال أريد  الشفيع شفعته في الدار أو األرض(( من عروض وحيوانات في صفقة واحدة ))فطلب

حيوانات وال أريد بضائع أنا ال أريد إال نصف األرض ))فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا  فإني إنما اشتريته 
 لماذا ألن الشفعة ))قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو األرض بحصتها من ذلك الثمن(( ،جميعا ((

إنما هي في الدور واألراضي ال في المنقول هذه ال شفعة فيها فما فيها الشفعة أصال  يثبت فيه في هذه الصورة 
 وما ال شفعة فيه أصال  فإنه ال تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة ))يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته((

)على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته يعني يقوم تقوم الحيوانات تقوم العروض وتحسب من القيمة )
قل لو كان في  بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن وال يأخذ من الحيوان والعروض شيئا  إال أن يشاء ذلك((

البيت مكتبة والمكتبة مشتركة بينهما والدار مشتركة فباع نصيبه بما في ذلك نصيبه من الكتب فجاء الشريك 
له يلزمك أخذ النصيب بما فيه من كتب مثال  يقول أنا ال أريد كتب مثل ما سبق تقوم الكتب ويشفع  ليشفع فقيل

إذا  إذا قبل المشتري الكتب على سبيل االستقالل فهو األصل إن لم يقبلها ال يمكن تفريق  ،في نصيبه من الدار
ال ترجع إلى البائع الصفقة في مثل هذا الدار على حده والكتب على حده إن قبلها المشتري  مثال  كان  ،وا 

نما مادام دخلت البيت نشتريها هناك أشياء في  ،المشتري عامي يقول أنا ال أشتري الكتب وال لي بها الزم وا 
العمارة بمثابة العروض الفرش مثال  واألثاث هل له أن يستثني يقول أنا ال أريد فرش وال أثاث مثل الكتب تدخل 

أن هذه كالمتصل يثبت تبعا  ماال يثبت استقالال والناس كلهم بحاجة إلى األثاث فالشفعة  في مسألة مالك أو نقول
تتبع في مثل هذا أو ال تتبع يعني هذه األمور من األثاث هي مثل الكتب التي نظرنا بأن تقوم أو مثل الحيوانات 

بارة عن حجر كبير في وسطه الفقهاء يمثلون بمثال الرحى وهو مكون من قطعتين معروف الرحى هو ع ،وغيرها



خشبة ويكون فوق حصاة بقدرها حجر كبير في وسطه ثقب يدخل فيه هذا العصا وفيه أيضا  عصا يدار بها 
القاعدة ثابتة يقول تبع البيت والثانية  ،وهي تطحن العيش وهي وسيلة الطحن إلى عهد قريب هذه هي الرحى

أو البد من الضرر في مثل هذا يعني واحدة ال تنفع فالبد  منقولة ال تتبع في الشفعة لكن تصور في مثل هذا
من الضرر في التفريق بين هذين األمرين ألن هناك أمور مركبة من شيئين أحدهما ال قيمة له البتة بدون اآلخر 

 على كل حال ما أمكن فصله واإلنتفاع به ،المقصود أن هذه األمور في بفريقها فيه ما فيه ألنه البد من التضرر
على حدته ال يدخل وذلك في البيع مثال  المشتري حين ما يتجول في البيت ويقال هذا البيت بخمسمائة ألف 
يقول الطرف الثاني اشتريت وفي ذهنه أن األثاث تابع وعند البائع أن األثاث غير تابع القول قول المتصل له 

ع مضحكة أحيانا  يأتي بسيارته إلى الحراج وهناك قضايا تحصل من هذا النو  ،حكم البيت والمنفصل ليس له حكم
ويفتح الحقيبة وفيها أثاث ويحرج مائة مائتين وثالثمائة ويأتي المشتري وينزل هذا األثاث في محله يحصل هذا 

 كثير في النزاع عند الناس لكن هذا شيء مستثنى عرفا  فمثل هذا ال يتبع في البيع.
هذه األرض مثل ما مثلنا العشرة ))فسلم بعض من له فيها  ة(())قال مالك: ومن باع شقصا  من أرض مشترك

قال أنا بعت مثل بيعك خمسة مثال  قالوا موافقين على البيع وأربعة قالوا ال نريد نشفع ))وأبا  الشفعة للبائع((
ل نصيب لكن هؤالء األربعة يقولون ال نتحم بعضهم إال أن يأخذ بشفعته إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها((

كامل نحن ال نشفع إال بقدر نصيبنا ال نتحمل إال بقدر نصيبنا ))إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له 
 ألن كما تقرر مرارا  أن الشرع ال ينظر إلى مصلحة أحد على حساب اآلخر. أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي((

هم حصته وشركائه غيَّب كلهم إال رجال  فعرض على ))قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحد
هم عشرة مثال  فباع واحد  الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي((

منهم نصيبه وشركائه التسعة غائبون كلهم غيَّب إال رجل واحد حاضر منهم فصار ثمانية غائبون وواحد بائع 
الشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي أنا أشفع بحصتي أنا أشفع بالعشر فقط ألن وواحد حاضر أن يأخذ ب

نصيبي العشر وأنا ليس عندي استعداد أن أشفع بالنصيب كامل وأدفع القيمة كاملة ثم إذا جاؤوا قالوا مالك إال 
لبيع معلق هنا ))حتى نصيبك نحن نريد أن نشفع مثلك قال أنا أشفع بالعشر قالوا ال تشفع بالجميع لئال يبقى ا

ن تركوا أخذت جميع الشفعة(( أنا ال أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم  يقدموا فإن أخذوا فذلك وا 
به يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس األموال يأخذون مثال  من 

سهم ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه ألف زيد عشرين ألف حتى يخصص له ما يستحقه من أ
ونصف ويردون عليه ثمانية عشر وخمسمائة وهذا حاصل استفادوا منها خالل الستة أشهر وبعد ذلك لم 
يخصصون إال هذه األسهم اليسيرة فيقول أنا ما أريد أن أعلق أموالي أشتري الشقص كامل ثم بعد ذلك إذا قدم 

 ال العشر هذا هو نظير التخصيص في األسهم.من السفر ال يحصل لي إ
يعني األمر  ))قال مالك: ليس له إال أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركائه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا((

ألن المشتري يتضرر فال  ؟لماذا إليهم ألن حقهم ال يسقط ))فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فال أرى له شفعة((
 فيع هذا على حساب المشتري.تالحظ حال الش

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) الشفعةكتاب  -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
شرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على أ

 أجمعين،
 اللهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم

 باب ما ال تقع فيه الشفعة: -رحمه هللا-قال المصنف 
 -عالى عنهرضي هللا ت-قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان 
 قال: إذا وقعت الحدود في األر  فال شفعة فيها وال شفعة في بئر وال في فحل النخل.

 : على هذا األمر عندنا.-رحمه هللا-قال مالك 
 قال مالك: وال شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح.

 قال مالك: واألمر عندنا أنه ال شفعة في عرصة الدار صلح القسم أو لم يصلح.
قال مالك: في رجل اشترى شقصا  من أر  مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما 
باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك ال يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا 

 وجب له البيع فلهم الشفعة.
فيه يديه حينا  ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا  بميراث إن له الشفعة وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا  فتمكث 

إن ثبت حقه وأنما أغلت األر  من غلة فهي للمشتري األول إلى يوم يثبت حق اآلخر ألنه قد كان ضمنها 
لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو 

و هما حيان فنسي أصل البيع والشراء بطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له المشتري أ
ن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك  وا 

م ينظر إلى ما زاد في حق صاحب الشفعة قومت األر  على قدر ما يرى أنه ثمنها ويصير ثمنها إلى ذلك ث
األر  من بناء أو غراس أو عمارة ويكون على ما يكون عليه من ابتاع األر  بثمن معلوم ثم بنا فيها 

 وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك.
قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت 

 يس عليهم فيه شفعة.قسمه ثم باعه فل
قال مالك: وال شفعة عندنا في عبد وال وليدة وال بعير وال بقرة وال شاة وال في شيء من الحيوان وال في ثوب 
وال في بئر ليس لها بيا  إنما الشفعة في ما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من األر  فأما ما ال 

 يصلح فيه القسم فال شفعة فيه.



ما أن يسلم قال مالك: ومن  ما أن يستحقوا وا  اشترى أرضا  فيها شفعة لناس حضور فليرفعوهم إلى السلطان وا 
له السلطان فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا 

 يطلبون شفعتهم وال أرى ذلك لهم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،مينل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العال
بعد أن ذكر في الباب األول باب ما تقع فيه  : باب ما ال تقع فيه الشفعة((-تعالى رحمه هللا-))يقول المؤلف 

 الشفعة وما تدخله الشفعةل ذكر ما ال تقع فيه الشفعة.
 -رضي هللا تعالى عنه-بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان ))قال يحيى قال مالك عن محمد 

وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح ))فيها وال شفعة في بئر  إذا وقعت الحدود في األرض فال شفعة(( قال:
قسمه ألنه يريد أن يحصر الشفعة في ما يمكن  ،كيف تكون الشفعة في البئر وفي الفحل وال في فحل النخل((

وتقع فيه الحدود على ما سيأتي وأيضا  البئر وفحل النخل ال يمكن بيعه مستقال  إال باألرض ألنه يباع تبعا  أو 
تباع األرض تبعا  له فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن األرض التي تحويه تبعا  له السيما البئر الذي ال 

له فهذا من المنقول الذي ال شفعة به عند عامة أهل العلمل وكأن يمكن نقله أما بنسبة لفحل النخل التي يمكن نق
جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفع وما ال شفعة فيه  -تعالى رحمه هللا-اإلمام 

فما أمكن قسمه وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة وبعد ذلك أي بعد القسم وتحديد الحدود ورسم 
لمراسيم فإنه حينئذ ال شفعةل والبئر وفحل النخل ال يمكن أن تقع فيه الحدود وحينئذ فال شفعة فيه كأنه انطلق ا

من هذا الخبر يعني قعد بقول عثمان أن الشفعة إنما تكون فما يمكن أن تقع فيه الحدود ويمكن قسمته أما ما ال 
 يمكن قسمته فإنه ال شفعة فيه.

أي عنده في المدينة وعلماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون  : على هذا األمر عندنا((-رحمه هللا-))قال مالك 
 بهذا.

أي مثال  يشتركون في طريق يصلح القسم فيها  ))قال مالك: وال شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح((
ألنه إذا باع  ، يمكن لماذاأو لم يصلح يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما سواء كان من الممكن قسمه أو ال

صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص يعني مثال  عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد فباع 
داره بطريقها فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق ويترك الدار هو ال يريد أن يشفع في الدار يريد أن يشفع في 

ته ألن نصفه له بالملك األول والثاني يريد أن يشفع فيه فكيف يصل المشتري الطريق يقال له ال ولو أمكن قسم
إلى داره طرق منها الواسع ومنها الضيق كانوا يحددون الطرق بسبعة أذرع أي بثالثة أمتار ونصف لما كانت 

ن وأمام وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة لكن اآلن ثالثة أمتار ونصف ما يستفاد منه وأمام المسجد اآل
المحراب طريق عرضه متر هذا ال يمكن قسمه بالكلية ألن هذا جعل ممر ألصحاب البيوت التي في الشارع 
المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة فمثل هذا ال يمكن أن يشفع فيه ونقول في مثل ذلك لو كان الطريق 

حب البيت إلى بيته الذي اشترى لو شفع في مملوك إلثنين ويمكن قسمته ألنه يؤدي إلى سد الطريق عن صا
 البيت ثبت الطريق تبعا  لها على القول بأن الجار له أن يشفع.



العرصة هي الساحة التي  ))قال مالك: واألمر عندنا أنه ال شفعة في عرصة الدار صلح القسم أو لم يصلح((
ساحة يبيع مواقف السيارات لكن إذا تكون أمام البيوت شخص مثال  يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي ال

ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خاللها غصب تصرف يعمل كالغير وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم 
 فال شفعة.

اشترى مثال  نصف أرض أو ثلث  ))قال مالك: في رجل اشترى شقصا  من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار((
الخيار مدة شهر ))فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة أرض أو ربع أرض على أن يكون له 

قبل أن يختار المشتري إن ذلك ال يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم 
ا ألن يعني قبل مضي الشهر ال يجوز لهم الشفعة وبعد مضيه ولزوم البيع ووجوبه فإنه لهم أن يشفعو  الشفعة((

الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة من خصم الذي يريد أن يشفع المشتري واآلن لم تدخل في ذمة 
المشتري ليكون خصم له هي ما زالت على مالك البائع في مدة الخيار العين للبائع وليست للمشتري وهو ما زال 

لمشتري بأن يتنازل عن األرض له بقيمتها هنا من شريكا  له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة له أن يطالب ا
ال لو لم يقل ذلك قلنا تلغا الشركات كلها لو قلنا خصمه شريكه ألغينا  يطلب اآلن خصم المشفع المشتري وا 
الشركات كلها وكل الناس يريدون أن يشفعوا مع شركائهم لكنه أقدم على هذه الشركة مع ووجود هذا الرجل 

ال سقط المشارك له إن باع ه ذا الشريك حصته ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه فيعرض عليه إن أرادها وا 
نفترض أن  ،حقه إن باعها من غير عرض على طرف ثالث فليشريك أن يشفع لكن متى يشفع إذا ثبت البيع

م أنا صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له لمدة شهر اشتراها ثم قال بعد مضي نصف شهر أو عشرين يو 
رجعت عن كالمي ثم جاء المشفع إلى صاحب األرض مادام صاحبك ال يريدها أنا ال أريدها نقول ليس له ذلك 
ما كون الشريك يبيع عليه هذا األمر سهل األمر ال يعدوهم وليس له أن يلزم الشريك كما أن له  إلزام الشريك وا 

 أن يلزم المشتري.
اشترى أرض ومكثت سنة مثال  ))ثم يأتي رجل  مكث فيه يديه حينا (())وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا  فت

كانت هذه األرض مملوكة من أكثر من شخص من هؤالء  فيدرك فيها حقا  بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه((
مورث هذا الرجل الذي أتاه وأدرك هذه األرض فيحل محل مورثه فيكون شريكا  في أصلها فله حق الشفعة إن 

قه وهذا أمر البد منه الذي ال يثبت ال يترتب عليه أحكام ))وأنما أغلت األرض من غلة فهي للمشتري ثبت ح
األول((الذي مكثت في يده سنة ولم يطالبه أحد بها ))إلى يوم يثبت حق اآلخر((يعني طول هذه السنة وذاك 

فمادام ضامن له لو تلفت فإنما له  الرجل يستغلها وله الغلة ألنه ضامن له والخراج بالضمان والغرم مع الغرم
غلتها شريطة أن ال يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء ظاهر أو ليس بظاهر لكن لو عرف أنه فيه شركاء 
لهذا البائع ليس له ذلكل شخص طلب أرض من ولي األمر فأمر أن تعطى له هذه األرض في المكان الفالني 

ي في بلدية من البلديات سكت على هذه األرض ويعرف أنها صرفت وحدد المكان المسئول عن قسم األراض
لفالن فجاء فالن يطالب قال جاءنا لك أمر ونطبقه لك فطبق له غير هذه األرض أرض بعيده ال تسوى شيئا  
وسور هذه األرض واستغلها لمدة عشر سنين ثم علم صاحب األرض فماذا يصنع الذي هي له في الحقيقة 

ا معينة فلما جاء إلى البلدية قال نعم جاء إليك أمر صحيح لكن نطبقه لك وهذه الخريطة ننظر والمأمورة له به



لك أرض بيضاء تريد في هذا المكان مثال  في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق ثم يختار أحدهما وبعد بضع 
البعيدة هذه باإلحياء سنين عرف أن أرضه في القلب وصاحب البلدية مسور هذه األرض ويستغلها يملك الثاني 

إذا تصورنا أحياها عمرها أو زرعها يملكها باإلحياء يعني كسب عليه في أول شيء واألولى للتعيين يملكها 
بالتعيين وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها عليه أجرة المثل لمدة عشر سنوات ويكون عليه أيضا  التعزير ))ألنه 

غراس أو ذهب به سيل قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من 
البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والشراء بطول الزمان((نعم يوجد هناك بيوت قديمة فيها ناس 

ل فالن تعاقبوها فهل يطالبون بوثائقها مثال  توارثوها من مئات السنينل نعم في بيت في مكة تداعاها آل فالن وآ
كل يتداعونها وليس بأيديهم ما يثبت ال هؤالء وال هؤالء والقاضي احتار وغرائب اإلتفاق أن هذا القاضي اشترى 
كتب وهو يتصفح هذه الكتب ووجد دعوة زواج في البيت نفسه مكتوب عليه في بيت آل فالن وهذا الزواج قبل 

و بيده طرف الخيط فانحلت المسألة لكن طول خمسين سنة هذا حاصل وواقع فلما ذهب إلى المحكمة اآلن ه
الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان فالبائع ينسى أو المشتري ينسى السيما مع عدم الكتابة أو مع 
تلف الكتابة وهذه األوراق يعتريها ما يعتريها ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى األوراق القوية األوراق التي 

الزمان فاألمالك ذات األثمان الغالية يكتبونها في هذه فالعوام يسمونه ورق معشر والمعروف تصبر على مر 
عند أهل اإلختصاص بالكتان ورق الكتان اآلن عندنا صحيح البخاري من مائة وعشرين سنة كأنه هذا ورق متين 

أرض في مكان واألرض  ال يؤثر فيه الزمن فيكتبون هذه العقود بمثل هذه الورقل فشخص من األشخاص اشترى 
كبيرة فأوقفها مقبرة وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة قد أوقفت األرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا 
ارتفعت قيمة األرض عشرة أضعاف أو أكثر فاعتراه الضعف اإلنساني فألصق ورقة خلف هذه الورقة وباع 

غرب يعني كيف ورق قوي وملصق بورقة وقال ما الداعي إللصاق األرض فأتى إلى القاضي ليفرغها القاضي است
هذه الورقة قال هذا ألجل تحفظ هذه أرض ثمينة ويلزم أن نحفظها بورقتين وممكن أن نطرح عليها ثالثة القاضي 
صار عنده شيء من النباهة وأنا سأفك هذه الورقة الملصقة بطريقة ما فكت الورقة فلما فكها وجدها وقف قال 

لديك شيء األرض وقف وقد خرجت من عندك فخسر الدنيا واآلخرة رجع في نيته واألرض وقف فال شك  ليس
أن هذه األمور مع طول الوقت تنسى ولذلك البد من الكتابة السيما ما يكون في ذمة الشخص البد أن يكتب 

يضيع الحق ))قال فإن طال  جميع ما عليه وهذه هي الوصية الواجبة فيكتب ما في ذمته لئال تقتربه المنية ثم
الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والشراء بطول الزمان فإن 

ن كان أمره على  الشفعة تنقطع(( اآلن أصل الملك يكاد ينقطع فضال  عن الشفعة ))ويأخذ حقه الذي ثبت له وا 
يعني العهد قريب ما نسي ))وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه((

بذلك حق صاحب الشفعة((اآلن إذا باع البائع وقبض الثمن باع نصف األرض مثال  مائة ألف واستلمه وصرفه 
ت أو غيبه قال تلف وأنفق كيف تكون الشفعة المشتري يطالب البائع بالثمن لكن ال يعرض حقه للضياع ))قوم

األرض على قدر ما يرى أنه ثمنها((كم تستحق األرض مثال  قال له بكم بعت قال ما أدري بكم فجمع أموال 
وغيرها وقال هذه بدل أرضك يريد بذلك يريد أن يقطع الخط على صاحب الشفعة ألنه يستكثر هذه األمور فيقول 

مثال  أحدهم يسأل اآلخر بكم اشتريت هذا  إنه ال يطيقها تقوم األرض ألن بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن



الكتاب يقول نسيت وهو في األصل لم ينسى إنما يريد أن يخفي على من يريد الشراء ليكسب من ورائه أو يريد 
الشفاعة ليبطل شفاعته ))قومت األرض على قدر ما يرى أنه ثمنها((وتكون حينئذ إن كانت بربح فهي من 

 قال أنا اشتريتها بسيارات وقطع أراضي وفلوس وأطعمة واألرض لم تسوى إال هذه األرض مثال   ،نصيب المشتري 
خمسمائة ألف هل تأخذها بقيمتها أو ال ))ويصير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في األرض من بناء أو 

صاحب  غراس أو عمارة ويكون على ما يكون عليه من ابتاع األرض بثمن معلوم ثم بنا فيها وغرس ثم أخذها
الشفعة بعد ذلك((يعني المقصود تضاف هذه األمور على قيمة األرض ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك يعني 

 بغراسها إذا أرادها بغراسها وبتكاليفها يأخذها.
))قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت 

معنى هذا الكالم يعني قسموه قبل أن يقتسموه يعني قبل أن يؤول إليهم  يس عليهم فيه شفعة((قسمه ثم باعه فل
يعني لو افترضنا أن أرض بمليون ريال مات عنها أحدهم  ،لإلرث ألنهم ما ملكوهل وكيف ينكسر مال الميت

 ،تباع جميع أو تقسموأوالده عشرة فإن قسمت هذه األرض بين العشرة ضاعت فالعشر ال يسوى وال خمسين ألف 
فلو قال أحدهم أنا أريد البقعة ولول مثل ناس لهم أرض بالمدينة وعددهم كثير جدا  ورثة فقالت عجوز منهم أنا 

 أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة أنا ال أتنازل عنه يعني هنا يباع على الجميع فلو فرق تضرروا وانكسر هذا.
ألن هذه األمور ال تتضرر بالشركة   وليدة وال بعير وال بقرة وال شاة(())قال مالك: وال شفعة عندنا في عبد وال

وهي أمور منقولة والجمهور على عدم الشفعة فيها ))وال في شيء من الحيوان وال في ثوب وال في بئر ليس لها 
أنه  يعني ال يتبعها أرض ألن الشفعة في األصل إنما هي في األراضي ))إنما الشفعة في ما يصلح بياض((

أخذا  من مفهوم قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة فالذي ال  ينقسم وتقع فيه الحدود من األرض((
يدخل فيه التقسيم ومعرفة الحدود وتصريف الطرق ال يصلح للشفعة ))فأما ما ال يصلح فيه القسم فال شفعة 

 فيه((.
اشترى مثال  نصف هذه  فليرفعوهم إلى السلطان(())قال مالك: ومن اشترى أرضا  فيها شفعة لناس حضور 

األرض والشريك حاضر أو شركاء حضور وهو مستعجل على هذه األرض يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله 
ويتوقع أن يشفعوه بعد أن يتعب على هذه األرض هذا على قول بأن الشفعة على التراخي وأما إذا قلنا أن الشفعة 

مثل هذا الكالم لن إذا خشي أن يشفعوا ألن بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد  كحل العقال هذا ال يتجه
ألخيه يقول اجعلوه يتعب ثم بعد ذلك نأخذها منه إذا خشي من هذه يرفع أمره إلى السلطان يقول أنا اشتريت 

ال  عن العمارة أرض فإن كان لهم نظر في شفعه فليتقدم اآلن قبل أن نتعب عليها واإلفراغ هو المتعب فض
ما يسلم له  والزراعة وغيرها إذا كان لهم نظر فمن اآلن ))فإما أن يستحقوا((أي يأخذوا األرض بقيمتها ))وا 
السلطان(( يقول له أكمل وهم ليس لهم شيء ))فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا 

هم وال أرى ذلك لهم((يعني طال طول بين تركوه حتى عمر وانتهى ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعت
حتى إذا كان القول بأنه على التراخي فالتراخي له حد ال يعني أن الضرر ال يزال بالضرر حينئذ عليهم أن 
يبادلوا بالشفعة إذا تراخوا يومين أو ثالث أو شيء من هذا شيء يسيرل على القول بالتراخي لهم ذلك لكن ال 

ني أنه إذا تورط المشتري وخسر عليها خسارة قال لنا الشفعة ))فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد يع



 ،ألنهم أرادوا به اإلضرار علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم وال أرى ذلك لهم((
تنزل فيقول الحمد هلل الذي أخلصنا منها يمكن  ألن بعض الناس ينتظر وينظر ماذا يكون عليه يمكن األرض

 ترتفع ويقول لي الشفعة فال شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات.
 ومن هنا قد نكون أنهينا الكالم على المعامالت.

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هللا الرحمن الرحيم بسم
 (1كتاب األقضية ) -موطأ شرح: ال

 باب: الترغيب في القضاء بالحق
 عبد الكريم بن عبد هللا الخضير الشيخ:

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 .سم
 أحسن هللا إليك.

له وصحبه نبينا محمد وعلى آ ،الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
 .أجمعين

 واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،ه عنا خير الجزاء، واجز اللهم اغفر لشيخنا
 : -رحمه هللا-قال المصنف 

 كتاب: األقضية 
 باب: الترغيب في القضاء بالحق

-ت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن
نكم تختصمون إلي ،))إنما أنا بشرقال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -وسلم صلى هللا عليه  ،وا 

فمن قضيت له بشيء من  ،فأقضي له على نحو ما أسمع منه ،فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بع 
 فإنما أقطع له قطعة من النار((. ،حق أخيه فال يأخذن منه شيئا  

 -رضي هللا تعالى عنه-عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب  وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد
وهللا لقد قضيت  :فقال له اليهودي ،فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له ،اختصم إليه مسلم ويهودي

إنا نجد أنه  :فقال له اليهودي ؟وما يدريك :ثم قال ،رةبالدِ  -رضي هللا عنه-فضربه عمر بن الخطاب  ،بالحق
 ،دام مع الحق ضي بالحق إال كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ماليس قا  يق

 فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  ،الحمد هلل رب العالمينل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 بعد:
 : -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

 ضيةكتاب: األق
 إيش؟ واألقضية جمع قضاءل مثل  ،الكتاب مر تعريفه مرارا  

 طالب:......
أوله مكسور وال مضموم، ال تقل لي: سقاء وال فناء وال دعاء، نقول: وال دعاء ألن هذا قضاء ال، ال تجب لي 

 مفتوح األول، وذا مضموم، وهنا مكسور. 



 خباء. طالب:
ال بالكسر؟   وخباء بالفتح وا 

 قباء، نعم. 
 خاااااااااااااااااااااط لااااااااااااااااااااي عماااااااااااااااااااارو قباااااااااااااااااااااء
 فاساااااااااااااااااااااااااألوا النااااااااااااااااااااااااااس أشاااااااااااااااااااااااااعري 

 

 لياااااااااااااااااااااااااااااااات عينيااااااااااااااااااااااااااااااااه سااااااااااااااااااااااااااااااااواء 
 ماااااااااااااااااااااااااااديح هاااااااااااااااااااااااااااذا أم هجااااااااااااااااااااااااااااء؟

 

ال يذم؟ عمرو هذا أعور العين، وهو يقول: ليت عينيه سواء.  هو يمدح وا 
 ..طالب:....

 أو الفتحة الثانية....، نعم.
 طالب:......

ن كان رديء فهو ال، حسب جودة الخياطة ورداءتها، إن كان أجاد الخياطة فهو يدعو له  بأن بيصر بالعوراء، وا 
يدعو عليه بالعمى، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد ال يمكن أن يصل إلى 

ال هجاء؟ يقول:  المقصود، وال يدري هل هو مدح أو هجاء؟ هو مدح وا 
 خاااااااااااااااااااااط لااااااااااااااااااااي عماااااااااااااااااااارو قباااااااااااااااااااااء
 فاساااااااااااااااااااااااااألوا النااااااااااااااااااااااااااس أشاااااااااااااااااااااااااعري 

 

 لياااااااااااااااااااااااااااااااات عينيااااااااااااااااااااااااااااااااه سااااااااااااااااااااااااااااااااواء 
 م هجااااااااااااااااااااااااااااء؟ماااااااااااااااااااااااااااديح هاااااااااااااااااااااااااااذا أ

 

هذا الذي ال يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح أو هجاء، فالقباء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذا 
ناء، ودعاء ، أسقية، لواء ألوية، المقصود أن هذه الزنة لهذه الزنة قباء، ولو كسر أوله أو ضم كسقاء، ووعاء، وا 

ختلف عن الفتوى التي هي وبهذا ين الحكم الشرعي مع اإللزام به، الصيغة، ولو اختلفا ضبط أولهال والقضاء بيا
ل عالما  في حكم مسألة، هل معنى هذا أنه إذا سأمعنى من غير إلزام؟ إيش مجرد بيان الحكم من غير إلزام، 

نما  ،اال ليس المعنى هكذ ؟نه ال يلزم به شرعا  ألله الخيرة في ذلك  هلبالتحريم أنه يختار  وقال له بالوجوب أو وا 
 ،ويلزم بتنفيذه ،فالمفتي يبين له الحكم ويتركه بينما في القضاء يبين له الحكم ،المراد أنه ال يتابع في تنفيذ الحكم

  ؟وعلى هذا أيهما أفضل الفتوى أو القضاء، ويتابع على هذا التنفيذ
 .......طالب:

َ  وقاضيا  فهل يقولن يكون لئ مؤهليعني يعني مثال  لو خير إنسان وهو صالح لألمرين   َ األفضل  :مفتيا 
، والقضاة وأنه مزلة قدم ،الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء :أو يقول ؟القضاء فنختاره على الفتوى 

 جاء في القضاء التنفير منهل  ،فيها مثل ما جاء في القضاء ا جاءما نهثالثةل الفتوى أيضا  لك
  يا شيخ؟ طالب: من حيث شمول الفتوى 

، اللهم صل فهو معا  في الفتوى وفي القضاء، ألمرين في اأن الوظيفة النبوية  :أوال  فتوى وزيادة  قاض  وهو مفت 
 وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

ورغم ما جاء في  ،والعكس ،ثم بعد ذلك ينظر في الشخص نفسه بعض الناس الفتوى أفضل له من القضاء
ولذا الباب األول باب الترغيب في القضاء  ،أيضا  جاء الترغيب فيه ه مزلةالتنفير من القضاء والتحذير منه وأن

فالذي  ،ي تعيين القاضي والقضاء فرض كفاية على األمةعنوال شك أنه أ  ،القضاة ثالثة واحد في الجنةو  ،بالحق



 ،بفرض العين يقوم به ويسقط الفرض على األمة من أهل العلم من يرى أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام
هل فسيما إذا لم يكن له أخ يقوم مقامه  ال ،هذا متعين عليهمثال ، فعلى هذا لو تعارض القضاء مع بر الوالدين 

جماهير أهل العلم على أن ؟ هذا فرض عين وهذا فرض كفايةالقضاء القيام برعاية الوالدين وبرهما أفضل أو 
وفرض الكفاية مشاع  ،رض العين متعين على الشخص بذاتهألن ف ؟لماذا ،فرض العين أفضل من فرض الكفاية

ألن  ؛ولذا داللة العموم أضعف من داللة الخصوص، واألمر المشاع أمره أخف من األمر المتعين ،في األمة
، فالجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية ،والخصوص في الفرد نفسه ،العموم مشاع في أفراد
 .ض الكفايةبل أوجب وألزم من فر 

ألن فرض الكفاية فيه إسقاط  ؛ووالد إمام الحرمين الجويني يقول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين
فعلى هذا القضاء  ،وأما فرض العين فليس فيه إال إسقاط الواجب واإلثم عنه بمفرده ،عن غيرهو الواجب عنه 

وهي وظيفة ولي  ،ويحسم النزاع بينهم والخالف ،بد من أن يوجد من يقضي بين الناس وال ،فرض كفاية اتفاقا  
ثم بعد ذلك لما توسعت  ،قاموا بها ،وقد قام بها الخلفاء في صدر اإلسالم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ،األمر

  .األمور وكثرة التبعات صار ولي األمر ينيب ويعين القضاة يقومون مقامه
 .......طالب:
 .ينيب اإلمام في هذا الباب تيج إلى التعيين والنيابة عنلما توسعت األمور واح :قولنعم، أ

عليه -المقصود أنه من أوجب الواجبات على ولي األمر أن يعين من يقضي بين الناس بحكم هللا وحكم رسوله 
وجاء في الحكم بغير ما أنزل هللا  ،وال يجوز بحال أن يحكم بغير ما أنزل هللا وحكم هللا ملزم، -الصالة والسالم

( سورة 11)] }َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل َّللِاُ َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ، وجاء فيه:ا جاء من نصوص الكتاب والسنةم
بد من تعيين من  فال ،فاألمر ليس بالسهل [( سورة المائدة47)] }اْلَفاِسُقوَن{ [( سورة المائدة45)] }الظَّاِلُموَن{ [المائدة

ومعرفة وخبرة  ،أن يكون على علم من الكتاب والسنةب ،وأن يكون هذا المعين تبرأ الذمة به ،اسيفصل بين الن
}َفاَل َوَربَِِك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِِموَك ال بد ما يقضي به هذا القاضي ، ببد من الرضا بما يقضى وال ،بهذا الشأن

مَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِِموْا َتْسِليم ا{ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي ا مِِ  .[( سورة النساء09)] َأنُفِسِهْم َحَرج 
فضال  على بالقضاء، عدم الرضا ، ويظهر هذا حتى في مجلس القضاء حال كثير من الخصوم منونالحظ 

اب االعتراض ألن ب ؛إن فتح باب االعتراض إعانة على عدم الرضا :وقد يقول قائل ،التسليم التام المطلق
هل هذا  ،يكتب الئحة إعتراض وترفع للتمييز ،القاضي بين اثنين للمقضي عليه أن يعترض ، إذا قضىمفتوح

  ؟يعين على عدم الرضا أو ال يعين
 .......طالب:
 كيف؟
 .......طالب:
 نعم؟

 .......طالب:



ضرورة  أنه إذا زادت الحاجة إلى و  ،ةن هذا األمر احتيج إليه لما ازدادت الحاجة إلى كثرة القضاإ األول: قولال
أقرب من غيره إلى هذا المنصب لكن ال إلى شخص هو أمثل من غيره و يحتاج يختار وقد قد عدد القضاة أنه 

يلزم مع ال  ،ال يلزم أن يكون على خبرة تامة بنسبة تسعين أو ثمانين بالمائة ،يلزم أن تتوافر فيه جميع الشروط
 .لد ما فيه إال قاض واحد ينتقى أعلم ما في البلد وينتهي اإلشكاللكن لما كان الب ،الكثرة

احتيج إلى أن ينزل عن  ،وصار القضاة باأللوف ،وكثرة مشاكل الناس ،لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق
يعني لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية لهذه  ،الشرط الشرعي ضرورة هذه

وقد يكون  ،قد ال نجد إذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤالء القضاة فاحتمال الخطأ وارد ،داد الهائلةاألع
ففتح الباب  ،هذا القاضي ليسددهمن فاحتيج إلى هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم  ،وروده ملحوو

ذا احتيج إلى هذا العدد الكبير من  ،ةالحاجة داعية إلى كم هائل من القضا :أوال   ،لالعتراض من هذه الحيثية وا 
يعني كلما تزداد الحاجة إلى شيء  ،هذه أمور ضرورية ،نجدما ال ، وا  بد أن نتنازل في الشروط القضاة ال

ألننا لن  ؛بد أن نتنازل عن بعض الشروط إذا احتجنا إلى ألوف من القضاة فال ،المسألة مسألة عرض وطلب
ذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل ،وافر الشروطنجد هذا الكم الذي نريده مع ت لهذا  ن ينتقون الذي نعم ،وا 

والمسألة اجتهادية مسألة االختيار  ،وأولى الناس بذلك ،من أمثل الموجودينو  ،شك أنهم خيار الناس المرفق ال
كون منطبقة من وجهة ألن المعايير التي يختار بواسطتها القضاة قد ت ؛قد تطابق الواقع وقد تخالفه اجتهادية

شك أن  وعلى كل حال ال ،المسألة اجتهاد ووجهة نظر ،وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فالن ،نظر فالن
 ،ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب ،يبذلون الجهدأنهم الرفق هذا على ئتمنوا من ا

وهذا يجعل حكم القاضي  ،ضعف في تطبيق بعض الشروطمن بد أن يوجد شيء  لكن مع ذلك مع هذه الكثرة ال
بد أن يوجد شيء ولو في  ال ،والتنازل النسبي عن بعض الشروط ،مع وجود هذا الكم الهائل من هؤالء القضاة

الرضا إيش وعلى كل حال  ،نفوس المتخاصمين مما يفتح لهم المجال أن يرفعوا األمر إلى من هو أعلم منهم
ا}ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأن؟ ألن في سليمالرضا والتمعنى   ،قدر زائد [( سورة النساء09)] َوُيَسلُِِموْا َتْسِليم ا{{ }ُفِسِهْم َحَرج 

هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو  مما قضيت ا  في أنفسهم حرج ون ال يجد ؟هذاإيش معنى 
ال ال؟ ما جبلت على هذا، ال بد أن يجد س جبلت على هذا و النف؟ عني أنه ال يجد في نفسه أدنى حرج؟ بمعليه وا 

يعني القلب تجرد من كل ما يقتضي الشركة، لكن  ،شك أنه تجرد هلل لكن هذا كمال، إذا وجد الفي نفسه، 
أن  -جل وعال-وهذا موجودل يعني من حكم هللا  ،واالنتصار للنفس ،النفوس جبلت على أن يكون الحق لها

، وأن ال تجدي بد أن ترضى بهذا الحكم ال :هل نقول ؟زوج أربع زوجات، لكن ماذا عن المرأةالرجل له أن يت
األمر ال أو رابعة أو اقتصر عليك ثالثة  وأثانية  سواء أخذأنه ا ؟ و مطلق كامال   ا  وتسلمي تسليم بنفسك شيئا  

 ؟ نعم؟يختلف
 .......طالب:

 ؛وعليها أن تحتسب وتصبر ،مصلحةعين الوأنه  ،هو الحق وأنه ،الحكم الشرعيأن هذا تعترف ب أنهاالمقصود 
، ولو خالف ما عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم ،ل وكذلك المقضي عليه-جل وعال-ألن هذا حكم هللا 

 في نفسه، نعم؟



 .......طالب:
 ،لقاضيوقد يكون أعلم من ا ،من الخصوم من عنده علم ،سيما لو كان عنده شيء من العلم إذا وجد الهو 

فهو معذور، والحديث األول  ،والقاضي اجتهد وبذل وسعه ،فرأى أن حكم القاضي ال يتفق مع القواعد الشرعية
ن ولو أخطى ومع ذلك له أجر على اجتهاده  ،يدل على أنه معذور ))إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وا 
لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من  ،الحكم وتبرأ ذمته بهذا ،وعلى كل حال هو معذور أخطأ فله أجر واحد((

ذا اعترض عليه قلنا، ؟ال يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم القواعد الشرعية ما بد  نك ما رضيت والإ وا 
يَما }فِ فالتحكيم حصل  [( سورة النساء09)] {ْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِِموكَ }َفاَل َوَربَِِك اَل يُ : يعني مدلول اآلية؟ أن ترضى

مَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِِموْا َتْسِليم ا{ ا مِِ هذا خاص  :هل نقول [( سورة النساء65)] َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 
 ،وأن ما عداه محل للخطأ ،وال بد أن يرضى بحكمه ويسلم تسليما   ؟المؤيد بالوحي -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي 

يعني في بعض  ،وقلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة من هو محل إشكال ؟تقصيرومحل لل
يعني أهل العلم ما  ؟من أهل العلم م من هويوجد من الخصو إال ، هأحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم من

ن حكم القاضي غير فإذا تصور هذا الخصم الذي هو من أهل العلم أعندهم مشاكل يحتاجون فيها إلى القضاء؟ 
هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه أو يناصحه بلطف  ؟لكن ما واجب هذا الخصم ،جاري على القواعد

 ؟أو ما أشبه ذلك ،أو يكتب له ،ويخلو به
 .......طالب:

 إيش هو؟
 .......طالب:

 هو خالف، وقد يكون الحق مع الخصم. 
 .......طالب:

  .عمل بالوسائل الشرعية ولو أخطأإذا نظرنا إلى أن القاضي إذا 
 .......طالب:
  بد أن نرضى ونسلم. فإذا  ال
 .......طالب:

نكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم...))إنما أنا بشرعندك الرسول يقول:  جاءه خصم  ،فواقع القاضيوهذا  ((، وا 
 ،عمرو هذا من أهل العلم ،وحكم لزيد على عمرو ،وطبق القواعد ،بالوسائل الشرعيةهو وحكم  ،ألحن من غيره

- هذا حكم هللا :ويقول ،لهذا أن يرضى ويسلم :هل نقول ،المسألة افتراضية، وعنده من العلم مما عند القاضي
 واجتهادي ما ينقض اجتهاده، هاه؟المسألة اجتهاديةل ، و ولو أخطأ القاضي وانتهى ولو كان علي، -والحمد هلل
 .......طالب:
على الطريقة المتبعة في القضية ونظر  ،الشرعية كلمساالسلك القاضي تنتهي على هذا، : المسألة ما قولأنا أ

 شرعا ، وأحد الخصوم نفترض وهذا محتمل احتمال قوي بعض المحامين عنده من الخبرة والمعرفة يعني. 
 .......طالب:



ا مِِ الرضا بالتحاكم والتسليم له  يعني من الحكم ال من  [( سورة النساء65)] مَّا َقَضْيَت{}ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 
 التحاكم. 
 .......طالب:

 .-عليه الصالة والسالم-هذا نقول: خاص بالنبي 
 .......طالب:

مَّا َقَضْيَت{ال غير، حتى يحكموك  ا مِِ  من الحكم، وزيادة على [( سورة النساء65)] }ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 
فهل نقول: إن القاضي إذا استعمل الوسائل الشرعية في القضية ليس  [( سورة النساء09)]}َوُيَسلُِِموْا َتْسِليم ا{ ذلك 

ال خالف اآليةخالص للخصم أن يعترض    ؟وا 
 .......طالب:

قاضي هل له أن ينتقل من و  ،ويؤجر على هذا االجتهاد ،برأت ذمته على كل حال إذا استعمل الوسائل الشرعية
  ؟ مثل من يستفتي.إلى آخر حتى يحكم له

 .......طالب:
طابق ا م، وحكمه حقيقة قاضي نظر في القضية بالوسائل الشرعيةفي مفترضة ما تنفصل أبدا ؛ ألن المسألة 

خصمين أحدهما أعلم من القاضي وهو المحكوم في مفترضة ، والمسألة -جل وعال-طابق ما عند هللا ا م، الواقع
نكم  ،))إنما أنا بشر دليل، بحكم القاضي نافذ ولو أخطأ ،ثبت بحكم القاضيخالص حكم الشرعي ال ،عليه وا 

عمل بما هو المقتضى ، يعني ألنه عمل بالوسائل الشرعية ؛و خالف الواقع، ولفحكمه نافذ تختصمون إلي((
 نعم؟الشرعي لهذه القضيةل 

 .......طالب:
ما هو  ،نحن نتكلم على الخصم المقضي عليه، مور بأن يبين الواقعالمحكوم له مأ، هذا بالنسبة للمحكوم له

 .هو محل البحث اآلن، أما بالنسبة للمقضي عليه المقضي له لن يجد في نفسه شيء، بالمقضي له
ال في التسليم ألن الرضا له حكم، والتسليم له حكم، فالتسليم  طالب: هو الكالم يا شيخ هل الحكم في الرضا وا 

 ....؟ واجب ألنه.
 . سياق اآليةشوف 
مَّا َقَضْيَت{ طالب: ا مِِ   [( سورة النساء65)] }ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 

 إيه
 عدم الحرج اللي هو الرضا. [( سورة النساء09)]}َوُيَسلُِِموْا َتْسِليم ا{  طالب:

تكرار العامل ثم ال يؤمنون  ةني العطف مع لكن هل الجملة الثانية والثالثة معطوفة على الجملة األولى ليكون 
 ...حتى

اطالب:   .{}اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 
 ثم ال يؤمنون، حتى يسلموا تسليما  ألنه عطف على نية تكرار العامل.



طالب: المسألة هذه يا شيخ هل مفترضة هذه المسألة مع إحضار للمحكوم عليه بالبينة كاملة قد يكون 
 منه هو؛ ألن بينته ليست بكاملة حتى يقضي له الحاكم؟ التقصير

شك أن  والبينة ال ،أحضر البينة ))شاهداك أو يمينه((حكم بالقضية من خالل الوسائل الشرعية ال، هو الحاكم 
وطلب  ،القاضي رأى أنهم عدول هلكنه باجتهاد ،على البينة مما تتباين فيه األنظارالشرعية تطبيق الشروط 

 .وحكم بهذه البينة ،وانتهى اإلشكال ،وزكواالمزكين 
عالم الموقعين.  طالب: ما تكتب فيها...... ابن القيم له فيها لمسات في مدارج السالكين وا 

 كالم أهل العلم كثير في هذا نعم؟
 طالب:......

 الخصوم كما يقول ابن الوردي:
 ولااااااااااااااي القضاااااااااااااااء هااااااااااااااذا إن عاااااااااااااادل  ج  إن نصاااااااااااف الناااااااااااااس أعاااااااااااداء لماااااااااااان

 

دل، نصف الناس أعداء له؛ ألن المحكوم عليه عدو في الجملة، والنفوس جبلت على شيء من هذا، هذا إن ع
ن حظ : إأو نقول ،كما تدل عليه اآلية ل ما في نفسه بالكلية وال يجد شيئا  لكن هل يجب على اإلنسان أن يزو 

 ؟النفس موجود وحاضر في كثير من القضايا الشرعية وال أثر له
 طالب:......

 تترك لتقديرات الناس أنفسهم؟ سواء  كانوا في ذلك عوامهم وعلماؤهم؟ إذا  
 طالب:......

 غير النفوذ، المسألة ما في نفس المحكوم عليه.
 طالب:......

 أن هذا القاضي أعلم الناسأنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خالل اآلية، يعني لو افترضنا 
 ،أعلم منه ال من الخصوم وال من زمالئه من القضاةمثال  وال يوجد  س،القاضي أعلم النا أن هذامثال ، افترضنا 
ن المتجه في هذه الحالة أن ال يجد في نفسه شيءل لكن مسألة مفترضة في أن الخصم : إثم حكم له، قلنا

 يصير؟ا يمكن مالمقضي عليه أعلم من هذا القاضي 
 طالب: كثير.

، وهو مأمور وفق للصوابما رى في نفسه أنه أعلم من هذا القاضي والقاضي ألنه ي ؛فصار في نفسه شيء
 بالرضا والتسليم. 

 طالب:......
  هو؟ كيف يطلع على حكم هللا

 طالب:......
يجد أن بد  ثم حكم عليه ال ،ولو كان أعلم من القاضي ،إلخوان اإلنصاف نادر في الناسا اشوف ترى ييعني 

القاضي انتبه ألمور لم ينتبه لهال النفس البشرية جبلت على شيء من هذا، في نفسه شيءل ولو عرف أن 
 .بد منه في هذا الباب فالرضا والتسليم أمر ال



 ،حكم فيها القاضي ال كالم لنا ، ما داموبعض الناس انتهت المسألة ،وعلى كل حال بعض الناس يالحي وينازع
ألنه يرى أن الحق لهل روح ويجي، ويشكي على الوالة؛ ويويكف لسانهل بعض الناس يستمر في القضية ويصعد 

واآلية،  وأيضا  اآلية من ظرف كالم المفسرين ،بد من بحث المسألة من خالل حديث الباب على كل حال ال
 نعم؟

 طالب:......
 .من غير نظر المقضي عليهإيه، المسألة معلقة بالقاضي 

 طالب:......
إذا أتى إليه وهو يعرف أنه يخالف المذهب هو ، عن مذاهب الناس هو مسئولمخالفة المذهب، المذهب ما 

ال روح دور ثاني، نعم؟ ان: أقوليبالخيارل   وهللا مذهبي أبا أحكم على ما أعتقد، وما أدين هللا به، تبي تقبل وا 
 طالب:...... 

 .لى اآليةواألمر شديد جدا  إذا نظرنا إ ،بد من النظر في تفسير اآلية عند أهل العلم النقول: 
 طالب:......
 ينقض الحكم؟
 طالب:......

يجب عليك أن تجتث  :هل نقول الخصم الذي حكم عليهفي المسألة  إيه لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟
، ثم ال يجدون في أنفسهم شيئا   ،اآلية تقتضي هذا ؟وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له ،جميع ما في نفسك

-والنبي  [( سورة النساء09)] }َحتََّى ُيَحكُِِموَك{: ألن اآلية ،اق نفي أو نهي تعم أدنى شيءحرج نكرة في سيحرج، 
نكم تختصمون إلي((. ،))إنما أنا بشر: -صلى هللا عليه وسلم  وا 

 طالب:......
ن كان الحكم جاريا  على القواعد الشرعيةطيب، خالف الواقعة   .وا 

 طالب:...... 
 المحكوم عليه.
 . طالب:.....

 . القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له طابق أو لم يطابقال، ال، إال السنة تقول، ما دام 
 طالب:......
مسئول بأن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها  ،بمسئول عن حقيقة األمرما هو القاضي  ما عليك،
 .ولزم حكمه ،فإذا قضى برأت ذمته ،النصوص

 طالب:......
 ، حتى يلزم حكمه، وال ينقض باجتهاد غيره.ال، ال

 طالب:......
 ال، يخالف السنة ال، لكن....



 طالب:......
 ))شاهداك أو يمنيه((ال هو قد يحكم بالوسائل...، شوف يا أخي الخلل من أين يأتي؟ الطريق واضح ومستقيم 

من وجهة نظره أن  ،ي في هؤالء الشهودنظر القاض :تبرأ الذمة بهذا ذمة القاضي، لكن الكالم في أمور أولهاهذا 
ثاني تبين له أن هؤالء القضاة ال تبرأ الذمة  إلى قاض   يحكم لمن شهدوا لهل بينما لو راحو  ،الذمة تبرأ بشهادتهم

راوي عند اإلمام أحمد نعم مثل ما نقول في الرواة، واجتهادية في الغايةل  ،فالمسألة اجتهادية في الوسائل ،بهم
وال  ه،وابن معين يرد حديث وال يقبل ،بن معين ضعيف، أحمد يقبل حديث ويصححه ويعمل بهوعند ا ،ثقة

 .وال يعمل به، فالمسألة فيها االجتهاد داخل في كل شيء ،يصححه
 طالب:......

سائل واضحة وخالص، موتنتهي  ،منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين ،ال شك أن المسائل تتفاوت
ن هناك كل ،وعلى المحكوم عليه أن يرضى ،حكم بها القاضي وال يالميو  ،سائل شرعية واضحةهذه و  ،ومحددة

يعني ما يكتفى فيها بمجرد الشاهد واليمين، قضية مبينة  ،سائل لها تبعات يتسلسل ويترتب بعضها على بعضم
المقصود أن المسائل ، شرط مؤثر ،اختل فيها شرط من شروط العقد مثال   ، قضية أخرى مبنية عليها،على قضية

ا لتعدد أجزائها، يعني قضايا تعدد فيهت ،النظر اتالتي قد ال يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجه
بد أن يوجد في ثنايا  ال ،ولذلك تجدون في بعض القضايا مثال  الصك مترين ثالثة، بعضها على بعض مرتب

ويكون القاضي  ،ألنه يخالف ما في نفسه ؛نده شيئا  من العلمإذا كان ع ،هذا الصك ما ال يرضى به الخصم
صابته بنسبة واحد وخمسين بالمائة ،اجتهاده حتى في قرارات نفسه ألن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل  ؛وا 

ثم بعد ذلك يحكم بناء على  ،ويستشير العلماء ،ه، ويستشير زمالءوبعضهم يصلي صالة االستخارةق، إلى الح
ستين بنسبة  حكم اتجه عند القاضي من وجهة نظرهبد من الفصل، فكون هذا ال ال، بد من الحكم ه الألن ؛قشة
والقول الثاني له حظ من النظر بنسبة أربعين مثال ، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر  ،المائةفي 

 .مثل هذه األمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا ،النعكست
 ،فيهمأطعن ما  ، ويش تقول بالشهود؟ وهللاوأحضر الشهود ))شاهداك أو يمينه((األمور الواضحة المكشوفة  أما

 .بد أن يرضى هنا ال ،محكوم بها لهالالعين إذا  سكت، أو 
 طالب:......

مَّا َقَضْيَت{ال، بما قضيت،  ا مِِ  .[ء( سورة النسا09)] }ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 
 طالب:......

 مؤيد بالوحي بالوبعدين هو  ،أنه مثل غيره في الحكمعلى الحديث يدل  -عليه الصالة والسالم–حتى في عهده 
ال  ،ليكون القضاة على سنته في هذاليسن؛ يحصل له أن يحكم بغير ما يطابق الواقع كونه لكن  ،شك هو وا 

لكن  ،ألنه مؤيد بوحي ؛ال يحتاج إلى بينات ،-ة والسالمعليه الصال-يحتاج إلى شهود أيضا  ما  ،مؤيد بالوحي
ونام عن صالة  ،في صالته ، كما أنه سهاويقضي على نحو ما يسمع ليسن للقضاة من بعده ،يطلب شهود

ال  ،ليكون شرع لمن بعده ؛الصبح كل هذا من أجل أن يسن لو كان ما متول أحد عقبه بعده األمر بالنسبة وا 
 حي وال أحتاج إلى أنه يحصل مثل هذه األمور.مؤيد بالو خالص  يكون 



 طالب: بدليل الحكم في اللعان حكم بالظاهر لما طلع...
 نعم.

طالب: أقول: بدليل الحكم في اللعان لما تالعنا، لكن في إشارات يا شيخ في الحديث تدل على أن يعني 
ال يكون في  المرتبة الذي قبله، وهو الرضا التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وا 

هذه إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل  ))فمن قضيت له بشيء من حق أخيه((بالحكم، في قوله: 
ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم؛ ألنه لم يطابق الواقع،  ))فال يأخذن منه شيئا ((التسليم، وكذلك: 

 كذلك....
 األمة، ، يجب علىهنا في الحديث موجه للمحكوم لهم له، الخطاب موجه للمحكو الخطاب أنتم تتحدثون...، 

باب  :يقوليأتي شوف اختالفال ف ،وهنا في المحكوم له ،اآلية في المحكوم عليه ؟لكن ماذا عن المحكوم عليه
، سواء  أو جهل الحكم ،سواء علم الحكم ،شك أنه حرام الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء في الباطل فال

أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له  ،وهما القاضيان اللذان في النار ،فهذا حرام علمه أو لم يكن أهال  للعلم به
 فهذا القاضي الذي في الجنة.

"حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي يقول: 
صلى -الرسول بشر،  "))إنما أنا بشر((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

وال يعلم من الغيب إال ما أطلعه هللا عليه كسائر البشر، لكن الفرق  ،بشر وينتابه ما ينتاب البشر -هللا عليه وسلم
نكم ت: فيقول ،مثله، وغيره ليس يطلعه على بعض المغيبات -جل وعال-أن هللا  ختصمون ))إنما أنا بشر، وا 

حتى  ،وهذا مشاهد ،وأبلغ وأفصح ،يعني أقدر على البيان فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض((، إلي
ما ، ويسوقها آخر بأطول متتكشف للناس بأجلى صورة في أمور الناس العادية تجد القصة الواحدة يسوقها فالن

شك أنه ألحن  فبعض الناس ال اس العادية،، هذا مشاهد حتى في أمور النساقها األول ويضيع بعضها بعضا  
 .يعني أبلغ وأفصح وأقدر على إظهار ما يريد ،من بعض

فمن قضى على نحو ما  ،ويمهد لهم الطريق ،ليسن للقضاة الطريق ))فأقضي له على نحو ما أسمع منه((
ذلك ولو لم يطابق فتبرأ ذمته ب ،على نحو ما يسمع ، وقضىيعني استعمل الوسائل الشرعية ،يسمع برئت ذمته

يعني له،  ))فمن قضيت له(( ))فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذن منه شيئا ((ولذا قال:  الواقع
يعني المحكوم له إذا كان يعرف في حقيقة األمر أن الحق ليس له ال يجوز له  ،هذا ال يدخل في موضوع بحثنا

ن كان عن ،أن يأخذه  قاضي خالص انتهى، صار له حالل. د الحنفية أنه إذا قضى له الوا 
 طالب:......
 .أن يرد، يرد
 طالب:......

 ال، ال هو رضي ثم رد إليه، كمن فقد شيئا  وتحسر عليه، ثم وجده.
 طالب:......

 يرضى وينبسط.



 طالب:......
ن صار المدعي أقوى وأبلغ حجة مكلهم يعرفون، كل الطرفين يعرفون أن الحق لعمرو مثال ، لكن القاضي 

 .والواقع أنه ليس له ،ر شهود وقضي لهضالمدعي عليه وبطريقته أح
 طالب:......

ندم على هذا الحكم وعلى كونه غرر المحكوم له ثم بعد ذلك ، وانتهى ا ، رضيومع ذلك يرضى أوال  وآخر 
الحق  وأناب فرد هذا -جل وعال-ثم بعد ذلك تاب إلى هللا  ،وجاء بأساليب جعلت القاضي يحكم له ،القاضي
 .لصاحبه ،ألخيه

 طالب:...... 
نعم، ألنه اآلن صار القضاة فاكهة مجالس،  ؛ال تعترض وال تستدرك وال تتكلم في القاضي ال، ال ما يلزم، هو

قضى و الحمد هلل على ما قدر  :تقول ،لقاضيفي امن الرضا أن ال تتحدث  :نقول ،من قبل المحكوم عليهم
 .ونرضى ونسلم وذهب حقي ،هذه المصائبمن ومصيبة 

ثم ذهبتما إلى  ،أقرضته ألف ريال مثال  وليس عندك بينة ،جحد حقك ا  إنسانأن لو لكن لو جاءك حقك من...ل 
أنه حلف اآلخر  ،عندي شهودوهللا ما  :قلت ،أحضر شهودك :فقال ،أنا أقرضت فالن ألف ريال :القاضي فقلت
البعد ذلك ندم ورد لك األلف تأخذه  ثمما أقرضني،  ال ما ا تكون اعترضت ما تأخذه؟  وا  ت؟ ما اعترضت عترضوا 

 يا أخي.
 طالب:......

 مع األخذ ما في أدنى اعتراض.
 طالب:......

 ال، ال، ما يعطيه إشعار، ال ال.
 طالب:...... 

ْهَر }الَّ ُيِحبُّ َّللِاُ اْلجَ هذا الظلم مبيح للنيل منه  ، ال شك أنوظهر بحيث ال يقبل تأويل ،إذا وجد الظلمال، 
َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلَم{  ؟هل كل إنسان يقدر الظلم؟ لكن يبقى تقدير الظلم لمن [( سورة النساء415)] ِبالسُّ

بد من بحثها  وال ،نفسه أنه مظلومل ونعود إلى أصل مسألتنا ةكل من حكم عليه في قرار ، فالناس كلهم مظلومين
 .بد من هذا ال ،ثمن خالل تفسير اآلية وشرح هذا الحدي

عامة أهل العلم  فإنما أقطع له قطعة من النار(( ،))فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذن منه شيئا  
له القاضي يكون حالال  ال يأثم  ىعلى أن حكم القاضي ال يحل الحق لغير صاحبه وعند الحنفية أنه إذا قض

 الحديث. ويخالف في هذا ،بأكله
القاضي بأن هذه  ، لو قضىبين الحقوق المالية فال تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له من الحنفية من يفرق 

 .تحل له :يقول ،زوجته مثال  وهو يعلم في حقيقة األمر أنها ليست له
 طالب:......



، عند بعضهم ،عند الحنفية ،هذا عندهم، الخالفارتفع حاكم انتهى إيه شرعا ، خالص انتهى، ما دام حكم ال
))فمن قضيت له بشيء من حق  به القاضي فهو حق مخالف لهذا الحديثل : كل ما قضىيقولطرد وبعضهم ي

 أخيه فال يأخذن منه شيئا ((.
 طالب:...... 
أو أربعا  أو خمسا   طلق زوجته ثالثا   ا  فترض أن شخصا رفع الخالف انتهى، حاكم رفع الخالفلخالص حكم ال

ذا حكم  ،ثم ذهب إلى القاضي وحكم بأنها لم تبن منه ،حالوتخللها عدة بحيث ال تجوز له ب فعندهم تحل لهل وا 
عامة أهل العلم على ما جاء و  ،حقيقة األمر والواقع أنه لزيدل هذا عندهمبمال زيد له حل له ولو كان يعلم في 

ا حكم به له حرام فيدل على أن م فإنما أقطع له قطعة من النار(( ،))فإنه ال يأخذن منه شيئا   في هذا الحديث
وتجدون المحاكم كلها ارتفاع  ،ألنها مسألة واقعية ؛والعناية بهايا اإلخوان بد من بحث المسألة  ال، و عليه

هللا وصلى  .وهللا أعلم، بد من النظر في هذه القضية بعناية فال ،وسب وشتم للقضاة مع وجود اآلية ،أصوات
 على نبينا محمد... وسلم

تضييع الوقت، وأننا ويظن أن هذا من  ،رعا  ذمثل هذا الكالم حقيقة يضيق به إلخوان ابعض أن  وأنا أعرف
 بحاجة إلى وقت، يا اإلخوان إذا تحرر عندنا مسألة تعادل مائة مسألة من هذه المشكالت....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2)كتاب األقضية  -موطأ شرح: ال

 باب: القضاء في شهادة المحدود -باب: ما جاء في الشهادات 
 عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
  ؟عن اآلية مع الحديث ئا  حضر شيأفي أحد 

 طالب:....... 

  ت شيئا ؟كتب
 طالب:.......

 إيه. 
 طالب:.......

واحاد حكام هاذه الثالثاة ل والتساليم، فها ،والرضا بالحكم ،تحاكمال ألن اآلية تضمنت ثالثة أشياء: ؛هذا صدر اآلية
  ؟أو مختلف

 طالب:.......

 ونفي اإليمان أفضلية؟إيه، 
 طالب:.......

لط نفي اإليمان علاى التحااكم األصالي :اللهم إال إذا قيل ،نفي اإليمان ال يعني األفضلية }َحتَّدَى ُيَحكُِِمدوَك ِفيَمدا  س 
أهال العلام علاى نياة تكارار  لكان ظااهر العطاف عناد ،مساتقل ثم هذا حكام [( سورة النساء09)] َشَجَر َبْيَنُهْم{

عاادم الرضااا إلااى  ، هاال النظاار حااالفالعاماال مساالط علااى الجميااع، المسااألة يمكاان انفكاكهااا باعتبااار النظاار، العاماال
س أماس القرياب رئاي ،لعادم قناعتاه باه ؛باالحكم باعتبااره مان هاذا الحااكم إلى الحكم؟ يعني هاو لام يارضالحاكم أو 

فقاال لاه لماا انتهاى  ،يدغاما :وأظناه قاال ،قضاة أناه حكام علاى شاخصمن ال محكمة من المحاكم يذكر عن واحد
اكتاب ماا شائت، فانكاب يبكاي، كياف اعتارض و فقال: إن كان تعترض فهذه الئحة اعتاراض  ،قد حكم عليه ،الحكم

أثار  :قاال: ياا أخاي أنات ماا تعتارض علاى حكام هللا تعتارض علاى حكماي أناا، يقاول ؟!-جل وعال-على حكم هللا 
يمكاان أن ال  ا  باادفيقااول: أ ،ل الظاارف الااذي نعيشااه نااادرهااو صااحيح مااؤثر فااي ظااقاضااي أثاار بااالغ، و الموقااف فااي ال

 ،وأنااه ي حكاام فيهااا بشاارع هللا ،أنااا جئاات إلااى المحكمااة مقتنااع بااأن الحكاام شاارعي، خااالص أعتاارض علااى حكاام هللا
ن كانات الظاروف  ،ماا زال فيهاا خياار -وهلل الحماد-، ورضاي وساالم، واألماة وننتهاي علاى هاذا التاي نعيشاها فيهااا وا 

باال يبااذل ماان يبااذل إليجاااد  ،وفيهااا تكالااب علااى الاادنيا تجعاال اإلنسااان ال يرضااى وال يساالم ،وفيهااا حياال ،شاار كثياار
فالقاضاي  ،-وهلل الحماد-لكن يوجد مثل هذا  ،ع وألحن منه ليكسب القضيةاالمحامين الذين هم أمهر منه في الدف

بااب إن كاان ماا عناده الإنما يفاتح لاه  ،لى االعتراض على حكم هللااعترض ليس معناه أنه ي عينه ع :حينما قال له
وهذا أمر رسمي يعني لو كان ال يجوز له ما  ،قناعة بالقاضي وال بحكمه فهناك من هو أرفع منه ممن يرجع إليه

يمكن وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه، فالنظر  ،سيما وأن الجهة التي ي تحاكم إليها شرعية أيضا   ال ،وضع



هاذا ال شاك أناه  تساليما   ، سال ملم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجاب ،فإن رضي فهذا هو األصل ،أن تنفك جهته
فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع ألنه الحكام الشارعي هاذا ماا فاي إشاكال فاي كوناه ينتفاي  ، لم يرضهو المطلوب

ن كاااان عااادم رضااااه لعااادم قناعتاااه بالقاضاااي شاااخص قاااد يكاااون أعلااام مااان فاااي المساااألة ا ضااانتر ، وافعناااه اإليماااان، وا 
كان قدحاه فياه لماا يزاولاه مان شاعيرة  ما هو مستبعد، كمن قدح في عضو الهيئة إنوهذا  ،القاضي المحكوم عليه

ن كاان قدحاه فياه لذاتاه أو كانات بيناه وبيناه  ،وأناه يارى فياه قصاور ،من شعائر اإلسالم هذا خطر عظيم عليه، وا 
ن  ،فهااو بشاار كسااائر الناااس ،شاايء يختلااف، فهااذا لذاتااهشااحناء وعااداوة وبغضاااء دنيويااة  فيفاارق بااين هااذا وهااذا، وا 

حاب  ماع كوناه مجباول علاىو حباه  يتصاور اإلنساان أناه ي حكام علياه ماع يعناي قاد ال ،كانت المسألة من المضايق
 :ونقاول ،من تاوفي لاه عزياز ولاده ماثال  أو أماه توفياتوقال مثال هاذا فاي ،الدنيا وي حكم عليه وال يجد في نفسه حارج

ال بأس أن تبكي وتدمع عينك وترضى  :بل إذا قيل له ،عليك الرضا بالقضاء، بعض الناس ال يستوعب مثل هذا
هاي بالفعال مضاايق تحتااج و  ،يستوعب مثل هذا، وهناك مسائل قريبة مان هاذه المساألةما بعض الناس  ،بالقضاء

 إلى دقة وشفوف في النظر، وهللا المستعان.
صاالى هللا عليااه -أن رسااول هللا  -صاالى هللا عليااه وساالم-زوج النبااي  حااديث أم ساالمةأنا بااه فااي الحااديث الااذي بااد

نك قال: -وسلم ويطلق على  ،هنا هو معلوم يطلق على الواحد كما بشر كما تختصمون إلي(( م))إنما أنا بشر، وا 
الو  حقيقي ))إنما أنا بشر((الناس كلهم أنهم بشر، والحصر هنا   قيقي ليس له وصفح :أضافي؟ إذا قلنا ا 

ذا قلنااا: إضااافي لااه أوصاااف أخاارى غياار البشاارية، لكنااه فااي هااذا المااوطن يقتصاار علااى هااذا  زائااد علااى البشاارية، وا 
ال يعلاام الغيااب إال مااا أطلعااه هللا  -عليااه الصااالة والسااالم-سااائر الناااس فااي كونااه  فيااه مااعالوصااف الااذي يشااترك 

علياااه الصاااالة -إضاااافي ألناااه لاااه أوصااااف كثيااارة حصااار   ؛علياااه؛ ألناااه بشااار فهاااو حصااار  إضاااافي ولااايس بحقيقاااي
اطنها التي تخفى على و ألنه ال يطلع على حقائق األمور وب ؛ي قصر عليه في هذا الموضع وكونه بشر ،-والسالم
 عليها. -جل وعال-إال إن أطلعه هللا  ،البشر

نكددم تختصددمون إلددي(( ،))إنمددا أنددا بشددر ن كااان  ،يعنااي كمااا تختصاامون إلااى غيااري  وا   -الصااالة والسااالم عليااه-وا 
 ،ليسنأو ي نسى نسى ، يمؤيد بالوحي إال أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صالته والنوم عنها كغيره

 غير صاحب الحق ليكون قدوة للقضاة. وهنا قد يحكم ل
نكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بع  فأقضدي لده علدى  -يعناي أبلاغ وأفصاح- ))وا 

عاان  ال يسااتطيع أن يبااين ،وخصاامه ضااعيف الحجااة ،بناااءا  علااى مااا أبااداه ماان حجااة قويااة و مددا أسددمع مندده((نحدد
 نعم؟ قضيتهل

 طالب:.......

وال يقاار عليهااا لاو اجتهااد وأفتااى  ،فيهااا الخطاأساان ال يحوالقضاااء، الفتاوى الفتااوى باين فارق بااين فتاوى وبااين قضاااء، 
ا القضاء ليسن للقضاة الذين يلزماون باالحكم قاد يقاع مناه ماا يادل ال يقر عليه، بينم ،خطأ :فنقول ،بخالف األولى

ن لام يقاع مناه بالفعال لكان الحاديث يادل علاى  ،عليه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع باالقول وا 
أنااه حكاام بااالحق لغياار صاااحبه، لكاان  -عليااه الصااالة والسااالم- همناايقااع قااد يكااون الفعاال لاام  ،إمكااان وقااوع الفعاال

 ويكفي لالقتداء. ،حديث يدل على إمكان الفعلال



نكم تختصمون إلي ،))إنما أنا بشرٌ  فأقضي له على نحو  ،بع من  تهألحن من حجأن يكون فلعل بعضكم  ،وا 
ال يجوز لاه أن يأخاذه وهاو يعلام أناه  فال يأخذن منه شيئا (( ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه

 .ليس له
 لنار.لوال شك أن أكل مثل هذا أكل  ،ألنه أكل أموال الناس بالباطل طعة من النار((فإنما أقطع له ق))

ن كاان  ،وفراساة ، ويحتااج أيضاا  إلاى نباهاةقادر كاافي مان العلام ،باد مناه القضاء في الجملاة يحتااج إلاى علام ال وا 
ريح قاال لااه قاضااي شا، واللكاان يكاون الشاخص مؤهاال لهاذا األمار ،كثيار  مان هااذه األماور إنماا يحصاال بعاد مزاولتاه

ن كاان الحاق لهام ال  ،فإن كان الحاق لاي جئات بهام ،ابنه: إن له خصومة مع بني فالن أريد أن أعرضها عليك وا 
 :، فقاال: اعارض القضاية، فعرضاهاالحضور، فقال لهناء وال نكلفهم ع ،ندفع الحق لهم ،داعي أن أحضرهم عندك

ا عرضات علياك المساألة قضاى لهام علياه، فقاال لاه الولاد: أناهاتهم، فجاء بهام إلاى والاده فاي المحكماة ف ،الحق لك
ن الحق لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو على شايء  : إكلفهم الحضور، قال: نعم لو قلت  من أجل أال ن

ورقاة مان الشارطة قاال: تحضار المحكماة فاي ياوم السابت السااعة تساعة لاه ب اجايسير، اآلن واحد من الناس لو ي  
 إنما  ،يجزم جزم قطع أنه ليس لديه شيء ،وهو يعرف أنه ليس عنده شيء ،حالصبامن ونصف 

يادفع؟ يادفع ألااف روح، ماا قاال لاه: هاات ألاف رياال وال تايعلياه أن ياذهب إلاى المحكماة ويحلاف يماين ويخارج، لاو 
إلاى روح هات مائة ألف دفاع وال يا :قال لهيلو الناس  : هات عشرة آالف، وبعضل لهاقيريال، وبعض الناس لو 

 أعطونا ما نسبته كذا ،ن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو على شيء يسير: إالمحكمة، فولده لو قال له األب
 ال شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة. ،ونسامحكم

، ذكرنااا باااألمس عاان الحنفيااة أنهاام حكاام القاضااي ال يغياار ماان الواقااع شاايئا  ف ))فإنمددا أقطددع لدده قطعددة مددن النددار((
ما يترتب علياه فهاو حاق ولاو كاان بااطال ، و وأن حكم القاضي  ،وم له أن يأكل هذه القطعة من الناريبحون للمحك

فيجعاال الفااروج أمرهااا أوسااع ماان أماار المااال، فااإذا حكاام لااه القاضااي بااأن هااذه  وبعضااهم يفاارق بااين األمااوال والفااروج
 ،لاانصلهااذه مصااادمة صااريحة وال شااك أن  ولااو كااان يعلاام أنهااا ليساات بزوجااة لااه، ،زوجتااه ال يتااردد فااي معاشاارتها

 وهفوة وزلة عظيمة، وهللا المستعان.للحديث، 
 طالب:.......

-النبي فاليكون الخااطر طياب مان الجهتاين،  ؛أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة إن أمكن فهو أولىهو إن 
 ،شراج الحارة لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة -صلى هللا عليه وسلم

 ؟: إن كاان ابان عمتاكلاه األنصااري  فقاال ياا زبيار ثام أرسال المااء(( ))اساق   :-علياه الصاالة والساالم-فقال النبي 
ثاام احاابس الماااء إلااى  ،))اسااق يااا زبياار: -عليااه الصااالة والسااالم-فقااال النبااي ؟ إن كااان اباان عمتااك: غضااب فقااال

 ،فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرساله مباشارة ،قيمةه عاد صار ل امالصلح  ،المسألة حكم اآلنيعني  الجدر((
 }َفدداَل َوَربِِددَك اَل ُيْؤِمُنددوَن{ ل الزبياار: احسااب أن هااذه اآليااة نزلاات فااي هااذه القصااةو قاايتركااه يمشااي علااى طبيعتااه، و 

 .[( سورة النساء09)]
ن لم يقب ،الصلح فهو طيب ، فإن قبال-جل وعال-المقصود أن الصلح خير كما قال هللا  ال الصلح فالحكم كماا وا 

وقبولاه للصالح يكاون أحياناا   ،ن الصالح قاد يكاون فياه ضارر علاى صااحب الحاق: إفي هذه القصة، قد يقول قائال



ر عناده: لعلاك تأخاذ ثم قال القاضي لما حضا ،عن جهل، يعني لو ادعى زيد  على عمرو بأن في ذمته ألف ريال
 ،أخااوك أيضااا  خصاامك راضاايو  ،راضاايتتطلااع و  ،باادون مشاااكل وباادون خصااوماتيااا رجااال يكفااي  نصااف األلااف

كاام لااه باااأللف كاماال كاام لااه لح  صاادر هااذا الصاالح عاان جهاال  إذافاا ،فيقباال خشااية أال يثباات لااه شاايء، بينمااا لااو ح 
نااازل عاان تي مااافممكاان  الحكاام؟ إذا بااين أو يبااين الحكاام ثاام يصاالح بياانهم ،و أولااى ماان الحكاامل هاافهاا صاااحب الحااق

ناازل عان شايء لعادم جزماه تأن صااحب الحاق قاد ي ؟ن الحكم يترتب علياهشيء فال يكون صلح، فالصلح قبل بيا
ال ما هو و اإلشكال ظاهر  ،يتنازلما مكن ؟ يي حكم له باأللف كاملبأنه  ، لكن لو جزمبحصوله له  نعم؟ ؟بظاهرا 

 طالب:.......
 .إيه

 طالب:.......
أو تتناازل عان  ،يسادد كامالباي تاي ثابات تأو يبين له أن لك األلف في ذم ؟فهل ي صلح بينهما قبل الحكم أو بعده

لصالح فال يكاون ل ،لكن قد ال يتنازل عن شيء ،من أمره ، ويكون على بينةفهو في هذه الحالة يختار ؟شيء منه
، ْلُح َخْيٌر{ يقول: -جل وعال-وهللا  مجال حينئذ   نعم؟ [( سورة النساء405)] }َوالصُّ
 طالب:.......

هاو لام يتناازل بطيباة  ،يخشى أن ال يثبت له شيء ...،الناس يتنازل ظنا  منهلكن بعض  ،ال شك أن الصلح خير
نقناع  ،.......،يحصل لنا شايءما  ،ل: نخشى أن يذهب كل األلفو قي ،ة لحقه ولمصلحتهيعايتنازل ر إنما  ،نفس

  أعطي األلف كامل. ألنه لو حكم له ؛شيءجينا بالخمسمائة أفضل ممن ال ي
 طالب:.......
 ه حتى تتم القضية بأجزائها.هو ما يلزم

 طالب:.......
كامال ال، المظ ، لكان خمسامائة قاد ال يوافاق ،وأن الحاق لاه قاد يتناازل عان مائاة ماائتين ،نون به أنه إذا ب اي ن لاه الح 

 نعم؟
أخددذ الخمسددمائة ألنهددا فددي  :فيقددول ،الطالددب: يعنددي لددم يقدددر الصددلح إال إذا ضددمن القضددية نفسددها فددي صددالحه

ألن هدذا هدو شداهد، لكدن الصدلح مبندي  ؛الحدق تندازل عدنيصدبح هدذا ال ف ....الحكم بالخمسمائة .....النهاية
 ...على المسامحة.

 ؟تدري لماذا يقنع بالنصف، لكن أنت مبني على المسامحة
 .شيء الطالب: ألنه يتوقع ال يأتيه

  .شيء ما يجي له
 طالب:.......

وأنات تعاارف  ،أناا فاي ذمتااي لاك مااال :ت لشااخص وقلات لااهجئالفعاال بالكامال لااه، يعناي أنات لااو ولكان الحاق باال، 
الف ؟ لكان هاذه خمساة آوال أدري كام يصاير ،بيننا وبيناك حسااب قاديم :تقول ،الفآمثال  عشرة أنه تعرفه  ،المبلغ

 ؟يكفيما ال ، يكفي وا  الف، وأنت تجزم بأن المبلغ عشرة آوهو ال يدري كم المبلغ ،وسامحني وسامحك



 الطالب:.......
  .القاضي إذا كان يعرف أن الحق له يحكم لهو  ال،

 طالب:.......
لشاخص وتقاول تجئ ماثال  يعني لو  ،ريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيءإحنا نكون غالبهم إيه 
ثام بعاد  ،إلاى إعاادة نظاريحتاج و  ،أو يحتاج إلى حساب ،وال أدري كم ،بيننا وبينك حساب قديم : أنا أعترف أنله
 .، وهو يعرف أنها عشرةالف وهللا يوفقكك ال تتعبنا وال نتعبك هذه خمسة آلك نتفق، لكن اآلن أعطيذ

 ؟الطالب: اآلخر يعلم أن له عشرة
 يعلم.ما ال 

 .ةلي عشر  الطالب: المدعي يعلم أن
 يكسب القضية.ب لكن بس ما يعلم أنه

 ؟أن له عشرةلكن المدعى عليه يعلم  ،المدعي أعلم أن لي عشرة االطالب: أن
 ؟في مسألة القضاء
الف، هددو قددال: بيننددا حسدداب آقلددت لدده: ابددن الحددالل أنددا أطلبددك عشددرة  ،جئددت أطالبددهالطالددب: ال، .... 

 ؟أدري  ال ،قديم
  ما يدري.ك ال هذا المدين جاء ابتداء  وذا

 الدائن. طالب:
 مااا ،ضاااعت وفااواتيري اقااي ر و أو  ، وصااعب أنااي أحساابه،قااال لااه: أنااا بينااي وبينااك حساااب قااديم ،ال الماادين

  .لكن هذه خمسة وتصلح ،وهو يدري أنها عشرة ؟ين هيو  أدري 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

قبال الحكام  ؟الف ويصلحهم على خمساةقضية الذي يعلم أن هذا له عشرة آالفرق بينها وبين الويش إذن 
 . ...ألنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه

 تعجل.ضع و الطالب: 
 عجل اآلن يسجن أو يطلعها.ما في ت

لدي سدنيين  : أندا ضدايع حقدي ضدايعألنده اآلن يقدول ، يحكدم عليده؛الطالب: يسجن أو يطلعها هذا هدو
 هللا.على عو  الو أعطه الخمسة 

ب الاادين العشاارة أن ي حكاام احلكنااه فااي مجلااس القضاااء يخشااى صاا ،ياادفعون ، كلهاام مسااتعدين مااا هااو بهااذا
 وهاو يجازم يقيناا   ،قبال الخمساةقاول: ني ،ناد القاضاي فيضايع مالاه كلاهبينته غير مقبولاة عتكون أن ، عليه

 فيفدي بعض المال ببعضه. ،أنها عشرة
 أقصد قبل.أنا لكن ويش يسوي؟ في مجلس القضاء ما دام الطالب: 



الف ويجعلهااا خمساااة ن القضااية مائاااة بالمائااة وهااي عشااارة آإذا كااان القاضاااي يعاارف أن هااذا كساااباطيااب 
  ؟صلح

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
يقاول: أناا أعارف أن باذمتك لفاالن عشارة  :وقاال ،لاو واحاد توساط بيانهم باين االثناين األولاين ،طرف ثالاث

وال  ،يسادديم أنت وفالن وضايق صدره وده حساب  قد موراح وقال له: بينك ؟يعطيك خمسة ولرأيك ويش 
  ؟رأيك لو تقبل الخمسة وتحللهويش  ،وحفظهن صعب ،هنتشوف طال الزمان ب ماوالفواتير مثل.... يدري 

 طالب:.......
  يعلم.القاضي 

 طالب:.......
، الفرق كون القاضي أصلح بينهم ألنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عندي أنا ضعيف االفرق بينهموهللا 

تنااازل عاان النصااف إال خشااية أن يضاايع الحااق كااامال ل أنااا ا ماابعااد؛ ألن الخصاام  عاان نصاافه هااذه مشااكلة
، والصااالح خيااار علاااى كااال حاااال، لكااان لاااه أن يبااادأ بالشااايء الاااذي ال يضااار طياااب عااارض الصااالح :أقاااول

ما رأيك ننزل  ،قال: ال أبدا  ائة ويتنازل لك عن مائة؟ و تدفع تسعمويش رأيك يعني يقول:  ،بصاحب الحق
  شوي بعد؟عنه 

 طالب:.......
  يبدأ باألقل؟و 

 طالب:.......
بعااض الناااس قااد لكاان  ،ينتهااي بصاالح يرضااي جميااع األطااراف والحكاام الااذي ،نختلااف أن الصاالح خياار مااا

كاسب القضية مائة  ،أدنى إشكال تهقضيوهو ما في  ، قد يصالحريح التي بدأنا بهاي صالح مثل قضية ش
بااد ماان العنايااة بمثاال هااذا، القاضااي إذا كاناات  ويصااالح علااى األدنااى حافظااا  علااى األعلااى، فااال ،بالمائااة
فاإن لام يقبال  ؟يساير وتأخاذ البقياة ويش رأيك تتنازل عان مبلاغيقول له:  ،تحتمل فيعرض عليه ماالقضية 

 بما ال يضر بصاحب الحق. ،الثاني حكم عليه بما ال يضر بصاحب الدين
"وحدددثني مالددك عدن يحيددى بددن سددعيد عدن سددعيد بددن المسدديب أن عمدر بددن الخطدداب اختصددم إليدده قاال: 

َواَل َيْجددِرَمنَُّكْم َشددَننُن َقددْوٍم َعَلددى َأالَّ َتْعددِدُلوْا } فددرأى عمددر أن الحددق لليهددودي فقضددى لدده" ،مسددلم ويهددودي
 ابان رواحاةوفاي خبار  فبغضاهم ال يعناي أنناا نظلمهام، [( سورة المائادة5)] اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى{

ومااا ذاك بحاااملي علااى ظلمكاام، فيقساام ثاام  ،قااال: إنكاام أبغااض الناااس إلااي ،فااي قساام خيباار ومااا ينااتج منهااا
 اعترف اليهود بأن هذا العدل الذي قامت به السموات واألرض.ا ذه، ولهمر يخي



-الدرة هذه يساتعملها عمار  فقال له اليهودي: وهللا لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة" ،"فقضى له
اال بعااد العصاار، ويضاارب بهااا كاال مخااالف، فهااي  ،لمخالفاااتل -رضااي هللا عنااه فكااان يضاارب بهااا ماان يتنف 
 لماذا هدده عمر أو ضربه عمر بالدرة؟معه باستمرار، 

 ..؟هل رأيت جورا  من قبل حتى. ؟أنت مستغربليش  ،الطالب: تعجب في قوله
  رض؟أال يوحي قوله أنه قال له هذا الكالم بعد أن قضى له والمفهوم أنه لو قضى عليه لم ي

 طالب:.......
رضي هللا -"فضربه عمر  قد قضيت بالحقضى له قال: وهللا لفلما ق ،يعني اتهم عمر بالميل إلى المسلم

بالدرة، وقال له: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاٍ  يقضدي بدالحق إال كدان عدن  -عنه
يمينه ملك وعن شماله ملك يسدددانه ويوفقانده مدا دام علدى الحدق ومدع الحدق، فدإذا تدرك الحدق عرجدا 

هاو و  ،الحجة بلغتاه ،ألنه اقتنع بالحجة ؟سلملماذا ال تعلم أن عمر على الحق، فوأيضا  ما دمت ت وتركاه"
  .اقتنعقد بهذا يكون 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .-رضي هللا عنه-لكنها بمحضر عمر 

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 كتاابهم، يعنااي إذا كااان أناات قصاادك أن القاضااي الااذي يحكاام بااالحق يسااددانه يحتاااج إلااى توقيااف همصاادر 
 وأقره، نعم. -رضي هللا عنه-، على كل حال هذا بمحضر عمر أيضا  

 أحسن هللا إليك
 بسم هللا الرحمن الرحيم
بينددا محمددد وعلددى آلدده ن ،والصددالة والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والمرسددلين ،الحمددد هلل رب العددالمين

  وصحبه أجمعين.
 يا قيوم. سامعين يا حيلواغفر ل ،ه عنا خير الجزاء، واجز اللهم اغفر لشيخنا

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: ما جاء في الشهادات

عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمدرو بدن حدزم عدن أبيده عدن عبدد هللا  ى عن مالكحدثني يحي
أن  -رضدي هللا تعدالى عنده-بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة األنصاري عن زيد بدن خالدد الجهندي 

الددذي يددأتي بشددهادته قبددل أن  ؟))أال أخبددركم بخيددر الشددهداءقددال:  -يدده وسددلمصددلى هللا عل-رسددول هللا 
 .ُيسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن ُيسألها((



رضدي هللا -بدن الخطداب وحدثني عن مالك عن ربيعة بدن أبدي عبدد الدرحمن أنده قدال: قددم علدى عمدر 
رضدي هللا -ذندب، فقدال عمدر  فقال: لقد جئتدك ألمدٍر مدا لده رأس وال ،رجل من أهل العراق -تعالى عنه

 ؟!قدد كدان ذلدك وأ: -رضدي هللا عنده-: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمدر -عنه
  عم، فقال عمر: وهللا ال يأسر رجل في اإلسالم بغير العدول.قال: نف

 .نينقال: ال تجوز شهادة خصٍم وال ض -رضي هللا عنه-وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 ما جاء في الشهادات :باب
"حدثنا يحيى عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بدن محمدد بدن عمدرو بدن حدزم عدن : -رحمه هللا-قال 

 صاوابه عباد الارحمن بان أباي عمارة أبيه عن عبدد هللا بدن عمدرو بدن عثمدان عدن أبدي عمدرة األنصداري"
 ))أال أخبدركم بخيدر الشدهداء؟((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا "عن زيد بن خالٍد الجهني 

))الذي يأتي بشدهادته قبدل أن ُيسدألها، أو يخبدر بشدهادته قبدل أن  قال: ،يعني أخبرنا ،كأنهم قالوا: نعم
د حضر عن ؟ت قبلما ال ند القاضي قبل أن ي سألها ت قبل وا  بشهادته ع يعني اآلن لو أدلى شخص ُيسألها((

))ثاام يااأتي قااوم تساابق  ألنااه جاااء ذم يعنااي فااي أخاار الزمااان ؛القاضااي وشااهد قباال أن ت طلااب منااه الشااهادة
وهنا مدحهم،  ،ستشهدون وجاء أيضا  ذم الذين يشهدون قبل أن ي   أو شهادته يمينه(( ،أحدهم يمينه شهادته
 يعنااي لااو لاام ياادل  ، فماان خاااف ماان ضااياع الحااق إذا لاام يشااهد ينطبااق عليااه الحااديث ،وال شااك أنهااا أحااوال

ذا  بشهادته قبل أن ي سأل لضاع الحق، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن ي سأل ويكون من خير الشهداء، وا 
عنااده  ،وصاااحب الحااق يعاارف أن لديااه شااهادة ،وال ي خشااى ماان ضااياعه ،كااان الحااق قائمااا  باادون شااهادته

يمااا إذا خفااي أمار هااذا الشاااهد علااى منازل ف، والحااديث شاهادة فمثاال هااذا ياذم لااو أدلااى بالشاهادة قباال طلبهااا
العقاد تام  ة، وفاي الحقيقاة لاه بيناة،عنادي بيناماا قال: لايس  : أحضر بينةبحيث لو قيل له ،صاحب الحق

شاااي مااان ضاااياع  ،وعنااادهم اساااتعداد أنهااام لاااو طلباااوا لشاااهدوا ،بمحضااار مااان النااااس الحاااق فمثااال هاااذا لاااو خ 
َ  ال ي خشاى مان يتنازل حاديث الباا ، وعلياهالشاهادة يشهدون ولو لم ي ساألوا ب، أماا إذا كاان الحاق مضابوطَا

 وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة فمثل هذا ينتظر حتى ت طلب منه الشهادة. ،ضياعه
"وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجدٌل مدن أهدل قال: 

، ويخشاى أن خاروال آه لا ينتهاي ال أولماا يعناي أمار  ذندب"العراق، فقال: لقد جئتك ألمٍر مالده رأس وال 
ماان  ،شااهادة الاازور ماان الموبقااات "فقددال عمددر: مددا هددو؟ قددال: شددهادات الددزور" يسااتفحل فتضاايع الحقااوق 

وال شااك أن ، -عليااه الصااالة والسااالم-فمااا زال يكررهااا  أال وشااهادة الاازور(( ،))أال وشااهادة الاازور الساابع
وأكااال أماااوال النااااس بواساااطة هاااذه الشاااهادة،  ،الحقاااوق  تاااب عليهاااا إضااااعةتر ، يشاااهادة الااازور شاااأنها عظااايم

"فقدال عمدر: أو  يعني بالعراق "شهادات الزور ظهرت بأرضنا"وجاء التحذير منها، يقول:  ،فشأنها عظيم
-رضي هللا تعالى عنه-"قال: نعم، فقال عمر  ؟!يعني كث ر وظهر بأرضكم شهادة الزور "!قد كان ذلك؟
إماا  ،العادول ، ويلازم بالساداد إال بشاهادةيعناي ال ي حابس عددول"الفدي اإلسدالم بغيدر  رجدل رأس: وهللا ال ي

باد  ال ،قبل من أي شخص ياأتي بهاا فاالتإما الشهادة  ،رف بالعدالة ممن بعدهم، أو ممن عمن الصحابة



 ،باد مان التثبات ال [( ساورة الحجارات0)] }ِإن َجداءُكْم َفاِسدٌق ِبَنَبدٍأ َفَتَبيَُّندوا{ من تحقق شارط الشاهادة
باد أن  بال ال ،وال ي حابس وال ي أسار بمجارد هاذه الشاهادة ،مقتضى هاذه الشاهادةبوال يجوز أن ي قضى ألحد  

 يكون هذا الشاهد عدال ، نعم؟
فهدذا  ،يجدد وال أحدد يشدهد معده، فيبحثدون ال على شخص فدبيع شخص يريد أن ييعني أحيانا  الطالب: 

 ....معكأنا أشهد معك وأنا أشهد  :يقول
 يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا .

 ...الطالب: في أراضي أو بيت.
ال شيء. و اقة يطلع بطو أو في األحوال مثال   ،ويحتاجون إلى شهود ،يصير عقد  ا 

 طالب:......
ويكااون معااروفين  ،بااد أن يتثباات ال ،هااذا الكااالم، لكاان مااع الحضااور أيضااا  علااى الشاااهد إال يسترساالإيااه 
 ، ويعلنون شيئا  يتفقون على شيء في الخفية نعم ،لها ظهر وبطن ، وهناك عقودألمور تغيرتألن ا ؛لديه
  .هذا موجود بكثرة، على اإلنسان أن يحتاط لمثل هذا ،أخر

 طالب:......
  ، ي تهم إذا أخذ مقابل.ال يجوز أخذ المقابل عليهاإيه 

 طالب:.......
والبطاقاة إذا مضاى  ،واألشاباه كثيارة ،قون فاي البطاقااتالنااس يادقهاذا؟ يعناي تجزم بأن هاذا هاو هل لكن 

أماا االسترساال الموجاود  ،باد مان التثبات باد منهاا، ال فالمعرفاة ال ،عليها سنين تغيرت الصاورة عان الواقاع
  .تجيب أي شخص من الشارع يشهد لك

 طالب:.......
  ؟تعرف عدالتهأنت  ،هو مجهول أيضا   ،مهما كان

 طالب:.......
حاد مان الشاارع يشاهد لكن أنت اشاتريت أرض بملياون رياال مان شاخص تجياب أدناى وا الناستيسر على 

الو لك هل هو عدل  وهاو أيضاا   ،باد أن تحتااط لنفساك أنات ال ،تكفاي مااألن عدالة الظااهر  ؟غير عدل ا 
 طرفين، ي حتاط لصاحب الحق لئال يضيع حقهلفي حتاط ل ،ألن األمر ليس بالسهل بد أن يحتاط لنفسه؛ ال

 ؟مان تبارأ الذماة بقباول شاهادتهمحاله وعارف أناه  ، يعني هل استقرى بهذا الشاهد ثم ي قدح فيه هدرا ، يؤتى
يعرفاه  مااألناه ؟ أيان هاو ماا يادرى حاث عناه ب   ،وهللا فاالن يشاهد، هااتوا فاالنقيال: لو عناد التخاصام ماثال  

 وين هو؟ ى در وال ي   ،خطر عليه وغريب مر بالبلد مر
 ؟الطالب: بالبطاقة

ذا احتجتهيا رجال عاد تبي لبطاقة ا   ؟!تعرفك أين مكانه إذا أردته وا 
 طالب:.......

 هاه؟



 طالب:.......
، وأردت أن تبحااث عاان ثاام صاادم ومااات هااذا طلااع ماان المحكمااةعدالتااه، و إذا أردت أن تبحااث عاان طيااب 
يحتااط لنفسااه  ، هاذاحتياااط للحقاوق مان الطاارفيناالباد مان  ال ال؟ الأناه عاادل وا  تجاد أحااد يخبارك  ،عدالتاه

ويعارف أن  ،ألناه وجاد اآلن عقاود كثيارة لهاا ظهار وبطان ؛باائع والمشاتري الكون على معرفاة ببمعنى أن ي
 ؛يجارون عقاود علاى غيار ظاهرهااماا ويعارف عادالتهم أنهام  ،من الوضوح بحياث يثاق مان كالمهاماذوال ه

وأنات  ،مانهم رض باسام واحادعلاى شايء، وتفارغ األ متفقاين ،تجاد بيانهم اتفاقياة فاي الخفااء ،ألن هذا وجد
لكان إذا وجاد مثال  ،، أنت ما عليك إال الظاهر صاحيحورقةال هثم في النهاية تطلع هذ ،تشهد أن هذا باع

وبحثاوا عان مازكين  باطنةلو بحثوا عن عدالتك ال ،وهم ال يعرفون عدالتك ،وأنت ال تعرفهم ،هذا اإلشكال
 وياش، فاي الفجار إلاى المساجدماا يطاب مانهم قاال: تجياب واحاد   كمسجدالمزكين أهل جماعة  ما وجدوا،

القضاااة نعاام يوقااع فااي إشااكاالت كثياارة، حقيقااة فالتساااهل فااي الشااهادة  ؟!يضاايع الحااق بهااذه الطريقااة ؟تقااول
 هلكان يبقاى أنا ،الغالاب فياه هاذه النوعياةيعناي بنااءا  علاى أن الزماان  ،اآلن يتساهلون في تطبيق الشاروط
  .وق إذا تساهلنا بالشروط ضاعت الحق

السابب؟ قااال: ويااش : ؟ قلاتجاااء وقاال: هاال لاي مان توبااةو  ،فاي شاخص فااي الثماانين ماان عماره وال يسامع
 رشااوة، لااهمعطااين ع، ابااا مااواحااد أنااه باااع أرضااه علااى فااالن وهااو شااهدت قباال خمسااين ساانة لإنااي صاارت 

ان، وظااهر مان اإلخاو ملتحاي،  قاال: وهللا هاذا شاكلي ؟شهادتك عند القاضي هذا شكلك تويوم أثبتقلت: 
 ،وتذهب إلى صاحب الحق الذي شاهدت لاه ،نفس المحكمةروح ت ،قلت: ما تبرأ ذمتك حتى تخبر بالواقع

ع، المقصاود أن مثال اباماا وتنقض شهادتك، شهد أنه باع أرضه على فالن وهاو  ،وتذهبان إلى المحكمة
 نعم؟الجهالة مشكلةل  ،بد هذه األمور ال
 طالب:.......

  .فالن وفالن ادةشهب أن األرض ملكه او ، شهدتانتهخالص و أ فرغت و 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 .شهد أن األرض لك وأفرغت باسمك
 ؟الطالب: والبائع موجود

  اسمه.، أفرغت بهذا لقاضي وراح معهمبها لال أصلها ورقة عادية وقعوا عليها وراحوا 
 طالب:.......

 كيف؟
 راعي األر  موجود؟ طالب:
 كيف؟

 ..طالب:.....



 أيهم؟
 طالب:.......
شاهادة الشاهود، ال شاك أن الجهالاة رغت باسم المشاتري بالمهم أنها أ ف ة،موجودأو  ةموجوداألصل ما هو 

 ال باطناةألن الخبارة ال ؛ولو كان ظااهره الصاالح ،والشاهد في هذه الحالة مجهول، مجهول الشاهد ،قادح
فيهاا للمازكين، والجهالااة  ب الرواياة، التاي يحتااجهاا فاي بااوهاي التاي فاي مساائل القضااء أشاد من ،باد منهاا

 سيما إذا كثر التساهل في مثل عصرنا، نعم؟  ال ،ولو كان ظاهره الصالح ،قدح
 طالب:.......
باد أن يكاون تقياا   ال ،بد من العدالة، الملكة التي تحمال علاى مالزماة التقاوى والماروءة ال ،العدالة معروفة
  .اتويجتنب المحرم ،يفعل الواجبات
 طالب:.......

  والقاضي يطبقها. في نفس المجتمع القاضي يطبقها على نفس المجتمع، تغير مع الزمان والمكان
 طالب:.......

ر الفسااد ، وكثاعلى كل حال كل ما كث رت المعاصاي هذا العدل، يترك واجبال معروف ال يرتكب كبيرة و 
ن كااان فاسااقا   أنااه ال لكاان يبقااى أن األصاال ،فااي الناااس ي تسااامح فااي بعااض الشااروط بااد أن يكااون عاادال ، وا 

  .يتثبت من خبره
 طالب:.......

  ء حتى جهالة الشاهد هذا.ألن الجهالة يترتب عليها أشياإيه؛ 
 وين؟

 طالب:.......
  معرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح.بحيث هذه ال
 طالب:.......

 به. باطنةبد من خبرة  كذلك المعرفة ال
 طالب:.......

  فيه. والجاهل مقدوح   ،والقاضي ال يعرفه هذه جهالة ،لشاهد ألنه إذا لم يكون على معرفة بهاب
 طالب:.......

باد أن يتعارف، يعناي إذا كثار حصال قضاايا كثيارة أناه أ دخال  إذا كث ر التحايل في الناس في هذا الباب ال
البد أن يتعرف الوفالن، رجل على غير زوجته بشهادة فالن    ؟صل إلى حقيقةمتى ن ، وا 

 طالب:.......
إذا كاان خبارهم  ،بين التاواتر واآلحااد ، وهذه عند الحنفية مرتبةعلى كل حال المسألة مسألة طمأنينة قلب

لكن المسألة مبنية على ماا إذا ظهار  ،هذه أمور نسبية كما هو معروفو  ،طمأنينة في القلب وراحةاليفيد 



ولااو وجااد  ،اط، إذا كاناات أمااور المساالمين ماشااية علااى السااتربااد ماان التأكااد واالحتياا فااي الناااس وكث اار ال
 إشكاالت وال مخالفات يمشون على ما هم ماشين عليه.

 "فقددال عمددر: أو قددد كددان ذلددك؟! قددال: نعددم، فقددال عمددر: وهللا ال ُيأسددر رجددٌل فددي اإلسددالم بغيددر عدددول"
 يه العدالة.أو ممن جاء بعدهم ممن ظهرت عل، -ضوان هللا عليهمر -الصحابة بذلك ويقصد 
ال تجاوز  نين"اب قدال: ال تجدوز شدهادة خصدٍم وال ضد"وحددثني مالدك أنده بلغده أن عمدر بدن الخطدقاال: 

اء الحاق، أو إخفا ،وهذا الشيء يحمله علاى قاول الباطال ،ألن في نفسه على خصمه شيء ؛شهادة خصم
ا علااى كتمااان فااي الاانفس شاايء مان الشااحناء والبغضاااء التااي تحماال صااحابه دلاافالخصاومة ال شااك أنهااا تو 

 ، أو قول الباطل. الحق
-يعنااي مااتهم، وهااذان وهمااا الخصااومة واالتهااام ذ كاارا مااع غيرهمااا بالتفصاايل فااي كتاااب عماار  "وال ضددنين"

وهاو كتااب  عظايم علاى كال طالاب علام أن يقارأه  ،إلى أباي موساى األشاعري فاي القضااء -رضي هللا عنه
شرح لهذا الكتاب، كتاب أميار الماؤمنين عمار بان عالم الموقعين أو أكثر مع شرحه البن القيم، ونصف إ 

  القضاة أن ي راجعوها.الخطاب في القضاء ألبي موسى األشعري، فيه قواعد على 
 طالب:.......

هذه الشاحناء التاي بيانهم التاي صاارت إيش يسمونه؟ أقول: لوجود  الخصم ما تقبل شهادته على خصمه؛
لخصاامه أو عليااه، فااإن شااهد  النفااوس، اآلن الخصاام شاااهدأثاار علااى أثاارا  لهااذه الخصااومة ال شااك أن لهااا 

ن شاهد علياه لام ت قبال، مثال شاهادة الفارع واألصال يعناي شاهد علاى أبياه  ،لخصمه ق بلت إذا كاان عادال ، وا 
 ، ألنه متهم، نعم.شهد ألبيه ال ت قبل شهادته ،ت قبل شهادته

 أحسن هللا إليك
 القضاء في شهادة المحدود :باب

لددد الحددد أتجددوز عددن سددليمان بددن يسدار وغيددره أنهددم سددئلوا عدن رجددٍل ج أنده بلغدده قدال يحيددى عددن مالددك
 ...شهادته؟ فقال: نعم إذا ظهرت منه التوبة

 .قالوا
 أحسن هللا إليك

  فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة.
  أل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار.وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب ُيس

}َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلدْم َيدْأُتوا  :-تبارك وتعالى-وذلك لقول هللا  ،ألمر عندنا: وذلك اقال مالك
ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِس  وا ِإالَّ الَّدِذيَن َتدابُ *  ُقونَ ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

ِحيٌم{   .[( سورة النددور5-1)] ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر رَّ
وهدو  ،: فاألمر الذي ال اختالف فيه عندنا أن الذي ُيجلد الحد ثم تداب وأصدلح تجدوز شدهادتهقال مالك

 أحب ما سمعت إلي في ذلك.
  :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 



 دة المحدود القضاء في شها :باب
الجلاد، حاد القاذف، حاد بالمحدود من أ قيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها من أ قيم عليه حد الزناا 

رب، حد السرقة   القطع، المقصود أنه أقيم عليه حد من الحدود المفروضة الرتكابه ما يوجب الحد.بالش 
أنهدم سدئلوا ن الفقهااء فقهااء المديناة "يعني م "قال يحيى عن مالٍك أنه بلغه أن سليمان بن يسار وغيره"

، ألن التوباة تهادم ماا كاان قبلهاا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهدرت منده التوبدة"
يعناي فاي  ،والتوباة تهادم ماا كاان قبلهاا، هاذا فاي الجملاة ،وهاي أيضاا  ماع التوباة ،دوالحدود كفارات لمن ح  

د ح، لكن ماذا عالعموم }َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثدمَّ َلدْم َيدْأُتوا  يقول: -جل وعال-وهللا  ،د القذفمن ح 
ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِس   .[( سورة النددور1)] ُقوَن{ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

يعناي هاو  أنه سمع ابن شهاب ُيسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسدار"لك وحدثني ما"قال: 
وحسانت توبتاه فإناه  ،توبتاه ة وقارروا أن المحادود إذا تااب وصاحتلوا في هذه المسألمن الفقهاء الذين سئ

 ت قبل شهادته.
}َوالَّدددِذيَن َيْرُمدددوَن  :-تبااارك وتعاااالى-قاااول هللا لوذلاااك "يعناااي كماااا قااالوا  "قدددال مالدددك: وذلدددك األمدددر عنددددنا"

َواَل }حاد القاذف  [( ساورة الناااور1)] اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيدْأُتوا ِبَأْرَبَعدِة ُشدَهَداء َفاْجِلدُدوُهْم َثَمداِنيَن َجْلدَدة {
ا مراعااة  كام ثااني، فيجلادوا ثماانين جلادة، وال ت قبال شاهادتهم أبادا ، ال باد مانهاذا ح {َتْقَبُلوا َلُهدْم َشدَهاَدة  َأَبدد 

فالقاااذف يترتااب علااى قذفااه ثالثااة أمااور: ي جلااد ثمااانين جلاادة، وال ت قباال  {َوُأْوَلِئددَك ُهددُم اْلَفاِسددُقونَ } هااذا القيااد
ِإالَّ الَّدِذيَن َتداُبوا ِمدن َبْعدِد َذِلدَك َوَأْصدَلُحوا } شهادته أبدا ، وي حكم عليهم بالفسق، ثام بعاد ذلاك ياأتي االساتثناء

ِحدديٌم{ َفددِإنَّ َّللاََّ َغُفددورٌ  فهاال هااذا االسااتثناء يعااود علااى األحكااام الثالثااة أو علااى  [( سااورة النااااور9)] رَّ
يعود إلى الجلد بحياث لاو قاذف وطالاب مع اتفاقهم على أنه ال  ،األخير فقط؟ محل خالف بين أهل العلم

رفاع وصاف الفساق فالتوبة ال ترفع الحد اتفاقا ، كماا أن التوباة ت ،جلد ثمانين جلدة ولو تابالمقذوف فإنه ي
ا} كم الثاني، ويبقى الحاتفاقا   يعني رد الشاهادة ماع التأبياد هال يرتفاع بالتوباة أو  {َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

هاذا محال الخاالف، ومنشاأ الخاالف فاي االساتثناء أو الوصاف أو القياد الماؤثر إذا تعقاب جماال   ؟ال يرتفع
 هأنااعناادنا وعرفنااا فيمااا  ،هااذا محاال خااالف ؟و يعااود إلااى األخياار منهاااأو أحكامااا  هاال يعااود إلااى الجميااع أ
وهاذا ال يرتفاع بالتوباة   [( سورة النااور1)] َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة { تعقب هذا االستثناء ثالثة أحكام:

اَواَل } الحكام الثالاث يرتفاع الوصاف بالفساق، يبقاى {َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ } اتفاقا ،  { َتْقَبُلدوا َلُهدْم َشدَهاَدة  َأَبدد 
ا} فيهااا بالتأبياادالااك أنااه ت قباال شااهادته مااع اقتااران نظاااهر كااالم اإلمااام م فت قباال  {َواَل َتْقَبُلددوا َلُهددْم َشددَهاَدة  َأَبددد 

ألن التوبة هدمت الوصف بالفسق  ؛كما هو ظاهر كالمهم ،شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء
وصااف بالفسااق هااو الساابب فااي عاادم قبااول الشااهادة، فااإذا ارتفااع الوصااف ثباات مكانااه ضااده وهااو اتفاقااا ، وال

  .العدالة
 طالب:.......

 هاه؟



 طالب:.......
الفساق ة و العدالا ؟أو نقيضاان وهال الفساق والعدالاة ضادان ؟لكن مااذا عان التأبياد ،فت قبل الشهادة على هذا

ذا قلنااا سااق ثباات العدالااة إذا  : إذا ارتفااع الفألنااه إذا قلنااا ؟ضاادان أو نقيضااان نااه يرتفااع : إهمااا نقيضااان، وا 
ذا نظرنااا فااي كااالم أهاال العلاام فااي الجاارح والتعااديل وجاادناهم  الفسااق وال تثباات العدالااة فيكونااان ضاادان، وا 

مراتب ثالث: تعديل وتجريح وجهالة، فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفسق اليجعلون 
يعني مقتضى جعلهم الجهالاة فاي  ؟أن يحل محله وصف العدالةمن عدالة أو ال بد وال يثبت له وصف ال

فاالمجهول يجعلوناه فاي مراتاب  ،بين التعاديل والتجاريح ،مراتب التجريح أنه ال واسطة بين العدالة وضدها
مااا مجااروح، ال واسااطة بياانهم ،التجااريح وهااذا ظاااهر صاانيع العلماااء فااي تاارتيبهم  ،فااال واسااطة إمااا عاادل وا 

ال ماااا هاااو بواضاااح؟ الجااارح والتعاااديل، وألفااااو اتاااب مر  لكااان كاااالم الحاااافظ ابااان حجااار فاااي النخباااة واضاااح وا 
لتعاااديل " فجعااال الجهالاااة قسااايم لومااان المهااام معرفاااة أحاااوال الااارواة تعاااديال  أو تجريحاااا  أو جهالاااة" :وشااارحها

وقاااد يرتفاااع  ،العدالاااة وال يثبااات الفساااقبهاااذا فقاااد يرتفاااع الوصاااف ولوالتجاااريح وليسااات بقسااام مااان التجاااريح، 
 كأن يكون مجهوال  مثال ، نعم؟ ،العدالةتثبت الفسق وال بوصف ال

 طالب:.......
 .[( سورة النااور9)] }ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا{، معروفةالعين  المقصود جهالة الحال،

 طالب:.......
}َواَل َتْقَبُلدوا  يقاول: -جال وعاال-ول شاهادته وهللا أنت افترض أنه تاب من بعد ذلك وأصلح يرتفع عادم قبا

ا{ لكاان هاال نثباات لااه العدالااة أو  ،نحاان رفعنااا الوصااف بالفسااق؟ [( سااورة النااااور1)] َلُهددْم َشددَهاَدة  َأَبددد 
  ؟فال ت قبل شهادته على هذا في مرتبة بينهما عدل: إنه يبقى ليس بفاسق وال نقول

 طالب:.......
ا{} يقول: -جل وعال-، هللا أبدا   باين أهال العلام، المساألة  ال يخفى علينا أن المسألة خالفيةهذا قولل و  َأَبد 

 [( ساورة الناااور9)] }ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلدَك َوَأْصدَلُحوا{ أجمعوا على أنه لو تاب وأصلح استثنى
ا{}َواَل َتْقَبلُ  ألنه حق مخلوق، ا ؛إجماعالجهل  فإنه ال يرتفع عنه  [( سورة النااور1)] وا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

فالمساألة  ،وكاون االساتثناء لام يرجاع إلاى الجمال كلهاا ،قترانهاا بالتأبيادال لعلامهذا محل الخالف باين أهال ا
إذا ارتفاع وحلات محلاه العدالاة أو يبقاى باين  ؟ الفساقالعدالاة همثل ما ذكرنا هل يرتفع الوصف فيحل محلا

 فمقتضى جعل أهال العلام الجهالاة فاي حياز التجاريح نقاول: ال واساطة، ؟ال ت قبل شهادته المرتبتين وحينئذ  
 نعم؟ وكالم ابن حجر

 .جعله قسيم طالب:
  .جعله قسيم

فقاال: مجهاول أي ال أعرفاه، هال يقتضاي هاذا القادح فياه؟  سئل عنهمأبو حاتم الرازي في كثير من الرواة 
، ال  ،نظاار فاي أقااوال غياره ماان األئماةيف ال يقتضاي القاادح فياه، مجهااول أي ال أعرفاه، وال أثاار لقولاه حينئااذ 



نه مثل غيره من األئمة ت جعل مجهول في ألفاو الجرح وي بحث : إمجهول وسكت قلنا :أثر لقوله، ولو قال
 فحينئذ  يكون قادحا . عنها في ألفاو الجرح، 

 طالب:.......
 ظهر منه الصالح ت قبل شهادته أو ال ت قبل؟ 

 .....طالب:..
يسااتمر بيلاازم أنااه مااا  ،يسااتمر مجهااولب شااوف يااا أخااي أنااا مااا جباات لهااذا أنااهأنااا لمااا جئاات بالجهالااة، ال 

ألن الجهالة  ؛يلزم مازم ارتفاع الوصف بالفسق حلول العدالة محله؟ مجهول، أنا أريد أن أ قرر هل من ال
 ويرتفع الفسق وال يكون عدال . ،فاسقا   يرتفع العدالة وال يكون  ،تعديل والتجريح قسيملقسيم للفسق والعدالة ل

 طالب:.......
جاع انهاا بالتأبياد ولاو تااب وأصالح، واالساتثناء إنماا ر قتر الهذا قول من يقول بأناه ال ت قبال شاهادته أبادا  إيه 

ناه ال يتنااول الجملاة األخيارة، والمقارر عناد أهال العلام أن : إهذا مقتضى قاول مان يقاول ،إلى األخير فقط
مان األدلاة،  ل، وجاء ماا يادل علاى القاول الثاانيألنه جاء ما يدل على القول األو  ؛التي تحكم القرائن هي

فالجلاد  ،بأدلة أخرى، فاألدلة األخرى دلت على أن حقاوق العبااد ال تساقط بالتوباةحكم فالقرائن هي التي ت
رد الشاهادة مارتبط  سايما وأن ال ؟القرائن دلت علاى هاذا، لكان هال دلات علاى أن شاهادته ت قبال ،ال بد منه

}ِإن َجدداءُكْم َفاِسددٌق ِبَنَبددٍأ  يوجااب التوقااف فااي قبااول الشااهادةالااذي  ؟بوصااف وهااو الفسااق وقااد ارتفااع الااذي
الفاسق معناه أن غير الفاسق ال يتوقف في خباره، وقاد ارتفاع وصاف  [( سورة الحجرات0)] َفَتَبيَُّنوا{

 وهذا يقوي قبول الشهادة. ،الفسق من هنا
األمر الذي ال اختالف فيه عندنا الذي ُيجلد حد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحدب "قال مالك: ف

 نعم؟ ما سمعت إلي في ذلك"
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

ا{ -جل وعال-وماذا عن قوله  }َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِ   ثم قال: [( سورة الجمعة9)] }َواَل َيَتَمنَّْوَنُه َأَبد 

  ؟ما معنى هذا التأبيد؟ [( سورة الزخرف99)] َنا َربَُّك{َعَليْ 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......
 ؟[( سورة هود469)] }ِإالَّ َما َشاء َربَُّك{ واالستثناء في
 طالب:.......



لااد حااد القااذفإيااا  وهااو صااادق فااي حقيقااة  ،خااوان المسااألة ال تنتهااي، أناات افتاارض المسااألة فااي شااخص  ج 
ألنهام  ؛يزني بحيث لو طلقاوا أن فالناا  زناى بفالناة ماا وقاع الطاالق ،رأوا شخص يزني بامرأةاألمر، ثالثة 
  ؟لكن ما تم النصاب فجلدوا، ماذا عن حقيقة أمرهم ،رأوه بأم أعينهم
 طالب:.......

  .ن األحكام الثالثة ال بد منهار إيستمو  ،نعم حكم شرعي
 طالب:.......

 يجلدون. ،يخففال ما ال 
 .....طالب:..

 ؟ [( سورة النااور9)] }ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا{أجل  اءستثناالمعنى  شو 
 طالب:.......

  خالف، أنت تستدل بما هو محل خالف.هذا محل يا أخي، يلزم ما 
 طالب:.......

  ؟لزم بقول واحد دون الثانيلخالف نمحل اسبحان هللا، يعني 
 طالب:.......

 ؟يتناولها االستثناءما ل الشهادة و لكن قب ،معروف
 طالب:.......

خالف الذي تاذكره أنات، هاذه حجاة الهذا هو محل  ،المخالفين ينستدل بالخالف على ترجيح أحد قولما 
 ما يصلح. ؟على الطرف الثاني احتج بهنأحد األطراف 
 طالب:.......

 ...عليه بين الطرفين.ي تفق بما  ائت  االحتجاج إذا أردت أن تحتج بشيء ال، ال، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) كتاب األقضية -شرح: الموطأ 

 باب: القضاء باليمين مع الشاهد
 عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ا

 سم
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،ء والمرسلينوالصالة والسالم على أشرف األنبيا ،الحمد هلل رب العالمين

  .أجمعين
 سامعين يا حي يا قيوم.له عنا خير الجزاء، واغفر ل، واجز اللهم اغفر لشيخنا

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: القضاء باليمين مع الشاهد

قضى باليمين مع  -صلى هللا عليه وسلم-بن محمد عن أبيه أن رسول هللا  قال مالك: عن جعفرقال يحيى: 
  .الشاهد

وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
 أن اقضي باليمين مع الشاهد. وهو عامٌل على الكوفة

الشاهد؟ ُسئال هل يقضى باليمين مع بن يسار سلمة بن عبد الرحمن وسليمان  وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا
  .قاال: نعمف

مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه،  قال مالك:
ن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق  ،سق  عنه ذلك الحق، فإن حلف ُأحلف المطلوب ل وأبى أن يحلفكن فإن وا 

 لصاحبه.
نما يكون ذلك في األموال خاصةقال مالك  ،وال في طالق ،وال في نكاحٍ  ، يقع ذلك في شيء من الحدودوال ،: وا 

وال في فرية، فإن قال قائل: فإن العتاق من األموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما  ،وال في سرقة ،وال في عتاقة
وأن العبد إذا جاء  ،اء بشاهد أن سيده اعتقهكذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا ج ولو كان ،قاله
 د على ماٍل من األموال ادعاه وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر.بشاه

 وبطل ذلك عنه. ،على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه بشاهدقال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء 
 مرأة بشاهد أن زوجها طلقها ُأحلف زوجها ماالقال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا  في الطالق إذا جاءت 

  ، فإذا حلف لم يقع عليه الطالق.طلقها



وعلى سيد  ،إنما يكون اليمين على زوج المرأة ،قال مالك: فسنة الطالق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة
نما العتاقة حد من الحدود ال تجوز فيها شهادة النساء ووقعت له  ،حرمته تألنه إذا عتق العبد ثبت ؛العبد، وا 

ن قتل العبد ُقتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من ووقعت عليه و  ،الحدود ن زنى وقد ُأحصن ُرجم، وا  ا 
ل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له رٌجل اعتق عبده وجاء رجيوارثه، فإن احتج محتٌج فقال: لو أن 

ن لسيد العبد فإن ذلك ُيثبت الحق على سيد العبد حتى ُترد به عتاقته إذا لم يك حقه ذلك رجل وامرأتان على
نما مثل ذلك الرجل  ،فإن ذلك ليس على ما قال جير بذلك شهادة النساء في العتاقماٌل غير العبد يريد أن يُ  وا 

وُترد بذلك عتاقة  ،ثم يستحق حقه ،يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهٍد واحد فيحلف مع شاهده
فيزعم أن له على سيد العبد ماال  فيقال  بد مخالطة ومالبسةنه وبين سيد العأو يأتي الرجل قد كانت بي ،العبد

 ،فإن أبى أن يحلف ُحلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد ،احلف ما عليك ما ادعى :لسيد العبد
  بت المال على سيده.فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ث

َِ قال:  إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت  مةوكذلك أيضا  الرجل ينكح األمة فتكون امرأته فيأتي سيد اأَل
برجٍل وامرأتين فيشهدون  فيأتي سيد األ مة فينكر ذلك زوج اأَلمة مني جاريتي فالنة أنت وفالن بكذا وكذا دينارا  

وشهادة النساء ال  ،ويكون ذلك فراقا  بينهما ،على زوجها ، وتحرم اأَلمةويحق حقه ،فيثبت بيعه ،على ما قال
  طالق.تجوز في ال

ٌل وامرأتان فيشهدون أن جل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجقال مالك: ومن ذلك أيضا  الرجل يفتري على الر 
وشهادة النساء ال تجوز في  ،فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه ،الذي اُفتري عليه عبٌد مملوك

  الفرية.
ضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا  مما يفترق فيه الق

وليس مع المرأتين  ،استهالل الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي
وقد يكون ذلك في األموال العظام من الذهب والورِق والرباع والحرائر والرقيق  ،اللتان شهدتا رجٌل وال يمين

ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما  ،الوما سوى ذلك من األمو 
  .ولم تجز إال أن يكون معهما شاهدا  أو يمين ،شيء

وقوله  -تبارك وتعالى-ويحتج بقول هللا  ،ال تكون اليمين مع الشاهد واحد :قال مالك: ومن الناس من يقول
َهَداء{}َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن م :الحق  ن رَِِجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
  ، وال ُيحلف مع شاهده.برجٍل وامرأتين فال شيء له فإن لم يأتِ يقول:  [( سورة البقرة282)]

ِ  أدعى على رجٍل  :ه: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن ُيقال ل-رحمه هللا-قال مالك  أرأيت لو أن رجاَل
ن نكلفإن حلف بطل ذلك عنه ؟أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ماال   عن اليمين ُحلف صاحب  ، وا 

فهذا مما ال اختالف فيه عند أحٍد من الناس، وال ببلٍد من  ،وثبت حقه على صاحبه ،الحق إن حقه لحقٌ 
فإن أقر بهذا فلُيقر باليمين مع الشاهد  ،وضٍع من كتاب هللا وجدهأو في أي م ،البلدان فبأي شيء أخذ هذا

ن لم يكن ذلك في كتاب هللا  نه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ،-عز وجل-وا  ولكن المرء قد ُيحب أن  ،وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-ففي هذا بياٌن ما أشكل من ذلك  ،يعرف وجه الصواب وموقع الُحجة



أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،ينالحمد هلل رب العالم
 : بعد

 : -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 باب: القضاء باليمين مع الشاهد

قضى باليمين مع  -صلى هللا عليه وسلم-عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول هللا  :قال يحيى: قال مالكٌ "
سين بن علي ن الباقر بن زين العابدين بن الحسي، وأبوه محمد بن علي بن الحبن محمد الصادق جعفر" الشاهد

اليمين بل الشاهد المطلوب  قضى باليمين مع الشاهد" -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا بن أبي طالب 
بينة على المدعي واليمين ))ال ))شاهداك أو يمينك(( :وقد جاء في الحديث ،إلثبات الحق هو ما ي عرف بالبينة

}َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِِجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا  واألصل فيها الشهادة ،فمدعي الحق عليه البينة على من أنكر((
ا جاء هذا األصل في البينة، وهل يقوم اليمين مقام الشاهد كم [( سورة البقرة050)] َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن{

وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن البينة ما  ؟حديث البابهو بذلك الخبر الذي 
قوية القرائن ال ،كما هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة ؟أبان الحق على أي حال كانت

 ،والقرائن منها ما يرتقي إلى الشهود ،توسعوا في هذا ،يةمرق الحكفي الط -رحمه هللا-قرر ذلك ابن القيم قد و 
ي وش تسمونها أنتم؟ إحنا نسميها طاقية الل ،ومنها ما يقرب من اإلقرار، لو أن شخصا  عليه ثوب وطاقية مثال  

 هي تحت الشماغ، لها اسم ثاني؟
 كوفية.طالب: 

خر عليه آليس عليه شماغ، و  ،شماغلا ههذا؟ ناقص وش ناقصهالمقصود أنها  ،يسمونها بعض الناس ةكوفي
وصاحب  ،أخذ شماغي :ه يقول، ويجري وصاحب الثوب وراءوبيده شماغ ،بنطلون وبلوزة وطربوش على رأسه

كيف يلبس شماغ  ،على أن الشماغ لصاحب الثوب إيش؟الشماغ لي، اآلن القرائن تدل على  ،ال: البنطلون يقول
حكم بمجرد ، هل يذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوب، فهما تجي ،فوق الطربوش وعلى البنطلون 

  ؟ قرينته قوية.هذا أو ال
 طالب:.......

لكن  ،هذه قرينته قوية تدل على أنه الشماغ لصاحب الثوب :قوليحكمون بالقرائن يحكمون بذلكل أ ال الذين
، وأخر يكتب ويقرأ وال يكتب في جيبهمي ال يقرأ ا، ولو وجدنا قلم مع شخص أالمعتمد أنه ال ي حكم بمجرده

  ؛ ألن األمي قد يتخذه زينة.ال يكفي ؟ن هذا القلم لمن يكتب: إفهل يكفي أن نقول ،هذا القلمويدعي 
فيها ما يقرب من الداللة الواضحة على أن الحق لمن أيدته هذه و  ،المقصود أن هذه القرائن ال شك أن فيها قوة

، فاألموال لها وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات ،من الشاهدال بد ال تكفي، لكن  ،القرائن
 له حكم، وأمور النساء لها أحكام، نعم؟ عالرضاو  ،كم، والحدود لها حكمح

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......



  ما قضى بالشبه. الشبه،
 طالب:.......
كم الولد ل ،هذا احتياط ال الح    لفراش.وا 

 طالب:.......
ثم بعد ذلك لو ادعت  ،كم الشرعي، ال بد من الحاالحتياط ال يمكنو  ن هناك مسائل يعني ينتابها أمرانلكبلى، 

فهل يقال  ،حرم إال خمسلم أنه ال يوالمقرر عند أهل الع ،امرأة أنها أرضعت فالنة بنت الجيران ثالث رضاعات
ولذلك  ،قدم؟ ال تقدماالحتياط أال ت :أو نقول ؟ةألن الرضاعة غير محرم ا؛أقدم على زواجه :لفالن من الجيران
فمثل هذا ي حتاط له من  ؟فكيف وقد قيل ،نها أرضعتهما لم ي طلب منها بينة وال أي شيء: إلما قالت المرأة

 الجهتين.
فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني،  قضى باليمين مع الشاهد" -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 

 ألنه مخرج  عند مسلم. ؛ إشكال فيهوالحديث ال
"وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 

واإلمام مالك حينما يذكر هذه  ،وقد صح بذلك الخبر وهو عامل على الكوفة: أن اقِ  باليمين مع الشاهد"
وأنه لم  ،-عليه الصالة والسالم-كم العمل به سار  بعد وفاته ين أن هذا الحلنصوص المرفوعة ليبالمقاطيع بعد ا

سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئال هل  وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا": قولهفي ومثل هذا  ،ي نسخ
  .وهما من الفقهاء السبعة المعروفين يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقاال: نعم"

 طالب:.......
نما يكون ذلك في األموال خاصة" كالم مالكل  بيجي  نعم؟كالم مالك تخصيصه "وا 

 طالب:.......
 إيش هو؟

 طالب:.......
  ما فيها إشكال.ورواية مالك مرسلة، لكن رواية مسلم 

كما أنها في دفع  ،جعل اليمين في مقابل الشاهد "قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد"
ألن جانبه يدعمه األصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن  ؛ي جانب المدعى عليه تبرأهيعني ف

كما أن يمين  ،فيمينه مع األصل يدفع عنه المطالبة ،ألن األصل يؤيده ؛البينة يبرأ من العهدة، يبرأ وي حكم له
كم.  المدعي مع شاهده يخول له الح 

مين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، "قال مالك: مضت السنة بالقضاء بالي
 عندنا إال شاهد واحد قلنا له: احلف، قال: ال أحلفما اآلن عندنا  فإن نكل وأبى أن يحلف ُأحلف المطلوب"

لكن هذا الشاهد موجود، اآلن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، هو  عندي، الدنيا كلها ال تسوى يمين
، لكن لو أبى ةمن العهد ، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئ مدعى عليه معه األصل في مقابل هذا الشاهدال
ال  أبدا  : لهيل وق "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد  : احلفشيء، قيل لهله  ما عندييثبت وا 



ألن هذا الشاهد  المطلوب" يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف ُأحلف
ن كان له وزنه في الشرع واعتبار الواحد و  ه لكن يبقى أنه ال يكفي بينته قاصرة، فإذا ق بلت هذه البينة مع األصل ا 

جح األصل بيمين من الذي هو العدم هذه البينة القاصرة في مقابل العدم األصلي نعم ترجح هذه البينة في ر 
  المدعى عليه.

ن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" "ُأحلف المطلوب كيف يثبت عليه  فإن حلف سق  عنه ذلك الحق، وا 
يمين، عندنا شاهد واحد ال ألصل أن البينة تثبت بشاهدين أو شاهد و عندنا انعم الحق لصاحبه؟ بشاهد  واحدل 

حلف المدعى عليه، إن أن ي ولذلك ي حتاج إلى ،مفردهبشاهدين وال يمين، هذا الشاهد الواحد أقوى من األصل 
يعني ي كتفى بالبينة لل كن ، لكن إن، فترجح جانبه فبرئ واليمين مرجحة ،ألن األصل قام مقام الشاهد حلف برئ؛

 نعم؟ ؟الذي شاهد  واحد
 طالب:.......

 معه األصل، هاه؟ هو ضعف لكن
 طالب:.......
ن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه"ال توجد يمين   نا المدعي رفض أن يحلف معه شاهداآلن عند "وا 

ورفض أن يحلف ومعه األصل، هذا معه شاهد وهذا معه  ،يكفيني، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين: يقول
  .األصل

 طالب:.......
 األصل بال شك إيه. 

 طالب:.......
 ؟ت رد عليه اليمينبيمين؟ يعني ال يلزم المدعي و 

 طالب:.......
 شاهد أصال . ما معهأنت افترض أنه 
 طالب:.......
جاء إلى المدعي ما عندي بينة بيحلف، البينة؟  طيب، اذكعنده مبلغ  المسألة ادعى على زيد أنافترض أن 
 ويش يقال؟، ما تسوى يمينالدنيا كلها  ،أنا ال أحلف: ال احلف، قال: عليه وقيل له
 طالب:.......

وهذا عليه يمين، لكن إن  ةتبرأ عهدته إال بيمين، هذا عليه بين مايعني  ،اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين
  ؟المدعي عليه ت رد اليمين على المدعي أو ال ت رد لنك

 فيه تفصيل إن كان ينفرد بالعلم....  طالب:
 من الذي ينفرد؟

دعى عليه طالب: المدعى عليه أو المدعي فإنها ترد عليه اليمين إذا كان ال ينفرد بالعلم جعل المدعي والم
 فشيخ اإلسالم يقول: ال تلزم أن ترد، ترد في حالة واحدة وهي.... المدعي العلم. 



مثل هذا ال يبين للقضاة، مثل هذا ال يبين لكل قاضي، فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في 
بطت هذهذمته مبلغا  من المال قدره كذا ، أحدعندي ما وهللا : قال ؟تكبعد ذلك ي طالب بالبينة، بين ،الدعوى  ، وض 

أحلف يا مدعى عليك، طيب إال أن يحلف المدعي عليه ليبرأ من العهدة، ما فيه  حولنا أحد، إذا  ال أقرضته و 
عندي استعداد أجعل هللا ما وأنا  .....،ورابعة، وكل يوم ،وثالثة ،مرة ثانية يدعي عليهقال: وهللا...، ...... 

ما  ،الف، ونكل عن اليمين واألصل معه، وذاك ليس معه شيء ال بينة وال شاهدبحما أنا أنا  ،عرضة ليميني
ص استنفدنا الخ :أو ي قال ،ونكل عن اليمين، فهل ت رد اليمين على المدعي ،معه إال الدعوى، وهذا معه األصل

  ؟الشرعية الوسيلة
 طالب:.......

 طيب. 
 طالب:.......

 هاه.
 طالب:.......

  وذاك ما عنده بينة.
 طالب:.......

 وش هو؟ 
 طالب:.......

 مسألة رد اليمين؟ يعني نتركها إلى أن يذكرها اإلمام مالك 
 طالب:.......

 هاه.
 طالب:.......

لكن  ،عندنا مشكلةما أو حلف المدعى عليه انتهى اإلشكال، إذا حصل هذا  ،البينة انتهيناطيب..... إذا جاب 
في المسألة السابقة هو و  ؟هل نرد اليمين على المدعي نكل على اليمين ، والمدعى عليهالمدعي ليس لديه بينة

 نعم؟معه شاهد ورفض أن يحلفل ، أبى أن يحلف بعد
 طالب:.......

البينة على المدعي واليمين على من  ،وجاءت بها النصوص ،ويتعمد عليها ،عندنا وسيلة شرعية ي حكم بهاإحنا 
ذا عدمت  ماه رفض أن يحلف، هو إذا وجدت البينة عنده بينة والمدعي عليال أنكر، هذا  تحتاج إلى يمين، وا 

م ا  جميعا جد اليمين فال إشكال عندنا، لكن ع دمو البينة و   إذا كان..، هذا عنده شاهد يحلف. يعني  ؟كيف نحك 
"قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق 

ن أبى أن يحلف ثبت عليه حقه،  فإن نكل وأبى أن يحلف ُأحلف المطلوب، فإن حلف سق  عنه ذلك الحق، وا 
تقوى  ،ل المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى ألن القرينة في نكو  الحق لصاحبه ببينة واحدة"

 شاهد واحد عنده.ة في أنه وال المسألة مفترضألن  ؛هذا ال شيء عنده ،عنده شيء مادعواه، لكن اآلن 



  طالب:......
فيها بينة، والمدعى عليه معه األصل، فجانبه  ماالدعوى مجردة عارية عما يؤيدها  ؟نحتاج إلى مرجحما يعني 
ذمتي أن لكن يقول: يكفيني أنا  ،يجهز على القضية اليمين من قبلهيعني  ،يؤيد هذا الرجحان اليمين ،راجح

  ؟ي حكم عليههاه؟ فل بحالما أنا ويمين  ،ي ثبتيئة، بر 
 طالب:......

  أنا بحالف. : مايقول بس
  طالب:......

ألنه معه  ؛ألن في جانبه قوة ؛ثبت له الحق ،وثبت لصاحب الحق ،األول في القضية األولى رفض الحلفطيب 
وى الظاهر، والظاهر أقألن عندنا في مسألة تعارض األصل مع  ؛وهذا في جانبه قوة ألن معه األصل ،شاهد

الو من البينة   أقل؟ ا 
  ؟ الظاهر مع األصل.لكن بشاهد واحد ،البينة بشاهدين أقوى بال شكال 

  طالب:......
ال لو نظرت إلى أفراد القضاي ،بد من حسمها هذه أمور الإيه  هو أقوى من  ا وجدت أن من الظواهر ماوا 

ده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من طالب علم عن: قولنمثل مثال  نومنها ما هو أضعف من األصل،  ،األصل
وهذا  ،االسم وه؟ هذا معه الظاهر الذي اك: هذا كتابي من أين جكتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال

  ؟معه األصل أنه في حوزته أو العكس
 طالب:......

 طيب.
  طالب:......

 اآلن هذا في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟
  طالب:......

 هاه؟
  :......طالب

  ؟ي كتب عليه االسمطيب وش الل
  طالب:......

حتاج ن ..،هو الذي ييبيع الك تب، ع رف أنه يعير مثال ، فالمرجح الخارجأنه رف صاحب الكتاب هذا ع  ا مال هو 
 هعك باينيمكن إأنت اآلن معروف أنك تبيع : خالص كان ممن ع رف بالبيع قلنافإن  ي،إلى مرجح خارج

  وناسي.

   .....طالب:.
نما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه ن عر ف أنه ال يبيع وا  رجحان في جانبه ورجحان في ، لكن إذا وجد وا 

خره، ويتصرف فيه تصرف ، ومعلق عليه من أوله إلى آدروس، هذا عنده الكتاب وحاضر به جانب اآلخر



دعى عليه ، والمبينة له مدعي الالعليه فإذا نكل المدعى مثل هذه األمور تحتاج إلى مرجحات،  :نقول ،الم الك
له ي ضعف األصلفي  ما ،نكل الحلف تكون يمينه غموس يقتطع بها حق فألنه يخشى أن يحلف  ؛شك أن نك 

غموس يصعب  يقتطع بيمين لكن كونه ،سهل عليه ونه يستولي على حق المسلم بدون يمين أمرامرئ مسلم، وك
ن كمل المسألة  ،م اإلمام مالك في مسألة رد اليمين ت رد أو ال ت ردكالفي ويأتي  ،فهذا ي ضعف األصل ،عليه

 عندها.
نما يكون  شخص أنه لى يعني ي دعى ع شيء من الحدود"ذلك باألموال خاصة، وال يقع ذلك في "قال مالك: وا 

ي أتي بشخص إلى القاض، يعنده بينةما أو قذف فالن من الناس البينة  ؟الدعوى البينةطيب  ،شرب الخمر
ياهفي ما  السجإنما  ،عندي بينةوهللا ما بينتك؟ طيب يا قاضي هذا قذفني، : ويقول ل ، هكذا وقال لي ،إال أنا وا 

شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي ال بد من طيب جاب يحتاج، ما يحتاج؟ ما ال ي قال للمدعى عليه احلف وتبرأ وا  
 شاهدين.

نما يكون ذلك في األموال الخاصة، وال يقع ذلك يعني في  في شيء من الحدود، وال في نكاٍح وال في طالق" "وا 
أو أبوها  ،يكفي، المرأة جاءت بشاهد وحلفت مايكفي؟ ما ال إال شاهد مع يمين الزوج يكفي وا   وادما وجالنكاح 

 يكفي.ما أقسم أنه طلق 
  "وال في نكاٍح وال في طالق وال في عتاقة وال في سرقة"

 طالب: يعني مالك ما يرى.....
  .قسامة هذه

   طالب:......
ال يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي  ينيقوم مقامها يمين واحد، وبعدما  هذه،ال الخمسين كثيرة 

ال بدونه ال ي لتفت إليه   ا.ي رجح جانب الدعوى، وا 
   طالب:......

 نعم؟تأتي إن شاء هللال 
   طالب:......

 هاه؟
   طالب:......
 إيه ترجع. 

   طالب:......
كالم احتمال قاله أو  بيحملهو  ،ألنه هو األصل في المسألة ؛ي دين في هذا ما..، خالصلكن هو ، وهي تعلم
  .طلقا مأنه معه األصل  ،فاألصل عدم هذا الكالمنعم  ،ما قاله

   طالب:......
: تأتي امرأة تقول ،ة المدعى بهتضعف البينة عن أقامالشديد، يعني ويقع الحرج  ،يرد مثل هذا عند القضاة كثير

 ، وهي تجزم أنهبينة، وردها عليهما في والقاضي طلب البينة  ،وهي مثل الشمس جازمة ،نه طلقها ثالثا  إ



، إذا تيقنت من ذلك، مثل هذا ال تمكنه من نفسها، كونها ت خالع أفضل من كونها تعاشر بحرام ،ي عاشرها بالحرام
 نعم؟

   طالب:......
 إيه.
   :......طالب

 كان. أي نكاح  "وال في نكاح  "يعني يدل على التعميم " شيء وفي شيء  من الحدود"
   طالب:......

 في حد  من الحدود انتهى اإلشكال. :لو قال "في شيء من الحدود" إن شاء هللا إشكالما في 
 .....؟صحة عقد نكاح برجٍل وامرأتينما يرى ن مالك أحسن هللا إليك كأالطالب: 

 لى هذا؟ ع
   طالب:......

ِِ وال في فرية"خاص باألموال إيه نعم  "فإن قال قائل: فإن العتاقة من  يعني قذف "وال في عتاقة وال في سرقٍة
األموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن 

وأن العبد إذا جاء  ،مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقهالعبد،  إن كان من األموال يحلف سيده أعتقه"
في مثل سيما عند مالك  واستحق حقه كما يحلف الحر ال ،بشاهد  على مال  من األموال أدعاه حلف معه شاهده

 .يمشي مثل هذا الكالم بالتمليك مان العبد ال يملك : إن يقولمألنه يملك التمليك، أما عند غيره مهذا؛ 
ومعه  ،العبد ؟أيهما المدعي "قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اُستحلف سيده"

ما  "فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اُستحلف سيده" شاهد ويمينه، والمدعى عليه السيد
  اهد واليمين خاص باألموال.ألن هذا الش ؛ي ستحلف هو
  .سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه""اُستحلف 

وال  ،ال ت حلف هي "قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا  في الطالق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها"
 .كالعتاقة "ُأحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطالق"يكفي الشاهد الواحد 

ى أن العبيد من األموال في ميراث الصبي، واآلن هنا ينفيهم الطالب: أحسن هللا إليك الحين في آخر الكالم ير 
 عن األموال. 
   طالب:......

 إيش هو؟
طالب: اآلن هو ينفي أن العبد ليس من األموال ويرى أنه لو قال له: اعتق؛ ألنه ليس من األموال ألنه يرى 

لعظام من الذهب والورق والرباع اليمين مع الشاهد في األموال، وهنا اآلن يقول قبل قليل قال: األموال ا
 والحوائ  والرقيق فجعلهم من األموال.

ال هو ليست في مال  ، لكن دعواهالرقيق مال بال شك   جسمه مثل ما يمتلك ي باع وت شترى.بالتي هي العتق؛ وا 
   طالب:......



  لكن دعواه العتاقة ليست مال.
  .الطالب: هذا عند مالك

 ليست دعوى مال عنده. 
   :......طالب

 .لكن هو برقبته مال
 الطالب: أنا أدري لكن هل يثبت هذا عند الجمهور أو فق  عند مالك هذا الذي أريده.

 من جهة فراق.فراق، هي من جهة مثل الطالق : الدعوى ما دام ينظر إليها من جهتين :أنا أقول
لسهولة تبطل ثم على أن تمتنع على الطالب: لكن المرأة لو جاءت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بهذه ا

 ......أن تقررت.
كم شرعي  ،تمتنع م بأنها طلقها ثالثا  ال شبه فيهمثل إذا كانت تجز    .حكم القاضييسري لكن ح 

  هذا الراجح؟الطالب: 
   طالب:......

 عندهم. حكم شرعي سار  
 ....ال أقصد هذا الراجح عند غير طالب:

 ....بشهودجاءت  ام، إذا مالكمالك وغير عند على ما ظهر له 
  ها....الطالب: إذا جاءت بشاهد واحٍد ويمين

 .يكفي ما
 لشاهد مع اليمين في األموال فق .الطالب: ألن الراجح أن ا

 فقط إيه.
 ؟هذا الراجح طالب:
 إيه إيه.
 أحسن هللا إليك.  طالب:

ون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد "قال مالك: فسنة الطالق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يك
 ال ي طلب منها أصال  كيمين العبد. و  ما ي لتفت إلى يمينها،يعني  العبد"

نما العتاقة حٌد من الحدود، ال تجوز فيها شهادة النساء" كذلك ال تجوز  ،يعني كما أنها ال تجوز في الحدود "وا 
  العتاقة. في

  طالب:......
 وين؟

   طالب:......
 !قرر هناا م، حكمها واحد، هو يكفي الواحد مع اليمينما إيه 

   طالب:......



  ل اليمين مع الشاهد الواحد.كمهم واحد في أنه ال ت قبح
   طالب:......

 هاه؟
   طالب:......

 إيه ال نقبل يمنيه. 
   طالب:......
اليمين نطلب اليمين من عن  الشاهد حكمنا فيما لو جاء بشاهد  واحد في مسائل البيع ورفض إيه في مقابل

ونكل عن اليمين نأخذ يمين  ،أنه إذا جاء بشاهد واحد -رحمة هللا عليه-قرر اإلمام ما هو المدعى عليه، 
  ؟المدعى عليه
   طالب:......

  اهد واحد ويمين وجودها مثل عدمها.عنده شمثله، هذا إيه 
   طالب:......

يبقى عندنا مسألة رد اليمين، رد هو نا مدة، ذا الذي حرنا حوله وحسالسابقة، ه أنت قلته قبل المسألةلو هذا 
رحمه -نقل عليها االتفاق، ونقله لالتفاق مخروم من قضاة عصره ، ويعند مالكتأتي ي رد اليمن هذه تب ،اليمين

 كل شيء نأخذه بالتوقيت. ،، فال نتعجل-هللا
نما العتاقة حٌد من الحدود ال تجوز فيها شهادة "إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وا  

ن  ن زنى وقد ُأحصن ُرجم، وا  النساء؛ ألنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الُحدود، ووقعت عليه، وا 
ال مضمق تل به العبدَ  يعني قتل العبد   قتل العبد قتل به"  ؟ومة، عندكم العبد مفتوحة وا 

 .الطالب: العبدَ 
 هاه؟

   طالب:......
  حال بعد أن أ عتق.الأما في العبَد باعتبار ما كان ال 

   طالب:......
 وين؟

   طالب:......
 إيه. 

   طالب:......
ن زنى وقد أ حصن ر جمشوف و  ن قتل العبد ق تل به، ل ؛ا   ؟أو العبد   ؟ي قتل بهيش ألنه صار ح ر اآلن، وا 

 ....الطالب: إذا قتل العبدُ 
ن زنى وقد أ حصن ر جم،  :ألنه قال ؛أراد ما قلت ال يحتاج إلى ذكر العبد ول د أصال  ما لها داعي أن ت ذكر العب وا 

ن قتل ق تل ن قتل العبَد ق تل به.لكنه يقول ،يكفي هذا لو أراد هذا ،وا    : وا 



   طالب:......
 ؟ضبط غير هذا هفيألنه ي رجمل  يقرر أنه صار ح ربهو ال 

   طالب:......
 هاه؟

   طالب:......
 يقول؟ ويش

 .يؤخذ به ،بعد ما صار ُحرا  ُيقتللو كان قاتل العبد قتل هذا الطالب: 
 ويش يقول؟ ؟ولو عبد بعبد
   طالب:......

ن و    ؛ ألنه صار حرا .قتل العبد قاتل  ق تل بها 
   طالب:......

ن قتل ق تل.؛ ألنه يقول: ال قيمة لهاهذه عندي كلمة العبد  ن زنى وقد أ حصن ر جم به، وا   وا 
ن قتل العبَد": -رحمه هللا-يقول  را  ي قاد به القاتل يعني "ُقتل به"يعني قاتل   "وا  "وثبت له الميراث  ألنه صار ح 

فيثبت التوارث بينه وبين  ،والمقتضي موجود ،وقد زال المانع ،ألن الرق من موانع اإلرث بينه وبين من يورثه"
  .من يوارثه

اعتق عبده، وجاء رجٌل يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على "فإن احتج محتٌج فقال: لو أن رجال  
حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك ُيثبت الحق على سيد العبد حتى ُترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال 

، ن ي ثبت الحقاآلن شخص يدعي على زيد مبلغ من المال وليس عنده إال شاهد ويمين، شاهد ويمي غير العبد"
وينال أجر العتق  ،زائد: قال ،وال يحتاج إليه فاعتقه ،في ذمته شيءما اعتقه بناءا  على أن  وزيد هذا عنده عبد

الف، باعه، أنا أطلبك عشرة آ الف، كم بعت العبد؟ بعشرة آفاعتقه، ثم جاء من يطلب الحق، عندك لي مبلغ
وامرأتين ثبت الدين في  ويمين أو رجلبشاهد  فأثبت الدين ؟تبيع عبدك تتبرر وتتنفل وذمتك مشغولةوش لون 

ذا كان المعتق مدينا   ،حقه ورده بالحاجة  ،رد العتق مع الدين -صلى هللا عليه وسلم-النبي  ،عتقه ذال ينفنعم وا 
"فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ُترد به عتاقته إذا لم يكن : المقصود أن مثل هذا يقول ،حاجة األوالد

نعم العتق : قاليخرى، من األموال األالف لكن أنا أعطيك عشرة آ ....خل هذا العبد: قال عبد مال غيره"لسيد ال
 غيره حينئذ  يرد العبد. م يكن لك ماليثبت ثم تسدد هذا الدين الذي في ذمتك من غيره، إذا ل هعلى وجه

ي أثبتت هذا الدين هي في العتاقة أو في اآلن شهادة النساء الت "يريد أن يجيزه بذلك شهادة النساء في العتاقة"
 األموال؟ 

   طالب:......
  ؟لكن في المآل ،في األموال

   طالب:......
 في العتاقة، في إثبات العتاقة أو في إبطالها؟ 



   طالب:......
بطال صارت سببا  في إ، إنما في العتاقةصارت  امالثاني  حتى في االحتمال ،في العتاقةصارت  امفي إبطالها 

 وال أثر لها. ،العتاقة
ق، التنظير ألن التنظير غير مطاب "يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال"

نما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب حق على سيده بشاهد واحد، فيحلف  الذي أورده غير مطابق "وا 
اقته العبد، أو يأتي الرجل كانت بينه وبين سيد العبد مغالطة مع شاهده، ثم يستحق حقه، وترد بذلك عت

ومالبسة فيزعم أن له على سيد العبد ماال ، فُيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن 
 يحلف ُحلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده"

 رق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟الفوش 
نما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد : يقول "فإن ذلك ليس على ما قال، وا 

وهي عين  ،غيره يعني إذا لم يكن له مال واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وُترد بذلك عتاقة العبد"
  نعم؟ المسألة األولى،

   لب:......طا
، إثبات مال ةبإثبات عتاقما هي  ،والمسألة كلها في إثبات مال ،وهنا أتى بشاهد ويمين ،أتى بشاهد وامرأتين
  ، وهذه بشاهد واحد ويمين.رجل وامرأتينة، إال أن هذه ب، فالصورتان واحدةيؤول إلى إبطال عتاق

بي من من هذا وهذا يبي هذا ي ،بينهم حساب سة""أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة ومالب
"فيزعم أن له على سيد محاسبة وال ،الحساب الدقيق بينهممع  هذا، لكن في النهاية المبلغ مجهول يؤول إلى العلم

العبد ماال ، فُيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل وأبى أن يحلف ُحلف صاحب الحق، وثبت 
وادعى أن بعضها  ،له بيت وحفظ الفواتير كل زيد من الناس يبني له بيت، بنىشخص و  عبد"حقه على سيد ال

ك، ي سلمت: أنا عندي....الشيكات اللصاحب البيت يقول ،وأن مجموع الحساب خمسمائة ألف مثال   ،ضاع
ليس كل ، لكن عندي فواتير: صحيح الفواتير صارت أربعمائة ألف، وذاك يقول تيوم جمع ......مجموع هذه

الو ! رد ماء بوايت أكتب فاتورةهابوا لي  ،فواتيرشيء ي كتب ب يحلف  ،لكن المجموع خمسمائة ا ،شيئا  يسير  ا 
شيء، هذه فواتير قمتها أربعمائة والشيكات أربعمائة انتهينا، ثم بعد ذلك ي رد  عنده في ذمته ماالمدعى عليه أنه 

  .ها فواتيرمفوترة، ليس فيالمائة التي ليست  على المدعي على كالم اإلمام مالك على ذمته هذه
أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة ومالبسة فيزعم أن له على سيد : "-رحمه هللا-يقول 

يس لديه ما يثبتها أحلف هذه المائة األلف الزائدة التي ل العبد ماال ، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى"
 أنا ما أنا بحالف، ، تشيله ذمتهما أنا بحالف : وهللا قال "احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل" عندك أنها ليست

الو  على هذا أو على كالمه اآلن اليمين ترد ،حلفيالذي يدعي  فإن نكل وأبى أن يحلف ُحلف صاحب الحق""  ا 
هذه  ،ثبت الحقطيب  العبد" وثبت حقه على سيد ،"فإن نكل وأبى أن يحلف ُحلف صاحب الحق ما ترد؟ ت رد

"وثبت حقه : يقول ،وليس له مال غيره ،وقد أعتق عبدا  قيمته مائة ألف ،لف ثبتت على المدعى عليهاألالمائة 
 .على سيد العبد يكون بذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده"



الو الرجل العبد  "والرجل ينكح األمة": قال  الحر؟ ا 
  .الطالب: الحر

  .وال يجد طول الحرة ،وشرط ذلك أن يخشى العنت ،يتزوجها ،ليست ملك يمينيعني  ،ينكح يعني يتزوج ،حرال
   طالب:......

 واألوالد لمن؟  ،زواج ،ينكحها
   طالب:......

"فتكون امرأته، فيأتي سيد األمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي  ؛ ألنها أمةيتبعون األمإيه 
  .يعني هذه التي تزوجها أو غيرها النة"ف

   طالب:......
"أنت وفالن بكذا كذا دينار، فينكر ذلك زوج األمة، فيأتي سيد األمة برجٍل وامرأتين فيشهدون  هذه المذكورة

على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم األمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا  بينهما، وشهادة النساء ال 
إلثبات البيع ال إلثبات الفرقة، إذا ثبت البيع المشترك إنما هي رجل وامرأتين بلكن الشهادة  في الطالق"تجوز 

لكن إذا ثبت البيع له ولغيره ال  ،إلى كونها ملك يمين ى نفس الرجل انتقلت من كونها زوجةيعني لو ثبت بيع عل
 فال يجوز له أن يطأها ،هو مشارك  فيها ،لألنها ليست ملك يمين له على جهة االستقال ؛يجوز له أن يطأها

 ."وحينئٍذ تحرم األمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا  بينهما، وشهادة النساء ال تجوز في الطالق"
الفرية الذي هو حد القذف، حد  "قال مالك: ومن ذلك أيضا  الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد"

رأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد على "فيقع عليه الحد فيأتي رجل وام
يعني على الوجهين في هذه المسألة إما إثبات  المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء ال تجوز في الفرية"

 أو إثبات حد برجل وامرأتين. ،رق 
ثبات الفرية حد فنفاه. ،الطالب: إثبات الرق اعتبره مال  وا 

أن اآلن ألنه ال يتصور  ؛ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء ،مام مالك ال ي ثبت العتاقة بشهادة النساءهناك اإل
والرقيق  ،صة بالمال أو ما يؤول إلى المال، نعم هي خاهذه خاصة باألموال: قوليكالمه متناقض مع أوله، 

ال ما هو و ، واضح يؤول إلى المال   ؟بواضحا 
   طالب:......

كما لو أثبت بشهادة رجل  ،الرق مال يؤول إلى المال ،وهو مال لم يثبت عتاقة ،الرق  أثبتلك، المال أثبت 
 مثل السيارة من هذه الحيثية.و الدابة  ، والرقيق من هذه الحيثية مثلوامرأتين أن هذه السيارة له مثله

ى بشهادة الرجل والمرأتين هناك أيضا  من جهة أخر  "قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا  مما يفترق فيه القضاء"
ال أثبت   بخالف لو كانت شهادة الرجل والمرأتين في إثبات حد. ،نفي حد ؟أحد نفيهل هو أثبت حد وا 

"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا  مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على 
أو  ،ثل هذا يكفي شهادة امرأة واحدة على القولنعم في م استهالل الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث"

"ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين  النساءطلع عليه إال ؛ ألن هذا مما ال يامرأتين



رجل وامرأتين  "وقد يكون ذلك في األموال العظام" اءسألن هذا مما ال يطلع عليه إال الن شهادة رجل وال يمين"
"والرباع  فالحكم واحد في المال الكثير والمال القليل ،مهما بلغت قيمتها ،األموال ولو كانت عظيمةيكفي ينفذ في 

"وما سوى ذلك من األموال ولو شهادة الرجل والمرأتين بتثبت  أجناس األموالكل أنواع وجميع  والحوائ  والرقيق"
يريد  درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر""على امرأتان بدون رجل  ،يعني فقط شهدت امرأتان على درهم واحد"
اللتين ال يثبت بواسطة هاتين المرأتان  هقد يكون في اإلرث الذي ثبت باستهالل ،أن يقرر فيما مضى في اإلرث

وبساتين أموال  يرذهب وضياع وعما ،افترض أن هذا اإلرث أموال طائلة ،لهما شهادة في األموال، ثبت اإلرث
نما شهدتا على استهالل ،على مالتا شهدا م؟ هما دة هاتين المرأتينشها، تثبت بمجرد طائلة ثم بعد ذلك  ،وا 

الشهادة في  تاآلن ثبت "وما سوى ذلك من األموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد"تترتب عليه اآلثار 
اء  على إثبات درهم لكن لو شهدتا ابتد ،ولو كان هذا اإلرث بالمالين ،االستهالل ويترتب على االستهالل اإلرث

"ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا  واحد لم ت قبل شهادتهما 
 .ولم تجز إال أن يكون معهما شاهد أو يمين"

احد اليمين مع الشاهد الو  يعني ال تجزئ  "قال مالك: ومن الناس من يقول: ال تكون اليمين مع الشاهد الواحد"
}َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِِجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن : الحق ويحتج بقوله تعالى وقوله"

َهَداء{ "فإن لم يأت برجل وامرأتين فال شيء له، وال ُيحلف : يقول [( سورة البقرة050)] َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
 الئق بمذهب من؟هذا  ؟لماذا ،دون النظر إلى الحديث ،هذا بناء على اعتماد اآلية مع شاهده"

اآلحاد ال خبر و  ،خبر آحادبوهذا ثبت  ،ن الزيادة على النص نسخون: إقوليمذهب الحنفية الذي الحنفية، الئق ب
  .على قواعدهم ، جار  ينسخ القرآن

قال له: أرأيت لو أن رجال  ادعى على رجٍل ماال  أليس أن ي ،"قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول
ن نكل عن اليمين ُحلف صاحب الحق أن  يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وا 
حقه لحٌق، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما ال اختالف فيه عند أحٍد من الناس، وال في بلٍد من البلدان، 

يعني إن  فإن أقر بهذا فلُيقر بالشاهد معه" ؟في أي موضٍع من كتاب هللا وجدهأو  ؟فبأي شيء أخذ هذا
ن هذا زيادة على : إوال يقول ،اعترف برد اليمين على المدعي فليعترف باليمين مع الشاهد من باب األولى

يعني إذا كنت  ،ىيعني يلزم بما هو أول ،وهذا من باب اإللزام ،الشاهد مع اليمين ال يوجد في القرآن ، ردالقرآن
 ،ل المدعى عليه إذا كنت تقبل وتثبت الحق بهذاو ترد اليمين على المدعي ويقع بها الحق بيمين المدعي عند نك  

ن تثبته باليمين ، فلئأنت اآلن أثبته باليمين فقد ،زيادة شاهدك عم ؛ ألنفلتثبته بالشاهد مع اليمين من باب أولى
 ،يوجد في النص في خبر آحاد ،الشاهد واليمين ال يوجد في القرآن: لك مع الشاهد من باب أولى، قد يقول

، هذه جادة عندهم ،ينسخ المتواترالقطعي ال واآلحاد ال  ،وزيادة على النص نسخ عنده ،وزيادة على النص
 ا.ملهم بهع معروف
ب هللا وجده؟ فإن وفي أي موضٍع من كتا" الذي هو رد اليمين ؟""فبأي شيء أخذ هذا: -تعالى رحمه هللا-يقول 

نه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة" ،أقر بهذا فلُيقرر باليمين مع الشاهد ن لم يكن ذلك في كتاب هللا، وا   وا 
ِإْن ُهَو ِإالَّ  *  }َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى  ال ي حتاج إلى أن ي رد إلى كتاب هللا ،السنة أصل تشريعي ثابت قائم  برأسه



نه ليكفي من  كما هو مقرر عند من يعتد بقولهم تثبت بها األحكام [( سورة النجم1-5)] َوْحٌي ُيوَحى{ "وا 
ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد ُيحب أن يعرف وجه الصواب، وموقع الُحجة، ففي هذا بيان ما أشكل 

  .وهللا أعلم "-إن شاء هللا تعالى-من ذلك 
 ...وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4)كتاب األقضية  -شرح الموطأ

 فاي القضااء :باب -باب: القضاء في الدعوى  -باب: القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد 
 فاي جااء ماا جاامع :بااب -صالى هللا علياه وسالم- النباي منبار علاى الحناث فاي جااء ماا :بااب - الصابيان شهادة
 .المنبر على اليمين

 عبد الكريم بن عبد هللا الخضير :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا .

 : -رحمه هللا تعالى-صنف مقال ال
 ك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد.باب: القضاء فيمن هل

فيأبى  ،وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد ،قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد :قال يحيى
فإن فضل فضل لم  ،فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم :قال ،ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم

 ،لم نعلم لصاحبنا فضال   :األيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إال أن يقولوا وذلك أن ،يكن للورثة منه شيء
 فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. ،ويعلم أنهم إنما تركوا األيمان من أجل ذلك

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  ،الحمد هلل رب العالمينل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 عد:ب

 : -رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 باب: القضاء فيمن هلك وله دين 

 . وله فيه شاهد واحد :يعني
  "وعليه دين له فيه شاهد واحد"
ومعلوم  ،وال يوجد إال شاهد واحد يشهد بهذا الدين ا  أم مدين ا  ه ورثة سواء كان دائنءيعني أحد الطرفين متوفى وورا

 ألنهم يقومون مقامه. ؛لمتجهة إليه تتجه إلى ورثتهأن صاحب الدين إذا هلك فاليمين ا
 ،هلك :والعرف عند أهل العلم أنه إذا قيل ،يموت وعليه دين "قال يحيى: قال مالك في الرجل يهلك وله دين"

يعني في المواريث ما فيه إشكال يكثر، لكن إذا هلك فالن سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين في كتب 
 ،هذا عرف ،هلك :ال يقال في مرض السيرة ،هلك فهو في الغالب غير مرضي السيرة :تراجم إذا قيلالتواريخ وال

ن كان الهالك يراد به الموت وال فرق و  { ،ا  وهو  [( سورة غافر51)] }َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث َّللاَُّ ِمن َبْعِدِه َرُسوال 
سيما الذين يكتبون في  المقصود أن العرف عند أهل العلم ال ،آنهلك في القر  :وقيل فيه ،رسول من الرسل

هلك مثال ، أو كافر يقال  :هلك، ورؤوس المبتدعة يقال لهم :هلك، يقال الجهم :التراجم وفي التواريخ ال يقولون 



ال يعرف هذا عن أهل العلمل في الفرائض  ؟هلك :هلك، لكن عالم مرضي السيرة صحيح المعتقد يقال له :له
ألنه مبهم ال يدرى من هو، لكن لو عندنا مثال  في كتب  ؛هلك هالك كثير عندهم :مستفيض عندهم أن يقال

ألن العرف على خالفها، والناس إذا  ؛هنا ال تستساغ ؟هلك الشيخ فالن تستساغ أو ال تستساغ :التراجم يقال
مخالفته، يعني مثل هذا على سبيل درجوا على شيء سواء كان من أهل العلم أو من العامة تنفر طباعهم عن 

-شك أن الناس تنفر منه هل تقدر أن تقول مثال : أبو بكر  االستطراد الصالة والسالم على غير األنبياء، ال
، هذا خالف المتعارف عليه عند أهل العلم كما قرر -صلى هللا عليه وسلم-ل أو عمر -صلى هللا عليه وسلم

ن كان عزيزا  جليال   -عز وجل-محمد  :ع أن تقولكما أنك ال تستطي، ذلك ابن القيم فال تستطيع أن  ،يعني وا 
 شك أن له اعتبار عند أهل العلم. تقول هذا، فالعرف ال

ال بمفرده و تقدم أن القول بالشاهد مقبول إذا دعم باليمين  قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد"" ا 
 "عليه شاهد واحد وعليه دين للناس"هذا األصل  [( سورة البقرة050)] ْيِن من رَِِجاِلُكْم{}َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيدَ ال يكفيل 

نفسه، لهم فيه دائن ومدين في الوقت  "، ولهم فيه شاهد واحد"وعليه دين للناس، اآلن اليمين متعذرة ألنه ميت
وا الصفقة، وقد يكون كثيرا  منهم ألنهم لم يحضر  ؛أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم الورثة فيأبى ،شاهد واحد

ولم يشهد العقد له  ،أما من له علم بهذا الدين فيحلف، لكن الذي ال يعرف حقيقة هذا الدين ،ال علم له بهذا الدين
 نعم؟ ؟أن يحلف أو ليس له ذلك

 .......طالب:
ال ما له؟  له وا 

 .......طالب:
مع اليمين  ،إن لي دين عند فالن :كن لو سمع أباه يقولالوارث الذي ال يعلم حقيقة األمر ليس له، ل ،ليس له

ذا رأى  ،يحلف أنه سمع أباه يقول كذا خط أبيه الذي ال يشك فيه يعني وجادة أنه له بذمة فالن كذا يحلف بوا 
 ؟يكفي مع اليمينما ال لكن يكفي وا   عليه أنه خطه،
 .طالب: ال يكفي
  ؟لماذا ال يكفي

 ....طالب: ليس شهادة صريحة
ألنه يقوم مقام  ؛لو حلف هذا الوارث على الدين قبل يمينه مع الشاهد ،اليمين المتجهة على من له الدين، ال

يحلف على هذا ألنه سمع أباه يدعي هذه ، مورثه، لكن هو اآلن يثبت على إدعاء أبيه أن له دين بذمة فالن
 ،أو أن أباه سمعه يقول كذا ،ب هذه الكتابةأو رأى خط أبيه بهذه الدعوى، يعني له أن يحلف أن أباه كت ،الدعوى 

ولم يبلغه بطريق يجزم به مفيد للعلم حيث  ،وهو لم يشهد العقد ،أما أن يحلف أنه بذمة فالن ألبيه مبلغ كذا
  .يحلف عليه فال

أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فقال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل  تهويأبى ورث"
 لماذا؟ فضل من أي شيء؟ م يكن للورثة منه شيء"فضل ل

 .طالب: باإلرث



 ؟لماذا
 .......طالب:
 وراه.

 ...طالب: ألنهم لم يثبتوا ألنفسهم
وعليه ديون  عليها إذا  ال تثبت لهم،حلفوا ا م، ديون وله ديون لم يثبتوها ،اإلرث ثابت لهم، أموال ودور وضياع
حلفوا ا مه ديون جمعت، له دين بمائتي ألف وعليه ديون بمائتي ألف و عليو  ،صفيت التركة فبلغت خمسمائة ألف

هذه المائتين األلف تضيع، عليه ديون لغرماء لهم فيه شاهد واحد وحلفوا على ذلك يستحقون المائتين إذا  إذا  
 الثالثمائة الباقية لهم أو ليست لهم ،تحسم من الخمسمائة

 ....طالب: على كالم مالك ليست لهم
ألف فيها شاهد  ، وله ديون بمائتيإذا قدرنا اآلن التركة بخمسمائة ألف ؟من يدعيهافي هل  ؟ليست لهم لماذا

اآلن الورثة يدعون في مقام أبيهم مورثهم  ،إذا  ال يثبت لهم الدين ،حلفواا م، نكل الورثة عن اليمينرفض واحد و 
البينة إلثبات الدعوى تتجه على المدعى  تماقا م، اآلن معنا شاهد ويمين ؟أال تتجه اليمين على المدعى عليهم

 ،ألف للغرماء فيها شاهد واحد في الوقت نفسه عليهم دعوى بمائتيهم  ،ر لهم شيءاصما  ،إن حلف برئ  ،عليه
ضل لهم وحلف الغرماء أن بذمة فالن لنا مبلغ مائتي ألف ريال، إذا أخذت هاتان المائتان من الخمسمائة يف

 ليس فيها إشكال.؟ ذه فيها إشكال أنها لهمهل ه ،مائة ألفثالث
"فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل 

"وذلك أن األيمان عرضت عليهم قبل فتركوها كيف لم يكن للورثة منه شيء؟  فضل لم يكن للورثة منه شيء"
ا فضال ، ويعلم أنهم إنما تركوا األيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا إال أن يقولوا: لم نعلم لصاحبن

وأعيان التركة  ،ألف : مائتيوبلغت كما قلنا ،المسألة مفترضة فيما إذا جمعت الديون  ويأخذوا ما بقي بعد دينه"
ه دين بهذا المقدار وعلي ،ألنهم رفضوا أن يحلفوا ؛عليهمراح ألف  الموجودات مائتي ألف، وله دين بمبلغ مائتي

ورثة أن هذا الدين وظن ال ،واستحقوا المائتين ،وحلف الغرماء مع هذا الشاهد يمين ،لغرماء لهم به شاهد واحد
  استغرق التركة.

ن أإحنا ما درينا ، ...لم نعلم لصاحبنا لوا:و يقأن إال  اللهم "وذلك أن األيمان عرضت عليهم قبل فتركوها"
وجدوا ثالثمائة ألف يستحقون هذه المائة أو ال ثانية لما أعادوا الحساب مرة  ،ألف مائتيلصاحبنا عنده أكثر من 

واألصل أن الدين يستغرق التركة، فإذا نكلوا  ،ألنهم نكلوا على اليمين ؟لماذا ،عند مالك ال يستحقونها ؟يستحقونها
  .عن اليمين ال يستحقون 

"وُيعلم أنهم إنما تركوا األيمان من ، أن التركة أكثر من الديون رينا د ام إال أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضال ""
"فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد  ال لهم وال عليهميمان باعتبار أنهم يخلصون منها تركوا األ أجل ذلك"

  دينه"
 طالب:.......

 ؟ ما هي بواضحة اللكن هل هذه الصورة واضحة وا  



 طالب:.......
وهو  ،من الحقوق المتعلقة بالتركة الدين ،هذا األصلالتركة للورثة  ألن الحقوق محفوظة،بواضحة؛  إيه ما هي

  .فهو للورثة ، لم يوص  فإذا انتزع هذا الدين فما بقي فهو للورثة ،ومقدم على الوصية ،مقدم على اإلرث
 طالب:.......

وجدوا بخط أبيهم كذال فالخط يورث غلبة ظنل  أو يحلفوا على أنهم ،يحلفوا على أنهم سمعوا أباهم يقول كذا
والرواية بالوجادة عند أهل العلم لها شوب اتصال، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا وجد بخط أبيه أنه يحلف 

دليل ذلك قول األعرابي الذي جامع في نهار  ،وغلبة الظن يحلف عليها ،ألنه يحلف على غلبة ظن ؛عليه
وعرف واقع الناس  ؟البيوت كلها ل هو استقرأل بيتنا، يعني هيها أهل بيت أفقر من أها بين البترمضان: وهللا م

فدل  ؟لزم بكفارة وال نهي عن ذلكأ هكذا فحلف؟ والعلى ظنه أنه  أن ما في المدينة أفقر منهم؟ أو غلبت كلهم
 ؛جمع من أهل العلمفإذا وجد بخط أبيه الذي ال يشك فيه يحلف عليه عند  ،أن اليمين تجوز على غلبة الظن
 ألن اليمين تجوز على غلبة الظن.

 ...طالب: معه مال.
 فال بد أن يحلف صاحب المال الذي هو الوارث. ،المال اآلن في وقت الدعوى انتقل منه إلى غيرهال 

 اللي بعده، الباب الذي بعده.
 باب: القضاء في الدعوى 

وهو يقضي  ،أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن :قال مالك :قال يحيى
فإن كانت بينهما مخالطة أو مالبسة أحلف الذي  ،نظرا  فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حق ،بين الناس

ن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف.  ادعي عليه، وا 
مخالطة أو مالبسة فإن كانت بينهما  ،قال مالك: وعلى ذلك األمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر

ن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف  ،أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وا 
 طالب الحق أخذ حقه.

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 باب: القضاء في الدعوى 

يعني  ؟أو ليست كل دعوى تنظر ؟وكل شخص يدعي على آخر ينظر فيه ؟يعني هل كل دعوى ينظر فيها
أهل أحدا  من  انيقول: نجد ل ،وال يستحي من فالن وال عالن ويدعي ،بعض الناس ال يشق عليه أن يجر فالن

وأخذنا منه بعض الشيء، سواء  كان يعرفه أو ال يعرفه، فمثل هذا ينظر في  ،حلفالورع إذا ادعينا عليه رفض ي
له وجه يعني، يعني  ؟قول المدعي في الجملة يعني أو ال بد أن يكون هناك قرينة تدل على قبول ؟كل ما يدعيه

هذه قاعدة مطردة، لكن بعض الناس قد يوجد بعض  ))شاهداك أو يمينه((الجادة  ؟كل من ادعى يقبل قوله؟ نعم
ال ما إالد :اللئام من يقول انين شيء، نمسك فالن أو عالن، ال سيما سر حنا بخعوى ما تضر، إن ثبت شيء وا 

وأهل دين، يشق عليهم ويصعب اليمين، أو أهل حياء مثال  يشق عليه أن يمثل بين يدي يدور ناس أهل ورع 
ا ينظر في كل دعوى، إن أو يتردد على محكمة، يقول: ما أنا بخسران شيء، عمر بن عبد العزيز م ،قاضي



ال إذا ل ،عرف بينهم مخالطة ومعاملة قبلت الدعوى  كان بينهم..،  في الدعوى؟يش ينظر م يكن أدنى عالقة لوا 
، لو جعل الخليفة الراشد -رحمه هللا-يعني ولو في مقابل هذا الصنيع من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 

لكن كيف يعرف أن هذا محق وذاك غير  لمن يدعي على الناس وهو غير محق،ولي األمر تعزير  الوالي
ينة وهو محق، ال شك أن هناك قرائن تدل محق؟ ألنه قد يكون محقا  وال يحضر بينة، ما يستطيع إحضار الب

مثل  ،على الصادق من الكاذب، والقضاة يعرفونها، فمثل من يدعي على الناس بشيء ال عالقة وال ارتباط له به
هذا لو يعزر ما هو ببعيد؛ ألن الناس أوقاتهم يجب حفظها عن الضياع، وأيضا  كراماتهم يجب أن تحفظ، إيش 

ال ما خسرنا شيء ،حكمة متى ما أرادمعنى أنه يجرجره إلى الم  ؟!وأخيرا  يقول: إن كسبنا وا 
"قال يحيى: قال مالك: عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقول: 

، فإن كان بينهما مخالطة أو -رحمه هللا-يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا  نظر 
يعني إذا أحضر بينة المدعي يحتاج أن  "أحلف الذي ادعي عليه" ي بينهم معاملة وبينهم حسابيعن مالبسة"

ألنه  "أحلف الذي ادعي عليه" نت البينة ممن يثبت بشهادته الحقيحلف الذي ادعي عليه؟ ال يحتاج، إذا كا
ن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه" ليس للمدعي بينة لقرائن على أنه كاذب، أو ما يحتاج، ال سيما إذا دلت ا "وا 

 ال يحلف المدعى عليه. تكرر منه ذلك، أو اشتهر بين الناس بذلك، فإنه حينئذ  
"أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما  يعني في المدينة "قال مالك: وعلى ذلك األمر عندنا"

نه لم يثبت حقه بالبينة، فاتجهت أل مخالطة أو مالبسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه"
ن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق  وبرئ  اليمين إلى المدعى عليه، وحلف حينئذ   "وا 

 نعم؟ أخذ حقه"
 طالب:......
 أي شاهد؟

 طالب:......
المدعى عليه ما عنده شاهد، المدعي ما عنده شاهد، ما عنده شاهد، اتجهت اليمين على المدعى عليه، نكل 

قال:  -رحمه هللا-أو ترد اليمين على المدعي؟ اإلمام مالك  ؟نتهوا: ما في شيء اعن اليمين، خالص يقولون 
مشعر بأن في الذمة  ن النكولأخَذ حقه الذي ادعاه؛ أل "ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخَذ حقه"
ع منه أن في ذمته شيء، لكن ليس فيه بينة، فإذا نكل شيء، يعني قد يكون المانع الورع، لكن قد يكون المان

 وأخذ حقه، نعم. ،ردت اليمين على المدعي
 أحسن هللا إليك.

 الصبيان شهادة في القضاء :باب
 من بينهم فيما الصبيان بشهادة يقضي كان الزبير بن هللا عبد أن عروة بن هشام عن :مالك قال :يحيى قال

 .الجراح



 ،غيرهم على تجوز وال ،الجراح من بينهم فيما تجوز الصبيان شهادة أن عندنا عليه تمعالمج األمر :مالك قال
نما  أو يتفرقوا أن قبل ذلك كان إذا ،ذلك غير في تجوز ال وحدها الجراح من بينهم فيما شهادتهم تجوز وا 
 .يفترقوا أن قبل ادتهمشه على العدول أشهدوا قد يكونوا أن إال لهم شهادة فال افترقوا فإن ،يعلموا أو يخببوا
 الصبيان شهادة في القضاء :باب

األصل في الشهادة والرواية أنها ال تقبل إال من عدل، ومن شرط العدالة أن يكون قد بلغ الحلم، وعلى هذا 
فشهادة الصبي ورواية الصبي ال تجوز، ال تجوز شهادة الصبي، وال رواية الصبي؛ ألنه ليس بمكلف، وال شك 

يجعل عنده من اإلحساس بالمؤاخذة ما يجعله يمتنع من الكذب في الرواية وفي الشهادة، لكن إذا أن التكليف 
عرف الصبي أنه غير مكلف ما يكتب عليه شيء ولو كذب، ما الذي يمنعه من الكذب؟ ال شيء يمنعه، ولذلك 

فمن شرط قبول  شروط،أحيانا  قد يتجاوز عن بعض الاشترط أهل العلم في الرواية والشهادة التكليف، لكن 
الشهادة اإلسالم، تقبل شهادة الكافر في السفر كما في أواخر سورة المائدة، تقبل شهادته في الوصية على مثله، 

مما ال يوجد فيه كبار، يعني صبيان يلعبون في الشارع فرمى واحد  ،الصبي تقبل شهادته فيما يدور بين الصبيان
ما في إال منهم، ال يوجد شاهد إال  ؟مقبولين كبار يثبت هذه الدعوةحجر فأصاب آخر، من أين نأتي بشهود 

 ،بين الحق إال هذه الشهادة الناقصة فإنها تقبل قبل التفرق منهم قبل أن يتفرقوا، ففي مثل هذا إذا لم يوجد ما ي  
فإنه  ،عليم الحيل مثال  وفي ت ،رف بالتجاوز في الكالمأو يكونوا مثال  في بيت ع   ،والصبيان في الجملة إذا لم يلقنوا

في الجملة على الفطرة، أحيانا  يخبرك الطفل بخبر تجزم أنه صحيح، ال يستطيع الطفل أن يحوك مثل هذه 
 ينوء بهذه الشهادة غيرهم تقبل.، وال يوجد من القصة، فإذا شهدوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا

 من بينهم فيما الصبيان بشهادة يقضي كان الزبير بن هللا عبد أن عروة بن هشام عن :مالك قال :يحيى قال"
 يعني لو لم تقبل شهادة الصبيان في هذا لضاع الحق. "الجراح

 على تجوز وال ،الجراح من بينهم فيما تجوز الصبيان شهادة أن عندنا عليه المجتمع األمر :مالك قال"
نما" ال تجوز على الكبار "غيرهم ن ما يأتي طفل ويقول: إ "وحدها الجراح نم بينهم فيما شهادتهم تجوز وا 

نما تقبل في الجراح وحدها،  تجوز ال فالن من األطفال يطلب اآلخر مبلغ كذا، ال تقبل شهادته في األموال، وا 
في مكان  يعني ولو لم يتفرقوا "يخببوا أو" ألنهم إذا تفرقوا أثر عليهم "يتفرقوا أن قبل ذلك كان إذا" ذلك غير في

فسأل فإذا بولده أو بقريبه أو ولد صديقه هو  ،كبير ووجد صبي قد ضرب بحجر فسال منه الدمالحادث جاء 
، ولقنهم أن يعدلوا عن الجاني فيما بين الصبيان إذا أخبروه بهذا، فقال لهم: ال ليس هو، وخببهم، وضيع الحق

األصل شرط الشهادة متخلف وهو ألن  "لهم شهادة فال افترقوا فإن" هذا بمعناه قريب منه "يعلموا أو" شهادتهم
ذا تفرقوا ال شك أنه يؤثر عليهم أو ينسون ما حصل بالتحديد، ويشهدون بما لم يروه؛ ألنهم إذا  ،التكليف، وا 

وقال: إن فالن ضرب  لي تحدث عليهمتفرقوا ثم سار مجموعة من هؤالء الصبية في طريق معين، فواحد ال
"فإن  يتورعون عن مثل هذا لعدم التكليفالن هو الضارب؛ ألنهم ال فالن، فالبقية يسارعون في الشهادة أن ف

جاء واحد كبير أو اثنين  "يفترقوا أن قبل شهادتهم على العدول أشهدوا قد يكونوا أن إال افترقوا فال شهادة لهم
على  وقالوا: ما الذي حصل؟ قالوا له: كذا، هذا الذي حصل، فهذا يضبط ويشهد على شهادتهم، وهذا الشهادة

 ؟الشهادة معروفة، نعم



 طالب:...... 
 إيش؟

 طالب:......
 أيوه.

 طالب:......
  .يعني أنه علم طالب باألسئلة مثال  

 طالب:......
ال ما تقبل ،شهدوا عليه أن المدرس الفالني علم الطالب الطالب الفالني باألسئلةإيه،  ؟ أخبره باألسئلة، تقبل وا 

علمه  ، قد يخبره بشيء آخر فيظنواأنهم قد ال يضبطوا :، األمر الثانيألنهم متهمون، هم متهمون في هذا
 ؟باألسئلة فال تقبل شهادتهم، نعم

 طالب:......
 في الجراح فقط، اإلمام مالك في الجراح فقط.

 طالب:......
 والسبب واضح. ،إيه ال تقبل الشهادة

 طالب:......
  الجراح بينهم، شهادة صبي على صبي.فقط، هو في 

 لب:......طا
 ؟نعم ،كبير

 طالب:......
 ال، من وجوه ممنوعة الشهادة هنا.

 ؟....طالب: أحسن هللا إليك، كانوا يضربون على الشهادة في الصغر
 ؟الظاهر أنهم يضربونهم على المنع منها، على المنع منها؛ لئال يبادروا إليها، نعم

 طالب:...... 
 قوق، نعم.إذا كان المراد بالشهادة الشهادة على الح

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي منبر على الحنث في جاء ما :باب
 بن جابر عن نسطاس بن هللا عبد عن وقاص أبي بن عتبة بنهشام  بنهشام  عن مالك حدثنا :يحيى قال
 من مقعده تبوأ آثما   منبري  على حلف من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن األنصاري  هللا عبد
 ((.رالنا

 مالك بن كعب بن هللا عبد أخيه عن السلمي كعب بن معبد عن الرحمن عبد بن العالء عن مالك وحدثني
 بيمينه مسلم امرأ  حق اقتطع من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أمامة أبي عن األنصاري 



ن :قالوا ((النار له وأوجب ،الجنة عليه هللا حرم ن)) :قال ؟هللا رسول يا يسيرا   شيئا   كان وا   من قضيبا   كان وا 
ن ،أراك ن ،أراك من قضيبا   كان وا   .مرات ثالث قالها ((أراك من قضيبا   كان وا 

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي منبر على الحنث في جاء ما :باب

ت روضة من رياض الجنة، فهذا المكان معظم والمراد الحلف على عند المنبر، ومعلوم أن ما بين المنبر والبي
 شرعا ، فإذا حلف كاذبا  في هذا المكان المعظم شرعا  ال شك أن اإلثم يزداد بشرف المكان وشرف الزمان.

 بن جابر عن نسطاس بن هللا عبد عن وقاص أبي بن عتبة بنهشام  بنهشام  عن مالك حدثنا :يحيى قال"
 تبوأ -يعني كاذبا  – آثما   منبري  على حلف من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن األنصاري  هللا عبد

 .(("النار من مقعده
الشراح حملوه على أنه األصل أنه يكون عاليا  صاعدا  المنبر، العلو والصعود، لكن  ))من حلف على منبري((

يعني اتخذه وهيأه له، هذا وعيد شديد  ())تبوأ مقعده من النار(ألن المقصود البقعة ال المنبر ذاته،  عند المنبر؛
فإذا انضاف إلى ذلك شرف المكان أو شرف الزمان  ،فيمن حلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم كاذبا  

 كل هذا أمره عظيم. ذي الحجةيعني في رمضان في ليالي العشر في عشر 
َ   يسَلم "السلمي كعب بن معبد عن الرحمن عبد بن العالء عن مالك وحدثني" مة بكسر نسبة إلى بني سل 

  َ مة سَلمي، نم رة، نَمري، مل ك الالم، فإذا كانت الالم أو الحرف الثاني من الكلمة مكسور فتح في النسب، سل 
بة إلى المل ك ال إلى كي، يعني نسمل كي؛ ألن بعض الناس حتى اآلن يقول: صاحب السمو المل   :مَلكي، ما تقول

أخي الجادة والقاعدة أنه إذا كان الحرف الثاني مكسور فتح في النسب، تقول: مَلكي، كي، نقول: ال يا المَلك، مل  
  َ  فتح.مة سَلمي، نم رة، نَمري، أبو عمر بن عبد البر النَمري، في  ما في ما يمنع أبدا ، بل هذا هو األصل، سل 

 رسول أن" بن عجالن ؟ صديأبو أمامة اسمه "أمامة أبي عن األنصاري  مالك بن كعب بن هللا عبد أخيه عن"
 (("النار له وأوجب ،الجنة عليه هللا حرم بيمينه مسلم امرأ  حق اقتطع من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 ،الجنة عليه هللا حرم بيمينه مسلم امرئ  حقهذا إذا كانت اليمين غموس، يحلف على يمين كاذبا  يقتطع به 
: إن اليمين الغموس ال كفارة لها، ال تلزمه كفارة كما تلزم في اليمين ، حتى أن أهل العلم يقولون النار له وأوجب

 التي ال يقتطع به حق امرئ مسلم.
ن :قالوا" ن)) :قال ؟هللا رسول يا يسيرا   شيئا   كان وا  ني السواك، هذا قضيب من يع (("أراك من قضيبا   كان وا 

ن)) كو  ، يعني غصنا  مقطوعا  من شجر األراك، الذي يؤخذ منه الس  أراك ن، أراك من قضيبا   كان وا   كان وا 
ن ،أراك من قضيبا    .مرات ثالث قالها ((أراك من قضيبا   كان وا 

 ؟!وهذا للتشديد والتشنيع من هذا الفعل والتنفير منه، فكيف إذا كان أعلى من ذلك
 طالب:......

لمي، نعم اقرأ، ليم نعم ن بني س  ليم، وسل مة، إذا كان من بني سل مة قيل: سَلمة، إذا كان مغيره، سَلمة، وس   س 
  خلونا نأخذ هذا.
 طالب:......



 كيف؟
 طالب:......

 ال شك أنه تجب هيبته، وتعظم عقوبة المخالف عنده، نعم. كل شيء يعظم
 أحسن هللا إليك.

 المنبر على اليمين في جاء ما جامع :باب
 ثابت بن زيد اختصم :يقول المري  طريف بن غطفان أبا سمع أنه الحصين بن داود عن :مالك قال :يحيى قال

 على مروان فقضى ،المدينة على أمير وهو ،الحكم بن مروان إلى بينهما كانت دار في مطيع وابن األنصاري 
 عند إال وهللا ال :مروان فقال :قال ،مكاني له أحلف :ثابت بن زيد فقال ،المنبر على باليمين ثابت بن زيد

 فجعل :قال ،المنبر على يحلف أن ويأبى ،لحق حقه أن يحلف ثابت بن زيد فجعل :قال ،الحقوق  مقاطع
 .ذلك من يعجب الحكم بن مروان
 .دراهم ثالثة وذلك ،دينار ربع من أقل على المنبر على أحد يحلف أن أرى  ال :مالك قال

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 المنبر على اليمين في جاء ما جامع :باب

 منه في الباب السابق. سبق التحذيرالذي 
بني مرة المري نسبة إلى  "ري المُ  طريف بن غطفان أبا سمع أنه الحصين بن داود عن :مالك قال :يحيى قال"

كل يدعيها،  "بينهما كانت دار في مطيع وابن األنصاري  ثابت بن زيد اختصم :لايق" الذين تكثر فيهم القافة
 إلى" فاتجه اليمين إلى زيد، هذا الذي يظهر من الدعوى، نةوالظاهر أن المدعي ابن مطيع وليست لديه بي

ألن ابن  "المنبر على باليمين ثابت بن زيد على مروان فقضى ،المدينة على أمير وهو ،الحكم بن مروان
 :ثابت بن زيد فقال، المنبر على باليمين ثابت بن زيد على مروان فقضى" دعي وليست لديه بينةمطيع هو الم

هيبة  "أحلف له مكاني" أن أحلف على المنبرفي كل مكان، فال داعي  -جل وعال-التعظيم هلل  "مكاني أحلف
 مقاطع "الحقوق  مقاطع عند إال وهللا ال :مروان فقال"أحلف له مكاني،  هذا المكان المعظم المقدس شرعا   من

حتمل أن وي "لحق حقه أن يحلف ثابت بن زيد فجعل :قال" ، ويحكم بواسطتها: يعني التي يقطع بهاالحقوق 
"فجعل فردت اليمين إلى زيد،  فاتجهت اليمين على ابن مطيع فنكل يكون المدعي زيد بن ثابت وليست لديه بينة

 يعجب الحكم بن مروان فجعل :قال ،المنبر على يحلف أن ويأبى" دعواه ثابتةيعني  زيد يحلف أن حقه لحق"
 في مكانه الذي هو بعيد عن المنبرأو يحلف  ؟!لى المنبريعني كيف يحلف على األرض وال يحلف ع "ذلك من

 يعجب من ذلك. (عند)بمعنى  (على)ن معنى : إويأبى أن يحلف عند المنبر عند من يقول
وتضع المصحف  ،يعني ما يحتاج أن تأتي بشخص إلى المسجد "المنبر على أحد يحلف أن أرى  ال :مالك قال"

 على "ال أرى أن يحلف أحد على المنبر حلف، على شيء تافه يسيرقول له: اتو وفي عصر جمعة  ،بين يديه
لقول عائشة:  رقة شيء تافه؛فأقل من نصاب الس "دراهم ثالثة"وهو  ألنه نصاب السرقة "دينار ربع من أقل

"كانت اليد ال تقطع في الشيء التافه" فدل على أن ما دون ربع دينار شيء ثابت، ينبغي أن تصان اليمين عنه 
 ؟!فكيف إذا اقترن بها ما يعظمها ،لجملةفي ا



 باقي أبواب في الرهن متتابعة.
يقول: يكثر في أيام الدراسة بمختلف المراحل أن يستعير الطالب من بعضهم بع  أقالم أو أدوات أو أشياء 

ث تحد وربما افترقوا ولم تعد هذه األشياء، وربما نسي المعير والمستعير أمثال هذه األمور اليسيرة ،يسيرة
 وتنائي الديار. ،ها للنسيان، والفرقة بين األصدقاءكثيرا ، وقد يتعذر ردها أو أداؤ 

وتنسى هذه األمور، ال شك أن الورع أن  ،يعني بعد نهاية الدراسة كل واحد من هؤالء الطالب يذهب إلى بلده
 لى نية ثوابها ألهلها.أو بها ع ،يخرج من عهدتها بيقين، ال بد أن ترد إلى أهلها، أو يتصدق بأقيامها

 يقول: ما حكم كتابة االسم على القبر لمعرفته عند زيارته؟
 الكتابة ال تجوز على القبور.

 ما هو المذهب الزيدي في الفقه؟
 ؟نعم

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
تعظيمه  المقصود أنه ال يجعل له شيء يميزه عن غيره إال بقدر ما يعرف به، يعني ما يميز بشيء يدل على

أو عالمة تدل عليه، وال يرفع وال شيء،  ،أو حجر يسير تميزه ،عند من وضع هذه العالمة، وضع شيء يسير
 ؟هذا، نعم، لكن ال يسترسل في -إن شاء هللا-األمر سهل 
 طالب:......

 يكتبها على إيش؟ على لوح خام؟
 طالب:......

 خام.اسم الميت على اللوح ر 
 طالب:......

  ال، ال.
 لب:......طا

 هاه؟
 طالب:......

الكتابة يمنعها أهل العلم، الكتابة بجميع صورها وأشكالها، لكن يضعون عالمات أشياء تدل على أصحابها، 
وسم، مثل وسم إبل عندنا أو كل أسرة لهم عالمة تدل عليهم، يسمونه  ،أو كل عائلة ،جرت العادة أن كل قبيلة

ى القبر، ويعرف بها، وكونه يجهل أسهل من كونه يتعدى فيه الحد الصدقة وغيرها، توضع هذه العالمة عل
 ؟المشروع، نعم
 طالب:......



شوف هم بادين يكتبون على السور أرقام، يعني مقابل هذا الممتد في مقابل هذا الرقم معروف أن قريبك  ؟أرقام
مسحوها، ال شك م بعد ذلك رقم خمسة وأربعين في امتداده، وأنت تعرف تعد كم واحد حتى تصل إلى قريبك، ث

 ،ينبغي أال تكون، والجهل بالميت خير من أن يتعدى المشروع، كونه ما يعرف بالكلية أن هذه أمور محدثة
ويدعى له ولو لم يوقف عليه أسهل بكثير من أن يتعدى المشروع، وهذا الموضوع في غاية الحساسية؛ ألنه 

دا ، سد الذرائع الموصلة للغلو والشرك أمر ال بد منه، ووقع في وسيلة إلى الغلو، وحماية جناب التوحيد مهمة ج
يدي كتاب اسمه: )إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والمشاهد على القبور( وكتبه شخص له عناية 
بالحديث، لكنه مع ذلك في باب االعتقاد مخرف، عنده شطحات عظيمة يعني يميل مع التصوف المغرق الذي 

ومع ذلك هو معدود من أهل الحديث،  ،-نسأل هللا السالمة والعافية- ألولياء إلى الرفض الكاملو فيه ايدع
من كتاب مهنة، وبني ال على أساس ثابت و  ، واتخذ صنعة-جل وعال-فالحديث إن لم يكن معه توفيق من هللا 

  وسنة فإنه ال ينفع صاحبه.
 طالب:......

 ؟هاه
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
تكفي جنسيته، مغربي، وفي البداية تساءل قال: هل يستحب البناية على القبور كما دل على ذلك إجماع األمة 

ألئمة الدعوة الشيخ محمد ومن يقول  ؟أو يمنع ذلك بناء  على مذهب خوارج القرن الثالث عشر ؟سلفا  وخلفا  
فليس فيها  -يعني نجد-وأما بالدهم  ،لصالحينالذين لما دخلوا المدينة ومكة هدموا القباب على قبور ا ،بقوله

ولي وال صالح وال عالم وال زاهد يستحق أن يبنى عليه قبة، وهذا الشخص نفسه على تلخيص كتاب االستغاثة 
- ، ما هو بشيخ اإلسالممسح اإلسالم وكتب الكفار، يعني شيخ الكفار -رحمه هللا-لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  نعوذ باهلل من الزيغ والضالل. -يةعافنسأل هللا السالمة وال
 طالب:......

ويأنس بذلك ما دلت على ذلك األخبار الكثيرة من رؤى وغيرها، أهل العلم  ،ويسلم عليه ،يعني كونه يقرب منه
ألنه فارقت روحه جسده، المقصود أن  ؛ال على مثل إحساس الحي يقولون: إنه يحس بذلك ويشعر به، على وجه  

ن لمالقرب منه طي ، ...ب، والدعاء له، والسالم عليه، وتأنيسه، يعني هناك وقائع دلت على شيء من هذا، وا 
ن دعي له من بعد فاألمر سهل.  وا 

 طالب:......
 ال، آثار، أكثرها آثار.

 طالب:......
 أو يا والدتي. ،يستقبل وجهه ويقال: السالم عليكم يا أبا فالن، أو يا والدي

 طالب:......



 هاه؟
 ......طالب:
  ال، ال.

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
 له استقبل القبلة. اد أن يدعو، ثم بعد ذلك إذا أر هيستقبل يجعل القبلة خلف

 ...على محمد. اللهم صل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5كتاب األقضية ) -موطأ شرح: ال

باااب: القضاااء فااي الاارهن ماان  -رهاان الثماار والحيااوان  باااب: القضاااء فااي -باااب: مااا ال يجااوز ماان غلااق الاارهن 
 باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين -الحيوان 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 بركاته.السالم عليكم ورحمة هللا و 
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 آله صحبه أجمعين:  وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: ما ال يجوز من غلق الرهن

))ال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الميسب أن رسول هللا 
  .يغلق الرهن((

وفي الرهن فضٌل  ،الرجل بالشيء أن يرهن الرجل الرهن عند -وهللا أعلم-قال مالٌك: وتفسير ذلك فيما ُنرى 
ال ف -إلى أجٍل يسميه له-فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك  ،عن ما رهن به   الرهن لك بما ُرهن فيه.وا 

ن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد األجل فهو له، وأرى  ،وهذا الذي ُنهي عنه ،قال: فهذا ال يصلح وال يحل وا 
 هذا الشرط منفسخا .

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:  ،وصلى هللا وسلم على وبارك على عبده ورسوله ،ب العالمينالحمد هلل ر 
استيفاء هذا الدين من ثمن هذه  من ثمنها، توثقة دين بعين يمكن االستيفاءالرهن توثقة دين  بعين يمكن االستيفاء 

 العين.
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتب ا : -جل وعال-فمن الكتاب قول هللا  ،واألصل في مشروعيته الكتاب والسنة }َواِ 

مات ودرعه  -عليه الصالة والسالم-من السنة ما صح عن النبي و  [( سورة البقرة055)] َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة{
 فالرهن ثابت بالكتاب والسنة. ،مرهون عند يهودي

ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر{ :وفي اآلية هذا يدل على مشروعية الرهن في السفر، والحديث  [( سورة البقرة055)] }َواِ 
  ليل  على مشروعية الرهن في الحضر.د
فرهن األرض بالتهميش على  ،القبض قبض كل شيء بحسبه [( سورة البقرة055)] َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة{}

ال فما معنى  ،صكها أنها رهن هن السيارة بما يكون رهن السيارة؟ يكون في مثل هذا، ر  القبض؟ القبض بالتخليةوا 
ما استفاد المشتري هو يريد أن يستعمل هذه السيارة من  ،بأن يقبضها المرتهن تكون عنده إلى أن يسدد الدين



نها مقبوضة يعني أنها تكون بيد المرتهن حتى يسدد الدين ينتظر حتى يجتمع عنده المبلغ : إفإذا قلنا ،أول لحظة
 ال يستفيد منها. ويشتريها نقد، إذا كان

في السيارات على  ،فال شك أن رهن كل شيء وقبض كل شيء بحسبه، ويتحايلون اآلن على الرهن بغير اسمه
السيارة بمائة ألف كل شهر بمعنى أنه يقول: أبيعك هذه  ،لكن بغير اسم الرهن ،يرهنون السيارة سبيل الخصوص

 ،إذا انتهت األقساط أخذ صاحب السيارة سيارته ،قيقةونسمي هذا البيع تأجير، هو بيع في الح ،الفثالثة آ
يعني تأخير انتقال االسم في االستمارة من البائع  ،لكنه برهن ،هذا بيع ،وانتقلت الملكية له تلقائيا  بالعقد األول
ن سموه تأجير ،واستمرت على اسمه رهنا   ،إلى المشتري؛ ألنه رهن ثبتت باسمه  ؛وهو ليس في الحقيقة تأجير ،وا 

لئال يتصرف المشتري بالسيارة فيضمن البائع حقه  ؛ألنه بيع، بيع تام إال أنهم ال يحولون االسم في االستمارة
ألنهم ال يستطيعون أن يهمشوا على االستمارة،  ؛ولو سموه تأجير ،هذا بيع برهن ،باستمرار اسمه في االستمارة

أو  ،إذا رهن سواء  كان بدينها بدين السيارة ،عدة أوراق قبل منذ ربع قرن أو أكثر واالستمارات مثل الدفتر فيها
بدين أخر ذهب البائع والمشتري إلى المرور وهمشوا على االستمارة أن السيارة مرهونة لفالن مما ال يوجد نظيره 

 وليس لمحل الرهن حقل. ،ألن االستمارات ال تحتمل اآلن ؛بل ال يمكن ،اآلن
فإذا أراد البائع  ،وأعراف تتغير من وقت إلى آخر ،ك أنها أمور اصطالحيةعلى كل حال مثل هذه األمور ال ش

ال يحول االسم، طيب ال يحول االسم وقد باع، ال، يتحايل على البيع  ، ويضمن حقه فإنه حينئذ  أن يرهن السيارة
ه السيارة بمائة ألف مسألة ثانية تلك في عقد واحد يبيع ،ويسميه أجرة، وهذه المسألة غير مسألة اإليجار بالتمليك

فإذا انتهت انتقل ملك  ،الف ألفين أكثر أقلهذه المائة منجمة كل شهر ثالثة آالف أربعة آ وتكون  ،وينتهون 
وحولت االستمارة، لكن بالنسبة لإليجار المنتهي بالتمليك هو مشتمل على عقدين: عقد تأجير  ،السيارة تلقائيا  

ثم يبيعها عليه بعشرين مثال  هذا العقد اشتمل على عقدين  ،ر بألفينوعقد تمليك، فهو ي ؤجره السيارة كل شه
التأجير والتمليك البيع، والسبب في منعه منع مثل هذه الصورة أن الضمان عائر ال يدرى هل هو على المشتري 

ن قلنا ،نه مستأجر صار الضمان على صاحب السيارة البائع: إأو على البائع، فإن قلنا  :إذا قلنا، : إنه مشتر  وا 
ذا قلنا فالضمان عليه، ونظرا  لهذا وما  : إنه مشتر  مستأجر صار ضمانه على البائع على صاحب السيارة، وا 

بتحريم مثل  وقد أفتى المشايخ ،يوجده من إشكاالت الشتمال العقد على االحتمالين فإنه ي منع من هذه الحيثية
 الصورة. هذه

"عن أبي هريرة وهو موصول  في غير الموطأ  سعيد بن المسيب" "قال يحيى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن
))ال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا والحديث صحيح ال إشكال فيه  "-رضي هللا تعالى عنه-

 ،بمعنى أنه ال يؤخذ منه بمجرد حلول الدين من غير رغبته، ال يؤخذ منه ،يعني من صاحبه "يغلق الرهن((
 يا  إلى المرتهن بمجرد حلول الدين من غير رغبته.وينتقل تلقائ

"أن يرهن الرجل الرهن عند يعني نظن  "-وهللا أعلم-"وتفسير ذلك فيما ُنرى قال:  :-تعالى رحمه هللا-ومالك 
استدان من زيد مبلغ خمسين ألف وأرهنه بيتا  بمائة ألف فيه  وفي الرهن فضٌل عما ُرهن به" ،الرجل بالشيء

ال فالرهن لك بما ُرهن مثال   سنةيعني بعد  إن جئتك بحقك إلى أجٍل يسميه"" الراهن للمرتهن:"فيقول فضل  "وا 



فال ينفذ  ،يعني لك بالمبلغ األدنى بالخمسين، وال شك أن هذا ال يقوله إال مضطر واالضطرار هو اإلغالق فيه"
 مثل هذا.

))ال يغلق بقوله:  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  فأبطله ،قالوا: وكان الرهن أو غلق الرهن من أفعال الجاهلية
 ال. لضعفه ولظرفه، يعني استغالال   ،يعني يفوت على صاحبه بمجرد أن الدين حل عليه الرهن((
دليل   ،أو قال: ال يحل ،مثل هذه العبارة وقد جاءت في الحديث الصحيح ال يصلح فهذا ال يصلح وال يحل""قال: 

ال يحل، وهنا في كالم اإلمام  :أو قال ،نص جاء في الحديث الصحيح، ال يصلحعلى أن معنى ال يصلح في ال
مالك ال يصلح وال يحل، أن هذه الكلمة يعني ال يصلح إذا أجاب بها العالم فمراده بها التحريم ضد الحالل، 

ذا قلنايا أخي ال يصلح مثل هذا العم ،ال يصلح :ويكتفي بقوله ،هذا حرام :بعض المفتين يتورع من قوله : ل، وا 
نما يقول مثل ما يقول اإلمام أحمد ،ال يصلح :نهما بمعنى واحد فليس ورعا  أن يقولإ  :ال ي عجبني، أما إذا قال :وا 

عني يحرم ما استفاد، نعم جرى الع رف بهذا أن العالم إذا قال: ي ،ال يصلح وهو يعرف أن معنى ال يصلح ال يحل
لجزم بالتحريم، تستعمل كثيرا ، يقول لك: هذه شركة نقية على ما قالوا ال يصلح دل على أن في نفسه شيء من ا

هذا ما يصلح، وتريد أن تكفه وراعا  من أن يدخل في هذه  ،ما يصلح ،ونريد أن نساهم فيها، تقول: ال يصلح
إن كان يعني  "وهذا الذي ُنهي عنه"يعني يحرم،  "فهذا ال يصلح وال يحل"الشركات ولو كانت نقية، وهنا قال: 

نه استدان منه خمسين ألف ثم رهنه بيتا  : إمثلما قلنا ،، نعم في الرهن فضل عن الدين...في الرهن فضل أو في
 قيمته مائة ألف.

ن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد األجل فهو له"يقول:  ن جاء صاحبه بالذي رهن  "وهذا الذي ُنهي عنه، وا  وا 
ال "على قول الراهن  بناءا   وأخذه المرتهن ،الذي فيه فضل عن الدينبه بعد األجل فهو له، يعني هذا الرهن  وا 

  .تأخر بالمبلغ يصير الرهن على ما اتفق عليه للمرتهن مع فضله وزيادته ،يعني ما جاء بالمبلغ "فالرهن لك
ن جاء صاحبه بالذي رهن به بالمبلغ المطلوب بعد األ جل "فهذا ال يصلح وال يحل، وهذا الذي ُنهي عنه، وا 

 ؟نعمح، يعني الشرط هذا ليس بصحي "وأرى أن هذا الشرط منفسخا "األول غير صحيح  التصرفألن  فهو له"
 طالب:......

 ؟أيوه
 طالب:......

أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضٌل عما  -وهللا أعلم-"وتفسير ذلك فيما ُنرى يقول: 
ال ما هو بظاهر إ ُرهن به"  ؟لى هذا الحدظاهر وا 

 طالب:......
استدان مبلغ خمسين ألف مائة ألف مائتين ألف ثالثمائة ألف نعم فرهنه بيت، بيت بخمسمائة ألف، من أجل 
ال فالبيت لك المرتهن كله، إن  ثالثمائة أو أربعمائة ألف دين، يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بالمبلغ الثالثمائة وا 

ال فالرهن  ،د ستة أشهر بعد سنةجئتك بحقك إلى أجل  يسميه بع يعني إلى األجل  المحدد في العقد، أجل الدين وا 
وهذا الذي ن هي عنه؛ ألن مثل هذا التصرف ال شك أن المشتري  ،قال: فهذا ال يصلح وال يحل ،لك بما ر هن فيه

يقول: وهللا أنا لم يجعل هذه العين المرهونة التي قد تستحق ضعف ما ر هن من أجله إال مضطر، يعني يأتي 



رهن بيتي، الرهن أرهن، فيقول: من ال بد  ا  إذ ،تقول: وهللا يا أخي من يضمنك ،مضطر لخمسين ألف مائة ألف
ال فالبيت  ،وعازم عليه ،البيت؛ ألنه جازم على السداد ويؤكد ذلك أني إن جئتك بهذا المبلغ على رأس الحول وا 

 الرهن، البيت المرهون. ،لك
ن جاء يقول:  ، والكالم األول يعني الرهن له "بعد األجل فهو له"يعني بمائة األلف  صاحبه بالذي رهن به""وا 
،  ؟وقد جاء النهي عنهل نعم ،فسخ، هذا الشرط منفسخ؛ ألن هذا هو اإلغالق بعينه الغ 

 طالب:......
 ؟أيوه

 طالب:......
 ؟من غير رغبته
 طالب:......

على ما كان فيه فضل، والسبب في ذلك اضطرار الراهن،  ،لفضلإيه ما يؤخذل مالك حمل هذا النهي على ا
لكن صورة أو عموم الحديث يشمل جميع الصور أنه ال  ،فال ت ستغل هذه الضرورة ،الراهن مضطر لهذا المبلغ

 ؟ي فوت عليه سلعته بغير رغبته هول نعم
 طالب:......

، وال يحوز للتاجر أن يستغل ضرورة أي فضل كان؛ ألنه ما يترك هذا الفضل إال ألنه مضطر ،أي فضل
 ؟المحتاج، نعم
 طالب:...... 
ال ي سمى غبن حتى يزيد عن الثلث؛ ألنه جاء  ،يعني مسألة الغبن وما الغبن حتى عند الحنابلة ،معروف الثلث
ني مع أن استعمال هذه اللفظة في غير موضعها فيه ما فيه، أقول: فيه ما فيه، يع ))الثلث كثير(( :في الحديث

ثلث مالك، لكن تغبن بالر بع حتى الر بع كثير بالنسبة للغبن  ،جاءت في باب الوصية توصي بالثلث الثلث كثير
هذا النص  ، ويدخلون هذا النص..،اللي عينك عينك، هذا كله كثير، المقصود أنهم يسلكون مثل هذا لهذا النص

ي قبل؟ ال ي قبلل  ،ضات أخرى او أبواب من المعفي  ،يقحمونه في غير موضعه، يعني لو استعمل في أبواب أخرى 
 ؟نعم

 طالب:......
والنص يشمل هذا وغيره، المقصود  ،ما يضر؛ ألنه فسر غلق الرهن بما فيه فضل ،عند مالك ما يضر مثل هذا

ل ال! ما زا صنع،وأنت ما لك  ،وأنا الذي ببيع ،توالها أما يقول: ال أنا الذي ب ،أنه ي ترك البيع لصاحب البيت
 ويسدد ما بذمته من دين. ،تولى بيعهيفهو الذي  ،البيت في ملك صاحبه

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان



قال يحيى: سمعت مالكا  يقول فيمن رهن حائطا  له إلى أجاٍل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائ  قبل ذلك األجل: 
ن الرجل إذا ارتهن جارية وهي  إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون  اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وا 

 أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. ،حامل
))من باع نخال  قد قال:  -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك: وُفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول هللا 

  .ُأبرت فثمرها للبائع إال أن يشترطه المبتاع((
واألمر الذي ال اختالف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا  من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك قال: 

وليس الثمر مثل الجنين في  ،الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان
 بطن أمه.

وليس يرهن  ،وال يرهن النخل ،ر النخلقال مالك: ومما يبين ذلك أيضا : أن ِمن أمر الناس أن يرهن الرجل ثم
 وال من الدواب. ،أحٌد من الناس جينا  في بطن أمه من الرقيق

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان

 أن يفرق بين الثمر فيلحقه بالبيع، والثمر إذا كان بعد التأبير وقبل بدو الصالح -تعالى رحمه هللا-يريد اإلمام 
ن كان بعده فهو للمشتري، إن كان بعد بدو الصالح وأمن العاهة. ،فهو للبائع  وا 

"إلى أجٍل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائ  قبل بستانا   "قال يحيى: سمعت مالٍك يقول فيمن رهن حائطا  له"يقول: 
ألنه لو بيع  صل""إن الثمر ليس برهن مع األيعني يوجد ويطيب ثمر ذلك الحائط قبل ذلك األجل  ذلك األجل"

"إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون  ، فكذلك لو ر هن ال يدخل معهالنخل أو الشجر ما دخل معه
الدين  "إال أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه" تهن اشترط أن يكون الرهن مع أصلهالمر  اشترط ذلك"

وفي  ،ان نفترض أن غلته في السنة عشرين ألفخمسمائة ألف لمدة خمس سنوات كل سنة مائة ألف، وهذا البست
ذها صاحب البستان ويبيعها له ذلك ،كل سنة ي نتج هذه الغالة هذه التابعة ألصلها  :أو نقول ،وت جذ وتباع، يج 

هذا البيت احتيج إليه في  ا  رهنه بيت ،ورهنه بيتا   ،فتكون رهنا  مع أصلها؟ شخص استدان من شخص مليون مثال  
ثم احتيج إليه لمصلحة عامة لتوسعة شارع مثال  فأخذ نصف البيت  ،كان هذا البيت قيمته مليون مصلحة عامة، 

يبقى النصف الذي لم يؤخذ ولم ي ستغل في توسعة الشارع، النصف الباقي ال يزال رهن لكن صاحب الرهن ال 
 ،إما أن ت عطيني إياه ،ولةفيقول: أنا أرهن النصف وقيمة النصف الثاني الذي هو التثمين من الد ،يقتنع بذلك

ال ما  ؛أو تشتري به شيء يكون داخال  في ضمن الرهن ،ونسدد عنك بقدره ألنه جزء من رهنه، الصورة ظاهرة وا 
هي بظاهرة؟ ماذا يقول صاحب البيت؟ اآلن البيت بعد ما وسع الشارع احتمال أن يكون هذا النصف يقرب من 

ارع خمسة متر مثال  ما هو مثل البيت الذي صار على شارع عشرين ألن البيت الذي على ش ؛قيمة البيت كامل
واترك هذا يتصرف في  ،ن هذه الزيادة في قيمة النصف الباقي تكفيك: إفهل نقول ،أو خمسة وعشرين تزيد قيمته

 ؟عهأو نقول: هذه هذا فرع  عن هذا البيت فهو في حكم النماء فهو رهن م ؟الدراهم التي ثم ن بها النصف الثاني
 ،فجعل نماء البستان ال يدخل في الرهن ،ولكل منهما نماء ،ومثل  بجارية ،مثل  ببستان -رحمة هللا عليه-واإلمام 

 ؟فهل نماء البيت ملحق بنماء البستان أو بنماء الجارية؟ نعم ،وجعل نماء الجارية يدخل في الرهن



 طالب:......
 ليس للمرتهن. ،يعني ليس له

 كا  يقول فيمن رهن حائطا  له إلى أجٍل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائ  قبل ذلك األجل""قال يحيى: سمعت مال
"إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون يعني موجود وقت الرهن الثمر، قد أ بر لكنه لم يبدو صالحه بعد 

اشترط ذلك المرتهن في "إال أن يكون  يعني المشتري  "إال أن يشترطه المبتاع"يعني كما في البيع  اشترط ذلك"
ن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها والمسلمون على شروطهم  رهنه" "وا 
  .معها"

))من باع ثمرا  قد قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"قال مالك: وُفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول هللا 
 نا للراهن إال إن يشترطه المبتاع، إال إن يشترطه المرتهن.وهو ه ُأبرت فثمرها للبائع(("

 أو شيئا  من الحيوان، وفي بطنها جنين" -جارية- "واألمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه من باع وليدةقال: 
ي ألن المشتر  "أن ذلك الجنين للمشتري"وفي بطنها جنين  ،باع بقرة ، باع شاة،باع ناقة ،باع جارية ،باع وليدة

وهو يختلف  "إن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه" له النماء سواء كان متصال  أو منفصال  
كمه، فليست  ؛في هذا عن الثمر ألن الثمر فيه نص يدل على أنه للبائع إال أن يشترطه المبتاع والمرتهن في ح 
  ن أمه.وليس الثمر مثل الجنين في بط ،النخل مثل الحيوان

قال مالك: ومما ُيبين ذلك أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل وال يرهن النخل، وليس يرهن أحٌد من "
الفرق بينهما أن الثمر يمكن رهنه على جهة االستقالل  الناس جنينا  في بطن أمه من الرقيق وال من الدواب"

لشجر يجوز بيعه على جهة االستقالل بشرطه، دون الشجر، بينما الجنين ال يمكن رهنه دون أمه، والثمر على ا
جهالة، المقصود أن هناك فروق بين الثمر و ألنه غرر  ؛والجنين في بطن أمه ال يجوز بيعه على جهة االستقالل

 وبين ما في بطن الحيوان.
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 القضاء في الرهن من الحيوان  :باب

ال اختالف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمٍر ُيعرف هالكه قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر الذي 
ن ذلك ال ينقص من حق  ،وُعلم هالكه فهو من الراهن ،من أرٍ  أو داٍر أو حيوان فهلك في يد المرتهن وا 

وهو لقيمته  ،المرتهن شيئا ، وما كان من رهٍن يهلك في يد المرتهن فال ُيعلم هالكه إال بقوله فهو من المرتهن
فإن  ،ثم يقومه أهل البصر بذلك ،وتسمية ماله فيه ،ُيقال له: صفه؟ فإذا وصفه أحلف على صفته ،ضامن

ن كان أقل من مما سمى ُأحلف الراهن على ما سمى  كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وا 
ن أبى الر  ،وبطل عنه الفضل الذي سمى عنه المرتهن فوق قيمة الرهن ،المرتهن اهن أن يحلف ُأعطي وا 

 ،ال علم لي بقيمة الرهن ُحلف الراهن على صفة الرهن :فإن قال المرتهن ،المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن
 وكان ذلك له إذا جاء باألمر الذي ال ُيستنكر.

 : وذلك إذا قب  المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره.-رحمه هللا-قال مالٌك 



 : - تعالىرحمه هللا-نعم يقول المؤلف 
 باب: القضاء في الرهن من الحيوان

: عندنا فالمراد به أهل تقدم مرارا  أنه إذا قال "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا"
"األمر الذي ال اختالف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمٍر ُيعرف هالكه من أرٍ  أو داٍر أو  المدينة
يسقط  ؟ي عرف هالكه من أرض أو دار أو حيوان، الحيوان ي عرف هالكه، لكن كيف تهلك الدار؟ تسقط حيوان"

أو اعتدى عليها بغصب أو  ،بنيانها؟ إذا قلنا بهذا فكيف تهلك األرض؟ احتمال أن تكون األرض مزروعة نعم
  يعني ال يمكن أن يستفاد منها. ،نحوه

علم هالكه  أو داٍر أو حيوان فهلك في يد المرتهن وُعلم هالكه" "أن ما كان من أمٍر يعرف هالكه من أر ٍ 
يعني قامت البينة بأن تكون هذه العين أ صيبت بما يستطاع إقامة البينة على هذه اإلصابة، يعني كل الجيران 

أرسل مثال  صاعقة على هذه األرض فخسف بها، خ سفت ال تصلح لزراعة، أو على  -جل وعال-يعرفون أن هللا 
هذا البيت نزل عليه شيء فسقط أو احتراق، إذا هلك إذا أمكن إقامة البينة أو استفاض بين الناس أنه هلك ال 

لم هالكه يعني انتشر بين الناس هالكه فهو من الراهن فهو من يعني  ،بفعله وال بتفريطه فهلك بيد المرتهن وع 
واألمين ليس عليه إال  ،نة في يد المرتهن أمانةضمان الراهن، يعني ال يضمن المرتهن شيء؛ ألن العين المرهو 

ن ذلك ال ينقص من حق المرتهن شيئا "ضمان ، ليس عليه اليمين يقول: ما دام هذه الدار  "فهو من الراهن، وا 
وبدل من أن ت باع بخمسمائة ألف ت باع بثالثمائة، لماذا ال ننزل  ،التي ارتهنتها وهي بيدك حصل لها ما حصل

ن ذلك ال ينقص من حق المرتهن شيئا "ينك؟ المائتين من د حصل للعين ما حصل  ولو ،حق المرتهن كامل "وا 
يعني ما يعرف الناس نعم، هلك بسبب غير  "وما كان رهٍن يهلك في يد المرتهن فال ُيعلم هالكه إال بقوله"

ن المرتهن وهو لقيمته "فال يعلم هالكه إال بقوله فهو م ، بسبب غير ظاهرالرهن ،العين ،ظاهر، هلك المرهون 
كل من ي قبل  "فإذا وصفه ُأحلف على صفته" ، وما وقع به الهالكصف كيفية الهالك ،يقال له: صفه ضامن"

قوله عند أهل العلم ال بد أن يكون مع إيش؟ مع يمينه، يعني لو ق بل قوله من دون يمين تتابع الناس على مجرد 
ووصف كيفية الهالك، ال ي قبل قوله  ،وأنه حلف أنه ما فرط ،لكن إذا عرف أنه مؤتمن على هذا ،الدعوى 
"فهو من المرتهن وهو لقيمته  كل من ق بل قوله فهو مع يمينهوأهل العلم يقولون: ، بل ال بد من يمينه ،المجرد

يؤتى بلجنة  ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه ُأحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك"
ن كان أقل مما سمى ٌأحلف مقدار التلف  تقوم "فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وا 

كان لو ي عطى الناس بدعواهمل نعم ما  الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل الفضل الذي سمى للمرتهن"
  بدعواهم المجردة.يعطون 

 استغفر هللا. ،استغفر هللا
ن كان أقل مما سمى  ،يعني كان فيه قدر زائد على ما سماه المرتهن أخذه الراهن "... المرتهن أخذه الراهن" وا 

لكنه مع  ،يعني هو من ضمانه ،وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن ،أ حلف الراهن على ما سمى المرتهن
نزل عليه شيء  ، البيت هذا....ذلك ال ي لزم بأن يدفع شيئا  أخر يدعم به هذا الرهن، أصابته آفة فبدال  من أن

ثم لما جاءه هذا الخلل صار ال يستحق إال  ،وكانت قيمته خمسمائة ألف ،وهو مرهون بخمسمائة ألف ،فسقط



ن كان أقل ما  ؟ثالثمائة، ما يقال: ارهن شيئا  آخر قيمته مائتي ألف أو مائتا ألف ت كمل به الرهن السابق "وا 
ن أبى  الفضل الذي سمى المرتهنسمى ُأحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه  فوق قيمة الرهن، وا 

ن أبى الراهن أن يحلف  الراهن أن يحلف ُأعطي المرتهن ما فضَل بعد قيمة الرهن" إيش معنى هذا الكالم؟ وا 
 أ عطي المرتهن ما فضَل بعد قيمة الرهن، إيش معناه؟

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
ال ما عرفناه ن أبى الراهن أن يحلف أ عطي  ؟اعرفنا الجملة األولى وا  ال ما هي بواضحة؟ طيب، وا  واضحة وا 

  ؟المرتهن ما فضَل بعد قيمة الرهن، اآلن ما الداعي إلى أن يحلف الراهن
 طالب:......

 ؟نعم ؟الراهن الذي أودع هذه العين عند صاحب الدين ،الراهن
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:......

مرتهن أخذه الراهن، اآلن عندنا غنم وغرم، نعم، اآلن لما أصابت هذه اآلفة ما سمى به الفإن كان فيه فضل ع
ال ما  ،وبدال  من أن تكون قيمته مبنيا  خمسمائة صارت قيمته ثالثمائة ،هذا البيت وسقط بنيانه هذا فيه فضل وا 

و مطرا  شديد وسقط فيه فضل؟ فيه فضل، لو أن بيتا  بيت ال يصلح للسكن وال للتأجير، بيت قديم ثم جاءت آفة أ
والذي يسومه ويريده يحسب  ،هذا البيت، بدال  من أن يؤتى بعمال لهدمه أو تكون قيمته وهو قائم مائة ألف

ال ما تزيد بعد هذه اآلفة؟ تزيد  ،فجاء السيل فهدمه ،حساب أنه سيحضر عمال يهدمونه باألجرة تزيد قيمته وا 
 نعم، وهو مرهون بمائة ،خذ هذا البيت عن دينك :رتهن، الراهن قالقيمته، وهم يريدون المخالصة بين الراهن والم

ن أبى الراهن أن الراهن،  ،ولما هدم أو أنهدم صار يستحق مائة وعشرين ألف، يحلف ويأخذ الزائد ألف، "وا 
يحلف ُأعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن: ال علم لي بقيمة الرهن ُحلف الراهن على 

 .الرهن، وكان ذلك له إذا جاء باألمر الذي ال ُيستنكر" صفة
المهم هذا إذا كانت العين المرهونة بيد  "قال مالك: وذلك إذا قب  المرتهن الرهن ولم يضعه في يد غيره"

ال فال. ،المرتهن  وهي أمانة بيده إن فرط فيها ضمنها وا 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 جلينباب: القضاء في الرهن يكون بين الر 

وقد كان األخر  ،قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بنيهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه
أنظره بحقه سنة، قال: إن كان يقدر على ُيقسم الرهن وال ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن 

ن خيفا أن ينقص حقه بيع الرهن ك ،الذي كان بينهما له فُأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من فأوفى حقه وا 



ال ُحلف المرتهن أنه ما أنظره إال  ،ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وا 
 .ثم ُأعطي حقه عاجال   ،لُيوقف لي رهني على هيئته

س برهن إال أن يشترطه إن مال العبد لي :: وسمعت مالكا  يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مالىقال يحي
 المرتهن.

  :-تعالى رحمه هللا-يقول  ،نعم
 لقضاء في الرهن يكون بين الرجلينا :باب

الرهن يكون بين الرجلين، المقصود الرجلين الراهنين أو المرتهنين؟ هل المقصود أن هذه العين المرهونة لرجلين 
ال األول؟ نعم ،في ملك رجلين  ؟أو ارتهنها رجالن؟ الثاني وا 
 طالب:......

 -هو واحد- اشترى من اثنين يعني اثنين ذهبا إلى غني فاستدانا منه ماال  ورهناه بيتا  مشتركا  بينهما أو العكس،
 ؟اشترى من اثنين ورهنهما بيتهل نعم

 طالب:......
 إيش؟

 طالب:......
 طيب.

هما ببيع رهنه، وقد كان اآلخر "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحد
"قال: إن كان يقدر على أن ُيقسم الرهن،  المرتهن بحقه سنة أنظره هذا راهن وليس بمرتهن، أنظره بحقه سنة"

يعني إن كان ممكن أن  حقه" فأوفي وال ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما،
تمكن قسمتها، عمارة فيها أربع شقق الثنين لرجلين رهناها عند رجل  ،عمارة مكونة من شقق ،ي باع نصف البيت

لك مدة زيادة سنة، والثاني لم ينظره فحل الدين على واحد دون  :استدانا منه فأنظر أحدهما لمدة سنة، قال له
آلخر أنظره "وقد كان اإن أمكن أن ي باع نصيب من حل عليه الدين بمفرده وي وفى ما عليه من دين ف عل  ،الثاني

بحقه سنة، فإن كان يقدر على أن يقسم الرهن وال ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي 
ن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله" يعني إذا كان النصف الثاني يتضرر ببيع  كان بينهما، فُأفي حقه، وا 
 ؟ة ألف لما قيل له تشتري نصف هذه العمارةالنصف، يعني السوم على هذه العمارة باعتبارها أربع شقق خمسمائ

"بيع  ، إذا  قال: أنا حاجتي باألربع الشقق، قالوا: ما عندنا إال شقتين فنزل بالقيمة، هو في هذه الحالة يتضرر
الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن 

ال حُ  لما بيع الراهن  لف المرتهن أنه ما أنظره إال ليوقف الرهن على هيئته ثم ٌأعطي حقه كامال "إلى الراهن وا 
وبينهما عمارة مكونة من أربع  ،والثاني حل عليه الدين وأ نظر سنة ،هما اثنان واحد حل عليه الدين وط ولب به

ذا بعنا العمارة  ،تين تضررتفقال للذي حل عليه الدين ولم ينظره: بع نصيبك، قال له: إن بعت شق ،شقق وا 
ألنه في زبائن يريدون أربع شقق، المرتهن صاحب الدين يقول: أنا ما أنظرت هذا لمدة سنة  ؛كاملة ما نتضرر

 امالنصف الثاني، أنا ويباع ب إال رأفة به، وأخشى أن يتضرر بإلزامه بالبيع، واآلن البيع طيب بيع النصف



"بيع الرهن كله فُأعطي الذي قام بالبيع واآلن ما فيه ضرر عليه  ،نصيه إال من أجل إال يتضرر ببيع أنظرت
ال ُحلف المرتهن أنه  رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وا 

يت المرهون ر أمر هذا البنعم أنا أريد أن يستق ما أنظره إال ليوقف لي رهني على هيئته، ثم ُأعطي حقه عاجال "
 يتصرف فيه، أنا ما أنظرته إال لهذا. وال

الجمهور  "في العبد يرهنه سيده، وللعبد ماٌل"يعني عند أحد   "وسمعت مالكا  يقول في العبد يرهنه سيده"قال: 
 .-رحمه هللا-وهو جار  على مذهبه  ،وعند اإلمام مالك العبد يملك بالتمليك ،على أن العبد ال يملك

مال العبد ليس برهن، لكن هل هو مثل نماء  عبد يرهنه سيده وللعبد ماٌل، إن مال العبد ليس برهن""في ال :يقول
 ؟نعم ؟أو مثل ولد الجارية أو ولد الدابة الذي يتبعها في الرهن ،الشجر الذي ينفصل عنه في الرهن

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
فإذا ولدت الجارية كان ولدها رهنا   ،في حكمه ه،مال العبد مثلوهنا  ،حمل الجارية نماء ،كله نماء، الثمرة نماء

كما أنه ال يدخل في البيع إال إذا اشترطه  ،معها، الثمر الذي على الشجر ال يتبع الرهن إال أن يشترطه المرتهن
 يعني مثل ثمر الشجر،  ،إن مال العبد ليس برهن العبد له مال،طيب ، هذا قبل بدو صالحه، المبتاع

يقول: شرط، أنا أرهن هذا العبد لكن ال بد أن يكون معه  مال العبد ليس برهن إال أن يشترطه المرتهن" "إن
 ماله.

 طالب:......
 ممكن تقوم بهذا؟ ؟طيب وهللا، تقوم بهذا

 طالب:......
 .على محمد... اللهم صل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (6كتاب األقضية )شرال املوطأ:  
 ء يف جامع الرهونابب: القضا

 عبد الكرمي اخلضري الشيخ:
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرر على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،امحمد  هل رب العاملني

 :-تعاىل رمحه هللا-قال املؤلف 
 ابب: الاضاء يف جامع الرهون

واجتمعا على  ،ملتاع عند املرهتن، وأقر الذي عليه امحق بتسمية امحقمسعت مالكًا ياول فيمن ارهتن متاعًا فهلك ا :قال   
ق الذي للرجل فيه عشرون قيمته عشرة داننري، وامح :فاال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وقال املرهتن ،وتداعيا يف الرهن ،التسمية
  دينارًا.

لف عليه، مث أقام تلك الصفة أهل املعرفة هبا، فإن كانت فإذا وصفه أح : صفه،ياال للذي بيده الرهن :-رمحه هللا-قال مالك 
وإن كانت الايمة أقل مما رهن به أخذ املرهتن باية حاه من الراهن،  ،اردد إىل الراهن باية حاه :الايمة أكثر مما رهن به قيل للمرهتن

  الايمة بادر حاه فالرهن  ا فيه. وإن كانت
أرهنتك هو بعشرة  :ا يف الرهن يرهنه أحدمها صاحبه فياول الراهنندان يف الرجلني خيتلفول: األمر عومسعت مالكًا يا :قال   

 لف املرهتن حىت  يط بايمة الرهن، فإن   :ارهتنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد املرهتن، قال مالك :وياول املرهتن ،داننري
خذه املرهتن حباه، وكان أوىل ابلتبدئة ابليمني لابضه الرهن وحيازته إايه، إال كان ذلك ال زايدة فيه وال ناصان عما حلف أن له فيه أ

 أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حاه الذي حلف عليه وأيخذ رهنه.
إما  :وإن كان مثن الرهن أقل من العشرين اليت مسى أحلف املرهتن على العشرين اليت مسى، مث ياال للراهن :-رمحه هللا-قال مالك 

ويبطل عنك ما زاد املرهتن على قيمة  ،إنك رهنته به :وإما أن حتلف على الذي قلت ،يه الذي حلف عليه ورخذ رهنكأن تعط
  غرم ما حلف عليه املرهتن.الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن د  لف لزمه 

د  : فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه امحقكانت يل  :فاال الذي له امحق ،فإن هلك الرهن وتناكر امحق :-رمحه هللا-قال مالك 
قيمته عشرون ديناراً، قيل  :قيمة الرهن عشرة داننري، وقال الذي عليه امحق :يكن لك فيه إال عشرة داننري، وقال الذي له امحق

لرهن أكثر مما ادعى فيه فإن كانت قيمة ا ،مث أقام تلك الصفة أهل املعرفة هبا ،فإذا وصفه أحلف على صفته ،صفه :للذي له امحق
هتن أحلف على الذي وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه املر  ،مث يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن ،املرهتن أحلف على ما ادعى

 وذلك ،مث أحلف الذي عليه امحق على الفضل الذي باي للمدعي عليه بعد مبلغ مثن الرهن ،مث قاصه  ا بلغ الرهنزعم أن له فيه، 
، وإن نكل مما ادعى فوق قيمة الرهن ،فإن حلف بطل عنه باية ما حلف عليه املرهتن ،أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن

 من حق املرهتن بعد قيمة الرهن. لزمه ما باي
 ما بعد: أ ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ،احلمد هلل رب العاملني

 : -تعاىل رمحه هللا-فيقول املؤلف 
 : الاضاء يف جامع الرهونابب

 عرفنا أن اجلامع يف كل كتاب هو ما جيمع املسائل ال تنطوي وال تدخل حتت الاراجم السابقة اجلزئية.



يعين أقر املدين  محق بتسمية امحق""قال   : مسعت مالكًا ياول فيمن ارهتن متاعًا فهلك املتاع عند املرهتن، وأقّر الذي عليه ايقول: 
ما يف  ،نعم يف ذميت عشرين دينار :قال ،يف ذمتك عشرين دينار :، قال، اتفقا عليهذمته، اعارف، واجتمعا على التسمية ابملبلغ الذي يف

"واجتمعا  إىل ميني وال شيء، وال حيتاج هذا ال حيتاج إىل إقامة بينة ،الدين اثبت بقدره، ال اختالف بني املدعي واملدعى عليه ،إشكال
قيمته عشرون  :قال الراهن على التسمية وتداعيا يف الرهن، فاال الراهن: قيمته عشرون دينارًا، وقال املرهتن: قيمته عشرة داننري"

قي يل عشرة يف وأان يف ذميت لك عشرين ال يل وال علي، تلف الرهن بيدك انتهى اإلشكال، قال املرهتن: قيمته عشرة داننري، ب اً،دينار 
  .ذمتك

ن، كتب عن هذا الرهن تصور، أنت مقدره بعشريا  "وامحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً، قال مالك: ياال للذي بيده الرهن: صفه"
ونه من خالل الوصف الذي كتب وصفه ابلتفصيل، مث هذا الوصف يعرض على أهل اخلربة ويقدر بعشرة، وصاحبه مقدره بعشرين، ا 

  وصفته به.
املزااي غري ما ذكرت مما يرفع من قيمته؟ ال حتلف أنه ليس فيه من الصفات و  صفه، فإذا وصفه أحلف عليه" :"ياال للذي بيده الرهن

"مث أقام تلك الصفة مث ن، كم تستحق هذه العني هبذه الصفة؟  ،أقام يعين قو م "مث أقام تلك الصفة أهل املعرفة هبا" :فإذا حلف يقول
هذا يستحق  :ملا وصفه قال أهل الصنف ا، فإن كانت الايمة أكثر مما رهن به قيل للمرهتن: أردد على الراهن باية حاه"أهل املعرفة هب

والراهن يستحق ثالثني، ترد له عشرة، وإن كانت  ،ن دينار: أردد عشرة داننري؛ ألن الذي يف ذمته لك عشريثالثني دينار، قيل للمرهتن
يسوى عشرة أو مخسة شعر  :فقالوا ،املرهتن بقية حقه من الراهن، ملا وصفه وصفًا دقيقًا عرض عليه الصنف القيمة أقل مما رهن به أخذ

 مخسة عشر ديناراً ادفع عشرة داننري، أو ادفع مخسة فيما لو كان الراهن يستحق  :ادفع عشرة داننري، يقال للراهن املدين :فيقال له ،دينار
ال وكس وال ين بعشرين، ال زايدة وال نقصان، عشر  ، وإن كانت الايمة بادر حاه فالرهن  ا فيه""أخذ املرهتن باية حاه من الراهن

 شطط.
"قال   : ومسعت مالكًا ياول: األمر عندان يف الرجلني خيتلفا يف الرهن يرهنه أحدمها صاحبه فياول الراهن: أرهنتك هو بعشرة 

 يعين موجود، الرهن موجود، نعم؟ راً، والرهن ظاهر بيد املرهتن"داننري، وياول املرهتن: أرهنته منك بعشرين دينا
 طالب:.......

 . الرهن نفسه، ما له امحق أن  لف؟ نفس الصفة للرهن؟.يف حال
 خبس ابلصفة. ،ل خر أن يعارض، له أن يعارض إذا خبس ما رهنه ،وحلف عليه ،يعين ما يوافق عليها؟ يعين لو خبس املرهتن حقه

 يف الرجلني خيتلفان يف الرهن يرهنه أحدمها صاحبه، فياول الراهن: أرهنتك هو بعشرة داننري، وياول املرهتن: أرهنته "األمر عندان
منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد املرهتن، قال:  لف املرهتن حىت  يط بايمة الرهن، فإن كان ذلك ال زايدة فيه وال ناصان 

أان رهنت عندك هذا الرهن بعشرة  :اخل، إذا قال الراهن أخذه املرهتن حباه، وكان أوىل ابلتبدئة ابليمني..."عّما ُحّلف عليه أن له فيه 
هل الكالم يف مقدار الدين؟ اخلالف يف مقدار  ؟أان ارهتنته بعشرين ديناراً، اآلن هل هذه هلا ارتبا  ابملسألة السابقة :داننري، وقال املرهتن

أو  ،دي ين مائة ألف وأرهنك السيارة :قدار ما رهن به، وإال قد يكون الدين عشرة أضعاف، أييت إىل التاجر ويقولالدين؟ ال، اخلالف يف م
طيب هذه بضاعة تسوى مائة ألف  :البيت، بيت يستحق مخسمائة ألف، ديين مائة ألف وأرهنك البيت الذي قيمته مخسمائة ألف، قال

مث خامسة، اآلن الرهن هذا البيت الذي خبمسمائة  ،مث رابعة ،مث اثلثة ،ألف أخرى، مث اثنيةديين مائة  :قال ،خذها، مث جاءه بعد مدة
 ألف هل هو ابخلمسمائة كاملة أو ابملائة األوىل؟ 

 طالب:.......
 نعم؟نه يف مقابل اخلمسمائة؟ إ :مقابل املائة األوىل، ملاذا نقول

 طالب:.......



فصارت بقدر  ،تحق مخسمائة ألف، رهنه ابملائة األوىل، أخذ مائة اثنية واثلثة ورابعة وخامسةقيمته إمكان؟ البيت يس يفيرهن ما دام 
 :ال، الرهن ابملائة األوىل، ما الذي يستفيده الراهن من قوله :قال الراهن ،الرهن ابخلمسمائة :قال املرهتن ،البيت، ملا انتهت الصفقات

فك الرهن حىت تنتهي نرر البيت، انتهى رهنه، واملرهتن يستفيد من دعواه أنه ابخلمسمائة أنه ال يأنه إذا دفع املائة األوىل حت ؟ابملائة األوىل
 كيف؟الديون كلها،  

 طالب:.......
كلها واملبلغ داخل يف الرهن السابق، واملبلغ الثالث والرابع واخلامس   يف الرهن، داخلة :إال إذا كان مع عقد املائة الثانية ويقول ،ابملائة األوىل

"وياول املرهتن: ارهتنت منك  :يقول ،بدأ ابملرهتنفإذا نص عليها مل يتحرر الراهن حىت يدفع الدين كاماًل، يُ  ،تدخل، ال بد أن ينص عليها
هن هذا الر  : وهللا إنيقول بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد املرهتن، قال:  ّلف املرهتن حىت  يط بايمة الرهن، فإن كان ذلك  ّلف"

"حىت  يط بايمة الرهن، فإن كان ذلك ال زايدة وال ناصان، إما حلف أن له فيه أخذه  خلمسمائة، ما هو يف مقابل املائةيف مقابل ا
ن "لابضه الرهن وحيازته إايه، إال أن يشاء رّب الرهن أ ؟إمنا يبدأ ابملرهتن ملاذا ال حيلف الراهن املرهتن حباه، وكان أوىل ابلتبدئة ابليمني"

 تربع أو ابدر الراهن ابلتسديد انتهى اإلشكال. إن يعين  يعطيه حاه الذي حّلف عليه وأيخذ رهنه"
وإن كان مثن الرهن أقل من العشرين اليت مسى أحلف املرهتن على العشرين اليت مسى، مث ياال للراهن: إما أن تعطيه الذي " :قال

إما أن تعطيه  إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد املرهتن على قيمة الرهن" حلف عليه ورخذ رهنك، وإما أن حتلف على الذي قلت:
 نه: إنه مرهون بعشرة، إوأتخذ رهنك، حلف على عشرين تعطيه عشرين وأتخذ رهنك، وإما أن حتلف على الذي قلت ،الذي حلف عليه

يبطل  يبطل عنك ما زاد املرهتن على قيمة الرهن"وإمنا أن حتلف على الذي قلت: إنك رهنت به، و " مرهون ابملائة األوىل يف صورتنا
ت على الراهن إذا نكل املرهتن عن اليمني فرد ،يعين ما حلف املرهتن حلف الراهن ،عنك ما زاد املرهتن على قيمة الرهن، يعين إذا حلفت

 اآلن املرهتن حلف وإال نكل؟  "فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن د  لف لزمه ُغرم ما حلف عليه املرهتن" حلف على شيء مت
 طالب:.......

وردت على الراهن انتهى  ،إذا نكل املرهتن "وإن د  لف لزمه غرم ما حلف عليه املرهتن" -رمحه هللا-ال، هو على تقريره، تقرير اإلمام 
ن يدعي أن الرهن ابملائة األوىل، حلف ن الرهن ابخلمسمائة كاملة، والراه: وهللا إاإلشكال، يعين كسائر الدعاوى، وإن حلف املرهتن قال

 وإن مل حيلف لزمه غرم ما حلف عليه املرهتن. ،حلف، إن حلف بطل ذلك عنه: ااملرهتن، نقول للراهن على كالم املؤلف
ك فيه "فإن هلك الرهن وتناكرا امحق، فاال الذي له امحق: كانت يل فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه امحق: د يكن ل :قال مالك

ن ألفاً، وال بينة هلذا يف ذميت له مخسو  :وقال املدعى عليه ،يف ذمة فالن مائة ألف :يعين كسائر الدعاوى، يعين إذا قال إال عشرة داننري"
"فإن هلك الرهن وتناكرا امحق فاال الذي له امحق: كانت يل فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه امحق: د يكن لك يقول:  وال هلذا،

"قال الذي عليه امحق قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له امحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، مث أقام  ،إال عشرة داننري"
هذه العني هبذه الصفة  :مث عرضت الصفة على أهل اخلربة فقالوا اً،دقيق اً يعين مثلما قلنا سابقاً، وصفه وصف تلك الصفة أهل املعرفة هبا"

يعين  إن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه املرهتن أحلف على ما ادعى مث يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن""ف قيمتها كذا
وا: مخسة فقال ،وعرض على أهل الصنف ،وحلف على الصفة ،ووصفه املرهتن ،وادعى املرهتن أنه بعشرة ،هو ادعى أنه رهنه أنه بعشرين

"وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه  يعطى اخلمسة الزائدة إذا كان مرهون بعشرة الرهن" "مث يعطى الراهن ما فضل من قيمة عشر
الذي رهن من أجله  وينظر املبلغ ،قاص ه يعين ينظر يف قيمة الرهن املرهتن أحلف على الذي زعم أن له فيه، مث قاّصه  ا بلغ الرهن"

 فتحصل املقاصة، نعم؟
 .....طالب: اآلن امحكم...

ختالف يف قدر الدين هذه مسألة، االختالف يف قدر الرهن مسألة، االختالف يف اال عند االختالف، عندكالم الم مقرون، اآلن كله
 ورهنه أرض قيمتها مائة ألف. ،قدر ما رهن به، يعين يف قيمة الرهن، اآلن هذا استدان مائة ألف



 طالب:.......
 لون يقبلها؟ شو 

 طالب:.......
 ألف؟ إن قيمة األرض مائتني :وهل قال صاحب األرض

 طالب:.......
 اآلن لو قدر أهنم تراضوا يف النهاية على أن أيخذ صاحب الدين األرض، ما هي تقوم من جديد؟

 طالب:.......
؟ أن ما الذي مينعه مالك من صور اإلغالق ن غري زايدة وال نقصان الذي يقره اإلمام مالك،اآلن هذا اإلغالق للرهن ابلاراضي بينهما م
نه استدان : إ، الصورة العكس، يعين أنت تقولأيخذ العني يف مقابل الدينوأيخذها املرهتن  ،يكون العني املرهونة قيمتها أكثر من الدين

 نعم.  ،وهذه أرض قيمتها مائة ألف، وقال املرهتن ،مائتني ألف
 طالب:.......

ال، أان  :مبائتني خذ األرض ابلاراضي، خذ األرض يف مقابل الدين، لو قال أنت رضيت هبذه القيمة، مائتني ودينك :فإذا حل  الدين نقول
مائة ألف، تقو م يف يقة ما تسوى إال وإال يف احلق ،وإمنا أريد أن أشجعك ،ها، وال أريد احلقيقةتقيماألرض يف ذلك الوقت متسامح يف 

قت العقد، ابملآل وقت ة هل هو ابحلال أو ابملآل؟ يعين ابحلال يعين و ألن العرب  ى أبهل اخلربة والصنف فيقوموهنا؛ويؤت ،قائمةالعني وقتها، 
وحصل فيه الرهن، العقد الثاين هو عقد  ،ألن عندان عقد أول وعقد اثين، العقد األول الذي حصل فيه الدين بداية عقده حلول الدين؛

 ،وهللا أان قومتها يف وقٍت يف نظري تسوى :و املرهتن أن يقولبني  الراهن واملرهتن على هذه العني يف مقابل الدين، فلصاحب الدين الذي ه
 تسوى مائة، له ذلك، لكن لو شهد أهل اخلربة أبن العقار ما نزل، بغض النظر عن هذه هللا اي ،لكن العقار نزل، ما جتيب مائتني ألف

ى ثالمثائة احلني، فكيف تدعي أهنا ما جتيب إال مائة أنت مقيمها مبائتني ألف ذاك الوقت ميكن تسو دام ما  ،العقار بزايدة :األرض، قالوا
  أو تزيد أو تنقص. وتكون يف مقابل الدين ،قيمتها ع من أن يؤتى أبهل اخلربة ويقومونما دامت العني قائمة ال مين :والعقار كله زائد؟ نقول

 طالب:.......
  ما لو تلفت.هو إذا كانت العني قائمة ما يف إشكال، اإلشكال في

 ،إن كان مساوايً أخذه ابملقابل ن كانت قيمته أقل مما يدعي عليه املرهتن أحلف على الذي زعم أنه له فيه مث قاّصه  ا بلغ الرهن""وإ
"مث أحلف الذي عليه امحق على الفضل الذي باي للمدعى  ت العني أنقص دفع املدين الفرقوإن كان ،وإن كان أنقص دفع الفرق

"على الفضل الذي باي للمدعى  الديناآلن الذي عليه احلق ما هو الراهن؟ هو الراهن الذي عليه  ؟املرهتنيعين املدعى عليه  عليه"
"بعد مبلغ مثن الرهن، وذلك أن  مدعى عليه ابعتبار أن العني بيدهاملرهتن ليش صار مدعى عليه والدين كله بذمة الثاين؟ هاه؟  عليه"

 مستقيم؟  الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن"
 طالب:.......

"مث أحلف الذي عليه امحق الذي عليه احلق هو الراهن الذي عليه الدين، صح وإال ال؟  "مث أحلف الذي عليه امحق"شوف إيش يقول؟ 
هذا الراهن، الذي عليه احلق هو  "مث أحلف الذي عليه امحق"وإال املرهتن؟ شوف  هو نفسه على الفضل الذي باي للمدعى عليه"

ألن اجلملة األخرية تشكل إذا محلنا اجلملة الثانية على املرهتن،  ؛له يعين هو نفسه على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، هن؟دفع ر ي الذ
صار مدعيًا على الراهن، إذًا املدعى عليه الراهن،  ،املرهتنهو بعد مبلغ مثن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن و  :صح وإال ال؟ ألنه يقول

"وذلك أن الذي بيده الرهن  ،دعى عليه بعد مبلغ مثن الرهناملوهو  الذي عليه امحق وهو الراهن على الفضل الذي باي له""فأحلف 
صار مدعيًا على الراهن، فإن حلف بطل عنه باية ما حلف عليه املرهتن، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما باي من حق 

 نعم؟ ور لنا هذه املسألة؟من يص املرهتن بعد قيمة الراهن"



 طالب:.......
 نعم؟ ؟صورهتا

 طالب:.......
 الذي هو املدعي.

 ... .... طالب:
 والراهن.

 طالب:.......
 حقيقة أو حكماً؟  لرهن، على اعتبار أن الرهن مقبوضواملرهتن هو الذي بيده ا

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
 ه.فهو حكم...... ما دام 

 طالب:.......
 مخسني.وى مائة و سيعين الدين مائة ألف والرهن ي

 طالب:.......
 وهو معارف أبن يف ذمته مائة ألف، وأهل الصنف مث نوا وقي موا هذه األرض مبائة ومخسني؟ ،طيب، ما الداعي ملثل هذا احللف

 طالب:.......
 ال، معارف. ،ال

 طالب:.......
 دين؟الذي عليه ال

 طالب:.......
 ، والذي له الدين هو املرهتن.هو الراهن إيه

 طالب:.......
"على الفضل الذي باي وهو الراهن  "مث أحلف الذي عليه امحق" الذي عليه احلق، وهو املدعى عليههو ما اختلفنا يف هذا،  هو الراهن

 لف عليها.حييعين له، حيلف على احلق الذي بقي له على اخلمسني هذه  للمدعى عليه"
 طالب:.......

 دعى عليه.ملألنه هو نفسه ا ، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه؛ألنه بقي له ثر؛ال أك
 طالب:.......
قومت األرض مبائة ومخسني، إذا رضوا مث بعد ذلك نه رهن الدين مائة ألف ويعارف به املدين وال إشكال، ويف صك، : إيعين هل نقول

وقال  ،ه داعي وإال ال؟ لكن إذا قو مت مبائة ومخسني، إذا قوم مبائة ومخسني الرهنورضوا ابلتقومي ال داعي لليمني، ل ،متفقني على الدين
نه يف مقابل تردد املرهتن حيلف الذي عليه احلق؟ وعلى هذه : إاملرهتن ال ايهلل ايهلل جييب مائة، بغينا بتسعني، أيب زايدة عشرة، هل نقول

 الصورة يتنزل كالم اإلمام؟
 طالب:.......

 و؟ ه وش



 ب:.......طال
 وراه؟ 

 طالب:.......
 "بعد مبلغ مثن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن"شوف  ه؟ يتجه إىل اليمني،يف هذه الصورة يصري مدعى علي

املرهتن  "فإن حلف بطل عنه باية ما حلف عليههو يدعي أن هذه األرض ما تستحق هذه القيمة  ،مدعياً عليه ابلفرق الذي هو ينقص
على كل حال إذا مل يرض املرهتن ابلقيمة صار مدعياً  مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما باي من املرهتن بعد قيمة الرهن"

 فعلى هذا تتجه اليمني إىل الراهن. ،على الراهن
 طالب:.......

ال،  ،ال :قال ،ادفع مخسني :مائة ومخسني، قالوا :صنف قالواوا أهل الءجا أرض، والعني قائمة ،ال، أان صورت على غري هذا، الدين مائة
ا ما صار فيها و اتفقوا على القيمة اليت مثنت هبما جتيب وال تسعني، أان أدعي عليك اآلن بعشرة الفرق، صار مدعًى عليه فيحلف، وإال ل

 ت حماسبة ونتيجة مرضية عند اجلميع، نعم؟أدىن إشكال، وال حاجة لليمني، صار 
 :.......طالب

 هذا مفاد الذي ذكرانه.
 طالب:.......

 و؟ه من "وذلك أن الذي بيده الرهن" ؛ ألن عندان كالم مالك واضحال أنت قلبت الدعوة احلني، قلبت الدعوة
 طالب:.......

  .طيب صار مدعياً على الراهن
 طالب:.......
 ؟ أان قولهأهذا الذي 

 طالب:.......
 ،مائة وعشرة :أو قو مت مبائة وعشرة مثاًل، جابوا أهل الصنف قالوا ،اآلن هي قو مت مبائة ومخسني ما صار عكس؛ ألنه نفس الشيء،

 رة منك، اجتهت اليمني على الراهن، نعم؟أان أيب عش ،ال أان ما أقتنع أهنا مبائة وعشرة، تسعني :قال
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

غري، يعين سواء مثناه مبائة مائة ومخسني تسعني مائة وعشرة أو مخسة عشرة عشرين الصورة طيب، هي زادت األرقام ونقصت الصورة ما تت
 ما ختتلف.

 طالب:.......
 هذا الراهن قال.

 ...على الفضل الذي باي للمدعى عليه.طالب: 
 له. ،له

 طالب:.......
لذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، املرهتن مدعي، وذلك أن ا ،الراهن الراهن، هو نفسه مدعى عليه هو الراهن، بعد مبلغ مثن الرهن

 املدعي.



 طالب:.......
 خلك من هذا، مث أحلف، اقرأ من مث أحلف.

 ...مث أحلف الذي عليه امحق منهطالب: 
 من هو ذا؟

 طالب:....... 
 الراهن، اكتب الراهن، علشان ما تنحاس، اكتب عليه الراهن.

 ...على الفضل الذي بقي
 ....ى الفضل الذي باي للمرهتنعلطالب: 

 ال، الراهن، املدعى عليه هو الراهن. ،ال
 طالب:.......
 من هو ذا؟ ،وذلك أن الذي بيده الرهن ،ألنه بيجيك

 للذي بيد املرهتن.طالب: 
 خالص.

 طالب:........ 
 صار مدعياً.

 طالب:.......
 مث أحلف الذي عليه احلق على الفضل الذي بقي له.

 طالب:.......
  .بقي لهإذا  :ألنه لو أراد الراهن لقال ؛هو األصل أن يكون كذا

 طالب:........ 
 فهو مدعى، صار مدعي، املرهتن مدعي. ،صار مدعياً على الراهن :ألنه يقول ؛ال

 طالب:.......
 ؟يعين تبينا نرجع من أصل املسألة؟ نرجع من أصل املسألة وإال نقف عند هذه ونصورها من جديد

 ....طالب:...
 وإن كانت قيمتها أقل.

 طالب:.......
 مث قاصه مبا بلغ الرهن. ،حلف الذي زعم أنه له فيهأُ 

 طالب:.......
 الذي بقي ملن؟ الفرق صح الرهن حيلف، حيلف على

 طالب:.......
لون يصري مدعي ومدعًى عليه بقي للمدعي عليه الذي هو الراهن ش ،كالمالهذا ن مدعياً يصري الراهن مدعًى عليه، إذا صار املرهت :أقول

 يف آن واحد؟
 طالب:.......

 نعم؟ املرهتن مدعي ومدعى  عليه يف آن واحد؟ يعين يف آٍن واحد هو مدعي ومدعى عليه؟



 طالب:.......
 بلى. ،الراهن

 طالب:.......
 وراه؟

 طالب:.......
 ما زال اإلشكال قائم، ما احنل اإلشكال.

 طالب:.......
 ما احنل عندك؟

 ب:.......طال
 أنتم تبونه مدعي صوري وإال حقيقي؟ املرهتن؟

 طالب:.......
 على الفضل الذي بقي للمدعى عليه. ؟املدين ؟اآلن شوف، مث أحلف الذي عليه احلق، خنتلف يف كونه الراهن هذا

 طالب:.......
 ليش حلفوه وهو مدعي؟

 طالب:.......
 ألنه صار مدعياً على الراهن، بعده مباشرة. ال؛

 طالب:.......
 وش هو؟

 طالب:.......
 ؟هو الراهن :ونقول ،املدعى عليه هو املرهتن م:قلت مو

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
شوف الكالم دعوان من الكالم السابق كله، مث أحلف مجلة مجلة، مث أحلف الذي عليه احلق من هو؟ الراهن،  اآلن من الذي بيحلف؟

 عليه، من الزايدة يف تقدير السلعة. على الفضل الذي بقي للمدعى
 طالب:.......

 ألنه صار املرهتن مدعياً. ال؛
 طالب:.......

 ألنه كثري ستة أسطر. ؛انتهيناالذي لكالم إىل اأان ما ودي أرجع 
 طالب:.......

 وإن كانت قيمته أقل، انتهينا من قيمته أكثر.
 إن كانت قيمة الرهن.

 طالب:.......
 وقومت خبمسة. صح؟ ،بعشرة :لطيب، املرهتن يقو 



 طالب:.......
 أحلف الذي زعم أنه له فيه إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟

 ين الذي له يف مقابل هذا الرهن.فيه، يعين مببلغ الدوانتهينا من هذه، أحلف على الذي زعم أنه له إحنا جبناه حستوان، 
 طالب:.......

 ما فيه إشكال.ن كلهم متفقني على أن الدين إ :حنا قلناإ
 طالب:.......

 طيب، أنتم تبوا كل هذه األسطر يف مسألة واحدة.
 طالب:.......

 طيب نثبتها ابلقلم.
 : مثانني ألف،الدين مائة ألف يف مقابل الفرس صح؟ قال الراهن :قال املرهتندريناه، وتناكرا احلق، أرهنه فرس  ،فإن هلك الرهن أرهنه دابة

مسيناها مائة ألف، ولتكن عشرون اليت  ون ديناراً كانت يل فيه عشر   :نت يل فيه عشرون ديناراً، فقال الذي له احلقكا  :اآلن يف الدين، يقول
 بدال املائة، نعم؟ ديناراً 

 طالب:.......
الدين هنا قيمة الرهن عشرة داننري،  :مل يكن لك فيه إال عشرة داننري، جيد، وقال الذي له احلق :خالص عشرين، وقال الذي عليه احلق

 :وقال الذي عليه احلقمتعاكسة يف الدين ويف قيمة الرهن، طيب، سألة املعشرون ديناراً، يعين  :وقيمة الرهن كم؟ عشرة داننري، وقال الراهن
 سجل ال يزيد وال ينقص على هذا السعر، فإذا وصفه احلف على أنه : صفه، صف هلا هالفرس،قيل للذي له احلق ،قيمته عشرون ديناراً 

 .احلف على هذه الصفات، حلفسجل مجيع ما يتصف به من صفات، مث بعد ذلك  ، يف هذه الورقةوصف بورقةاللنا 
 طالب:.......
"مث أقام تلك الصفة على أهل املعرفة هبا، فإن كانت قيمة كم مثنوه؟   : مثنوا،الذي بيده الرهن، مث قيل ألهل الصنف إيه، هذا املرهتن

الذي أحلف؟ املرهتن، اآلن  أحلف على ما ادعى، من ،التثمني ثالثني يصري أكثر مما يدعيه املرهتن يه املرهتن"الرهن أكثر مما ادعى ف
 ألنه ما أقر إال بعشرة؟ ؛عشرين والراهن يدعي عشرة؟ ملاذا ال يعطى عشرين استحق

 طالب:.......
ما يسوى إال عشرة، خلك منها واحدة واحدة، ادعى املرهتن واخليل  ،أنه يدعي أن الدين عشرين ، ال، يف نقطة، أحلف على ما ادعىال

هو حيتاج إىل عشرة فقط، والعكس عند الراهن يدعي أن الدين عشرة والفرس  جيد؟ إذاً  عشرين والفرس ما يستحق إال عشرة، أن الدين
هن كم يستحق؟ ابعارافه هو الراهن هو الرانه ما يستحق إال عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين إبقراره : إيستحق عشرين، اآلن إذا قلنا

ظاهر؟ اآلن ما هو الراهن صاحب ب وابلتثمني مع دعوى املرهتن يستحق عشرة إذاً يعطى عشرة، ظاهر وإال مو ا يستحق إال عشرة،أنه م
لدين عشرين والفرس يسوى هذه نعطيه عشرة من بدايتها أو نعطيه يف النهاية نقر  أن ا ، والفرس يسوى عشرين،الدين عشرة :الفرس يقول

أو على  ،ثالثني تستحق عشرة، فالراهن يستحق العشرة من األول، عشرة يف البداية أو يف النهاية على حسب اعارافه هو وتثمينه للفرس
 ،ادةظاهر وإال مو ظاهر؟ أظن عاد هذا ما حيتاج إىل إع هذا، حسب اعاراف املرهتن وتثمني اللجنة، هو مستحق عشرة على هذا وعلى

 واضح.ملينا اي إخوان، 
أحلف على ما ادعى مث يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن عشرة، يعين لو ما جبنا جلنة وال وصفنا على حسب دعواه ما ييب إال 

يمة الرهن فيه املرهتن، قيمته ق مته أقل؟ قيمة الرهن أقل مما يدعيعشرة؟ ومع التعب ما استحق إال عشرة، انتهى اإلشكال، وإن كانت قي
 ، نعم؟لراهنابأقل مما يدعي فيه املرهتن، املرهتن يدعي عشرة، املرهتن مو 

 طالب:.......



 ال عشرة.
 طالب:.......

يستحق صاحب الفرس عشرة على أي تقدير سواء  :الدين عشرين وقيمة الرهن عشرة، الرهن العكس، يف الصورة األوىل قلنااملرهتن، ..... 
أان ما أيب إال عشرين، الدين عشرة والفرس يقول: البداية من ألنه  ؟على تقريره هو أو تقرير اللجنة؟ صح وإال ال اختلفوا وإال اتفقوا،

، فتبني أن ابلعشرة ابعتبار أن السلعة ما جتيب إال عشرين يعين هو راضٍ بعشرين، ما أيب إال عشرة الفرق، لكن هل يستقيم هذا مع رضاه 
 ولو أن ما يف ذمته إال عشرة؟ ،الفرس زادت قيمته يبطل دعواه األوىلثالثني، فهل كون  فرسه يسوى

 طالب:.......
 إحنا أبطلنا، اإلمام بطلها.

 طالب:.......
يعين كون صاحب الفرس تقديره أقل من الواقع يلغي كونه يستحق  : كون الفرس يسوى ثالثنيأحلف املرهتن على ما ادعى، لكن أقول

أحلف على من ادعى مث يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، ما فضل من قيمة الرهن يعين بعد حسم  :امكيف يقول اإلم  أكثر؟ إذاً 
 الدين العشرة وإال العشرين؟

 طالب:.......
 ....أان أيب ثالثني احلني، يعين أنت افارض مسألة :قال ،وصار يسوى ثالثني ،هو معارف بعشرة وفرسه هو مقدره بعشرين

 طالب:.......
 ف املرهتن..حيل

 طالب:.......
 له عشرون على دعواه.

 طالب:.......
 ؟ما حيلف ذاك ألنه منكر العشرة الزائدة يف الدينوراه 

 طالب:.......
 وين؟ 

 طالب:.......
رة  منكر يف الدين، الصو عشرين، مثلما صوروا اإلخوان كل واحد مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي يف الدين والثاينيل: يقول  املدعي
فصلت ابلدين، يبقى الدين على حاله، يعين أنت ، ما قيمة الفرسبتفصل لجنة واحد مدعي بقيمة الفرس والثاين منكر للقيمة، فال الثانية

ال ما أقبل،  : يقولارتك بتسعني، وتقبل الفرق عشرة، مثوسي ،وتقدرون السيارة سيارتك مبائة ألف ،ومع آخر سيارة ،لو تيب جتيب سيارة
هل  ،سيارتك مبائة وعشرة وسيارته بثمانني :تروحون ألهل الصنف يقولونميكن سياريت تسوى أكثر من سيارتك، و ال ما أقبل  :يقول لك

حيصل أمور ما ختطر على ابل، واحد  عين كونك ما تعرف القيمة احلقيقةهذا يلغي أن الفرق ثالثني؟ هل يلزمك أنك ما تدفع إال عشرة؟ ي
د من الشريطية الذي يف احلراج حلظ له سلعة يف األاثث ساعة، وحرج عليها مائة مائتني ثالمثائة مخسمائة جايب أاثث للحراج، وواح

نصيبك، أخذ الساعة وحطها يف خمباته مباشرة، وحرج على السيارة وابعها أبربعمائة ومخسني أو مخسمائة بعد، هذا الحظ أن قيمة 
 الساعة...، حيسب وال عرف أن قيمة الساعة ،يبطل حق املسكني الذي اغار ابحلراجالساعة تسوى عشرة أضعاف قيمة األاثث، هل هذا 

ة آالف يبيع البضاعة كلها س، عشرين رايل، فباعها معها، لو يعرف أن الساعة قيمتها مخاللي ما جتيب إال عشرة رايلمن اخلردوات 
اآلن ما بعد مت العقد يف الصورة اليت صورانها، جاء زيد بسيارة ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمتها؟  !خبمسمائة؟

ال وهللا أان ما أرضى  :أان سياريت تفوق سيارتك بعشرة آالف، أان سياريت مبائة وسيارتك بتسعني، قال عمرو :وعمرو بسيارة، قال زيد



سيارة زيد مبائة وعشرة، وسيارة  :قال شيخ الداللنيبتقديرك أنت، أنت مو من أهل اخلربة، يرضينا فالن شيخ الداللني روح له وخالص، 
ما هي الصورة نفسها؟ ألزمناه أبن  هذه صورتنا، ألنه أقر هبا أواًل؟ نعم ؛عمرو بثمانني، الفرق ثالثني ألف، هل نلزم زيد بقبول عشرة فقط
فإذا حلف بلغ دينه عشرين مع  ،ى املرهتنأخرى، تتجه فيها اليمني عل تكون قيمة الفرس عشرين ال ثالثني، لكن هذا يف مقابل دعوى
 الثالثني يصري الفرق عشرة، هو كالم حيتاج إىل نباهة مثل هذا.

 طالب:.......
ة وانتهى صاروا قضاة ما دام كلهم حكموه ورضوا ابلتقومي خالص، ولذلك جعلت يف ابب القضاء، حكموا هذه اللجنألنه إي ابلتقدير 
 ابلنسبة هلم.

 وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه املرهتن. رهن أقل ابلتقدير،إن كانت قيمة الو 
 طالب:.......

 قيمته أقل مما يدعي فيه املرهتن.عشرة، املرهتن يدعي عشرة، وإن كانت  قيمته أقل مما يدعي فيه املرهتن شوف املرهتن وإن كانت
 طالب:.......

فيه مث قاصه مما بلغ الرهن، املرهتن بيحلف على دعواه، الدين عشرين، إذاً تقدير مخسة عشر، أحلف الذي زعم أنه له ال طيب مخسة عشر،
 ى الفضل الذي بقي للمدعى عليه...مث أحلف الذي عليه احلق، الراهن عل ،له مخسة، أيخذ مخسة، مث قاصه مبا بلغ الرهن

 طالب:.......
دعيًا على الراهن ابخلمسة، فإن حلف بطل عنه بقية ما وذلك أن الذي بيده الرهن صار م ،طيب هذه اخلمسة، بعد مبلغ مثن الرهن

  املرهتن، بطلت اخلمسة. حلف عليه
 طالب:.......

 عد قيمته، اخلمسة، انتهى اإلشكال، نعم؟وإن نكل لزمه ما بقي من حق املرهتن ب ،حلف الراهن إيه، مما ادعى فوق قيمة الرهن
 طالب:.......

  ؟وين
 طالب:.......
بعض اجلمل حتتاج إىل أن تعاد أكثر من مرة، وقد يبني يف كل مرة ألن  .خري ألن صارت دعوى مركبة، ما هي دعوى..على التقرير األ

ألن هلا مدارك متعددة،  كلما أعدت فيه النظر اختلف القول؛وجه غري ما تقدم، يعين مثلما قلنا يف مسألة القرض، القرض إىل اآلن وأان  
أي خالفه الشارح، احملشي خالف الشارح، الشيخ ابن عثيمني وافق الشارح، الشيخ ابن جربين وافق املاتن، املاتن له ر  :ولذلك مثلما قلنا

وميكن محلها على  ،ويف أوقات متفاوتة، وال مينع أهنا ميكن محلها على وجه يصح فيه قول املاتن ،يعين مسألة حتتاج إىل إعادة نظر مراراً 
  .املسائل الشائكة حتتاج إىل نظر أكثر من مرة، وهللا أعلموجه يصح فيه قول الشارح، فمثل هذه 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 



 (1كتاب األقضية ) -شرح: الموطأ 

 باب: القضاء في المستكرهة من النساء -باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها 

  م الخضيرالشيخ: عبد الكري

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

 : -حمه هللا تعالىر -قال المصنف 
 باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها

قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك 
المكان، ويتقدم أن رب الدابة يخِير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، 

ن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، ويق ب  دابته، وله الكراء األول، وا 
وله الكراء األول إن كان استكرى الدابة البدأة، فإن كان استكراها ذاهبا  وراجعا  ثم تعدى حين بلغ البلد الذي 

لكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء األول، وذلك أن ا
فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إال نصف الكراء األول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي 

استكرى إليه، لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إال نصف الكراء، قال: وعلى ذلك أمر أهل 
الدابة عليه، قال: وكذلك أيضا  من أخذ ماال  قراضا  من صاحبه فقال له رب المال: التعدي والخالف لما أخذوا 

ال تشتري به حيوانا  وال سلعا  كذا وكذا بسلع يسميها، وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ 
رب المال بالخيار إن المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك ف

ن أحب فله رأس ماله ضامنا  على  أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وا 
 الذي أخذ المال وتعدى.

قال: وكذلك أيضا  الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة  باسمها 
ره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أم

ن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا  لرأس ماله فذلك له.  ما اشتري بماله أخذه، وا 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:



 : -حمه هللا تعالىر -فيقول المؤلف 
 باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها

 كراء الدابة إجارتها، والتعدي بها مجاوزة ما استئجرت من أجله من مكان. "قال يحيى: سمعت مالكا "
"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك 

يعني استأجر سيارة إلى الخرج بمبلغ كذا، ثم لما وصل الخرج حملها البضاعة ووصل بها إلى  م"المكان ويتقد
الخرج ما انباعت البضاعة يقول: نبيع بالحوطة مثال ، ويتعدى بها من غير اتفاق مع صاحبها، االتفاق على 

ه فيأتي بصاحب سطحة، الخرج، ثم بعد ذلك معه بضاعة ما انباعت تعدى بها إلى الحوطة، أو تتعطل سيارت
يقول: ودنا الصناعية، ويوديه الصناعية ما يجد ورشة تقبلها، يقول: ودنا، اذهبوا بها إلى الصناعية الثانية، 

 واالتفاق على الصناعية األولى، هذا يتعدى بها فما العمل؟ 
ثم يتعدى ذلك المكان "سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى يقول: 

يعني إن  ويتقدم أن رِب الدابة يخِير فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك"
كان استأجره إلى الخرج بثالثمائة ريال، ثم لما تعدى إلى الحوطة، قال: أنا أريد خمسمائة له ذلك، إن أحب أن 

تعدي بها إليه أعطي ذلك، ويقبض دابته، يقبضها من الحوطة، وله الكراء يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي 
 األول، له الكراء األول الثالثمائة، وله أيضا  المئتان الزائدتان.

ن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري" استأجر الدابة إلى الخرج، وعرفنا  "وا 
فما باعه في الخرج باعه وتعدى بها إلى مكان آخر، يكون اإلجارة إلى الخرج ما عدا أنها عليها متاع يريد بيعه 

ذلك أنا ال أسمح لك وال أريد أجرة وال شيء، ما أحللك إال أن تعطيني قيمة الدابة، أنت تصرفت بغير إذني، 
ن أحب رب نية يقول: إجارة منتهية بإيش؟ بالتمليك، يعني إلى الخرج له األجرة، ثم بعد ذلك في الصورة الثا "وا 

له األجرة إلى الخرج، وله قيمة  الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء األول"
الدابة مما تصرف فيه الطرف الثاني إلى الجهة الثانية إلى الحوطة أو إلى غيرها من البلدان، يستطيع أن يلزمه 

 . -رحمه هللا-مالك  بقيمة الدابة على رأي اإلمام
ن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء األول إن كان استكرى  "وا 

يعني مجرد ذهاب، ما استأجر إال إلى الخرج، ما استأجرها ذاهبا  وراجعا ، لكن إن كان استكراها  الدابة البدأة"
بلد الذي استكرى منه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء األول، استأجرها إلى ذاهبا  وراجعا ، ثم تعدى حين بلغ ال

الخرج، ويبي يحملها من الخرج إلى الرياض، استأجرها ذاهبا  واستأجرها راجعا ، هذا لما وصل الخرج تعداها إلى 
له أن يلزمه بقيمة  الحوطة، ما انباعت السلعة على رأي اإلمام مالك في القول الثاني في الصورة الثانية يقول:

الدابة، لكن هل له أن يلزمه بأجرة ما بين الخرج إلى الرياض في الرجوع؟ له من الرياض إلى الخرج أجرة، لكن 
هو استأجرها أيضا  من الخرج إلى الرياض آيبا  راجعا ، يقول ليس له ذلك، فإن كان استكراها ذاهبا  وراجعا  ثم 

إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء األول، يعني الذهاب فقط، لماذا؟ ألنه في  تعدى حين بلغ البلد الذي استكراها
"وذلك أن الكراء نصفه في الرجوع صارت ملكا  للمستأجر فال يستحق صاحب الدابة األول كراء في الرجعة 

الدابة  البدأة، ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إال نصف الكراء األول، ولو أن



 هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إال نصف الكراء"
هلكت الدابة بغير تعدي وال تفريط وال تحميلها أكثر مما تطيق، هلكت، وصلت إلى الخرج فماتت، ال يضمن 

مه قيمتها، إنما يلزمه نصف الكراء؛ ألن ما وصلته به ألنه لم يفرط، والعين بيده أمانة، يحلف أنه لم يفرط فال يلز 
 "لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إال نصف الدابة"إلى الرياض الثانية، الذي هو النصف الثاني 

شخص استأجر شقة فاحترقت يضمن المستأجر؟ ال يضمن، استأجر دابة فماتت، طيب استأجر سيارة وخبطت 
ال ما يلزم؟ يقول: أنا ما فرطت، أنا ماشي في طريقي وما فرطت، وكل شيء تفقدناه مضبوط، األسالك  يلزم وا 

 ماشية، والماء مناسب، والسرعة مناسبة، والجو معتدل.
ال على راعي السيارة؟  طالب: ...... عليه وا 

 المقصود أنها متفقدة سواء من هذا أو من ذاك؟
 طالب: .... هل المستكري.....؟

 يها وعرف أن فيها خلل واستمر؟لكن إن اطلع عل
 طالب: ال، هو لو نبهه ممكن، لكن.....

 ما نب هه لكن اطلع عليها، وشاف أن الماء ناقص أو....
 طالب: ال أنا أقصد هل هو استلمها؟

 أنت افترض أنه هو الذي تفقدها اآلن، يعني من زود الحرص علشان ما يضمن وال يتهم بتفريط تفقدها.
 ب منه عليه، على المستكري..طالب: .... الواج

رحمه -ال الواجب...، هو سل م سيارة صالحة لالستعمال، ليستحق صاحبها األجرة، اآلن لما قال اإلمام مالك 
يستأجرها مثال  إلى الخرج، ثم يتعدى بها المستأجر إلى جهة  أخرى، يقول: لصاحب الدابة لصاحب السيارة  -هللا

، يعني صورة هذا العقد أوله أجرة ثم آخره تمليك، فهل تنطبق صورته على صورة أن يلزم المستأجر قيمة السيارة
اإلجارة المنتهي بالتمليك اآلن؟ ما تنطبق؟ لماذا؟ ألنه ما اتفق على هذا من األصل، أنك تستأجرها إلى الخرج، 

تصرف بغير إذن ثم أبيعها عليك بمبلغ كذا، ويتفقون على هذا، البيع هذا طارئ ليس من أصل العقد، أنه ي
صاحبها، هو تعدي على كل حال، استعمالها فيما لم يؤذن له به تعدي، المقصود أن هذا رأي مالك في هذه 
المسألة، والرجل تعدى وقيمتها بسبب االستعمال نقصت، فال يخلو من ثالث وجوه: إما أن يأخذ أجرته بالقدر 

نقصت في هذه المسافة، ويمكن تقديره، أو يلزم صاحب الزائد إذا رضي بذلك، أو يأخذ أرش نقص السيارة التي 
، بعض الناس يستأجر حامل يحمل معه -رحمه هللا-المستأجر بدفع قيمتها، وهذا الذي يشير إليه كالم مالك 

متاع، ومن باب ترغيبه يقول: البيت في محل كذا دون الحقيقة، من أجل أن يحثه على قبول الحمل، أو من 
األجرة؟ ولو أخبره أن المكان بعيد ما رضي بهذه األجرة، أو ما رضي باإلجارة من أجل أن يضع عنه في 

األصل؟ يقول: ما أتحمل أمشي كل هذه المسافة، فيقول له: إلى كذا، وتشيل هذا المتاع إلى الربوة وهو يبي 
ل هذه الحالة إذا الملز، لو قال له: للملز قال: ال وهللا ما عندي وقت، وقتي ما يحتمل، المقصود أنه في مث

وصل المكان المتفق عليه يضع البضاعة ويستحق األجرة، أحيانا  يحصل خالف بين هذا النوع من البشر الذين 
هم الذين يحملون أمتعة الناس، ويكون فيهم األحمق، موجود فيهم، بعضهم أحمق، ثم يقول له: ال هذا المكان 



ذي شلته منه، حصل هذا مرارا ، ما أتعدى وال شبر، أضعه في الذي اتفقنا عليه أضعه هنا أو أرجعه للمكان ال
ال رجعت، يعني يرجع بدون  المكان هذا، أو أرجعه إلى المكان الذي شلته منه، تبي تعطيني أجرة هنا نزلت وا 

 أجرة ما عنده مانع؟
 طالب: .... يكون هو الخسران.

 وجد مثل هذا. 
 طالب:........

 ال، الحامل خسران من كل وجه.
 طالب: هو خسران لكن....

على كل حال ما هو من مصلحة الجميع، هذا التصرف ليس بمصلحة الجميع، والخسارة األعظم على األجير 
 المسكين، لكن الحمق يصنع مثل هذا. 

 طالب:.......
 مجرد وعد ما يضر، بس ما يكتب بالعقد، ويلزم به الطرف الثاني.

 طالب:.......
هي مجرد اسم، وبين حقيقة األجرة، اآلن األجرة الموجودة عند بعض الوكاالت هي  ال، فرق بين األجرة التي

بيع، بيع بالتقسيط، لكن لضمان حقه كالرهن تبقى السيارة باسم الوكالة، يعني يعطيك السيارة بثمان وأربعين 
ا  إلى ملك الطرف ألف، كل شهر ثالثة آالف أربعة آالف، فإذا انتهت األشهر، وانتهت األقساط انتقلت تلقائي

الثاني، هذا بيع ذا، ولو سموه أجرة من أجل ضمان حق البائع، هذا ما يؤثر، اإلشكال فيما إذا استقل البيع 
بقيمة، واستقلت األجرة بقيمة، وتم العقدان في وقت  واحد، وتم  فيها األجرة والبيع والضمان على من فيما لو تلفت 

قال له: أؤجرك إياها لمدة ثمان وأربعين شهرا  إذا انتهت فأنت تملك انتهى السلعة؟ هذا محل اإلشكال، أما إذا 
 اإلشكال، هذا بيع، ولو عب ر عنه باألجرة ليضمن بقاء السيارة باسمه كالرهن، ما يضر هذا.

طالب: قد يكون هناك وعد في السيارة...... قد يكون وعد أني اشتريها لك، وكل..... فيكون في هذا أيضا  
 د نهاية اإليجار هناك وعد.....أنه بع

 بقيمة مستقلة أو بنفس األجرة السابقة؟
 طالب: بباقي األقساط....؟

 المهم أنه في النهاية إذا سدد آخر قسط وانتهت األشهر ملكها، هذا بيع ما فيه إشكال.
 طالب:.......

لغ قيمة السيارة، هذه أجرة منتهية ال، ال، األجرة المنتهية بالتمليك يؤجره كل شهر ألفين وفي النهاية يدفع مب
 بالتمليك، فهي تتضمن عقدين في عقد واحد، والضمان ال يدرى على من؟ ال، هذه ممنوعة من وجوه، نعم؟

 طالب:.......
المقصود أن هذه األجرة في آخر قسط، وعند تمام المدة يملكها الطرف الثاني تلقائيا ، هذه إجارة يسمونها اإلجارة 

نما سموها أجرة ليضمنوا حقهم، السيارة تستمر باسمهم إلى أن تنتهي وفي الحقيقة  بيع بأقساط، ما فيها شيء، وا 



 األقساط.
يعني كل من تعدى يعاقب، كل من تعدى  "وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخالف لما أخذوا الدابة عليه"قال: 

 وظلم فإنه يعاقب، وتؤخذ منه قيمة ما استؤجر منه.
"فقال له رب المال: ال تشتر به حيوانا  وال قراضا  مضاربة  ا  من أخذ ماال  قراضا  من صاحبه""وكذلك أيضقال: 

ال تشتر حيوان؛ ألنه يموت، ثم تذهب الدراهم سدى، وال كذا وال كذا، ال خضار وال فواكه؛ ألنها  سلعا  كذا وكذا"
"لسلع المقارض، احتياطا  لماله  تتلف بسرعة، الذي يخشى من تلفه لصاحب المال أن يمنع منه المضارب،

قال: ال تشتر حيوان  يسميها وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه"
اشترى حيوان، ال تشتر فواكه اشترى فواكه، ال تشتر خضار اشترى خضار، وغير ذلك مما يسرع إليه التلف 

 فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال" "ويكره أن يضع ماله فيها،والفساد 
يتحايل؛ ألنه تصرف تصرف من غير إذن صاحب المال فيضمن المال لو تلف، يعني مثل من أخذ وديعة ثم 
تصرف فيها، اشترى بها سلعة، وقام يتاجر بها، وقال: متى ما أرادها صاحبها أردها عليه، األصل في األمانة 

 تضمن، إذا لم يفرط المؤتمن ولم يتعد فيها أنها ال تضمن، لكن إذا استلمها وقبضها ثم مباشرة أخذ يتاجر أنها ال
، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، ليأخذ الربح كامل؛ ألنه إذا  بها حينئذ  يضمن، يضمن حينئذ 

صل مضاربة لكنه لما تصرف فيها وصارت ضمن والمال أخذ على جهة األمانة ال على جهة المضاربة، في األ
 من ضمانه صار الربح له؛ ألن الغنم مع الغرم. 

يعني  "فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح"
يقبل ليس له إال رأس يقبل، نهاه عن شراء حيوان فاشترى حيوان فقال: قبلت، ما دام اشتريت قبلت؛ ألنه لو لم 

"إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما ماله، فإذا قبل أن يدخل مع المضارب دخل معه على ما اتفقا عليه 
ن أحب فله رأس ماله ضامنا  على الذي أخذ المال وتعدى" فيكون المال  شرطا بينهما من الربح فعل، وا 

 ..."وكذلك أيضا "مضمونا  من قبل المضارب، قال: 
 الب:.......ط

 أصل المتصرف هذا الذي نهي عن شراء الحيوان فاشترى حيوان، هذا تحايل.
 طالب:.......

 وليش خالف؟ لماذا خالف؟
 طالب:.... فرصة....

 ال، ما دام....
 طالب:.......

 ما دام صاحب المال اشترط عليه أن ال يشتري حيوان افترض أنه اشترى حيوان ومات من ضمان من؟
 افتر  أن جاه واحد وأغراه بالسلعة ..... وشراها وهو لم يقصد.....طالب:... 

المقصود ما دام نهي يضمن، المراد صاحب المال بالخيار، أنا أدخل معه ويلغي شرطه له ذلك، إن أراد أن 
 يبقى على شرطه وليس له إال رأس ماله له ذلك.



 طالب:.......
ليه ضمان، لكن إذا تصرف تصرف غير مأذون له فيه صار إيه، إذا ضمن المال األصل أنه مؤتمن، وليس ع

 متعديا  فضمن، والربح له.
 طالب: ..... ليش ما نقول في هذه الحالة أنه قضاء وقدر.

 ألنه من نماء ماله.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 له. نقول: حتى في حالة التعدي ومخالفة الشرط النماء نماء المال، والمال لصاحبه، فنماؤه
 طالب: لصاحب المال األصلي؟

 أنت تقصد هذا أنت؟
 طالب: إيه أنا أقصد هذا.

 ألنه نماء ماله.
 طالب: ...... إما أن يأخذ صاحب المال....

إيه؛ ألنهم يربطون الغنم مع الغرم، ما دام هو الغارم فهو الغانم، وأنت تريد أن يعزر بتصرفه في غير ما اتفقا 
رحمه هللا -لصاحب المال؛ ألنه نماء ماله، فيعامل معاملة بنقيض قصده، ماشي مالك  عليه فيؤخذ الربح كامال  

على القاعدة: الخراج بالضمان، ما دام يضمن المتصرف فالنماء له، ما دام يضمن، وال مانع إن رأى  -تعالى
ال فمثل هذا الكالم يفتح باب للحيل و  التحايل من قبل حاكما  أن يعزره بتفويت الربح عليه فاألمر له، وا 

 المتعاملين. 
ن أحب فله رأس ماله ضامنا  على الذي أخذ المال وتعدى"  ."وا 

يعني العامة يسمون المضاربة والقراض يسمونها  "وكذلك أيضا  الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة"قال: 
يه بالتجارة بضاعة، معروف عندهم في نجد أن المضاربة بضاعة، يعطيه مال بضاعة، بمعنى أنه يعمل ف

 والربح بينهما. 
ذاهب  "وكذلك أيضا  الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها"وقال: 

إلى جهة فقال: هات لي سلعة معينة من السلعة المباحة، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أ مر به، أعطاه مبلغ 
له صاحب المال: أين السيارة؟ قال: وهللا لقيت فرصة مناسبة تركة كتب  مائة ألف يشتري سيارة، فلما رجع قال

"فيخالف يقال: إنها تربح أضعاف، والسيارة ما تربح إال عشرة بالمائة عشرين بالمائة، فاشتريت هذه التركة 
فيشتري ببضاعته غير ما أمره به، ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما 

ن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا  لرأس ماله فله ذلك" يعني وليس له من الربح شيء  اشتري بماله أخذه، وا 
 كما في الصورة األولى؛ ألن الذي أخذ المال ضامن والخراج بالضمان، نعم.

 باب: القضاء في المستكرهة من النساء



ة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأ
 ذلك بها. 

قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا  كانت أو ثيبا : إنها إن كانت حرة 
ن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، وال عقوبة  فعليه صداق مثلها، وا 

ن كان المغتصب عبدا  فذلك على سيده إال أن يشاء أن يسلمه.على المغتصبة في ذل  ك كله، وا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: القضاء في المستكرهة من النساء 
 المستكرهة يعني على الزنا نسأل هللا السالمة والعافية.

قها على من "حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصدا
يعني يلزمه صداق مثلها، اغتصبها وزنى بها ينظر مهر مثلها كان مثلها يصدق ثالثين ألفا  ألزم  فعل ذلك بها"

ن كان مثلها يصدق بعشرة آالف ألزم به.  به، كان مثلها يصدق خمسين ألف ألزم به، وا 
كانت أو ثيبا  أنها إن كانت حرة  "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا  

ن كانت ثيب ثالثين ألف، صداق مثلها، أو أكثر أو أقل  فعليه صداق مثلها" إن كانت بكر خمسين ألف، وا 
ن كانت أمة فعليه على حسب ما هو موجود في وقته، هذا إذا كانت حرة فلها الصداق بما استحل من فرجها  "وا 

م قبل الوطء، ما نقص من ثمنها" م بعده  تقو  نعم تلزم  "والعقوبة في ذلك على المغتصب"قبل االغتصاب وتقو 
ن كان المغتصب ألنها مكرهة، والمكره ال حد عليه  "وال عقوبة على المغتصبة في ذلك"عقوبته، ويلزم حده  "وا 

، فالحكم يعني اآلثار المترتبة على جنايته فعلى سيده، اغتصب امرأة، عبد اغتصب امرأة عبدا  فذلك على سيده"
اغتصب امرأة وقيل: صداقها  "إال أن يشاء أن يسلمه"أن لها صداقها، وحينئذ  يدفعه السيد في صورة العبد 

خمسون ألفا ، والعبد كله ما يجي عشرة آالف، فإذا رضي أن يسلمه يقول: خذوه، اكتفي به؛ ألنه ما يعاقب من 
بالنسبة لما تحته من عبيد، لكن ليس معنى هذا أنه جهات بعد، السيد نعم يلزمه تربية وتوجيه وحفظ وصيانة 

ن كانت قيمته أقل  يغلق عليهم أبواب في غرف بحيث ال يخرجون، فإذا قال: أنا ال أريد العبد خالص خذوه، وا 
 من الصداقة يؤخذ؛ ألن صاحبه ال يكلف أكثر من آلة الجناية.
الثة أشهر، ولما تزوج فتاة  تحرى في اختيارها، يقول: رجل من أحد الدول العربية فيه صالح، وقد تزوج قبل ث

واختيار عائلتها، واكتشف أنها زانية، والعياذ باهلل، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر اآلن هل يطلقها 
لعدم قدرتها على إصالحها وهو ينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصالحها لكي ال ترجع وتقع 

 فيما وقعت فيه؟
األمر إليه، إن كانت تابت وعقد عليها بعد التوبة فاألمر إليه؛ ألن التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن عليهم أن 

يخبروه بما صدر منها قبل أن يعقد عليها؛ ألن عدم اإلخبار غش نسأل هللا السالمة والعافية، وهذه مسألة يسأل 
ب يتردد عليها الخطاب وال تقبل، بعضهن تستمر بدون زوج عنها كثيرا ، يقع تقع الهفوة من فتاة ثم بعد ذلك تخط

وال تتزوج، وقد تابت من جريمتها لئال يكتشف أمرها، ومنهن من يقدم، ال بد من اإلخبار؛ ألن هذا غش، فمن 
يتصور حال الشخص إذا علم فيما بعد؟ إذا تورط بأوالد، أو دخل ودفع األموال مثل هذا المسكين، وأهل العلم 



))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب  قولون بوجوب اإلخبار ولزومه يستدلون على ذلك بحديث:الذين ي
قالوا: إن األمة  عليها، ثم إذا زنت يجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة والرابعة فليبعها ولو بظفير((

ذا كانت قد أخبر عنها بأنها زانية، إذا أخبر عنها ما مهما نزلت قيمتها ال تعادل الحبل المظفور المجدول إال إ
 يوجد أحد يشتريها إال بثمن بخس؛ ألن هذا عيب شديد، فمثل هذا ال بد من إخبار الخاطب، نعم؟

 طالب:.......
المقصود أن هذا يتعلق بالخاطب، الخاطب ما ذنبه يغش بمثل هذا، ولو علم بعد سنين، ومثل هذه األمور يعني 

دة أنها ال تخفى؛ ألن النساء ال صبر لهن على الكتمان، ال بد أن يخرج منها ما يستدل به على شيء  جرت العا
من ذلك، إضافة إلى أن مسألة البكارة إذا زالت بهذه الطريقة ال بد أن يكون في نفس الرجل شيء، ال بد أن 

ن كان األطباء يقررون أنها قد تزول بدون س بب، أو من وثبة أو ما أشبه ذلك، يكون هناك في النفس شيء، وا 
 ال يلزم أن يكون من زنا، نعم؟

 طالب:.......
 الباب السابق؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، نهاه أن يشتري حيوان فاشترى حيوان قال: أنا آخذه خالص؛ ألنه بماله.
 وان....طالب: .... إذا أعطى الحيوان وهذا الحي

 إيه واضح أن الثاني، اليد الثانية متعدية، ليس لها شيء، ليس لها من الربح شيء.
 طالب:.......

ن أحب أن يتركه  الثانية...، شوف اآلن صاحب المال بالخيار إن أحب أن يأخذ الحيوان ويرضى به يأخذه، وا 
 ويضمن المتصرف فلوسه له ذلك.

 طالب:.......
 طيه قيمة البضاعة، يعطيه البضاعة سواء كانت أقل أو أكثر المهم يقبل.هو يعطيه البضاعة ما يع

 طالب:.......
ن رده رده بربحه.  هو ما يشترك معه في الربح، إن أخذه أخذه بربحه، وا 

 طالب: ليش ما قال نفس الكالم.....
ن ردها ردها بربحها، وضمن المشتري المتصرف رأس   المال.هو إن أخذ البضاعة أخذها بربحها، وا 

بعض الناس يقول: الزنا يحصل من النساء ومن الرجال، هذه المسألة عملية وواقعة وفي البلدان المجاورة تكثر 
األسئلة وفي غيرها، حتى في هذه البالد يحصل ما يحصل، لكن في البلدان الثانية التي ال عقوبة على جريمة 

الطرفين يكثر هذا، المقصود أنه يقول: الزنا يقع من إذا كان برضى من  -نسأل هللا السالمة والعافية-الزنا 
الطرفين، فهل يلزم الرجل أن يخبر أنه سبق أن زنى ثم تاب؟ إذا كنا نلزم المرأة بذلك هل يلزم أن يخبر الرجل 



أنه سبق أن زنا ثم تاب؟ ما أحد قال بهذا، فما وجه التفريق بين المرأة والرجل؟ أو نقول: إنه كما يستتر الرجل 
ستتر المرأة؟ يعني إن طولبت بسبب بي ن لذهاب البكارة، وأبدت سببا  يمكن يقبله الزوج ولو لم يكن هو السبب ت

الحقيقي سترا  على نفسها فهي مثل الرجل؟ أو نقول: إن الرجل ال يتأثر بهذا والمرأة تتأثر؟ وأيضا  الرجل يستطيع 
كالمها ما يستدل به الزوج ولو بعد حين أنه حصل منها أن يكتم هذا العيب والمرأة ال بد أن يخرج في ثنايا 

 شيء؟ ثم بعد ذلك تحصل المصيبة. 
في السؤال يقول: اكتشف أنها زانية والعياذ باهلل، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر اآلن هل يطلقها لعدم 

ي ال ترجع وتقع فيما قدرته على إصالحها؟ وينظر إليها نظرة دونية أو يصبر عليها ويحاول إصالحها لك
 وقعت فيه؟

ن ردها فاألمر إليه وال  على كل حال إذا تابت التوبة تهدم ما كان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فاألمر ال يعدوه، وا 
أحد يلزمه يعني إن طلقها ال أحد يلزمه بإبقائها، ال سيما وأن بعض الناس بل هذا األصل في العربي فضال  عن 

لديه حساسية دون هذا العمل، بالنسبة للمرأة إذا نظر إليها بين..، بعض الناس يقتل بهذا العمل المسلم أنه تكون 
سواء كانت وقعت فيه الزوجة أو البنت أو ما أشبه ذلك يقتل، نسأل هللا السالمة والعافية، ال شك أن هذه غيرة، 

من قتل في هذه الصورة ي قتل، سيأتي  لكن الغيرة ال بد أن تكون محدودة بحدود الشرع، فسيأتي في باب  الحق
 ، نعم؟-إن شاء هللا تعالى-هذا في أبواب الحقة 

 طالب:.......
نقول: التفريق من جهة هذا قول لبعض أهل العلم أنه يلزم، التفريق من جهة أن الرجل ال يتأثر بهذا، والمرأة 

 تتأثر، إن كانت بكر تتأثر بال شك، نعم؟
 طالب:.......
بكارتها،، السبب حسي وأرش البكارة ما هو سهل، يمكن نصف المهر عند أهل العلم، لكن قد يقول  تتأثر؟ تزول

قائل مثال : إنه احتمال أن يقع منها هذا ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل قال: وهللا إحنا نريد البركة ونرد لك 
 نصف المهر، فيتجاوزون عن األرش من غير إخباره أنه أرش، نعم؟

 ..طالب:.....
 كيف؟

 طالب:.......
 عمليات الترقيع؟
 طالب:.......

ال، ال، ما يصلح الترقيع، ال أبدا ، وال يجوز إقراره، الترقيع ألن هذا يسهل عملية الزنا، ويساعد على نشرها، ال 
 ال، الترقيع هذا كارثة وجريمة هذا.

 طالب:.......
 لكنه يسهل، الترقيع واإلجهاض كل هذا يسهل أبواب الزنا.

 طالب:.......



 ولو وجد يا أخي، وجوده ما يبرر إباحته أبدا .
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 هذا يسهل وجود الزنا!
 طالب:.......

 يكثروا ألن هذا ما... خالص.
 طالب:.......

 نعم، حتى اإلجهاض مثله، نعم تفضل.
 طالب:.......

 إلجهاض، زنت وحملت يسقط وال صار شيء، وش يصير؟ال غلط هذا، إقراره جريمة؛ ألن هذا يسهل، ومثله ا
 طالب:.......

ال، ال، في أيضا  العار في العرف يقع على المرأة أكثر من الرجل، وهذا معروف حتى له أصل شرعي، ولذلك 
فالمرأة أشد عارا ،  ( سورة النااور[0]) }الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني{ :-جل وعال-قدمت المرأة على الرجل في هذا الباب، قال هللا 

 وأهلها تضررهم بهذا أكثر من تضرر الرجل وأسرة الرجل.
 طالب:.......

ال هو باإلمكان أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بما حصل، وتأخذ تقرير؛ ألن الطبيب يعرف أن هذا سبب وليس 
 بسبب، ممكن.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

لى كل حال المسألة مشكلة ومعضلة، والمسكينة هذه التي وقعت في هذه ع ))لعن هللا من سقى ماؤه زرع غيره((
الهفوة والزلة ال سيما إذا تابت والتوبة معروف أثرها تقع في حرج عظيم بين أن تخبر أو ال تخبر، واألهل من 

 جهة والخاطب من جهة، فالمسألة مشكلة يعني؛ ألن هناك أخطاء تصحيحها شبه مستحيل.
مع شخص أكثر من عشرين سنة، وهي في كل سنتين ثالث تجيب ولد وتقول: منك، والرجل يعني امرأة مكثت 

مسكين عقيم كبير سن ما يدري وش اللي حوله؟ وبعد عشرين سنة أو خمسة وعشرين تريد أن تتوب ماذا 
م من تصنع؟ لو أخبرت هذا الرجل مات فجأة، نعم، ستة أو سبعة أوالد كلهم يربيهم، وينفق عليهم، وعرضه أه
 ذلك كله، ومع ذلك تقول: تبي تتوب؟ يعني أمور ما يحسب لها حساب، نسأل هللا السالمة والعافية، نعم؟

 طالب:.......
ما في فرق باعتبار أنهم سواء في التكليف والعقوبة، العقوبة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة والذنب واحد، إال أن 

من العار الالحق بالنسبة للرجل، هذه من جهة، األثر الحسي يلحق العار الالحق بالنسبة للمرأة وأهلها أشد 



ال فاألصل أن النساء شقائق الرجال، والمسألة يعني مسألة اجتهاد، يعني بعض أهل العلم  بالمرأة دون الرجل، وا 
بعد  يفتي بأنها تستر على نفسها وال تخبر إن اكتشف فيما بعد يتصرف، لكن األثر عظيم، يعني لو اكتشف فيما

 أثر وهو على الخاطب شديد جدا .
 طالب: إذا قلنا: إنها حتى ال يتفاجئ بعد إذا  هذا الرجل....

ال، ال، يوجد من يقدم، في قضايا نسأل عنها، لكنه أقل من المستوى الذي تريده، فتريد مستوى معين؛ ألنها من 
يها أقل من المستوى نظرا  ألن المسألة طبقة معينة، أو على مستوى معين من الثقافة، أو على كذا فيتقدم عل

ال...، يتقدم لها من نظرائها يعافونها ألنهم يجدون  ال دكتورة وا  ال طبيبة وا  ال مثقفة وا  عرض وطلب، هذه موظفة وا 
في مستواها من هي سالمة من هذا العيب، يتقدم لها من هو دونها في المستوى ويقدم، وجد مثل هذا، أو مثال  

 ية مثال ، يتقدم واحد مثال  سعودي يتقدم على غير سعودية أو العكس، نعم؟مع اختالف الجنس
 طالب:.......

 فيقبل، يقبلون، يوجد، وبعدين هذه جريمتها ترضى بالدون، إذا كان هذا حالها. 
 طالب:.......

لمين، اآلن مع ال، يضعون يا ابن الحالل، يضعون اآلن ترى هذه المسألة هللا يعاملنا بالعفو، يحفظ أعراض المس
 وجود هذه اآلالت نسأل هللا السالمة والعافية، األسئلة في هذا الباب كثيرة.

 طالب:.......
 إيش فيه؟

 طالب:.......
 ، هو راض، اإلمام مالك... -رحمه هللا-ال، بيجي في كالمه 

 باب: القضاء في المستكرهة من النساء
أحكام شرعية ويريدون تحت هذه الترجمة أخبار سواء كانت واستدل عليه بصنيع عبد الملك، والذين يترجمون ب

مرفوعة أو موقوفة فإنما يستدلون لهذه الترجمة رضاء  بما ذكر، ولذلك قدمت السنة على المسانيد؛ ألن من يورد 
الخبر في السنن يورده لالحتجاج به على ما ترجم به، وأما من يورد الخبر في المسند فهو يورده تحت اسم هذا 

 صحابي سواء تقرر ثبوته أو لم يتقرر.ال
"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا  كانت أو ثيبا : إنها إن كانت حرة 

ن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" األرش كانت قبل الزنا بعشرة آالف، وبعده خمسة  فعليه صداق مثلها، وا 
لكن لو تصور أن المرأة هي التي  على المغتصب، وال عقوبة على المغتصبة في ذلك""والعقوبة في ذلك آالف 

أجبرت الرجل، اآلن إذا كان الرجل هو الذي أجبر المرأة وزنى بها العقوبة عليه بال شك، لكن لو تصور وأهل 
 العلم يختلفون في إمكان إجبار الرجل على الزنا، هل يمكن أو ال يمكن؟ 

 طالب:.......
قصود أن أهل العلم في أصول الفقه في باب اإلكراه يقولون: إن الرجل ال يمكن إكراهه على الزنا؛ ألن األمر الم

بيده إذا أكره ما انتشر وانتهى اإلشكال، إن كان صادق أنه مكره، إن كان ما هو بصادق يدعى أنه مكره هذا 



جهة، المسألة غريزة دافعة، ومسألة خوف من شيء ثاني، ومنهم من يرى أنه يمكن، والمسألة ينتابها أكثر من 
 ، فإذا وجد مرجح من إكراه، نعم؟-جل وعال-هللا 

 طالب:.......
 -جل وعال-من يقدر على ذلك، ممن يقدر على ذلك، فإنه إذا تغافل عن مسألة اإلكراه، ومسألة الخوف من هللا 

موجودة، إذا كانت فيه قدرة، طيب امرأة يمكن أن ينتشر، احتمال ظاهر يعني؛ ألن المسألة مسألة الغريزة 
اغتصبت رجل فماذا عليها؟ الحد ثابت، لكن هل يلزمها شيء؟ مثل ما يلزمه لو أكرهها؟ ترى الجواب في مثل 

هذا ينفع في مسألة اإلخبار وعدمه في المرأة دون الرجل، إذا أكره الرجل المرأة عليه صداق مثلها، فهل إذا 
صداق مثله؟ ال يلزم، إذا  في مسألة اإلخبار الغنم مع الغرم، ما دام لها صداق يلزمها  أكرهت المرأة الرجل عليه

ال غير مدرك؟ هذا وجه قوي من أوجه التفريق،  اإلخبار، وما دام ليس له صداق ال يلزمه اإلخبار، هذا مدرك وا 
 فالمرأة ليست كالرجل في هذا الباب من كل وجه.

 طالب:.......
 رج عن مسألة الزنا. ال هذا شيء أمر خا

ن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، وال عقوبة على المغتصبة في  "وا 
يعني المغتصب هو الذي عليه العقوبة، وال عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، ليس عليها حد، وال  ذلك كله"

ن كان المغتصب عبدا  فذلك على ستلزم بدفع شيء  اغتصب امرأة لزمه مهر مثلها من أين له المهر وهو  يده""وا 
ن كانت أقل يدفع العبد وينتهي  ال يملك؟ على سيده، يعني إن كانت قيمة العبد أكثر من المهر يدفع المهر، وا 

 ، نعم؟"إال أن يشاء أن يسلمه"
 طالب:.......
 اشلون......؟
 طالب:.......

رى المسألة...، التراتيب غير الشرعية ال تحل إشكال شرعي، نقول: ال، هذا خالف األصل، وال يحل مشكلة، ت
 ال تحل إشكاال  شرعيا .

 طالب:.......
ال بد من المهر ولو قل على الزوج ولو قل، يلزم بالمهر ولو قل، وكونها تدفع إليها أمواال  أو ما تدفع األمر ما 

 يعدوه، مو مهر هذا. 
 طالب:.......

 ما يدفعه الرجل من أجل أن يتزوج.هذا ليس بمهر، المهر 
 طالب:.......

 يعني هل هو عيب ترد به أو ال؟
 طالب:.......

 أقول: هل هذا عيب ترد به؟ نعم عيب، وله مهره.



 طالب:.......
حمال من مين؟ يعني زنت بعد العقد أو قبل؟ بعد الزواج إذا فرط يضمن، إذا فرط فال يستحق شيئا ، إذا ما فرط 

 ا حتى يسترد ماله، نسأل هللا السالمة والعافية.له أن يعضله
 طالب:.......

 وشلون.......؟ 
 طالب:.......

ال، ال، ما ذكر هذا، هو اكتشف أنها زانية والعياذ باهلل، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، يعني قبل الزواج، وهو 
أو يصبر عليها ويحاول إصالحها حائر اآلن هل يطلقها لعدم قدرته على إصالحها، وينظر إليها نظرة دونية، 

 لكي ال ترجع..؟ 
 يحاول إعفافها بنفسه فال تحتاج إلى غيره.

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 هو يخشى أن تقع، ما فيه عدم قدرة. 

 طالب:.......
من وهو حائر اآلن هل يطلقها لعدم قدرته يعني توقع هذا، وينظر إليها نظرة دونية، يعني ما زالت تزني؟ 

 السائل؟ 
 طالب:.......

 أقول: ما زالت تزني حتى في عصمته؟
 طالب:.......

إيه، لكنه يقول: هل يطلقها لعدم قدرته على إصالحها؟ أما إذا كانت مستمرة ال يجوز له البقاء معها ألبتة، إن 
 بقي معها فهو ديوث نسأل هللا العافية، يقر الخبث في أهله؟! نسأل هللا العافية. 

 .......طالب:
 ال، ال. 

 طالب:.......
 من غيرته؟ 

 طالب:.......
هو له أن يمسكها شرعا  ال يلزمه أن يطلقها بحديث إذا زنت أمة أحدكم فهو يمسكها، المرة األولى والثانية ثم في 

هللا العافية  الثالثة والرابعة يبيعها، ما أمر ببيعها من أول مرة، ولذا له إمساكها، وال شك أن مثل هذه األمور نسأل
قد تحصل لشخص يحب زوجته حبا  كثيرا ، إما لتميزها بجمال وشبهه، ثم ال يستطيع مفارقتها، مثل هذا ال يلزم، 
أما إذا كان يستطيع مفارقتها كذلك أيضا  ال يلزم إال أن طلقها رغبة منه، لكن اآلن الغيرة في كثير من الناس 



وع هذه الجرائم في البيوت من خدم وسائقين، وما أشبه ذلك صار بحسب كثرة اإلمساس بمثل هذه األمور، ووق
أمر شيء مألوف، يعني شخص يأتي إلى مكان الحسبة ويقول: أنا أضمنها أخرجوها تمتحن تختبر وترجع؟ 

ن وجد يعني في مقابل ذلك من  يعني دياثة هذه، يعني وصل األمر إلى هذا الحد نسأل هللا السالمة والعافية، وا 
ن استحقت يقتل، ف ال هذا وال هذا، دين هللا وسط بين الغالي والجافي، القتل ال يجوز ولو كانت ثيب ال يجوز وا 

الرجم؛ ألن هذا افتئات على ولي األمر، وسيأتي في حديث: أيقتله فتقتلونه؟ يقتل بال شك، وأيضا  إقرارها على 
هذه دياثة، نسأل هللا العافية، وأمور المسلم  خبثها أو االعتذار عنها بأعذار باردة كما سمعنا أيضا  ال يجوز

ينبغي أن تكون وسط، ولذا الذي وجد مع امرأة في قصة اللعان، وجد مع امرأته رجل في الليل ماذا صنع؟ انتظر 
 ، وال يوصف مثل هذا بدياثة، نعم؟-عليه الصالة والسالم-حتى الصباح، لما أصبح ذهب إلى النبي 

 طالب:.......
ه غيرة، لكن الناس يتفاوتون في هذا الباب، وينبغي أن تكون الغيرة مزموم بزمام شرع، يعني ....... عند

 مخطومة بزمام شرعي.
 طالب:.......
 إقرار مين؟ 

 طالب:.......
 يعني يقتل به، المقصود أنه سيأتينا في حديث: أيقتله فتقتلونه؟  ))نعم(( ال ما أقر، أيقتله فتقتلونه؟ قال:

 طالب:.......
 صحيح.

 اللهم صل على محمد....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 (8كتاب األقضية )  -شرال: املوطأ 

 -ابب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجالً  -ابب: القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم  -ابب: القضاء يف استهالك احليوان والطعام وغريه 
 ابب: القضاء يف املنبوذ

 اخلضريعبد الكرمي  :الشيخ
 سم.

  بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 
 ابب: الاضاء يف استهالر امحيوان والطعام وغريه

يوان بغري إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه قال   : مسعت مالكًا ياول: األمر عندان فيمن استهلك شيئًا من امح
أن يؤخذ  ثله من امحيوان، وال يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئًا من امحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه الايمة 

 أعدل ذلك فيما بينهما يف امحيوان والعروض.
ئاً من الطعام بغري إذن صاحبه فإمنا يرد على صاحبه مثل طعامه  كيلته من صنفه، ومسعت مالكاً ياول: فيمن استهلك شي :قال   

الفضة، وليس امحيوان  نزلة الذهب يف ذلك، فرق بني  ومن الفضة ،إمنا يرد من الذهب الذهب ،وإمنا الطعام  نزلة الذهب والفضة
 ذلك السنة والعمل املعمول به.

ألنه ضامن للمال حىت يؤديه  ؛ودع الرجل مااًل فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح لهاستُ إذا  :ومسعت مالكًا ياول :قال   
 إىل صاحبه.

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد: ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ،احلمد هلل رب العاملني
 :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 

 ر امحيوان والطعام وغريه ابب: الاضاء يف استهال
مث تلف بيدك ما مل يكن أمانة ومل تفر  فإنك تضمن، أما إذا كان أمانة  ،أو طعاٍم أو غريهمن حيوان مع أنه إذا كان عندك ألحٍد شيئًا 

و إما أن يكون وديعة عندك ومل تفر  فيها فليس عليك شيء، لكن إذا كان على غري هذه الصفة فإنك تضمن، احليوان هذا التالف ال خيل
هذا املستهلك  :قولوزون والذهب والفضة كلها مثلية، أفالطعام املكيل وامل ،فاملثلي يضمن مبثله، واملتقوم يضمن بقيمته ،مثليًا أو متقوماً 

ميكن ضبطه  ؛ ألنهاهم والداننري، واملكيل واملوزونفاملثلي هو الذهب والفضة الدر  ،بيد غري صاحبه ال خيلو إما أن يكون مثليًا أو متقوماً 
بل ال بد أن حيصل الضرر على أحد  ،احليوان والعروض وغريها مما ال ميكن أن يؤيت مبثله من كل وجهمن ابلكيل والوزن، أما ما عدا ذلك 

 ني ما فيه.فإنه ال بد أن يؤدي أفضل أو أقل، ويف هذا من الضرر على أحد الطرف ،فإذا ألزم املستهلك مبثله إذا مل يكن مثلياً  ،الطرفني
لزيد من الناس، فتلتف بيده بغري إذن صاحبه،  عنده دابة "قال   : مسعت مالكًا ياول: األمر عندان فيمن استهلك شيئًا من امحيوان"
مانة ويفر ، وهو فر  يف هذه األ فإنه ال يضمن ما مل يتعدَ أو إبذنه وفر  فيها، إذا كانت بغري إذن صاحبه يضمن مطلقاً، وإذا كانت إبذنه 

وتعدى فيها فإنه يضمن، يضمن القيمة، تقو م هذه الدابة هذا احليوان يقو م مث يضمن هذه القيمة يوم استهلكه، يف اليوم الذي نفق فيه، 
ألنه ليس مبثلي، وإمنا هو متقو م، وال ميكن أن جتد حيوان يشبه اآلخر من كل وجه، فأنت إذا  ؛ليس عليه أن يؤخذ مبثله من احليوان

ثالثة آالف، هل جتزم أبن ب ارى من السوق نفسه ابلقيمة نفسهامث طلع واحد من أقاربك واش ،يت مجل من السوق بثالثة آالفاشار 
احدة، لكن هذا متقو م وليس مبثلي؛ ، كما أنك لو اشاريت عبداً نفس الشيء، ولو كانت القيمة و مجله من كل وجه؟ ال ميكنمجلك مثل 

ن له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئًا من امحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، الايمة أعدل "وال يكو  ألنه ال ميكن ضبطه



يعين أقرب إىل العدل، القيمة هي اليت تتحقق هبا العدل، يقومه من أهل النظر من حيسن التقومي مث بعد ذلك يستحق  ذلك فيما بينهما"
 .ما يف امحيوان والعروض""الايمة أعدل ذلك فيما بينه :هذا املبلغ، يقول

ألن  ؛ما يرد القيمة "ومسعت مالكًا ياول: فيمن استهلك شيئًا من الطعام بغري إذن صاحبه فإمنا يرد على صاحبه مثل طعامه" :قال
الطعام  "وإمنا النوع والصنف واجلنس واحد "فإمنا يرد على صاحبه مثل طعامه  كيلته من صنفه" بط ابلصاع املكيال وامليزان ممكنالض

 ألنه ميكن ضبطه كضبط الذهب والفضة.  نزلة الذهب والفضة"
ة اليت عليها املتوارث "إمنا يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس امحيوان  نزلة الذهب يف ذلك، فرق بني ذلك السنة"

 ."والعمل املعمول به"العمل عندهم يف املدينة 
أعطيت زيد من الناس ألف  ا اسُتودع الرجل مااًل فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له""قال   : ومسعت مالكًا ياول: إذ

رايل أمانة وديعة لو أخذها منك وما غري  فيها شيء من وضعها كانت مربوطة حببل أو بكيس ما فك الكيس وال عدها ووضعها يف مكاٍن 
فرصة اآلن أان حمتاج ألف  :ومل يفر ، لكن إذا أعطاك األلف أمانة وقلت عد ما يضمن؟ ما يضمن، إذا مل يتآمن لو تلفت يضمن وإال

وإذا طلع الراتب نعطيه إذا طلب الرد، تضمن وإال ما تضمن؟ تضمن على أي حال ألنك تصرفت، وكذا لو اشاريت هبا  ،أتقضى للبيت
ج ابلضمان، ما دام تضمن الربح ألن اخلرا  كون لك ال له؛لف سلعة فإن الربح يهو ما دام هو ال حيتاجها اآلن واشاريت ابألتقول:  ،سلعة
ما دام عليه الضمان فالربح له، واملعروف أن اخلراج ابلضمان ، ألنه ضامن ؛يعين للذي عمل ابلدراهم "وربح فيه فإن ذلك الربح له" لك

 حىت يؤديه إىل صاحبه، نعم؟والغنم مع الغرم 
 .؟إذا تصرف واشرتى... طالب: .....

أيخذ ألسرة  ،وجتد املصرف ما هو حمتاج إىل الدراهم يف هذا الوقت ،صل كثري، بعض الناس يتوىل الصدقات وأعمال الرب واخلريهذا حي
 ،أان أتصرف يف هذا املال وأضمن وأدفع هلم يف كل شهر كذا، أو طلبه أحد منه قرض فأعطاه إايه :دراهم ينفق عليهم ملدة سنة، فيقول

هذا لألسرة الفالنية،  :ما أيمث؟ يعين أنت أخذت من غين أو أعطاك غين ألف رايل قال إالو يه أان جاهز، هل أيمث : مىت ما احتيج إلوقال
تتصرف وإال ما  ، والرد قريب، تروح تسحب وتعطيهم،ما معك غريهنو أخذته ووضعته يف جيبك، وصلت للسوق تيب تتقضى للبيت 

الرد يف  ما يرد يف وقته، استطاعةألنه قد يضمن لكن  ة الرد؛عااستطع الضمان، مع ، متتصرف؟ جيوز وإال ما جيوز؟ هذا شريطة أن..
 الوقت احملدد.

 طالب:.......
معك مبلغ مائة  ،راب، أنت إذا أعطيتهم وديعةب هذا لكن إذا عمل؟ اآلن البنوك واملصارف اإلسالمية وغريها من املصارف اليت ما تتعامل

؟ على علم منك أو على جهل؟ ويكتبون عليها امسك وإال بيتصرفون بهيربطونه براب  وحيطونه بكيس  وأعطيتهم إايه، هم رضألف بعت أ
ون، لكن لو جعلوها يف كيس وربطوها وكتبوا عليها امسك لو تلفت نومع ذلك يضم ،مقابل حفظهمهذا يف على علم، أنت تلومهم هبذا؟ 

ألنه ضامن، أنت أفضل لك أنه  "فإن ذلك الربح له": -رمحه هللا-م مالك ما يضمنون؟ فالعمل يف مقابل الضمان، وهنا يقول اإلما
 تلفت ما ضمن، فكل مستفيد من هذا، نعم؟ من كوهنا إذاغل يضمن، لو اشت
 طالب:.......

 ما أيخذ، ال ما أيخذ إال لو اتفق صارت مضاربة. ،ما أيخذ
 طالب:.......

 هللا املستعان. ،إيه
 نعم.

 د عن اإلسالمابب: الاضاء فيمن ارت
 . ))من غرّي دينه فاضربوا عناه((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-حدثنا    عن مالٍك عن زيد بن أسلم أن رسول هللا 



أنه  ))من غرّي دينه فاضربوا عناه((فيما نرى وهللا أعلم:  -صلى هللا عليه وسلم-مسعت مالكًا ياول: ومع  قول النيب  :قال   
وأنم   ،ألنه ال تعرف توبتهم ؛فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ود يستتابوا ،إىل غريه مثل الزاندقة وأشباههم من خرج من اإلسالم
 ،وأما من خرج إىل اإلسالم إىل غريه ،وال يابل منهم قوهلم ،فال أرى أن يستتاب هؤالء ،ويعلنون اإلسالم ،كانوا يسرون الكفر

تل، وذلك لو أن قومًا كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إىل اإلسالم ويستتابوا، فإن اتبوا وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن اتب وإال ق
وال من النصرانية إىل  ،ود يعن بذلك فيما نرى وهللا أعلم، من خرج من اليهودية إىل النصرانية ،قبل ذلك منهم، وإن د يتوبوا قتلوا

 ،وأظهر ذلك فذلك الذي عين به ،فمن خرج من اإلسالم إىل غريه ،اإلسالم وال من يغري دينه من أهل األداين كلها إال ،اليهودية
 وهللا أعلم.

وحدثين عن مالٍك عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا ابن عبد الااّري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن اخلطاب رجل من قبل 
ان فيكم من مغّربة خ ؟ فاال: نعم، رجل كفر بعد إسالمه، مث قال له عمر: هل ك ،فأخ ه ،فسأله عن الناس ،أيب موسى األشعري

واستتبتموه لعله يتوب  ،وأطعمتموه كل يوٍم رغيفاً  ،فاال عمر: أفال حبستموه ثالهللاً  ،قال: فما فعلتهم به؟ قال: قّربناه فضربنا عناه
 ود أرض إذ بلغين. ،ود آمر ،ويراجع أمر هللا، مث قال عمر: اللهم إين د أحضر

 : -رمحه هللا تعاىل-ل املؤلف يقو 
 ابب: الاضاء فيمن ارتد عن اإلسالم 

وإن  يعين يف حكم املرتد فيمن ارتد عن اإلسالم فالارمجة تشعر ابلتقييد، وأن املرتد املراد به من ينتقل من اإلسالم إىل غريه دون العكس، 
 .فاقتلوه(( ))من بدل دينه ))من غري دينه فاضربوا عنقه(( :كان لفظ احلديث عاماً 

ويف لفٍظ  "))من غرّي دينه فاضربوا عناه((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"حدثنا    عن مالٍك عن زيد بن أسلم أن رسول هللا  :قال
أل نس ،يشمل من الصور من انتقل من اإلسالم إىل غريه، إىل اليهودية إىل النصرانية إىل الشرك ))من بد ل دينه فاقتلوه((وهو يف الصحيح: 

ىل هللا العافية، ويشمل من غري  دينه من اليهودية أو النصرانية إىل اإلسالم مثاًل، ولفظ احلديث أيضًا يشمل من غري دينه من اليهودية إ
ومن غري اإلسالم إىل غري  ،ومن غري اإلسالم إىل اإلسالم ،النصرانية أو العكس، كل هذا تغيري، فمن غري دينه من اإلسالم إىل غريه

 من اإلسالم إىل اإلسالم؟رابعية؟  فالقسمة كم؟ جتيبدل دينه، الم، هذا اإلس
 طالب:.......

 ثالثية، القسمة ثالثية، من اإلسالم إىل غريه، من غريه إىل اإلسالم، من الغري إىل الغري، فالقسمة ثالثية.إيه 
 من اإلسالم إىل ال شيء؟طالب: 
 وإال لو ذهبنا نفرع يف ذلك الغري ما انتهى. سالم، معناه أنه يكفر بعد إسالمه،اإلغري  أايً كان لو يعبد هواه، املهمإىل غريه 

يهودي أسلم  :نقولهل أما من انتقل من غري اإلسالم إىل اإلسالم، مبعىن أنه دخل يف اإلسالم فال يدخل يف احلديث ابإلمجاع، يعين 
مجاع، وإن كان بد ل دينه؟ نعم، إذاً هذه الصور ال تدخل يف احلديث ابإلأنه يقتل؟ لفظ احلديث يتناول وإال ما يتناول؟ أال يصدق عليه 

  لفظ احلديث يتناول.
بل احلديث نص  فيه، يعين دخوله يف احلديث ظاهر،  ،هذا حمل اتفاق أيضاً، أنه داخل يف احلديث من اإلسالم إىل غريه ))من غرّي دينه((

م، من اليهودية إىل النصرانية أو العكس هذا وإن تناوله لفظ احلديث إال أنه املؤلف ال وأما من غري دينه من غري اإلسالم إىل غري اإلسال
أنه  ))من غرّي دينه فاضربوا عناه((فيما نرى وهللا أعلم:  -صلى هللا عليه وسلم-"ومع  قول النيب يرى دخوله يف احلديث، يقول: 
الزاندقة يف االصطالح  هم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ود يستتابوا"مثل الزاندقة وأشباه -خاصة–من خرج من اإلسالم إىل غريه 

، يكفرون ابلباطل ويظهرون اإلسالم، فهؤالء ال يستتابون، إذا ظهر -عليه الصالة والسالم-عند أهل العلم هم املنافقون يف عهد النيب 
 اإلسالم مث بعد ذلك يبطنون خالفهمرهم عقدي، يظهرون للناس ألنه ال تعرف توبتهم، أ :عليهم وقدر عليهم فإهنم يقتلون حتماً، يقول

ألنه ال تعرف توبتهم، وقل  "أنه من خرج من اإلسالم إىل غريه مثل الزاندقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ود يستتابوا"



تعرف حقائقهم مثل ىت حنن ال نقول بذلك، م :قالوامث إذا نوقشوا  ،مثل هذا فيمن بدعته مكفرة، مشتملة على كفرايت كفر خمرج من امللة
يعارفون أبهنم يتبعون  ،ال :طرد يف مذهبهم أهنم يرتكبون هذا املنكر املخرج عن امللة، فإذا قدر عليهم قالوا؟ ما ميكن تعرف، معروف مهؤالء

املذهب أنكم تقولون مبا عرف سابكم إىل هذا من الزم انت :ال ما نقول هبذا القول، نقول :هذا املذهب وهذه النحلة إال أهنم يقولون
لون نطلع؟ إذا أراد أن يتقي السيف ابلتنصل عن معتقده مؤقتًا إىل أن ينجو من السيف فمثل ذلك ال ميكن أن يطلع  شوإال إ، عنكم

م املنافاون، فال أرى أن "وأنم كانوا يسرون الكفر ويعلنون اإلسالم، وهؤالء ه لك ألنه ال تعرف توبتهمعليه، وهو مراد اإلمام ما
 ؟ نعم؟ما قتل املنافقني مع أنه عرف منهم من عرف -عليه الصالة والسالم-طيب النيب  يستتاب هؤالء وال يابل منهم قوهلم"

 طالب: بنّي السبب.
 بني السبب لئال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه، فهو هلذا مل يقتلهم. 

ظاهر أمره ظاهر، يعين بدل من  اإلسالم إىل غريه وأظهر ذلك"من ابل منهم قوهلم، وأما من خرج "فال أرى أن يستتاب هؤالء، وال ي
"وأما من خرج من اإلسالم إىل غريه، وأظهر ذلك فإنه  ، أو صار يهودايً نسأل هللا السالمة والعافية اً صار نصراني اً أن يكون مسلم

"فإنه يستتاب فإن  وب؟ ألن عمله سر، وهذا عمله ظاهريتوب وكيف ما يت النوع األول ما تدري كيف يستتاب، فإن اتب وإال قتل"
يعين يستتابون  اتب وإال قتل، وذلك لو أن قومًا كانوا على ذلك رأيُت أن يدعو إىل اإلسالم ويستتابوا فإن اتبوا قبل ذلك منهم"

"وهللا أعلم من خرج من اليهودية إىل يعين نظن  لك فيما نرى""وإن د يتوبوا قتلوا، قال: ود يعِن بذثالثة أايم فإن اتبوا قبل ذلك منهم 
يعين وإن كان  من خرج من اليهودية إىل النصرانية" -وهللا أعلم-"ود يعن بذلك فيما نرى اللفظ يتناول وإال ما يتناول؟  النصرانية"

ام اجلميع كفار، ال فرق فمثل هؤالء ال يقتلون، إذا انتقل ما د ،أو يكون نصرانياً  ،ال أنه ال فرق بني أن يكون يهودايً إلفظ احلديث يتناول 
مشرك صار  "وال من نصرانيته إىل اليهودية، وال من يغري دينه من أهل األداين كلها" ، ما دام ذمي ال يقتلمن يهوديته إىل نصرانيته

 نعم؟  به، وهللا أعلم""فمن خرج من اإلسالم إىل غريه، وأظهر ذلك فذلك الذي عين نصراين صار مشركنصراين، أو 
 طالب:.......
  .-رضي هللا عنه-كالم عمر 

 طالب:.......
بُوْا ويأيقياُموْا الصَّاليةي{ اآليت اآليت، }فيِإذيا انسيليخي   واالستتابة يف النصوص األخرى،  ،احلديث هذا كالم عمر [( سورة التوبة44)] }فيِإن اتي

بُوْا ويأيقياُموْا الاأليْشُهُر امْحُُرُم فياقْ تُ ُلوْا اْلمُ  ُوُهْم ويُخُذوُهْم وياْحُصُروُهْم وياقْ ُعُدوْا هليُْم ُكلَّ ميْرصيٍد فيِإن اتي صَّاليةي ويآت يُوْا الزَّكياةي ْشرِِكنيي حيْيُث ويجيدمتُّ
 وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. [( سورة التوبة9)] فيخيلُّوْا سيِبيليُهْم ِإنَّ اّلّلي غيُفوٌر رَِّحيٌم{

 الب:.......ط
 املقصود أنه، بيجينا التفصيل يف كالم عمر.

انتهينا الفئات اليت يشملها، من املسلمني من غري  دينه انتقل من اإلسالم إىل غريه،  ..،يشمل بعمومه ))من غري دينه فاضربوا عناه((
حبث فهذا عام يف اجلنسني خاص ابملرتد، والنهي عن يشمل الذكر واألنثى واهلرم والراهب واملتعبد وغريه، يشمل الذكر واألنثى، وهذا حمل 

هذا  ))من بدل دينه فاقتلوه(( ))من غري دينه فاضربوا عنقه((ألن عندان حديث:  خاص ابلنساء عام ابملرتد واألصلي؛قتل النساء والذرية 
ء عمومه يف الكفر األصلي والناشئ عام من وجه وخاص من وجه، عمومه يف اجلنسني، وخصوصه ابملرتدين، وحديث النهي عن قتل النسا

عن ردة، وخصوصه يف النساء، فبني هذين النص ني عموم وخصوص وجهي، فما املرجح؟ هل نقتل املرأة إذا ارتدت بناًء على عموم هذا 
بدل دينه ))من احلديث أو ال نقتلها بناًء على النهي عن قتل النساء؟ حنتاج إىل مرجح خارجي، إذا جئنا إىل عموم هذا احلديث 

 وجدان هذا العموم خمصوص وإال حمفوظ؟ خمصوص إبيش؟  فاقتلوه((( ))فاضربوا عنقه((
 طالب:.......

 كيف؟ 



 طالب:.......
هل هو خمصوص وإال حمفوظ العموم؟ هل خيرج منه أفراد؟ جاءت  ))من غري دينه فاضربوا عنقه(( :ال، أيب يف موطن النزاع، قال ،ال

 منه؟ نصوص خترج بعض األفراد 
 طالب:.......

تقتل، املرأة إذا قتلت تقتل  ،إذاً حمفوظ، حديث النهي عن قتل النساء حمفوظ وإال خمصوص؟ خمصوص يف أمور كثرية، املرأة اليت زنت ترجم
أهل ألن املعروف عند  م حديث الباب حمفوظ فهو على قوته؛العموم ما دخله اخلصوص، فضعف عمومه وعمو  تقتل؟ تقتل، إذاً  وإال ما

صور بالعلم أن العام كل ما دخله من املخصصات ضعف، وحديث الباب حمفوظ فهو قوي، وحديث النهي عن قتل النساء خمصوص 
 ها تقتل، نعم؟تضعفه، فاملرجح أن املرأة إذا ارتدت عن دين

 طالب:.......
 املهم كافرة، أي امرأة كافرة.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
يبحث عنها هل هي أصلية أو مرتدة؟ مو املرتدين حياربون؟ حياربون، إذاً  فر يقتل، يف اجلهاد يقتل، لكن هذهم أنه كاال، فيه، امله ،ال

ألنه هني عن قتل النساء، إذا كانت مرتدة تقتل هبذا احلديث،  إال مرتدة؟ إذا كانت أصلية ال تقتل؛و ...، هذه املرأة هل هي أصلية ابقية
 نعم؟

 طالب:.......
 والكفر بني  مرتد. ،والدليل واضح يف املسألة ،كل حال اخلروج إىل الكفر أو إىل بدعٍة مكفرة ما يفرق، إذا أقيمت عليه احلجةعلى  

 ..، بينما هو علم من حاله أنه يف ضالل....حال الزوجة تضرب.... والاصص ......طالب: 
يقول هو مرتد، يستتاب فإن اتب وإال قتل، وإن كان ما يعتقد يعز ر على كل حال هذا منكر شنيع ال بد من تغيريه، فإن كان يعتقد ما 

 حىت يكف.
 طالب:.......

 ...على كل حال البدعة املكفرة شأهنا عظيم، والصحابة قاتلوا اخلوارج وقاتلوا...... 
 .....عمرطالب: 

 .يستتاب منه ريحهو إذا كان يستار هبذا فحكمه حكم املنافقني، وإذا كان يعلنه فهو ص
 اي شيخ عمر ما أن ر وال سأل؟طالب: 

 ما رضي، على احلديث الذي يليه:له، لكنه مع النفاق ما رضي حكم اإل ،إيه
"وحدثين عن مالٍك عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن عبد الااّري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن اخلطاب رجل من ِقبل 

األخبار سأل عن  "فسأله عن الناس فأخ ه" نه صار يف اليمن وصار يف البصرةأو البصرة؟ أل يعين من جهة اليمن أيب موسى األشعري"
ارتد نسأل  "فاال: نعم، رجل كفر بعد إسالمه" يعين من أخبار غريبة "مث قال له عمر: هل كان فيكم من مغّربة خ ؟" رأعطاه األخباف

"وأطعمتموه يعين ثالث لياٍل  بناه فضربنا عناه، فاال عمر: أفال حبستموه ثالهللًا""قال: فما فعلتهم به؟ قال: قرّ  هللا السالمة والعافية
بل وال يبادر بقتله وتفو ت عليه الفرصة،  ،يعين هذا مطلوب أن يستتاب ثالاثً  كل يوٍم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر هللا"

عله يتوب، ويراجع أمر هللا، مث قال عمر: اللهم إين د أحضر، ود آمر، ود "ليراجع دينه  ،تتاح له فرصة الدخول يف اإلسالم مرة أخرى
رضي -فعمر  ،ومن أهل التحري ،وأنه ال يويل إال األكفأ الذين من أهل االجتهاد ،األصل أن عمر مسؤول عن رعيتهنعم  أرض إذ بلغين"



، وأخطأ كما هنا ال تلحق املالمة من لنظر يف املسائل العلمية واجتهدالذي له أهلية ا ء الكففويل األمر إذا وىل   ،تربأ مما حصل -هللا عنه
مث بعد ذلك التفاريع ليس مسؤواًل عنها، اجلزئيات، إذا  ،الناس يف هذا املنصبوىل وأ ،ألنه مطالب أن يبحث عن أجدر الناس واله؛

غري كفء، فهو مسؤول عنه وعن أخطائه إذا ه لو وىل اجتهد هذا املوىل من قبل ويل األمر ويل األمر ال يتحمل أخطاءه، حيتمل أخطاء
؛ ألنه وىل من تربأ الذمة بتوليته، وعلى هذا برئ من العهدة "فاال عمر: اللهم إين د أحضر، ود آمر، ود أرض إذ بلغين" وىل غري كفء

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب: الاضاء فيمن وجد مع امرأته رجالً 
صلى هللا عليه -بن أيب صاحل السّمان عن أبيه عن أيب هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول هللا  حدثنا    عن مالك عن سهيل

 .))نعم(( :-صلى هللا عليه وسلم-: أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجالً أأمهله حىت آيت  ربعة شهداء؟ فاال رسول هللا -وسلم
ابن خي ي وجد مع امرأته رجالً  :من أهل الشام ياال له وحدثين عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن رجالً 

فكتب إىل أيب موسى األشعري يسأل له علي بن أيب طالب  ،، فأشكل على معاوية بن أيب سفيان الاضاء فيهما معاً أو قتله ،فاتله
لشيء ما هو  رضي، فاال له علي بن أيب طالب: إن هذا ا ،فسأل أبو موسى األشعري عن ذلك علي بن أيب طالب ،عن ذلك

أان أبو حسن إن د أيِت  :فاال علي ،كتب إيّل معاوية بن أيب سفيان أن أسألك عن ذلك  :عزمت عليك لتخ يّن؟ فاال له أبو موسى
  ربعة شهداء فليعطي برّمته.

 : -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
 ابب: الاضاء فيمن وجد مع امرأته رجالً 

ألهنا زانية وحمصنة، وهذا أيضاً قد  ، وليس حبضرته شهود، املرأة مستحقة للرجميشك يف كونه جامعها مجاعاً كامالً وجد مع امرأته رجاًل ال 
يكون حمصنًا فهو مستحق للقتل، فهل آلحاد الناس أن يتولوا مثل هذه األمور؟ يقتلون؟ ال، ليس هلم ذلك، إمنا هذا من خصائص ويل 

 ت عليه يف هذه األمور.افتاألمر، ليس ألحدٍ أن يتعدى أو ي
"قال وهو املعروف بغريته  "حدثنا    عن مالك عن سهيل بن أيب صاحل السّمان عن أبيه عن أيب هريرة أن سعد بن عبادة"قال: 

صلى هللا -: أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجاًل أأمهله حىت آيت  ربعة شهداء؟ فاال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا 
أان ما عندي شهود، لكن  ،وهللا أان أتركهم :أتركه حىت أتيت ابلشهداء، نعم عليك أن حتول بينه وبينها، ما تقول "))نعم((: -ليه وسلمع

أو تقاتله مقاتلة دون  ،ت عليه، أما كونه حتول بينهاافال جيوز أن يفت ،ال تتصرف تصرف ليس لك، إقامة احلدود من حقوق السلطان
هذا وجد مع امرأته شخصًا يعاشرها معاشرًة اتمة  ))من قتل دون عرضه فهو شهيد((تقتله؟ القتل غري املقاتلة أما أن عرضك فهذا لك، 
أو منافسة يف دنيا دعاه  ،وإال لو تركت املسألة هكذا لكثرت الدعاوى، إذا كان بني شخص وآخر خصومة ))نعم((أيقتله فتقتلونه؟ قال: 
ألن هذه األمور ال تنتهي لو  : إنه وجده مع امرأته؛مث استدرجه إىل أن يدخله يف غرفة النوم مث يقتله، مث يقولوأكرمه  ،إىل بيته إىل وليمة

صلى هللا -فقال رسول هللا  ،تركت إىل اجتهادات الناس، ولذا قال: أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجاًل أو أمهله حىت آيت أبربعة شهداء
وأنت ممن  ،استحق القتل على أي وجٍه كان افارض أنه مرتد، ليس األمر إليك، افارض أنه ما يصلي وعلى هذا من ))نعم((: -عليه وسلم

لكن كونك حتول بني املنكر ومن  ،يرى أن اترك الصالة كافر يقتل مرتد، أنت ما تنفذ، هذه األمور إىل السلطان ليست آلحاد الناس
كونك تقتل أو تقتل دون عرضك شيء آخر، أما أن تقتل من وقع   ،عرضكيريده هذا مطلوب منك، كونك تدافع عن عرضك تدافع عن 

 أما أن يتوىل قتله فال. ،فال بد من اإلتيان أبربعة شهداء ليثبت فيه حقه حد الرجم لسلطان،ألن هذا حد واحلد إمنا هو لال؛ يف املعصية 
شام ياال له: ابن خي ي وجد مع امرأته رجالً "وحدثين عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن رجاًل من أهل ال

ألهنما زنيا نسأل هللا السالمة والعافية، فأشكل على معاوية بن أيب سفيان القضاء فيه،  ؛يعين قتل هذا الزاين وامرأته فاتله أو قتلهما معًا"
رضي هللا -قتل؟ أشكل على معاوية فكيف يقتل شخص بقتل من يستحق ال ،أشكل عليه القضاء ابعتبار أن كل منهما مستحق للقتل



املنافسة اليت بينهما واخلصومة والقتال ما منعه من  "فكتب إىل أيب موسى األشعري يسأل له علّي بن أيب طالب عن ذلك" -عنه
له  ، ولذلك أرسلبل هو مقر  له، مذعن له ابلفضل وابلعلم ،االعاراف لصاحب الفضل بفضله، وال محله ذلك على أن يتجاهل اخلصم

قال  "فاال له علي" -رضي هللا عن اجلميع-ومعروف ما بني علي ومعاوية  "كتب إىل أيب موسى يسأل علي بن أيب طالب" من يسأله
عزمت يعين أكدت عليك إال أن  "عزمت عليك لتخ يّن؟"هذا ليس ابلعراق، فأين وجد؟  "إن هذا الشيء ما هو  رضي" أليب موسى

"عزمت عليك أو القضية عند غريك ممن كلفك بسؤايل؟  ،يل  األمرابلفعل وجاءك صاحب القضية فرفعت  ختربين به، هل أنت السائل
هذه كنيته، هذه كنية  لتخ ين؟ فاال له أبو موسى: كتب إيّل معاوية بن أيب سفيان أن أسألك عن ذلك، فاال علي: أان أبو حسن"

األمر إليهم، وهذا  ،أو يقبلون الدية ،ون منهدسلم إىل أولياء املقتول، يقتاي برّمته" "إن د أيِت  ربعة شهداء فلُيعطي  -رضي هللا عنه-علي 
ه ال شك أنه من ابب ضبط األمن وإال لو ترك مثل هذه األمور إىل آحاد الناس ما انتهت، فليعط برمته، أن يسلم إىل أولياء املقتول يقتلون

ألن هناك وسائل تثبت هبا احلدود، واحلدود ليست ألفراد  قصود أنه مستحق للقتل؛القصاص، املأو خيتارون الدية إن عدلوا عن  ،قصاصاً 
فإذا متت هذه الوسائل ابلشهود األربعة، طيب افارضنا أنه وجد مع امرأته رجاًل وعنده أربعة شهود فقتله، هل يقتل به أو ال يقتل؟  ،الناس

 نع من تعزيره الفتياته عن اإلمام، نعم؟، ال ميمفهوم هذا الكالم أنه ال يقتل، لكن ال مينع من أن يعز ر
 طالب:.......
والبينة قامت عليه، لكن لو تشاهد أانس على شخص ال يصلي، ومعروف أنه لو تقدم به  ،ألنه يف األصل مستحق للقتل ؛إيه عنده شبهة

وهذا ليس بواقع، لكن  ،عليه مبا يوجب القتللو رفع به إىل اجلهات وإىل القضاء ما قتل لكونه ال يصلي، فأحضر شهود يشهدون  ..،إىل
هو مستحق للقتل مستحق، فشهدوا عليه أبنه فعل كذا وكذا مما يوجب القتل، جيوز وإال ما جيوز؟ ما جيوز بال شك، هذه األمور  :يقول

ذ يتواله ويتحمله من ويل  إايه، التنفيما هو لك،  والباقي التنفيذ ما هو لك، التنفيذ ،وتؤدي ما عليك ،ليست إليك، وأنت تبذل ما عليك
))عليكم بسنيت وسنة ال شك أنه ملا مل يعارض مبرفوع فهو حجة:  -مارضي هللا عنه-على كل حال االحتجاج يف قول عمر وقول علي 

 .اخللفاء الراشدين املهديني((
 طالب:.......

 وين؟ 
 طالب:.......

 اء األربعة يقاد به، فليعط برمته، نعم.إذا مل أيت ابلشهدو أ عنه احلد، هو مستحق، مستحق للقتل، هو جاء ابألربعة الشهود يدر 
 أحسن هللا إليك.

 ابب: الاضاء يف املنبوذ
 :أنه وجد منبوذًا يف زمان عمر بن اخلطاب قال ،رجل من بين سليم ،قال مالك عن ابن شهاب عن سنني أيب مجيلة :قال   

اي أمري  :وجدهتا ضائعًة فأخذهتا، فاال له عريفه :على أخذ هذه النسمة؟ فاال ما محلك :فجئت به إىل عمر بن اخلطاب فاال
ُه، اذهب فهو حر :نعم، فاال عمر بن اخلطاب :أكذلك؟ قال :فاال له عمر ،املؤمنني إنه رجل صاحل  وعلينا نفاته.، ولك وال

 سلمني هم يرثونه ويعالون عنه.وأن والءه للم ،األمر عندان يف املنبوذ أنه حر :مسعت مالكاً ياول :قال   
  :-رمحه هللا تعاىل-يقول 

 ابب: الاضاء يف املنبوذ 
ألن الولد الشرعي ال ينبذ ملا جعل هللا يف قلب والديه من الرمحة  ة والعافية؛املنبوذ هو اللقيط الذي وجد بسبب الزان نسأل هللا السالم

 وينبذ خشية العار. ،لذي يتربأ منهوهذا هو ا ،إمنا املنبوذ هو اللقيط ،واحملبة واملودة
 رجل  وإال رجٍل؟  "قال   : قال مالك عن ابن شهاب عن سنني أيب مجيلة رجلٌ "

 طالب:.......



يعين  "من بين سليم أنه وجد منبوذاً" : هو رجل  خرب ملبتدأ حمذوف تقديره :رجل  قلنا :رجٍل صار بدل أو بيان، وإذا قلنا :نعم، إذا قلنا
"قال: فجئت به إىل عمر بن اخلطاب، فاال: ما محلك مطروح منبوذ يف زمان عمر بن اخلطاب فأخذه، اآلن صار لقيط،  طفاًل ملقى

"فاال: وجدهتا ضائعًة فأخذهتا، فاال له عريفه: اي أمري أخذ هذا الطفل، ما الذي محلك عليه؟ مَل مل تاركه؟  على أخذ هذه النسمة؟"
وراح حملل األماانت  ،ه الدعاوى الكبرية حتتاج إىل تعريف، يعين لو أن إنساانً وجد مبلغ يسري مائة رايليعين هذ املؤمنني إنه رجل صاحل"

األمر سهل، لكن مثل هذا  ، هات من يعرف بك،أنت سرقتها ،أنت وجدهتا ،هذه املائة أنت أخذهتا :الرمسي ما حيتاج من يقول له
جزآك هللا  :هل يكفي أن يقال ،أان وجدت رجل مقتول يف املكان الفالين :وقال ،شرطةالطفل، وقل مثل هذا لو أخرب مثاًل اتصل على ال

إذا كانت املسألة بس خيرب وميشي،  ،ألنه قد يقتله وخيرب عنه ؟شيء؟ أو ال بد من أن يساءل وحيقق معه كيف وجدته خري وال عليك
كل شخص خمرب خيرب عن أمر لو اختلف مع صاحٍب له إما   له أجره؛ه مع ذلك إذا كان صادقاً لكن ،ولذلك هذه األمور اإلخبار له تبعات
لكن وجد اخلصام  ،شريكإنه جزآك هللا خري أنت أخربتنا مبنكر ما عليك شيء، ميكن قال له: مث أخرب عن صاحبه أنه يرو ج مثاًل، وي

  ، وأنه ليس أهالً هلذه األمور.بينهما واخلالف فبل غ عنه، فمثل هذا ال بد أن يعر ف
 "اي أمري املؤمنني إنه رجل صاحل"ويتحمل بعض املسؤولية  ،يعرف هبم جمموعة هلم عريفمعروف أن كل فئة من الناس أو  "فاال عريفه"

"رجل صاحل، فاال له عمر أكذلك؟  فجاء ليسلمه المث ندم على ذلك  ،أو أنه اختطفه من أهله وهو ولد شرعي ،ال يتوقع منه الكذب
 ،الولد حر، وليس برقيق لك ألنك التقطته، ليس برقيق لك يف مقابل التقاطك إايه بن اخلطاب: اذهب فهو حر"قال: نعم، فاال عمر 

ُه"بل هو حر   أو والء إرث؟  هو والء نصرةيعين أنت أوىل الناس به، لكن هل  "ولك وال
 طالب:.......

ُه، وعلينا نفاته" والء نصرة وليس والء إرث نعم  ه يف بيت املال.مثل هذا نفقت "ولك وال
فما دام ال يعرف له  قال   : مسعت مالكًا ياول: األمر عندان يف املنبوذ أنه حر، وأن والءه للمسلمني هم يرثونه ويعالون عنه""

م ومن أهل العل ، ويعقلون عنه،فاملسلمون يتولونه، يرثونه ،وال من ذوي األرحام ،وال من أصحاب العصبة ،ال من أصحاب الفروض ،ورثة
 ،وأن بيت املال وارث ال سيما إذا كان منتظماً، إذا انتظم بيت املال ورث ،من يرى أن إرثه وعقله من بيت املال، وهذا قول عند الشافعية

  .وهللا أعلم
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله

 نعم؟
 طالب:.......

 األول؟
 يح؟حديث عمر صحطالب: 
 "هل من مغربة خرب؟هو "اللي 

 طالب:.......
 ....-رضي هللا عنه-معروف هذا عن عمر  ،إيه صحيح

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (9كتاب األقضية ) –شرح: الموطأ 

 وباب: القضاء في ميراث الولد المستلحق -باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

  :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 د بأبيهباب: القضاء بإلحاق الول

صلى -زوج النبي  -رضي هللا تعالى عنها-قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي هللا تعالى -أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص  -هللا عليه وسلم

فتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام ال -عنه
صلى هللا -إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول هللا 

فقال سعد: يا رسول هللا ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي،  -عليه وسلم
صلى -ثم قال رسول هللا  ))هو لك يا عبد بن زمعة(( :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ولد على فراشه،
))احتجبي  :-رضي هللا تعالى عنها-ثم قال لسودة بنت زمعة  ))الولد للفراش، وللعاهر الحجر(( :-هللا عليه وسلم

 .-عز وجل- لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي هللا منه((
حدثنا مالك عن يزيد بن عبد هللا بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن 
عبد هللا بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند 

 -رضي هللا تعالى عنه-فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولدا  تاما ، 
فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن 

هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها 
، -رضي هللا تعالى عنه-، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب الذي نكحها

 : "أما إنه لم يبلغني عنكما إال خير" وألحق الولد باألول.-رضي هللا تعالى عنه-وفرق بينهما، وقال عمر 
كان يلي   - تعالى عنهرضي هللا-وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب 

رضي هللا -أوالد الجاهلية بمن ادعاهم في اإلسالم، فأتى رجالن كالهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب 
قائفا  فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال:  -تعالى عنه

ن هذا ألحد الرجلين يأتيني وهي في إبل ألهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد أخبريني خبرك، فقالت: كا
فال أدري من أيهما  -تعني اآلخر-استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا 



 هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغالم: واِل أيهما شئت.
 -رضي هللا تعالى عنه-أو عثمان بن عفان  -رضي هللا تعالى عنه-بن الخطاب وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر 

قضى أحدهما في امرأة غرت رجال  بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أوالدا ، فقضى أن يفدي ولده 
 بمثلهم.

 .-إن شاء هللا-قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: والقيمة أعدل في هذا 
 مين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الحمد هلل رب العال

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه

بإلحاق الولد بأبيه، وهذا حينما يدعى من أكثر من جهة، يدعيه أكثر من شخص، فيلحق بأبيه بالطرق الشرعية 
 .-رضي هللا عنها-ة التي منها ما في الحديث المتفق عليه الذي معنا حديث عائشة المعتبر 

أنها  -صلى هللا عليه وسلم-"قال يحيى: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
مبشرين الصحابي الجليل، أحد العشرة ال قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص"

بالجنة، عهد إليه أوصى بأن قال: ترى فالن ولد لي، هو من مائي "عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة 
"فاقبضه منه، وقع عليها فحبلت به، وجاءت به، بهذا الولد  -نسأل هللا السالمة والعافية-زمعة مني" يعني بالزنا 

 استلمه، فأنت عمه. إليك" 
استلمه، قالت عائشة: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد" )كان( هذه تامة وعام   ام الفتح أخذه سعد""فلما كان عقالت: 

تنفيذا  لهذه الوصية وصية أخيه، ال سيما وأن الشبه  "أخذه سعد"الفاعل، ويجوز فلما كان عاَم يعني في عام الفتح 
أوصاني أن أستلمه وأقبضه؛ ألنه  إلي فيه""قد كان عهد يعني هذا ابن أخي  "وقال: ابن أخي"واضح بعتبة بين 

ال فكيف يقول سعد: إنه ابن أخي؟! والشرع جاء بخالف  ولده، ومن مائه، وال يعرفون الحكم الشرعي في مثل هذا، وا 
 ذلك. 

أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، فقال: أخي؛ ألنه ابن األمة التي كانت تحت أبيه، فقال:  "فقام إليه عبد بن زمعة"
عليه الصالة -أي: كل واحد منهما يسوق صاحبه إلى الرسول  أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا""

"فقال يعني ليقضي بينهما في هذا الولد، وأليهما يكون  "-صلى هللا عليه وسلم-"فتساوقا إلى رسول هللا  -والسالم
دعاوى واضحة، لكن بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي" سعد: يا رسول هللا ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد 

المدعى به أمره خفي، وفي مثل هذا ال بد من قاعدة عامة يرجع إليها؛ ألن مسألة الوطء والحمل والوالدة أمور خفية 
 يعتريها ما يعتريها. 

معنى لك؟ نعم أخ إيش  "))هو لك يا عبد بن زمعة(( :-صلى هللا عليه وسلم-"ولد على فراشه، فقال رسول هللا 
ال عبد؟  لك، وليس معناه أنه ملك لك، إنما هو أخ، وهو في هذه الحالة حر وا 

 طالب: حر.
))الولد  قضاء  عاما  مبرما  له ولغيره: -صلى هللا عليه وسلم-ثم قال رسول هللا  ))هو لك يا عبد بن زمعة(( حر نعم،

للعاهر الزاني الحجر، يعني له الخيبة والحرمان، وقيل: له الولد للفراش يتبع المرأة، و  للفراش، وللعاهر الحجر((
الحجر، يعني يرجم بالحجر الزاني إذا كان محصنا ، وللعاهر الحجر، وهنا الفراش، فراش من؟ فراش زمعة، الفراش 



 فراش زمعة، وليس فراش عتبة؛ ألن عتبة ليس له فراش، إنما هو عاهر في هذه الصورة.
وكان  لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص" ))احتجبي منه(( :-سودة بنت زمعة-نين "ثم قال لسودة أم المؤم

شبهه بين به، يعني لو كان كل منهما يدعي أن هذه الوليدة له، ملك له، وال بينة، عتبة يدعيها له، وعبد بن زمعة 
، والشبه البين بعتبة يأخذه  عتبة في حكم القافة، والقافة معتبرة في يدعيها ألبيه، وال بينة ترجح، يؤتى بالقافة حينئذ 

نما يدعي الولد؛ ألنه  الشرع، لكن الفراش معلوم صاحبه، وهو فراش زمعة، والوليدة وليدته، وذاك ال يدعي الوليدة، وا 
من مائه، والشبه البين به، حتى لو جاء بالبينة التامة نعم مع الشبه البين أنه ولده من مائه من مائه، وشهدت البينة 
أنه من مائه، وال سبب له يربطه بهذه المرأة، ال سبب شرعي، ال زواج، ال نكاح، ال ملك يمين، فإن الولد ليس له، 
يعني لو افترضنا أن بنت ما عندها زوج، بكر وطئت زنا  مثال ، ومعروف الذي وطئها، وحبلت منه وولدت، هل 

فإن كانت ذات زوج  ))الولد للفراش(( إنما يلحق بالمرأة يلحق بهذا الفاجر العاهر ولو لم يدعيه غيره؟ ال يلحق به،
ال بها، وهنا يأتي اللعان، إذا ألحق بالزوج وهو يجزم بأنه ليس ولدا  له يالعن؛ لينتفي عنه الولد، وهنا  ألحق به وا 

ة التي هي العاهر الزاني له الحجر، والخيبة والحرمان، وليس له نصيب في الولد، وثبت نسبة هذا الولد لفراش زمع
 .))هو لك يا عبد بن زمعة(( :-عليه الصالة والسالم-أمته، فنسب إليه، ولذا قال النبي 

وجود الشبه البين بعتبة يورث شبهة في أن الولد ليس لزمعة، يوجد في النفس شيء في أن الولد ليس لزمعة، هو في 
عليه -قاء الشبهات ترد في مثل هذا، ولذا قال الحكم الشرعي له، تثبت جميع األحكام له، لكن مسألة االحتياط، وات

ألن االحتمال قوي في كونه ليس ألبيك، وليس أخا  لك؛ ألنه ))احتجبي منه((  لسودة بنت زمعة: -الصالة والسالم
ولد زنا، نعم الحكم الشرعي مقرر وممكن أنه ينسب لزمعة؛ ألنه ولد على فراشه، وما العن، وال ينفي الولد في مثل 

-حالة إال اللعان، فإذا لم يالعن نسب إليه شاء أم أبى، للزوجة والسيد، لكن لما وجد الشبه البين بعتبة النبي هذه ال
لما رأى من شبهه بعتبة بن  ))احتجبي منه يا زمعة((" من باب االحتياط واتقاء الشبهة قال: -عليه الصالة والسالم

، وهنا -عليه الصالة والسالم-ي احتجبت منه امتثاال  ألمره يعن "-عز وجل-وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي هللا 
يمكن االحتياط من الجهتين في مثل هذه الشبهات، فمثال  امرأة أرضعت صبي رضعتين أو ثالث ثالث رضعات 

مثال ، الثالث ال تحرم، فال يكون محرما  لها، فال يسافر بها، وال تكشف له، ومع ذلك تحتاط من الجهة األخرى أن 
ال فالحكم الشرعي أنه ليس بولد لها، ي قال: ال يتزوج، وال يتزوج من بناتها، وهذا من باب االحتياط، واتقاء الشبهة، وا 

 وهذا مثل ما معنا.
في كتب الحديث والمحدثون جروا على هذا يحذفون الياء،  "وحدثني مالك عن يزيد بن عبد هللا بن الهادي"قال: 

، يزيد بن عبد هللا بن الهاد، عمرو بن العاص، والقاعدة اللغوية أنه ال بد من الياء، ابن الهاد، شداد بن الهاد مثال  
ال األصل الهادي، لماذا؟ ألنه مقترن با)أل( وحينئذ   فتقول: الهادي والعاصي، لكن أهل الحديث درجوا على الحذف وا 

ديا ، رأيت عاصيا ، تثبت الياء مع التنوين، ال يفارق الياء، أما إذا لم يقترن بالياء فإن كان في محل نصب: رأيت ها
. ، ومررت بهاد  ن كان في محل رفع أو جر فإنها تحذف الياء، جاء هاد   وا 

 يقول: هل يلجأ في وقتنا الحاضر إلى تحليل الحم  النووي إلثبات نسب الولد قبل اللجوء إلى اللعان؟
سبة بأن كثر المدعون فمثال  بمثابة القافة، إنما هي إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه، وحصل ما يؤثر على هذه الن

بمجرد قرينة يعني، وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في 
؛ لتبين الحقيقة، أما مسألة التحليل هذا، ومسألة الجينات، ومسألة الفصيلة وما -عليه السالم-قضاء سليمان 



 لفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن، وليست أدلة.ا
"وحدثني مالك عن يزيد بن عبد هللا بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار 

بناء   عن عبد هللا بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت"
بطنها شيء، اعتدت أربعة أشهر وعشرا  وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولد وال..، والولد  على أنه ليس في

إذا  "ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولدا  تاما "يتحرك في هذه المدة 
وج؛ ألن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولدت المرأة ألقل من ستة أشهر من الدخول فإن الولد حينئذ  ال ينسب إلى الز 

فإذا ولدت في أقل من ستة أشهر فإن الولد ال ينسب إليها، امرأة اعتدت أربعة أشهر وعشر ما تحرك في بطنها 
شيء، ثم تزوجت فولدت ألقل من مدة الحمل ألربعة أشهر ونصف فكيف العمل؟ هل ينسب لألول وقد اعتدت منه 

ال ما هي بمشكلة؟  عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته ألقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة وا 
 مشكلة.

"فذكر ذلك له، فدعا عمر إشكال كبير  "فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له"كامل  "ثم ولدت ولدا  تاما "
ألن أمور النساء أكثر  "قدماء فسألهن عن ذلك"يعني مسنات، من ذوات الخبرة  نسوة من نساء الجاهلية قدماء"

"فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا أو ال يحصل؟ فأجبنه 
يعني الحمل من األول، لماذا ما تحرك في األربعة األشهر وعشر  هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه"

 ؟أيام في أيام اإلحداد؟ لماذا ما تحرك
يعني أصيبت بنزيف، واألصل أن الدماء ال تنزل  "هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء"قالت: 

ال لما صارت الحيض عالمات لخلو البطن،  مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل ال تحيض، وا 
يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير  طنها""فحش ولدها في بالمقصود أنه أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف 

"وأصاب الولد الماء تحرك الولد في الثاني  "فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها"موجود 
 يعني هل الولد يستفيد من الوطء الثاني بعد أن ق در من الوطء األول؟ نعم؟ بطنها"

 طالب:.......
ال ما يستفيد؟  يستفيد وا 

 .......طالب:
فدل على أنه يستفيد، وهنا  ))لعن هللا من سقى ماؤه زرع غيره(( جاء في الخبر، نعم جاء اللعن نسأل هللا السالمة

يعني نشط، دل على أنه يستفيد،  "فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها"
ركب الحيوان مع البويضة، وانتهى اإلشكال خالص، ما في غير واألطباء ما يعترفون بمثل هذا، يقولون: خالص ت

 هذا.
 طالب:.......

 يعني مثل سقي الزرع، إن ما توالى عليه الماء مات.
 طالب:.......

هو ال شك أن التركيبة األولى، البذرة األولى تكون بالجماع األول، وال يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني 
 ، المقصود أن الحديث داللته ظاهرة، الخبر داللته ظاهرة.والثالث.. إلى آخره



 نعم؟ "وأصاب الولد الماء"
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

ويش لون يسقط والرحم مغلق؟ كيف يسقط أجل والرحم مغلق؟ وا غالق الرحم يعني مائة في المائة ما ينفذ ال إليه وال 
 منه شيء؟ ما أظن، المسألة تحتاج... نعم؟

 لب:.......طا
 إيه.

 طالب:.......
 إيه مشكلتنا مع األطباء الذين ال يعترفون بمثل هذا، هاه؟

 طالب:.......
 بدليل أنه...

 طالب:.......
ال هو يمكن يغلق إغالق بحيث يحفظ هذه النطفة، لكن ما يغلق إغالق تام بحيث ال ينفذ إليه شيء، وال يخرج منه 

 شيء، ال احتمال...
 طالب:.......

 إيه، ال ما هو ببعيد، يعني أمور ما لها إال مثل ها العجائز اللي....
 طالب:.......

 إيه، لكن إذا سقيته ثاني وثالث يستفيد، يستفيد إذا سقي، المسألة تصور الماء الذي تسقى به النخلة يستفيد منه...
 طالب:.......

ال ما هو بهذا المراد، يعني نتصور ماء الرجل ال، أنت لو تصورنا كالمك كان تحمل ثاني وثالث ورابع وخامس، 
مثل ماء الذي يسقى به هذا الرزع، هي نبتة واحدة تنمو، شوف اآلن التنظير في سقي الماء،.... سقي الرجل ماؤه 

زرع غيره بالزرع اللي في األشجار، ما هو بيتصور أن الكمية تزيد؟ ال، هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس، فهمت 
 الفرق؟
 ب:.......طال

 إيه خالص، ويش اللي...؟ نعم؟
 طالب:.......

 ما يلزم ما في إشكال، حملت وأنجبت ويش يصير؟ ما هو بشرط أن يتعدد الوطء ليحصل الولد، ال، نعم؟
 طالب:.......

 إيه، ما هي......، اآلن خالص انتهى.
 طالب:.......
 إيه، إي نعم.



 طالب:.......
مثل سقي الزرع، ال نقصد أنه يتعدد مثل ما قال الشيخ، ال، ال أنا أقصد أن هذا ينمو، لكن الماء، عموم الماء يعني 

 فلما أصابه ناظر وأصاب الولد الماء وتحرك الولد في البطن. 
 طالب:.......

 سقى سقى، الحديث.
 طالب:.......

 ال، ال، سقى زرع، زرع، إيش الزرع؟ الزرع انغرس وانتهى، ثم يسقى، وتكون الجنين.
 طالب:.......

...... ما صار زرع أجل، ما صار زرع يا أخي، ما يصير زرع إلى أن يتكون، ثم بعد ذلك في المدة من بين تكونه 
 إلى والدته محل السقي هذا.

 طالب:.......
 واحد إيه. 

 طالب:.......
 ة هي التي تسقى، هاه؟المقصود أنه قبل تكوينه ال يسمى زرع، ما بعد زرع إلى اآلن، لكن إذا وضعت هذه البذر 

 طالب:.......
إيه مزرعة، لكن مزرعة فاضية تصير أرض، ما هي بمزرعة، وغرست فيها هذه البذرة إذا سقيت هذا تنظير مطابق 

 لما جاء.
 طالب:.......

 إيه، اآلن إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا إشكال في هذا.
 طالب:.......
 إيش يقول؟ 

 .ابحثها جزاك هللا خير
"وأصاب الولد الماء، ثم تحرك الولد في بطنها، وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب، وفرق بينهما، وقال عمر: "أما 

 ألنه من مائه، ألحق الولد باألول.إنه لم يبلغني عنكما إال خير" وألحق الولد باألول" 
يلي  أوالد الجاهلية بمن  "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كانقال: 

ولد واحد يدعيه اثنين، كما في  "فأتى رجالن كالهما يدعي ولد امرأة"يعني يلحقهم بمن ادعاهم في اإلسالم  ادعاهم"
"كالهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا ، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا قصة وليدة زمعة 

 أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه، نعم؟كيف يشتركان؟ إال  فيه"
 طالب:.......

لماذا تعتد الحامل؟ نعم لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خالص ثبت الولد لفالن، 
 ويش منعها ما له وجه، عندنا هذا هذا تراه صريح، اللي معنا.

كأنه ما  إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة" "فدعا عمر بن الخطاب قائفا ، فنظر



"ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا ألحد الرجلين يأتيني وهي في تصور االشتراك ويش يصير؟ 
"أنه قد استمر بها ل يعني تحقق أنه وجد الحم إبل ألهلها، فال يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل"

يعني أصابها نزيف فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في  "فأهريقت عليه دماء"تركها  حبل، ثم انصرف عنها"
مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج  فال أدري من أيهما هو؟" -تعني اآلخر-"ثم خلف عليها هذا الخبر السابق 

"فكبر يعني كالم المرأة وافق أو صدق كالم القائف  قال: فكبر القائف""من أيهما هو؟ األول أو للزوج الثاني؟ 
ألنه ال يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما؛ ألنه ال مرجح  القائف، فقال عمر للغالم: وال أيهما شئت"

هذه المسألة في و  "وال أيهما شئت"ألحدهما على اآلخر، ولو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء األول فقط، لما قال: 
 الجاهلية، قبل حكم اإلسالم، وكالهما عاهر. 

 طالب:.......
 هذا اللي يظهر.
 طالب:.......

من األول، ثم بعد ذلك أهريقت عليها  "حتى تظن أو يظن أنه استمر بها حبل"....... هي تقول: الحمل لألول 
 الدماء فيبس في بطنها، ثم أثاره الثاني.

 طالب:.......
هلية هذه، ما هي بحكم شرعي بين مسلمين، من أجل أال يكون ال والء له، ويعير بين االثنين، فحينئذ  قال: مسألة جا

مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لنظر في المدة التي مكثت مع الثاني، فإن كانت تحتمل،  "واِل أيهما شئت"
ن كان سفاح فال  أقل مدة الحمل أمكن إلحاق -هذا إذا كان نكاح-يعني مر فيها  الولد به، هذا إذا كان نكاح، وا 

 دعوى ألحدهما به.
مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل، منقطع؛ ألن سليمان بن يسار يحكي قصة لم 

 يشهدها.
 نعم؟ "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان"

 طالب:.......
 ويش هو؟

 .طالب:......
 األخير؟

 طالب:.......
ن كان عند مالك صحيح، اإلمام مالك يرى مثل هذا صحيح.  نعم مرسل، مرسل ضعيف، وا 

 طالب:.......
 ويش هو؟

 طالب:.......
 وهللا ما ذكروا شيء، لكنهم يهتمون بوصل المرفوعات.

مرأة غرت رجال  بنفسها، "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في اقال: 



ال فاألصل أنه ال يجوز للحر أن يتزوج أمة إال بشرط أال يجد طول  وذكرت أنها حرة فتزوجها" فتزوجها يعني وا 
 الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذ  أن يتزوج األمة.

 ؟ ويش الفرق بين زواج الحرة وزواج األمة؟ ووطء األمة بملك اليمين؟ نعم
ن كان في الزواج  ن كان وطء األمة بملك اليمين فاألوالد له، وا  أثره على األوالد، فإن كان زواج حرة فاألوالد له، وا 

 والنكاح فاألوالد يتبعون أمهم، حرية ورقا .
 المسألة استمر الغرر مدة حتى ولدت "في امرأة غرت رجال  بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أوالدا "

جاءت بخمسة أوالد يأتي بخمسة أنفس من األرقاء، ويدفعهم لسيد هذه األمة  "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم"أوالدا  
 ."فقضى أن يفدي ولده بمثلهم"أرقاء بدل األوالد، ثم بعد ذلك يصيرون أوالده 

ال مثلي؟ نعم قيمي ليس بمثلي، و  المثلي عند مالك إنما هو سبق في كالم اإلمام مالك أن الحيوان والرقيق قيمي وا 
 ."فقضى أن يفدي ولده بمثلهم"المكيل والموزون، والخبر يدل على أنه أن الرقيق من المثليات 

يقوم هؤالء األوالد، وهللا فالن بعشرة  "-إن شاء هللا تعالى-"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: والقيمة أعدل في هذا 
الرابع باثني عشر، وهكذا، تجمع قيمتهم وتدفع لسيدها، لسيد هذه األمة، آالف، والثاني بثمانية، والثالث بسبعة، و 

ال لو كان ما في غرر انتهى اإلشكال، األوالد للسيد يتبعون أمهم.  ويستحقها؛ ألن المسألة مسألة غرر، وا 
 إن شاء هللا تعالى". -"والقيمة أعدل في هذا 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 لمستلحقباب: القضاء في ميراث الولد ا
قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن 

فالنا  ابنه: إن ذلك النسب ال يثبت بشهادة إنسان واحد، وال يجوز إقرار الذي أقر إال على نفسه في حصته من 
 مال الذي بيده.مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من ال

قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثالثمائة 
دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فالنا  ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك 

ه اآلخر أخذ المائة األخرى، فاستكمل حقه، وثبت نسبه، وهو أيضا  نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر ل
بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين 

لغريم ثمن قدر الذي يصيبها من ذلك الدين، لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى ا
ن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من  دينه، وا 

 النساء.
ن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفالن على أبيه دينا  أحلف صاحب الدين مع شهادة  قال مالك: وا 

رأة؛ ألن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة الم
مع شهادة شاهده أن يحلف، ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك 

 الدين؛ ألنه أقر بحقه، وأنكر الورثة، وجاز عليه إقراره.
 ..... من األم، ألن ما ثبت له، ما يثبت ألوالده تبعا  له.



 الب:.......ط
 ما له عالقة ال هو وال من يتعلق به أو ابنه.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق
 معروف أن السين والتاء للطلب، يعني المطلوب لحاقه بالمورث، يعني مطلوب لحاقه بالمورث.

"يهلك وله بنون، يعني عندهم علماء المدينة  كا  يقول: األمر المجتمع عليه عندنا في الرجل""قال يحيى: سمعت مال
بل ال بد من اثنين فأكثر، بل  فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فالنا  ابنه إن ذلك النسب ال يثبت بشهادة إنسان واحد"

يعني  يجوز إقرار الذي أقر إال على نفسه" "إن ذلك النسب ال يثبت بشهادة إنسان واحد، وال ال بد من شاهدي عدل
ال يقر على غيره، نعم يؤخذ بإقراره على نفسه، يعني فيما عليه فيه نقص، ال فيما على غيره فيه نقص، أو له فيه 

"وال يجوز إقرار الذي أقر إال على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من زيادة 
هد له؟ الذي َشهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده، الصورة " المال الذي بيده أو يعطي؟ يعطى الذي َشهد أو ش 

 .-رحمه هللا-واضحة، وذكرها اإلمام 
يعني لكل واحد منهما ثالثمائة، ثم  "قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار"

قبل شهادة اإلنسان على نفسه، اعتراف؛ ألنه متضرر، لكن هل تقبل شهادته له؟ ال يعترف أحد االبنين بثالث، ت
لنفسه، وال لفرعه، وال أصله، إنما تقبل شهادته على نفسه، وهذا إقرار وتقبل شهادته على أصله وعلى فرعه، لكن ما 

 نفسه. تقبل شهادته على أخيه، هنا الشهادة على األخ، إضافة إلى أنها إقرار واعتراف على
"وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثالثمائة دينار، ثم 

 أقر أن فالنا  ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار" -المتوفى-يشهد أحدهما أن أباه الهالك 
ة؛ ليكون لكل واحد من الثالثة مائتا دينار، والستمائة على ألنه يستحق من نصيب هذا مائة، ومن نصيب الثاني مائ

ثالثة الناتج مائتين، فلو اعترف الثاني وأقر الثاني انتهى اإلشكال، يقسم المال على الثالثة، لكن الذي اعترف يؤخذ 
ذلك "فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، و من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني 

يعني لو لحق لحاقا  تاما  باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصفه، ويستحق من الثاني  نصف ميراث المستلحق لو لحق"
ألنهم اثنين يثبت بشهادتهما  "ولو أقر له اآلخر أخذ المائة األخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه"أيضا  مائة دينار 

 النسب.
مسألة إثبات النسب أو نفيه من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير  وهذه المسألة ال شك أنها من المسائل..،

، وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم، أو أخرج منهم من هو -نسأل هللا السالمة والعافية-أبيه ثبت لعنه 
عل عليه قال: ما أنت منهم، هذه أمور معضلة، وبعض الناس هداهم هللا يعني أحيانا  يقر بأن فالن ولده، أحيانا  إذا ز 

بولد لي، دور لك أب، هذه مسألة خطيرة، بعض الناس يتساهل في هذه األمور، يوجد ترى يوجد مثل هذا، في حال 
ذا حان الغضب ما هو بولده، مشكلة هذه   ، نعم؟-نسأل هللا السالمة والعافية-الرضا ولده، وا 

 طالب:.......
ال فينفيه.ما يجوز إطالقا ، إن كان ولده فهو ولده و   ا 



 طالب:.......
ال شيء نعم هذه أمرها سهل، لكن من كبار لكبار تحصل، أما إذا  ال سهل أنا ما أقول لك: إذا غضب على طفله وا 
غضب على الطفل قال: دور لك أب أنا ما أنا بأب لك، يهدده بهذا...، هو إذا كان القصد منه ليس نفي النسب، 

نما القصد منه التأديب، أو أنك  بفعلك هذا الذي هو فعل ال يناسب فعل الولد بأبيه، تستحق أن يقال لك هذا، وا 
سهل، اإلشكال في كونه يقول ذلك جازما  به، معتقدا  له؛ ألنه إذا رضي ال سيما إذا كان هناك شك من األب في 

، -السالمة والعافية نسأل هللا-بداية األمر، تجده في حال الرضا يثبته، وفي حال الغضب ينفيه، وهذه مسألة عظمى 
 نعم؟

 طالب:.......
 ومسلمة وثقة؟ نعم؟

 طالب:.......
على كل حال إذا كانت ما هي بمسلمة ال تقبل........، ال دخل لنا فيها، والمسلمة تكون قرينة فيما لو وجد شبه أو 

 وجد شك من األبوين من المبدل والمبدل به، تكون قرينة.
العظيمة حتى التساهل فيه في المستشفيات يورث مثل هذه اإلشكاالت، ولذلك  المقصود أن مثل هذا من المسائل

تجدونهم يحتاطون، فأول ما يسقط الولد من أمه أول ما يستهل يوضع في يده أو رجله ما يدل عليه، فمثل هذا ال بد 
 من العناية به.

نت، فقلت للممرضة: بدلي بها الولد، امرأة تتصل تقول: من ذو عشرين عاما  ولدت في المستشفى الفالني، وولدت ب
وَبَدلت، تقول: كيف أصنع؟ أنا أبي بنتي اللحين، كيف أصل إليها؟ والولد هذا ما هو ابننا كيف يصل إلى أهله؟ 

 هناك أخطاء يصعب تصحيحها.
 طالب:.......

 سب. إيه مهما كان اإلرث وما اإلرث صعبة، يعني ولد الرضاعة ما هو أحكامه مثل أحكام ولد الن
فكيف يصل إلى أهله؟ وكيف تصل البنت إليهم؟ يعني هناك قضايا يصعب تصحيحها، فهي تسأل عن الوسيلة، وال 
يمكن أن يوصل إلى حقيقة األمر، هي ال تعرف اسم المرأة الثانية، فكيف تستدل عليه؟ وين يودى ما في طرف ثاني 

 يودى إليه؟ ما تعرف.
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 ما تعرف، تقول: وهللا ما أدري من صاحبة الولد. هي
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

ورفعت القضية، إيه، لو ادعت مثال  مثل هذه، وقيل: تاريخ الوالدة مثال ، فذهبوا إلى المستشفى ووجدوا في تاريخ 
لد ولد فالن وفالن وفالن وفالن، وبحثوا واستقصوا ووصلوا إلى شي ء مما يقرب من الحقيقة، فالقرائن الوالدة أنه و 



 يعني ممكن ترجح، لكن تقول: ال تعرف تاريخ، يمكن ما تعرف وال المستشفى.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ال في المستشفى.
 طالب:.......

ن االحتياط، وهللا عاد الحمد هلل الغالب هلل الحمد االحتياط، في بالدنا الغالب االحتياط، ومع ذلك عليهم المزيد م
 أقول: عليهم المزيد من االحتياط، هللا المستعان. 
 المقصود أن الحكم الشرعي في مثل هذا ظاهر.

يعني لو اعترف الثاني ألخذ من نصيبه المائة األخرى فتم نصيب الولد المستلحق  "فاستكمل حقه، وثبت نسبه"قال: 
المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك "وهو أيضا  بمنزلة كأخويه، وثبت نسبه؛ ألن البينة تمت 

مات زيد من الناس وقسم ميراثه، ثم قالت واحدة من بناتها أو واحد من أوالده: أشهد بأن لفالن مبلغ كذا  الورثة"
ال على والده الميت، فال بد أن نسدد الدين قبل أن تقسم التركة، فينكر بقية الورثة يقولون: أبدا ، إن كان ع نده بينة وا 

 ما له شيء.
"وذلك كالمرأة تقر يؤخذ من نصيبه من اإلرث بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع  -المعترف-هذا المقر 

بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها 
أقرت بما يستوعب إرثها، مات شخص عن مائة ألف، وقسمت هذه المائة ألف على يعني لو أنها  من ذلك الدين"

 الورثة فأقرت هذه البنت أو هذا الولد بأن والده مدين لفالن بمائة ألف، أخذ جميع نصيبه، صار ما له شيء.
 طالب:.......

 هو يصيبه بكذا....
 طالب: كله.

 كله، إيه؛ ألن المقر به....
 ورثة.... يعني لو تخيل أن الورثة....طالب: لو ثبت على ال

 اآلن هذه البنت أخذت خمسة آالف، والتركة مائة ألف، اعترفت بمائة ألف يأخذ الخمسة كاملة.
 طالب: يعني لو استغرق.....

 لو أقروا كلهم أخذ المائة ألف وترك الورثة بدون شيء.
القدر هذا فيما لو كان المقر به أقل  من ذلك الدين""فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين القدر الذي يصيبها 

من التركة، لكن إذا كان المقر به يستوعب التركة يأخذ كل ما بيدها، لو ثبت على الورثة كلهم، وما في شك أن 
بعض الورثة يكون فيه بر بوالديه، معروف هذا من البر، يعني تصور أن بنت بكر صغيرة، والدها مدين بمبلغ 

ي يسدد الدين عن والدي أتزوجه، هذا مهري، من البر، وال تشترط أي شرط في هذا الزوج إال االستقامة مع تقول: الل
ال صغير أيا  كان؟ هذا يوجد.  تسديد الدين، ولو كان كبير وا 

ن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف  "إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وا 



 وهذا ظاهر. لى حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء"دينه، ع
ن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفالن على أبيه دينا  أحلف صاحب الدين مع شهادة  "قال مالك: وا 

يعني ما يحلف صاحب الدين مع شهادة المرأة، إنما يشهد..، يحلف صاحب الدين  شاهده، وأعطي الغريم حقه كله"
 ادة الولد، نعم، مع شهادة الولد، يعني الدين يثبت بشهادة شاهد مع يمين المدعي صاحب الدين. مع شه

لكن لو اعترف أو شهد ثنتين من البنات، اثنتان من البنات مع اليمين  "أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده"
ال ما يكفي؟ يعني تستقل المرأة بشهادة األموال؟ يعني لو شهد أربع ن سوة يكفي أو ال بد من رجل؟ ال بد من يكفي وا 

 رجل، وعلى هذا لو شهد ثالث أربع بنات ما يكفي، بل ال بد أن يشهد رجل مع اليمين.
"وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة؛ ألن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع 

"ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي مين يعني تقوم البينة بشاهد مع اليشهادة شاهده أن يحلف" 
"ألنه أقر بحقه، وأنكر الورثة ذلك، وجاز عليه كما قلنا في البنت سابقا   أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين"

 يعني يمضى عليه إقراره، وتلحقه تبعته، مما ينقص عليه نصيبه، وهللا أعلم. إقراره" 
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (11كتاب األقضية ) –الموطأ شرح: 

 :بابو  - المياه في القضاء :بابو  - الموات عمارة في القضاء :بابو  - األوالد أمهات في القضاء :باب
 المرفق في القضاء

 : عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرالشيخ
 

 على محمد. صلاللهم 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه يقول:  ،الحديث الذي أشار إليه بعض اإلخوان في الدرس الماضي

الطبراني من حديث رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده عن رويفع بن ثابت أن جارية من خيبر مرت على رسول 
قالوا: لفالن، قال:  ))لمن هذه؟((بلى، فقال: أي ح ،وهي إيش؟ مجحا ، يعني حامل -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أيدعيه وليس له بولد، أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه  ؟))فكيف يصنع في ولدهاقيل: نعم، قال:  ))أيطؤها؟((
 قال الهيثمي: فيه خارجة بن مصعب وهو متروك، نعم. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره(( ؟وبصره

ن من خالل الجوال معه خرجه من سنن أبي داود يقول، لكن تخريجه في مجمع الزائد يدل لكن واحد من اإلخوا
ما هو بحاضر، ....  ،على أنه ال يوجد في سنن أبي داود؛ ألن الزوائد على الكتب الستة، بس ما هو بحاضر

 ما له إال هذا الطريق فهو وجوده مثل عدمه.حال إذا كان على كل 
 طالب: ويروى عن أحمد.

 ين؟و 
 طالب: من قول أحمد من وطأ الحبلى يزيد في سمعه وبصره.
 متروك. متروك، فيه راو   او  ما دام فيه ر  ،يعني من قوله ليس بمرفوع؟ هذا مرفوع، لكنه وجوده مثل عدمه

 طالب:.......
 بها. إن كان من كالم أهل العلم يكون ثابت ما في إشكال، لكن الكالم في الحجة الملزمة التي يستدل ،إيه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،اللهم اغفر لشيخنا

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 
 
 



 األوالد أمهات في القضاء :باب
رضي - الخطاب بن عمر أن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن :مالك قال :يحيى قال

 بها ألم قد أن سيدها يعترف وليدة تأتيني ال ،يعزلوهن ثم والئدهم ن ؤويط رجال بال ما: "قال -هللا تعالى عنه
 ".اتركوا أو ذلك بعد فاعزلوا ،ولدها به ألحقت إال

 -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن أخبرته أنها عبيد أبي بنت صفية عن نافع عن مالك وحدثني
 قد إال بها ألم قد أن سيدها يعترف وليدة تأتيني ال ،يخرجن يدعوهن ثم والئدهم ون ؤ يط رجال بال ما: "قال

 ".أمسكوهن أو بعد فأرسلوهن ،ولدها به ألحقت
 بينها ما سيدها ضمن جناية جنت إذا الولد أم في عندنا األمر" :يقول -رحمه هللا-مالكا   عتسم :يحيى قال
 ".قيمتها من أكثر جنايتها من يحمل أن عليه وليس ،يسلمها أن له وليس ،قيمتها وبين

أما ن، بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 األوالد أمهات في القضاء :باب

 ،منها: أنها تعتق بولدها ،أم الولد هي األمة التي تأتي من سيدها بولد، ولها أحكام معروفة في كتب الفروع
بين الصحابة  لكنه عتق موقوف على موت سيدها، والخالف في حكم بيع أمهات األوالد معروف ،يعتقها ولدها
 ومن بعدهم.

 عن :مالك قال :يحيى قال"، يقول: أبيه عن عمر بن هللا عبديورد عن  ،-رحمه هللا تعالى-هنا يبحث اإلمام 
وهذا أسلوب نبوي  "رجال بال ما: "قال الخطاب بن عمر أن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن

والنبي  "ما بال رجال" ، وال يجرح أحد، األسلوب الذي يؤدي الغرضسترا  على بعض المخالفين بما يؤدي الغرض
يعني أمهات األوالد إن  ون والئدهم""ما بال رجال يطؤ  ))ما بال أقوام((كثيرا  ما يقول:  -عليه الصالة والسالم-

ع األمة ويحصل م ،العزل معروف "يعزلوهن ثم": وليدة كن قد أنجبن قبل ذلك، أو هن اإلماء، األمة يقال لها
أو مع ملك اليمين، ثم قبيل اإلنزال يكون اإلنزال خارج  ،كما يحصل مع الحرة، وهو معالجة الجماع مع الزوجة

 قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا  ينهى عنه لنهى عنه القرآن". -رضي هللا تعالى عنه-الفرج، وجابر 
ون عزل أو لم يعزل، وكثير من الناس يستعمل الموانع ومع ذلك وعلى كل حال ما يريده هللا ويقدره ال بد أن يك
كيف  "ثم يعزلوهن" ، ولو وجد ما يمنعال بد أن توجد -جل وعال-يحصل الحمل، إذا أراد هللا نسمة قد كتبها هللا 

 األصل يعزلوا عنهن، قال الباجي: "يحتمل أن يريد العزل المعروف أي عزل الماء عن الجماع بصبه ؟يعزلوهن
زالتهن عن حكم التسري انتفاء  من الولد". ،خارج الفرج  ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء، وا 

ما دام هي فراش " اتركوا أو بعد فاعزلوا ،ولدها به ألحقت إال بها ألم قد أن سيدها يعترف وليدة تأتيني ال"
ال فالولد الزم له ما  ،السيدها فالولد الحق له ال محالة، وال بد أن يلحق به ما لم يجزم بزناه ويالعن على ذلك، وا 

 دامت فراشا  له.



نافع مولى ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد زوجة عبد  "عبيد أبي بنت صفية عن نافع عن مالك وحدثني"قال: 
))في ثقيف كذاب  وجاء الخبر بأنه كذابهللا بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، 

 نعم. مبير((و 
 طالب:.......

 ال بد من اللعان ما ينتفي إال باللعان.
 صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد هللا بن عمر هي أخت المختار بن أبي عبيد.

 ؟العناألمة تطالب: 
 ؟نعم

 العن؟األمة تطالب: 
 إذا أراد نفي الولد ال بد.

 العن؟طالب: ت
 إيه ال بد، ال بد من اللعان.
وأخوها المختار بن أبي عبيد المعروف الكذاب  ،ذكرنا أنها زوجة عبد هللا بن عمر "عن صفية بنت أبي عبيد"

 الذي ادعى النبوة.
، يعني يطؤون يجامعون اإلماء كسابقه "؟والئدهم ون ؤ يط رجال بال ما: "قال الخطاب بن عمر أن أخبرته أنها"

"ثم  س، وهذه عادة جارية بين الناسلنايخدمون ا ،يخرجن في األسواق للخدمة "يخرجن يدعوهن ثم" ملك اليمين
أو ممن تخدم عنده قد يحصل ما يحصل  ،وبهذه الخدمة إن لم يكن هناك تدين من هذه الوليدة يدعوهن يخرجن"

 كما يحصل اآلن في بيوت المسلمين من هؤالء الخادمات وغيرهم.
لكن إذا تربى الناس  ،-والعافية نسأل هللا السالمة-المقصود أن هذا ال شك أنه قد ييسر بعض مزاولة الفاحشة 

أو السفر المحرم إذا بذلت  ،الفضل والمحافظة واالحتراس من الخلوة المحرمةعلى والمجتمعات على الدين و 
ال إذا تساهل الناس في مثل هذه  ،األسباب الشرعية واالحتياطات التي جاءت عن الشارع خفت المشكلة وا 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-عت األمور فالكوارث ال بد أن تقع، وقد وق
 به ألحقت قد إال "ولدها به ألحقت قد إال بها ألم قد أن سيدها يعترف وليدة تأتيني ال"ثم يدعوهن يخرجن، 

وقد يعزل عنها ليتجنب الحمل، ثم يتركها تخدم عند الناس، ثم يسمع من كالم  ،، يعني هي وليدة يطأهاولدها
ثم يريد أن يتبرأ من الولد، ال تحصل البراءة منه، ولو عزل عنها، ما  ،من ذلك الناس أنها تعرض نفسها لشيء

 دام يطأها.
لكن لو قدر أن هذا  "ولدها به ألحقت قد إال بها ألم قد أن سيدها يعترف وليدة تأتيني ال"ثم يدعوهن يخرجن، 

 أن مثل هذا حكمه يختلف. ال شك ،واعترفت بذلك ،واعترف هو ،السيد منذ اشتراها إلى أن حبلت ما وطئها
و)بعد( في هذا الخبر والذي قبله مبنية  "أمسكوهن أو" يعني بعد ذلك "بعدُ  فأرسلوهن"إال قد ألحقت به ولدها، 
اصنعوا ما شئتم، امسكوهن في  "أو أمسكوهن" ة عن اإلضافة مع نية المضاف إليهعلى الضم؛ ألنها مقطوع



ة في بيوت الناس، لكن ال بد من أخذ االحتياطات والحذر من مثل بيوتكم كما هو األصل، أو أرسلوهن للخدم
 هذه األمور.

انت أم ولد بالفعل أو أمة أو سواء  ك "جناية جنت إذا الولد أم في عندنا األمر :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"
ناية بألف، وقيمة يعني إذا جنت جناية قدرت هذه الج "قيمتها وبين بينها ما سيدها ضمن"إذا جنت جناية  عبد

هذه األمة ألفين، نعم يدفع يضمن األلف، لو جنت جناية بألفين قال: خذوا األمة، ثالثة آالف قال: خذوا األمة 
ه، ويغرم مع ذلك، إنما يضمن الجناية بسبب ،مصيبتين، تؤخذ األمةمن هذا، ال يجمع له بين وال يلحقونه بأكثر 

جنايتها عليها؟ من أين؟ هي ال تملك، نعم، وأيضا  ما جنت هذه الجناية  لماذا ال تكون  قد يقول قائل: هي عاقلة
إال بسبب إهمالك لها، فأنت تتحمل شيء من المسئولية، لكن أكثر من قيمتها ال، من قيمتها فما دون فتضمن، 

 وما عدا ذلك فال ضمان.
ليس له أن  "يسلمها أن له وليس ،"األمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها

يعني ال يحمل  "قيمتها من أكثر جنايتها من يحمل أن عليه وليس" إذا كانت الجناية أقل من قيمتها يسلمها
 ومع ذلك يضاف إليه مبلغ آخر. ،أكثر من قيمتها فتفوت عليه

 أحسن هللا إليك.
 الموات عمارة في القضاء :باب

 أحيا من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني
 ((.حق ظالم لعرق  وليس ،له فهي ميتة أرضا  
 .حق بغير غرس أو أخذ أو ،احتفر ما كل الظالم والعرق  :مالك قال

 من: "قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 ".له فهي ميتة أرضا   أحيا
 .عندنا األمر ذلك وعلى: مالك قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 الموات عمارة في القضاء :باب

المراد بالموات األرض الميتة التي ال مالك لها، وال يحتاج إليها ال بالخصوص وال بالعموم، يعني  ،عمارة الموات
أو مما يحتاج إليه الناس كلهم من المرافق العامة مثل المدارس والمساجد  ال تحتاج إلى مرفق عام كمسيل مثال ،

وغير هذا، هذه المرافق العامة ال تملك، وكذلك المسايل مسايل المياه ال تملك، فكل ما يحتاج إليه على سبيل 
سبق له ملك  وما أشبه ذلك هذا ال يملك ولو أحي، أو كان ،العموم يحتاجه أهل البلد من مسجد ومقبرة ومسيل

من خاص أو اختصاص، كل هذا لمن سبق إليه، ال يملكه باإلحياء، وما عدا ذلك من أرض ميتة التي ال مالك 
 لها تملك باإلحياء.

 من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
ذا ال مالك لها ،األرض سبق إلى هذه (("له فهي ميتة أرضا   أحيا وهل يحتاجها البلد؟ ال  ،وسأل عنها وا 

بتسويرها سور يمنع من الدخول والخروج يملكها، وهل يشترط في ذلك  ،بزراعتها ،يحتاجونها، فأحياها بعمارتها



إذن  الحنفية ال بد منه لها يملكها، وعند على أنه ال يشترط، بل مجرد إحيائ إذن اإلمام أو ال يشترط؟ الجمهور
 .اإلمام

وبما جاء في معناه أن الموات يملك باإلحياء، لكن قول الحنفية  ،وال شك أن األصل قول الجمهور بهذا الحديث
والمشاحنة بحيث لو ترك الناس يحيون ما وقعوا عليه لحصل بينهم الجدال والنزاع  ،يتجه إذا وجدت المشاحة

ويمين وشمال، وكل واحد يقول: أنا وصلت قبلك، وواحد  ،والقتال، تجد السيارات تجوب البراري شرقا  وغربا  
ذا خشي من تضييقهم أيضا  على الناس وعلى طرقهم فال شك  ،يقول: أنا وصلت بعدك، حينئذ  يتدخل اإلمام، وا 

ال فاألصل أن الحديث ما فيه  ،أن اإلمام ينظم الناس في مثل هذه األمور، فال بد من إذنه من هذه الحيثية وا 
ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا اإلطالق، فإذا حصل للناس ضرر جاء  ،بقى الحديث على إطالقهقيد، في

التقييد، وننظر هذا بتقبيل الحجر مثال ، جاء الحث عليه، لكن إذا حصل زحام وقتل ودماء وضرر على ضعفاء 
ال فاألصل أن الحديث م الناس، فهو من هذه الحيثية له وجه،  بد أن يتدخل اإلمام ويضع من ينظالناس ال وا 

مطلق ما في ال إذن إمام وال غيره، فال يتجه إذن اإلمام إال حيث يحصل الضرر بهذا اإلطالق، وهذه وظيفة 
يعني  ،اإلمام يعني، كف األذى عن الناس وشر بعضهم على بعض ال بد منه، ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة

يمنع فالن ويقدم فالن ويؤخر  ؟ع حثنا ليش يجي ها العسكري يوجد عسكري ينظم الناس لو يقول قائل: وهللا الشر 
نقول: اآلن هذه المصلحة تقتضيه، ولوال وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم  ؟فالن

الضعيف، فمن هذه الحيثية يتجه قول الحنفية، ال يقال إن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، ال هو من 
ال ضرر وال ضرار، وال بد من دفع الضرر، وال يمكن يحسم دفع الضرر إال اإلمام، يعني أحكام الشرع؛ ألنه 

وواحد  ،كان واحد يجي يدفعه، وثاني يمين ،آحاد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثال  
 هو الذي ينظم الناس. ،فال يملك مثل هذا إال اإلمام ؟يسار ويش دخلك

هذه الظروف كانت األراضي شبه ال شيء عند الناس، البيوت كانت تؤجر بريال، يأخذه ومعلوم أنه في مثل 
 ))من أحيا أرضا  ميتة فهي له((مائة سنة كل سنة ريال، يعني ما تهمهم الناس هذه األمور، لكن اآلن، لو يقال: 

ما هو مثل  ،حتى خمسين كيلو ليس برخيص ،يروح وراء خمسين كيلو عن الرياض المتر بكم؟ ليس برخيص
 ؟أول، كان قبل خمسين أو أربعين سنة يقال: يا هللا اطلع النسيم وخط بسيارتك ما شئت، يقول: ويش أبى بالنسيم

 يعني ما يتعدون البطحة الناس. ؟، ويش يبي به..اطلع الربوة أو الروضة أو روح يمين ما
 العلية كانت...... طالب:

ن صك بخمسين ألف فما قبلت، يعني األرض بألف، أراضي نعم، شيء قبل يمكن ثالثين سنة عرض خمسي
ومن دون تدخل اإلمام شوف المقاتل ويش  ،فما قبلت، لكن اآلن لو يفتح المجال للناس من دون تنظيم ،شاسعة
وصيانة الناس من الضرر ال شك أن تدخل اإلمام ال بد منه، وليس معنى  ،فمن باب السياسة الشرعية ؟تصير

ويترك فالن، ال ما هو بهذا المقصود، المقصود أن اإلمام ينظم الناس،  ،تحكم ويعطي فالنهذا أن اإلمام ي
ويعطي الناس على قدر حاجاتهم، وهذه وظيفة اإلمام، أما كون بعض الناس يعترض على رأي الحنفية ويقول: 

عرفنا أن الناس إلى يبقى اإلطالق حينما ال يتضرر الناس بهذا، و  ؟ ال، ليس من هذا،الشرع يطلق ونحن نقيد
وقت قريب مثل هذه األمور ال تهمهم، يعني ممكن اإلنسان يتنازل عن أرضه ألخيه، ويش المانع؟ لكن اآلن من 



يتنازل ألبيه أو البنه؟ ألن الدنيا صارت هدف عند الناس، من يتصور أن بدال  من أن يكون مساحة الرياض 
لجامع يشوف الدراويز اللي هي البوابات، كل األربع يشوفهن أو كيلو، كيلو واحد مربع بحيث اللي يجلس بجوار ا

الخمس، لكن اآلن وين؟ عن الجامع يمكن تروح ستين سبعين كيلو ما تقدر تلقى لك شبر، فمثل هذا ما يقال 
ن كان هو األصل، فإدخال ولي األمر في مثل هذا للتنظيم، ومنع وصول الضرر إلى بعض الناس  باإلطالق، وا 

 فيتجه رأي الحنفية في مثل هذه األوقات.من بعض، 
وما أشبه ذلك، أما إذا وضع عليها  ،بسور ،بالعمارة ،ويكون اإلحياء بالزراعة ))من أحيا أرضا  ميتة فهي له((

يضرب له مدة إن  ،ردميات هذا ليس بإحياء، قد يقال بأن هذا اختصاص مثال   ،كثيب من الرمل من الجهات
 .كنه ال يملك بهذاال نزعت منه، لأحياها وا  

الظالم ليس له حق إذا اعتدى على حق أحد وأحياه ال يملكه، الظالم ال يملك، فلو أن  ((حق ظالم لعرق  وليس))
فليس له حق  ،أو يعني بقصد أو بغير قصد ،شخصا  اعتدى على شخص على أرض شخص سواء  كان بعلمه

أرضه هذه فبنى بها، بنى عليها شيد عليها  وتوقع أن ،في الملك، يعني شخص له أرض في جهة من الجهات
وجدت أن هذه ليست أرضه، أرضه الثانية، هذا ليس له حق، فإن كان مخطئا  إن  ،مبنى، ثم لما طبقت الصكوك

ال فاألصل أن األرض  ن كان مخطئا  فالصلح، وا  كان قاصد هذا ما فيه إشكال تهدم البناية وليس له أي حق، وا 
لو أصر قال: أنا ال أريد عمارة على هذه  ؟ال ضرر وال ضرار :هل نقول حينئذ   لصاحبها، لو أصر صاحبها

؟ ال ضرر وال ضرار تصلحون  :األرض، أنا أريد أن أزرع هذه األرض، ال بد أن يشيل عمارته، هل نقول حينئذ  
ن زرع هذه اال شك أن هذا هو المطلب األول، لكن إن  ؟أخذ أرضه ويزيدك يرضيك  ألرضأصر فأرضه له، وا 

 فإنه حينئذ  يرفع ما وضعه في هذه األرض وليس له منها شيء.
وال يملك بالظلم وال شبر، وقد جاء الوعيد  "حق بغير غرس أو ،أخذ أو ،احتفر ما كل الظالم والعرق  :مالك قال"

مة نسأل هللا السال- طوقه يوم القيامة من سبع أرضين الشديد فيمن اغتصب أو اقتطع شبرا  من األرض ظلما  
نسأل هللا - ؟!يكون طوقا  يالزمه في عنقه من سبع أرضين، فكيف يحمل اإلنسان نفسه ما ال تطيق ،-والعافية

 لكنه الطمع الذي ال عالج له إال بمراجعة النفس والقناعة، هللا المستعان. ،-السالمة والعافية
يعني الشرع ينظر إلى جميع األطراف، يملك األراضي الواسعة،  -نسأل هللا السالمة والعافية-تجد بعض الناس 

وال  ،يعني هذا الظالم ليس له حق، وأيضا  صاحب األرض إذا أراد أحد أن ينتفع بأرضه من غير ضرر عليه
 -عليه الصالة والسالم-تفويت لمصلحة من مصالحه، فإن مثل هذا يرد فيه ما جاء في أول األمر أن النبي 

وانهم من المهاجرين ليزرعونها بغير مقابل، وهنا إذا كانت هناك أرض أمر األنصار أن يعيروا أراضيهم إلخ
يقول: هذه الدار  ؟مناسبة، بعض الناس يتحرج من أن يخرج في نزهة يسمونها كشتة، يكفت في أرض مملوكة

 ،مغصوبة ما أستطيع أن أصلي فيها؛ ألنه تصرف فيها من غير إذن صاحبها، نعم أنت مأمور بالورع واالحتياط
وهذا يظلم أكثر من  ،ن أيضا  أخوك مأمور بأن يوسع على الناس إذا كان ال يضره، وبعض الناس هذا يتورعلك

فيضرب من يجده في هذه األرض، فال هذا وال هذا، الشرع متوازن، ينظر إلى مصلحة هذا ال تفوت،  ،حقه
أرضه شخص جالس هو وأسرته  وينظر أيضا  إلى المسكين المحتاج إلى أنه ال يظلم أيضا ، يعني من وجد في



يتنزهون ما عليك ضرر يا أخي، فأنت مأمور بالرفق به، وهو أيضا  مأمور بالتحري واالحتياط ألمالك الناس، 
 ؟نعم

 طالب: ال يفسد.
وال يطرد أيضا  أو يضرب، فالشرع فيه التوازن، ويخاطب كل شخص بما يناسبه؛ ألنه وجد من  ،نعم ال يفسد

هذه األمور، يجد شخص جالس مع أسرته في رحلة أو نزهة أو شيء ثم يضربه ضربا   يتعدى ويظلم في مثل
 مبرحا  ال مبرر له، هو ال يتضرر بذلك، ال شك أن هذا ظالم.

 -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"
وال يحتاج إليها في  ،ا كسابقه إذا كانت موات ال ملك ألحد عليهاوهذ" له فهي ميتة أرضا   أحيا من: "قال

 المصالح العامة فإنه يملكها.
يعني عند مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة أنه يملكها من غير إذن أحد ال  "عندنا األمر ذلك وعلى: مالك قال"

 إمام وال غيره، والحنفية يشترطون إذن اإلمام، نعم.
 .أحسن هللا إليك

 المياه في القضاء :باب
صلى - هللا رسول أن بلغه أنه حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثنيو 

 ((الكعبين حتى يمسك)) :ومذينب مهزور سيل في قال -هللا عليه وسلم
 ك.يمسَ 

 أحسن هللا إليك.
 ((.األسفل على األعلى يرسل ثم ،))يمسك حتى الكعبين

صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك يوحدثن
 ((.الكأ به ليمنع الماء فضل يمنع ال)) :قال -عليه وسلم
 رسول أن أخبرته أنها الرحمن عبد بنت عمرة أمه عن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبي عن مالك وحدثني

 ((.بئر نقع يمنع ال)) :قال -لمصلى هللا عليه وس- هللا
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 المياه في القضاء :باب
شركاء في الماء، والمقصود به الماء الذي ))الناس شركاء في ثالثة: في الماء والكأل والنار(( جاء في الحديث: 

في جلبه أو استنباطه ملكه، لكن الماء زه صاحبه إلى رحله، أو ينفق عليه األموال، فإذا أنفق عليه األموال حلم ي
الذي لم يتعب عليه هذا الناس فيه شركاء، وال يجوز أن يمنع بحال، وكذلك العشب، والكأل الرطب واليابس، 

ما لم  ،ومثله النار ال تملك، من أراد أن يقدح منها أو يوري منها نارا  فله ذلك، أو يستصبح بها ال مانع من ذلك
، ، فعليه أن يبذلهمثل هذا في جميع ما يمكن أن ينتفع به من غير أن يتضرر صاحبه قليتضرر صاحبها، و 

فاألنوار التي على أسوار البيوت مثال  لو واحد معه خطاب أو ورقة أو فائدة يريد أن يقرأها فوقف عند تحت سور 
ليس له ذلك؛  ثل النار،، مفليس لصاحب البيت أن يمنعه من االستصباح بهذا المصباح ،فأخذ يطالع هذه الورقة



ثم قال: أنا جالس أمام الباب  ،ألنه ال يتضرر بهذا، لكن لو كان المصباح فوق الباب والباب عرضة ألن يفتح
متى فتح الباب اطلع على عوراتهم، فالمقصود أن  ،أقرأ هذه الورقة نعم يمنعه، له أن يمنعه؛ ألنه يتضرر بهذا

ها بها عليهم أن يبذلوها، ولذا جاء ذم من يمنع الماعون، ومثل الماعون مثل هذه األمور التي ال يتضرر أصحاب
 وهو ال يتضرر بذلك. ،الحبل والدلو، وما أشبه ذلك التي يستفيد منه الناس

ويحوزه  ،منهم من يقول: إذا ملك األرض ملك الكأل، ومنهم من يقول: إن الكأل على إطالقه، ما لم يتعب عليه
ذا تعب عل  يه ملكه.إلى رحله، وا 

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: القضاء في المياه

صلى - هللا رسول أن بلغه أنه حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"
 حتى يمسك)) هما واديان يسيالن إذا نزل المطر، قرب المدينة: "ومذينب مهزور سيل في قال -هللا عليه وسلم

وال عكس، فإذا نزل من  ،معلوم أن الماء يأتي من أعلى إلى أسفل ((األسفل لىإ األعلى يرسل ثم ،عبينالك
السماء إلى األرض ذهب ينساب من الجهة العالية إلى الجهة النازلة، وفي طريقه يمر بمزارع، ويكون األولى به 

رك على طريقته من بعده، وال يقال: يت ر، ثم بعد ذلك يرسله إلىداألول، ويمسكه حينئذ  إلى الكعب إلى الج
ألنه؛ ألن األعلى يتضرر، إذا كان مجرد مرور يتضرر، بل ال بد أن يمسكه إلى  يمشي من دون إمساك

 ثم بعد ذلك يرسله. ،الكعب، لكي يروى الشجر
 -لسالمعليه الصالة وا-والتي اتهم النبي  ،قصة شراج الحرةفي وفي هذا قضية أو قصة الزبير مع األنصاري 

}َفاَل : -جل وعال-، ونزل في ذلك قول هللا -عليه الصالة والسالم-وحاشاه من ذلك  ،بأنه قضى البن عمته
مَّا قَ  ا مِِ  يم ا{َضْيَت َوُيَسلُِِموْا َتْسلِ َوَربَِِك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِِموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج 

إن كان ابن عمتك؛ ألن الزبير ابن صفية عمة  :ال بد من هذا، فاألنصاري قال كلمته المقيتة [( سورة النساء09)]
قضى بقضاء أشبه ما يكون بالصلح فيه  -عليه الصالة والسالم-، وكان النبي -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ر((ا زبير إلى أن يصل الماء إلى الجد))أمسك ي، ثم بعد ذلك قضى بالحكم الشرعي البات ،مصلحة لألنصاري 
وال يتركه  ،يعني مقارب للكعبين في هذا الحديث، ثم يرسله إلى من بعده، فال يمسكه حتى يتضرر من بعده

ثم يرسل األعلى إلى األسفل، يتركه  ،ينساب بحيث ال يبقى منه شيء فيتضرر األعلى، يمسك حتى الكعبين
 خذ كفايته بالحد الشرعي.إذا أ ،ينزل إلى األسفل

هو موصول عند أبي داود وابن و  ،أو فيه إبهام ،، هو بالغ فيه انقطاع..وهذا الحديث كما هو معروف فيه
 وهو صحيح. ،على كل حال الحديث له شواهد ماجه،
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك وحدثني"قال: 
وهذه النافية المراد منها  ،منع  ، ال يولو كانت ناهية لجزمت ،)ال( هذه نافية (())ال يمنع   (("الماء فضل يمنع

النهي، وأهل العلم يقولون: إن النفي أبلغ من النهي؛ ألنه على هذا يكون األصل أن المسلم ال َيمنع، ما يحتاج 
 ، لكن إن منع نهي عن ذلك.إلى نهي؛ ألن هذا األصل في المسلم أنه ال يمنع



فضل الماء الزائد عن حاجة  ((الكأ به ليمنع))يعني القدر الزائد عن الحاجة  ))ال يمنع فضل الماء((قال: 
 ،فال يمنع فضل الماء الزائد عن حاجته لبعله ،األعلى إلى ما دونه، الناس يبعلون في البراري لهم بعل أو بعول

تأخذ حاجتك وترسله إلى من بعدك، وتتركه ينساب  ،، يمنع به الكأل الذي يليهمثل ما جاء في الزراعة؛ ليتضرر
 في الصحاري ليخرج الكأل.

ما  ،والقصد من هذه األمور أن الناس يتعاملون باالنتفاع، كل واحد ينتفع باآلخر، وكل واحد يسدي إلى اآلخر
لكن إن حصل ما حصل من المشاحة  ينفعه من غير مشاحة وال مشاحنة، وتسري روح األخوة بين المسلمين،

ر أو الكعبين، وبعد دويكون بالحد الشرعي، وهو إلى الج ،ليحسم هذه المشاحنات ؛والمشاحنة فال بد من القضاء
 ذلك يرسل.

، أبو الرجال هذه كنية، محمد بن عبد الرحمن؛ ألنه له كم الرحمن عبد بن محمد "الرجال أبي عن مالك وحدثني"
 أنها الرحمن عبد بنت عمرة أمه عن" صار يشار إليهم بالبنانلهم بلغوا مبلغ الرجال، و ك ،ولد؟ نعم عشرة

أو  ،يعني بحيث ال يتضرر صاحبه (("بئر نقع يمنع ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أخبرته
ن كانت مملوكة لشخص فإن ما  ،بئر ليست مملوكة ألحد فضل عن حاجته فإن هذا ال يجوز أن يمنعه أحد، وا 

 نعم. ،ينبغي أن يجود به على غيره
 أحسن هللا إليك.

 المرفق في القضاء :باب
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن مالك عن يحيى حدثني
 ((.ضرار وال ضرر

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 ما: "-رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبو يقول ثم ((جداره في يغرزها خشبة جاره أحدكم يمنع ال)) :قال -وسلم
 ".أكتافكم بين بها ألرمين وهللا ،معرضين عنها أراكم لي

 فأراد ،العري  من له خليجا   ساق خليفة بن الضحاك أن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن مالك وحدثني
 أوال   به تشرب منفعة لك وهو تمنعني لم :الضحاك له فقال محمد فأبى مسلمة بن محمد أر  في به يمر أن

 بن عمر فدعا ،-رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر الضحاك فيه فكلم ،محمد فأبى ؟يضرك وال ،وآخرا  
 فقال ،سبيله يخلي أن فأمره ،-تعالى عنه رضي هللا- مسلمة بن محمد -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب
 :محمد فقال ؟يضرك ال وهو ،وآخرا   أوال   به تسقي نافع لك وهو ينفعه ما أخاك تمنع لم :عمر فقال ،ال :محمد

 .الضحاك ففعل ،به يمر أن عمر فأمره ،بطنك على ولو به ليمرن  وهللا :عمر فقال ،وهللا ال
 ،عوف بن الرحمن لعبد ربيع جده حائ  في كان: قال أنه أبيه عن يالمازن يحيى بن عمرو عن مالك وحدثني
 ،أرضه إلى أقرب هي ،الحائ  من ناحية إلى يحوله أن -رضي هللا تعالى عنه- عوف بن الرحمن عبد فأراد
رضي هللا - الخطاب بن عمر -رضي هللا تعالى عنه- عوف بن الرحمن عبد فكلم ،الحائ  صاحب فمنعه

 .بتحويله عوف بن الرحمن لعبد فقضى كذل في -تعالى عنه
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



 المرفق في القضاء :باب
وارتفق به، وحصل به الرفق لعامة الناس،  ،وهو كل ما استفيد منه ،كمجلس، أو المرَفق كمنبر، ضبط بالوجهين

 واالرتفاق هو االنتفاع.
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن زنيالما يحيى بن عمرو عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
ن كانت مفرداتها ال تسلم من كالم، إال أنه بمجموع  ،هذا الحديث له طرق كثيرة (("ضرار وال ضرر ال)) :قال وا 

يعني ال تضر ابتداء  وال معاقبة، فال تضر  ))ال ضرر وال ضرار((طرقه يثبت، وهو قاعدة من قواعد الشريعة 
وال تزيد في االقتصاص منه إذا ضرك، ال في البداية وال في النهاية،  ،بأن توصل إليه الضرر غيرك ابتداء  

عاقبة من أوصل إليك الضرر بأكثر من ضرره مفالضرر هو االبتداء بما يضر، والضرار هو  ،الضرر ممنوع
}َواَل ُيَضنرَّ  [( سورة البقرة055)] ُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه{}اَل ُتَضنرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َموْ الذي وصلك، وجاء النهي عن الضرر 

المقصود أن المضارة ال تجوز من الطرفين، واللفظ في القرآن يحتمل أن  [( سورة البقرة050)] َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد{
رف المضاعف لو فكينا الح }اَل ُتَضنرَّ َواِلَدٌة{اإلنسان ال يضارر وال يضارر؛ ألن الحرف المضعف يحتمل 

ال تضارر والدة بولدها، فتضر أباه، أو تضر الولد، تضره بولده، أو ال تضارر هذه  :المشدد الحتمل أن تكون 
 المقصود أنه خطاب للطرفين فال ضرر وال ضرار. ،األم بولدها فيضرها أبوه، حيث تتضرر

ورفع  ،على انتفاء الضرر ،على هذاومناسبة هذا لألقضية والمرافق ال شك أنها ظاهرة، فاألقضية كلها مبنية 
ل رفع ألعظم إلى آخر من ينيبه إال من أجالضرر عن المسلمين، وما شرع إقامة الحاكم بدءا  من اإلمام ا
يحصل فيها منافسة، مع ذلك بعض الناس  ،الضرر عن المسلمين، وكذلك المرافق العامة يحصل فيها مضارة

وضيق على  ،أكثر من قدر حاجته، حبس منه أكثر من قدر حاجته إذا جاء إلى مكان مما يرتفق به أخذ منه
تجد  ،مثل مسجد مثال ، أو المشاعر ،الناس، ويكون األمر أشد إذا كان مما يتعبد به، يعني مواطن عبادة

ال بد من رفعه؛ ألنه  ،ال شك أنه ضرر هذا، هذا ضرر ،والناس يتضايقون  ،اإلنسان يأخذ أكثر من حاجته
 اس.يتضرر به الن

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 
ال شك  ((جداره في يغرزها خشبة جاره أحدكم))؟ ال ناهية أو ال يمنع  فتكون نافية والمرد منه النهي (("يمنع ال))

 في يغرزها خشبة جاره أحدكم))ال يمنع  قل بنفسهإلنسان ال يستطيع أن يستأن كل جار محتاج إلى جاره؛ ألن ا
وخشبة لجاره، وال يلزم أن يبنى  ،يوضع عليه خشبة لصاحبه ،ألن الجدار الذي يسقف بواسطته البيوت ((جداره

حصل نزاع فيما والبيان على أن هذا الجدار لفالن؛ لئال ي ،جدار هذا وجدار لهذا، لكن يبقى أنه يحصل االتفاق
أوالد الجار يقولون: الجدار لنا، فال بد أن  ،وجاء الجيل الذي يليهم ،إذا انتهى انقرض هذا الجيللورثة بعد، ا

الجدار أن يمنع جاره من  ل نزاع وال شقاق، لكن ليس لمن بنىوأن الجدار لفالن؛ لئال يحص ،يكون الكالم مبينا  
 يغرزها في جداره. ،أن يضع عليه الخشب
ال ما هو معروف؟ نعم خشبة تغرز في جدار يعلق احتا ،وقل مثل هذا في الوتد ج الناس وتد، معروف الوتد وا 

عليها ما يحتاج إلى تعليقه، يغرزها في جداره، وبعض الناس يكون عنده شيء من الدقة والحرص على أمواله 
ال شقة ثم بعد ذلك خرج منه يأتي يناقشه ليش هذا المس مار وعلى حقوقه بحيث لو استأجر منه شخص بيت وا 



هذا ما هو بأشد من الخشب من غرز الخشبة في الجدار، أنت محتاج ألن تعلق حاجاتك  ؟وليش كذا كذا ؟هنا
في هذا الجدار، لكن في أيضا  بالمقابل على المستأجر أال يضر بصاحب المحل، فيحتاج المحل إلى ترميم بقدر 

اع، أنت لك أن تنتفع من هذا المحل أنت مطالب باالنتف ))ال ضرر وال ضرار((أو قريب منها،  ،األجرة
 المستأجر، وال يجوز لك أن تضر بصاحبه.

أي: عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن  "معرضين عنها أراكم لي ما": هريرة أبو يقول ثم ))يغرزها في جداره((
على ما  أو بالخشبةرمين بها يعني السنة، أل "أكتافكم بين بها ألرمين وهللا" -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

وينتفع بما  ،كل واحد يترك صاحبه ينتفع بجداره ،قال أهل العلم، المقصود أن هذه السنة ملزمة ألصحاب الجوار
 ال يضره.

 ،العري  من له خليجا   ساق خليفة بن الضحاك أن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن مالك وحدثني"قال: 
 بن محمد أرض في من جهات المدينة معروفة اآلن، فأراد أن يمر بهالعريض معروف جهة  "به يمر أن فأراد

"فأراد أن يمر به في  ع الذي سيأتي في الخبر الذي يليه، خليج نهر صغير، ومثله أو قريب منه الربيمسلمة
 فقال ،محمد فأبى" ن مسلمةال يمكن أن يصل إلى مزرعته إال بواسطة أرض محمد ب أر  محمد بن مسلمة"

اآلن إذا مر هذا الخليج في أرضه انتفع،  "وآخرا   أوال   به تشرب ،منفعة لك وهو ،تمنعني لم :كالضحا له
 ،يضرك وال "تشرب به أوال  وآخرا ، نقص، أنت تنتفع من دون ضرر عليك ما عليك ،والتكاليف على الضحاك

 يخلي أن فأمره ،مسلمة بن محمد الخطاب بن عمر فدعا ،الخطاب بن عمر الضحاك فيه فكلم ،محمد فأبى
صي كل ما يمكن إن كانت األرض أرضي فال أترك، يعني بعض الناس يريد أن يستق "ال :محمد فقال ،سبيله

يعني أنت ما  ؟"نافع لك وهو ،ينفعه ما أخاك تمنع لم :عمر فقال "فقال محمد: ال، أن يستقصيه من حقه
ال وهللا  ءه ال أريده،النفع اللي يجيني من ورا "وهللا ال :محمد فقال يضرك ال وهو ،وآخرا   أوال   به تسقي" تتضرر
ما أنا بحاجته؛ ألن بعض الناس يتصور أن أخاه ينتفع وهو ال ينتفع إذا  ويش الفائدة؟ الناس، صحيح  ،ال يمر

مع ذلك يوجد؛  يعتريهم ما يعتري البشر، ومثل هذا األمر نادر فيهم، لكنه ،صحابة وأجالء وكذا لكنهم بشر
 أن عمر فأمره" أطر على الحق "بطنك على ولو به ليمرن  وهللا :عمر فقال "فقال محمد: ال وهللا، شرألنهم ب
بحيث  ،وهذا في كل ما ينتفع به من جهة ،-رضي هللا تعالى عنه-هذا قضاء من عمر  "الضحاك ففعل به يمر

 ال يتضرر به الطرف اآلخر بوجه من الوجوه.
نهر صغير،  "ربيع جده حائ  في كان: قال أنه أبيه عن المازني يىيح بن عمرو عن مالك وحدثني"قال: 
 عوف بن الرحمن عبد فأراد" و لعبد الرحمن بن عوف يمر بحائطهيعني يمر وه "عوف بن الرحمن لعبد "ربيع
يعني لو تصورنا أن الربيع في  "الحائ  صاحب فمنعه ،أرضه إلى أقرب هيو  ،الحائ  من ناحية إلى يحوله أن

من أولها إلى آخرها،  ،وهذه أرض الجد، نعم وفي أرض ثانية هو يمر اآلن من طول األرض كلها ،جهةهذه ال
فأراد عبد الرحمن أن يحوله من أن يمر من هنا إلى جهة  في تلك الجهة لعبد الرحمن بن عوف،وفيه أرض 

ثمائة متر يكفيه خمسين تكون أقرب إلى أرضه التي في هذه الجهة، فبدال  من أن يمشي في أرضه مائتين ثال
من أولها إلى آخرها مائتين متر، ثم بعد  ،متر، يعني لو أن عبد الرحمن بن عوف مشاه على األرض من طولها



ويسقي  ،ال شك أنه يتضرر بهذا، وكونه يمر بأرض الجد هذه يستفيدون منها ،ذلك جعله ينعطف إلى أرضه
 ؟نعم ،أرضه الثانية من غير ضرر

 الماء.طالب: تنقص قوة 
 مع طول المشي ما في شك أنه الدفع يضعف.

 "فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائ ، وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائ ،
ألنه ما دام  "بتحويله عوف بن الرحمن لعبد فقضى ،ذلك في الخطاب بن عمر عوف بن الرحمن عبد فكلم

ن كان نفعه أقل من النفع السابق، و  ،ه أيضا  ينتفعيتضرر فال ضرر وال ضرار، وأخو  وصلى هللا  .وهللا أعلما 
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وهذا آخر الدروس بالنسبة للموطأ في هذا الفصل. ،ونقف على هذا

 اللهم صل على محمد....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( 11) ألقضيةكتاب ا -شرح: الموطأ 
 من شيئا   أصاب فيمن القضاء :بابو  - باب: القضاء في الضواري والحريسةو  - القضاء في قسم األموال :باب

 .باب: القضاء فيما يعطى العمالو  - البهائم
 الشيخ: عبد الكريم الخضير 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 باب: القضاء في قسم األموال

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: بلغني أن رسول هللا  يد الديلييى عن مالك عن ثور بن ز حدثني يح
))أيما دار أو أر  قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أر  أدركها اإلسالم ولم تقسم 

البعل  إن :سمعت مالكا  يقول فيمن هلك وترك أمواال  في العالية والسافلة :قال يحيى فهي على قسم اإلسالم((
ن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها ن األموال إذا كانت و  ،ال يقسم مع النضح إال أن يرضى أهله بذلك، وا  ا 

 والمساكن والدور بهذه المنزلة. ،ثم يقسم بينهم ،بينهما أنه متقارب أنه يقام كل مال منها بأر  واحدة الذي
أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،عبده ورسوله وصلى هللا وسلم وبارك على ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 باب: القضاء في قسم األموال 
"حدثني يحيى عن مالك عن : -رحمه هللا تعالى-قال ؟ يعني كيف تقسم األموال في الشركات والمواريث وغيرها

ثور بن زيد الديلي بينه وبين النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول
مفاوز، فبينه من الرواة عكرمة وابن عباس، فالخبر على هذا معضل، وقد وصل من  -صلى هللا عليه وسلم-

براهيم بن طعمان ثقة، وعلى كل  طريق إبراهيم بن طهمان، قال: مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وا 
العقود على ما كانت عليه،  -عليه الصالة والسالم-بر صحيح ويشهد له الواقع، حيث أجرى النبي حال فالخ

بعد اإلسالم أجرى العقود على ما كانت عليه، فاألمالك بيد أربابها، ولم يسأل أحدا  كيف وصل إليه هذا الملك، 
من بيده  -عليه الصالة والسالم-بي ولم ينظر في عقده، وكذلك عقود النكاح وغيرها، وملك الرقاب ما سأل الن

  .رقيق كيف ملكته؟ إنما أجراه على ما كان عليه
يعني دار معمورة أو أرض  "))أيما دار أو أر ((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"بلغني أن رسول هللا قال: 

-يذكر أن النبي والواقع العملي يشهد بذلك، فلم  ))قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية((غير معمورة 
وكيف تمت قسمتها بينه وبين مشاركيه في  ؟سأل أحدا  عن داره أو أرضه كيف ملكها -عليه الصالة والسالم

  تلف في الجاهلية عنها في اإلسالم.ما سأل أحد، مع أن األحكام تخ ؟اإلرث
اإلسالم، على شريعة  تقسم على قسم ))وأيما دار أو أر  أدركها اإلسالم ولم تقسم فهي على قسم اإلسالم((

جل -تقسم على قسمة هللا  هللا، مات مورثهم قبل اإلسالم، تركت تركته لم تقسم حتى جاء اإلسالم فإنها حينئذ  



وحرمت األنثى مثال ، وخص  ،للذكر مثل حظ األنثيين، يعني لو قسمت قبل اإلسالم ،في كتابه بين الورثة -وعال
مقتضى الحديث، نعم، ولو قسمت  ؟ات، يعني يترك على قسم الجاهليةوحرم البن ،بها الذكور، وحرمت الزوجة

فإن القسم  ،وأعطي الذكر نصف نصيب األنثى على عكس ما هو عليه في اإلسالم ،األموال في الجاهلية
عليه الصالة -مقتضى الحديث يدل على أنه يجرى على ما كان عليه، والواقع يشهد بذلك، ما عرف أن النبي 

فهي على قسم  ؟وكيف ملك هذا الرقيق ؟أبدا ، وكيف ملك هذه الدار ؟ل أحدا  كيف قسمت أموالهسأ -والسالم
يعني  ،ثم بعد ذلك جاء اإلسالم قبل قسمتها ،ورقيق ،وعين اإلسالم، مات المورث، وترك أمواال  ودورا  وأراض  

 تأخرت قسمتها لنزاع أو شقاق.
 .....طالب:

 .-جل وعال-م ولما تقسم فإنها تقسم على ضوء ما شرع هللا إذا جاء اإلسال فإنها تقسم حينئذ  
 "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: فيمن هلك وترك أمواال  بالعالية والسالفة، أن البعل ال يقسم مع النضح"

 نعم؟
 ال الرسالة؟ا  بالنسبة لإلسالم الدار و  طالب: أحسن هللا إليك:

ن كانوا مسلمين فيحكم فيهم بشرع وتحاكمو  ،المقصود الرسالة بعد مجيء اإلسالم ا إلينا إذا كانوا غير مسلمين، وا 
 هللا.

 .طالب: ال يجرى عليهم..
ما المقصود بالجاهلية؟ المقصود بالجاهلية ما كان قبل اإلسالم، الفترة التي كانت قبل اإلسالم، وبعضهم يقول: 

امهم على ضوء أعرافهم، ومن يتدينون بدين إن هذا يخص الوثنيين غير المتدينين بدين، فإن الوثنيين تجرى أحك
فإنهم يردون إلى أديانهم، لكن الحديث عام، يعني يهودي قسم أمواله بينه وبين مشاركيه في اإلرث على غير 

 كيفما اتفقوا واصطلحواشريعته، فإنه يرد إلى شريعته؛ ألنه يتدين بدين، لكن الحديث عام، يجرى على 
 كالجاهلية.

 ......طالب:
ان قبل اإلسالم، ن المراد بالجاهلية وهو قول األكثر ما كفيها أهل العلم، فمنهم من يقول: إالمسألة يختلف  هذه

 -مارضي هللا عنه-ن المراد بالجاهلية ما كان قبل الهجرة، ويروون في ذلك أن ابن عباس ومنهم من يقول: إ
في الجاهلية، وابن عباس  :هذا، المقصود أنه قالأو شيئا  من  ا  اسقني ماء :قال له أبوه وهو بمكة في الجاهلية

صغير ما أدرك الجاهلية، إنما ولد في الشعب، فيستدلون بهذا على أن الحكم بعد الهجرة يختلف عن الحكم 
 قبلها، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجاهلية ما كان قبل اإلسالم.

جهة عالية  ،يعني جهتان بالمدينة بالعالية والسافلة" "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول فيمن هلك وترك أمواال  
ما يشرب  :البعل "إن البعل ال يقسم مع النضح"والعوالي معروفة بالمدينة، والسافلة تقابل العالية  ،وجهة سالفة

ما يسقى بالنواضح، يسقى بكلفة ومؤونة، هذا ال يقسم مع هذا، لماذا؟ ألن الواجب في  :الماء بعروقه، والنضح
ظلمنا  ا هذا مع هذاذا غير الواجب في هذا، بالبعل يجب العشر، وبالنضح يجب نصف العشر، فإذا قسمنه

ال يعدوهم، إذا رضوا  صاحب هذا، وزدنا صاحب هذا، إال أن يرضى أهله بذلك، فإذا رضوا فإن األمر حينئذ  



ن البعل يقسم مع العين، البعل يقسم مع ال فإن األمر حينئذ   عين، يعني يقسم مع الدراهم والدنانير، ال يعدوهم، وا 
إذا كانت العلة في عدم قسم البعل مع النضح اختالف الواجب في البعل والنضح، فإن االختالف ظاهر؛ بل 
أظهر منه، أظهر في العين منه في النضح؛ ألنه يجب بالنضح نصف العشر، وبالعين ربع العشر، بالعين يجب 

والتفريق ظاهر في عدم  ،ر أو غيرها، نعم، على كل حال هذا كالمهو ن العشإذا كان مإال ربع العشر، اللهم 
ضم ما كان بعال  مع النضح ظاهر، لكن ظهوره وقسمته مع العين هذا محل إشكال، إذا قلنا: إن السبب في ذلك 

ل في ألن صاحب البع ؛هو ما ذكر، اختالف الواجب فيهما، فإذا ضممنا البعل مع العين ال شك أن هذا يتضرر
وصاحب العين يجب عليه ربع العشر، أقل مما يجب بالنضح، إذا كان يشبهها، وجه  ،األصل يجب عليه العشر

 الشبه؟ ما وجه الشبه؟ إمكان وجه الشبه؟
 طالب:.......

 ؟هاه
 ..طالب: إذا كان عرو .

 مع العين في العلة التي ذكرناها. ا  كبير  ا  إن البعل يختلف اختالف :قلنا
 كانت....طالب: إذا 

انتهينا من النضح، النضح انتهى الكالم فيه، اآلن الكالم في البعل مع العين، مع األموال، يعني ضم  ،ال ال
البعل مع العين، متى يتم التشابه بينهما؟ وجه التفريق هنا بين النضح والبعل إذا كان السبب في عدم الضم 

ن كان النظر في ذلك بعد إخراج الزكاة يختلف النضح  ،بالزكاة فظهوره في العين أكثر، إذا كان هذا هو السب وا 
 ويشترك البعل مع العين، متى؟  ،مع البعل، ويختلف النضح مع العين

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب: إذا وجده في الكنز.
 في الركاز الخمس، صار أشد.

 طالب:......
ذا نظرنا شوف، اآلن إذا نظرنا إلى الزكاة وجدناها متفاوتة بين األمور الث الثة، فال يضم بعضها إلى بعض، وا 

ألنها أموال تقسم، فما كان بعال  فهو مال خالص،  ؛أصال   أو أنها ال ينظر إلى الزكاة ،إخراج الزكاة إليها بعد
وفيه النضح، فهل يدخل النضح في  الزرعمال خالص كالعين جاهز، ما فيه تبعات، بينما ما كان نضحا  فيه 

باعتبار أنه مال غير مصفى، يعني البعل مال  ؟أو تستثنى النواضح ،أن نضمها إلى العين اإلضافة إذا أردنا
ما له توابع، وقد تكون النواضح مستأجرة، نعم، قد تكون النواضح مستأجرة، نعم إذا كان ملك  ،في حكم المصفى

 ويه المكان، فيضافمع جميع ما يح ،لصاحبها، نعم، ممكن أن يقوم الجميع، الزرع مع األرض مع النواضح
 ؟إضافتها أو اقترانها بالعين فكيف يتم والمال ال يستغني عنهاتقسم، أما إذا كان النواضح مستأجرة إلى العين، و 

ال ما هو بواضح؟ البعل مال خالص ما فيه شوائب، لكن النضح ما يسقى ا  من هذه الحيثية يتبين الفرق، واضح و 
يها، احتمال أن تكون هذه النواضح ليست ملكا  لصاحب األرض، بالنضح، النواضح اإلبل التي يستقى عل



إلى هذه النواضح،  ألنه بحاجة استقام؛دون هذه النواضح ما  مستأجرة، والمال يحتاج إليها، فإذا قوم المال بمفرده
ذا قومت النواضح معه ليست ملكا  لصاحبها، لصاحب األرض، وهنا يتبين الفرق، اآلن عندك التركة فيها  وا 

عشر سيارات دفعت قيمتها  ،سيارات، منها ما دفعت قيمتها وصارت ملكا  لصاحبها، ومنها ما بقي فيه أقساط
تضم هذه  :وبقي شيء يسير، هل نقول ،وسدد البعض ،كيتها إلى صاحبها، وعشر أخذها باألقساطوحولت مل

ألن فيها تبعات،  من األقساط؛يمكن تقسم، حتى تحرر  السيارات إلى بعض؟ من أجل أن تقسم بين الورثة؟ ما
 فما فيه تبعة ما يمكن أن يضم إلى الخالص من أجل القسمة.

 ..طالب:.....
 أنت تبي تقسم سيارات، هذه يمكن قسمتها. ، ما دام فيها شوائب فيكون على..،ال، ال

 ..طالب:.....
وتعطي عمرو سيارة  ،ا أقساطهذا على التراضي، إذا رضوا بذلك ما فيه إشكال، لكن كيف تعطي زيد سيارة فيه

، افترض أن عند الميت قطعتين من األرض متساويتين من كل وجه،  وخلف ولدين ئمحررة، وتعطي كذا ما تج
وتعطي  ،والثانية محررة تعطي هذا المرهونة ،بدينمرهونة لكن واحدة  ،لكل واحد قطعة أرض إذا كانتا محررتين

سم بينهما؟ ما تنضم هذه إلى هذه، فالذي فيه إشكال ما يمكن يضم تضم واحدة إلى األخرى وتق ؟هذا المحررة
  .ألنه يتضرر الشريك الذي يؤول إليه ما فيه إشكال ؛إلى ما ال إشكال فيه

"إذا كان يشبهها، وأن األموال إذا كانت بأر  واحدة الذي بينهما متقارب أن يقام كل مال منها ثم يقسم 
 ، ثم يقسم بينهمفإنه يقام كل مال منها ،موال بأرض واحدة، الذي بينهما متقاربيعني متشابهة، إذا كانت أ بينهم"

خلف بيت بالرياض، ونفس المخطط مطبق بالخرج، لزوجة أخرى كان بالخرج،  "والمساكن والدور بهذه المنزلة"
مهم بذلك؟ لز ..، كل واحد يأخذ واحد؟ نيلزمك أن تأخذ :ونفس المخطط مطبق بمكة هل نقول لألوالد الثالثة

والذي في الرياض مفترض أن يكون ضعف قيمة ما بالخرج، والذي مكة يفترض أن يكون ضعف ما كان 
بالرياض، وهذا ظلم للورثة، لماذا؟ ألنها ال تتشابه، واألموال إذا كانت بأرض واحدة، الذي بينهما متقارب، لكن 

بخالف ما إذا كانت الدور ة ما تفرق كثير، لو كان في مخطط واحد، ببلك واحد، ثالث فلل متقاربة، والمسأل
  متباعدة.

 "فالذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها، ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة" 
ذا كان ال يتم إال بالقرعة يقرع بينهم إذا كان الفرق يسير، إذا كان الفرق  ،على كل حال الرضا أمر ال بد منه، وا 

 ،رنا بهانظفترض أن الدور الثالث الذي ال يمكن احتماله، ا رق كبير فإنه حينئذ  اه، أما إذا كان الفيمكن احتمال
ال،  :األول أبي اللي بمكة، قال أنا ما بي اللي بالخرج، أنا :أو مثلنا بها بالرياض وبالخرج وبمكة اآلن الثالث قال

ثم بعد ذلك تحسب على  ،هذه الدور كل دار بما يناسبهاعمل؟ تقوم كيف ي   ،أنا أبي اللي بالرياض وهكذا، تشاكلوا
أنا باسكن  ،الورثة بهذا، شخص قال: أنا أريد واحدة من هذه الدور التي بالرياض مثال ، قال الثاني: ال أنا أريدها

تباع هذه الدور وتقسم عليهم، على  ،أو العكس، ثم لم يرض كل واحد بالتقويم ، ما لي عالقة بمكةبالرياض
س أنها أموال، إذا لم يمكن قسمتها، حرج عليها شهر شهرين ثالثة ما سيمت، العقار كاسد، ثم بعد ذلك أسا

 رضوا بالقسمة األمر ال يعدوهم.



 ، وتقوم المختلفات، نعم.على كل حال مثل هذه األمور يضم المتشابهات
 أحسن هللا إليك.

 والحريسة القضاء في الضواري  :باب
رضي هللا -أن ناقة للبراء بن عازب  بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصةا حدثني يحيى عن مالك عن

أن على أهل الحوائ   -صلى هللا عليه وسلم-فأفسدت فيه، فقضى رسول هللا  ،دخلت حائ  رجل -تعالى عنه
 أهلها. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على ،حفظها بالنهار

ن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا  لحاطب سرقوا ناقة وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ع
فأمر عمر كثير بن  ،-رضي هللا تعالى عنه-بن الخطاب ، فرفع ذلك إلى عمر فانتحروها ،لرجل من مزينة

الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: وهللا ألغرمنكم غرما  يشق عليك، ثم قال 
ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت وهللا أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة للمزني: كم 

  .درهم
مر الناس ى أولكن مض ،ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمةقال يحيى: سمعت مالكا  يقول: و 

 عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.
 : -رحمه هللا تعالى-ف يقول المؤل

 باب: القضاء في الضواري والحريسة
الضواري: هي البهائم التي تعدو على أموال الناس فتفسدها، الضواري هي التي تعدو على أموال الناس 

بمعنى  ،وقد تصول على األنفس، هذه ضواري، عوادي، والحريسة فعيلة ،فتفسدها، وقد تصول على األموال
أو تمتنع بالجبل، يعني تحرس نفسها بالجبل، فتسمى حريسة  ،إما أن يحرسها صاحبها ،رسمفعولة، التي هي تح

الجبل على ما سيأتي، في المصباح يقول: حريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من 
 الجبل.
لبراء بن عازب دخلت "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة ل :يقول

أن على أهل الحوائ  حفظها بالنهار، وأن  -صلى هللا عليه وسلم-حائ  رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول هللا 
الخبر مرسل، جهة اإلرسال أن التابعي يحكي قصة لم يشهدها،  ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"

ن عازب أن... اتصل خالص انتهى اإلشكال، يعني مثلما عن البراء ب :أن ناقة للبراء بن عازب، لكن لو قال
قال: عن شهاب بن سعد بن محيصة عن  -ابن شهاب-فلو أن الراوي  (عن)و (أن)ذكرناه مثاال  للتفريق بين 

ن ناقة للبراء بن عازب فعلت كذا في عهد النبي ، قلنا: الخبر متصل، ما دام قال: إالبراء بن عازب أن ناقة له
وهو لم يدركه يكون الخبر مرسال ، يعني منقطع، يقول ابن عبد البر: والحديث من  ،-ة والسالمعليه الصال-

على كل حال هو موصول عند غير  ،وتلقاه أهل الحجاز بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة ،مراسل الثقات
 اإلمام مالك، موصول عند غيره.

"دخلت حائ  رجل يقول:  ،لت بيتا  مفتوحا  بابه فأفسدتأو دخ ،الحكم إذا دخلت الدابة إلى مزرعة فأفسدت
ألن الغالب أن  أن على أهل الحوائ  حفظها بالنهار" -صلى هللا عليه وسلم-فأفسدت فيه، فقضى رسول هللا 



"وأن ما أفسدت المواشي  ألن على أهلها حفظها "وأن ما أفسدت المواشي بالليل" الدواب تترك لترعى بالنهار
يعني مضمون يضمنه أهلها، الحكم ظاهر، والمسألة في الزروع واألموال تهون عند  على أهلها" بالليل ضامن

ثم قطع الطريق عليه جمل بالنهار، هل نقول: إن  ،إتالف األرواح في الطرق، شخص يمشي السرعة المعتادة
كثيرة، يعني حوادث وكثيرة ليست بالقليلة  ،وقل مثل هذا بالليل، يعني هذه نوازل ؟صاحب الجمل ال يضمن

قليلة، هل نفرق على ضوء ما جاء في هذا الحديث أن على أهل األموال حفظها بالنهار، وعليه أن يحتاط لهذه 
 ،ال سيما وأن ضوء النهار يسعفه في رؤيتها، فإذا افترضنا أن شخصا  يسير السرعة المعتادة ؟السيارات بالنهار

 السيارة، ومات الجمل أيضا ، الضمان على من؟ مات صاحب ،ثم قطع الطريق عليه جمل، فمات
 طالب:.......

 نهار اآلن.
 طالب: على صاحب السيارة.

 على صاحب السيارة يضمن الجمل. :إذا طبقنا الحديث قلنا
 طالب: الطرقات ليست مرعى.

نها ال تروح إال إ :تروح للمرعى وغيره، لو قلنا ،هي بعد ذلك تتصرف ،وال يؤاخذ على تركها ،هو إذا تركها للرعي
ع إذا أفسدتها بالنهار التي فيها النص ار ألنه عليه حراستها أن ال تخرج عن المرعى، والمز  : يضمنها؛للمرعى قلنا

ليست من المرعى، وقضايا كثيرة من هذا النوع، الحادث إما أن يكون بالليل أو بالنهار، إذا أردنا أن نطبق 
 الحديث قلنا: ما على صاحب الجمل شيء.

 طالب:.......
 ال بد من السرعة المحددة.

 طالب: خرج عليه الجمل وصاحب الجمل هو الضامن.
 ،مسألة تنظر شخص السرعة المحددة سبعون كيال  في الساعة، يعني خط مزدوج محددين السرعة سبعينالاآلن 

 وهذا يمشي مائة وخمسين فاعترض له جمل بالليل من الذي يضمن؟
وتعدى هو في السرعة  ،جمل هو الذي يضمن، لكن لما فرط صاحب السيارة... صاحب ال.طالب: نقول

هو السيارة ...... ألن صاحب السيارة هو الذي تعدى على الجمل بالسرعة الزائدة، إذن صاحب .الزائدة
من فوخرج عليه الجمل  ،األصل أنه يسير بالسبعينن الضامن ألنه هو الذي تعدى بالسرعة الزائدة.... أل 

 من؟الذي يض
))العجماء  :معروف على صاحب الجمل حفظه، يضمن، عندنا أيضا  حديث له أثر كبير في هذه المسائل

 يعني جرحها هدر. جبار((
ألنها غير مكلفة، يعني هدر ما يضمن ما تتلفه،  جرحها جبار، يعني ما تتلفه جبار؛ العجماء جبار، يعني

 والحديث في الصحيحين.
 طالب:.......

 



ما ألحد كالم،  ،وصارت مرفقا  عاما  للناس كلهم ،كالم، هذه الطرق إذا اعتمدت من قبل ولي األمر ال، ما ألحد
 ال ينظر إلى كالمهم. ،؟ ال ال..تأتي بمراعيهم وال من

يعني األصل في المسألة األخيرة أنها على صاحب الجمل؛ ألن عليه حفظه، وهذا الذي ضاعف السرعة مباشر 
النسبة لقتل الجمل مباشر، وبالنسبة لقتل نفسه متسبب، ومعروف أن المباشرة تقضي على للقتل أو متسبب؟ هو ب

وقال: اقتل فالن  ا  لو أن كبيرا  مكلفا  أعطى صبيا  مسدس لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، يعني ،أثر التسبب
ب، يعود األمر على المتسبب، وال يمكن أن يقتل ويقاد به، من الذي يقاد به؟ المتسب ،وقتله، المباشر غير مكلف

يعني هذه القضايا ينتابها ما ينتابها من المؤثرات على الطرفين، فاألصل أن على أهل المواشي أن يحفظوها 
ألن األصل بالمواشي أن ترسل لترعى في النهار، ولو كلف  أهل األموال أن يحفظونها بالنهار؛وعلى  ،بالليل

صلى هللا -"فقضى رسول هللا كيف ترعى وهي محفوظة؟ والحديث يقول:  أهلها حفظها بالنهار لتضرروا بذلك،
، كل شيء حفظه بما يناسبهيستطيعون حفظها، و  نعم أن على أهل الحوائ  حفظها بالنهار" -عليه وسلم

 يعني أن أهلها يضمنون، نعم؟ "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" كالحرز
 ي النهار؟طالب: حادث الجمل لو كان ف

 ؟المسألة األخيرة
 فلو كان في النهار؟ الليلطالب: أنتم ذكرتم 

 ؟المسألة األخيرة اللي يمشي مائة وخمسين
 ...النهار سواء مائة وخمسين أو مائة وعشرين،طالب: 

 المسألة األولى؟
 طالب: نعم.

 بالنهار. شخص يمشي في طريقه بالسرعة المعتادة على ما قرر لمثل هذا الخط، فاعترضه جمل
أوال : من المقرر المعروف أن الدم ال يذهب هدرا ، دم المسلم ال يذهب هدرا ، وفي قصة القسامة لما وجد عبد 

: يحلفون، يعني -السالمعليه الصالة و -الرحمن بن سهل مقتول، في قصة القسامة المعروفة، وقال النبي 
قالوا: ال، كيف نحلف ونحن ما شهدنا وال  كم؟((وتستحقون دم صاحب ،))تحلفون خمسين يمينا  اليهود، قال: 

عليه -دفع النبي فقالوا: ما نقبل أيمان يهود،  ))يحلف يهود خمسون يمنيا  ويبرؤون((ما نحلف، قال:  ،حضرنا
ديته من بيت المال، في مثل هذه الصورة وحوادث السيارات فيها إشكاالت كبيرة، قد يكون  -الصالة والسالم

وذاك مخطئ من جهة، هذا مثل  ،قد يقسم، هذا مخطئ من جهة ،على جهة من الجهاتبمحض ليس الخطأ 
قصة التي ذكرناها، هذا أخطأ في السرعة، محدد له سبعين مشى مائة وخمسين، وهذا عليه حفظ الماشية ال

 على من؟ ؟بالليل وما حفظها، فماذا عن الدية والكفارة
 ال ما تجزأ؟ا  طالب: وهل تجزأ و 

 ؟هاه
 لكفارة....طالب: ا



 في مثل هذه المسائل ال شك أن االجتهاد في كل مسألة بما يحتف بها، يبقى أن األصل أن :معروف، نقول
 على أهل األموال الحفظ بالنهار.

 ...طالب: هل النص يخص.
 األموال... ،األموال

 طالب:..... ثم خب  البعير أو ضرب البعير في.... يعني أضمن؟
 بالليل أو بالنهار؟

 ب:. بالنهار.طال
 بالنهار هدر، هدر، على ضوء الحديث هدر.

 ...طالب: لكن أنا أقصد التنصيص على أهل الحوائ 
أهل الحوائط قضية هي األصل في المسألة، يعني هي سبب الحديث، وما عداها افترض أنك صاحب حانوت، 

 الباقي. وخرب ،دكان دخل بعير وضف كل اللي عندك من المسكرات وغيرها، أو أكل فواكه
 طالب: يضمن صاحب الد...

وبالليل يضمن صاحب البهيمة، يعني الحديث ما فيه  ،ال، يا أخي يحفظ دكانه بالنهار، يحفظ دكانه، بالنهار
أو تفريط الثاني، أو تفريط  ،إشكال، لكن اإلشكال يأتي مما يحتف ببعض القضايا، من تفريط صاحب اإلبل

 الطرفين.
 طالب:.... الحراسة.

 ما دام عليه حفظ يقام عليه، قام عليه حائط. ،دال ب
 الناس يفلحون بالنهار. الب: النهار يفلحون الناس يا شيخ،ط

 كل واحد منكم مكلف بحراسة حقله.
 .......طالب:

 ال وبعدين هو موجود يشتغل بالنهار.
 .......طالب:

ارة كان له وجه، أنت رجعت إلى أنت لو خليت إشكالك في السي "-صلى هللا عليه وسلم-"فقضى رسول هللا 
حائط  على أهل الحوائ  حفظها بالنهار" -صلى هللا عليه وسلم-"فقضى رسول هللا  ، وفيها النصالمزارع
 شقص من حائط، عشرات الحوائط عليها حفظها. ،واحد

 ....طالب: أنا أفهم من كلمة الحائ .
ال  ،ال يحرسها، ال ،دين طويلة ما يؤثر بها الجملالنخيل ما يؤثر به الجمل، إذا صارت عياتبي حائط،  ال ما

 ،لكي ترعى ؛األصل أن الدواب تهمل بالنهار ،هذا النص محكم ما فيه إشكال، له حكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة
 تحرس يا أخي.و  ....وبالليل

 طالب: وعادة الناس ما زالت تطلق بهائمها بالنهار.
 لحواري تمشي.حتى كانت إلى عهد قريب في ا ،معروف ،معروف



 طالب:.......
 احفظ حقلك. ،احفظ

 طالب:.......
 احفظ حقك، بالنهار عليك الحفظ، وبالليل على صاحب الماشية الحفظ.

وما زالت تدرس  ،أما بالنسبة للقضايا التي فيها إشكال "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"
 ألن هذا من اختصاصهم. م يعني؛، فلن يذكر الحكمثل الذي أنا ذكرت ،بالمحاكم

 طالب: حادث النهار.
حادث النهار شخص يمشي مائة وعشرين السرعة المقررة فاعترضه جمل، وجد فتحة بالشبك ودخل واعترضه، 

أن الذي يمشي السرعة المحددة  ، في الغالب...؟ وعلى اإلنسان في النهار يحرص))العجماء جبار(( :هل نقول
أو يضره  ،هذه من جهة، فإذا رأى ما يؤثر عليه ،، النهار السائق يرى ما أمامه..بهولو اصطدم بما اصطدم 

هدأ السرعة، خفف السرعة، إذا كان السرعة المحددة، لكن اإلشكال إذا حدد له مائة وعشرين صار مائة 
 ا النوع.وأكثر الحوادث من هذ ،على كل حال بيروح، وال يمكن أن يتالفى في مثل هذا ،وثمانين، ما يمديه

 ..العجماء. ... في حديثطالب:.
إيه إذا لم يكن على صاحبها حفظها، يعني ما أتلفته بالنهار جبار، هو إذا عرف أن فالنا  من الناس اعتدى 

 ال شك أنه يضمن، يضمن بما ترتب على هذه الفتحة. .،..وغلب على ظنه أن اإلبل ،وفتح هذه الفتحة
وة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا  لحاطب "وحدثني مالك عن هشام بن عر : قال

"فرفع ذلك روها وأكلوها يعني نح "أن رقيقا  لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها" رقيق جمع سرقوا"
أنهم سرقوا من  ألنهم سرقوا، واألصل إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم"

"ثم قال عمر: أراك  ا الحكم األصلياكتمال الشروط، أمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، هذحرز، مع 
 ...فسكت "أراك تجيعهم" قاله لحاطب، وحاطب معروف أنه بدري  تجيعهم"

 طالب:.......
 إيه. ،بدري من أهل بدر
 طالب: ترك القطع.

عام  ،في عام المجاعة -رضي هللا عنه-عمر  "ثم قال عمر: وهللا ألغرمنك غرما  يشق عليك"ترك القطع 
ألن المجاعة تدرأ الحد، الحاجة الشديدة تدرأ الحد، يعني شخص يكاد  ، ما قطع في السرقة؛الرمادة كما يقولون 

 أو بطعام له يأكل، مع نية الضمان. ،وظفر بمال لزيد من الناس ،أن يهلك
فكان الجواب من  "أراك تجيعهم"ثم بعد ذلك قال عمر: أمر أن تقطع أيديهم،  بل ،أراد عمر أن..حال على كل 

"ثم قال عمر: وهللا ألغرمنك غرما  يشق  م عام مجاعة، والمجاعة تدرأ الحدحاطب اإلقرار، أنه يجيعهم؛ ألن العا
ينتقل الحكم إلى المتسبب؛ ألن المباشر  ،اآلن عندنا المباشر الرقيق، والمتسبب سيده، المباشر معذور عليك"
"ثم قال عمر: وهللا ألغرمنك غرما  يشق عليك، ثم  أجاعه ينتقل إليه الحكم ر بالجوع، لكن المتسبب الذيمعذو 

 يعني قيمتها تسام قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال: المزني: قد كنت وهللا أمنعها من أربعمائة مائة درهم"



ضعف القيمة، يعني إذا  أعطه ثمانمائة درهم": -يعني لحاطب- "فقال عمر درهم، وال يبيعها بأربعمائة أربعمائة
ألنه  ؛-رضي هللا عنه-فإن الحق ال يضيع، والتغريم بالضعف اجتهاد من عمر  ،درء الحد لسبب من األسباب

 ودرء الحد ال شك أن له مدخل في القضية. ،يردع مثل هذا؛ ألن هذا الذي تسبب في هذه السرقة
 طالب: نفذ الحد؟
  ...عمر: أراك تجيعهم" "فقال ال ما نفذ وقف
 طالب:.......

قال: ال تقطع أيديهم؛ ألن غلب على ظنه أنهم يجوعون، فقال: أراك  صلتأرسل في أثره، أثر كثير بن ال ،وقف
تهم للبعير الحكم وسرق ،سكت، ما قال: ال ما أجيعهم، لو كان ما يجيعهم، لو كانوا شبعانيين ،تجيعهم، فوافق

أعطه  ضاعف عليه القيمة، نعم، -رضي هللا عنه-ن وال لعالن، المقصود أن عمر لفالال  الشرعي ما يعطل
بل عقوبة بالمال، والعقوبة بالمال مما يختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه ال  ،ثمانمائة درهم، هذه عقوبة

ل فالن بغير ى على ماتجوز العقوبة بالمال، وعندهم النصوص التي تمنع أن يؤخذ من مال فالن، أو يستول
ومنهم من يقول:  ،هؤالء يمنعون العقوبة بالمال ))ال يحل مال امرئ إال بطيبة نفس منه((و طيب نفس منه

رضي هللا -عمر  ))فإن آخذوها وشطر ماله((العقوبة بالمال من باب التعزير جائزة، والذي يمتنع من دفع الزكاة 
  ، فقال: أعطه ثمانمائة درهم.ضاعف القيمة -عنه
 .ال يحيى: سمعت مالكا  يقول: وليس على هذا العمل عندنا""ق

 طالب:.......
 .ا  رآه ولو كان بدريتعزير رآه عمر مجتهدا  في ذلك،  هذه حقوق الناس هذه، هذا حد، هذاال ما...... 
 طالب:.......

 يسرقون. .......
 طالب: ال.

 ؟غرامة المثل
 طالب:.......

 ضي المزني، ومع ذلك الردع ال بد منه، مثل هذا للزجر.لكن لو كانت أربعمائة ما ر  ،إيه
العمل عندهم يعني في المدينة،  "سمعت مالكا  يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة"يقول: 

ذا كان فمن يعمل بها؟ وهو الحاكم على المدينة؟ كيف يخالف أهل المدينة  أهل المدينة ال يعملون بسنة عمر وا 
يعني عنده في اجتهاده؛ ألن ممن ال يرى التعزير  "وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة"سنة عمر؟ 

يعني  "ولكن مضى الناس أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها"بالمال 
، كما هو قول جمع من أهل العلم، أربعمائة فقط من غير زيادة، والزيادة ال تجوز إال بطيب نفس من صاحبها

ذا كان المال يردع ،والمسألة خالفية ألن بعض الناس ال يردعه إال األخذ من ماله، فإذا كان يرتدع باألخذ  ؛وا 
 من ماله فجاء ما يدل على ذلك.

 طالب:.......



كما  ،وبلغت الحدود اإلمام ،ةإنما يدرأ الحد، يدرأه اإلمام، يدرأه للشبهة، إنما يدرأ للشبهة، أما إذا لم يوجد شبه
أما إذا وجدت شبهة يمكن أن يدرأ بها الحد كما فعل عمر يدرأ،  ))فإن عفا فال عفا هللا عنه(( :جاء في الخبر

 ؟وجاء األمر بذلك، نعم
 األظهر في التعزيز بالمال؟ طالب: أحسن هللا إليك:

 يردعه إال ذلك؛ ألن بعض الناس مستعد أللف وهللا إذا كان ال يجدي في هذا الشخص إال أن يؤخذ من ماله وال
 وال يؤخذ منه ألف ريال، مثل هذا يعزر بالمال. ،جلدة

 طالب: التعويضات المالية يا شيخ؟
 إيش فيها؟

 طالب:.......
 العكس يعني؟

 فيطالب في هذه الفترة مراجعة المحاكم وكذا. ،طالب: ال مثال  يطالب بحقه فترة طويلة من الزمن
 رر؟ألنه متض

 طالب: متضرر.
 ن الضرر يزال.ال شك أ

 طالب:.......
هل يكتفى بالسرقة أو  ؟ال ما يضمنا  هل يضمن المسروق و  -حد السرقة- ، إذا أقيم الحدهذا أصل مسألة السرقة

 .. فالقطع هلل، والحق للمخلوق، نعم......قد يقول صاحب السرقة: أنا ال تقطعوني ؟يرد المسروق 
 أحسن هللا إليك.

  البهائم من شيئا   أصاب فيمن القضاء :باب
 نقدص مدا قدر أصابها الذي على نأ البهائم من شيئا   أصاب فيمن عندنا األمر :يقول مالكا   سمعت :يحيى قال
  .ثمنها من
 أن ندهإف :يعقدره أو فيقتلده نفسده علدى فيخافده الرجدل علدى يصدول الجمدل فدي يقدول مالكدا   وسدمعت :يحيى قال
  .للجمل ضامن فهو مقالته إال بينة له تقم لم نا  و  ،عليه غرم فال عليه وصال أراده نهأ على بينة له كانت

 : -رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف 
  قضاء فيمن أصاب شيئا  من البهائمباب: ال

 وفي حكمها بقية األموال.
"فيمن أصاب شيئا   المدينةجتهاده الموافق لعمل أهل يعني في ا "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا"

أو  ،وأمامه جمل ،يعني يمشي بسيارته مثال   من البهائم أن على الذي على أصابها قدر ما نقص من ثمنها"
يدفع قدر ما  فانكسرت رجلها مثال ، حينئذ   ،أو بمؤخرتها ،أو ما أشبه ذلك، ضربها بمقدمة السيارة ،أو بقرة ،شاة

  ، ثم يدفع األرش.ثم تقوم معيبة ،أصابها من نقص، يعني تقوم سليمة



"قال يحيى: وسمعت مالكا  يقول في الجمل يصول على الرجل فيخاف على نفسه فيقتله أو يعقره: فإنه إن 
ن لم تقم له بينة إال مقالته فهو ضامن للجمل" إذا  كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فال غرم عليه، وا 

ن لم تقم البينة فهو يضمن، إذا دافع عن نفسه حينئذ   قامت البينة على أنه أراده فإنه واألصل أن  ،هدر، وا 
ى ذلك إلى قلته فإنه يقتله، ولو كان آدميا ، يعني الدفاع ، ولو أدالصائل إنما يدفع باألسهل، إذا لم يندفع باألسهل

ن قتل فالمقتول هدر ))ومن قتل دون نفسه فهو شهيد((عن النفس ال شك أنه مطلوب  ذا قامت البينة بذلك، إ ،وا 
ال بد من قيام البينة؛ ألن بعض الناس قد يكون بينه وبين زيد خصومة أو مشاحنة أو منافسة على أمر من 

 ، أو يريد زوجته فقتله.فإذا أدخله في بيته ادعى أنه دخل بغير إذنه يريده ،ثم يدعوه إلى وليمة ،أمور الدنيا
 طالب:.......

 ؟هاه
ال فاألصل أنه دخل بيته يعني هناك يقبل قوله أو ال بد  من البينة؟ ال بد من البينة، لوجود مثل هذا االحتمال، وا 

ه معه مفتاح لبيت شخص، وهو ليس من أهل البلد صديق -هذه قضية حادثة-أن يعمل بها، شخص قرائن يمكن 
ودخل فإذا  ،فتح الشقةأعزب، جاء على العادة و  الشقة وارتاح فيها؛ ألن صاحب الشقةفتح إذا جاء إلى بلده 

مسدس لصاحب الشقة عبث به فقتل نفسه، هذه دعوى صاحب الشقة، لكن هل تقبل الدعوى بأنه جاء وعبث 
ال ال  ؟بالمسدس وقتل نفسه، أو االحتمال الثاني أنه هو الذي قتله وادعى هذه الدعوى  بد من قيام البينة، وا 

فال بد من قيام البينات التي يقوم بها  هم((ال آخرين ودماءلو أعطي الناس بدعواهم الدعى أناس أمو )) الدعاوى 
  .الحق

يعني دون القتل، يضرب رجله بشيء إلى أن يأمن من شره، وهذا في  "فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره"
هل يبدأ بقتله في رأسه أو  ،ال شك أنه يبدأ باألسهل، المصول عليه معه مسدس ،وفي اآلدمي الصائل ،الجمل
التي هي الوسيلة لهذا الصائل، المقصود أنه يدفع  ، أو باليدقلبه، أو يبدأ بالرجل مثال ، نعم يبدأ بالرجلفي 

ن لم تكن له بينة إال المقالة، مقالته ودعو  ،باألسهل، فإن لم يجد إال األشد ه فإنه ا وقامت البينة بذلك فهو هدر، وا 
 يضمن، نعم. حينئذ  

 أحسن هللا إليك.
 يعطى العمال يماباب: القضاء ف

 بهذا آمرك لم :الثوب صاحب فقال ،فصبغه ،يصبغه ثوبا   الغسال إلى دفع فيمن يقول مالكا   سمعت :يحيى قال
 مثل والصائغ ،ذلك مثل والخياط ،ذلك في مصدق الغسال فإن ،بذلك أمرتني أنت بل :الغسال وقال ،الصبغ
 صاحب وليحلف ؛ذلك في قولهم يجوز فال ،مثله في ن يستعملو ال بأمر يأتوا أن إال ،ذلك على ويحلفون  ،ذلك

  .الصباغ حلف يحلف نأ وأبى ردها فإن الثوب
 الذي يلبسه حتى آخر رجل إلى فيدفعه ،به فيخطئ الثوب إليه يدفع الصباغ في يقول مالكا   وسمعت :قال

 إليه فعدُ  الذي الثوب لبس إذا وذلك ،الثوب لصاحب الغسال ويغرم ،لبسه الذي على غرم ال نهإ :إياه أعطاه
 .له ضامن فهو ثوبه ليس نهأ يعرف وهو لبسه فإن ،له ليس بأنه معرفة غير على
 : -رحمه هللا-يقول 



 باب: القضاء فيما يعطى العمال 
، فلما وقلت: اصنع لي دالوب ،أعطيت نجار أخشاب ،من غسال أو صانع أو غير ذلك من أهل المهن والحرف

ب، فعملها ة وكرسي، ما الحكم؟ أعطيت الخياط قطعة قماش، قلت: اعملها لي ثو جئت فإذا به قد صنع ماس
فإذا به قد صبغه صبغ ال  ،ال كحليا  ال بني و ا  و  ،أو العكس، أعطيته يصبغ لك الثوب بلون مناسب أسود كوت

، من يقول: هو أمرني بهذا اللون، أعطاه ثوب رجل فصبغه بما يناسب النساء مثال   ؟يناسبك، فمن تقبل دعواه
 وهناك قرائن قد يرجح بها قول العامل والمحترف. ،هناك قرائن قد يرجح بها قول المدعي ؟تقبل دعواه

"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوبا  يصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا 
ثوب ال يالئم الرجال، قال: ال أو بس هذا، ، يقول: أنا ما ألمثال   اصبغ لون بني، فصبغه له بنفسجي الصبغ"

أعطى المجلد كتاب وقال: جلده لي باللون األسود فجلده بني، المسألة أخف من  أوأنت أمرتني، والثوب يختلف، 
  من اللون المطلوب كان األمر أخف. الثوب، وكلما قرب

لماذا رجح قول  ،والخياط مثله "لك"فإن الغسال مصدق في ذ ؟طيب البينة "قال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك"
 الغسال على قول صاحب الثوب؟

 طالب:.......
ألن صاحب الثوب مدعي، والغسال مدعى عليه، ولذا لو جاء بالصباغ مدعى عليه، وصاحب الثوب مدعي، 

ذلك، إذا وقالوا: ال، قال: أنا أريد بني فصبغه أزرق أو أسود أو ما أشبه  ،فلو جاء ببينة معه اثنين من زمالئه
  ، ال بد مع ذلك من يمينه.كل من يقبل قوله بغير بينة حال جاء ببينة يقبل قوله ببينة، وعلى كل

فلما جاء فصلها له  جاء بقطعة القماش فقال: فصلها لي ثوب، "فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك"
 ،ألن صاحب القماش مدعي دق الخياط؛أو ما أشبه ذلك، يص بدل الثوب، أو كوت، أو جوارب، ثالثة سراويل

وهذا مدعى عليه إال إذا كان هناك بينة؛ ألن بعض الناس حتى مع كونه مدعي بعض الناس يصدق ما في 
، أو سراويل أو فسبق لسانه مثال  فقال: كوت أو شيء من هذا ،نفسه، هو ذاهب على أساس أنه يخيطها ثوب

صلها كوت، ثم بعد ذلك ففقال:  ،يد خياطة األكوات دون الثيابأو عدل عن فكرته األولى لما رآه يج ما..،
لمدعي بينة، على كل حال في مثل هذا يصدق المدعى عليه إذا لم يكن مع ا ،ادعى أنه طلب منه يفصلها..

  مع يمين المدعى عليه.
 فصنعها خالخيل، اصنعها أسورة :الصائغ أعطيته المادة الخام من الذهب أو الفضة، فقلت "والصائغ مثل ذلك"

اصنع هذه المادة  :واألجرة واحدة، قال له ،فإنه يصدق، لكن إذا كان المطلوب أشد كلفة من المنفذ ،أو العكس
هل نقول: إن الصانع صنعها  ؟هل يختلف هذا عن هذا ،أو العكس ما هو أشد عليه، خالليلفصنعها  ،أسورة

مدعي بخالف ما إذا كان المطلوب أخف من المنفذ، فيكون هذا في جانب ال ؟أسهل عليه ؟أسورة ألنها أسهل
 فإنه ال مصلحة بوجه من الوجوه للصانع، فيكون ذلك مرجح في جانب الصانع.

 ؟طالب:... زيادة أجرة يا شيخ
 ة.دما طلب زيا ،هو ما طلب زيادة أجرة، ما طلب زيادة أجرة، هم متفقين على مبلغ من المال ،ال ال

 طالب:.......



أن األجرة خمسين ريال وخرجت  ما هو الخالف على األجرة، هم متفقين على ،متفقين على األجرةهم  ،ال، ال
ودخل  ،تفنن في التجليد ،ثم تفنن فيه ،وأعطيته اللون والقيمة ،أعطيته الكتاب بهذه الكيفية، شوف المجلد أنت

وهذه ال أقبلها أنا؛ ألن بعض  ،أمرتك ثم بعد ذلك قال: أنا وهللا ما ،عليه من المحسنات التي يطلبها جميع الناس
األذواق تختلف عن بعض، بعض الناس يبي سادة، ما فيه وال خطوط مثل هذه الذهبية، يبي سادة، وجاء وتفنن 

ويمين وألوان وتكت وأركان، قال: أنا ما أقبل هكذا بهذه الطريقة، وهذا أشق عليه  ،وجعل أحزمة ،وتذوق فيه
ال سيما إذا لم يدع أن هذا طلبه، لكن لو  ؟أعد التجليد من جديد :نقول م بهذا أوني، أشق على المجلد، يلز يع

 ادعى أن هذا طلبه القول قوله على ما في كالم اإلمام.
يعني كل من قبل قوله بغير بينة فإن ما يكون مع  "والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك"

ن تكون ، إنما تصلح لئن تكون ثوبا  طعة قماش ما تصلح لئلون في مثله، جاب قيمينه إال أن يأتوا بأمر ال يستعم
أو العكس، فإذا خاطه على غير ما  ،وال تصلح في عرف الناس كلهم أن تكون ثوب ،أو تصلح كوت ،سراويل

 يصلح له ضمنه.
 ...مثال  يصمم إعالن أو يرسم لوحة. ةإشكالي طالب: في

 إشكال. هذا ما فيه ،وما ال يصلح ،نظر فيما يصلح ليصمم وا، قال: هذا إذا كان على الخيار
 أنا تعبت عليها.... :طالب: يقول

 على شيء النماذج كذا. مولو تعبت إال إذا اتفقت
 طالب: ما فيه نموذج....

كل أنموذج بعشرين بالمائة من القيمة، فالذي يعجبك  ،أبا أصمم لك، أصمم لك خمسة نماذج :ال هذا يقول
 لقيمة كامل.تأخذه با

ذا ما أعجبني وال واحد منه  ا؟طالب: وا 
 أعجبك يصمم لك غيره، لكن إذا اتفقوا على شيء، ما يدفع شيء، إال إذا اتفقوا على شيء للعينات. إذا ما

ولو مع  ،يعني ال يمضي قولهم "ويحلفون على ذلك إال أن يأتوا بأمر ال يستعملون في مثله، فال يجوز قولهم"
وفيه أشياء، يعني أكثر من  ،وفيه صبغ ،وفيه كوي  ،وفيه غسالة ،فيه خياطة ،محل فيه خياطيمينهم، يعني 

أخطه، وال  :وال قال للخياط ،اغسله :ما قال للغسال ،ثم جاب الشماغ ووضعه على الطاولة وانصرف ،خدمة يقدم
ه الخياط وفصله الشماغ سروال، أخذ هو مفصلاصبغه، جاب الشماغ وتركه، فلما جاء إذا  :قال للصباغ

ن كان المحل فيه غسال  ،وفيه صباغ ،وفيه خياط ،سروال، هذا يقبل؟ هذا ال يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه، وا 
  بل قوله فيما يمكن أن يستعمل فيه.ال يقبل، لكن إنما يق
هذه  صاحب الثوب يقول: وهللا ما أعطيتك "وليحلف صاحب الثوب" يعني ما يمضي قولهم "فال يجوز قولهم"

أعطيتك القطعة  ما يمكن أن تلي الجلد، أنا ،وال تصلح سراويل هذه، هذه قطعة خشنة ،القطعة تفصلها سراويل
ن يكون سراويل، فمن يقبل قوله؟ يقبل ها سروال، هذا صوف خشن ما يصلح لئهذه صوف تفصلها كوت، فصل

مر ال يستعملون في مثله، فال يجوز قولهم "إال أن يأتوا بأيقول:  -رحمه هللا تعالى-قول المدعي؛ ألن اإلمام 
رد اليمين  ""وليحلف صاحب الثوب أنه ما أراد إال ما ذكر، فإن ردها وأبى أن يحلفيعني ال يمضي  في ذلك"



وهذا على كل حال  "حلف الصباغ"ثم رد اليمين على المدعى عليه  ،أبى أن يحلف المدعي ،على المدعى عليه
 وقضاة عصر اإلمام مالك كلهم يرون رد اليمين. على قول من يرى رد اليمين،

"قال: وسمعت مالكا  يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطأ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي 
وأعطاه ثوب وأعطاه فاتورة،  ته الثوب أعطاك فاتورة، جاء ثانيأعطي أعطاه إياه: إنه ال غرم على الذي لبسه"

ن كان ع ،فإن كان على معرفة ضمن ، نعم،ولبسه ثوبه، أخذ ثوبك ألنه أفضل وأعطاك ،فأعطاه ثوبك لى غير وا 
  يضمن. معرفة لم
أخذ الثوب  إنه ال غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب": "حتى يلبسه الذي أعطاه إياهقال: 

لذي أخذ الثوب الراجح، هذا ثوب ا ،ومشى، هذا الثوب الذي أخذه مفصل بخمسمائة ريال، والثوب الذي بقي
"ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب المرجوح ما يستحق وال مائة ريال، فإنه الغسال يضمن 

فرصة، الحمد هلل جاب هللا لنا هذا الثوب ال بسرقة وال بغصب  :لكن إذا قال الذي دفع إليه على غير معرفة"
 .يضمن حينئذ   ،ال ،ختيارهجابه هللا بطوعه وا ،الحمد هلل ،وال..

 ."على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له"
 طالب:.......

 ؟وين
 طالب: الغسال.

 ؟إذا دفعه
 طالب:.......

خذ إما أن يكون عالما  أو جاهال ، فإن كان اآل وإما أن يكون الغسال عالما  أو جاهال ، واآلخذ ال يخل وهو ال يخل
ن كان صاحب الثوب أو الغسال فهما شريكان، والذي ال يعلم منهما ال شيء عليه  ....للثوب عالم يغرم، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 12) كتاب األقضية -شرح: الموطأ 

ل  وباب: ما ال يجوز من -وباب: القضاء فيمن ابتاع ثوبا  وبه عيب  -باب: القضاء في الحمالة والحول  الن ح 
 وباب: ما ال يجوز من العطية. -

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .سم
 أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبي

  أجمعين.
 : -مه هللا تعالىرح-قال المصنف 

 باب: القضاء في الحمالة والحول
إنه إن أفلس  يل الرجل على الرجل بدين له عليه:يقول: األمر عندنا في الرجل يح قال يحيى: سمعت مالكا  

نه ال يرجع على صاحبه  ،الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وا 
 األول.

 : وهذا األمر الذي ال اختالف فيه عندنا.-هللا رحمه-قال مالك 
فإن الذي تحمل  ،ثم يهلك المتحمل أو يفلس ،قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر

 له يرجع على غريمه األول.
  له وصحبه أجمعين، أما بعد:وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ اللهم صل

 : -مه هللا تعالىرح-فيقول المؤلف 
 باب: القضاء في الحمالة والحول

 هي الحوالة.فهو الضامن، والحول  :الحمالة: الضمان، والحميل
"في الرجل يحيل الرجل وفي عملهم في المدينة  ،يعني في اجتهاده "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا"

فليحتل، يعني فليقبل  ءفمن أحيل على ملي ،ليه مليا  يحيل الرجل إذا كان المحال ع على الرجل بدين له عليه"
، فجاء زيد وهذا تقدم ذكره، فالحوالة إذا كان لزيد بذمة عمرو ماال   ،الحوالة، يجب عليه أن يقبل، إذا كان مليا  

 ا  أو غير ذلك، فإن كان ملي مليا   إما أن يكون غنيا   ووبكر ال يخل ،فأحاله على بكر بهذا الدين ،يتقاضى المال
ه أن يقبل الحوالة رضا المحال، بل علي لهذا األمر ال يشترط ا  حوالة، وكثير من أهل العلم تحقيقلزمه قبول ال

 ، أمايعني ليقبل الحوالة، شريطة أن يكون مليا   ))فليحتل(( :-عليه الصالة والسالم-لقوله  رضي أم لم يرض؛
 مه أن يقبل.، فإن ماله يكون عرضة للتلف، فال يلز ءإذا كان غير ملي



ألنه بالحوالة  نه إن أفلس الذي أحيل عليه": إ"األمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه
، فذمته ثم بدين المحال عليه ثانيا   ،برئت ذمة المحيل، والمحال عليه ذمته مشغولة، مشغولة بدين المحيل أوال  

 م رضا المحال، فإن ذمته قد برئت للخبر الذي فيه األمر.مشغولة، وأما المحيل ال سيما إذا اشترطنا عد
"فليس يعني لم يترك في تركته ما يفي بهذا الدين  "إنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء"

"وأنه  ألن ذمته برئت، وانتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه للمحتال على الذي أحال أي شيء"
ثم تبين في  ء،، أما إذا كان في ظاهر األمر مليحقيقة وحكما   هذا إذا كان مليا   ى صاحبه األول"ال يرجع عل

وهو ليس كذلك، أو  ،عنده األموال يتظاهر بالثراء، ويوحي للناس أن ؛ ألن بعض الناسءالنهاية أنه ليس بملي
 ال يلزمه قبول الحوالة. فإنه حينئذ   ،العكس
  اختالف فيه عندنا". "وهذا األمر الذي اليقول: 

يضمن له، لزيد على عمرو مبلغ  له الرجل بدين على رجل آخر" -يعني يضمن- "قال مالك: فأما الرجل يتحمل
طالبه زيد، طالب عمرو بالمال، فقال: أنا اآلن ما عندي ، فبذمة عمرو مبلغ من المال ألف ريال لزيد ،من المال

ل، يغرم المال إذا عجزت ثم يقبله زيد، فبعد ذلك هو مخير كفيل، حمي ،غارم ،لكن أحضر لك ضامن ،شيء
ن لم تبرأ ذمة المحتمل عنه، ما زال الد نما الضامن الحميلبمطالبة أحدهما، وا  إنما هو زيادة في  ين في ذمته، وا 

  ، أو يطالب هذا.التوثقة، فله أن يطالب هذا
وهذا  الذي تحمل له يرجع على غريمه األول""أو يفلس، فإن يعني الضامن الغارم يهلك  "ثم يهلك المتحمل"

 فإن ذمته قد برئت من الدين. ،مثلما ذكرنا أن ذمته لم تبرأ بخالف من أحيل عليه
 طالب:......
 .ءما صار ملي
 طالب:......
 الغني المستعد للدفع. ء، المليء، المماطل ليس بمليءما صار ملي

 أحسن هللا إليك. 
 وبه عيب باب: القضاء فيمن ابتاع ثوبا  

هد عليه فشُ  ،وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا   سمعت مالكا   :قال يحيى
من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد  وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا   ،بذلك

ن ابتاع رجل ثوبا  وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إيا ،على البائع وبه عيب من حرق أو  ه، قال: وا 
فالمبتاع بالخيار إن شاء  ،أو صبغه ،وقد قطع الثوب الذي ابتاعه ،فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك ،عوار

ن شاء أن يغرم ما  ،أو العوار من ثمن الثوب ،أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق  ويمسك الثوب فعل، وا 
من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب نقص التقطيع أو الصبغ 

ن شاء  ،يزيد في ثمنه صبغا   فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وا 
ه عشرة فإن كان ثمن ؟وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار ،للذي باعه الثوب فعل أن يكون شريكا  



كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى  ،وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم ،دراهم
 حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 وبه عيب باب: القضاء فيمن ابتاع ثوبا  

 وجد به عيب. البيتفلما وصل إلى  ،نظر الكافي في المحل، أخذه ولم ينظر فيه الفوجد به عيبا   ا  اشترى ثوب
يتصور بكثرة، خاط  الحرق  "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا  وبه عيب من حرق أو غيره"

وجهزه للزبون، وغسله ثم كواه بعد ذلك، ليكون أفضل، ثم المكوى أحرق الثوب، وقال: هذا شيء يسير ما  ،الثوب
  لما وصل إلى البيت وجد هذا الحرق.إن شاء هللا ما عليه، فعرضه أعجب الزبون فأخذه، يؤثر، 

البائع عرف أن المكوى أثر  "ثوبا  به عيب من حرق أو غيره، قد علمه البائع"يعني اشترى  "إذا ابتاع الرجل"
 علمه تم هذا العيب بعد أنوك ن شاء هللا ما يؤثر هذا وال عليه،إ في هذا الثوب، أحرق هذا الثوب، لكنه قال:

ى كتمه هذا فأخبره، ندم عل لمبتاع، المشتري، أو ندم على ذلكيعني مصر على أن ال يخبر ا هد عليه بذلك"فشُ "
"فُشهد عليه بذلك، وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا  من تقطيع ينقص ثمن  العيب فأقر به واعترف

 فصار فيها تلف، فيها عيب، فيها خرق، والخرق كثيرا   ،رة من القماشجيء بالثوب، الثوب القطعة الكبي الثوب"
في الثوب،  يخرج منها مسمار، فيحدث عيبا   ،ما يأتي في األقمشة من المسامير التي توضع في الصناديق

 في الثوب، وهذا كثير. يحدث خرقا  
طاقة، العيب في آخره، علمه  على هيئة طول، يسمونه طول أو الثوب مطوي  فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا ""

يقطعها  ،ن يقطعه ثياب، يلبسهاصا الذي يطوى عليه، الذي ابتاعه يريد أمن جهة الع ،فجعله في اآلخر ،البائع
فال يطلع على العيب إال بأن يقطع منها أكثر من قطعة، إلى أن يصل إلى اآلخر،  ،ما يحلها بالكامل ،تدريجيا  

"فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم  ما علم إال في النهاية العيب""ثم علم المبتاع بولذلك قال: 
  ، فكتمه عن المشتري.الذي علم بهذا البيع عقوبة للبائع في تقطيعه إياه"

ن ابتاع"قال:  هد ما ش   "رجل ثوبا  وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" اشترى  "وا 
، خلت المسألة عن البينة وعن االعتراف ..يعني مع "زعم أن الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" اعترف عليه ببينة وال

يعني من  "وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه أو أحدث فيه حدث" أنه ما علم بذلك بقي اليمين، يحلف يمنيا  
ذهب به إلى المجلد، لما جلده  ،تجليداشترى كتاب، والكتاب يحتاج إلى  ،األمثلة الظاهرة ومناسبة بالنسبة لكم

 إلى نصفه، إذا به سقط ملزمة أو بياض، البائع يغلب على الظن أنه ال يدري، لكن أحيانا   وبدأ يقرأ فيه، وصل
يعرف العيب، يأتي به الزبون  -باعة الكتب- خر ورده عليه، ويدري، بعض الباعةيدري، يصير اشتراه شخص آ
مع الكتب  ة، يأخذه منه ويضعه في الدوالبياض يا أخي شوف، أو نقص ملزمالذي اشتراه، ويقول: هذا ب

ما دام فيه عيب يقول: ال،  ه، وبعض الناس من ورعويبيعه على أساس أنه ال عيب فيه، هذا يحصل ،الجديدة
تراه يتصور أنه ال يعلم، هذا أخذ الكتاب واش وحينئذ   يأتي العامل فيأخذه ويرده إلى..، خلوه على جنب، وقد

 العيب، والبائع ال يدري. ، ثم تبينوجلده



ن ابتاع رجل ثوبا  وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب يقول:  "وا 
بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار  -المشتري – الذي ابتاعه، أو صبغه، فالمبتاع

نقص  ، أو ظهر العيب بالكتابشر، فحط عنه عشرة دراهماه بمائة وبه حرق، تعادل الع  اشتر من ثمن الثوب" 
  ة، لكنه معيب ما يستحق إال خمسين.ملزمة، الكتاب سليم يستحق مائ

"فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، 
ن شاء أن يغرم ما نقص  البائع ال يدري بالعيب؛ ألنه لو عرف قطع و  التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب"وا 

في جهل هذا العيب، لكن في هذه الصورة ال يدري، يشتركان العيب قبل ذلك في الصورة الماضية يرد عليه، 
 ،لعةفالمشتري يتصرف، بما ينقص السلعة، وقد يتصرف بما يزيدها، على ما سيأتي، إذا تصرف بما ينقص الس

  .ويدفع األثر الذي تسبب عن تصرفه ،إما أن يمسك الثوب ويأخذ األرش، أو يرد الثوب
ن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار" يعني الخيار  "وا 

يزيد في  الكتاب جلده تجليدا   مثلما قلنا في "فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا  يزيد في ثمنه"لمن؟ للمشتري 
ن  يعني أو الكتاب "فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب"ثمنه  "وا 

شاء أن يكون شريكا  للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه 
لما جلد الكتاب بخمسين ريال  دراهم كان شريكين في الثوب"عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة 

يستحق خمسين ريال،  :قيل ؟فلما ظهر العيب، قيل: كم يستحق الكتاب وبه هذا العيب ،وقد اشتراه بمائة ،مثال  
ن اتفق م كان شريكا   لي من قيمة أو اخصم  ،ف ليع البائع وقال: احذله، النصف للبائع والنصف للمبتاع، وا 

  .فاألمر ال يعودهما ب قدر هذا العيبالكتا
للبائع لصاحب  "فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد في الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب"

"لكل واحد منهما  بالثوب الثلثان، وللثاني الذي صبغه وزاد من قيمته له الثلث، وقل مثل هذا في صورة الكتا
 "فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب" اني له الباقي أو العكس، والثلهذا الثلث بقدر حصته"

لكن ليس برغبة للناس، فماذا نه لو تكلف وظن أنه محسن، وفعل بالسلعة ما يزيدها عنده، ما يرغب هو، : إوقلنا
ه تجليد ال يريده ثلث القيمة، هذا مقبول، لكن جلد للكتاب، جلده فزاديعني التجليد مطلوب  ؟شريك :يقال يقال؟

، فاخرا   المجلد من الجهات األربع، وجلده تجليدا   هأحدث فيه عيوب، ذهب إلى المجلد فقص ،الناس، تصرف فيه
نقول: هذا التجليد يقاوم العيب الذي أحدثه في الكتاب؟ ال يقاومه، بعض الناس ما يستحق شيء، وال فلس، ما 

 رها، وكل قضية لها حكمها، نعم.كل حال هذه األمور تقدر بقددام مقصوص، على 
 أحسن هللا إليك.

 لحْ باب: ما ال يجوز من النُ 
 " حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن...."

 ، نعم.ل، نحل ينحل نحال  المصدر نح   يجوز أيضا   ،النحل: جمع نحلة
 أحسن هللا إليك.



-ما حدثاه عن النعمان بن بشير مان بن بشير أنهن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعع
فقال: إني  -صلى هللا عليه وسلم-أتى به إلى رسول هللا  أنه قال: إن أباه بشيرا   -مارضي هللا تعالى عنه
فقال: ))أكل ولدك نحلته مثل هذا؟(( : -صلى هللا عليه وسلم-كان لي، فقال رسول هللا  نحلت ابني هذا غالما  

 .))فارتجع((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا ال، فقال رسول 
صلى هللا -زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 

من ماله  كان نحلها جاد عشرين وسقا   -رضي هللا تعالى عنه-أنها قالت: إن أبا بكر الصديق  -عليه وسلم
 ، وال أعز علي فقرا  ل: وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منكِ بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قا

ني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا   نما هو اليوم مال  ،جذذتيه واحتزتيه كان لكِ  فلو كنتِ  ،بعدي منك، وا  وا 
نما هما أخواك وأختاك فقلت يا  :-ارضي هللا تعالى عنه-فاقتسموه على كتاب هللا، قالت عائشة  ،وارث، وا 

: وهللا لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن األخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها أبتِ 
 جارية.

-وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب 
قال:  ، فإن مات ابن أحدهمثم يمسكونها ،م نحال  قال: ما بال الرجال ينحلون أبناءه -رضي هللا تعالى عنه

ن مات هو قال: هو البنيمالي بيدي لم أعطه أحدا   قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي  ،، وا 
 نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 لحْ ما ال يجوز من النُ  :باب

أي عطية بال عوض، وفي هذا كتاب الملل والنحل،  ينحل نحال، ويجوز النحل جمع نحلة صدر، نحلالنحل م
 مصدر.الل نحلة، فالنحلة جمعها نحل، والنح  جمع يعني 
بن  "حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد: -رحمه هللا-قال 

صلى هللا -أتى به إلى رسول هللا  أنه قال: إن أباه بشيرا   بن بشيرالنعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان 
-"أن أباه بشيرا  أتى به إلى رسول هللا  الناحل والمعطي، والمعطى النعمانهذا هو  أن أباه بشيرا   "-عليه وسلم

قة، وكان أنه نحله حدي :وفي بعض الروايات فقال: إني نحلت ابني هذا غالما  كان لي" -صلى هللا عليه وسلم
إنها ال تربيه حتى تنحله وتخصه  ، وقالت:رضيعا   ذلك بطلب أمه، أمه طلبت أن ينحله؛ ألنه كان صغيرا  

ثم رجع فيها،  ،بشيء، فنحله هذا الغالم أو تلك الحديقة، على ما جاء في بعض الروايات، أو أنه نحله الحديقة
لئال ترجع كما رجعت في الحديقة، على كل  ؛-يه وسلمصلى هللا عل-ثم نحله الغالم فقالت له: أشهد رسول هللا 

 حال الروايات تدل على شيء من هذا.
 "))أكل ولدك نحلته مثل هذا؟((: -صلى هللا عليه وسلم-"إني نحلت ابني هذا غالما  كان لي، فقال رسول هللا 

-فقال: ال، قال رسول هللا  ))أكل ولدك نحلته هذا؟((" لك:له أوالد، ثم بعد ذ ؟ نعميعني هل لك من ولد غيره
))أشهد على هذا غيري، فإني ال وفي رواية:  ))ال تشهدني((وفي رواية: " ))فارتجعه(( :-صلى هللا عليه وسلم

 .أشهد على جور((



دليل على وجوب التسوية بين األوالد في العطية، وأن التفريق بينهم حرام،  -الحديث هو متفق عليهو - في الخبر
دون بعض حرام، إذا كان لذواتهم، زيد له ثالثة أبناء عمرو وبكر وخالد، قال: يعطى خالد  الميل إلى أحدهم

وال يعطى زيد وال عمرو وال بكر، ما يعطون، هذا ال يجوز بحال، لكن لو قال: يعطى طالب العلم  ،مبلغ كذا
تفعة، ويكون في هذا العلة مر  على العلم، إذا نظرنا إلى الوصف تكون حينئذ   الوصف ال بالشخص تشجيعا  ب

الوارث ال يستحق وصية، ال يجوز أن  ))ال وصية لوارث(( :الحث على ما ينفع، ولذا جاء في الحديث أيضا  
لطالب العلم، يدخل  -ريع الوقف أو الوصية- ون بعض، لكن إذا قال: مصرف الريعيوصي لبعض ولده د

  .ال سيما مع الحاجة ،أوليا   أوالده دخوال  
" فدل على أن ))فارتجعه((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال: ال، قال رسول هللا  نحلته مثل هذا؟(())أكل ولدك "

أن أعطى ولده ألف إذا حصلت التسوية بين األوالد، بإال  والعود فيها، اللهم ،عطية يجب إرجاعهامثل هذه ال
 ألف، هذاعلى ال، أدفع للباقين ال: قحرام عليك تعطي واحد وتترك الباقين، ارتجع هذا األلف،  ريال، ثم قيل له:

ع لكل واحد؛ ألن المقصود تسوية، ال مانع من مثل هذا، فاألمر باالرتجاع إذا ارتفعت علته ارتفع حكمه، فإذا دف
 ))واعدلوا بين أوالدكم((وفي رواية:  وسووا بين أوالدكم(( ،))اتقوا هللاألنه جاء في بعض طرق الحديث:  التسوية؛

من يرى أن الولد من الذكر واألنثى سواء، سواء كانت أنثى أو ذكر، فإذا  ))سووا بين أوالدكم(( ويستدل بقوله:
هذا مقتضى ريال، تعطى فاطمة ألف ريال، سووا  أعطوا يعطون على السواء، أعطي زيد من األوالد ألف

 التسوية، واألوالد يشمل الذكر واألنثى.
 والزينة؟للنساء مثل الذهب اآلن، لسيارات في العينيات مثل اطالب: أحسن هللا إليك: 
، البنت يزوجيعطى ما يناسبه، الكبير يحتاج إلى سيارة اشتر له سيارة، يحتاج إلى زواج  الحاجات األصلية، كل

ما يلزم التسوية في الحاجات األصلية،  ،يشترى لها ما يناسبها، الرضيع يعطى حليب وحفايظ، يعطى سيارة؟ ال
  ؟نعم

 .طالب:.....
والد صح، بالوصف، ما ينص على يعطى الفقير من األال، ألنه فقير يعطى،  ؛بالوصف، تقول: ابني فالن

  االسم.
 طالب:......

 .هذا جور، هذا ميل
 طالب:......

 تخصيص إيش؟
 طالب:......

 ما فيه إشكال، كأنه وصف، المرض وصف.
 طالب:......

ية، حاجة أصلية، مثلما يعطي هذا مصروف المدرسة، وهذا حاجة أصل فيه ما يمنع، إذا أعطاه عالج هذه ما
 يعطيه ما يحتاجه.



 طالب: ألنه عاجز.
للمحتاجين من أوالده ما عليه  منجزا   ووقفه وقفا   ، لكن لو اشترى بيتا  مبيت إال بإذن إخوانهلهم ال، ال، ما يشيل 

 شيء.
 طالب:......

ذا كا  ن باسمه وأجرهم أجرة، يعطى البنات مثل األجرة.إذا بنى وملكهم يعطيهم، إذا بنى وملكهم، وا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ألن العلة مرتفعة. م؛هدو منهم األمر ال يع إذا أذنوا ألبيهم أن يخص واحدا  
 طالب:......

سحاق وجمع من أهل العلم..  .هذا قول الجمهور، لكن أحمد وا 
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

ال يشهد  منزلته مرتفعة -عليه الصالة والسالم-الرسول  ؟أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيرهالجمهور يقولون: 
 إذنه بالشهادة لغيره إنما هو ردع وزجر وال على المكروه، وما دام أذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أن

ن كان قال به، قول الال، ال ؟في هذا إذنعاد  فصلت[ سورة( 16)] {ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا} كثير من أهل  جمهور وا 
 العلم مرجوح.
 طالب:......

هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما  وسووا بين أوالدكم(( ،))اتقوا هللا : سووا بين البنت والولدما يقال
 فيه نص يقول: سووا بين البنت والولد، ال.

 طالب:......
 ؟هاه

 طالب:......
 .والدكم(())سووا بين أالرواية: 

 طالب:......
لكن معارضته  ،الولد يطلق على الولد والبنتنعم  ..، بعضهم يقول مثل هذاإيه ما يخالف، لكن ما يأتي نص

وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف  ،في المواريث نخص الولد باالبن -جل وعال-لقسمة هللا 
 ما يعطى الولد.

صلى هللا عليه -الك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي "وحدثني م: -رحمه هللا-قال 
أي ما يجد منه ويتحصل منه، يعني  "أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا   -وسلم



موضع  "من ماله بالغابة" على رؤوس النخل، لكنه إذا جز وخلص ونقي يصفو منه عشرون وسقا   أعطاها تمرا  
الغابة، فلما  :موقع هناك اسمه، أو عشرين كيال   قريب من المدينة، يعني خمسة عشر أو ستة عشر كيال  

"قال: وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب  ، وقرب أجلهورأى العالمات ،حضرته الوفاة، حضرت أبا بكر الوفاة
"علي فقرا  بعدي ال أشق على نفسي  يعني "وال أعز" هو يحب أن تكون ابنته غنيةيعني  إلي غنى بعدي منك"

ني كنت  مرجح على الفقر حتى عند األخيار أن الغنى راجح حتى عند األخيار، راجح وهذا يدل على منك" "وا 
ألن الهبة والعطية ال تثبت  "جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك"أعطيتك بدون مقابل  نحلتك"

تثبت لها، وهذا من أدلة الجمهور في عدم وجوب التسوية والتعديل، هذا فعل  فلم ،إال بالقبض، هي ما قبضت
 يقول بالتحريم يقول: إنه برضاهم؛ دون سائر إخوانها وأخواتها، ومنعائشة  ، وأعطىوخليفة راشد ،أبي بكر

 ومع ذلك لما لم تحز ولم تقبض رجع فيه.أنه أرضاهم، لتتفق النصوص، 
نه برضاهم، وسنة الخلفاء ، ويقال فيه ما قيل في هذا: إدون سائر إخوانه وهب ابنه عاصما   وعمر أيضا  

الراشدين إنما محلها في االقتداء واالستنان بها فيما ال يعارض المرفوع، فإن عارض المرفوع فاحتمال أن الخبر 
 القبض.إال ب أن الهبة ال تثبت واالحتمال الثاني أنهم استأذنوا في ذلك، وهذا يدل على ،لم يبلغهم

نما هو اليوم مال وارث" والعطية في  ،ه وأقبضه، صارت العطية من اآلن: اآلن أنا أجذلو قالت "كان لك، وا 
 مرض الموت ال تصح.

نما هما أخواك وأختاك" نما هو اليوم مال وارث، وا   مات عن هؤالء الخمسة، اثنان -رضي هللا عنه-أبو بكر  "وا 
ألنه صار تركة، فيقسم على كتاب هللا للذكر مثل حظ  ه على كتاب هللا""فاقتسمو  من الذكور وثالث من البنات

 األنثيين.
يعني مراعاة لحقك في البر، وأن يكونوا في برك  "قالت عائشة: فقلت: يا أبت وهللا لو كان كذا وكذا لتركته"

 مر الولد ببر والده.، الذي أ-جل وعال-مراعاة لحق هللا  وأيضا   ،وأن ال يجد أحد في نفسه عليك شيئا  سواء، 
ب يعني لو كنت قد حزته وقبضته لتركته، يعني عندي محيز في بيتي لتركته، لتطي "وهللا لو كان كذا وكذا"

  النفوس، ويرضى الجميع عن الميت.
"فمن األخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن وهي أكبر منها ما عندها إال أسماء، ألن  "إنما هي أسماء فمن األخرى؟"

األخرى مع أسماء بنت عميس، والذي في بطنها أراها جارية، أظنها جارية،  بنت خارجة هذه زوجته ة"بنت خارج
يعني هل هناك من عالمات يستدل بها على ما في البطن؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هو اآلن يبي يقتسمونه 

لوا: إن أبا بكر قد اعتمد يترك األحظ له، قا ،وينتهون، ميراث الحمل معروف، يترك األحظ من ذكرين أو أنثيين
ال ال يعلم ما في األرحام إال هللا  الوسائل و ، والطرق -جل وعال-في ذلك على رؤيا، فجاءت كما توقع، وا 

 وبعد إطالع الملك. ،واألجهزة الحديثة يستطيعون تمييز الذكر من األنثى، بعد نفخ الروح
د الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبقال: 

"ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي  يعطونهم قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحال  ثم يمسكونها"
ما دام يذكر هذه يتركها عنده، من أجل إيش؟ يستمر في الخدمة،  ،يعطيه هذه العطية ويخليه عنده بيدي"



واستلمها احتمال أن يكون مثل  ،أو جادت نفسه بها، لكن لو قبضها ،ى الوالد زاد فيهاوأنه كلما أرضالنحلة، 
  .ما خص بهذا إال ليخدمفغيره، 
"فإن إمساكها ال شك أنه وسيلة ضغط على الولد  "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحال  ثم يمسكونها"فيقول: 

وهو  "قال: مالي بيدي" ا أعطاه ليخدمه وانتهت الخدمةألنه إنم "قال: مالي بيدي" مات الولد مات ابن أحدهم"
ن مات هو" كغيره من الورثة، لم أعطه أحدا   نما قربت وفاته ،يعني دنت وفاته، ما مات فعال   "وا  ، ورأى وا 

"من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات فهو  "قال: هو البني قد كنت أعطيته إياه" العالمات
 "فلم يحزها التي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة"يقول:  "فهي باطل" ه النحلة للورثةفهذ لورثته"

 ، نعم.إنما تعود إلى أصل مال الميت يعني ال تنفذ،
 ما ال يجوز من العطية باب:
 ثابتة نهافإ ،عليها فأشهد ،ثوابها يريد ال عطية أحدا   أعطى فيمن عندنا األمر ::يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
  .أعطيها الذي يقبضها أن قبل المعطي يموت أن إال ،أعطيها للذي
ن :قال  .أخذها صاحبها بها عليه قام إذا له ذلك فليس ،عليها أشهد أن بعد إمساكها المعطي أراد وا 
 عرضا   ذلك أعطاه أنه له يشهد بشاهد أعطيها الذي فجاء ،أعطاها الذي نكل ثم عطية أعطى ومن :مالك قال
 حلف يحلف أن أعطي الذي أبى فإن ،شاهده شهادة مع أعطي الذي أحلف حيوانا   أو ورقا   أو ذهبا   أو كان

ن ،المعطي  له يكن لم فإن ،واحد شاهد له كان إذا عليه ادعى ما المعطى إلى أدى أيضا   يحلف أن أبى وا 
 .له شيء فال شاهد
ن ،بمنزلته فورثته المعطى مات ثم ،ثوابها يريد ال عطية أعطى من :-رحمه هللا- مالك قال  المعطي مات وا 
 ،يمسكها أن المعطي أراد فإن ،يقبضه لم عطاء أعطي أنه وذلك ،له شيء فال عطيته المعطى يقب  أن قبل
 .أخذها صاحبها قام إذا له ذلك فليس أعطاها حين عليها أشهد وقد

 : -رحمه هللا-يقول 
 باب: ما ال يجوز من العطية

 ، فرق بين العطية والنحل والهبة و...العطية، والباب السابق، ما ال يجوز من النحل ما ال يجوز من
 ....طالب:....

 إيش؟
 الصدقة.و الطالب: 

 إيش؟
 ....الطالب:....

 ال الوصية معروفة أنها حكمها يختلف، عندنا هبة وعطية وهدية ونحل.
 صدقة.طالب: 

 .-جل وعال-الصدقة يقصد بها وجه هللا 
 تدخل.طالب: ما 



الصدقة إنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، الهدية والهبة والعطية كلها و ال ما تدخل، يقصد بها وجه هللا، 
إال أن النحل فيما ال يرجى  تكون لألغنياء، كما تكون لغيرهم، النحل والعطية والهبة والهدية معانيها متقاربة،

التي يتحبب بها إلى الغير، والهبة يخصها بعضهم بما يكون بنية  ، والعطية فيما يرجى ثوابه، والهدية هيثوابه
 الثواب، يعني إنما أعطاه ليرد عليه.
 وقد يوضع بعضها موضع بعض. ،على كل حال هي ألفاظها متقاربة

 يقول: 
 باب: ما ال يجوز من العطية 

وابها، فأشهد عليها فإنها ثابتة "قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: األمر عندنا فيمن أعطى أحدا  عطية ال يريد ث
 فإنه يرجع فيها إذا لم أعطاه بنية الرجوع عليه بالثواب يعني ال يجوز له الرجوع فيها، لكن إن للذي أعطيها"

 إذا قامت القرائن والشهود الدالة على ذلك.يثبه، 
ن أراد المعطي  قدمكما ت "فإنها ثابتة للذي أعطيها إال أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها" "قال: وا 

"فليس له ذلك، إذا قام عليه بها  ألنه رجوع وعود في هبته إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له"
إذا أتى بالبينة بالشهود فإنه يأخذها بالحكم، ما دام الشهود يشهدون بأنه أعطاه إياها انتهى  صاحبها أخذها"

 أمرها.
"ثم نكل الذي أعطاها  جحد وأنكر قال: ما أعطيته شيء نكل الذي أعطاها""قال مالك: ومن أعطى عطية ثم 

فزيد يعطي يعني في كثير من التصرفات يحصل اللبس،  فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك"
، أو أنا ما أعطيتك إياه ملك، أعطيتك تستفيد وترجعه :المعطي أخذه، فقال زيدبدون صيغة، يمده في زميله كتابه

تتصفح وتطلع عليه وتعيده، وهذا يحصل كثير، واآلخذ يقول: ال، أنا أخذته على أساس أنه عطية، وال يجوز لك 
قد يعطيه  ن الصادق عمرو في نفس األمر، نعمأن ترجع، وقد يكون في نفس األمر الصادق زيد، وقد يكو 

عارية، ثم بعد ذلك إذا لم تكن ثمة بينة فإنه وال صيغة تدل على أنها عطية، وال أنها  ،العطية ثم يندم على ذلك
 فإنه ليس له أن يعود فيها. يعود فيها، أما إذا كان هناك بينة شهود يشهدون أنه أعطاه إياه تمليكا  

"ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد أنه أعطاه ذلك عرضا  كان أو ذهبا  أو 
قضى بالشاهد مع  -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  ي أعطي مع شهادة شاهد"ورقا  أو حيوانا ، أحلف الذ

ألن البينة بشاهد واحد  "فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي" ، واليمين في مقام الشاهد الثانياليمين
"فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ومعه شاهد حلف من ال شيء أضعف من أن يقوم بها الحق، لكنها أقوى 

ن أبى أن يحلف أيضا  أدى إلى المعطى ما  ينة ضعيفة، ال يقوم بمفردها الحقألن الب لمعطي أنه ما أعطى"ا "وا 
ن كانت ناقصة ادعى عليه" ن كانت ناقصة أقوى من ال شيء، فاألصل أن يحضر  ،ألن الشهادة وا  البينة وا 

تعاد، ترد اليمين على المعطي، إن يحلف، شاهد مع يمينه، رفض أن يحلف  ، ما وجد إال شاهدالبينة بشاهدين
  ؛ ألنه أقوى من ال شيء.حلف قاوم الشاهد، إن لم يحلف قلنا: ال يهدر الشاهد

ن أبى أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد واحد فال  "وا 
  ى، ال شاهد له ألن هذه مجرد دعوى.ألنها مجرد دعو  شيء له"



، أو وقلنا: إنه يستحقها إذا قبضها قال مالك: من أعطى عطية ال يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته""
ن مات المعطي قبل أن يقب  المعطى عطيته فال  قامت البينة بأنه أعطيها "ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وا 

م يقبضه، وفي قصة أبي بكر مع عائشة عطاء ل "وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه"على ما تقدم  شيء له"
 دليل على ذلك.

إذا وجدت البينة فقد خرجت من يده  "فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له ذلك"
 إذا قام صاحبها أخذها، يعني متى ما أحضر البينة فإنه يأخذها، نعم.

 نشوف األسئلة.
 طالب:......
 ؟هم بينات هم

 .....طالب:..
 ؟البينة ، يعني على علممقاضاة هل في

 طالب:.......
 ال، ال تجعلوا هللا عرضة أليمانكم. ،ال

هبة أتقرب بها إلى هللا تعالى، ومن ثم عاد  :وقال ،من المال ثم عفا عنه مبلغا   يقول: شخص أقر  إنسانا  
 عن هبته وطالبه بقرضه؟
 ألنها مقبوضة. فإن الواهب ال يستحق شيئا  ب ، فإن أشهد عليها الموهو على كل حال هذه مقبوضة
 ))البذاذة من اإليمان((.يقول: ما صحة حديث: 

صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأما فقهه فإنه يدل على أن العناية بالجسم والملبس أكثر من الالزم 
تكون مفضولة، والبذاذة  ا حينئذ  بحيث تكون عنايته على حساب أموره األهم سواء أن كانت في دينه أو دنياه فإنه

، ولذلك وال يجالسوه بسبب رائحته، أو رائحة ثيابه أبدا   ،المقصود بها التوسط، ليس المقصود بها أن يقذره الناس
نما يراد بذلك التخفيف من العناية الزائدة، ولذلك جاء االدهان ))الطهور شطر اإليمان((  ،وجاء االكتحال ،وا 

عن مهماته في أموره  ، ال يكون كل يوم بحيث يعوقهالعناية بالشعر، لكن يكون ذلك غبا  وجاء  ،وجاء التسريح
 ))البذاذة من اإليمان((. دينه ودنياه
 ....طالب:....

 ؟إيش
 ....طالب:...

 لكن ال تصل إلى حد يقذره الناس، البذاذة هي التي تكون..... ،إيه
 ....طالب:...

ألنه ال يقر في الشرع  ..؛أن نحمل عليها الحديث، قلنا: هي التوسط، ال يصلالرثاثة ثياب رثة بمعنى إذا أردنا 
وال يمنع أن  ))الطهور شطر اإليمان((، ولذلك ال أبدا   ، وال يجالسونه وال..،أن يكون اإلنسان بحيث يقذره الناس

 ير حال اإلقامة.، في غير حال اإلقامة، فيغتفر في السفر في غيكون أشعث أغبر، لكنه في حال السفر مثال  



 وعلى آله وأصحابه أجمعين. على سيدنا محمدوبارك وصلى هللا وسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (13كتاب األقضية ) –الموطأ شرح: 

 العمرى  في القضاء :بابو  - الصدقة في االعتصار :بابو  - الهبة في القضاء :باب
 هللا الخضير الشيخ: عبد الكريم بن عبد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 الهبة في القضاء :باب
 فانطْ غ أبي عن الحصين بن داود عن مالك حدثني

 غطفان بالتحريك.
 أحسن هللا إليك.

 لصلة هبة وهب من: قال -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن المري  طريف بنعن أبي غطفان 
 هبته على فهو الثواب بها أراد إنما أنه يرى  هبة وهب ومن ،فيها يرجع ال فإنه صدقة وجه على أو ،رحم
 .منها ير  لم إذا فيها يرجع
 بزيادة للثواب له الموهوب عند تغيرت إذا الهبة أن عندنا عليه المجتمع األمر :يقولمالكا   معتس :يحيى قال
 .قبضها يوم قيمتها صاحبها يعطي أن له الموهوب على فإن نقصان أو

ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

  :في كتاب األقضية في -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف ف
 الهبة في القضاء :باب

، أو يراد بها الدنيا، فالناس إنما يعطون ألحد هذين -جل وعال-الهبة ال تخلو إما أن تكون مما يراد به وجه هللا 
وتأليفا  لقلب المهدى إليه على  ،بهطلبا  لثوا -جل وعال-األمرين، إما هلل أو للدنيا، فإن كانت مما يراد به وجه هللا 

وهذه في الغالب إنما تكون في الهبات والهدايا التي تعطى الكبار من  ،أو تكون طلبا  لثواب الدنيا ،الحق والخير
رف في العادة أنهم يردون أكثر مما أعطوا، تدل القرائن على أو ما أشبه ذلك مما ع   ،أو كبار في قومهم ،أمراء

أعطى هذا الشخص إال ألنه يريد رد أكثر منها، وهذا موجود من العصور األولى إلى يومنا  أن هذا الشخص ما
أو مصحفا  نادرا ، أو تحفة من التحف التي  ،هدى على األمير الفالني أو الوزير الفالني كتابا  نفيسا  هذا، ي  

-فيقول اإلمام  -جل وعال- عطى أكثر مما تستحق، فإذا كانت الهبة لوجه هللاانقرضت نظائرها من أجل أن ي  
 : -رحمه هللا تعالى



 هبة وهب من: قال الخطاب بن عمر أن المري  طريف بن عن أبي غطفان الحصين بن داود عن مالك حدثني"
أو ليدخل بها على قلب رجل يريد دعوته إلى  يصل بها رحمه، -جل وعال-يعني يريد بها وجه هللا رحم"  لصلة
  .مهاهذه في حك -جل وعال-هللا 
ال يجوز له الرجوع فيها؛ ألنه إنما " فيها يرجع ال فإنه"يتصدق بها على هذا المحتاج " صدقة وجه على أو"

الثواب الدنيوي، يريد المكافأة ممن أهدى " الثواب بها أراد إنما أنه يرى  هبة وهب ومن" -جل وعال-أخرجها هلل 
 ".منها ير  لم إذا فيها يرجع هبته على فهو"له 

))العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قال:  -عليه الصالة والسالم-في الحديث الصحيح أن النبي جاء 
ذا أعطي إنسان شيئا  بدون مقابل فما الذي يدريه أنها إنما يراد بها وجه هللا، أو يراد بها الثواب قيئه(( ألن  ؟وا 

فهو على  الثواب بها أراد إنما أنه يرى  هبة وهب مننكرة في سياق الشرط " ،الشق الثاني مشكل؛ ألن لفظه عام
يعني كان في نيته أن يعطيه مقابل، يغلب على ظنه أنه يعطي مقابل هذا الذي أهدي له، ما أعطاه،  هبته"

ألني ما  شيء، هل يقول: أعطني هذا الكتاب تلفت، لعل وعسى ما أعطاه شيء، ما صار ،انتظر انتظر، تنحنح
 ؟اب الدنيوي منك؟! نعم مقتضى الخبرجئت به إال ألرجو الثو 

 طالب:.......
ألمير يعتني بالكتب  ا  نفيس ا  نعم مقتضى الخبر الذي معنا أن له ذلك، ولو أعطي أقل من قيمتها؟ أهدى كتاب

 ؟ويهتم بها، أهداه كتابا  قيمته ثالثة آالف فأعطاه ألف، نعم
 طالب:.......

ال يقدرها قدرها، حتى من أهل العلم، أحيانا  تأتي له بهدية فيقول:  إيه أحيانا  يصدم اإلنسان، تقع في يد شخص
بحقها، ثم يعطيك ألف وهو بثالثة آالف؛ ليدفع منتك عليه، ولو لم  ،بحقها، دائم هذه على ألسنة بعض الناس

ه يشمل الصورتين؛ ألن المهدى ل ))العائد في هبته((يعطك شيئا  كان أسهل عليك، فال شك أن عموم حديث: 
ممن لم يعرف أنه  ،ال سيما إذا كان من عامة الناس ؟مع إرادة الثواب ال يدري هل يريد الثواب أو ال يريد

يكافئ، أما من جرت عادته بالمكافأة فهذا ظاهر، من عرفت عادته بالمكافأة ثم أخطأ في تقدير الهدية، أعطي 
وقع؛ ألن الشيء العادي الموجود في المحالت ربع القيمة هذا مت وأكتاب أو سلعة نفيسة، فأعطى نصف القيمة 

يعني قيمته ضعيفة عند الناس ولو كان  ،في األسواق الذي يعرف سعره غالبا  مثل هذا ال يهدى؛ ألنه مبذول
غالي، يعني هل يأتي شخص ألمير ويهديه سيارة قيمتها خمسمائة ألف مثال ؟ ال؛ ألنها موجودة في األسواق 

ثم أهداها نعم تقبل مثل هذه الهدية؛ ألنها  ،ال توجد في األسواق ،مديل ثالثين مثال   تباع، لكن لو وجد سيارة
ثم ما أعطي  ،وقد دفع فيها المهدي األموال الطائلة يريد األضعاف ،نادرة، لكن إذا أخطأ المهدى إليه في التقدير

ذا لم يرض منها" لكن الهبة بنية إال نصف القيمة، هذا لم يرض منها، ولذلك يقول: "فهو على هبته يرجع فيها إ
 يعني يهدي شخصا  ليهدي له أكثر، يطمع فيه بأن يعطيه أكثر. ،الهبة بنية الثواب ،الثواب هذه

والشعراء يتكسبون بشعرهم، فإذا مدح  ،وفي غير الهبة المدح من قبل الشعراء، هذا كثير من العصور األولى
فيها، أو أعطاه مبلغا  ال يجزيه وال يرضيه، وقد أعطى الذي قبله  األمير بقصيدة فأعاد إليه قصيدة أخرى يمدحه

، علما  بأن أصل المدح ممنوع شرعا ، ..أضعاف ما أعطاه، ال شك أن هذا مما يثير في النفوس الحزازات ويثير



، يكون المنع من الجهتين، تكسب مما ال يحل التكسب به ة مدح ممنوع في أصله ويكافأ عليهوعلى هذه الطريق
 ودفع ثمن ما ال يجوز دفع الثمن عليه.

-ه، فالثواب على مثل هذه الهدية ال شك أنه شرعي، النبي ينتفع بها مما يمكن إهداؤ أما بالنسبة لألعيان التي 
 .ذا من غير مشارطةيقبل الهدية ويثيب عليها، لكن  -عليه الصالة والسالم

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
  ..."من وهب هبة"قال: 

  .-رضي هللا عنه-هذا عن عمر 
على فرس في سبيل هللا،  -رضي هللا تعالى عنه-هذا ما فيه إشكال، كما حمل عمر  "من وهب هبة لصلة رحم"

رضي هللا -أضاعه، حتى كاد أن يهلك، فعرض عليه عمر  ،ما غزا عليه في سبيل هللا ،فالذي أعطيه أضاعه
 وسمى ذلك عودا  في الهبة، مثل هذا ال يجوز. ،-لصالة والسالمعليه ا-أن يشتريه، فنهاه النبي  -عنه

ويتودد إليه؛ أعطى عمته أو خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أعطاه شيئا  يكسب به قلبه،  "وهب هبة لصلة رحم"
ال، وال تنقطع، وال شك أن الهدايا تجلب المودة والمحبة، مثل هذا ال يجوز له أن يعود بح لتدوم الصلة بينهما

  .فإنه ال يرجع فيها ))العائد في هبته كالكلب((والحديث ينطبق عليه 
-هذا ال يجوز، والحديث الصحيح المرفوع إلى النبي  ،تصدق بها على فقير ثم عاد فيها "أو على وجه صدقة"
 ال شك أنه يشمل هذه الصور كلها. -عليه الصالة والسالم

 طالب:.......
 هي ما قبضتها.
 طالب:.......

 لكنها ما قبضت، الهبة إذا لم تقبض للواهب أن يرجع، فال تلزم الهبة إال بالقبض. ،إيه
 طالب:.......

هو مقيد من وجوه، هذا العموم "من وهب هبة" يعني سواء  كانت مقبوضة أو غير مقبوضة هذا ال بد من تقييده 
 ورجع؛ ألنه لم يقبض.وقد وهب لولده عاصم  ،-رضي هللا عنه-وهذا كالم عمر  ،بما ثبت، نعم
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

لكنه معروف، وكثير من أهل العلم يتبنى هذا القول، يفرق، لكن متى يعرف أن هذه  ،وما يسلم من انقطاع
أو ما أشبه ذلك، ونوى بهذه الصلة  ،عنده أموال أو غني ،نعم افترض أن له قريب مسئول كبير يعني ..؟الهبة

له أن يعود أو ال يعود؟ ال شك أن عموم  نوى أنها صلة رحم، فما أعطاه شيئا ، الثاني المعطىالثواب، وذاك 
 .نه ال يعود في شيء من هذه الصورأ -عليه الصالة والسالم-الحديث المرفوع الثابت عن النبي 



رائن من المهدي والمهدى ال شك أن الق ؟كيف يفرق بين الهبة التي يراد بها الثواب والهبة التي ال يراد بها الثواب
، يعني ثواب الدنيا، غني ال شك أنه يريد بذلك الثوابتدل على شيء من ذلك، فإذا جاء فقير وأهدى إلى 

والعكس القرائن تدل على أنه ال يريد بذلك ثوابا ، إذا جرت عادة المهدي أنه يأخذ أيضا  يؤخذ من حاله أنه يريد 
ذا جرت عادة المهدى إليه   ؟رف بواسطة هذه القرينة أنها إلرادة الثواب، نعمأنه يعطي ع  الثواب، وا 

 طالب:.......
 وهللا هذا األصل، هذا األصل أنه ال يعود.

 طالب:.......
رضي -فوجده يبيعها، مثل الفرس الذي أركب عليه عمر  ،نعم إذا دفعها إليه أعطاه إياها وهبها له ال بنية الثواب

ضاعه من أعطيه، قال: ال تشتره، ولو باعه بدرهم؛ ألن هذا رجوع، لكن إذا اشتراه ثم أ ،في سبيل هللا -هللا عنه
بأكثر مما يراد بيعه به، أهدى له كتاب فعرضه للبيع فطلب بألف، ووقف عند هذا الحد وأراد بيعه بألف، قال: 

لمنع مرتفعة، ويبقى علة ا ،أنا أريده بألف وخمسمائة، يدخل في مثل هذا أو ال يدخل؟ ال شك أن العلة مرتفعة
 أنه لو تنزه عنها لكان أولى؛ لعموم النص.

 أن" يعني عند أهل المدينة، وفي عمل أهل المدينة" عندنا عليه المجتمع األمر :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"
دة يعني سواء  كانت هذه الزيا بزيادة أو نقصان" نقصان أو بزيادة للثواب له الموهوب عند تغيرت إذا الهبة

متصلة، أو نقصت هزلت أو  ؟متصلة أو منفصلة، أهداه بقرة فولدت، هذه الزيادة منفصلة، أهداه بقرة فسمنت
 له الموهوب على فإن ،للثواب بزيادة أو نقصان هل"إذا تغيرت عند الموهوب  ات ولدها في بطنها هذه نقصتم
ن لم يصرح باإليجاب والقبول إال أن هذه الهبة هي في حقيقتها بيع" قبضها يوم قيمتها صاحبها يعطي أن ، وا 

 نعم؟ ؟القرائن القوية تقوم مقام اإليجاب والقبول، فهل يلزم من ذلك تطبيق شروط البيع
 طالب:.......

  ، الهبة بنية الثواب مقابلها عوض.ال
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

ذا نقصت يأخذ القيم ،لكنها بنية الثواب  ؟ة كاملة، فهي بيع في الحقيقة، نعموله أن يعود فيها، وا 
 طالب:.......

ن كانت بدون صيغة ال إيجاب وال قبول إال أن القرائن القويةلنا: إاآلن ما ق يعني القرائن القوية هي التي  ،نها وا 
جعلت له حق الرجوع، هذه القرائن هي التي جعلت له حق الرجوع، هذه القرائن هل تكفي في أن تكون هذه 

أو  ، فأعطاه مائة وخمسينبمعنى أن شروط البيع ال بد أن تطبق عليها؟ أهداه مائة صاع من البر ؟عالصورة بي
 هل ال بد أن تكون سواء  بسواء  يدا  بيد؟ ،ثمانين

 طالب:.......



ما يشترط  ،وهي من عقود اإلرفاق ،ن أصلها هبة: إنقول ، أوإيه أنا أقول: هل هذا مما تطلب له شروط البيع
يعني  ؟من ذلك، يعني باعتبار أنها ليست ببيع صريح، ال إيجاب وال قبول، فال تلزمه فيها شروط البيع لها شيء

وأنه إذا أعطي شيء أعطى أكثر منه، وعنده  ،يأتي إلى شخص عرف بالكرم والجود -مثلما ذكرنا-بعض الناس 
 شيء يستحق، يناسب مقام هذا الشخص ويهديه إليه.

ما دام ما أعطاه شيء له الرجوع؛ ألنه بنية الثواب؛ ألن  :وال يعطيه شيء، فإذا قال ، خيرأحيانا  يقول: جزاك هللا
ل على هذه النية نعم إذا لم تدل عليها عالمات ظاهرة كان حكمها المنع، إذا لم يكن هناك عالمات ظاهرة تد

ذا وجد عالمات ظاهرة ))العائد في هبته كالكلب(( إرادة الثواب فاألصل المنع أو قرائن قوية عند من يحكم  وا 
أو تقوم له إن كانت مما زاد  ،بالقرائن، قرائن قوية عند من يحكم بالقرائن، فإنه حينئذ  إذا لم يعط فإنه يأخذ هديته

 أو نقص.
 طالب:.......

 أيوه.
 كون اإلنسان يهدي، أعطى هبته، من باب رد السؤال.... هذه مسألة...... طالب: 

رد عليه سيرجع فيها، وعند الرجوع ال يأمن مطلقا  أن يكون هناك تنازع ونزاع بينهم، قد الثانية: أنه لو ما 
إذا  يكون في نزاع، وهذا  .....-عز وجل-... أو تكون أعطيتني بنية أنك تطلب وجه هللا .يكون الهبة صغيرة

ب إليه ونعطيه ماال ، أيضا  عندنا بالعرف المصري ما يسمى بالقوت، يعني عندما يتزوج واحد من الناس نذه
 ....الناس يعطون ماال  من باب الهبة التي.

 ..بحيث إذا تزوج الثاني.
 طالب: نعم.

 ..وهذا موجود في عرف كثير من.
طالب: أقصد أن يتحول إلى نزاع وواضح هنا اإلشكال أن الثاني الموهوب له إن لم يرد ما أعطي يكون بين 

 ...... على عشرة جنيه..واآلن سبحان هللاالناس مقاطعة ومفارقة وشحناء وبغضاء 
أو برأس أو رأسين، ثم بعد ذلك إذا تزوج المعين استشرف  ،ال، أحيانا  يعان المتزوج بخمسة رؤوس من الغنم مثال  

لكن اإلشكال فيما لو زادت أقيام الغنم مثال ،  ،لهذه اإلعانة، وهم يتبادلونها من غير يعني مشاكل، هي موجودة
 ،يهديه خمسة رؤوس بألف وخمسمائة ريال من ثالثمائة ريال احتاج إلى أن يهديه بثالثة آالف مثال   فبدال  مما

 كمثل هذه األيام مع ارتفاع قيمة الغنم.
أليس هذه الصورة ال  :هللا أعلم يعني ليش ما نقول :طالب: هذه المسألة ستؤدي إلى نزاع، ليش ما نقول

ثمرة هذا األمر سيؤدي إلى النزاع، والمعروف أن جميع العقود إذا أدت  تجوز بالنظر إلى ما تؤدي إليه، فإن
 ....منعتخاطرة إلى نزاع منعت، لو أدت إلى م

 معروف.
 ))العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه((: -صلى هللا عليه وسلم-... وهو يوجه بع  حديث النبي .طالب:

 ...ما تعطيه خالص. -عز وجل-تعطيه لوجه هللا 



 ؟...لو أعطاها بنية الثواب ما الذي حتى
 طالب:.......

 ابن القيم انتصر لهذا. ،ال هو إذا كانت القرينة قوية فالقرائن القوية يحكم بها عند جمع من أهل العلم
أقصد النزاع الذي ستؤدي إليه هذه المسألة، يعني كون المفسدة تدب بين الناس ونرفعها أفضل  طالب: أقصد
 .... سواء.....من أننا نقول

 طالب: ما هو بعند الناس كلهم.
 هاه؟

 طالب: ما هو بعند الناس كلهم يصير نزاع.
 أنا أقول: إن عدم اإلهداء أصال  أفضل من اإلهداء بنية الثواب. ،ال، ال

 طالب:.......
لثواب يأتي أفضل من اإلهداء بنية الثواب، وأحفظ لماء الوجه للطرفين؛ ألن المهدي بنية اأصال  عدم اإلهداء 
 ؟ويش تجيب ؟ويش تسوى  ؟ثم بعد ذلك ويش رأيك بها السلعة ،نعم ،ويعطيه هذه السلعة النفيسة ،إلى هذا الكبير
ويتنحنح،  ،ويطيل الجلوس ،يجلس ،وأنا فعلت، وال بد أن يبدي شيء يدل على أنه يريد مقابل ؟ما أدري إيش

 ؟نعم
 ...عير.ربما ي ....طالب: ربما يعير المهدى إليه أوال  

 ال، إذا لم يعطه وقع في عرضه، إذا لم يعطه ال بد أن يقع في عرضه هذا الغالب.
قول: هذا محمول على ، وهو خليفة راشد، فنكر هذا عن عمر بن الخطابوذ   ،على كل حال ما دام اإلمام ذكرها

إذا  ،أو يعيد بمقدارها مهدى إليه، فإما أن يأخذها الالقرائن القوية، إذا دلت القرائن القوية على أنه يريد الثواب
، كان يقبل الهدية -عليه الصالة والسالم-دلت القرائن القوية على ذلك، واألصل في الهبة أنها تقبل، النبي 

 .ويثيب عليها
وينبغي أيضا  أن تقيد بما إذا لم تكن إلى العمال، يعني الهدايا للعمال ال شك أنه غلول، وحديث ابن اللتبية الذي 

))هال جلس في بيت أمه  أنكر عليه إنكارا  بالغا   -عليه الصالة والسالم-: هذا لكم وهذا أهدي إلي، النبي يقول
هل يستمر على  ،ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مهاداة بين اثنين، ثم تولى أحدهم منصبا  ينظر أيهدى إليه أم ال؟(( 

ن األثر المرتب على هدايا العمال موجود، ولو كانت فيكو  ،إهدائه أو يقطع باعتباره صار احتمال أن يحتاج إليه
 ؟الهدايا متبادلة قبل مثل هذا العمل

ن أجازه أهل  ،على كل حال على اإلنسان أن يراقب ربه ومع ذلك يتفقد قلبه، وأما اإلهداء بنية الثواب فهذا وا 
 العلم، وأجازوا عليه األخذ، وأجازوا فيه الرجوع إال أنه خالف األصل.

فيقيد في أضيق نطاق، بحيث تدل القرائن  ))العائد في هبته((ما جاء في الحديث الصحيح المرفوع األصل 
 ؟القوية التي تقرب من البينات تدل على أنه يريد الثواب، وأن المهدى إليه يثيب غالبا ، نعم

 طالب:.......
 له أن يردها إيه، له أن يردها.



 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 ا الفقير أهدى إلى الغني، ويريد الثواب ويش يستفيد؟يعني هذ

وأعطاه نصف قيمتها، وهو يظن  ،يستفيد أنه يرجو أكثر منها، طيب أنت افترض أن المهدى إليه ما قدرها قدرها
أنه بذل أكثر مما تستحق، فعلى كل حال إنما األعمال بالنيات، حسب ما ينوي بهديته يؤجر عليه، على قدر 

 ؟نعم ،نيته
 طالب:.......

 ؟، نعم-رضي هللا عنه-نوى العائد في هبته يحمل على الصورة األولى في خبر عمر 
 طالب:.......

هو الشرط، الشرط العرفي كالشرط الذكري، كأنه اشترط عليه أن يرد أكثر، فإذا جرى بين الناس تعورف بين 
 ؟الناس أن هذا يرد أكثر كالشرط الذكري، نعم

 طالب:.......
 ، نعم.ا  حكمه حكم الربا، قرض جر نفع ،إيه

 أحسن هللا إليك.
 الصدقة في االعتصار :باب
 قبضها بصدقة ابنه على تصدق من كل أن فيه اختالف ال الذي عندنا األمر :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 في جعير  ال ألنه ؛ذلك من شيئا   يعتصر أن له فليس صدقته على له فأشهد ،أبيه حجر في كان أو ،االبن
 .الصدقة من شيء
 إن بصدقة ليس عطاء   أعطاه أو ،نحال   ولده نحل فيمن عندنا عليه المجتمع األمر :يقولمالكا   وسمعت: قال
 الذي العطاء ذلك أجل من عليه ويأمنونه ،به الناس يداينه دينا   الولد يستحدث لم ما ذلك يعتصر أن له

 ابنته أو ابنه الرجل يعطي أو ،الديون  عليه تكون  أن بعد ا  شيئ ذلك من يعتصر أن ألبيه فليس ،أبوه أعطاه
نما ،الرجل المرأة فتنكح  ...نكحهتُ  وا 
 َتنكحه.

 أحسن هللا إليك 
 ُتنكحه؟
 .َتنك حه

 أحسن هللا إليك.
نما تَ   أبوها نحلها قد المرأة الرجل يتزوج أو ،األب ذلك يعتصر أن فيريد ،أبوه أعطاه الذي وللمال ،لغناه نكحهوا 

 ،ذلك أعتصر أنا :األب يقول ثم ،أبوها أعطاها وما ،ومالها لغناها صداقها في ويرفع يتزوجها إنما لنحلا
 .لك وصفت ما على كان إذا ،ذلك من شيئا   ابنته من وال ابنه من يعتصر أن له فليس



 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 الصدقة في االعتصار :باب

أخذ الشيء بعد إعطائه إياه، يعطيه الصدقة ثم يرجع فيها، يعطيه  :اروالعطية والنحلة والحكم واحد، واالعتص
ي العطية ثم يرجع فيها، وفي الغالب أن هذا اللفظ الذي هو االعتصار إنما يكون عند الضيق، والرجوع يكون ف

ه عمل وعلي ،الذي في المدينة "عندنا األمر :يقولمالكا   سمعت :يحيى قالحال السعة، االعتصار في الصدقة "
 بصدقة ابنه على تصدق من كل أن"ما وجد من يخالف فيه من أهل المدينة  "فيه اختالف ال الذي"أهل المدينة 

البد من قبضها، ال تثبت إال بالقبض، ولذا لو أن إنسانا  قال آلخر: إذا وصل الراتب أو طلع  "االبن قبضها
قير قال: انتظر حتى يأتي الراتب، ثم جاءه في أو جاءه ف ،الراتب أعطيك منه خمسمائة أو ألف، وعده بهذا

قال: وهللا ما عندنا شيء انتهى، هذا مجرد وعد، وال يلزمه إال إذا كان في نيته اإلخالف من األصل،  ،الموعد
ذا وعد أخلف((دخل في  لئن آتاه هللا كذا ليصدقن، عاهد هللا إذا  -جل وعال-أو اقترن ذلك بالعهد عاهد هللا  ))وا 
اتب ليصدقن، فإن اقترن بالعهد كان األمر أشد، وتمام اآلية يدل على لزوم مثل هذا الوعد المقرون طلع الر 
 بالعهد.

ألنه إذا لم يقبض فإنه ال يلزم كما في خبر أبي بكر مع  "االبن قبضها بصدقة ابنه على تصدق من كل أن"
نه ما دام في الحجر فإنه ال يعتبر أل "صدقته على له فأشهد أبيه حجر في كان أو" -رضي هللا عنه-عائشة 
ذا أشهد األب فكأنه قبض، وهو وليه في المالهقبض نما يقبض عنه وليه في المال، وا  كأنه قبض، فالمسألة  ،، وا 

 "ذلك من شيئا   يعتصر أن له فليس" تعود إلى األولى، فيكون هذا الطفل الذي في حجر أبيه قد قبض حكما  
الرجوع في " الصدقة من شيء في يرجع ال ألنه" من ذلك عمن تصدق به عليه ليس له أن يرجع أو يحبس شيئا  

 الصدقة بعد القبض ال يجوز بحال، وهي وبابها أضيق من الهدية والهبة؛ ألنها إنما أخرجت لوجه هللا تعالى.
 "... يقولمالكا   وسمعت: قال"

ده ولو قبض، وجاء االستثناء في حديث قبل ذلك من أهل العلم من يرى أن للوالد أن يرجع في ما يعطيه ول
ذا كان الوالد له أن يأخذ ابتداء  من مال ولده ما ال يضر به فعلى هذا قياس  ،العائد في هبته كالكلب إال الوالد، وا 

يفرق بين الصدقة وبين غيرها، فالصدقة ال يجوز  -رحمه هللا-هذا له أن يرجع فيما ال يضر به، واإلمام مالك 
 .يجوز ما لم يترتب عليه ضرر متعد   بحال بعد القبض، وغيرهاالرجوع فيها 

" بصدقة ليس عطاء   أعطاه أو ،نحال   ولده نحل فيمن عندنا عليه المجتمع األمرقال: وسمعت مالكا  يقول: "
" به الناس يداينه دينا   الولد يستحدث لم ما" يعني ولو قبض" ذلك يعتصر أن له إن" ليس من الصورة األولى

عرف الناس أن عنده مبلغ من المال، نحله قطعة أرض، أعطاه أبوه قطعة أرض، وقالوا: يجوز للوالد أن اآلن 
ال فإنه ال يجوز، أعطاه الناس  يرجع في هبته لولده ما لم يتضرر بذلك، فإذا كان ال يتضرر بذلك جاز، وا 

ثم سحبها  ،لهم بناء  على أنه غنيأموالهم بناء  على أنه غني يملك هذه القطعة من األرض، أعطاه الناس أموا
وأيضا  غر  الطرف  ،اعتصرها، فبان فقيرا ، األب في هذه العطية ال شك أنه ورط االبن في تحمل الديون  ،األب

 اآلخر الدائن، فالدائن ما أعطى هذا الولد إال ألن له هذه األرض أو عنده هذا المبلغ.



 يعني بناء  على أنه يملك هذه األرض" به الناس يداينه دينا   الولد يستحدث لم ما"أن له أن يعتصر ذلك 
متى طلبوا أموالهم وعنده هذه األرض ألزم ببيعها وسددت الديون، لكن إذا سحبت واعتصرت " عليه ويأمنونه"

 بعد شيئا   ذلك من يعتصر أنله  فليس ،أبوه أعطاه الذي العطاء ذلك أجل من" ؟منه من أين يستوفي الدائنون 
يعني شخص اقترض من شخص مائة ألف، صار يتاجر بها، لما اشترى بضاعة قال: " الديون  عليه تكون  أن

رد القرض، والجمهور على أن القرض ال يتأجل، ال يقبل األجل، يعني أعطاه مائة ألف، وقال: اشتغل بها مدة 
رد علي المال، له ذلك أو ليس سنة، انتفع بها، أنا ال أحتاجها، فبعد شهر بعد أن أنفقها كلها في السلع قال له: 

أنه يقبل التأجيل، والمسلمون على  -رحمه هللا-الجمهور له ذلك، والقرض ال يقبل التأجيل، وعند مالك  له ذلك؟
شروطهم، ويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ال سيما وأنه في بعض الصور يتضرر، نعم لو كان المال باق في 

شخص عنده أرض،  -وهذه مسألة واقعة-، يعني نظير ذلك ذا كان يتضرريده أو في حسابه األمر سهل، لكن إ
وآخر عنده آلة الستنباط الماء، المكينة التي يستخرج بها الماء، فقال صاحب األرض: لماذا ال تستغل هذه 

 قال: وهللا السنة هذه ما عندي استعداد أزرع، ما أنا ؟المكينة فتزرع لنفسك ال سيما وأن عندك أرض مناسبة
فلما انتصف، خرج الزرع ولم يطب ليحصد، قبل ذلك قال: أنا  ،للزراعة، قال: أعرني إياها، فأعاره إياها ئمتهي

رد عليه مكينته، ترد عليه  ،أريد المكينة، فاختصموا عند قاض، فقال القاضي: ما على المحسنين من سبيل
ضرر ضرر بالغ، تحمل الديون من أجل هذا المكينة، فرفعت إلى جهة أعلى فقيل له: حتى يحصد الزرع؛ ألنه ت

نظر ذلك بمن استأجر أجيرا  معه سيارة قال: توصلني إلى البلد ! و الزرع، ثم في النهاية يقال: يقطع عنها الماء
من األجرة، نعم اإلجارة على  ال أريد أن أوصلك، وال تعطيني شيئا  الفالني، فلما انتصف في الطريق قال: أنا 

هذا التنظير يكون  ،يتبرع بحمله إلى البلد الفالني :لكن لو قال له ،تلزمالصحيح أنها عقد الزم فف فيها في الخال
لى المحسنين من سبيل، أنا إذا تبرع بحمله إلى البلد الفالني فلما انتصف الطريق قال: انزل، ما ع ،مطابق هنا

وأوصله إلى نصف الطريق بدون  أرجع، ما يطاع، هذا يتضرر، المقصود أنه في أول األمر محسن، طرأ لي
 مقابل، ومن وجهة نظره محسن.

على كل حال العقود التي يترتب عليها الضرر ال بد من إزالة هذا الضرر، ضرر يزال، لكن ال يزال بضرر، ال 
 يزال بضرر على الطرف الثاني.

نما ،الرجل المرأة فتنكح ابنته أو ابنه الرجل يعطي أو" زوجة لولده في البلد ما وجد، بحث عن " لغناه تنكحه وا 
كل من تقدم إليه ليخطب ابنته لولده قال: الولد عاطل، كيف نزوجه وهو عاطل؟ ثم تحايل على هذه األعذار 

ويكتسب  ،قال: ال يا أخي الولد اآلن يملك أرض قيمتها مليون ريال، يضارب بها ،أو أعطاه ماال   ،فأعطاه أرضا  
وفق له على زوجة وزوج من أجل هذه مبلغ كذا، ثم إذا أعطي زوجة أو و  نمن ورائها، أو عنده في حسابه اآل

 خذه من يده، أو أخذه األرض من يده.من أجل هذا المال اعتصر المال، أاألرض، أو 
نما ،الرجل المرأة فتنكح ابنته أو ابنه الرجل يعطي أو"  أن فيريد ،أبوه أعطاه الذي وللمال ،لغناه تنكحه وا 

تتأخر البنت، يتأخر عنها الخطاب حتى تبلغ " النحل أبوها نحلها قد المرأة الرجل يتزوج أو ،األب ذلك يعتصر
تصير عبئا  على أبويها، فيتحايل األب فيعطيها بيتا ، يقول: هذا البيت لك،  الثالثين والخامسة والثالثين، وحينئذ  



ن كان األب فإذا عرف الناس أن عندها بيت خطبت، ثم إذا عقد عليها اعتصر البيت ، هذه حيل، ال شك أنها وا 
 لكن ال يجوز له أن يغرر الناس بهذه الطريقة. ،يبحث عن مصلحة ولده، ويبحث عن مصلحة ابنته

نما ،الرجل المرأة فتنكح ابنته أو ابنه الرجل يعطي أو"  أن فيريد ،أبوه أعطاه الذي وللمال ،لغناه تنكحه وا 
 ،ومالها لغناها صداقها في ويرفع يتزوجها إنما النحل أبوها نحلها قد أةالمر  الرجل يتزوج أو ،األب ذلك يعتصر

 ذلك من شيئا   ابنته من وال ابنه من يعتصر أن له فليس ،ذلك أعتصر أنا :األب يقول ثم ،أبوها أعطاها وما
 ،انتهيعني إذا كان الولد ممن تبرأ الذمة بتزويجه، ممن يرضى دينه وخلقه وأم" لك وصفت ما على كان إذا

والمال ال أثر له في الموازين والمقاييس الشرعية، لكنه عند الناس معتبر، فيقول: أنا ما غششت به بعيب يقدح 
أو بهذه الهبة أو بهذه  ،به شرعا ، الولد ما فيه عيب يقدح فيه شرعا ، الفقر ليس بعيب، فكوني أمشيه بهذا القرض

س بعيب، والناس يعيبون بعض األشخاص بأشياء أحيانا  تكون العطية أو النحلة ال يضر، ال سيما وأن هذا لي
لو أبدى  محامد في أعرافهم وموازينهم، تكون محامد، قد يرد الخاطب ألنه متدين ملتزم، هل هذا عذر في الرد؟

يعني كان أكثر جلوسه في المسجد، فخطب من أكثر  ؟للناس أنه غير ملتزم، هل يكون غشهم بهذا حتى يعقد
الوا: وهللا هذا عاطل، أكثر وقته في المسجد، ثم ترك المسجد مدة حتى خطب، وأعطي زوجة، ثم من بيت وق

فإنه ال نظر له في الشرع، يعني إذا  ،رجع إلى المسجد هل يعاب بهذا؟ ال يعاب، فالفقر إذا لم يؤثر على النفقة
ى الذي ينظر إليه كثير من الناس، كانت النفقة عنده ما يكفيه ويكفي الزوجة هذا ال يعاب به، أما مزيد الغن

يقول: إذا كانت اإلجابة من أجل هذا المال ليس له أن يعتصر؛ ألنه غرر بالطرف  -رحمه هللا-واإلمام مالك 
 الثاني.

ثم يريد أن يدرجها بشيء من المال أو بالنحل، ثم بعد ذلك يقدم  ،أحيانا  يكسد الولد أو تكسد البنت تعنس البنت
لكن ما قدر لها أن  ،إذا هي من أفضل النساء، ما فيها أدنى عيب، بل العكس فيها محاسن ومزاياف ،عليها الناس

وقد وجد فيها من الخالل والخصال  اعتصار المال الذي غرر به الخاطبإن  :تتزوج في وقت مبكر، هل نقول
وأن المال في األصل  ال سيما ؟ن هذا تغرير بالخاطب، وليس له أن يعتصر: إأفضل من هذا المال، هل نقول

إذا زاد عن الحاجة ليس بمطلوب شرعا ، ليس من مطالب الشرع أن يكون الخاطب غنيا ، ليس من أهداف 
الزوجية أن يكون أحدهما غني والثاني محتاج أبدا ، على كل حال إذا غرر بأحد الطرفين فاإلمام مالك يرى أنه 

 ال يجوز أن يعتصر من ابنه.
هذه  :إذا قيل ،ن القديم، ومثل هذا التغرير قد يغرر بشخص فيما يسمى بزواج المسياروالحيل هذه موجودة م

المرأة عندها بيت، أنت ما أنت متكلف شيء ال إيجار، وال نفقة، وال قسم، ثم يتبين أن البيت ليس لها، فيجبر 
 هذا يرى اإلمام مالك في هذه الصورة أنه ال يجوز لألب أن يعتصر. ،على دفع األجرة

يعني عكس ما جاء عن اإلمام مالك هنا أن رجال  فقيرا  خطب من أكثر  -رحمه هللا-يذكر عن اإلمام أبي حنيفة 
حنيفة، وهل يزوج أو ال يزوج؟  ، وقل له: يستشير أبابه بيوت البلد فيردونه لفقره، فقال: إذا خطبت من أحد فأت  

ياك إلى  أبي حنيفة واسأله، أبو حنيفة قال له: ضع يدك على فعل، قال: اذهب إلى أبي حنيفة، أو نذهب أنا وا 
شيء من جسدك مما قيمته أو ديته كاملة، ضع يدك على شيء من جسدك ديته كاملة، فوضع يده على أنفه 
مثال  أو شيء آخر، المقصود أنه قيل له: ما رأيك يا أبا حنيفة في هذا الرجل وهو فقير؟ قال: ليس بفقير هذا، 



ال ليس بتغرير؟ يعني هذا ما يمشي بحال عند  هذا يملك ما قيمته اثنا عشر ألف درهم، دية كاملة، هذا تغرير وا 
 اإلمام مالك، ويذكر عن أبي حنيفة.

إذا كان الرجل  :مثل ما قلنا ،فإذا كان الرجل الصالح يرد بمثل هذه األعذار الواهية فالتحايل حينئذ  بمثل هذا
شيء من أمور دينه وال دنياه، وأكثر مكثه في المسجد، فيعاب بذلك،  ديدنه الجلوس في المسجد، يعني ما ضاع

يقال: هذا شخص عاطل، أكثر وقته في المسجد، فيترك الجلوس في المسجد إلى أن يوافق عليه بيت من البيوت 
 غرر بهم؛ ألن :نه غرر بهم؟ ما يقال: إهل يقال ؟نه غرر بهم هذا: إإذا خطب ثم يعود إلى المسجد، هل يقال

 هذا شرعي، والمسجد بيت كل تقي، وهللا المستعان.
والخداع، خداع الناس والتحايل عليهم ال شك أن األصل أنه ممنوع، لكن إذا كان يؤدي إلى  على كل حال الحيل

ذا كان القصد منها اإلضرار باآلخرين  ،مقصد شرعي فالحيلة حينئذ  جائزة، إذا كانت تحقق هدفا  شرعيا  جازت وا 
، إلى فعل الواجب، أو ترك المحرم ناك حيل شرعية، وحيل شيطانية، فالحيل الشرعية التي يتوصل بهامنعت، وه

))ال ترتكبوا ما  صل بها إلى ترك واجب، أو فعل محرموالحيل الشيطانية التي منها حيل اليهود العكس، التي يتو 
لة يتوصل بها إلى فعل الواجب، الوالد يمنع فإذا كانت الحي فتستحلوا ما حرم هللا بأدنى الحيل(( ،ارتكبت اليهود

عليه  ولده من الصالة، فيتحايل عليه حتى يصلي ويعود إليه، هذه حيلة شرعية، أو يلزمه بارتكاب محرم فيتحايل
}اَل هذا ال إشكال فيه، هذه حيل شرعية، والحيلة ذكرت في القرآن في موضع واحد للتخلص من هذا المحرم، 

وال يستطيع االنتقال إلى  ،فالذي يقيم بين أظهر الكفار [( سورة النساء75)] َلة  َواَل َيْهَتُدوَن َسِبيال {َيْسَتِطيُعوَن ِحي
 ؟نعم ،بالد المسلمين إال بحيلة حيلته شرعية، فعليه أن يحتال

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
إذا  ،ل على من يمنع في الحج مثال  على كل حال لتحصيل أمر مسنون بس ال يترتب عليه محظور، فمثال  يتحي

ما جاء بتصريح منعوه، وليس بواجب عليه أن يحج، هذا مسنون، يتحيل حيلة ال يترتب عليها ارتكاب محرم، ال 
أو ما  ،إذا تحايل بتعريض نعم، وال يرشي، وال يرتكب أمرا  محظورا ، وحينئذ   ،لكن ال يكذب ،يكذب، له أن يوري 
 أشبه ذلك له ذلك.

 .......طالب:
 كيف؟

 طالب:.......
ة {  ليراها؟ قها؟حيلة لتكشف عن سا [( سورة النمل11)] }َفَلمَّا َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُلجَّ

 طالب:.......
ة سليمان في حيل :لو قلت ،هذا ما يثبت به خبر، على كل حال هناك حيل شرعية ،هذا كالم، كالم أهل التفسير

الولد، فقالت الكبرى: هو ولدي، وقالت الصغرى: هو ولدي، فقال سليمان: اللتين ادعتا  القضاء بين المرأتين



، الكبرى وافقت، قالت: ال بأس، ..نقضي بينكما بأن يؤتى بسكين فيقسم أنصاف بينكما، فقالت الصغرى 
 والصغرى قالت: أبدا ، هو لها، فقضى به للصغرى، هذه حيلة، وهللا المستعان.

القضاة للتوصل إلى الحق، ويتمايزون أحيانا  بمثل هذه الحيل، وأحيانا  تكون  أحيانا  الحيل تكون مطلوبة من
ويريد أن يحصل  ،وليس عنده ما يدفعه للدائنين، ومفلس ،الحيل من بعض الخصوم، شخص مدين بمبالغ كبيرة

فلما أحضر عند القاضي أحضره خصمه قال المدعى عليه: صحيح أنا مدين لفالن بمبلغ  ،على صك إعسار
ي كذا، كذا ماليين، قال: لماذا ال تدفع؟ قال: أريد النظرة حتى أبيع العمائر اللي على شارع كذا، والبساتين اللي ف

ن كذا، ال بد أنا أنظر، قال الدائن: يكذب، ال عنده أراضي وال عمائر وال شيء، قال اكواألراضي التي في م
بحث عن شهود يشهدون، لكن  اشرة ما وافق هذا، والالمدين: سجل شهادته أني مفلس، يعني لو ادعى الفلس مب

 اآلن هو شهد بأنه مفلس، فال شك أن مثل هذه الحيل يحتاج إليها في مثل هذه المواطن التي تخلو عن البينات.
 طالب:.......

يعني ركن من أركان اإلسالم إذا منع منه بحيث يكون المانع منه غير  ،على كل حال حج الفريضة مثل الهجرة
والمنع يعني ال ألنه ال يقدر فله أن  ،ومستطيع وقادر ،الموانع المعروفة التي تعفيه من الحج الزاد والراحلة

 ؟أو ما أشبهها، أما يكذب أو يرشي فال، نعم ،يتحايل، أما إذا كان الحج نفل فال، إال بشيء من المعاريض
 طالب:.......

 ؟نعم ،، يعني ارتكب المحظور عامدا  ...خلع ما
 الب:.......ط

 كيف؟
 طالب:.......

 نعم على حسب الحج، إذا كان الحج ندب ال يجوز بحال.
 ........؟طالب: قال له: افسخ إحرامك والبس ثوبك وعاد كيف

 لكنه يرتكب المحظور الذي منع منه شرعا  عمدا  من أجل حج نفل، هذا فيه ما فيه، نعم. ،إيه
 أحسن هللا إليك.

 العمرى  في القضاء :باب
- األنصاري  هللا عبد بن جابر عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك حدثني

 فإنها ولعقبه له عمرى  أعمر رجل أيما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا تعالى عنه
 .((واريثالم فيه وقعت عطاء أعطى ألنه؛ أبدا   أعطاها الذي إلى ترجع ال ،يعطاها للذي

 بن القاسم يسأل الدمشقي مكحوال   سمع أنه القاسم بن الرحمن عبد عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 في شروطهم على وهم إال الناس أدركت ما :محمد بن القاسم فقال ؟فيها الناس يقول وما ،العمرى  عن محمد
 .أعطوا وفيما ،أموالهم

 لك هي يقل لم إذا ،أعمرها الذي إلى ترجع العمرى  أن عندنا مراأل ذلك وعلى :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 .ولعقبك



رضي هللا تعالى - عمر بنت حفصة من ورث -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك وحدثني
 فلما ،عاشت ما -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن زيد بنت أسكنت قد حفصة وكانت :قال ،دارها -ماعنه

 .له أنه ورأى ،المسكن عمر بن هللا عبد قب  زيد بنت توفيت
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 العمرى  في القضاء :باب
 ،هي لك مدة عمرك :العمرى: أن يمكن صاحب العين عينه من غيره لينتفع بها مدة عمره، مدة حياته، فإذا قال

فإن انقطع  ،فإنها للذي يعطاها، يعني ما تناسلوا ،فإذا مات رجعت العين إلى صاحبها، إذا قال: هي لك ولعقبك
 إلى صاحبها األول. ،العقب مقتضى ذلك أنها ترجع إلى من أعمرها

 بن جابر عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك حدثني" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :إذا قال (("ولعقبه له عمرى  أعمر رجل أيما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن األنصاري  هللا عبد

 الذي إلى ترجع ال يعطاها للذي فإنها)) وينتفع بها عقبك من بعدك ،هي لك ولعقبك، نعم تنتفع بها حياتك
يستفيد منها ورثته وتورث عنه،  ،يفيد منها مدة حياته، ألنها مفترضة في شخص يستعملها ((أبدا   أعطاها

وهذا ال شك أنه مطابق لقول  ه، فإنها للذي يعطاها ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا (())له ولعقب وورثتهم وهكذا
))فإنها للذي يعطاها ال الواهب أو المعمر: "لك ولعقبك" لكن المسألة فيما إذا انقطع العقب، مقتضى الحديث: 

، ها ال ترجع ولو انقطع العقبضاه أنمقت ))ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ((نعم  ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ((
وأنها لن ترجع إلى صاحبها  ،أو له ولعقبه بهذه الصيغة ،خالص خرجت من يده، وهل للذي أعمرها مدة حياته

أو حكمها حكم الوقف  ،كن من منفعتها من رقبتها، هل له أن يتصرف فيهاهل له أن يتصرف فيها؟ هو م   ؟أبدا  
 حبها أبدا  الذي أعطاها.هي لن ترجع إلى صا ؟عليه وعلى ذريته
 طالب:.......

 له أن يبيعها؟ يعني ملكها؟
 وما صلحت للسكنى. ،إذا تعطلت منافعهاوقف طالب: حكمها حكم ال

))فإنها للذي يعطاها وعرف الحديث:  "له ولعقبه" :ألنه ما دام عرف الصيغة ؟هل له أن يبيعها أو ليس له ذلك
 صارت لي. ،فقال: بهذا النص انتهت ،نعم ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ((

 طالب: مثل الوقف يا شيخ ال ترجع؛ ألنها هبة منافع، العمرى هبة منافع.
 طيب.

 لمنفعة.طالب: فكأنه حبس األصل، وسبل ا
 .))فإنها للذي يعطاها((

ال تملك عين؟ هو يملك منفعتها  ..لكن هل يملك عينها؛ ألنهم يعني قالوا. ،طالب: هل تملك منفعة وا 
 ؟نعم

 طالب:.......



أو هي لشبه الملك الذي هو  ؟هل هي الم الملك كما قال بعض أهل العلم ))للذي يعطاها((طيب الالم هنا 
يعني كما تقول: القفل للباب،  "الالم للملك وشبهه"مجرد اختصاص؟ ألن الالم كما تأتي للملك تأتي لشبهه 

))للذي ي من أهل العلم من يرى أنها في حكم الهبة والجل للفرس، هذه ما هي بملك، إنما شبه ملك، يعن
ال سيما وقد ضبط الصيغة  ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا (( ،))فإنها للذي يعطاها فصارت عطية يعطاها((

 ر قال له: هي لك ولعقبك عمرى، عمرى لك ولعقبك.ر، يعني المعم  وطبقها على صيغة المعم   ،التي في الحديث
 ن هللا إليك؟طالب: األظهر أحس

 ؟يقول: تمليك، نعم ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا (( ،))فإنها للذي يعطاهان الالم هذه : إمن يقول
 طالب:.......
هي أقرب ما تكون بصورة الوقف؛ ألنها هبة منافع، عطية  ال ترجع إلى الذي أعطاها أبدا (( ،))للذي يعطاها

 عمر عمرى.ياها عطية عين لعبر بما يدل على ذلك؛ ألنه أ  منافع، ال عطية عين، ولو أراد أن يعطيه إ
ثم ....، كان يقول: هي لك وأنتون...هي لك وخالص، عقبه يدخل :عقبك، كان يقولل :طالب: ليش يقول

 يرثونه عقبه.
والالم كما تأتي للملك تأتي لالختصاص،  ))فإنها للذي يعطاها((إي بس الذي أشكل عند جمع من أهل العلم 

دام موجودين هم أحق،  نها لالختصاص صار أحق بها من غيره، فعلى هذا لو انقطع عقبه ما: إذا قلنالكن إ
 فإذا انقطع ال ترجع إلى صاحبها كالوقف، ما يملكها، إنما تكون ألقرب الناس شبها  به.

 وتنزل منزلة أقرب الناس إليه مثل الوقف. ،طالب: تعطلت منافع العمرى 
جد في وموجودة عند أهل العلم، منهم من يقول: ما دام وجد أو و   ،عتبرة في المسألةعلى كل حال األقوال م

قال: أعمر عمرى له ولعقبه، هذه الدار عمرى لك ولعقبك،  ،ر ما تترتب عليه النتيجة في الحديثصيغة المعم  
 أعطاها أبدا (( ))ال ترجع إلى الذي هذه ليقال:  ))فإنها للذي يعطاها((خالص ضمن، النتيجة في الحديث: 

وأنه  ،أو على سبيل االختصاص ،ربمعنى أنها خرجت من يده، لكن خرجت من يده على سبيل التمليك للمعمَ 
أولى بها وأحق، هل له أن يبيعها أو ال كالوقف؟ هذا محل الخالف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه ما ملكه 

نما أراد أن ال تخرج من يده خرج من بيت إلى بيت، وهذا أو ي   ،ذلك يحتاج إلى بيت آخر ثم بعد ،إياها تمليك، وا 
حكمه حكم يعني لو كان على نفسه وذريته، الوقف الذري نعم، الذي عليه وعلى ذريته، لكن هنا يطلب فيه 
الثواب؛ ألنه تعدى نفعه إلى غيره، أما الوقف الذري الذي يختلف فيه أهل العلم يقولون: ما في فائدة، ليس فيه 

 ؟نعم ،إال أنه ليمنع هذا البيت لئال يخرج من يده أو يد ولده فائدة
 طالب:.......

 على شخص بعينه؟المعين الفرق بينها وبين الوقف؟ يعني الوقف المعين على فالن، أنت تقصد الوقف 
 طالب:.......

يس ببعيد هذا، يدفع إلى قلنا: ل ،ن الالم لالختصاص ليست للملك، إذا قلنا: إنعم مثل هذا، ما هو ببعيد منه ،إيه
 أقرب نشاط مماثل.

 طالب: يا شيخ ما هو بع  الفقهاء جعل باب العمرى من ضمن باب الوقف بعضهم؟



 .هو الكالم على الخالف في الالم
يفسر فيه ما جاء في  ،إنما هو مدرج ،وهذا ليس من أصل الحديث "المواريث فيه وقعت عطاء أعطى ألنه"قال: 

 وحينئذ   ،ر إلى ذريته، فوقعت فيه المواريثبالموت ينتقل من المعمَ  ،من شخص إلى شخصالخبر؛ ألنه انتقل 
 اإلرث للمنافع أو للعين؟

 طالب: للمنافع.
 ؟نعم

 طالب: للعين فق .
 ويقتسمونها ويبيعونها. ،يعني يملكونها ملك

 ...لعمر في الهبة التي وهبت له. -عليه الصالة والسالم-طالب: قوله 
  عم من أن تكون للعين، مثل من أعطيها، أعم من العطية.إيه الهبة أ 

 ...ال حول وال قوة إال باهلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 14كتاب األقضية ) -شرح: الموطأ 

 .الضوال في القضاء :بابو  - اللقطة العبد استهالك في القضاء :بابو  - اللقطة في القضاء :باب
 يم الخضيرالشيخ: عبد الكر 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .سم

 ..ت الباب..لصطالب: ما خ
 العمرى؟

الدمشقي  "عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحوال ": -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
ل يسأ مع مكحوال  س عبد الرحمن بن القاسم بن محمد "يسأل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن العمرى" اإلمام

"وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إال وهم على  أباه القاسم بن محمد عن العمرى 
له أن يرجع فيها، هي لك مدة عمرك ليس له أن قال: هي لك ولعقبك ليس  شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا"

 فيما أعطوا.و اس إال شروطهم قبل موته، الناس على شروطهم، ما أدركت الن يرجع
"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: وعلى ذلك األمر عندنا أن العمرى ترجع للذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك 

نما قال: هي لك مدة عمرك، فإنه إذا مات ترجع إلى صاحبها"   .ولعقبك، وا 
بنت عمر دارها، قال: وكانت  "حدثني مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر ورث من حفصة: -رحمه هللا-قال 

يعني عبد هللا بن عمر ورث من أخته حفصة أم المؤمنين  حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت"
عليه الصالة -، يعني دارها التي كانت في عهد النبي -عليه الصالة والسالم-دارها، التي آلت إليها بعد النبي 

عليه -يعني هل عرف أن أمهات المؤمنين خرجن من بيوتهن بعد وفاته  ؟بعده أو أنها اشترت دارا   ،-والسالم
 ؟-الصالة والسالم

 ...طالب: ما هي بدار النبي.
 "ورث من حفصة بنت عمر دارها" ليس لها وارث غير أخيها عبد هللا، و همما ملكت ،يعني غير الدار التي تسكنها
يعني أعمرتها مدة  زيد بن الخطاب ما عاشت" "قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت رضي هللا عنهم وأرضاهم

العمرى ترجع للذي أعمرها إذا لم  "فلما توفيت بنت زيد قب  عبد هللا بن عمر المسكن، ورأى أنه له" عمرها
 ر.لك ولعقبك، وهي أسكنتها مدة عمرها فقط، فلما ماتت رجعت، وهنا رجعت إلى الوارث ال إلى المعم   :يقل

 أحسن هللا إليك.
 اللقطة في القضاء :باب

رضي هللا - الجهني خالد بن زيد عن المنبعث مولى يزيد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك حدثني
 عفاصها اعرف)) :فقال ،اللقطة عن فسأله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى رجل جاء: قال أنه -عنه

ال صاحبها جاء فإن ،سنة عرفها ثم ،ووكاءها  لك هي)) :قال ؟هللا رسول يا الغنم فضالة :قال ((بها فشأنك وا 



 ،الشجر وتأكل ،الماء ترد ،وحذاؤها سقاؤها معها ،ولها لك ما)) :قال ؟اإلبل فضالة :قال ((للذئب أو ألخيك أو
 .((ربها يلقاها حتى

 قوم منزل نزل أنه أخبره أباه أن الجهني بدر بن هللا عبد بن معاوية عن موسى بن أيوب عن مالك وحدثني
 :عمر له فقال، -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر فذكرها ،دينارا   ثمانون  فيها صرة فوجد ،الشام بطريق
 .بها فشأنك السنة مضت فإذا ،سنة ماالش من يأتي من لكل واذكرها ،المساجد أبواب على عرفها
 ترى  فماذا ،لقطة وجدت إني :له فقال عمر بن هللا عبد إلى فجاء ،لقطة وجد رجال   أن نافع عن مالك وحدثني

 أن آمرك ال :هللا عبد فقال ،فعلت قد :قال ،زد :قال ،فعلت قد :قال ،عرفها :عمر بن هللا عبد له فقال ؟فيها
 .تأخذها لم شئت ولو ،تأكلها

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: القضاء في اللقطة

المز، واللقطة ن أنه للفاعل، كالهمزة واللمزة، الهامز والواللقطة بضم الالم وفتح القاف، واألصل في هذا الوز 
ألن الفتح إنما هو  طة؛وقال: األصل التسكين، اللق   ،الالقط، ووهم بعضهم من ضبطها بهذا األصل فيها أنه

ن كان االشتراك في أن كال منهما ملقوط  ،وليس للملقوط الملتقط ،لالقط وهناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، وا 
وال من ينتسب  ،يرمى في مكان بحيث ال يعرف أبوه ،لتقط، إال أن هذا اللقيط في الولد الذي ال يعرف أبوهوم
يخافون أن بحيث  ،، أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعا  ، إنما هو ولد زنا مثال  ه، وفي الغالب أنه يكون لغير رشدةإلي

ولد  أو ، سواء كان الولد ولد رشدةت محرمةيموت من الجوع إذا مكث عندهم، وال شك أن مثل هذه التصرفا
جنى عليه  ،ألنه نفس لها من الحقوق ما لغيرها، وال جناية منه إنما جني عليه زنية، ال يجوز أن يرمى بحال؛
وقد حكم  ،فعلى هذا ال يجوز االعتداء عليه بحال، ومن تعرض له أو قتله ،من أوجده بطريقة غير شرعية

موال واألمتعة واألعيان التي ينتفع األأما اللقطة فهي ما يوجد من  ،المسلم، هذا اللقيط ففيه ما في قتل ،بإسالمه
كان من بني ما ضوال، فهذا تفريق عرفي شرعي بين هذه األمور، ف :بها، وما يوجد من بهيمة األنعام يقال له

أو الغنم أو البقر، يقال بل آدم يقال له: لقيط، ومن كان من اإلبل فهو ضال، ضالة اإلبل، ضالة الغنم، من اإل
  .ضل يعني يضيع، فيلتقط فهو لقطةألنه يضل، بمعنى أنه يتيه بنفسه، وأما غيره في   له: ضال؛

 ربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك  "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن": -رحمه هللا-قال 
 ؟نعم "عن يزيد مولى المنبعث"

 طالب:.......
 ط.الشيء الذي يلتق
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب: هذا لغة.
 .وشرعا   إيه لغة وعرفا  

 ؟اللقي  طالب: شو شرعا  



يعني في األحكام التفصيلية يأتي هذا، إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس  ،األحكام التفصيلية ، هذهإيه
 هذه األحكام.دخل في األحكام، إذا كان ال تلتفت إليه همة أوساط الناس، فإنه ال يدخل في 

-المضطجع، فسماه النبي  :كان اسمه عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث"أبي "حدثني مالك عن ربيعة بن 
صلى هللا عليه -"عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول هللا  المنبعث -عليه الصالة والسالم

أنه أعرابي،  :د هذا أنه جاء في رواية أصح منهاوفي بعض الروايات ما يدل على أنه بالل، لكن يبع "-وسلم
 وجاء ما يدل على أنه من جهينة، من جماعة زيد بن خالد.

 يعني ما حكمها؟ وماذا يصنع بها؟  فسأله عن اللقطة" -صلى هللا عليه وسلم-"جاء رجل إلى رسول هللا 
الحبل  ))ووكاءها((ذي توضع فيه، يعني الوعاء الكيس ال "))اعرف عفاصها((: -عليه الصالة والسالم-"فقال 

أبواب وعند الذي يربط به الكيس، هذا هو الوكاء، ثم عرفها سنة، يعني ابحث عن صاحبها سنة، في المجامع 
المساجد، تقول: من ضاع له كذا، بحيث ال يعرف، بحيث يدعيها غير صاحبها، من ضاع له شيء من المال 

يغلب على الظن أنها له، أعطيها بدون بينة، ومن أهل العلم من  دقيقا   فإذا وصف وصفا   ،أو شيء من المتاع
 ،ألنه كما يقولون قد يقع الحافر على الحافر، قد يصفها بدقة ؛إقامة البينة، ال يكفي أن يعرف يرى أنه ال بد من

ن كانت الدع ،، والنادر ال حكم له، فليس فيه ذكر للبينةوهي ليست له، لكن هذا نادر، نادر جدا   اوى ال بد أن وا 
تكون مقرونة بالبينات، هذا هو األصل، لكن إذا عرفها بدقة، لو جاء شخص قد أضاع ولده أو بنته، أو جاء 

ثم  ..،ال يعرف أباه وال يعرف ،طفل رضيع، في الثانية أو في الثالثة من عمره ،أكثر من شخص، وولد صغير
فيه أثر في بطنه أو في ظهره، ثم  :ه، لو قالادعاه أكثر من واحد، ثم وصفه أحدهم بوصف يخفى على غير 

 ؟كشف ووجد كما هو، هل يكفي مثل هذا أو ال يكفي؟ نعم
 طالب:.......

ثم أرسله،  ،واطلع على ما في جسده ،قرينة مرجحة، لكن ال يقطع بها، لماذا؟ ألنه يحتمل أنه رآه قبل ذلك
ويفتح  ،هل يفعل مثل هذا في األموال، أنه يجد مال ليدعي هذه الدعوى المقرونة بما يؤيدها، احتمال قائم، لكن

ويضبط األرقام والوكاء والعصاف ثم يرميه، ويرقبه من بعيد، بحيث إذا جاء أحد يأخذه  ،ويكتب العدد ،الكيس
 ال ما يكفي؟ا  قال: هذا مالي، ثم يسرد جميع ما يدل على اختصاصه به، يكفي هذا و 

 طالب: ما يحتاج هذا....
 ة.يأخذها مباشر 

 طالب: يأخذها مباشرة.
يعني ببينة واضحة، يعني لو أخذها وقد رآه شخص يأخذها وادعاها  ،ال هو يريد أن يأخذها بحق مثل الشمس

، في كيس كذا ،مقدراه كذا ويقول: أنا أضعت ماال   ،ن هذا أخذ لقطة غير كونه يأتي إلى الملتقط: إوقال ،عليها
 أحد في أنه يملكه، على كل حال.ه كذا ووكاؤه كذا، ال يتردد اصفوفي ع

 طالب:.......
 لكنه متصور يعني.

 طالب:.......



، وهو ليس عنده من الورع ما يمنعه هاه، لكنه متصور، يعني شخص رأى مال، وليكن في المسجد الحرام مثال  
و جاء باألرقام، ورأى الكيس وعده وكتب األرقام إال إذا كان فيه ما يكذب دعواه، ول ،من هذا، فجاء وفتح المال

وهذا كذا، فوجدنا بطاقة، هذه الدعوة  ،وهذا كيس ،وقال: هذا مالي وهذه أرقامه ،وجدنا بطاقة صاحب المال
فعلى اإلنسان ال سيما مع فساد  ،ت متصورة ومتوقعةما يكذبها، وعلى كل حال مثل هذه التفصيالمقرونة ب

 الزمان وأهله أن يتحرى أكثر، فعليه أن يتحرى أكثر.
 "))اعرف عصافها ووكاءها((فسأله عن اللقطة، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-"جاء رجل إلى رسول هللا 

 ،في محافل الناس، في أماكن اجتماعهم ،في المجامع ))ثم عرفها سنة(( اعرف الوعاء والحبل الذي يربط به
ذلك في هذه األيام الصحف، يعني لو وما أشبه ذلك، ويقوم مقام  ،وما قرب من موارد المياه ،في أبواب الجوامع

 .ثم عرف ،وجده، ثم بعد ذلك إذا جاءه من يدعيه يختبره، اعرف أو متاعا   أعلن في وسائل اإلعالم أنه لديه ماال  
منهم  ))عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها((وجاء العكس:  ))اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة((

ما يضر، المقصود  ا أو هذاسواء عرف أو عرف قبل هذ ،الواو، ال تفيد ترتيب هذه بمعنى (ثم)من يقول: إن 
ثم  ؟وما وكاؤه ؟قال: صفه لي، ما عفاصه ،عندي مال :وقال ،أنه ال بد من األمرين، يعني حتى لو ما عرف

، فهل التعرف وأراد أن يتملكها يتعرف فيما بعد ،رجع إليه وتأكد، نعم، فيكون معرفتها إذا لم يأت أحد خالل سنة
 بمعنى الواو. (ثم)جاء هذا وهذا، فمنهم من يقول: إن  ؟قبل التعريف أو العكس
 لو أعلن بالصحف اإلعالن على من؟ إذا جاء صاحبها من يدفع قيمته؟ طالب: أحسن هللا إليك:

 وين؟
 اإلعالنغ من المال من يدفع قيمة شنطة بها قروش... أو وجدت مبل لب: لو أعلن بالصحف أنه ضايعةطا

 ؟...هل صاحبه
واإلعالن ال يضر بالمال يرجع على صاحبه، إيه، كما لو أخذ شيء مما له نفقه،  ،إذا أعلن بنية الرجوع ،ال

  ال، وأنفق عليه بنية الرجوع يرجع.على ما سيأتي في الضو 
 طالب:.......

 ها وعفاصها((اعرف وكاء، ثم ))عرفها سنة وضعها في مكان بحيث ال تختلط؛ ألنه جاء نص صحيح:ال إذا 
من الدهر تعيد إليه مثلها، لكن إذا كان التعرف  يعني عند إرادتك التصرف فيها، بحيث إذا جاء صاحبها يوما  

  صاحبها. بعد التعريف سنة، وعند إرادة التصرف ما الفائدة في معرفة العفاص والوكاء؟ إنما هو لمجرد اختبار
ال فشأنك بها(( ال فشأنك بها(( ...يغريه بها، منصوب على ))فإن جاء صاحبها وا  يعني تصرف فيها، وجاء  ))وا 

 من الدهر فإنه يدفعها إليه. ما يدل على أن هذا التصرف مع الضمان، بحيث لو جاء صاحبها يوما  
 طالب:.......

 إغراء.
ك أو ألخيك ))هي ل "قال: ضل عن صاحبه أو خروف ز أو شاة أو تيسنع "قال: فضالة الغنم يا رسول هللا؟"

، فإذا وجدها بعيدة ألنه ال يحمي نفسه من صغار السباع، وال يقوم بما تقوم به حياته بنفسه استقالال   "أو للذئب((
يره من الناس، غ ،أو يأخذها أخوه ،وفي حكمه بقية السباع ،عن أهلها، وخشي عليها من التلف بأن يأكلها الذئب



ويختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها، لكن ليس  "خيك أو للذئب(())هي لك أو أل"قال:  فإنه له أن يأخذها
بحيث  ،معنى هذا أنه يتتبع أمثال هذه الضوال القريبة من أهلها التي يغلب على الظن أن أهلها قريبون منها

  تتلف، ليس أن يتربص بها مثل هذا. يتمكنون من الحصول عليها ووجودها قبل أن
ل يضمن أو ال يضمن؟ اقترانه بالذئب، الذئب ال ضمان عليه، فكما أن الذئب ال ه ))لك أو ألخيك أو للذئب((

ضمان عليه إذن هو ال ضمان عليه، وبهذا يقول بعض العلماء، ومنهم من يقول: يأكلها بنية الضمان، بحيث 
  ا من األموال، فإنه يضمنها.لو جاء صاحبها كغيره

 يعني المسلم. ))أو ألخيك((
 د سنة.طالب:.... وال بع

 ال، ال ما تحتاج سنة، تأكل أكثر من قيمتها خالل سنة.
 طالب:.......

  لرجوع يأخذ ما أعلفها ويدفعها له.وأنفق عليها بنية ا
صلى هللا -بعض الروايات: غضب النبي  "((؟))ما لك ولهاقال: فضالة اإلبل؟ قال:  ))أو ألخيك أو للذئب(("

  .-عليه وسلم
سقاؤها بطنها، الذي يستوعب الماء الكثير، بحيث  ))دعها، معها سقاؤها وحذاؤها((ة: وفي رواي ))ما لك ولها((

 ،))ترد الماء ، وما أشبه ذلكأخفافها التي تقيها الشوك والحر والحصى :تبقى أيام ال تحتاج إلى ماء، وحذاؤها
يع العيش األيام بما يعني ما عليها خطر، تمتنع من صغار السباع، وتستط وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها((

وطول في الرقبة ما يمكنها من شرب  ،من ارتفاع وطول بحيث تتناول من األشجار ،-جل وعال-ركب فيها 
 أو األكل من الشجر العالي. ،الماء النازل

 طالب: ضمانها لسنة....
 على كل حال المسألة مسألة غلبة ظن، متى ما جاء يعطى، غلبة ظن.

 طالب:.......
 وعرفه.

 ب: عرفه بأوصافه..... صاحب المال.طال
 يتضرر الملتقط ضررا   إذا كانت التركة قد قسمت فال يعود عليهم، إذا كانت التركة باقية يعود عليها، ال، أحيانا  

ثم يتصرف بها، ثم يأتي صاحبه بعد سنين واأللف كأنه مليون،  ،ألف ريال في كيس ، نعم، يجد لقطة مثال  بالغا  
 قيمته مليون، فنقول: ادفع له ألف بالقيمة الماضية أو بالقيمة الحاضرة؟ األلف أحيانا   ؟األيام دولما هو 

 طالب: كالديون يا شيخ.
ألف، ما يزيد وال ينقص، وهذا كما لو نقصت، وصار  ،كالديون، عليه أن يعطي بقدرها ال زيادة وال نقصان، ألف

 األلف ما يسوى عشرة، نفس الشيء.
 اللصوص. طالب:.... خشي عليها

 .ا  شديد ا  غضب غضب -عليه الصالة والسالم-إذا خشي عليها اللصوص يبلغ عنها؛ ألن النبي 



 طالب:.......
 أو بوسيلة مناسبة بحيث ال يخالف النص، ال يلتقطها، إنما يسعى لحفظها بقدر إمكانه. ،ال هو يبلغ عنها

 ؟-عليه الصالة والسالم-طالب: سبب غضب النبي 
))لك أو من السائل أنه يريد أن يستولي على أموال الناس التي ال تتلف، ما يتلف مثل الغنم  ألنه كأنه فهم

 صاحبها. ،هو يعرف السائل أن اإلبل إذا ضلت تعيش، حتى يلقاها ربهايحمي نفسه،  .....ألخيك أو للذئب((
أباه أخبره أنه نزل منزل "وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد هللا بن بدر الجهني أنه قال: 

"فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له  يعني ذهب مبلغ كبير قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا "
"فإذا مضت  يعني عرفها سنة عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من أهل الشام سنة"

 من الدهر. ان لصاحبها، متى جاء يوما  يعني تصرف فيها بنية الضم السنة فشأنك بها"
ماذا ترى ففجاء إلى عبد هللا بن عمر فقال له: إن وجدت لقطة  ،"وحدثني مالك عن نافع أن رجال  وجد لقطة

يعني عرفها األصل أن يعرفها سنة، فإذا كان  فيها؟ فقال له عبد هللا بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد"
 ؟نعم ؟زد :لهعرفها سنة فما معنى قو 

 طالب:.......
زدت، نعم؛ ألنه قد فعل من قبل، يعني هذا  "قال: زد، قال: قد فعلت" عرفتها "قال له: عرفها، قال: قد فعلت"

لو افترضنا أنه عرفها شهر ثم  ؟ال كيف عرف أنها زيادةا  أنه أكثر من سنة، أن الزيادة على السنة، و  يدل على
  ؟قال: زدت، زدت على إيش؟ نعمجاء لعبد هللا بن عمر قال: زد، 

 طالب:........
  .عرفها شهر، قال: زدت على الشهر :ال، ما قال له
 طالب:........

إذا كانت أقل من  علت، وال ما فيه مزيد ومزيد عليهزد، قال: قد ف :ال، هذا يدل على أنه عرفها سنة، فقال له
 سنة.

 طالب:.... مرتين.
أمره بالزيادة، كأنه فهم من حاله التقصير في  ولو شئت لم تأخذها" ،ن تأكلهافقال عبد هللا: ال آمرك أ" زاد

كما  "فقال: زد"أو في المكان الذي ينبغي أن تعرف به  ،التعريف، يعني ما عرفها كما ينبغي التعريف الشرعي
جاء ثانية،  ))صل فإنك لم تصل((أمر المسيء، قال:  -عليه الصالة والسالم-أمر المسيء في صالته، النبي 

"فقال عبد هللا: ال  ية، وهنا لم يعرف التعريف الشرعيألنه لم يصل الصالة الشرع ))صل فإنك لم تصل((فقال: 
ألنك في  اصنع بها ما شئت؛ "قال: ال آمرك" هو يريد فتوى من ابن عمر أن يأكلها، فتوى  آمرك أن تأكلها"

 تركتها.يعني لو وجدتها و  صلذها، فتلزم بأكلها، أنت من األبأخ األصل لست ملزما  
 حتى لو غلب على ظنه..... طالب:

 هو في هذه الحالة محسن، لكن ال يلزم، فإذا كان األصل غير الزم، فالفرع غير الزم.



أنه ال يلزمه أن يأخذها، بدليل النذر، اإلنسان ال  كون الملتق  ال يلزمه أن يلتق طالب: يعني ما يلزم من 
 نذر يوفي. يلزمه النذر، ولكن إذا

ال هذا على خالف أصل جميع الفروع، النذر جاء على خالف األصل، معروف يعني، ومن أعجب المسائل أن 
ما أنا متصرف، يلزم  ،تكون الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، لكن هنا لو قال: أنا أريد أن أحتفظ بها مدة العمر

 بأكلها؟
 ء...طالب:..... الحج والعمرة، فهو ال يلزمه ابتدا

 ،يلزم بالتصرف؟ يقول: أنا عرفتها سنة ،اآلن هو لحظه هذا، الشرع يبيح له أن يتصرف، يقول: ما أنا متصرف
ال آمرك أن تأكلها، وال "يقول:  ؟، نقول: إال تتصرفسنة ثالثين ،ومستعد أعرفها عشرين سنة ،وزدت على ذلك
 ؟نعم شئت لم تأخذها"

 طالب: إذا عرفها سنة.
 من الدهر فتردها إليه. ن جاء صاحبها يوما  بنية الضمان، إ
 طالب:.......

ألنه كلما الفرصة  ث، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر؛أول األمر يومي لمدة أسبوع، ثم في األسبوع مرتين ثال
 تتضاءل في وجوده.

 طالب: يلزم الفور في التعريف بها.
 لئال يتفرق الناس. ؛إيه ال بد من تعريفها

 طالب:.......
 نعم.، ثم في الثالث، وهكذا، ثم في اليوم الثاني، يعرفها أول ما يلتقطها

 :أحسن هللا إليك
 اللقطة العبد استهالك في القضاء :باب
 في أجل الذي األجل تبلغ أن قبل فيستهلكها اللقطة يجد العبد في عندنا األمر مالكا  يقول: سمعت :يحيى قال

ما ،غالمه استهلك ما ثمن سيده يعطي أن اإم ،رقبته في نهاإ :سنة وذلك اللقطة  ،غالمه إليهم يسلم أن وا 
ن  ،رقبته في تكن ولم ،به يتبع عليه دينا   كانت استهلكها ثم ،اللقطة في أجل الذي األجل يأتي حتى أمسكها وا 
 .شيء فيها سيده على يكن ولم

وله شيء من التصرف  ،ك بالتمليكالعبد المملوك عند الجمهور أنه ال يملك وال يتصرف، وعند مالك أنه يمل
قبل  ،أو قبل الحول ،أوسع مما له عند جمهور أهل العلم، فإذا وجد العبد لقطة فتصرف فيها قبل أن يعرفها

 ألن اللقطة أحيانا   للقطة، هذا المال أو يدفع العبد؛السنة، ثم جاء صاحبها، فالسيد مخير بين أن يدفع هذه ا
تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها، إذا كان  يدفع العبد، وأحيانا   ،تضرر السيدتكون أكثر من قيمة العبد، في

فليس على السيد شيء، لماذا حمل السيد في الصورة األولى دون  ،التصرف فيها من قبل العبد بعد تمام السنة
لى السيد أن يكفه عن الثانية؟ ألن تصرفه في الصورة الثانية شرعي، تصرفه في الصورة األولى غير شرعي، فع

على العبد  وتكون دينا   ،تصرف فيها، فإن السيد يبرأ من عهدتها ،هذا التصرف، إذا عرفها سنة ثم استمتع بها



يملك أو متى عتق، وصار يملك على قول الجمهور، ولم تكن في رقبته لم تتبع  :وقلنا ،يتبع به متى حصله
نما دين في ذمته، ولم يكن ،رقبته  فيها شيء. على سيده وا 

 طالب:.... عند السيد.
  .عليه أن يحفظهمنه م، هو مستفيد ر الغنم مع الغال ال العبد،  يد أن يحيط بما يتصرف فيهلكن على الس
 طالب:.......

 كما لو جنى، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 الضوال في القضاء :باب
 بعيرا   وجد أنه أخبره األنصاري  كالضحا بن ثابت أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 إنه :ثابت له فقال ،مرات ثالث يعرفه أن عمر فأمره -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذكره ثم ،فعقله بالحرة

 .وجدته حيث أرسله :عمر له فقال ،ضيعتي عن شغلني قد
 وهو قال -هرضي هللا عن- الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 .ضال فهو ضالة أخذ من :الكعبة إلى ظهره مسند

 إبال   -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر زمان في اإلبل ضوال كانت: يقول شهاب ابن سمع أنه مالك وحدثني
 ،تباع ثم ،بتعريفها أمر -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان زمان كان إذا حتى ،أحد يمسها ال تناتج مؤبلة
 .ثمنها أعطي هاصاحب جاء فإذا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: القضاء في الضوال 

في اإلبل والبقر والغنم،  ،فالضوال إنما هي في بهيمة األنعام طة في األموال غير بهيمة األنعامإذا كانت اللق
ا حكم الغنم؟ شخص واإلبل والغنم جاء بيانها في النصوص، وأما بالنسبة للبقر فهل حكهما حكم اإلبل؟ أو حكمه

 ؟لك ولها أو نقول: دعها ما ؟وجد بقرة ضالة، في مكان ليس حوله أحد، هل نقول: هي لك أو ألخيك أو للذئب
تؤخذ وتعرف سنة، فنحتاج في مثل هذا إلى قياس الشبه، فنلحق البقرة بأقرب  ؟أو نلحقها باألموال األخرى 

أو مثل اإلبل تمتنع بقرونها، وبطنها يحتمل  ؟صغار السباع بها، هل هي مثل الغنم ال تمتنع من األموال شبها  
فهي مترددة بين  ؟ال تصبر صبر اإلبل : في األصل مثل الغنمأو نقول ؟من الماء أكثر مما تحتمله الغنم

 أصلين، بين اإلبل وبين الغنم.
 طالب:.......

والبقرة عن سبعة، يعني لو نظرنا  ،شرةإيه، لكنها في الغزو تختلف عنها، في المغانم قسم المغانم اإلبل عن ع
، حتى صبرها وتمتنع من السباع؟ ليست مثلها، أبدا   اإلبل ترد الماء وتأكل الشجر، هي مثلهل إلى واقع البقر 

 ؟هي أقوى من الغنم :أو نقول ؟عن األكل والشرب ليست كاإلبل، فهل تأخذ حكم الغنم، لك أو ألخيك أو للذئب
 ؟يكون حكمها حكم األموال األخرى ليست مثل الغنم، فإذن 



إذا كانت في مكان فيه ماء وفيه سباع، هي  طالب: هي مترددة بين أصلين فتكون أقرب إلى األصل، مثال  
ذا كانت ليس فيه سباع.... العكس.  ..تستطيع أن تدافع عن نفسها في السباع.... فتأخذ حكم اإلبل، وا 

 .أو يغلب على الظن أنها تتلف فتأخذ حكم الغنم ،اإلبليعني يغلب على الظن أنها تبقى، فتأخذ حكم 
 طالب: حتى اإلبل يا شيخ إذا كانت في مكان فيه سباع....

 لكن المسألة مسألة حكم أغلبي، وهذا نص من الشارع.
 طالب: التفريق ما.....

ا الدليل عليه ال التفريق عند أهل العلم معروف في مسألة االمتناع من صغار السباع معتمد عندهم، وجعلو 
 اإلبل.

 طالب: بالنسبة للبقر ما ينطبق عليه.
 :أو نقول ؟، فهل هي أشبه بالغنم أو أشبه باإلبلعلى كل حال هي مترددة بين األصلين، فتلحق بأقربهما شبها  

 والضعف والقوة على ،وفيها من القوة ما يلحقها باإلبل يعني فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم، ؟على حد سواء
حد سواء، فيستمر اإلشكال، يعني لوال أن النص جاء في الغنم لصارت مثل الدراهم والدنانير؛ ألنها مال، ولوال 

ألنها مال، فاإلبل والغنم أخرجها النص فتبقى البقر  ؛أن النص جاء في اإلبل لقلنا: إنها مثل الدراهم والدنانير
 على األصل.

 طالب: الصقور.....
أو  ،الطيور فالطيور التي في البيوت، نعم، تطير من هذا البيت وتنتقل إلى البيت اآلخر ال، إذا استرسلنا في

  بعد أنواع من الحمام تجذب غيرها. الثاني أو الثالث أو إلى حي آخر، فيه
 إيش يقول أبو عبد هللا؟ 

  أصحاب الخبرة يحرصون على الجذاب. نعم
 طالب:.......

وهذا جذب، يسمونه جذب، وأنا ذهبت ذاب ود ومستفيض عند الناس، هذا جمن هذا، كان موج لكن أدركت شيئا  
  حمام جذب فهو موجود عندنا". من ضاع له" ببخاخ على الجدارإلى بلد من البلدان فوجدت إعالن مكتوب 

 طالب:.......
يعني  ال جذب، يعني مجذوب، والجذاب صيغة فاعل، ال هذه تدخل دخول واضح فيما نحن فيه، دخولها واضح،

 ؟طارت الحمامة ووقعت على الجيران أو غيرهم، نعم
 طالب: لقت حب زين وقعدت فين تروح؟

  فتبقى. يضعون لها ماء بسكر ال أحيانا  
من "بخاخ وكاتب بخط كبير بعلى كل حال مثل هذه تعرف بطريقة هذا الشخص، لكنها بطريقة مشوهة للجدار، 

ال  ،وتعبيرهم، فهذا يحتاج إليه مثل هذا التعريف " حتى بطريقتهماضاع له حمام فهو لدينا، الجذب موجود عندن
 إلى القاعدة العامة في األموال. تعاد ،إن الحمام مثل الغنم أو مثل اإلبل أو مثل.. :نقول

 طالب:.......



 ؟وعليها ما يدل على صاحبها
 ..رموز.... مهاجرة فوجودها. ،ال ،طالب: ال

 إيه لمالك أو ليست لمالك؟
 :.......طالب

 لقيت شيء؟ إن  بحث في وقتعلى كل حال ت  
 طالب:.......

 . ي..هعند الناس، أما مسألة الصقور ف ال، اللي يكثر مسألة الحمام كثير هذا
 والذي يليه. -إن شاء هللا-الضوال يمدينا 

ت بن الضحاك "أن ثابأحد الفقهاء السبعة  عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار"": -رحمه هللا-مالك قال 
ما دام  "ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه" األصل أن يتركه ه"لقالحرة فعاألنصاري أخبره أنه وجد بعيرا  ب
ال األصل أن يتركهعقله وتصرف فيه يتحمل التبعة يعني ثالث مرات في  "فأمره عمر أن يعرفه ثالث مرات" ، وا 

يعني  "فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي" فيه؟ فعرفه قط ثم بعد ذلك يتصرفأو ثالث مرات ف ،اليوم
عرفها، فقال: هي تشغلني  ذاهب إلى عمله في دوامه أو في دكانه، ثم وجد لقطة فقيل له: افترضنا شخص مثال  

ألن األصل فيه أنه ال يلتقط، لكن لو وجد مبلغ من المال وأخذه،  "فقال له عمر: أرسله حيث وجدته" عن عملي
أو  ؟له: عرفه، في كل يوم تأتي إلى هذا المكان وتعرف، قال: هذا يشق علي، هل نقول: ضعه في مكانه فقيل

  .نقول: ال بد أن تعرفه؟ ألن األصل في اإلبل أنها ترسل، تترك
، لكن وبعدين عقله في مكانه، بحيث لو جاء صاحبه وجده، أما بالنسبة هفقال له عمر لما اعتذر قال: اترك

ي أخذه الملتقط، وجد كيس فيه نقود، فذهب فيه إلى بيته باعتبار أنه يتملكه، فقيل له: ال، ال بد أن للمال الذ
كره أرجعه، نقول: ال، يلزمك تعرفه لمدة سنة، قال: ال، ما لي وله أرجعه، لكن المكان بعيد، اليوم ما يمدينا ب

 فال أحد يلزمك بأخذه. يلزمك أن تعرفه ما دام أخذته، أما لو تركته ،ما دام أخذت تعرف
"وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى 

  .الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال"
، فهذا يدل على التحذير من أخذ الضالة ال سيما -عليه الصالة والسالم-والحديث صحيح مرفوع إلى النبي 

 لما قيل عنها. -عليه الصالة والسالم-اإلبل، التي غضب النبي 
 طالب:.......

 مثل هذه تودع في بيت المال.
 طالب: األراضي....

على كل حال إذا كان الموهوب يعرف أنها ملك ألناس خاص، ملك خاص ال يجوز له تملكها، وال يجوز للواهب 
 أن يهبها، أن يقطعها.

 طالب:.......
 ألناس خاصين. مملوكا   يئا  أعرف الدولة ال يجوز لها أن تقطع ش



 طالب:.......
 المقصود أنه يكتب عليها أن هذه.... 

 طالب:.......
 ؟إيش يدريهم أنها مملوكة

 طالب:.... تكون مملوكة.
 إيه هذا يروح إلى المحكمة ويدبر نفسه.

 طالب: وضاعت أوراقه.
 إيه يروح المحكمة.

 طالب: بس فيه ناس تلتق  من هذا.
 حكام كلها عند المحكمة.وحجج االست ،قضائية المسألة، إخراج الصكوك هذه عند المحكمة،

 "وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال اإلبل في زمن عمر بن عمر الخطاب إبال  مؤبلة" قال:
 ه وضلت، ثم بعد ذلك انفلتت مننيةعليها الوسم، لكن إذا اشتراها للقوفي الغالب أن  ،يعني مقتناة ألناس معروفة

يعني ينزو  "إبال  مؤبلة تنتاج"القبيلة  قبل أن يسمها، أو وسمها بوسم قبيلة فادعاها أكثر من واحد من هذه
  ، فيحصل منها النتاج.بعضها على بعض

وكثرت المخالفة من الناس لما  "حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان" تترك، للنهي عن التقاطها "ال يمسها أحد"
كما  "فصاروا يلتقطون أمر عثمان بتعريفها" عن عمد أو جهلإما مخالفة  ،صاروا يلتقطون ف ،طال بهم العهد

م يعرف، ولو تركها ما أمر ثابت بن الضحاك أن يعرفها، ما دام التقطها يلتزم بالالز  -رضي هللا عنه-أمر عمر 
  بأخذها.

، لكن هناك قضايا أحد ال يمسها في زمن عمر "حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع"
فردية مثل قضية ثابت عقلها، فقال له: عرفها، في زمان عثمان فطال العهد بالناس، وجهل الناس الحكم، 

، فأمر عاملهم معاملة سائر األموال -رضي هللا عنه-وبعضهم يتعمد مخالفة للتساهل، المقصود أن عثمان 
 .ثمنها" فإذا جاء صاحبها أعطي" بتعريفها ثم تباع

 طالب: كان يعمل....
 من؟

 طالب: عثمان.
 -وأرضاه رضي هللا عنه-أخذها منهم  ،فأمرهم بتعريفها، أو أخذها منهم ،أن الناس التقطوهاال،  مقتضى النص

 ثم بعد ذلك جعل من يعرفها.
 ال أكمل؟ا  طالب: أبلغ يا شيخ و 

 ...بلغ. ،بلغ
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 



 (15األقضية )كتاب  –شرح: الموطأ 
 باب: صدقة الحي عن الميت 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين. 

 ا قيوم.اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي ي
 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 

 باب: صدقة الحي عن الميت
 خرج :قال أنه جده عن أبيه عن عبادة بن سعد بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد عن مالك حدثني
 أمه فحضرت ،مغازيه بع  في -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول مع -رضي هللا عنه- عبادة بن سعد
 فلما ،سعد يقدم نأ قبل فتوفيت ،سعد مال المال إنما ؟أوصي فيم :فقالت ،أوصي :لها قيلف ،بالمدينة الوفاة
 فقال ؟عنها أتصدق نأ ينفعها هل هللا رسول يا :سعد فقال ،له ذلك ذكر -رضي هللا عنه- عبادة بن سعد قدم

 .سماه  لحائ عنها صدقة وكذا كذا حائ  :سعد فقال ((نعم)) :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول
 قال رجال   نأ -وسلم عليه هللا صلى- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك وحدثني
 فقال ؟عنها أفأتصدق ،تصدقت تكلمت لو وأراها ،نفسها افتلتت أمي إن :-وسلم عليه هللا صلى- هللا لرسول
  .((نعم)) :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 ،فهلكا ،بصدقة أبويه على تصدق الخزرج بن الحارث بني من األنصار من رجال   نأ بلغه أنه مالك وحدثني
 في أجرت قد)) :فقال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ذلك عن فسأل ،نخل وهو ،المال ابنهما فورث

 .((بميراثك وخذها ،صدقتك
وعلى آله وصحبه أجمعين أما  مدنبينا مح ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

 باب: صدقة الحي عن الميت
وماذا عن صدقة الحي عن الحي؟ إنسان يتصدق من ماله ألبيه أو ألمه سواء كان حيين أو ميتين، األخبار 

حي عن الميت، صدقة مطابقة للترجمة، وهي  تحت هذه الترجمة -تعالى رحمه هللا-التي ذكرها المؤلف 
والصدقة يصل ثوابها باالتفاق، كما أن الدعاء أيضا  مجمع عليه بين أهل العلم، والحج والعمرة عمن عجز عنهما 

، هل يصل أو ال يصل؟ -جل وعال-كذلك، والخالف فيما عدا ذلك من سائر القرب، مما يتقرب به إلى هللا 
لحي أو ميت وصلت، وصل الثواب، ثم أهدى الثواب  ،بسببهاكسب ثوابا  من جراء قربة و من الجمهور على أن 



وقال: ثواب هذه الختمة ألبي أو ألمي أو لجدي أو لخالي، على قول األكثر يصل،  ،قرأ القرآن مثال  وختمه فلو
))من مات على أنهم يتفقون أنه ال يصلي أحد عن أحد، والصيام محل خالف بين أهل العلم، وفيه حديث: 

في الحديث الصحيح، فمنهم من يقول: الصيام كالصالة عبادة بدنية ال تصح  ام عنه وليه((وعليه صوم ص
نما المراد بالحديث  قول:من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيخرج عنه ما يقوم مقام الصيام، ي :النيابة فيها، وا 

ذا تعذر ف ،فهو متعذر في حق النائب ،الصيام متعذر في حق المنوب عنه بموته ي حق المنوب عنه أخرج وا 
ألن البدل له حكم المبدل، وال شك أن هذا تكلف  أخرج عنه طعاما  كان كمن صام عنه؛فلو  ،عنه الطعام

  .ظاهر، وظاهر الحديث يدل على أن الصيام يقبل النيابة في مثل هذه الصورة
ن الصيام عبادة بدنية بل يطعم عنه؛ أل ،فمن مات وعليه صوم جمع من أهل العلم يرون أنه ال يصام عنه

كالصالة ال تقبل النيابة، ومنهم من يقول: يصام عنه مطلقا ، مات وعليه سواء كان الصوم واجبا  بأصل الشرع، 
 ه، يصوم عنه وليه، مات وعليه نذرأو مما أوجبه اإلنسان على نفسه، مات وعليه قضاء من رمضان يصام عن

ألن ما وجب بأصل  هذا إنما يكون في صوم النذر خاصة؛مثل يصوم عنه وليه، والمعروف عند الحنابلة أن 
ال سيما  ،يقبل النيابة الشرع من الصيام كالصالة ال يقبل النيابة، وأما ما أوجبه اإلنسان على نفسه فإنه حينئذ  

ما وجب في أصل  وأن في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الصوم المسؤول عنه صوم نذر، فرق بين
ا ال يقبل النيابة، وما أوجبه اإلنسان على نفسه كالنذر فإنه يقبل النيابة، وهذا معروف عند مثل هذ الشرع

وجمع من أهل العلم، ويقولون: إنه هو الجاري على القواعد،  ،ورجحه شيخ اإلسالم وابن القيم ،الحنابلة
هذا بالنسبة إلى واختصاصه بالنذر ألنه ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على أن المسوؤل عنه نذر، 

أن فريضة هللا في الحج أدركت أبي شيخا  كبيرا  ال يثبت على الراحلة، فقال:  :الصالة والصيام، وأما الحج ففيه
المقصود أنه ورد فيه أكثر من نص، وأنه يقبل النيابة في مثل  ))حجي عن أمك((وفي رواية:  ))حج عن أبيك((

ال العجز عنها، لكن في حال رة حكمها حكم الحج تقبل النيابة في حوالعم ))واعتمر((هذه الصور، وفي رواية: 
فيريد ابنه أو يدفع لمن  شحيح، لكنه ال يريد أن يكلف نفسه، ؟ أبوه صحيحتقبل النيابة أو ال تقبل النيابة الصحة

 أو يعتمر عنه؟ يحج عنه
 طالب: نفل أو فر ؟

ما هي محل نزاع،  لذا ال بد فيها بالنسبة للمستطيعيابة، و نعم المسألة مفترضة في الفريضة، الفريضة ال تقبل الن
 النافلة مثال .

 طالب: محل الخالف في النافلة؟
هل يحج عنه ويعتمر عنه وهو قادر على ذلك؟ أو شخص مثال  وهذا يجري كثيرا  اآلن ألنه في ليالي العشر من 

 ضان بمائة ريال.رمضان، تجد من الطالب المغتربين هناك في مكة من يحج عنك في رم
 طالب: يعتمر.

  .، وهي حجة، عمرة في رمضان تعدل حجةنك نعميعتمر ع
 لسبق اللسان ما يخالف.تبرير هذا 



لكن هل هذا  ،سهل أنا أدفع مائة ريالتمر عنه، في رمضان بمائة ريال، ويقول: على كل حال يريد أن يع
 ؟نعم ؟مشروع أو غير مشروع

 صدقة الحي عن الحي. طالب:....
 أيو؟

 طالب:......
 ....خلنا نشوف هذا.

 ....نها بدنية مالية بما أنه بماله فينيب عنه.إألن الحج عبادة بدنية مالية، وبعضهم قال: ....... طالب: 
النيابة كالصدقة، المال المحض يقبل النيابة بال خالف، والعبادة المحضة ال تقبل النيابة، يقبل يعني المال 

فيها بذل و  ين المال والبدن تكون مترددة بين أصلين، فهل تلحق بالمال باعتبار أن فيها نفقةوالعبادة المشوبة ب
المسألة معروفة أنها خالفية، هل  ؟للمال، أو تلحق بالعبادة البدنية باعتبار أن العمل كله بل جله على البدن

حج  ابويه وقد حجات من أ؟ أو يحج عمن مهل يحج عن أمه المستطيعة القادرة ؟يحج عن والده المستطيع
لنسك للنيابة إنما هو والسؤال الوارد في أصل المسألة الذي هو حديث وقبول ا ؟الفريضة، ولم يبق سوى النافلة

النيابة في مثل هذه  " فقبولهال يثبت على الراحلة ،إن فريضة هللا في الحج أدركت أبي شيخا  كبيرا  " في الفريضة
عدا ذلك من الصور إما ميت قد حج الفريضة، أو حي حج الفريضة وأراد ولده  الصورة ال إشكال فيه، لكن ما

 ؟نعم عنه نفال ، أو يستأجر من يحج عنه،أن يبر به فيحج 
 ..طالب:.....

 هذه ما فيها إشكال، قلنا: إهداء الثواب أي قربة، جمهور أهل العلم على وصولها.
 ..طالب:.....

ثواب هاتين الركعتين لفالن عند الجمهور  :لو صلى وقال ،يع التفاصيلانتهينا من مسألة إهداء الثواب بجم
ثم أهداه إلى غيره، الجمهور على  ،صحيحة، ما دام ملك الثواب فيما يغلب على ظنه المرتب على هذه العبادة

 أنه يصل.
 ..طالب:.....
عمرة الصبيان، يعني الناس وهي مسألة حج و   ونأتي إلى مسألة تكثريقول: لبيك عن فالن، ال ...،ال، ما هو

ويعتمرون بهم، ويقولون:  ،من ال يسأل، يحجون بصبيانهممو  ، بل كل من عرفته ممن يسألعموما  يعني أعرف
علون هذا بكثرة، يف لخالي فالن الذي لم يحج، وهكذا،حجة فالن لفالن، لجدي فالن، وعمرة فالن لجدتي فالنة، و 

لما رفعت له المرأة الصبي، قالت:  -عليه الصالة والسالم-الن، النبي لبيك عمرة عن ف :قل بحيث يقال للصبي:
فهل الذي يهدى لهذا القريب من جد أو أب أو عم أو خال هل  ))نعم، ولك أجر((يا رسول هللا ألهذا حج؟ قال: 

إن  ))ولك أجر((له حج، من الذي يملك إهداء هذا الحج الذي لهذا الصبي؟  ))نعم((الذي يهدى الحج؟ قال: 
 هذا يدخل في المسألة األولى، إهداء الثواب. حصلت عليه بسبب حجها بهذا الصبي أهدت أجرها الذي

 هل هو من االستئجار؟ ؟طالب: أصحاب البدع يا شيخ من وين دخلوا في مسألة اإلهداء
 يعني جمهور أهل العلم. ما هم أهل البدع، إهداء الثواب ما فيه إشكال،



 ، لكن مثال .....طالب: أنا أعلم يا شيخ
أنه ال يصل ثواب أي عبادة وال إهداء وال شيء إال ما جاء فيه النص، إال ما ورد قول معتبر عند أهل العلم  هو

وفي جماعة المسجد الذي يأمه شخص  ،فيه النص، وبعض المشايخ ممن يرى هذا القول، ويرى هذا الرأي
ذا اعامي كثيرة التالوة، يقرأ القرآن باستمرار ذا نتهى من ختمة ، وا  لثانية اانتهى من قال: أهدي ثوابها لوالدي، وا 

عليه -ويقول: إن هذا بدعة، ما ورد عن النبي  خفينكر عليه هذا الشي ،الخ ...ألمي، لخالي، لعمي، لجدتي
وال آخذ رأيك، أنا اآلن  ،عن سلف هذه األمة، يقول: بدعة، قال: أنا ال أحتكم إليكال و  ،-السالمالصالة و 

ال رجع إلي، إن كان  ، إن قبله عن فالنلن يظلمني -جل وعال-وهللا  ،لت على الثواب وأهديته ألبيحص وا 
 يصل بها ونعمت، ما يصل بيرجع لي ما هو بضايع.

 هذا بيع وشراء..... طالب:..... هذه حجة العامي
اتباع، شرط قبول العمل أن ألن الدين دين  آخر؛شيء، ومسألة االتباع شيء  -جل وعال-لكن مسألة الثقة باهلل 

لحاله  -جل وعال-، يعني مثل هذا قد يعجب هللا -عليه الصالة والسالم-يكون موافقا  لما جاء عن النبي 
إذا كان قد اقتدى  ،فضله عظيم، ومثل هذا أيضا  العامي -جل وعال-هللا ويجري ما أراد على ما أراد سبحانه، 
م يقولون بهذا، معروف هذا، ما هو بمستحيل، ما جاءت من فراغ يعني، بمن تبرأ الذمة بتقليده من شيوخه، كله

ال  ، فكون اإلنسان ال يرى هذا الرأييعني العامي ما ابتدعها من نفسه، إنما أفتاه من أفتاه ممن تبرأ الذمة بتقليده
يعني يحرص  ،لميعني أن الناس كلهم يلزمون به، ال، المقصود أن مثل هذه المسائل التي يختلف فيها أهل الع

اإلنسان على ما اتفقت عليه األمة، وما ورد فيه النص، فالصدقة ال إشكال فيها، وال يخالف فيها أحد، أيضا  
الصيام صيام النذر ورد فيه الحديث الصحيح، الحج حج الفريضة إذا كان المكلف عاجزا  عنها وحج عنه، فال 

ال ال ا  تقبل النيابة و هل ه من العبادات البدنية التي يختلف شك أن هذا الحج صحيح، وما عدا ذلك مما يختلف في
ن أهدى ثوابها بعد حصوله عليه ،ال يلزم أن يقوم بها بنفسه ؟تقبل  وول ،فقول أكثر أهل العلم على وصوله ،وا 

 كانت بدنية محضة.
 ...لصدقةن افقيل لولده: إ فأصيب بإغماء ،وعنده أموال طائلة، مريض وعنده أموال طائلة ،شخص مريض

ال ليست ا  فتصدق عن هذا المريض من ماله، من مال المريض، الصدقة صحيحة و  داووا مرضاكم بالصدقة(())
 صحيحة؟ 

 طالب: ليست بصحيحة.
نعم؛ ألنه تصرف بما ال يملك، وبمجرد ارتفاع التكليف عنه ال يصح التصرف بماله، إال في الواجبات التي 

الزكوات تخرج، وأما  ،نظر القاضي، التصرفات والنفقات الواجبة عليه تخرجتلزمه شرعا  على نظر الحاكم، على 
-ما عدا ذلك من الصدقات والنوافل فال، نعم إن تصدق الولد من ماله عن أبيه فيحمد على هذا، ويرجى قبوله 

 .-إن شاء هللا تعالى
 ..طالب:.....



فيما يغلب على الظن أن هذا له حكم الدعاء،  -عالجل و -لو أهدى الثواب كان نوع من البر لوالديه، وهللا وهللا 
وادع لنفسك. ال يقال: شح بهذا الدعاء، فإذا أهدى الثواب لغيره لن يعدم  ،وال يقول: شح بهذا الدعاء ،يدعو لفالن

 ؟نعم ، أن يكون له مثله،ألن حكمه حكم الدعاء -إن شاء هللا تعالى-
 ء الثواب.....طالب: ما الفرق بين الصدقة بالمال بين إهدا

 عن فالن. -جل وعال-الصدقة بالمال؟ تخرج هذا المال صدقة هلل 
 ..طالب:.....

 إهداء الثواب تتصدق بها عن نفسك، ثم بعد ذلك تقول: ثواب هذه الصدقة لفالن، في مثل الصورة قريب من
 .الصوري 

 ..طالب:.....
 بلى.

 ..طالب:.....
 مستقلة عن ذمة والده. ،ويؤجر عليها ،الولد ذمة يؤاخذ عليها؛ ألن لهذا -جل وعال-هللا  رع..... ما ش

عل ثوابه ، يقول: اللهم اجسواء كان لألسرة أو لضيوف إذا قدم الطعام عوام المسلمين وهذا موجود بكثرة من
 هذا مسلوك عندهم. لفالن، أو تقول المرأة

 ؟الوالدين طالب: وعشاء
، كل اثنين وخميس من رمضان، يهدى ثواب هذا الطعام للوالدين، الوالدين هذا في االثنين والخميس نعم عشاء

مسألة إهداء الثواب معروفة، لكن التحديد بيوم معين، أو بنوع معين من الطعام، أو بلون معين، يحتاج إلى 
 نص.

 ..طالب:.....
 ذكرنا هذا، ورد في رواية الخبر ما يدل على أنه نذر.

 طالب:......
 عارض بنصوص أخرى، نعم؟ألن العموم هذا م ؛إيه

 ..طالب:.....
، ما يدل على قبول النسك للنيابة فبابه بول النسك للنيابة في الجملةالحج باعتبار أنه ورد فيه ما يدل على ق

 والصيام أوسع من الصالة وهكذا.  ،أوسع من الصيام
 ما تجزئ؟ الا  الزكاة لو وجبت الزكاة على الوالد والوالد شحيح، فتبرع بها االبن تجزئ و 

 ..طالب:.....
 هي تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة.

 ..طالب: العين....
: عين المال حينما نقول ؟ظهورها في الزروع والثمار وغيرها ظاهر، لكن في التجارات هو مسألة عين المال ترى 

 ؟نقول: طلع من كل عين من أعيان المال زكاته صاحب بقالة



 ..طالب:.....
هذا لفظ الصحيح، نعم فيه  ))هي علي ومثلها((العباس: زكاة عن  -عليه الصالة والسالم-لنبي حينما قال ا

، لكن -عليه الصالة والسالم-روايات أخرى تدل على أنه تعجل زكاة سنتين، اللي هو العباس، أخذها منه النبي 
الكفارات، وقل مثل في زكاة ذلك وك ،مثل هذا ال يدل على أنها تقبل النيابة، لو دفعها إنسان بطوعه واختياره

 ال تدفع؟ نعم؟ :مكلفون يستطيعون على دفعها، أو ابن كبير يريد أن يدفع عن والديه يقال ءأب له أبناالفطر، 
 ..طالب:.....

 كيف؟
 ..طالب:.....

ال ما تجز  هعلي ؟ لو تبرعيعني هل الكفارات لو تبرع بها أحد ئ؟ مع كفارة يمين قال: أنا أدفعها عنك تجزئ وا 
 ؟وانتفاء المنة ،علمه بذلك
 ..طالب:.....

 ؟نعمعنه، دفع يهو بيدفع لو ما وجد أحد 
 ..طالب:.....

عظم شأن الزكاة في الشرع، يقول: زكاة والدي مثال   ،وعظم الزكاة ،كثير من األوالد من شفقتهم على أبيهم ،إيه
النيابة، فيستصحب مسألة ما إذا لو لم يوجد أنا أدفع إذا كانت تقبل  ،خزنهبخمسة وعشرين ألف عنده مليون 

مثل هذا لدفعها األب، األمر سهل، لكن إذا كان رافضا  الدفع، ثم دفعها االبن مثل هذا تقبل النيابة، إذا رفض 
ذا مات األب وعليه زكاة، مات األب وأوالده يعرفون أنه  األب دفع الزكاة فأخرجها االبن حينئذ  ال تبرأ ذمته، وا 

صاحب التحري الناس، يوجد، يعرف االبن الحريص رين سنة الزكاة ما يخرج ربعها، وهذا يوجد عند خالل عش
ونخرج الزكاة إبراء  لذمة الوالد، المال  ،: نحسب السنوات الماضيةواأن والده ما يخرج الزكاة بدقة، فلما مات قال

أن  -جل وعال-تفقوا على ذلك، وسألوا هللا وا ،معروف أنه انتقل من ملك الوالد إلى ملك الورثة، فإن جادوا به
ويرجى أن  ،تصحح بعد وفاتهجنف،  وأن يعفو عنهم لعل وعسى مثل تصحيح الوصية التي فيها ،يبرئ والدهم

 يصله شيء من آثار هذا التصحيح.
 ..طالب:.....
 إن الزكاة األخيرة لكن هو مصر على عدم إخراج الزكاة خالل سنوات. :لكن لو قالوا

 : هذا ما يزكى عنه يا شيخ، ليش يزكى عنه وهو مصر؟طالب
 من شفقة الولد.

مصر ما يزكي هذا بينه وبين هللا، هذا تحت كان طالب: يتصدقون عنه، يتصدقون عنه صدقة، لكن هو إذا 
 المشيئة، لكن يتصدقون عنه لعل هللا يعفو ويصفح.

: والد أن يخرجوا باعتبار أنها دين؟ يعني مثلما قالواهل يلزم األ ؟نه هل يلزمهم: إالمسألة يعني حتى لو قيل ،ال
دين فيه رهن، ، والديون المتعلقة بعين التركة، ثم مؤونة التجهيز :الخمسة المعروفة في الحقوق المتعلقة بالتركة

 كالكفارات، وديون اآلدميين. -جل وعال-الديون المطلقة، ومنها حقوق هللا  :ثم الحق الثالث



ات شيء؛ ألنها غير مقيدة، أما الزكاة إذا هو مفرط.... لم يتوب وهو حي، لكن مات وما طالب:... الكفار 
بخالف الزكاة  ،هي مقيدة بوقت معين.... باغته األجلما عنده نية يتوب، الكفارة ال، كثير منا ينسى.... 

 ..وهذا ترك الزكاة عمدا  فريضة من فرائ  هللا. ،ومعروف قدرها ،معروف وقتها
والخالف ظاهر  ،معروف عند أهل العلم ومبحوثة ،هذه مسألة من مات وعليه زكوات ،حال المسألةعلى كل 

 ؟معن ؟لكن ما الذي يترجح ،فيها
 ..طالب:.....

 ال ما يصلى عنه، من ترك الصالة عمدا  ال يصلى عنه.
 ..طالب:.....
وجمع عشر سنوات ما زكى، هل  ،ا  ، الذي وجبت الزكاة بعينه موجود، يعني لو أخر الزكاة عمدهلكن هذا مال

 يقال له: ال تزكي، نعم؟
 ..طالب:.....

، فإذا أخرجوا إذن الورثةيزكي بال شك، لكن باعتبار أن المال انتقل من ملك الموروث إلى ملك الوارث ال بد من 
 .يتواله -جل وعال-فاهلل 

 ..طالب:.....
 كيف؟

 ..طالب:.....
جنف  مورث إلى ملك الوارث، فإذا جادت به أنفسهم كتصحيح الوصية، لوأقول: المال انتقل اآلن من ملك ال

 .موصيثم صححوها ينتفع ال ،في وصيةمال 
 وجادت أنفسهم لوالدهم فيرجى. ،على كل حال هذه أمور يعني إذا اصطلح الورثة عليها

 ..طالب:.....
 .-إن شاء هللا-ما أتردد في مثل هذا، أنا عندي أنه ينفع، ينفع 

"حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: : ليقو 
 فحضرت أمه الوفاة بالمدينة" ،في بع  مغازيه -صلى هللا عليه وسلم-خرج سعد بن عبادة مع رسول هللا 

عندها مال، المال مال  يعني ما "فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد" أم سعد بن عبادة
"فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك  والذي يملك الوصية هو صاحب المالولدها، 

ولذا  ))نعم((": -صلى هللا عليه وسلم-له، فقال سعد: يا رسول هللا هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول 
يعني  "فقال سعد: حائ  كذا وكذا صدقة عنها، لحائ  سماه" فعهة عن الميت تنأهل العلم يتفقون على أن الصدق
ومثل هذا لو بنى مسجدا  عن أبيه مثال ، أو أوقف بيتا  وجعل غلته فيما فيصل،  من ماله، فتصدق به عن والدته

 .-إن شاء هللا تعالى-فإنه حينئذ  يصل  د موته، يصرف في المصارف النافعةينفع أبيه بع
 ...ك""وحدثني ماليقول: 

 ؟النيابة عن الميت



 ..طالب:.....
لبيك عن فالن  ،الصورة الثانية يقول بها أكثر ممن يقول بالصورة األولى من أهل العلم، لكن الصيغة واردة

ال من يقول بالصورة الثانية أكثر ممن يقول  لصيغة وصحة الحج نيابة في الجملةا ...باعتبار كأنه األقرب، وا 
 ؟نعم ،بالصورة األولى

 ..طالب:.....
 بخالف الحج إذا كان مستطيعا  أو نفل، نعم. ،ال الصدقة متفق عليها بين أهل العلم

 قال رجال   أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن"وحدثني مالك عن هشام قال: 
 لو وأراها" تة، يعني ماتت فجأةيعني أخذت بغتة فل "نفسها افتلتت أمي إن :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول
أو الصدقة  ،يعني مرضت وطالت بها المدة حتى تمكنت من الوصية ،يعني لو ترك لها فرصة مدة "تكلمت
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ؟عنها أفأتصدق" لكنها فجأة "تصدقت "لو تكلمتيعني أظنها  "وأراها" لفعلت
 .(("نعم)) :-وسلم

 ،هو الذي يخشى منه، أن يؤخذ اإلنسان على غرة قبل أن يتصرف التصرف الذي ينفعه ،وهذا أعني موت الفجأة
إذا كانت  ،ال سيما على ما سيأتي التفصيل فيه ،وأمر بها ،ويكون زادا  له يوم القيامة، ولذا شرعت الوصية

 الوصية واجبة.
ال سيما مع حوادث  ،يكثر وموت الفجأة ،ومثلها كثير ،أخذت بغتة ،اآلن مثل هذه التي أخذت على غرة

ويتصدق بما يريد الصدقة به، ويبرأ من عهدة  ،السيارات وغيرها، يعني لو اإلنسان في حال السعة يحاسب نفسه
، ر من الناس يؤجل مسألة الكفاراتأو لعباده، كثي ،-جل وعال-، من عهدة ما يلزمه من حقوق هلل ..بعض

وهي واجبة في ذمته يعاقب عليها، وامرأة  ،ل هذه األمور إذا نسيتمثيعني ويتراخى فيها، ومع ذلك ال يكتبها، 
تسأل عن كفارة جماع في نهار رمضان، قالت: لو لم أكفر ويش اللي يصير؟ تسأل؛ ألنه إن كان له أثر على 

ن كان المسألة حساب في اآلخرة ما هي معتبرة، طيب لو ما كفرت ويش  ،يعني تبي تسأل ،عالقتها بزوجها وا 
 يصير؟

 ..طالب:.....
 هي لزمتها الكفارة. ،ال، ال

 ..طالب:.....
قلت: الصيام، قالت: الصيام هللا المستعان يبدو أن الصيام  ؟العتق، قالت: من أين العتق :هي لزمتها الكفارة قلت

هللا المستعان،  ،هو السبب، قلت: اإلطعام، قالت: طيب لو ما أكفر ويش يصير؟ المسألة مسألة دين، الذمة
 ، ودين هللا أحق بالقضاء.-جل وعال-عض الناس ما يهتم إذا كان الحق هلل ب

 ..طالب:.....
 هاه؟

 ..طالب:.....
 أيو؟



 ..طالب:.....
 ؟الحديث السابق يدل على أن الصدقة تنفع سواء  كان فجأة أو غير فجأة، نعم ،ال، ال

 ..طالب:.....
 ال، ال.

يعني تصدق  ))نعم((": -صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا "وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فق
 عنها.

 "فهلكا ،بصدقة أبويه على تصدق الخزرج بن الحارث بني من األنصار من رجال   أن بلغه أنه مالك وحدثني"
 .[( سورة غافر51)] }َحتَّى ِإَذا َهَلَك{ يعني ماتا، والموت يعبر عنه بالهالك

{}َفَما ِزْلُتْم ِفي طالب:  مَّا َجاءُكم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث َّللاَُّ ِمن َبْعِدِه َرُسوال   .[( سورة غافر41)] َشكٍِ مِِ
  .نعم

كتب  يخأو حتى في التوار  ؟هلك فالن، هل هو بمعنى مات :فقول الناس اآلن [( سورة غافر51)] }َحتَّى ِإَذا َهَلَك{
، وجاء يستعملون هلك هالك، وفي النصوص ماشي في القرآن ،ي في الفرائض واضحالتواريخ إذا قيل: هلك، يعن

هلك في سنة  :لكن االستعمال العرفي لهلك، يعني حينما يقال في التواريخ وتراجم الرجال "فهلك" مثله عندنا هنا
 مرضي؟ أو إنما يعبر بها أو تطلق في حق من هو غير كن أن تقال هذه الكلمة لرجل مرضي،كذا، هل يم

 طالب: غير مرضي.
هلك األلباني  ؟فهل يسوغ أن يقال: هلك مثال  ابن باز سنة عشرين ،هذا عرف واصطالح خاص حادث ،نعم

 }َحتَّى ِإَذا َهَلَك{في حق يوسف، نعم  تقيل ،هلك فالن؟ العرف يعني ما في شك أن النص وارد ؟سنة عشرين
 ؟نعم ،وهنا هلك، وهما من الصحابة [( سورة غافر51)]

 ..طالب:.....
 كيف؟

 ..طالب:.....
هو ما في شك أن االصطالح الخاص يقضي على المعنى العام، ويبقى أنه إذا كان المخاطب يعرف  طيب،

ذا قيلت له لم يكن في نفسه شيء ،وأنها استعملت استعماال  شرعيا  صحيحا   ،معنى الكلمة ال ما نع من  ،وا 
ذا  ،اص قضى عليها، بحيث ال تعرف بين الناساستعماله، لكن إذا كان االصطالح الخ وال يعرفها المخاطب، وا 

 تكون مجرد اصطالح، وال مشاحة في االصطالح. فحينئذ   ،استعملت في حقه أنكرها
يعني مات األب المهدى إليه سيارة مثال ، اشترى سيارة وأهداها ألبيه، فمات األب عن خمسة من األوالد، وخلف 

ارة من نصيب من أهداها، على مقتضى الحديث ما في إشكال، أقول: ال إشكال في ملكه فكانت هذه السي ،تركة
 من عادفعوضتموني؛ لئال أدخل في ،هذه الصدقة مني على أبي لو بحثتم عن غيرها :لكن لو قال ،لها باإلرث

جل -هللا  وأجرك ثبت عند ؟ن المسألة انتهت بوفاة المهدى إليه: إصدقته، هل يحسن مثل هذا أو نقولفي 
 ؟وال فرق بينك وبين غيرك ،، وعادت إليك بالميراث-وعال

 طالب: الثاني أوجه يا شيخ.



 نعم، هو الماشي على الحديث.
 طالب: واألول ورع.

}َلن و ،ونفيسة عندي، لكنه أغلى منها ،وهي عزيزة على قلبي ،أهديت ألبي سيارة لكن لو قال هو ضد هذا،
وأهديتها له، فمات وخلف هذه  ،وأنا أحب هذه السيارة [( سورة آل عمران70)] {نِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّونَ ى تُ َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّ 

قال: أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها، هل ، فوأثاث وأمتعة وأموال ،السيارة وسيارات أخرى 
 يكون هذا من العود في الصدقة في الهبة؟

يا شيخ باإلهداء انتهت ملكيته، بالوفاة تجددت ، مثله مثل غيره، ود؛ ألنها ملك له يتخيرطالب: ما فيها ع
 ملكيته.

 نه في الصورة األولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه اآلن قصدها يريدها.: إلكن قلنا ،إيه
، وهو أبيه وأبي بيت في الريا  وهللا أنا بيت في بريدة ما :طالب: حتى لو قصدها مثل األول يخير يقول

والثاني هو اآلن يخير بين أنواع األموال، بلغت  .....، بل انتهت، األول انتهى راح بينه وبين هللايقصد.......
 .ىمحلها األول

بلغت، نفترض المسألة في غير الموت واإلرث، أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات، فوجد الكتاب يباع، يعني 
ال ما يشتريه؟ في وقت حياته  وجده يباع ال يشتريه، لكن بعد موته يشتريه وا 

 ما هو للمهدى. ،طالب: خالص انتقل الملك إلى ملك الورثة لبيع الورثة
 في مثل هذه الصورة. ىألنه ال بد أن يحاب ؟لكن أليس من الورع أن يترك

 طالب: من يحابيه؟
 يحابيه إخوانه.
 طالب: الورثة؟

  ورثة إيه.ال
 .......طالب:

 ؟هذه المسألة مسألة، أجل لو اشترى من وهبه أو تصدق به بأكثر من قيمته
 ..طالب:.....
 انتفت العلة.
 .ألنه مات لكن حديث عمر النص، لكن هنا اآلن ما فيها نص ،طالب: إيه

  .المقصود أنه قد توجد المحاباة الشبهة واردة
 ..طالب:.....

ن تعويضه بغيره ال شك أن هذا أولى، أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة الشبهة واردة، فكونه يعود إليه مع إمكا
 إليه في اإلرث، النص ظاهر في هذا.آلت و  ،التي وهبها
 ..طالب:.....

 نوى الثواب بذلك. ،صدقة، صدقة تصدق بها



 ..طالب:.....
 صدقة. ، لكن هذا قدر زائد على النفقة،إيه

 ..طالب:.....
 ؟نعم ،صدقة -جل وعال-الثواب من هللا  إذا كان يرجو ،صدقة، صدقة
 ..طالب:.....
 على أبوه.

 ..طالب:.....
 ما ترجع له في الميراث. ؟معنى ينقلب، كيف تعود إليهلا ،إيه

 ..طالب:.....
 كيف تعود إليه بالميراث؟ ،ه بمعنى أنها دفعت إلى غيرهماتصدق عن أبوي

 ..طالب:.....
 هذا غلط، غلط.

 ..طالب:.....
 ن ويش لون تبي ترجع إليه بالميراث؟لك ،إيه

 ..طالب:.....
 .المعنىال، ما يصح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 



 (1) لوصيةكتاب ا –شرح: الموطأ 
 بالوصية األمر :باب -كتاب: الوصية و 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 سم.
 كتاب: الوصية

 بالوصية األمر :باب
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن افعن عن مالك حدثني

 ((.مكتوبة عنده ووصيته إال ليلتين يبيت فيه يوصى شيء له مسلم امرأ  حق ما))
 فيها بوصية مرضه أو ،صحته في أوصى إذا الموصي أن عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال

ن ،يموت حتى ،شاء ما ذلك من ويصنع ،له بدا ما ،ذلك من يغير فإنه ذلك غير أو ،رقيقه من رقيق عتاقة  وا 
 أن وذلك ،دبر ما تغيير إلى سبيل فال دبر فإن ،مملوكا   يدبر أن إال فعل ويبدلها الوصية تلك يطرح أن أحب
 ووصيته إال ليلتين يتيب فيه يوصى شيء له مسلم امرأ  حق ما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
  .((مكتوبة عنده
 حبس قد موص كل كان ،العتاقة من فيها ذكر ما وال ،وصيته تغيير على يقدر ال الموصي كان فلو :مالك قال
  .سفره وعند صحته في الرجل يوصي وقد ،وغيرها العتاقة من فيه أوصى الذي ماله
 .التدبير غير شاء ما ذلك من يغير أنه فيه اختالف ال الذي عندنا فاألمر :مالك قال

 :-تعالى -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 كتاب: الوصية

 بالوصية األمر :باب
، ، وقد يراد بها الفعل، الفعل الذي هو اإليصاءالمفعول، فالوصية هي الموصى به الوصية: فعيلة بمعنى

فوصيته يحتمل  ((مكتوبة عنده ووصيته إال ليلتين يبيت فيه يوصى شيء له مسلم امرأ  حق ما))والحديث: 
انفكاك بين اإليصاء  ة الذي هو اإليصاء مسجل مدون، والأن يراد بها الموصى به مدون، أو أن فعل الوصي

والوصية إال أن الوصية المصدر هنا يراد به الفعل، فعل الموصي، والوصية أكثر ما تطلق على اسم المفعول 
 ما يوصى به.

-هذا أصح األسانيد عند اإلمام البخاري  "عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثني"و : -رحمه هللا-قال 
يعني ليس من  ))ما حق امرأ((" :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما-" -رحمه هللا

 فيبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده. ،حقه وعنده شيء يوصي به أن يؤخر الوصية
))نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم وهو معروف بالمبادرة  ،ام تلك الليلة إال وقد كتب وصيتهفما ن ،ابن عمر بادر

 .ن ال ينام من الليل إال القليلفكا من الليل((



-صلى هللا عليه وسلم-يقول النبي  ،حديث ابن عمر ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(( :في الحديث
ذا فقال ابن عمر مباشرة: "إذا أصبحت فال تنتظر المسا عابر سبيل(( ))كن في الدنيا كأنك غريب أو:  ء، وا 

صاحب مبادرة، وهذه دليل على قوة اإليمان، قوة  -مارضي هللا عنه-فابن عمر  أمسيت فال تنتظر الصباح"
}ُخُذوْا دين وأخذ ال ،، وال شك أن المبادرة تدل على القوة والعزم-رضي هللا عنه-عرف بذلك و  ،االقتداء واالئتساء
يكون  ،هذا تمام االمتثال ،لذا فرق كبير بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين [( سورة البقرة05)] َما آَتْيَناُكم ِبُقوٍَّة{

 .[( سورة البقرة94)] }َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن{بمثل هذا، وبين أمة تؤمر بذبح بقرة 
 ))يوصىأو  ي((يوص شيء له مسلم امرأ ))حق ليس من حقه  ا حق امرأ(())مابن عمر يبادر إلى االمتثال 

ليلتين النص صحيح، ال شك أن مفاد الخبر األمر بالمبادرة  ((مكتوبة عنده ووصيته إال ليلتين يبيت فيه
ذا قلنا: ليلة لماذا لم يقل قبل ذلك باإليصاء، لماذا لم يقل ليلة؟ ليلتين الحتمال  يمكن أن يموت قبل الليلتين، وا 

إنما المقصود من الخبر المبادرة إلى  ،ليس المقصود ال الليلة وال الليلتين وال الثالث أن يموت قبل مجيء الليل؟
ليس من حقه الواجب أو المستحب على حسب حكم  ،كتابة الوصية، فليس من حقه أن يؤخر ويؤجل الوصية

دون ما له وما عليه، الذي عنده أموال يكتب وي ،الوصية، فإن كانت الوصية واجبة لزمه أن يكتب وصيته
وصيته، وبين ما له وما عليه، المدين يكتب أنه مدين لفالن ولفالن ويبين؛ ألنه لو مات من غير بيان ومن غير 

وديون الخلق أمرها وشأنها عظيم، مثل هذا ال بد أن  ،وصية ال شك أنه يعرض نفسه للسؤال عن هذا الحق
ويخشى من الورثة إذا مات أن ينازعوا الجار، فيقولون: الجدار  ،ه وبين جاره جدار مثال  يكتب، لو أن إنسان بين

ويخشى من  ،طلق زوجته طلقة مثال   لم يكن لهم، وهكذا لو أن إنسانا   لنا، فعليه أن يبين أن الجدار ليس له، إن
مور الواجبة تجب الوصية، في ويشهد عليها، وهكذا في األ ،عليه أن يكتبها ،طول العهد أن ينسى هذه الطلقة
 األمور المستحبة تستحب الوصية.

))عند في بعض الروايات:  ))ما حق امرأ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة((
ويحافظ عليها، شخص من األشخاص كتب الوصية ووضعها امتثل ووضعها تحت وسادته  ،يكتبها رأسه((

الليل كله ما نام، الليلة األولى والثانية إلى أن مزق الوصية خاف من الموت؛ ألن وحافظ عليها، فجعل يتقلب 
 الوصية غالبا  أنها تقرن بالموت.

 ..طالب:.....
 يهجم عليه الموت ليلتين.بالمقصود أنه تصور أنه 

 ..طالب:.....
ق امرأته بعد الزواج فيما يجب على اإلنسان بيانه يجب أن يثبته، أنت افترض أن شخص طل :فمثل هذا أقول

نسي األولى، إذا  ،ثم بعد سنة أو سنتين طلق الثالثة ،ثم بعد خمسين سنة طلق الثانية ،بشهر شهرين سنة سنتين
 .. نعم؟.اسينهو و  عهد، فقد يطلق رابعةلم يكتبها ينساها مع طول ال

 طالب: أكثر ما يورد سؤال......
 وبيانها. المقصود أن مثل هذه األمور ال بد من تقييدها



 أو صحته في أوصى إذا الموصي أن" يعني في المدينة "عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال"
يعني الوصية عند أهل  "له بدا ما ذلك من يغير فإنه ،ذلك غير أو ،رقيقه من رقيق عتاقة فيها بوصية مرضه

ر، وله أن يزيد، وله أن ينقص؛ ألن الوصية مرتبطة العلم إنما تثبت بالموت، فقبل أن يموت الموصي له أن يغي
إال بالموت، وقبل لزومها يجوز له أن يزيد، ويجوز له أن ينقص، ويجوز له أن يغير، ما في  هبالموت، ال تلزم

أو من حين اإلشهاد عليه، من حين إخراج ما يوقف من يده  ،إشكال، بخالف الوقف، الوقف من حين كتابته
 ، وال يجوز له أن يزيد وال ينقص وال يغير.فإنه حينئذ  يلزم

ن ،يموت حتى شاء ما ذلك من ويصنع "أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له،  تلك يطرح أن أحب وا 
يعني ما الفرق بين أن يقول: بيته هذا  "مملوكا   يدبر أن إال" لماذا؟ ألنها لم تلزم بعد "فعل ويبدلها الوصية

يعني إذا مات،  ،يعني يعتق عن دبر حياته ؟موت، وبين أن يقول: رقيقه هذا مدبروصية، والوصية تثبت بال
 لكن ال يرجع في العتاقة. ،ويرجع فيها ،كالهما مرتبط بالموت، يعدل في الوصية

 ..طالب:.....
 ؟نعم

 ..طالب:.....
ال فكأنه علق عتقه.  لماذا؟ ألن الشرع يتشوف للعتق، وا 

أو حكمه حكم الوصية؟  ،وقف، يعني علق إيقافه على موته، حكمه حكم الوقف لو قال: هذا البيت إذا مت فهو
لكن له أن يستعمله حتى يموت،  ،الوصية ال تثبت إال بالموت، والتدبير يثبت باللفظ الذي يخرج من يده باللفظ

إنه وقف  :ولأو نق ،وال يعتق إال بموته، فإذا قال: بيته هذا وقف إذا مات، فهل حكمه حكم الوصية يغير فيه
 ؟يعني كما لو قال: إذا جاء رمضان فبيته وقف ؟معلق بشرط

 .مالك بأنه وصية لجميع الورثة....طالب: يختلف يا شيخ، كالم مالك نص، كالم 
 ؟وصية، إذا كانت وصية، الوصية ال تثبت إال بالموت، لكن الوقف المعلق على شرط :هذا إذا قال

 طالب: تثبت بشرط.
 خول رمضان أو وفاته.شرط سواء  كان د

فهو نوع من  ،لكن هذا إذا كان هو يريده وقفا  أصال ، لكن إذا هو أوصى أن يكون هذا البيت وقف ،طالب: إيه
ها البيت هذا إذا مت أنا فهو وقف، وبينا وأنا أكتب وصيتي أني  :الوصية، هنا اإلشكال، ما هو مثل لو قال

 ...أو يكون ريع، يعني نوع من أنواع. ،ون وقفأنه يكيعادل ثلث مالي أوصي أن بيتي اللي 
ألن الشرع يتشوف، لكن الطالق إذا قال: إذا جاء رمضان فزوجته طالق، وأراد أن يرجع قبل  ، المدبر انتهى؛ال

ال ما يرجع؟  وقوعه، قبل وقوع الطالق، يرجع وا 
 طالب: يرجع.

ال ما يرجع؟  يرجع وا 
 طالب: على الصحيح أنه يرجع.



عامة أهل العلم على أنه يقع، الجمهور  ،إذا علق الطالق على شرط محقق ،على شرط محقق يعني إذا علق
على أنه يقع، مجرد دخول رمضان تطلق المرأة، علقه على شرط محقق، فإذا أوقف بيته وعلقه على شرط 

 ؟محقق
 طالب: يقع.

لو مات قبل رمضان يعني هل وقوع الطالق من النطق أو من حصول الشرط؟ من حصول الشرط بال شك، 
 ؟نعم ،فهي زوجة
 ..طالب:.....

وكتب هذا وصية، معروف أن مثل هذه الوصية له أن يتصرف فيها،  ،اآلن عندنا صور، إذا أوصى بثلث ماله
لم تلزم بعد، وبين أن يقول: إذا مت فغالمي حر،  ،ويلغي ويبدل، له أن يرجع عن الوصية بالكلية ،فيزيد وينقص

ن كانتا متقاربتين، لكن بالنسبة للعتق يعني دبر حياته يك ون تدبير، وليس له أن يرجع كما قال اإلمام مالك، وا 
يقبل كالمه؟ ما يقبل بالكلية، ال يمكن أن يقع مثل  لو قال: إذا مات فزوجته طالقالشرع يتشوف لمثل هذا، لكن 

تطلق؛ ألنه شرط علق على  إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فالجمهور على أنها :هذا الطالق، لكن لو قال
 شرط محقق.

وهل يقصد بذلك بحال من األحوال أنه يريد أن يحث هذه الزوجة أو يمنعها؟ ال، إنما يريد إيقاع الطالق، فهذا 
 الطالق واقع ال محالة.

 إذا قال: إذا جاء رمضان فبيتي وقف، أو إذا مت فبيتي وقف، ويش الفرق بينهما؟
 ..طالب:.....

ال وقف؟ ويش يصير وصية  وا 
 طالب: هذه وصية.

 طيب والثاني إذا جاء رمضان؟
 طالب: إذا جاء رمضان ألنه.....

 ...مما تكرر.
 ..طالب:.....

 ، لكن المقدمات معلومة اآلن.-جل وعال-المسألة العلم عند هللا 
 ..طالب:.....

ال ما هو بوق هل هذا وقف المقدمات معلومة لنا، مات قبل رمضان  ؟فوا 
ال ما تطلق؟طالب: مثل   الذي قال: إذا جاء رمضان فزوجتي طالق ومات قبل رمضان تطلق وا 

 الزوجة ما تطلق؛ ألن ما علق عليه لم يقع.
طالب: طيب، لو هو قال: أنا بيتي إذا جاء رمضان فهو وقف ومات قبل رمضان هل يدخل ضمن التركة أو 

 يدخل ضمن الوقف؟
 ال، هو انتقل إلى الوارث قبل نفوذ الوقف.



وأفلس  طالب: قبل نفوذ الوقف، لكن لو قال: لو مت هذا البيت وقف، لو مت هذا البيت قبل الوقف
 .....ومات

 ومات قبل الرجوع؟
 ..... ليس عنده شيء؟أفلس طالب: ال هو ما بعد

 عنده البيت هذا.
 ..طالب:.....

ن قلنا :هذا تصرف، لكن إن قلنا  لتصرف.وصية يجوز له ا :وقف ال يجوز له التصرف، وا 
 ..طالب:.....

 والفرق بينهما.
 ..طالب:.....

ن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إال أن يدبر مملوكا ،   فإن"ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وا 
 له مسلم امرأ  حق ما)) يقول: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن وذلك ،دبر ما تغيير إلى سبيل فال دبر

 .(("مكتوبة عنده ووصيته إال ليلتين يتيب فيه يوصى شيء
 حبس قد موص كل كان العتاقة من فيها ذكر ما وال وصيته تغيير على يقدر ال الموصي كان فلو :مالك قال"

يعني يوصي على أي حال  "سفره وعند صحته في الرجل يوصي وقد ،وغيرها العتاقة من فيه أوصى الذي ماله
 خوف له أن يوصي بالثلث فأقل على ما سيأتي.حتى في مرض موته الم ،من األحوال

  .مالك قال
 طالب:......

 هاه؟
ال ال؟  طالب: هذا ما لم يضر وا 
 الثلث يملكه ولو أراد اإلضرار.

ويبقى  ،ألنه ينفذ فورا   "التدبير غير شاء ما ذلك من يغير أنه فيه اختالف ال الذي عندنا فاألمر"قال مالك: 
 ينتفع به إلى مجيء الشرط.

 .... على محمد للهم صلا
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب الوصية ) -موطأ شرح: ال

 تتعدى ال الثلث في الوصية :بابو  - والسفيه والمصاب والضعيف الصغير وصية جواز باب
 الشيخ: عبد الكريم الخضير 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نا محمد وعلى آله وصحبه ف األنبياء والمرسلين، نبيالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشر 
  أجمعين.

  : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 والسفيه والمصاب والضعيف الصغير وصية جواز :باب

 بن لعمر قيل أنه أخبره الزرقي سليم بن عمرو أن أبيه عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك حدثني
 وليس ،مال ذو وهو ،بالشام ووارثه ،غسان من يحتلم لم يفاعا   غالما   اهناه إن :-رضي هللا عنه- الخطاب

 قال ،جشم بئر :له يقال بمال لها فأوصى :قال ،لها فليوص :الخطاب بن عمر قال ،له عم ابنة إال هاهنا له
 سليم بن عمرو أم هي لها أوصى التي عمه وابنة ،درهم ألف بثالثين المال ذلك فبيع :سليم بن عمرو
 .الزرقي
 ووارثه ،بالمدينة الوفاة حضرته غسان من غالما   أن حزم بن بكر أبي عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 قال ،فليوص :قال ؟أفيوصي يموت فالنا   إن :له فقيل، -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذلك فذكر ،بالشام
 ،جشم ببئر فأوصى :قال ،سنة عشرة نتياث أو ،سنين عشر ابن الغالم وكان :بكر أبو قال :سعيد بن يحيى
 .درهم ألف بثالثين أهلها فباعها
 الذي والمصاب والسفيه عقله في الضعيف أن عندنا عليه المجتمع األمر :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 من معه ليس من فأما ،به يوصون  ما يعرفون  ما عقولهم من معهم كان إذا وصاياهم تجوز أحيانا   يفيق
 .له وصية فال عقله على مغلوبا   وكان ،به يوصي ما بذلك يعرف ما عقله

 أما بعد:  ،اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 باب: جواز وصية الصغير
  .يعني الذي لم يبلغ الحلم

  والضعيف
 .رأيه الذي ال يمنعه من النظرفي 
 لمصابوا

  .يعني في عقله ورأيه، بحيث يمنعه النظر في وقت دون وقت
 والسفيه. 



ن كان عاقال    .الذي ال يحسن التصرف في المال، وا 
"حدثني مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن 

، يافعا   :يعني ""يفاعا   يعني لم يبلغ الحلم إن ها هنا غالما   "إن ها هنا غالما  يفاعا   -رضي هللا عنه-الخطاب 
لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحلم، وبعضهم  هالغالم الفتي القوي، إال أن :هذا اليفاع، واليافع ،واليفاع المكان المرتفع

ع، فلعل هذا كان وأن اليفاع إنما يطلق على المرتف ،ينكر إطالق يفاع على اليافع إال أنه من حيث أصل الكلمة
على أقرانه، بحسن  أو في رأيه بأن يكون مرتفعا   ،إما في بدنه بأن يكون طواال   ،له شيء من الوصف باالرتفاع

  د أن إطالقه عليه من هذه الحيثية.وما أشبه ذلك، المقصو  ،تصرف
هل  ؟عدم التكليفالحتالم من الزم عدم ايعني لم يكلف، هل يلزم من كونه لم يحتلم أنه لم يكلف؟ أو  "لم يحتلم"

لم يحتلم، ما الفائدة من نفي االحتالم هنا  :يمكن أن يكلف بغير احتالم؟ باإلنبات أو ببلوغ السن؟ لكن إذا قالوا
 ؟ نعم؟مع أنه مكلف بغيره

 .طالب:......
  ؟كيف

 ال فائدة منه.
 ...؟مكلف ،كان بالغا  على أنه  ينصطالب: لكن هل 

 ..لم يحتلم. :ال، إذا قيل
 طالب: ينفي التكليف.

 بغير االحتالم، مكلفا   هنا ينفي عدم االحتالم صراحة، وعدم االحتالم صراحة نفيه ال يقتضي نفي أن يكون مكلفا  
 باإلنبات ولو لم يحتلم. ببلوغ السن، مكلفا  

 .طالب:......
لم يحتلم نص في  : إنم، ولو قيللبتة من نفي االحتالتالم إال نفي التكليف، ال فائدة أنعم، ال فائدة من نفي االح

أو من حوله، لكن الذي قال: هذا  ،عدم التكليف لما بعد، لماذا؟ ألن االحتالم أمر خفي، يعرفه نفس من كلف به
 من الذي نفى عنه االحتالم؟ ؟ونفى عنه االحتالم من ،الكالم

 ..طالب:......
أنه قيل لعمر  ،الراوي المبهم، نعم، المبهم ا...،إن ها هن :أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب

 ال ما يضر؟ا  إبهام مثل هذا يضر في الخبر و  بن الخطاب، اآلن
 طالب: يضر.

 ،يعني أخبره بالقصة ره، أخبر أبا بكر بن حزم أنه قيلمن القائل لعمر؟ عمرو بن سليم أخبره، الزرقي أخبيعني 
 ؟موالقائل هل هو من اإلسناد أو من المتن؟ نع

 .طالب:......
 لننظر مدى تأثير جهالة الشخص في الخبر، اآلن أبو بكر بن حزم يروي القصة عن عمرو بن سليم.

 .طالب:......



أبو بكر هو األب، أبو بكر بن حزم يروي الخبر عن عمرو بن سليم، وأمه هي طرف في القضية، أنه قيل لعمر 
فيتأثر السند بإبهامه، أو  ،بهم في الخبر، هل هو من السندبل أ ،فهل القائل لعمر الذي كني عنه ،بن الخطاب

 من المتن فال أثر له؟
 طالب:.... قال: فأوصى لها بمال.

هل هو أدرك عمر ليحكي قصة أدركها؟ أو لم يدرك هذه القصة فيكون  ؟لكن عمرو بن سليم الزرقي أدرك عمر
 ،فإن كان عمرو بن سليم أدرك القصة ،تأثر الخبري قد رواها عن صاحبها أو غيره؟ وكل منهما لم يسم، وحينئذ  

 وال سيما أن أمه طرف في القضية، هي التي أوصي لها، والذي يغلب على الظن أنه أدركها.
 ال أدرك عمر؟ا  طالب: أدرك أمه و 

 ؟هاه
 .طالب:......

  اللي هو عمرو بن سليم.
 .طالب:......

  .إيه أدرك القصة فيما يغلب على الظن
هذا  إن ها هنا غالما  يفاعا  لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال" -بحضرتهيعني - عمر"أنه قيل ل
يعني قرب الوارث  لها" "وليس له ها هنا إال ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوصِ  وورثه بالشامبالمدينة 

، األحكام الشرعية ال أو بعيدا   وارث قريبا  هل له أثر؟ هل له أثر أو ليس له أثر؟ وارثه في الشام، يعني سواء ال
وذكر قربها منه في المكان من باب إذا  ،إن كان ذكر ابنة العم "وليس له ها هنا إال ابنة عم له" ذاتتغير به

 حضر القسمة أولو القربى، نعم، لكن هل هذا وقت القسمة أو قبل القسمة؟
 طالب: قبل.

وارثين، وهذه في النسب، إال أنه من العصبة ال أيضا   في المكان، أو بعيدا   ، قد يكون بعيدا  يعني إذا كان بعيدا  
ولها قرب النسب، فهي حرية بهذه  ،، فلها قرب المكانإال أنها من ذوي األرحام مثال   أقرب منهم في النسب

  .الوصية
ث، يعني مما يملكه يعني من غير الميرا "وليس له ها هنا إال ابنة عم له، قال عمر بن الخطاب: فليوص لها"

"قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم، قال عمر بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثالثين  من الثلث فأقل
  .الراوي  ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي"

أمره بأن  -ضي هللا عنهر -عندنا مسألة وصية الصغير، هل للصغير أن يوصي أو ليس له أن يوصي؟ عمر 
يوصي لها، فماذا عن وصية الصغير؟ الترجمة في الكتاب، يقول: باب جواز وصية الصغير، الثلث فما دون ال 

فيه ، وال يشاحح فيه، فهل لهذا القدر الذي ال ينازع فيه وال يشاحح أو صغيرا   ينازع فيه سواء كان صاحبه كبيرا  
أثر؟ إذا كان يصح من المريض الذي يتهم بحرمان الورثة، المريض الذي  هل للصغر والكبر فيه من الثلث فأقل

 ال ما تنفذ؟ ا  يتهم، يعني إذا اتهم إنسان بوصيته أن يحرم الورثة من هذا الثلث، تنفذ و 
 .طالب:......



ارث، فال الثلث يملكه، فعلى هذا ال أثر للصغر وال للكبر، ما دام يملكه، وينفذ من الكبير الذي اتهم بحرمان الو 
 ؟أن ينفذ من الصغير الذي لم يتهم يعني من باب أولى، وقل مثل هذا في الضعيف، ضعيف الرأي، نعم

 .طالب:......
 ومحجور عليه. ،لكن افترض أنه كبير

 محجور؟، هل يجوز تبرع الطالب: ما يتبرع
ذا كان الحجر لمصلحة شيء، إ ، إذا كان الحجر لمصلحته هوبمن حجر من أجلهإذا كان يضر  هما يقبل تبرع

 شيء آخر، إذا كان يضر باآلخرين ما ينفذ، لكن هذا لمصلحته. غيره
ألنه ليس له وارث، يعني ليس له ولي، فعمر  لحديث منفي؛ ألن عمر هو الذي أذن؛افي  لكن هنا طالب:

 ولي أمر المسلمين أنفذ وصيته.
 ال ما تصح؟وا  غالم غير مكلف، تصح وصيته إيه، لكن البحث في أصل المسألة، هذا الصبي غير مكلف، هذا 

 طالب: تصح، تنفذ.
 هو في األصل محجور عليه، لكنه محجور عليه لحظه أو لحظ غيره؟

 طالب: لحظه.
 وبين من يحجر عليه لحظ غيره. ،فرق بين من يحجر عليه لحظه

الوفاة في المدينة "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غالما  من غسان حضرته قال: 
 والقصة واحدة. ثه بالشام، فذكر ذلك لعمر فقيل: إن فالنا  يموت أفيوصي؟ قال: فليوص"ر ووا

ا يؤكد أن معنى لم وهذ "قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغالم ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة"
عرفنا الموصي والموصى له  ألف درهم""قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثالثين  يحتلم لم يكلف

 والموصى به، وكل أطراف القضية في هذه الطرق.
ما لم يصل إلى حد الجنون  "قال يحيى: سمعت مالكا يقول: األمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله"

ووقت جنونه وعدم  ألنه مكلف، ؛أما الجنون المتقطع فينفذ تصرفه إذا أفاق، وقت إفاقته ينفذ تصرفه ،المطبق
، الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا  تجوز وصاياهم" "قال: والمصاب الذي" إدراكه ال ينفذ

، والسفيه والمصاب في عقله الذي يفيق أحيانا   الصبي الذي يناهز االحتالم، إذا كان معهم من عقولهم"
فأما  "معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به"ء الذي ال يصل إلى حد الجنون، هؤال والضعيف في عقله

فال وصية له، نجد بعض الناس ال  على عقله من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبا  
ن تصرف التصرفات التي هي في األصل من تصرفات العقالء، يعني شخص مرفوع عنه  يصنف مع العقالء، وا 

وهل تصح  ؟م الناس، فهل تصح صالتهؤ ي إذا صلى يصلي صالة صحيحة، وأحيانا  التكليف، معتوه، ومع ذلك 
ن لم يكن لديه عقل قد يكون عنده قوة مدركة يدرك فيها ما ينفعه وما يضره ويستطيع  ،إمامته؟ ألن مثل هذا وا 

، يعني ما سجدالم عةاشخص عندنا في المسجد، من جم ،المسألة نعاني منها.... و بها أن يقلد من أراد تقليده، و
م ما يؤ  يسجد قبل اإلمام، وكثيرا   إال أنه أحيانا   مع المكلفين، لكنه مع ذلك ما تنقد عليه شيء في صالتهيصنف 



فيه شيء مما يالحظ عليه، تصح  ........صحيحة، يصلي صالة المتخلفين، فيسألون عن صحة صالتهم؟
 تصح إمامته؟ ؟ال تصحا  صالته و 

 .طالب:......
 ....يسجد قبل اإلمام، وأحيانا   ، بس أحيانا  ، أقل من......لكن هذا أقل
 .طالب:......

 عمرو بن سلمة.
 .طالب:......

 ؟هاه
 .طالب:......

سيما  ويصلي بهم، ال  ،هءويصفون ورا ه،واقعيجيك ناس ما يدرون عن  ال معروف تمييزه واضح، لكن أحيانا  
 ..في السرية، أما الجهرية ما أظن.

 ال التوحد المنغوليين.....فطأطالب:...... 
إن نظرت إليهم من جهة إال أنهم يدركون بعض األشياء، أمس في السؤال على هؤالء إيه مشكلتهم مشكلة، 

إذا ناداها أحد  ،وما عندها إشكال ،وكلفت وتصف وتصلي ،الهاتف جاء سؤال، تقول: عندها بنت منغولية
هؤالء يبتلى فيهم المسلم، ويؤجر عليهم بقدر صبره عليهم،  جاءت وهي تصلي، نسأل هللا السالمة، يعني مثل

حسانه إليهم، لكن مسألة األحكام الشرعية.  وا 
 غير أسوياء.األطباء يصنفونهم أنهم  طالب:

 إذا كان بعض البهائم تدرك بعض األمور. ،هم غير أسوياء، لكن عندهم قوات مدركة تدرك
أهمل، ال وال شيء، نسأل هللا العافية والسالمة، قريب من وربي التوحدي ممكن، لكن لو األ طالب: يعني 

 المجنون.
 طالب: بع  هؤالء يا شيخ األمور المالية ما..... والعبادات والمخالفات الشرعية....

 يضبط المال دون العبادة؟
  ..... ممكن يؤخذ.....طالب: ما هو بضب  مال، قصده في حوزته، لكن لو.

 ...حرص عليه.يطالب: 
 إيه.: طالب

 .ال هم أحرص الناس
ريالك، راح ريالك... ال يضحك عليك فالن،  ئألنهم ربوا على هذا الشيء، ال يضيع ريالك، ال يج طالب:....

 واللي معه. هرياللو جاء طفل.... وأخذ ربي... لكن 
ال  ق أحيانا  ، المصاب الذي يفي..الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيقفي قول مالك: هو اإلشكال ال 

 .كامال   ا  ألنه وقت اإلفاقة مكلف تكليف هذا ما فيه إشكال؛شك أن 
 ما يحمل على مثل الذي يخدع في بيعه؟ في عقله طالب: الضعيف



السفه في المال معروف، هذا  ،ومثله السفيه ، لكنه عنده أموال ومكلف،يعني تصرفه ليس تصرف األسوياء
أنها تنفذ  -رضي هللا عنه-على مقتضى حكم أمير المؤمنين عمر يحجر عليه لحظه، فمثل هذه الوصية 

  وصيته.
"األمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق ولذلك يقول اإلمام مالك: 

يعني عندهم إدراك  "إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به" يعني تصح أحيانا  تجوز وصاياهم"
صيه له، فال و  على عقله ذا التصرف، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبا  له

 هذا ال وصيه له. إال إذا كان جنونه مطبق
 .طالب:......

 لده، يعني لوليه أن يعترض.ايوصي بنفسه تحت نظر و 
 .طالب:......

  ؟كيف
 .طالب:......

 أكثر من تصرفه الشرعي. المقصود أنه تحت نظره، ال يتصرف
 .طالب:......

 كيف؟
 .طالب:......
 ما يصح لمثله، أو شخص مكلف تام التصرف يوصي بثلثه إلى....للمثله، يعني 
 .طالب:......

ينافي مقتضى العقد، الوقف الشرعي، فالذي ال يحقق الهدف الشرعي من مقتضى الوصية،  هذا ينافي ،ال ،ال
 قيمة له. الوصية ومن الوقف الغي، ال

 .طالب:......
، أو تفسير الطبري وغيره موقوف على -كتب البخاري مثال  - غية، ال قيمة له، اآلن تأتي كتبهذه عقوبة ال

قبر، على ضريح الشيخ فالن، أو موقوف على الزاوية التيجانية في كذا، بلدة كذا، هل نقول: إنها أوقاف 
ون على يكبدال  ما  ؟مسجد علىعلى الضريح يكون  بدال  من أن يكون  صحيحة وتصرف إلى مصرف شرعي

 ؟يباع ويشترى كأنه لم يوقف ن الوقف باطل؟ وحينئذ  أو نقول: إ ،يكون على رباط علمي زاوية صوفية
 طالب: باطل.

هل هو مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف،  ن المحظور إلى المباح أو المطلوبيعني هل تعديل المكان م
من أن يكون على  أنه بدال   ومن يد وارثه، إال ،خرج من يد المالك ؟فيبقى الوقف وقف ومن إصالح الوصية،

 يصرف إلى مدرسة علمية. يكون على زاوية صوفيةضريح يكون على مسجد، وبدل من أن 
 ..هذا يخالف ألصل الوقف، يمنع....... دخل في األوقاف.لباب الذريعة يا شيخ، و  طالب:........ سدا  

 ؟هل هو معذور بجهله ر إلى هذا الواقفلكن ما ينظ



 طالب: ال هذا شيء آخر.
 .-جل وعال-مقبولة عند هللا تكون ال، ال، من أجل أن ينفذ، تنفذ قربته، 

لكنه مصر على  ،وبين له ،حنا نتكلم ممن يخدمون مثل هذه األماكن، يعني ونصحإطالب: لكنه مثل إذا علم، 
نه يوقف على جمعية الحمول وما شابهها، أو ما سمعنا أن : إألخأن هذه حق، سواء مثله مثل ما يقول ا

 يبنى عليها سينما،..... نعوذ باهلل. هيوقف أرض
 مضاد لما شرع الوقف من أجله. التقرب، هذا من األصل ما ينوي  ينوي التقرب، ال فنون وال سينما ال، هذا ما
  وهذا يتقرب للقبر ألعن منهم كلهم.طالب: 

 يت.هذا متقرب للم
أو ما أشبه ذلك، أسهل ممن  ،هذا أسهل من جهة، الذي يوقف على سينما أو على فنون أو أغاني أو مجون 

 ينوي القربة، ذاك قد يكون معذور بجهله، وهذا...هذا و  من جهة، لكن ذاك ما ينوي القربة يقف على قبر
 طالب: ال العذر بالجهل شيء، لكن هذا ينوي القربة لمن؟ لصاحب القبر.

 .-جل وعال-بجعل صحيح البخاري عند هذا القبر، يتقرب إلى هللا  -جل وعال-يتقرب إلى هللا  ،، الال
 ...المادة والمنهج. لكنه حسمطالب: هو معذور، 

فإنه ليس بوقف، ولذلك  ف الشرعي الذي من أجله شرع الوقفشيخ اإلسالم يقرر إذا كان الوقف ال يحقق الهد
ذا جئت إلى  ،أوقاف ريعها بالماليين وتمحيصها، أوقاف بالماليين، نعم قيقهااآلن واألمور اآلن يصعب تح وا 

من يجوز تأجيره، ومن  االوقف فإذا هو سوق مختلط، فيه ما يجوز بيعه وما ال يجوز بيعه، أو أبراج سكنية، فيه
ثالثين مليون ال يجوز تأجيره، هل نقول: إن هذا ال يحقق الهدف الشرعي فهو باطل؟ يعني سوق كامل ريعه 

المحالت  كوعلى تحفيظ القرآن، وعلى مصارف البر، ومع ذل ،ويصرف على الدعوة ،وقف، من تاجر محسن
 فيها الدشوش، وفيها المنكرات.

 طالب: هذا يا شيخ ما هو البلوى من الوقف، من ناظر الوقف هو المفسد.
 الواقف موجود. ،ال ،ال

 طالب: موجود.
 موجود.

 تقرب إلى هللا بالطاعة.وأن هذا ما يجوز، و  ال له: اتق هللا في وقفكطالب: إذن يبصر، يق
 تتصور عمارة بكاملها وقف أسفلها الدور األرضي بنك، واألدوار األخرى مؤجرة على أناس...

 طالب:..... الوقف.
 فمثل هذا ال يحقق الهدف الشرعي.

 طالب: إن هللا تعالى طيب.
ن الوقف باطل باعتبار ال يحقق : إالشرع، أو نقولنظر قتضى أن فهل نقول: إن الوقف نفذ ويصحح على م

 الشرعي؟الهدف 
 طالب: ال يحقق الهدف الشرعي.



 ، بيرجع له.طيب، افترض أن صاحب الوقف يفرح بمثل هذا الكالم، إذا قلنا: باطل، وال يحقق الهدف الشرعي
 .طالب:......

 ندم ندم على ذلك...
 طالب: ندم؟

األمثلة كثيرة،  المسألة تحتاج إلى حكم، ال وموجود أيضا   ؟صححي  خرج من يدك و  :ه أو نقولندم، فهل يرجع إلي
 ما هي بقليلة.

 هذا ما هو مستفيد في شيء، ويش الثمرة منه طال عمرك؟ ))إن هللا تعالى طيب((طالب: لكن هو الحديث: 
عنده ورقة تملك، وكتب خلفها أني و قيمة األراضي، يعني شخص وقف أرض مقبرة، أوقفها مقبرة، فلما ارتفعت 

أن يرجع بحال، عاد ، هو رجع عن الوقف، وال يجوز له ..وقفتها مقبرة، فألصق عليها ورقة ثانية، من أجل أن
هذا وأثبت الوقف، فاآلن لو كان  ،المسألة قائمة، فالقاضي تحايل على هذه الورقة وفصلها في الوقف، وهذه

، في ى أنها تزاول فيها شيء من البدع، أو شيء من التي ال تجوز شرعا  الوقف الذي أوقفه مقبرة، ونص عل
األمور التي ال تجوز، ال شك أن هذا يخالف مقتضى الوقف، إذا كان الخلل موجود محل عقد، إذا كان 

 مصاحب للعقد فالوقف باطل، إذا كان الخلل متأخر عن العقد.
 .طالب:......

ثابت، فمثل هذه األمور ال بد من مراعاتها؛ ألن األمور مختلطة اآلن،  ال هذا يصحح وال فيه إشكال، والوقف
...، اآلن شخص عنده أموال يريد .واإلنسان يحتار إذا أراد أن يتصرف تصرف شرعي يحتار، يعني ما يدري أنه

كثيرة، لكن أن يستغلها فيما يستفيد منه في دينه ودنياه، في دنياه وأخراه، يصعب عليه، نعم الحمد هلل األبواب 
 يبقى أن صاحب التحري والورع يصعب عليه مثل هذا.

طالب: لو كان عمارة، عمارة وقف أجرت على مكان إدارة السجون، فينبغي لراعي الوقف أن يتحرى من كل 
 السجون......

 ال ال مفردات األمور ما يبحث عنها.
 ....ئما  طالب: فيه من يبيع المالبس هذه تحصل، ناظر الوقف يدور عليهم دا

 .يبيع دشوش مثال  
 .طالب:......

 فال يجوز. ود أنه إذا كان يزاول فيه المحرمالمقص
 ....طالب:.... من أجل يدور ناظر الوقف كل يوم يدور على.

 طالب: هو مؤجر، مؤجر الدكان يبيع دشوش.
 .... ويش دخله....كان طالب: أو على راعي المحل إذا

ا، لكن الكالم في اإلجمال، جاءك شخص تعرف أنه يغلب على الظن أنه شوف مفردات األمور ما يبحث عنه
عليه عالمات الخير، ويغلب على ظنك أنه  ما تأجره، لكن شخص عرفته -جل وعال-يستعمله فيما حرم هللا 



 اجره؟ مفردات األمور ما يبحث فيهش تقول: ما أإييستعمله فيما أباحه هللا، فخرج من أوالده من عنده مخالفات، 
 ودقائقها، لكن الكالم في الجملة.

 ل...اطالب:...... على المحالت التي تبيع حالل ما تبيع حرام يق
 خليها تحت، إذا تعطلت منافعه ينقل.

 .طالب:......
 إلى أقرب مصر، إلى أقرب جهة قريبة.

 .نعم اقرأ
 أحسن هللا إليك

 تتعدى ال الثلث في الوصية :باب
صلى - هللا رسول جاءني: قال أنه أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن شهاب ابن عن مالك حدثني

 ما الوجع من بي بلغ قد هللا رسول يا :فقلت ،بي اشتد وجع من الوداع حجة عام يعودني -هللا عليه وسلم
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ؟مالي بثلثي أفأتصدق ،لي ابنة إال يرثني وال ،مال ذو وأنا ،ترى 
 أن إنك ،كثير والثلث ،الثلث)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم ((ال)) :قال ؟فالشطر :فقلت ((ال))
نك ،الناس يتكففون  عالة تذرهم أن من خير ،أغنياء ورثتك تذر  أجرت إال هللا وجه بها تبتغي نفقة تنفق لن وا 
صلى هللا - هللا رسول فقال ؟أصحابي بعد أأخلف هللا رسول يا :فقلت :قال ((امرأتك في في تجعل ما حتى

 بك ينتفع حتى تخلف أن ولعلك ،ورفعة درجة به ازددت إال صالحا   عمال   فتعمل تخلف لن إنك)) :-عليه وسلم
 خولة بن سعد البائس لكن ،أعقابهم على تردهم وال ،هجرتهم ألصحابي أم  اللهم ،آخرون  بك ويضر ،أقوام
 .((بمكة مات أن -عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول له يرثي
 هو ثم ،عاش ما فالنا   يخدم غالمي :ويقول لرجل ماله بثلث يوصي الرجل في يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 الذي يحاص ،يتحاصان ثم تقوم العبد خدمة فإن :قال ،الميت مال ثلث العبد فيوجد ذلك في فينظر ،حر

 واحد كل فيأخذ ،العبد خدمة من له قوم بما العبد مةبخد له أوصي الذي ويحاص ،بثلثه بالثلث له أوصي
 ما العبد خدمة له جعلت الذي مات فإذا ،حصته بقدر إجارة له كانت إن إجارته من أو ،العبد خدمة من منهما
  .العبد عتق عاش
 من ماال   يسمي ،وكذا كذا ولفالن ،وكذا كذا لفالن :فيقول ثلثه في يوصي الذي في يقولمالكا   وسمعت :قال
 ويأخذوا ،وصاياهم الوصايا أهل يعطوا أن بين يخيرون  الورثة فإن ،ثلثه على زاد قد :ورثته قولتف ،ماله
 إن فيه حقوقهم فتكون  ،ثلثه إليهم فيسلموا ،الميت مال ثلث الوصايا ألهل يقسموا أن وبين ،الميت مال جميع
 .بلغ ما بالغا   أرادوا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ب: الوصية في الثلث ال تتعدى با

 والثلث كثير. ،، ثلث-عليه الصالة والسالم-الوصية ال تتعدى هذا المقدار الذي حده النبي 



أحد العشرة ، سعد ""حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: -رحمه هللا-قال 
زيارة المريض  يعودني عام حجة الوداع" - عليه وسلمصلى هللا-"أنه قال: جاءني رسول هللا المبشرين بالجنة 

رحمه -ونقل اإلجماع على أنها سنة، والبخاري  ،سنة مؤكدة، جاء األمر بها، وأنها من حق المسلم على أخيه
وعاد غيره،  يعود أصحابه، فعاد سعدا   -عليه الصالة والسالم-يقول: باب وجوب عيادة المريض، الرسول  -هللا

باب عيادة المغمى عليه، وبعض الناس ال يعود  :عليه، وترجم اإلمام البخاري  وهو مغما   ،ن عبد هللاوعاد جابر ب
ن لم يعرفك-جل وعال-، إذا لم يعرفك فاهلل يعرفك، وأجرك ثابت على هللا هالمغمى عليه، لماذا؟ ألنه ال يعرف ، وا 

 . 
 طالب: لوجدتني عنده.

فتكون عياداتهم حتى دخل في العبادات، يعني  ،ه مثل هذه المعانيلو الناس في الجملة كثير منهم تخفى علي
ال فال، إن كان بينه وبينه  ه وبين أهل الميت معرفة صلى عليهالصالة، الصالة على الميت، إذا كان بين وا 

ال فال، إن ال فال، وهنا النبي  كانت بينه وبينه معرفة سلم عليه معرفة تبع الجنازة وا   -سالمعليه الصالة وال-وا 
، فالمقصود أن -وأرضاه رضي هللا عنه-وفاق  ،هونضح عليه من وضوئوهو مغمى عليه، فتوضأ  عاد جابرا  

، قال: باب وجوب عيادة المريض، ونقل النووي اإلجماع على -رحمه هللا-عيادة المريض قال بوجوبها البخاري 
نسان أن يحرص، يحرص أشد الحرص ومعروف بتساهله في نقل اإلجماع، فعلى اإل ،أن عيادة المريض سنة

على مثل هذه األمور، وال شك أن هذا من عالمات التوفيق، يعني كون اإلنسان يحرص على عيادة المريض، 
يحرص على زيارة المقابر، يحرص على الصالة على الجنائز، يحرص على اتباع الجنائز، يحرص على أبواب 

 الشخص، وهذا ال يعوق عن أمر، عن أي أمر من أمور الدنيا فضال  الخير كلها، هذا من العناية اإللهية لتوفيق 
يصلي في المساجد التي فيها  يوميا  بل عن أمور اآلخرة؛ ألنه من أمور اآلخرة، بعض الناس تجده يحرص 

، بل العكس وجد بعض الناس في مسجد والصالة على الصالة على الجنائز، وبعض الناس ال يرفع بذلك رأسا  
، قلت: لماذا لم تصل على هذا شرع فيها اإلمام وهو جالس، كسل وحرمان، بل أنا كلمت شخصا   الجنازة قد

الحرمان ما له نهاية، فمثل هذه األمور  ؟ قال: أمس صليت على واحد،الجنازة ولك قيراط، والقيراط مثل جبل أحد
باط اإلبل من أجل أن يصلي تجد إن سعيكم لشتى، تجد الجنازة بين يديه وال يصلي عليها، تجد آخر يضرب آ

 وعاده في مرضه. زار سعدا   -صلى هللا عليه وسلم-على الجنازة، فمثل هذه األمور ينتبه لها، والرسول 
 .طالب:......

ثم  ،-جل وعال-، هذا األصل، والباعث والناهز له التقرب إلى هللا -جل وعال-األصل أن يكون العمل هلل  ،ال
هذه  أمور من كونه صلة رحم، وكونه يترتب على الترك أمور، أو على الفعل أيضا  إن تبع ذلك ما يرجح ويزيد 

 أمور تحتف بالمسألة ال من أصلها.
 طالب:.... يعود كل مري ...

لعل الوجوب في مثل هذا، الوجوب الكفائي، بحيث يستحيل في حق الناس كلهم أن يقوموا بهذه الواجبات 
، هل يتعين على جميع أهل الرياض أن عني مات شخص بالرياض مثال  بأعيانهم في كل قضية من القضايا، ي

 وال يقول بهذا أحد. ،يصلوا عليه؟ ما يلزم



 .-صلى هللا عليه وسلم-طالب: بدليل المرأة لما ماتت ولم يخبروا النبي 
 نعم.

 طالب: يعني من باب لو فرضت أن فالن توفي قريب هل أذهب أصلي من باب.... بغ  النظر، لكن من
 باب....

 امتثلت. كإذا استحضرت هذا ال شك أن يعني
 طالب: لكن ليس فر . 

ال يتصور أن اإلمام  ،: باب وجوب زيارة المريض-رحمه هللا-هو في األصل على تقرير اإلمام البخاري 
ا البخاري يوجب على أعيان الناس كلهم أن يزورا هذا المريض، ال يتصور أنه يوجب هذا على جميع الناس، إنم

 ينتفع. وينفعه، يعني ال شك أن المريض ينتفع بهذه الزيارة، والزائر أيضا   وب كفائي، فيما يدخل السرور عليهوج
يعني حتى أنه خيل  يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي" -صلى هللا عليه وسلم-"جاءني رسول هللا 

، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو "فقلت: يا رسول هللا يموت في هذا المرض، من شدة وجعه إليه أنه
ألنه توقع أن هذه البنت يكفيها الثلث،  "وال يرثني إال ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟" يعني صاحب مال مال"

"فقال: أفأتصدق بثلثي  تفردت بالمال، إذن يكفيها الثلث لها ما استحقت أكثر من الثلث، واآلن لو أن معها أخا  
ال لو  "))ال((: -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا مالي؟ قال رس مثل هذه األمور الشرعية إنما هي لجميع الناس، وا 

نظر إلى أفرادهم فثلث بعضهم يعادل أضعاف أضعاف أموال كثير من الناس، نعم، ما ينظر إلى كل شخص 
وهللا يملك مليار بدل ما يتصدق هذا  :قاعدة الثلث والثلث كثير، سواء كان المال كثير أو قليل، ما يقالالبعينه، 

؟ ال هذه قاعدة لدراهماذه بثلث ما عنده إال ولد يكفيه مائة مليون الولد ذا، يتصدق بالباقي، وش اللي يسوي به
مثل هذا قل ألن األفراد لو نظر إليهم الحتجنا إلى نص في كل فرد فرد، و  شرعية، ما ينظر فيها إلى األفراد؛

يعني ما وكل األمر إلى التمييز، يعني التمييز قد  الة لسبع، واضربوهم عليها لعشر((لصبا))مروا أوالدكم في: 
يعني ما يشذ عن هذا إال نادر التمييز في وقد ال يميز إال لعشر سنوات، لكن الغالب  ،ربع سنواتأليميز الطفل 

إلى قدر ينضوي تحته ينظر  يها إلى األفراد، يعنيبع، فاألحكام العامة ينظر فيها إلى العموم، ما ينظر فالس
ما نظر إلى أن هذه  "))ال((: -صلى هللا عليه وسلم-"أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول هللا  :أكثر األفراد، وهنا

ثم قال  ))ال((قال:  ؟قلت: فالشطر قال: ))ال((بنت واحدة، الثلث يكفيها ويزيد عليها، ال، قعد قاعدة عامة، قال: 
أوصى بما رضي هللا به  -رضي هللا عنه-وأبو بكر  ))الثلث والثلث كثير((: -وسلمصلى هللا عليه -الرسول 

لنفسه وهو الخمس، ومنهم من يوصي بالربع، ومنهم من يوصي بدون ذلك، كل له ملحظه، لكن الثلث كثير، 
ومه أن بعض الناس أدخله في جميع األبواب، ومفه ))الثلث كثير((: -عليه الصالة والسالم-هذا النص بقوله 

، قالوا: إذا ما دون الثلث قليل، الربع قليل، وأدخله في كثير من األبواب، حتى أنهم أدخلوه في باب الربا مثال  
أقل من الثلث  :من الثلث ما فيه إشكال، من يقل بهذا؟ هل سبق إليه أحد من أهل العلم؟ الثلث، إذا قيل قلكان أ

ا، ومنهم ذه ما يدخل تحت؟ هذا ليل ال حكم له، ال يا أخي، نعموالق ،بقليل خالص، صار قليل يوصف بأنه قليل
إن هذا مثل النجاسة يعفى عن يسيرها، على خالف بينهم في  من يجعل القدر المؤثر الشيء اليسير، ويقول:



مر عند بعض أهل العلم أن لي، وبعضهم يقول كذا، إلى أن يصل األسير، الحنفية يقولون: الدرهم البغالقدر الي
 ن ما ال يدركه الطرف ال يعفى عنه، وهؤالء يتخيرون من المذاهب ما يناسبهم.ل: إيقو 

يجوز أن تأتي بنجاسة تقصدها وتضعها على ثوبك أو  :األمر الثاني: أن تعمد الشيء، يعني هل الحنفية يقولون 
 بدنك ويعفى عنها؟ أو أنها إذا أصابتك من غير قصد عفي عنها؟ 

سالم ت تتفاوت، نجاسة البول ليست مثل نجاسة الدم، ولذا فالمسائل الماردينية لشيخ اإلأن النجاسا :األمر الثاني
هل هو طاهر أو نجس؟ وهل يعفى عن يسيره كالدم أو ال كالبول؟ فالنجاسات  ابن تيمية السؤال عن المذي

طرف، يعني مثل ما ال يدركه الميسير النجاسة معفو عنها ليس على إطالقه، إذا كان  :متفاوتة، اللي يقول
ختار مذهب ألنه يوافق هواي، وهنا يجعلون الثلث نابلة والشافعية، كيف أرؤوس اإلبل ما يعفى عنه عند الح

ويتخلص منه، وما أدري كيف أدخلوا مسألة التخلص في  ،والثلث كثير، أقل من الثلث قليل، يعني يتجاوز عنه
عنه من غير قصد،  ي ال تدر شيء التوبة، يعني ورد عليك  والتخلص عند أهل العلم إنما هو من تمام ؟هذا الباب

ثم تبت منها، وتحققت فيك الشروط كلها،  ،أو من محرمات ،تخلص منه، عندك أموال دخلت عليك من شبهات
، هؤالء الذين يستعملون هذه األمور هل اإلقالع فورا  نعم  ؟وعزمت على أن ال تعود، نعم، والشرط الثالث ،ندمت

 مع اإلصرار. ال شرط واحد، إذن التخلص ال ينفعرط واحد؟ و تحقق فيهم ش
ذا كان هذا في  ))الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس(( وا 

ذا أراد أن يتصرف تصرفا   فعل الخير فالذي يتصرف في أمواله تصرفا    غير شرعي ينهى من باب أولى، وا 
فيشتري من األمور المباحة ما يجعل  ،ن منع من الصدقة بأكثر من الثلث، وأراد شخص أن يتصرف، اآلمباحا  

ورثته عالة يتكففون الناس، يأثم وال ما يأثم؟ نعم إن قصد الحرمان يأثم، لكن هذا ما قصد، هذا شخص مغرم 
: -عليه الصالة والسالم-، يقول وصارت النهاية أنه صار أوالده عالة بعد أن كان غنيا   ،ويكثر منها ،بالمباحات

، فهل وخير هذه في األصل أفعل تفضيل ))إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس((
تركهم أغنياء وتركهم عالة خير، إال أن  نقول: إن تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير؟ نعم؟ تركهم أغنياء خير

 مقتضى أفعل التفضيل. هذاأفضل من تركهم عالة؛ ألن 
 طالب: هذا ما يفهم من الحديث، يفهم من الحديث؟

 ال، يفهم من أفعل التفضيل.
 .طالب:......

} أصحاب النار ما عندهم خير  [( سورة الفرقان24)] }َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتَقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيال 
بابها، إذن إذا ارتفع الخير يبقى شر؟ يعني تركهم عالة يتكففون الناس شر؟  بالكلية، فأفعل التفضيل ليست على

 ؟نعم
 .طالب:......

ي يجعلهم عالة هذا مفروغ منه، لكن هذا منع من التصرف الذ هذا مفروغ منه، إذا قصد حرمانهم واإلضرار بهم
ن المحرمات، فينتبه اإلنسان ع ، فكيف بمن يبذر أمواله في المباحات فضال  وتصرفه خير بال شك وصية ونفع

 لمثل هذا.



نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت(( تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت عليها، النفقة كما  ))وا 
))إذا أجرت بها حتى ما قارب بالنفقات الواجبة والمستحبة على األ أيضا  تكون تكون على األباعد، فالصدقة 

 ؟يعني ما تضعه في فمها، يعني اإلنسان مأجور، نعم تك((تجعل في في امرأ
 .طالب:......

  .نعم ))إنك إن تذر((
ال شك أنه أجر حتى ما  -جل وعال-ما ينفقه اإلنسان على نفسه وعلى أهله ينوي بذلك التقوي على طاعة هللا 

يمة، تجده في كل شهر كثير من الناس محروم من أجور عظ مرأتك، يعني في فمها، فعلى هذاتجعل في في ا
واللي يخرج أكثر، للمصروف  ،واللي يخرج عشرة ،يخرج من راتبه بقدر أسرته اللي يخرج ألف، واللي يخرج ألفين

على قدر أسرته، بخمسة آالف بأكثر  ،خمسة عشر ألفب ،الشهري من النفقات، ويعبي المستودع بعشرة آالف
، حتى -جل وعال-لنصوص، وأنه يتقرب بذلك إلى هللا لكن ما يستحضر شيء، ما يستحضر مثل هذه ا ،أقل

، كثير من راض وحاجات رمضان مثال  غأن بعض الناس يتحرى في مثل هذه النفقة األوقات الفاضلة، يعني أ 
لتكون هذه النفقة  ...إذا دخل رمضان :الزحام، هذا يقول خشيةالناس يأمنها قبل رمضان بخمسة أيام ستة أيام 

وجل الناس غافل، فمثل هذه األمور إذا  ،لكن بعض الناس ينتبه إلى مثل هذه األمور في الوقت الفاضل،
  .عظيما   استحضرت النية فيها أجر عليها اإلنسان أجرا  

 يا رسول هللا... :قال: فقلت ))حتى ما تجعل في في امرأتك((
 المقصود بذلك حقيقة اللفظ أو المراد بذلك تأمين ما يؤكل للمرأة؟هل 

 التأمين.طالب: 
يعني هل المقصود أن يأخذ من الطعام ويضع في في امرأته؟ ويؤكلها كما يؤكل الطفل؟ أو أن األمر يكنى بذلك 

 يه المرأة بحيث ال تنظر إلى غيره؟عن تأمين ما تحتاج إل
 .طالب:......

ذا امتثل هذا األمر وش ،طيب  وأكل امرأته؟ال الملعقة وا 
 .طالب:......

 ، يؤجر على مثل هذا؟و أنت تتصور أن األم موجودة مثال  النص في المرأة، ه
 .طالب:......

األم واألب حاضرين، نعم، ولو كان األمر  ت، ولو كانابن حزم قال هذا، ..على اإلطالق، لكن النص لو أنت
{: -جل وعال-يغيظهما، حتى أنه قال: لو لم يرد من النصوص غير قوله  ( سورة 05)] }َفاَل َتُقل لَُّهَمن ُأفٍِ

 لجاز قتلهما، لكن ورد من النصوص ما يمنع من ذلك. [اإلسراء
 .طالب:......

، المقصود أن مثل هذا قد ال يراد به حقيقة الفعل، لكن لو كان الزوج مع زوجته على اللفظظاهرية جمود ال عند
 ...بل ووضعها ما فيه ما يمنع ،بمفردهما منفردين



 .طالب:......
 ..... بل من الواجب.

 .طالب:......
 هذا مجرد تمثيل....  تدخل إيه تدخل،

يولد له أنه  فهم من هذا ))إنك إن تذر ورثتك(( ألنه كأنه فهم "قال: فقلت: يا رسول هللا أأخلف بعد أصحابي؟"
"أأخلف بعد  ففهم من ذلك أنه يخلف، يعني يعيشألن الورثة أكثر من واحد، أكثر من وارث،  غير هذه البنت؛

))إنك لن تخلف فتعمل عمال  صالحا ، إال ازددت به درجة : -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا أصحابي؟ ف
يزيد في مما  ،من األعمال الصالحة ،يزداد بها من الزاد الحقيقي من التقوى  ،وهذا المسلم حياته له خير "ورفعة((

لف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك ))إال ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخ منازله ودرجاته في الجنة
ودخل الناس بسببه وبسبب ما معه من  ،ألنه قاد الجيوش في الجهاد ينتفع بك أقوام ممن يسلم بسببك؛ آخرون((

، وقتل من قتل من المشركين على يده، وعلى يد من معه من المسلمين، ال شك أنه المسلمين في دين هللا أفواجا  
 آخرون، انتفع به من دخل في دين هللا، وتضرر به من قتل.وتضرر به  ،انتفع به أقوام

أن  -رضي هللا عنه-ألن الحسرة التي يجدها سعد  ))ويضر بك آخرون، اللهم أم  ألصحابي هجرتهم((
 وهو مكة. -جل وعال-يموت في البلد الذي تركه هلل 

))وال تردهم  -جل وعال-هلل  يعني فال تمتهم في المكان الذي تركوه لك، ))اللهم أم  ألصحابي هجرتهم((
يرثي له  ))لكن البائس(( وجهاد وغيرهماناكصين مرتدين، تاركين لما عهدتهم عليه من هجرة  على أعقابهم((

))لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول هللا  ، ويتوجع عليه، ويتألم لوضعه-عليه الصالة والسالم-النبي 
، وال يجوز له المقام بمثل هذا البلد أكثر -جل وعال-ألنه تركها هلل  (أن مات بمكة( -صلى هللا عليه وسلم-

بثالثة أيام فقط، ويرد على هذا أن بعض بعد الحج أذن لهم  -عليه الصالة والسالم-من ثالثة أيام، النبي 
الهجرة خوان الوافدين إلى هذه البالد ينوون ن الوافدين من بعض الجهات ناوين للهجرة، يعني بعض اإلاإلخوا

لو صدر أمر  ؟بذلك، فيقولون: إذا ذهبنا لزيارة أهلنا ما نجلس أكثر من ثالثة أيام، لكن هل األمر بأيديهم
يقول: أنا هاجرت وال يجوز أن أرجع وال  ؟ هل يمكن أن يحتجيملك مثل هذا ،إلى بلده األصلي بتزفيرهم مثال  

 ،ته الظروف قدر له على ما يريد، وتيسر له البقاءمثل هذا األمر ال يملكه، لكن فيما يملك، شخص جاء ؟كذا
ودار حرب، هذا ال يجوز  ،أما إذا كان البلد بلد كفر ؟-جل وعال-هل يجوز له الرجوع إلى البلد الذي تركه هلل 

ال يجوز  نه مثل مكة صارت دار إسالم، وحينئذ  تصورنا أنه بلد إسالم، هل نقول: إله الرجوع إليه، لكن إذا 
، وحكم غيرها -عليه الصالة والسالم-إن هذا خاص بالهجرة إلى النبي  :أو نقول ؟ألنه تركها هلل ؛يهاالبقاء ف

يختلف عن حكمها؟ وال هجرة بعد الفتح، ال شك أن االنتقال من بلد الكفر إلى بلد اإلسالم هذا باقي إلى قيام 
 الساعة، واجب من بلد الكفر.

 طالب:.... سنة شرعية.
عليه أن ينتقل من بالد الكفر، من بالد الشرك إلى بالد اإلسالم، من بالد اإلسالم التي تكثر  نقول: واجب يجب

 هذا سنة عند أهل العلم، ويؤجر عليه بال شك. د اإلسالم التي تقل فيها المعاصيفيها المعاصي إلى بل



 .طالب:......
ن شخص قال: أنا أبى أهاجر من اآل ؟إسالم، لكن دور اإلسالم األخرى  ألنها صارت دار ؛..... من مكة

 ؟قول: ال يجوز لك أن ترجع الرياض أكثر من ثالثة أيام؟ إيش تقول؟ نالرياض إلى مكة
 .طالب:......

))ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أم  ألصحابي هجرتهم، وال تردهم على 
إذا  (إن) ولذلك لم تعمل، لم تنصب المبتدأ، ولكن مثل ،ةلكن مخفف أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة((

وخففت إن " [( سورة طاه05)] }ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{خففت قل عملها، ويجوز أن تعمل، لكن األكثر عدم 
فلم تعمل، ولذا قال:  (لكن)يعني يكون عملها أقل، ولو أهملت لما كان فيه بأس، وهنا خففت  "فقل العمل  

ويتوجع عليه أن مات بمهجره، في  ((-صلى هللا عليه وسلم-د بن خولة، يرثي له رسول هللا ))البائس سع
 ....-جل وعال-المكان الذي تركه هلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (3) كتاب الوصية –موطأ الشرح: 

 جاء ما :بابو  - والحيازة للوارث الوصية :بابو  - أموالهم في القتال يحضر والذي والمريض الحامل أمر :باب
 بالولد أحق ومن ،الرجال من المؤنث في

 : عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرالشيخ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .سم
 .أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
مد وعلى آله وصحبه نبينا مح ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

  .أجمعين
 واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 
 أموالهم في القتال يحضر والذي والمري  الحامل أمر :باب
 لها يجوز وما ،هامال في قضاياها وفي ،الحامل وصية في سمعت ما أحسن :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 ما ماله في يصنع صاحبه فإن ،صاحبه على المخوف غير الخفيف المر  كان فإذا ،كالمري  الحامل أن

ذا ،يشاء  .ثلثه في إال شيء لصاحبه يجز لم عليه المخوف المر  كان وا 
 في قال -ىتبارك وتعال- هللا ألن ؛خوف وال بمر  وليس ،وسرور بشر حملها أول الحامل المرأة وكذلك :قال

ْرَناَها ِبِإْسَحَق َوِمن َوَراء ِإْسَحَق َيْعُقوَب{: كتابه ْت : وقال [( سورة هود11)] }َفَبشَّ ا َفَمرَّ }َحَمَلْت َحْمال  َخِفيف 

اِكِريَن{ َعَوا َّللِاَ َربَُّهَما َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلحا  لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّ  فالمرأة [سورة األعراف( 189)] ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلت دَّ
 في -تبارك وتعالى- هللا قال، أشهر ستة اإلتمام فأول ،ثلثها في إال قضاء لها يجز لم أثقلت إذا الحامل
}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن  :وقال [( سورة البقرة244)] }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن{: كتابه

 في قضاء لها يجز لم حملت يوم من أشهر ستة للحامل مضت فإذا [( سورة األحقاف15)] ْهر ا{شَ 
  .الثلث في إال مالها
 في يقضي أن له يجز لم للقتال الصف في زحف إذا إنه :القتال يحضر الرجل في يقولمالكا   وسمعت :قال
نه ،الثلث في إال شيئا   ماله  .الحال بتلك كان ما عليه المخوف والمري  الحامل بمنزلة وا 

، أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 باب: أمر الحامل والمري  والذي يحضر القتال في أموالهم



 يعني من يغلب على الظن هالكه.
ال ينفذ من تصرفه إال في الثلث،  الذي مرضه مخوف أيضا   "والمري " ر الحمل على خطرفي آخ "الحامل"

فاقه غلبة ألن نَ  ال يتصرف إال في الثلث؛ وحمي وطيسه، فإنه حينئذ   ،وكذلك الذي يحضر القتال، إذا شرع فيه
فهو بشر كما قال ظن، فليس له من ماله إال الثلث، كالمرض المخوف، بخالف ما إذا كان الحمل في أوله، 

، هذا يتصرف بماله كيفما شاء، أو كان المرض غير مخوف مزكوم مثال   ،على ما سيأتي -رحمه هللا-المؤلف 
 رشيدا   أو مرض خفيف يرجى برؤه، فإن هذا يتصرف كالسليم، في ماله كيف شاء، وال حجر عليه، إذا كان حرا  

 . مكلفا  
ب في موقف قتله سهل، فيغلب على الظن أنه يموت، وليس المراد ألنه في الغال "والذي يحضر القتال مثلهم"

وال بالنظر إلى  ،بغلبة الظن بالنظر إلى كثرة من يسلم من الحوامل، أو من يسلم من المرضى الشديدي المرض
نعم؟ والحوامل يسلم منها أكثر من تسعة وتسعين  ؟ألننا كيف نقول: غلبة ظن ؛كثرة من يرجع من القتال سالما  

ويموت فيه، وكذلك من حضر القتال يرجع  يسيرا   والمرضى يسلم منهم من يسلم، وقد يكون مرضه خفيفا   ؟المائةب
ممن تسلم من الحوامل أو المرضى أو من يحضر القتال،  ،فليس هذه غلبة الظن في مقابلهم ،منهم األكثر

فالنة  :المعركة، وال يستغرب أن يقالفالن قتل في  :المقصود أن نفقاهم سهل يعني، يعني ال يستغرب أن يقال
ن كان هناك تسعة وتسعين بالمائة من الحوامل ما يموت فليست غلبة الظن هنا مثاره إلى  ،ماتت في والدة، وا 

لسهولة  المقابل، فإننا ال ننظر إلى كثرة من يقتل، بالنسبة إلى من يرجع، فنقول: غلبة الظن أنه يرجع، ال، لكن
 صورة.الموت في مثل هذه ال

وما يجوز لها  ،"قال يحيى: سمعت مالكا  يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل، وفي قضاياها في مالها
غير  -هنا تامة (كان)-يعني إذا وجد المرض الخفيف  أن الحامل كالمري ، فإذا كان المر  الخفيف"

لم العاري من المرض، المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء، كالسليم الصحيح السا
ذا كان المرض المخوف رشيدا   مكلفا   يتصرف فيه كيفما شاء، شريطة أن يكون حرا   لم يجز لصاحبه عليه ، وا 

ألن االحتمال  ، فإن هذا ال يتصرف إال في الثلث؛شيء إال في ثلثه، مريض مرض مخوف، الغالب فيه العطب
د به حرمان الورثة، ولو عري عن هذا القصد إال أن المال قائم أن تصرفه في ماله في أكثر من الثلث أنه يقص

ألن موته غلبة ظن، بخالف ما لو كان  ي حكم المنتقل؛لغلبة الظن ليس له، هو ما زال يملكه، لكن ملكه ف تبعا  
 .المرض خفيفا  

قال  -تبارك وتعالى-أول حملها بشر وسرور، وليس بمر  وال خوف؛ ألن هللا  وكذلك المرأة الحامل"قال: 
ْرَناَها ِبِإْسَحَق َوِمن َوَراء ِإْسَحَق َيْعُقوَب{ في كتابه:   يعني ما هو " بشر وسرور[( سورة هود71)]}َفَبشَّ

ْرَناَها ِبِإْسَحَق{ مخوف في أول األمر، امرأة طبيعية، تزاول من األعمال ما يزاوله غيرها بشر وسرور،  }َفَبشَّ
وأقعدها الحمل  ،، لكن إذا أثقلت وقربت الوالدةأن يكون مخوفا  عن  فضال   وليس بمرض [( سورة هود70)]

 يكون حكمها حكم المرضى. عن العمل، فإنه



َعَوا َّللِاَ َربَُّهَما َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلحا {وقال:  ْت ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلت دَّ ا َفَمرَّ ( سورة 457)] }َحَمَلْت َحْمال  َخِفيف 
 جنس اإلنسان.به إلى أن المراد  م ينزعالمفسرين يعود إلى آدم وحوى، وبعضه والضمير عند أكثر [األعراف

اِكِريَن{ لت لم يجز لها فالمرأة الحامل إذا أثق [( سورة األعراف089)] }َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلحا  لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّ
ن كانت الظروف واألحوال ألن نفاقها وموتها متصور، ال أن الغالب من الحوام قضاء إال في ثلثها؛ ل يموت، وا 

الحوامل فيه باختالف هذه التغيرات، والناس إلى وقت قريب والمرأة الحامل في  والنساء والولدان واألزمان تختلف
قد تكون في طريق، في  عن النساء، نعم فضال   النخل، وتزاول ما يزاوله الرجال وتجذ ،الشهر التاسع ترعى الغنم

-ميس أصابها الطلق بالمدينة قبل أن يخرجوا من المدينة، وخرجت إلى الحج مع النبي سفر، وأسماء بنت ع
س اختلفت، وولدت بالميقات، بذي الحليفة، عشرة كيلو عن المدينة، يعني ظروف النا ،-عليه الصالة والسالم

لوا إلى مثل هذا تنزلي، فوكال  ،ال تركبي ،تحركيتقيل: على ظهرك على السرير، ال  اآلن إذا خرجت النتيجة
 وهذا الخوف، فصار اإلسقاط ألدنى سبب. الهلع

لستة  يعني يولد الولد تاما   "فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إال في ثلثها، فأول اإلتمام ستة أشهر"
ال عثمان؟أشهر، وقد جيء بامرأة ولدت بعد زواجها بستة أشهر عند عمر و   ا 

 ....طالب:....
رضي هللا -فقال علي  ،عند عمر، نعم، فهم برجمها :اللي احتكم إليه فيما بعد؟ نعم القصة تقول علي ،ال ،ال

والولد تام، فاستدل باآليتين اللتين ذكرهما المؤلف، وال شك أن هذا فقه  ،: الوالدة ممكنة في ستة أشهر-عنه
أن الدليل بكامله قد يعزب،  كما يعزب عن الفاضل ما يحضر المفضول، ، وقد-رضي هللا عنه-دقيق من علي 

في خبر االستئذان أنكر على أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد، ال يلزم أن يكون  -رضي هللا عنه-عمر 
اإلنسان الفاضل أفضل من غيره من كل وجه، ال يلزم أن يكون أفضل من غيره، لكن في الجملة يكون أفضل 

 من غيره، بالمجموع يكون أفضل من غيره.
 }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن{: -تبارك وتعالى-أول اإلتمام ستة أشهر، قال هللا "ف :يقول
إذا حذفت  ["( سورة األحقاف15)] }َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهر ا{وقال:  [( سورة البقرة233)]

ن الثالثين بقي كم؟ بقي ستة، فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم م الحولين الكاملين، األربعة والعشرين شهرا  
يوم ظرف أضيف  "من يوم حملت" ث؛ ألن حكمها حكم المريضحملت لم يجز لها قضاء في مالها إال في الثل

ف أضيف إلى جملة صدرها مبني ولدته أمه، ظر  إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح في محل جر، كيومَ 
 .[( سورة المائدة447)] }َهَذا َيْوُم َينَفُع{ و أضيف إلى جملة صدرها معرب أ عربل، لكن فيبنى
نه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في : إ"وسمعت مالكا  يقول في الرجل يحضر القتالقال: 

إذ  فالنتل ق   :يقالكالمريض المرض المخوف؛ ألن نفاقه وموته قريب، فال يستغرب أن  ماله شيئا  إال في الثلث"
ما يلزم هذا،  ،ليغلب على الظن أكثرالمعارك ال تخل من قتل، وال يلزم أن يكون العدد المقتول بالنسبة للسالم 

 .مخوفا   تل، فهذا الذي يغلب على الظن أنه في حكم المريض مرضا  ق   :لكن ال يستغرب أن يقال



نه بمنزلة الحامل الذي أثقلت، والمري  المخوف عليه، "لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا  إال في الثلث، وا  
ن كان قبل التحام الصفوف ما كان بتلك الحال" وبدء القتال قبل ذلك، يجوز له أن يتصرف؛ ألنه قال:  ،يعني وا 

 ؟لكن قبل ذلك "إنه إذا زحف في الصف للقتال صار حكمه حكم المري  المر  المخوف"
 طالب: مثل السليم المعافى.

وهذا ليس  ،لحمل الخفيف، ومثل المرض غير المخوف؟ يعني الفرق بينهما أن هذا بإمكانه أن يترك القتالمثل ا
 ؟بإمكانه

 التقى الصفان ما يجوز أن يولي الدبر.ما يجوز أن يولي الدبر، إذا طالب: إيه هذا 
، قبل زحف القتال يجوز بمعنى أنه حصل الزحف والتولي حرام، من الموبقات، فقبل الزحف "إذا زحف"هل قوله: 

 له أن يرجع؟
ممكن ما يكون في المقدمة، ممكن يكون في كن طالب: ال، ال يجوز، لكنه على حسب اكتتابه ووضعه، ل

 المؤخرة، يمكن يكون في الحراسة.
 طيب إذا زحفوا في المؤخرة هم، بطرف الناس.

 مكتتب. ، وما في زحف، وهوطالب: ممكن يكون في الحراسة
استنفره اإلمام، وهو في طرف الجيش، هل يكون  اإلمام، إذا أذن له اإلمام شيء، افترض أن شخصا   هذا أذن له

حكمه حكم من كان بين الصفين في الزحف؟ أو أن هذا حكمه حكم من يغلب على الظن سالمته؟ ألن الجند 
-ني باشر، باشر القتال، تتفاوت مواقعهم، مواقعهم متفاوتة، فاإلمام قيده بما إذا زحف في الصف للقتال، يع

 .-رحمه هللا
 نعم.

 .أحسن هللا إليك
 والحيازة للوارث الوصية :باب
}ِإْن َتدَرَك َخْيدرا  اْلَوِصديَُّة : -تبدارك وتعدالى- هللا قول منسوخة إنها اآلية هذه في :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال

 .-عز وجل- هللا كتاب في الفرائ  قسمة نم نزل ما نسخها [181]البقرة: ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن{
 لده يجيدز أن إال لدوارث وصية تجوز ال أنه فيها اختالف ال التي عندنا الثابتة السنة :يقولمالكا   وسمعت :قال
 مدن حقده أخدذ أبدى ومدن ،مدنهم أجداز مدن حق له جاز بع  وأبى ،بعضهم له أجاز إن وأنه ،الميت ورثة ذلك
  .ذلك
 مالده من له ليس مري  وهو ،وصيته في ورثته فيستأذن يوصي الذي المري  في قوليمالكا   وسمعت :قال
 ذلدك جداز ولدو ،ذلدك في يرجعوا أن لهم ليس إنه :ثلثه من بأكثر ورثته لبع  يوصي أن له فيأذنون  ،ثلثه إال
 فدي بده لده أذن وما ،ثلثه في الوصية ومنعوه ،ألنفسهم ذلك أخذوا الموصي هلك فإذا ،ذلك وارث كل صنع لهم
 .ماله
 ولورثتده يلدزمهم ال ذلدك فإن ،له فيأذنون  ،صحته في لوارث بها يوصي وصية في ورثته يستأذن أن فأما :قال
 أن شاء إن شاء ما فيه يصنع ماله بجميع أحق كان صحيحا   كان إذا الرجل أن وذلك ،شاءوا إن ذلك يردوا أن



 إذا الورثدة علدى جدائزا   ورثتده اسدتئذانه يكدون  نمداوا   ،شداء مدن يعطيده أو ،بده فيتصددق خدرج جميعه من يخرج
 حدين فدذلك ،منده مالده بثلثدي أحدق هدم وحدين ،ثلثده في إال شيء له يجوز وال ،ماله عنه يحجب حين له أذنوا
 ثدم ،فيفعدل الوفداة تحضدره حدين ميراثه له يهب أن ورثته بع  سأل فإن ،به له أذنوا وما ،أمرهم عليهم يجوز

 وقدد ،ضدعيف -ورثته لبع - فالن :الميت له يقول أن إال وهبه من على رد فإنه ،شيئا   الهالك فيه يقضي ال
  .له الميت سماه إذا جائز ذلك فإن ،إياه فأعطاه ،ميراثك له تهب أن أحببت
ن :قال  بعدد بقدي مدا إليده يرجع ،وهب الذي على رد فهو بع  وبقي بعضه الهالك قأنف ثم ،ميراثه له وهب وا 
 .هأعطي الذي وفاة
 فدأبى ،يقبضده لدم شديئا   ورثتده بعد  أعطدى كدان قدد أنده فدذكر بوصدية أوصدى فديمن يقولمالكا   وسمعت :قال

 مدن شديء يقدع أن يدرد لدم الميدت ألن ؛هللا كتداب علدى ميراثا   الورثة إلى يرجع ذلك فإن ،ذلك يجيزوا أن الورثة
 .ذلك من بشيء ثلثه في الوصايا أهل يحاص وال ،ثلثه في ذلك

 : -تعالى رحمه هللا-ول المؤلف نعم، يق
 باب: الوصية للوارث والحيازة
 ...طالب: يا شيخ بالنسبة لهذا.

مرد ذلك إلى حديث سعد الماضي، مرده إلى حديث سعد، فكل من كان بهذه المثابة بحيث يغلب على الظن 
كذلك، فالمسألة كلها ترد  ير الصور التي ذكرها اإلمام مالكهالكه فإنه ال يتصرف إال بالثلث، ولو وجد صورة غ

 إلى حديث سعد.
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 باب: الوصية للوارث والحيازة 
فالوالدان من الورثة، فالوصية لهما  [081]البقرة: }ِإْن َتَرَك َخْيرا  اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن{الوصية للوارث، 

 أن يكونوا ورثة أو غير ورثة، واآلية منسوخة. ولألقربين، واألقربين أعم من
؟ يقول في هذه وال قول   قول   قول هللا تعالى" -إنها منسوخة-في هذه اآلية  يقول "قال يحيى: سمعت مالكا  

 ما تصير بدل من اسم اإلشارة؟ ما لها  اآلية؟
 طالب:.......

-اآلية بدل أو بيان، ثم بعد ذلك قول هللا  هذا هو األصل، أنها بدل من اسم اإلشارة، بدل ثاني في هذهنعم 
  .-تبارك وتعالى-ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ هي، أو وهي قول هللا  ،-تبارك وتعالى

-نسخها من نزل من قسمة الفرائض في كتاب هللا  [081]البقرة: }ِإْن َتَرَك َخْيرا  اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن{
وهو حديث كما يقول الشافعي في  ))ال وصية لوارث((ذلك مما يذكر في هذا المجال حديث:  ، ومن-عز وجل
يكون الحديث نسخ  رواه الكافة، وهو ما يعبر عنه عند من جاء بعد اإلمام الشافعي بالتواتر، وحينئذ   :رسالته
ل، لكن عند األكثر أن السنة ال هذا ما فيه إشكا من يقول: بأن السنة تنسخ القرآن عند ))ال وصية لوارث(( اآلية

نسخها ما نزل من قسمة  ،-رحمه هللا-تنسخ القرآن، ومن ذالكم الشافعي، فالذي نسخ اآلية ما ذكر اإلمام 



، نسختها آية المواريث، لكن هل في آيات المواريث ما يدل على إلغاء هذا -عز وجل-في كتاب هللا  الفرائض
وتأخذ األم ما كتب لها وقسم لها في كتاب  ،ما قسم له في كتاب هللا ،تب لهالحكم؟ أال يمكن أن يأخذ األب ما ك

هل في الفرائض ما يدل على إلغاء الوصية للوالدين؟ إنما الصريح في النسخ ورفع الحكم  ؟هللا، ثم تأخذ الوصية
ا دليل اإلجماع هو نسخ، إنمنسخ وال ي  وقد أجمع عليه أهل العلم، واإلجماع ال يَ  ))ال وصية لوارث((هو قوله: 

الناسخ، على كل حال من يقول بنسخ الكتاب بالسنة هذا ما عنده إشكال، اإلشكال عند من يقول: بأن السنة ال 
تنسخ القرآن، فيقول: إن اإلجماع قطعي، وما يستند إليه، قطعية اإلجماع تعطي ما يستند إليه في اإلجماع 

إنه رواه الكافة  يقول اإلمام الشافعي: ))ال وصية لوارث((الخبر: القطيعة، والقطعي عندهم ينسخ القطعي، ولذلك 
يقصد بذلك التواتر عند أهل االصطالح، منهم من يقول: إن اآلية ليست منسوخة، بمعنى أنه لم عن الكافة، و 

 ال  يرفع حكمها بالكلية؛ ألن النسخ رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي للحكم، فتبقى الوصية لألقربين استدال
ال وصية للوالدين وال األقربين، فهل نسخ األقربون مع الوالدين أو ما إنه  :باآلية؛ ألننا لو قلنا بالنسخ لقلنا

نسخوا؟ الوارث منهم مثل الوالدين، وغير الوارث له وصية، ما نسخ حكمه، فالتخصيص رفع جزئي، وعلى بعد 
يمكن أن  ؟ن غير وارثيناهل يمكن أن يوجد والدكيف؟  ،يمكن حمل اآلية على بلفظها على وجه يصح أيضا  

كما في النصوص، لكن هل يمكن أن يحمل  ،يوجد؟ نعم الجد، الجد والد، واألب موجود يوصى له، والجد أب
يحمل على األب المخالف  هذا على الجد؟ ألن األب ال يمكن أن يوصى له باإلجماع إذا كان وارث، ويمكن أن

 .[( سورة الممتحنة5)] َّللاَُّ{ }اَل َيْنَهاُكمُ  في الدين
 طالب:......

غير  وأيضا   [( سورة يوسف55)] }َواتََّبْعُت ِملََّة آَبنِئي{ ، لكن الجد أب في النصوصال، ال هذا بعيد جدا  
المقصود أن الوارث ال  ))نعم((تقول: أفأصلها؟ قال:  ،أسماء: إن أمها جاءت وهي راغبةحديث الوارث كما في 

 صى له، وأما غير الوارث فبلى.يجوز أن يو 
ألن مثل هذا إذا  ه لطالب العلم، بالوصف ال باالسم؛قد يوصى لوارث ال باسمه بل بوصفه، يوصي بثلث مال

والحكمة  أوصى بالوصف يدخل فيه ورثته من باب أولى، طالب علم يأخذون بالوصف ال باالسم، ال بالتعيين،
 .-عز وجل-عت، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب هللا التي من أجلها منعت الوصية للوارث ارتف

 يجيز أن إال لوارث وصية تجوز ال أنه فيها اختالف ال التي عندنا الثابتة السنة :يقولمالكا   وسمعت" :قال
فالوصية ال تجوز بأكثر من الثلث، وال تجوز لوارث إال إذا أجازها الورثة؛ ألن األمر ال  "الميت ورثة ذلك
عدوهم، الحق لهم تنازلوا عنه، إن أجازها جميعهم نفذت الوصية كاملة، إن أجازها بعضهم نفذ بعضها بحسب ي

 نصيب من أجاز دون من لم يجز.
اآلن الجواز  "منهم أجاز من حق له جاز بع  وأبى بعضهم له أجاز إن وأنه ،الميت ورثة ذلك يجيز أن إال"

من أبى أخذ  ؟ي يباح له حق من أجاز منهم، أو ينفذ حق من أجاز منهماإلباحة أو النفوذ؟ يعن هنا ويش معناه
 حقه من ذلك؟



 ويش معنى ،وتصرف فيها، إذا قلنا: جازت هذه الهبة ،ن األب إذا وهب أحد أوالده هبة وقبضها الولدلو قلنا: إ
 نعم "منهم أجاز من حق له جاز بع  وأبى ،بعضهم له أجاز إن وأنه" :، وهناالجواز هنا؟ النفوذ ال اإلباحة

، الجواز أصله ..بينهما تالزم، النفوذ الشرعي ال بد له من إباحة، لكن مع ذلك قد "ذلك من حقه أخذ أبى ومن"
العبور، يقال: جاز النهر يعني عبره، والنفوذ من هذا النوع، يرجع إلى هذا، وهناك تالزم بين الجواز بمعنى 

ت الشرعية التي تنفذ على مقتضى نظر الشرع ال بد لها من إباحة أقل العبور والنفوذ وبين اإلباحة، فالتصرفا
 أو مع المنع في الحكم. ،األحوال، وقد يحصل التنفيذ مع الخالف في الحكم

 وهما متالزمان في مثل هذه الصورة. ،على كل حال هذا يحتمل األمرين
 ماله من له ليس :مري  وهو صيتهو  في ورثته فيستأذن يوصي الذي المري  في يقولمالكا   وسمعت" :قال
ذلك  من بأكثر ورثته لبع  يوصي أن له فيأذنون " لورثة، ليس له من ماله إال الثلثمريض يستأذن ا "ثلثه إال
 ذلك أخذوا الموصي هلك فإذا ،ذلك وارث كل صنع لهم ذلك جاز ولو ،ذلك في يرجعوا أن لهم ليس إنه

اآلن فرق بين أن يستأذن الصحيح وبين أن  "ماله في به له نأذ وما ،ثلثه في الوصية ومنعوه ،ألنفسهم
يستأذن المريض، الصحيح له أن يتصرف في ماله كيفما شاء، وال يحد بثلث، والمريض ليس له من ماله إال 

ألن استئذان الصحيح عند  ؛الثلث يوصي به، فإذا استأذن الصحيح يختلف حكمه عما لو استأذن وهو مريض
ال يرجى  مرضا   اإلمام ال قيمة له؛ ألنه يستأذنهم في أمر ال يملكونه، بينما لو كان مريضا   اإلمام وفي كالم

 برؤه، فإنهم يملكون اإلذن؛ ألن المال ال محالة آيل إليهم بخالف الصحيح.
 :مري  وهو وصيته في ورثته فيستأذن يوصي الذي المري  في يقولمالكا   وسمعت": -رحمه هللا-قال 
هذا  ليس له من ماله إال الثلث "ثلثه من بأكثر ورثته لبع  يوصي أن له فيأذنون الثلث،  إال الهم من له ليس

وصف بالنسبة للمريض، فإذا أذنوا له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه صحت الوصية، يعني ليس له من 
عنه،  له وليس خبرا   وصفا   له، هو ليس وصفا  " نعم، المريض الذي يوصي"لقوله:  ليس خبرا   ،ماله إال الثلث

متم الما بعد جاء الخبر؛ ألن الخبر الجزء  "ليس له من ماله إال الثلث"يعني ما يصح أن تقف على قوله: 
نما هو وصف له، هو في األصل ليس له من ماله إال الثلث؛ ألنه مريض، فإذا أوصى أو استأذن أن  الفائدة، وا 

ليس لهم أن يرجعوا في ذلك إذا أذنوا؛ ألنه خرج، تنازلوا في وقت  يوصي لبعض ورثته أو بأكثر من ثلثه أنه
يحق لهم أن يأذنوا أو يمتنعوا، لكن في حال الصحة ليس لهم حق أن يأذنوا أو يمتنعوا؛ ألن المال ماله، بينما 

 هو في هذه الحالة المال شبه خرج من يده، ولذلك ال يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث.
 ذلك أخذوا الموصي هلك فإذا ،ذلك وارث كل صنع لهم ذلك جاز ولو ،ذلك في يرجعوا أن لهم سلي إنهيقول: 
 .ماله في به له أذن وما ،ثلثه في الوصية ومنعوه ،ألنفسهم

يأذنون مجاملة، يأذنون له مجاملة، أو يأذنون له أن يوصي بالثلث لوارث، يعني لو كان لهم أن يرجعوا فقالوا: 
ال ما هو متصور؟ نعم ،وارثال نقر الوصية لل هم أذنوا  ؟واألمر إلينا نرجع، فيسلم لهم جميع المال، متصور وا 

له أن يوصي بالثلث لواحد من أوالده، قالوا: أذنا، ثم لما مات قالوا: هذا وارث وال وصية لوارث، إذا كان لهم أن 
على هذا، نقول: يوصي لجهة أو قد يتواطئون ألنهم  ك مجال للتحايل على إبطال الوصية؛يرجعوا صار هنا

د فيما يكون واستشار األوال ،لشخص ال تصح الوصية إليه، أو شخص أراد أن يوصي بالثلث، أوصى بالثلث



فقالوا: نرى أن يكون مصرف الوصية على المدرسة الفالنية، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم  مصرف هذه الوصية،
ثم إذا  ،قالوا: يكتب الوصية لهؤالء ،هدف الشرعية من مشروعية الوصيةمما ال يحقق ال ،ماذا تزاول هذه المدرسة

ذا مات قلنا: هذا وارث وال تصح الوصية له.  مات أبطلناها بحجة الشرعية، أو يوصي لوارث وا 
 هلك فإذا ،ذلك وارث كل صنع لهم ذلك جاز ولو"بالنسبة للوارث إذا أجازوا انتهى اإلشكال، ولذلك يقول: 

فأوصى إلى من ال تجوز الوصية له،  ،تحايلوا عليه "ثلثه في الوصية ومنعوه ،ألنفسهم ذلك اأخذو  الموصي
أظن هذا ظاهر؟ يعني افترض أنهم قالوا: توصي  "وما أذن له به في ماله"فتحايلوا فمنعوه من الوصية في ثلثه 

أو  ،الكتب التي أوصي بهابعض ى هذه المدرسة، مدرسة تدرس البدع، والوصية ال تصح لها، جاء ثلثك خله عل
 ،، نعمأوقفت على جهات الوقف عليها باطل، صحيح البخاري مخطوط نفيس وقف على الضريح الزينبي مثال  

 ، الوقف باطل، أو وصية على الزاوية التيجانية بمحل كذا.-عليه السالم-موجود، أو على ضريح الخليل 
بطلوا الوصية بعد وفاة والدهم، ويقولون له: ال مانع أن قد يتحايل األوالد في مثل هذه الصورة من أجل أن ي

ألنه له أوالد ومدين وال درس وال توظف وال كذا خلي الثلث ينتفع به، ثم إذا مات قالوا: ال،  ألخينا فالن توصي
والوقف يثبت، لكنه يصحح إذا كان على  ،هذا وارث وال وصية لوارث، هذا األمر فات من أيديهم، الوصية تثبت

 ؟-رحمه هللا-وال تصح الوصية لها، فهمنا كالم اإلمام  ،هة ال يصح الوقف عليهاج
 طالب:......

 ال هو ما له إال الثلث.
 طالب:......

 ال ما يرجعون له، يرجعون في األكثر.
ألن  "يلزمهم ال ذلك فإن له فيأذنون  صحته في لوارث بها يوصي وصية في ورثته يستأذن أن فأما قال"قال: 
في حكم  م وجوده مثل عدمه، المال ماله، بخالف ما إذا استأذنهم في مرضه المخوف؛ ألن المال حكما  إذنه

 ؟نعم ،اآليل إليهم
 طالب:......

 في مرض موت؟
 طالب:......

لكن الناس ما لهم  ،يؤاخذ بما ينطق به، وكم من حق ضاع بسبب المجاملة ..،على كل حال اإلنسان يكلف بما
 إال الظاهر.

 ب:......طال
 واألمر ال يعدوهم. واتنازل ،إيه
 أن ولورثته ،يلزمهم ال ذلك فإن ،له فيأذنون  صحته في لوارث بها يوصي وصية في ورثته يستأذن أن فأما"

 أن شاء إن شاء ما فيه يصنع ماله بجميع أحق كان صحيحا   كان إذا الرجل أن وذلك ،شاءوا إن ذلك يردوا
نما ،شاء من يعطيه أو ،به فيتصدق خرج جميعه من يخرج  إذا الورثة على جائزا   ورثته استئذانه يكون  وا 
وذلك في مرضه المخوف، لكن إذا أوصى وهو صحيح شحيح لواحد من ورثته  "ماله عنه يحجب حين له أذنوا



ويجب عليه أن يعدل بينهم في هذه  ؟أال يأخذ هذا حكم العطية ألحد األوالد دون غيره ،دون غيره من الورثة
 الصورة، وعلى القاضي الذي يتولى الحكم في هذه المسألة أن يعدل في الوصية.

 ،به له أذنوا وما ،أمرهم عليهم يجوز حين فذلك ،ماله بثلثي أحق هم وحين ،ثلثه في إال شيء له يجوز وال"
 رد فإنه شيئا   الهالك فيه يقضي ال ثم ،فيفعل الوفاة تحضره حين ميراثه له يهب أن ورثته بع  سأل فإن
  ."وهبه من على

 رد فإنه شيئا   الهالك فيه يقضي ال ثم ،فيفعل الوفاة تحضره حين ميراثه له يهب أن ورثته بع  سأل فإن"
- فالن :الميت له يقول أن إال"  بالقبض، وهنا ما قضي فيها بشيءلماذا؟ ألن الهبة ال تلزم إال "وهبه من على

يعني  "له الميت سماه إذا جائز ذلك فإن إياه فأعطاه ميراثك هل تهب أن أحببت وقد ،ضعيف -ورثته لبع 
األب له خمسة أوالد، نفترض أن الكبير منهم عنده زوجة وأوالد كثر، وعليه ديون والذي يليه تاجر، عنده 

رثه من أبيه ال يساوي شيئا   ،األموال الطائلة بالنسبة لماله، فقال له: لو تبرعت بمالك بنصيبك من اإلرث  وا 
ال ما يرجع؟ ليس له أن يرجع.أل  خيك المدين، وهذا يحصل كثير، فتبرع به، يرجع وا 

 فإن إياه فأعطاه ميراثك له تهب أن أحببت وقد ،ضعيف -ورثته لبع - فالن :الميت له يقول أن إال"يقول: 
له  سماه، حينئذ  ما  ،بخالف ما لو قال: لو تتبرع بميراثك لمن يحتاج من إخوانك "له الميت سماه إذا جائز ذلك

رب األسرة عليه  ،رب العائلة ،لفالن، ألخيك فالن المدين :ولم يعين، أما إذا قيل ،أن يرجع؛ ألنه لم يسم
 فإذا عين لزم. ،وأنت لست بحاجة ،وعليه مصاريف ،وعليه ديون  ،التزامات

 طالب:......
ك، ما يملكون، لكن إذا كان في مرضه مر بنا في كالم مال ،سليما   هم يفرقون بين ما إذا كان الرجل صحيحا  

 المخوف فالملك شبه انتقل، ولذلك ال يجوز له التصرف فيه.
ن"قال:   بعد بقي ما إليه يرجع وهب الذي على رد فهو بع  وبقي ،بعضه الهالك أنفذ ثم ميراثه له وهب وا 
"أنفذ الهالك رع فيه، ثم تصرف الوالد قال: لو تبرعت بميراثك لفالن، ميراثك لفالن، ثم تب "عطيهأُ  الذي وفاة

يعني كأنه تصرف به قبل وفاته، قال: أنت نصيبك من التركة  بعضه، وبقي بع ، فهو رد على الذي وهب"
خمسين وتصرف بخمسين  ، فلو نأخذ هذه المائة الذي هي ميراثك ونعطيها األخ، فأعطاهنمائة ألف، أخوك مدي

هذه الخمسين الذي  رجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه"ي "فهو رد على الذي وهبيقول: قبل أن يموت 
 تصرف فيها الميت تعاد إلى التركة، كأنها أرجعت إلى التركة، فتعود إلى صاحبها.

 فأبى ،يقبضه لم شيئا   ورثته بع  أعطى كان قد نهأ فذكر بوصية أوصى فيمن يقولمالكا   وسمعت" :قال
رضي -ألن الهبة ال تثبت إال بالقبض، وتقدم خبر عائشة  "الورثة إلى يرجع ذلك فإن ،ذلك يجيزوا أن الورثة
 .-اهللا عنه

 أهل يحاص وال ،ثلثه في ذلك من شيء يقع أن يرد لم الميت ألن ؛هللا كتاب على ميراثا  "يرجع إلى الورثة 
نما يعود إلى أصل التركة ،يعني ما يحسم على أهل الوصايا" ذلك من بشيء ثلثه في الوصايا   .على ما تقدم ،وا 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.



 بالولد أحق ومن ،الرجال من المؤنث في جاء ما :باب
- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- سلمة أم عند كان مخنثا   أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني

 إن هللا عبد يا :يسمع -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أمية أبي بن هللا لعبد فقال -صلى هللا عليه وسلم
- هللا رسول فقال ،بثمان وتدبر ،بأربع تقبل فإنها ،غيالن ابنة على أدلك فأنا ،غدا   الطائف عليكم هللا فتح

 .((عليكم هؤالء يدخلن ال)) :-صلى هللا عليه وسلم
- الخطاب بن عمر عند كانت: يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني

رضي هللا - عمر فجاء ،فارقها إنه ثم ،عمر بن عاصم له فولدت ،األنصار من امرأة -رضي هللا تعالى عنه
 الدابة على يديه بين فوضعه ،بعضده فأخذ ،المسجد بفناء يلعب عاصما   ابنه فوجد ،قباء -تعالى عنه

رضي هللا - عمر فقال ،-لى عنهرضي هللا تعا- الصديق بكر أبا أتيا حتى إياه فنازعته الغالم جدة فأدركته
 فما :قال ،وبينه بينها خل: -رضي هللا تعالى عنه- بكر أبو فقال ،ابني :المرأة وقالت ،ابني: -تعالى عنه

 .الكالم عمر راجعه
 .ذلك في به آخذ الذي األمر وهذا :يقول مالكا   وسمعت :قال

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 بالولد أحق ومن ،لرجالا من المؤنث في جاء ما :باب

يعني من فيه شبه من النساء في عدم رغبته في النساء، أو من التابعين غير أولي اإلربة، ليس له نظر في 
 ."أن مخنثا " :النساء، وهو المعبر عنه في الخبر

 ومن أحق بالولد
 يعني إذا حصل الفراق بين الزوج والزوجة وبينهما ولد من األحق به؟

صلى هللا عليه - النبي زوج سلمة أم عند كان مخنثا   أن أبيه عن عروة بن هشام عن لكما حدثني"قال: 
اسمه على ما ذكر الشراح "هيت" يقال: مانع، يقال: ماتع، أقوال كثيرة، لكن الذي رجحه ابن حجر  "-وسلم

  : "هيت".وغيره أنه اسمه
ساء كاألطفال، يدخلون على النساء؛ ألنه ال أم المؤمنين، يعني هؤالء ال نظر لهم في الن "كان عند أم سلمة"
 ضرر منه عليهن.

 إن" يعني ابن أبي أمية "هللا عبد يا :يسمع -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أمية أبي بن هللا لعبد فقال"
 نةاب على أدلك فأنا غدا   الطائف عليكم هللا فتح إن" يعني وهم محاصرون للطائف "غدا   الطائف عليكم هللا فتح

 ."غيالن
 طالب:......
 .، وأمثال هؤالءكان يخرج معهم النساءإيه معهم، 

 طالب:......
 المقصود أنه قال هذا الكالم حاضر.

 طالب: لكن أقصد يعني خروجه هو ليس مكلف.



 هو ليس بمجنون.
 ...طالب: غير الجنون، لكن أنا أقصد أنه يعني في طبيعته أقرب إلى النساء.

 المقصود أنه موجود أثناء حصار الطائف. ،يمكن ،جن وهن الذي ال جهاد عليهنإذا كان النساء يخر 
 طالب: يعني ما هو من أهل الطائف هو؟

 ال، ال.
ويحتمل أنه قال ذلك قبل أن يخرجوا، والمراد بالغد ليس الغد  "غدا   الطائف عليكم هللا فتح إن"يا عبد هللا 

خرج إلى الطائف من مكة، يعني بينهما مسافة، على كل حال  القريب؛ ألن بين الطائف وبين المدينة الرسول
أم سلمة، واالحتمال القائم أنه حاضر ، فيحتمل أنه لم يكن معهم كما يستقبل من األيام ،المقصود بالغد ما يأتي

 ؟نعم ،معهم حين حصار الطائف
 طالب:......

 حاصر الطائف جاءت في الخبر.محاصر الطائف ما في إشكال، نعم م
يدل على عدم  "إن فتح هللا عليكم"وقوله:  ، فأنا أدلك على ابنة غيالن"غدا   الطائف عليكم هللا فتح نإ"

 لقال: إن فتح هللا علينا، المقصود أنه موجود أثناء الحصار. مشاركته، ولو كان مشاركا  
 -عليه الصالة والسالم- فأمره النبي ،غيالن الثقفي الذي أسلم عن عشر من النسوة "فأنا أدلك على ابنة غيالن"

 ومفارقة سائرهن. ،بإمساك أربع
المراد باألربع هنا العكن، عكن البطن، وهي أربع طبقات،  "بثمان وتدبر ،بأربع تقبل فإنها"على ابنة غيالن، 

كل طبقة لها طرفان واحد من اليمين وواحد من الشمال، كناية عن أنها بدينة،  ،وأطرافها من الخلف ثمانية
 البدانة مرغوبة عند العرب، وهناك أوصاف أخرى ال يليق ذكرها في هذا المكان.وكانت 

كان يدخل على النساء باعتبار أنه ليس  "((عليكم هؤالء يدخلن ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"
دقيق دل على ولم يطلع على عورات النساء، وال نظر له فيهن، لكن لما وصف هذا الوصف ال ،من أولي اإلربة

ال ما يحتجب؟ ه، وعلى هذا إذا وجد مجنون، أن مثل يجب منع  يحتجب منه وا 
 طالب:......

ال، يقول بعض أهل العلم: إنه أشد من العاقل، يحترز منه أكثر من العاقل؛ ألن العاقل عنده ما يردعه ويمنعه، 
 لكن المجنون إذا أعجب بشيء من يردعه فهو أشد.

الوصف الذي ذكره في بعض طرق  ،يعني عن دقة ،وله خبرة ،وله معرفة ،أن له إربة رفهذا المخنث لما ع  
 الحديث يدل على أنه ليس من هذا النوع الذي ال يحتجب منه.

فهم ثالثة يقولون في المدينة من هذا  ))ال يدخلن عليكم هؤالء((": -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 
عليه الصالة -فلما مات النبي  ،خارج المدينة، نفاه -عليه الصالة والسالم- بل نفاه النبي ،فمنعهم ،النوع

طلب من أبي بكر أن يرده فرفض، ومن عمر أن يرده فرفض، ثم في آخر والية عمر قالوا: إنه ال بد  -والسالم
 أل فقط.فقير ما عنده شيء أو يموت، قالوا: فأذن له يدخل يوم الجمعة ليس ،أن يدخل ليسأل، يتكفف الناس

 طالب:......



 كافية.
 طالب:......

 ال، ال ما يلزم، ال، يميزون يا أخي.
 طالب:......

يعني أعطه  ،قل، عندهم قوة مدركة، ما يلزم أن يكون ععندهم قوة مدركة ،يميزون عندهم تمييز ، الال ،يميزون 
 ثم خذه منه ما تقدر. رياال  

 طالب:......
 ولو لم يوجد العقل. ،، المقصود أن عندهم قوة مدركة..اال، لكثرة ما يقال له، من كثرة م

 طالب:......
 مثل ما يحصل عند البهائم يا أخي، البهائم عندها إدراك.

 طالب:......
 ؟نعم ،عندهم إدراك، لكن إذا وجد هذا اإلدراك ال ال عندهم،
 طالب:......

 منه. على كل حال إذا وجد هذا عند شخص هذا يحتاط منه، مثل هذا يحتاط
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) كتاب الوصية –موطأ الشرح: 

 جرحوا أو العبيد أفسد فيما جاء ما :بابو  - وكراهيته القضاء جامع :بابو  - وضمانها السلعة في العيب :باب
 لخضيرالشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا ا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  :-تعالىرحمه هللا -يقول المؤلف 

 الفقيه، أحد الفقهاء السبعة بن أبي بكر" محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"
ز جد عمر بن عبد العزي "عمر بن عاصم له فولدت ،األنصار من امرأة الخطاب بن عمر عند كانت: يقول"

 إنه ثم" -عليه الصالة والسالم-ألمه من خيار التابعين، لم تثبت له رؤية، ولد لسنتين بقيتا من حياة النبي 
 ابنه فوجد" كأن هذه المرأة تسكن في حي قباء يعني "قباء عمر فجاء" فارق هذه المرأة األنصارية "فارقها
وموضوع الحديث الحضانة، إذا  "الدابة على يديه بين فوضعه بعضده فأخذ، المسجد بفناء يلعب عاصما  

، فإذا تزوجت انتهى حقها، ثم من يلي ن؟ األصل أنها لألم ما لم تتزوجحصلت الفرقة بين الزوجين لمن تكو 
، الغالم جدة فأدركته "فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة،األم، هل الذي يليها أمها أو األب؟ يقول: 

يعني  "ابني: عمر فقال الصديق بكر أبا أتيا حتى" ؟ختصموا فيه لمن تكون الحضانةيعني ا "إياه فنازعته ألمه،
 "وبينه بينها خل: بكر أبو فقال" دة قالت: ابني، والجدة أم بال شكالج "ابني :المرأة وقالت"فأنا أحق به منها 

لكنه إذا بلغ من العمر  ،من الرجال ،يعني هي أولى به منك؛ ألن النساء أعرف بتدبير شئون الصبيان من اآلباء
فأبوه أولى به، وعلى هذا يراعى في الحضانة  ،مبلغا  بحيث يخشى عليه من الضياع إذا مكث عند أمه أو جدته

ذا ادعى األب أنه يضيع وأن أمه  ،مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمه فهو األصل، وا 
ا؛ ألن المالحظ فيها حق المحضون، واألصلح له، فإذا رأى أن فإنه يسقط حقه ،ليست قادرة على رعاية مصالحه

األم ليست لديها من الكفاية ما يجعلها أحق سقط حقها كسائر الحقوق، يعني كوالية األب على بناته في 
وهكذا؛ ألن من شرع الحق بسببه فمالحظته أولى من  هذه الوالية، انتقل حقه إلى غيرهتزويجهن إذا لم يكن كفؤا  ل

ن الحضانة حق لألم هل معنى أنها هي المستفيدة منه من هذا الحق؟ : إحينما يقاليعني حظة غيره، مال
ذا ظهرت عليه أمارات ال سيما إ ،المستفيد الولد، فمالحظة فائدة هذا المستفيد أولى من مالحظة حق ذي الحق

 ،هل هي تطلب هذا الولد لنفسها ،لجدةيعني المنازعة بين عمر وا "فقال أبو بكر: خل بينها وبينه" عدم الكفاءة
أو تطلبه لبنتها التي هي أم الولد؟ إن كانت تطلبه لبنتها هذا ما فيه إشكال، هي أحق به ما لم تتزوج بالنص، ما 
في أدنى إشكال، لكن إذا كانت تطلبه لنفسها بغض النظر عن األم فأيهما أولى الجدة أو األب؟ األم موجودة في 

أو ألنها تطلب هذا الحق  ،ألن ابنتها تزوجت ألم موجودة، فهل طلبت الجدة الحقذه القصة افي ه ،هذه القصة
ن كانت الصورة في الظاهر بين  لبنتها؟ ومن الزم طلبه لبنتها أن يكون لها؛ ألن البنت عندها، فالنزاع اآلن وا 

أمها ولم تتزوج فإنما هي تطالب إال أنه في الواقع إن كانت األم عند  -رضي هللا تعالى عنه-الجدة وبين عمر 
وحق البنت هو حق لوالديها كما هو معروف، يعني اإلنسان يملك ما يملكه ولده من حقوق ما لم  ،بحق بنتها



الكالم، ما  "-رضي هللا عنه-"فما راجعه عمر يضر به، فما الذي يظهر من هذه الصورة؟ ليس لها، لكن قالوا: 
 ضي وترك الولد.ور  ،واقتنع بالحكم ،راجع أبا بكر

كم للجدة، أنه إذا اختصمت الجدة مع األب ح  " ذلك في به آخذ الذي األمر وهذا :يقولمالكا   وسمعت" :قال
الجدة قال: خل بينها وبينه، لكن هذا، أخذا  من الصورة الظاهرة، اآلن الخصام بين األب والجدة، فالشراح قالوا 

ها تطلب حق بنتها، افترضنا أن األم ليست بكفء للحضانة، يعني ال شك أن ،إن كانت األم عند أمها في بيتها
تصرفاتها عليها مالحظة في هذا الباب، ويخشى من تضييع الولد، لكن هي عند أمها الحاذقة في تربية األطفال 

 الجدة، فالجدة تكمل النقص الذي عند األم، يبقى حقها أو ينتقل؟ نعم؟
 طالب:.......

لون، لكن هي في كنف أمها الحاذقة التي تستطيع فهي من ورائها ومن دونها كما يقو  ،حق األم لعدم كفاءتها
على كل حال القاعدة في هذا وأشباهه أن المنظور له رعاية حق المحضون، ولذا شيخ اإلسالم قد يتجاوز في 

معروفة عند أهل  ويتعدى األقرب إلى األبعد نظرا  ألن وجوده عند األبعد أحفظ له وأصون، فالمسألة ،مثل هذا
 العلم كسائر الواليات.

يعني أنا كأن اإلمام مالك يميل إلى أن الجدة  "ذلك في به آخذ الذي األمر وهذا :يقول"وسمعت مالكا  قال: 
 ؟أحق بالولد من األب، نعم

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
ني سواء  كانت في الحياة في الممات يع ،جامع الوصية ،اآلن الكتاب كتاب الوصية فالمخنث هذا "هيت" أوصى

، إن ..أوصى بأن تكون  -رضي هللا عنه-نعم، وهذا باعتبار أن أبا بكر  ،فيما يوصى به، المقصود أنها وصية
 فالولد إذا حصل الفراق من يوصى به له؟ ،لم يكن حكم نعم في مثل هذه الصورة

 بعده أشد. الذي؟ ويش عالقته بالوصية ،طالب: هو الباب الذي بعده أشد
  .نعم ،يأتي، يأتي

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 وضمانها السلعة في العيب :باب
 البيع ذلك فيوجد العرو  أو الثياب أو الحيوان من السلعة يبتاع الرجل في يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 .سلعته صاحبه إلى يرد أن السلعة قب  الذي ويؤمر فيرد جائز غير
 أن وذلك ،إليه ذلك يرد يوم وليس ،منه قبضت يوم قيمتها إال السلعة لصاحب فليس: -رحمه هللا- مالك قال
ن ،وزيادتها نماؤها كان فبذلك ،عليه كان ذلك بعد نقصان من فيها كان فما ،قبضها يوم من نهااضم  الرجل وا 

 ،أحد ايريده ال ،ساقطة فيه هي زمان في يردها ثم ،فيها مرغوب نافقة فيه هي زمان في السلعة يقب 
نما ،يردها ثم ذلك وثمنها ويمسكها ،دنانير بعشرة فيبيعها الرجل من السلعة الرجل فيقب   ،دينار ثمنها وا 



نما ،يمسكها أو بدينار فيبيعها الرجل منه يقبضها أو ،دنانير بتسعة الرجل مال من يذهب أن له فليس  وا 
 ماله من لصاحبها يغرم أن قبضها الذي على سفلي ،دنانير عشرة يردها يوم وقيمتها يردها ثم ،دينار ثمنها
 .قبضه يوم قب  ما قيمة عليه إنما ،دنانير تسعة
 القطع فيه يجب كان فإن ،يسرقها يوم ثمنها إلى ينظر فإنما السلعة سرق  إذا السارق  أن ذلك يبين ومما :قال
ن ،عليه ذلك كان م ،شأنه في ينظر حتى فيه يحبس سجن في إما قطعه استأخر وا   ثم السارق  يهرب أن اوا 
ن ،سرق  يوم عليه وجب قد حدا   عنه يضع بالذي قطعه استئخار فليس ذلك بعد يؤخذ  السلعة تلك رخصت وا 
 .ذلك بعد السلعة تلك غلت إن أخذها يوم عليه وجب يكن لم قطعا   عليه يوجب بالذي وال ذلك بعد

فالذي  ،بعده رجع إلى القضاء، إلى األقضية في هذا الباب والذي قبله والذي -تعالى رحمه هللا-كأن المؤلف 
قبل الوصايا هي األقضية، فقصة عمر مع المرأة قضى فيها أبو بكر، وهذه أيضا  فيها قضاء، والذي يليه باب 

 ؟اب القضاء، نعمو إلى آخره، فكأنه رجع، يعني أدخل الوصايا بين أب ...جامع القضاء وكراهيته
 طالب:.......

  .ضاء وكراهتهويليه باب جامع الق
 طالب:.......

 إيه كأنه رجع عاد إلى كتاب القضاء.
 وضمانها السلعة في العيب :باب

ثم يتبين فيها عيب، فيردها على صاحبها، وبين العقد  ،مضمون الباب أن الشخص يشتري السلعة بمائة مثال  
رد تستحق ألف أو يوم الرد تستحق وبين الرد مدة يزيد فيها السعر أو ينقص، السلعة بمائة يوم العقد، ويوم ال

وأنه يستحق ردها لو لم تزد ولم تنقص، فإنه يردها بقيمتها، بمائة، ال يردها  ،الرد شرعي بالعيب :عشرة، إذا قلنا
، يعني من المسائل القائمة غالء السلع، تحت ذلك من المسائل ما ال يحصى بما تستحقه يوم الرد، وينضوي 

لع، اشترى بيت بمائة ألف، ثم تبين فيه عيب بعد سنين شهد من شهد أن البيت ليس وضعف النقود أمام هذه الس
، البيت في حاله الراهنة في وقت الرد قيمته يقدر بخمسمائة ألف، خمسة على قواعد، وهذا عيب، فأراد رده

ذ ؟هذا البيت فيه عيب فال بد من رده :أضعاف، هل يرده بقيمته األولى، وهل لبائعه أن يقول ا رضي المشتري وا 
ثم لو سلم من العيب قيمته  ،مثل هذا بالعكس، بيت اشتراه بمليون ثم تبين فيه عيب زم بالرد؟ وقلبالعيب هل يل

خمسمائة مثال  نصف القيمة، يرد بقيمته التي اشتري بها من غير زيادة وال نقصان، أقول: مثل هذا فيما لو 
نية كانت بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، في التسعينات كانت بريال ضعفت األقيام، بمعنى أن الليرة مثال  اللبنا

كم؟ خمسمائة ضعف، أكثر من خمسمائة ضعف، فالقضية قائمة عندهم، عندهم المؤخر  ،نعم ؟ونصف، واآلن
كانت تتزوج المرأة فيدفع لها مثال  عشرة آالف ليرة مقدم، وعشرة آالف ليرة مؤخر، يعني العشرة  يعنيفي المهر، 

 آالف لها وقع في ذلك الوقت، لكن اآلن ال قيمة لها.
 طالب:.......



المقصود أنه ليس لهم إال ما نص عليه في العقد، زادت القيمة أو نقصت، ليس لهم إال ذلك، شخص أقرض 
 شخص مائة ألف ليرة سنة تسعين أو واحد وتسعين، وأراد أن يوفيها إياه اآلن، ماذا يوفيه؟ مائة ألف ال تزيد وال

 تنقص، ولو كان العكس لكان هو الحكم، والغنم مع الغرم.
 في السلعة وضمانها العيب باب:

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
 ورضي المشتري بعيبها.

 طالب:.......
 إذا رضي هو بعيبه البيت لزم.يطاع،  ال، ال ما

 طالب:....... 
 ؟ال، ال الخيار للمتضرر، نعم

 طالب:.......
نه لما أخبره بمثل هذا الخبر قال: نعم البيت معيب، وأنا أريد األرش، أنا : إلو قيل مثال   ،ل بغير ذلكلكن لو قي

ما أرجع البيت، أنا أريد األرش، يثمن قيمته سليم وقيمته معيب وأخذ األرش، قال: ال، اآلن نريد الخالص تبي 
ال هكذا؛ ألنه قبل كان راغبا  في فسخ البيع؛ ألنه مست فقيل له: تدفع  ،فيد، ثم عوقب نعم بنقيض قصدههكذا وا 

 األرش، ما دام أنت بائع وعالم بالعيب عليك األرش.
 طالب:.......

 ؟ويش المانع ،نعم يأخذ زود ،إيه
 البيع ذلك فيوجد العرو  أو الثياب أو الحيوان من السلعة يبتاع الرجل في يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"

اختل أي شرط من شروط صحة البيع، لك السلعة، غير مالك لها، أو البائع لم يمتبين مثال  أن  "جائز غير
 ."سلعته صاحبه إلى يرد أن السلعة قب  الذي ويؤمر فيرد "فيوجد ذلك البيع غير جائز،

 يوم وليس" يعني سواء  زادت قيمتها أو نقصت "منه قبضت يوم قيمتها إال السلعة لصاحب فليس: مالك قال"
 و عروض، فتبين أن البائع ال يملك،يعني المسألة في شخص اشترى سلعة من حيوان أو ثياب أ "هإلي ذلك يرد

ال صحيح؟ باطل، ماذا يضمن؟ يضمن مثل أو يضمن  ثم بعد ذلك هو تصرف في هذه السلعة، البيع باطل وا 
قيمة حال قبضها ضمن القيمة، يضمن الوفي المقومات يضمن القيمة، هنا بي قيمة؟ في المثليات يضمن المثل،

 ؟من صاحبها أو حال تلفها؟ حال قبضها، نعم
 "وليس يوم يرد ذلك إليه، يعني سواء  كانت أكثر أو أقل "قبضت يوم قيمتها إال السلعة لصاحب فليس"يقول: 
 من فيها كان فما" مثلما ذكرنا، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى "قبضها يومَ  من ضمنها أنه وذلك

 يعني فرق بين النماء المتصل والمنفصل. له" وزيادتها نماؤها كان فبذلك ،عليه كان ذلك دبع نقصان



اشترى دابة فلما تبين بعد مدة أنها ليست ملك لمن باعها، فعليه ردها، ومعها ولد، ولدت في حوزة المشتري، 
ال ليس له؟ النماء المنفصل؟ نعم؟  نها هذا عاد ترد ز و منت وزاد المتصل ما فيه إشكال، سنماء منفصل، هو له وا 

فيكون له النماء،  ،وحفظها ،وتعب عليها ،بمعنى أنه أنفق عليها ،بنمائها، لكن المنفصل؟ نعم الخراج بالضمان
 ؟نعم

 طالب:.......
 يعني للمشتري الولد.

ن "فبذلك كان نماؤها وزيادتها له،يقول:  ة، كل يعني رائج "نافقة فيه هي زمان في السلعة يقب  الرجل وا 
، تعرفون أحد يريدها ال يعني مرغوب عنها، "ساقطة فيه هي زمان في يردها ثم" فيها مرغوب يبحث عنها،

العقار أحيانا  يتقاتل الناس عليه، وال يجلس لحظة إذا عرض للبيع، وأحيانا  يجلس عشر سنوات ما وجد  السلع
 من يسومه، فهو أحيانا  يكون رائج، وأحيانا  يكون ساقط.

نما ،يردها ثم ذلك وثمنها ويمسكها ،دنانير بعشرة فيبيعها الرجل من السلعة الرجل فيقب  يريدها أحد،"ال   وا 
وقيمتها عشرة دنانير، ثم لما ردها بالعيب أو بتبين عدم ملك البائع لها ما  ،يعني اشترى السلعة "دينار ثمنها

ها عليك بعشرة وهي ما تسوى إال دينار، هات بعتيقول: تسوى إال دينار، يردها، وال يأخذ منه تسعة، يعني 
وردت عليه بالحكم بالقضاء  ،، يقول: ال، كما أنه لو كان العكس باع عليه بدينارااألرض وهات تسعة معه

وخذ األرض في مقابل دينار، كل هذا  ،باعتبار أن البائع ال يملك، فال يقول له المشتري: أعطني تسعة دنانير
 ليس بصحيح.

ما يقول له: أعطني تسعة دنانير، أو المشتري يقول:  "دنانير بتسعة الرجل مال من يذهب أن له يسفل"يقول: 
نما ،يمسكها أو بدينار فيبيعها الرجل منه يقبضها أو أعطني تسعة دنانير في حال الكساد،  ثم ،دينار ثمنها وا 

 إنما ،دنانير تسعة ماله من صاحبهال يغرم أن قبضها الذي على فليس ،دنانير عشرة يردها يوم وقيمتها يردها
، يعني هذا في حال تبين، بطالن البيع ظاهر، لكن إذا كان في حال تبين عيب في المبيع، قبض ما قيمة عليه

ال ما يرد؟ له الرد، لكن في الغالب أنه ما يرد،  ،والسلعة بدينار ثم صارت تستحق عشرة دنانير، المشتري يرد وا 
 ا سبعة ثمانية، ففي هذه الصورة ال يلزم بالرد إذا رضي بالعيب.أقل األحوال تبي تسوى له

 القطع فيه يجب كان فإن ،يسرقها يوم ثمنها إلى ينظر إنما السلعة سرق  إذا السارق  أن ذلك يبين ومما" :قال
ن "فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه،ألن العبرة بالحال ال بالمآل  "عليه ذلك كان  اإم قطعه استأخر وا 
ما ،شأنه في ينظر حتى فيه يحبس سجن في  قطعه استئخار فليس ،ذلك بعد يؤخذ ثم ،السارق  يهرب أن وا 

لما سرق السلعة تباع بدينار، عند إقامة الحد السلعة ال تساوي  "سرق  يوم عليه وجب قد حدا   عنه يضع بالذي
وجب قطع، والعكس، يعني لو سرقها درهم، قد يقول السارق: الدرهم ال يوجب قطع، يقال له: حينما سرقتها ت

ال ما ينفذ؟ ما ينفذ؛ ألن العبرة  ،وهي ال تستحق درهم ثم عند القطع أو عند تنفيذ الحد تستحق دينار، ينفذ عليه وا 
 بالحال في حال السرقة.

 طالب:.......
 في إيش؟



 طالب:.......
 الشبهة؟

 طالب:.......
ن حرزها النصاب المفترض؛ ألن الحكم ينبغي أال يتأخر، الحكم ال ما تدرأ، باعتبار أنه سرقها يوم سرقها م

 المفترض أنه صدر في وقته.
ن، سرق  يوم عليه وجب قد حدا   عنه يضع بالذي قطعه استئخار فليس"  وال ،ذلك بعد السلعة تلك رخصت وا 

نو  أخذها يوم عليه وجب يكن لم قطعا   عليه يوجب بالذي  ؟اهر، نعموهذا ظ "ذلك بعد السلعة تلك غلت ا 
 طالب:.......

 ربع دينار أو ثالثة دراهم.
 في واقعنا؟ طالب:

 يسأل عن الدينار كم يسوى ويشاف ربعه.
 طالب:.......

 ما هو بشرعي هذا، هذا ما هو بشرعي. ،ال، ال
 طالب:.......

درهم؟ ثم بعد ذلك ال، ال الشرع يسأل عن الدينار؛ ألن األصل، الخالف بين األهل العلم هل األصل الدينار أو ال
 يقوم، أو هما أصالن ينظر في أقلهما أو أعالهما؟

 طالب: أعالهما.
ال: إنعم، درأ الشبهة إذا قلنا  ...نهما أصالن نظرنا إلى األعلى، وا 

 طالب:.......
  .في مثل هذا الدرء بالشبهة ظاهر

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 وكراهيته القضاء جامع :باب
رضي هللا - الفارسي سلمان إلى كتب -رضي هللا تعالى عنه- الدرداء أبا أن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني

 تقدس ال األر  إن: -رضي هللا تعالى عنه- سلمان إليه فكتب ،المقدسة األر  إلى هلم أن: -تعالى عنه
نما ،أحدا    كنت نوا   ،لك فنعما تبرأ  كنت فإن ،تداوي  طبيبا   جعلت أنك بلغني وقد ،عمله اإلنسان يقدس وا 

 ثم اثنين بين قضى إذا -رضي هللا تعالى عنه- الدرداء أبو فكان ،النار فتدخل إنسانا   تقتل أن فاحذر متطببا  
 ...عيداأُ  ،إلي ارجعا :وقال ،إليهما نظر عنه أدبرا

 عيدا، أعيدا.أَ 
 أحسن هللا إليك.

 .وهللا متطبب قصتكما علي أعيدا ،إلي ارجعا :وقال



 لما ضامن فهو إجارة ولمثله ،بال له شيء في سيده إذن بغير عبدا   استعان من :ليقومالكا   وسمعت :قال
ن ،بشيء العبد أصيب إن العبد أصاب  األمر وهو ،لسيده فذلك عمل لما إجارته سيده فطلب العبد سلم وا 
 .عندنا
 يحدث أن له ليسو  ،بيده ماله يوقف إنه :مسترقا   وبعضه حرا   بعضه يكون  العبد في يقولمالكا   وسمعت :قال
 .الرق  فيه له بقي للذي فماله هلك فإذا ،بالمعروف ويكتسي ،فيه يأكل ولكنه ،شيئا   فيه
 ناضا   مال للولد يكون  يوم من عليه أنفق بما ولده يحاسب الوالد أن عندنا األمر :يقولمالكا   وسمعت :قال
 .ذلك الوالد أراد إن عرضا   أو كان

 الحاج يسبق كان جهينة من رجال   أن أبيه عن المزني دالف بن رحمنال عبد بن عمر عن مالك وحدثني
رضي - الخطاب بن عمر إلى أمره فرفع ،فأفلس الحاج فيسبق السير يسرع ثم ،بها فيغلي ،الرواحل فيشتري 

  ...سيفعاألَ  فإن الناس أيها :بعد أما :فقال -هللا تعالى عنه
 األ سيفع.

نه أال ،الحاج سبق :يقال بأن وأمانته نهدي من رضي جهينة أسيفعفإن األسيفع   قد فأصبح ،معرضا   دان قد وا 
ياكم ،بينهم ماله نقسم بالغداة فليأتنا دين عليه له كان فمن ،به رين  .حرب وآخره ،هم أوله فإن ،والدين وا 

 : -تعالى رحمه هللا-نعم يقول المؤلف 
 القضاء جامع :باب

ألنه مزلة قدم، وما زال أهل  وكراهيته لسابقة، مما له تعلق بالقضاء،واب ايعني المسائل التي ال تدخل في األب
التحري يكرهونه ويتوقونه من الصدر األول إلى يومنا هذا، أعني أهل التحري، وأما أهل التساهل فال شك أنهم 

ان أن فعلى اإلنس ،-نسأل هللا السالمة والعافية-يدفعون الوسائط للحصول عليه، وقد يدفع بعضهم الرشاوى 
 وهللا المستعان. ،يسعى لخالص نفسه

 ... "مالك حدثني"يقول: 
))القضاة ثالثة: اثنان في و ))من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين(( بسببه، بسبب القضاء كم من إمام ضربو 

 وكان أهال  لذلك فأجره عظيم، والغنم مع الغرم. ،لكن إن عدل وواحد في الجنة(( ،النار
وقد آخى  "الفارسي سلمان" أخيه "إلى كتب" عويمر "الدرداء أبا أن سعيد بن يحيى عنك "حدثني مالقال: 

تعال إلى األرض المقدسة، يعني في الشام،  "المقدسة األر  إلى هلم أن" -صلى هللا عليه وسلم-بينهما النبي 
مين مثال  بمكة أو في بالد الحر  ،فيحرص على أن يسكن في األراضي المقدسة ،وهذا ملحظ يلحظه بعض الناس

وأن الذنوب فيها أعظم، ال يالحظ أن  ،نظرا  للمضاعفات، وفضيلة المكان، ويغفل أيضا  عن الضد ،بالمدينة
 ،ألمور: منها المصلحة الراجحة في تفرقهم -عليه الصالة والسالم-الصحابة تفرقوا في األمصار بعد وفاة النبي 

أن هلم إلى  :مور دينهم ودنياهم، وأبو الدرداء كتب إلى سلمانيقتدى بهم، وينفعون الناس في أ ،دعاة خير
األرض المقدسة، بعض الناس إذا مات أوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة، ويسأل عنه هل تنفذ وصيته أو 
تترك؟ ال شك أنه إذا ترتب على ذلك تأخير فجاء األمر بالتعجيل، يعني قبل هذه الوسائل الحديثة أحيانا  يصل 



ولو كانت قرية بجوار  ،هذا ما يترتب عليه تأخير مثال ، أما قبل ال شك أن التأخير ظاهر ،ى المدينة بساعةإل
 البلدة، يحتاجون إلى وقت.

ابن بطوطة ذكر في أول رحلته أنهم خرجوا من طنجة وبعد عشرة أيام مات القاضي فرجعوا به إلى طنجة، 
 عليه تأخير فال يجوز. عشرة أيام مشي، وهللا المستعان، هذا يترتب

))إن وجاء في الحديث الصحيح:  "أحدا   تقدس ال األر  إن: سلمان إليه فكتب"أن هلم إلى األر  المقدسة، 
نما "إن األر  ال تقدس أحدا ،الدرداء  ألبي -عليه الصالة والسالم-الرسول يقوله  سلمان أفقه منك((  يقدس وا 

هو الذي يحاسب عليه، أما األرض فال تنفعه وال تقدسه،  ،الباقيهو  ،يعني هو الذي يصحبه "عمله اإلنسان
 هذا ال ينفعه.مثل وهذا أيضا  ال ينفعه إن بطأ به عمله،  ،قبرههم يحرص أن يكون بجوار رجل صالح في وبعض

إما  ،يعني قاضي، جعلت قاضيا  تقضي بين الناس، والقاضي مثل الطبيب "تداوي  طبيبا   جعلت أنك بلغني وقد"
ما أن يفسد، إما أن يصلح كالطبيب ،يصلح أن كالطبيب الذي يصف العالج غير  ،أو يقتل بغير حق ،وا 

 المناسب للمرض.
وتجتهد  ،يعني إن كنت تعلم الحق ومن أهله "لك فنعما تبرأ  كنت فإن ،تداوي  طبيبا   جعلت أنك بلغني وقد"

ن"فنعم ما لك  بحيث تصيب  فاحذر"ي معرفة الفصل بين الخصومات يعني تدعي الطب، تدع "متطببا   كنت وا 
نعم قد يحكم على إنسان بالقتل وهو ال يستحق، يعني من قبل القاضي، قد يتساهل  "النار فتدخل إنسانا   تقتل أن

وهذا سببه تقصير القاضي، أو عدم معرفته بمن  ،في المقدمات فتخرج النتيجة بالحكم على المحكوم عليه بالقتل
لكن إذا كان أهال  للقضاء  "فاحذر أن تقتل إنسانا  فتدخل النار" ية الدعاوى والبينات وغيرهابكيف أو ،تقبل شهادته

وحكم على واحد ممن ال يستحق إذا استقصى الوسائل والمقدمات الشرعية  ،واستفرغ وسعه ،وبذل جهده ،مجتهدا  
 فإنه يعذر.

"إذا قضى استحضر هذه الوصية  "اثنين بين ىقض إذا الدرداء أبو فكان ،"فاحذر أن تقتل إنسانا  فتدخل النار
يعني يرمي  "وهللا متطبب" يتأكد "قصتكما علي أعيدا ،إلي ارجعا :وقال ،إليهما نظر ،عنه أدبرا ثم بين اثنين،

ن أجبر عليه، وهللا المستعان. ،نفسه بأنه مدعي، وأنه ليس أهال  لهذا المكان  وا 
ضاء ليس بمرغوب، لذلك في كالم سلمان ما يدل على أن القضاء والشاهد أن الق "يقولمالكا   وسمعت" :قال

 ليس بمرغوب.
طلب من العبد أن يعينه على  "بال له شيء في سيده إذن بغير عبدا   استعان من :يقولمالكا   وسمعت" :قال

 ألنه "بشيء العبد أصيب إن ،العبد أصاب لما ضامن فهو إجارة ولمثله"شيء في الغالب يؤخذ عليه أجرة 
طاح  ،أو هذا المتاع إلى الدور الثاني ،استعمله من غير إذن سيده، قال له: تعال احمل معي هذا الصندوق 

 وانكسر، يضمن؛ ألن في هذا افتيات على سيده.
ن"إن أصيب العبد بشيء،  قال: هذا الصندوق ما يحمل  "لسيده فذلك عمل لما إجارته سيده فطلب العبد سلم وا 

 ".عندنا األمر وهو" بخمسين ريال، له ذلك إلى الدور الثاني إال
كثير من الناس يستفيد من غيره، تجده سائق عند الجيران، وهذا سائق في وقت راحته ونومه يطرق عليه الباب 

ويستحق  ،تعال، يشتغل عنده ساعة ساعتين، شيء ذو بال ، ويطلعه إلى الدور الثانيالجار ويقول: عندي متاع



أو غيرهما، هذا شيء  ،وحمل المتاع ،يستغله اإلمام أو المؤذن بتغسيل السيارةامل المسجد يه أجرة، أو مثال  ععل
الرقيق لسيده على كل حال، لكن  ، فهل األجرة في مثل هذه الصورة..؟في العادة ،وله أجرة في الغالب ،ذو بال

ويخدمون الناس األجرة  ،اتسيار  ن يمسحو  ،أو ما أشبه ذلك ،أو سائق الجيران ،الحر األجير مثل عامل المسجد
، إذا اشترط ، وال يضر بالعمل فهي لهمنعم؟ نعم إذا كان خارج وقت العمل ؟لهم أو لمن استأجرهم واستقدمهم

ال ما يملك ،عليه أنك ما تشتغل عند غيري، تشتغل عندي ثمان ساعات  ؟والباقي ما تشتغل عند أحد يملك وا 
ثم يزاول أعمال في  ،له دوام من ثمان إلى اثنتين، وينتهي الدوم ،مثل هذا في األجير عند الدولة مثال   وقل

أو المغرب أو الليل مما ال يضر بعمله له ذلك أو ليس له ذلك؟ وهل لمن استأجره أن يمنعه في غير  ،العصر
ما يملكه من وقت؟ نعم؟ إنما استؤجر على مدة معينة، اآلن الدولة تمنع الموظفين من أن يزاولوا األعمال 

أو لتتاح الفرصة ألكثر من شخص يعملون هذا في  ،التجارية، هل المنظور في هذا أنه يسبب إخالل بالعمل
كأن هذا هو  ؟وتوزع األمور على الناس كلهم ليستفاد من األعمال ،العمل الحكومي وهذا في العمل الحر

ال فكثير ،المنظور عند الجهات، نعم كأنه هذا هو المنظور ، وقد يزيد من أثر له في العمل من األعمال ال وا 
هم يمنعون، ولولي األمر جودة األداء في العمل؛ ألنه في إطار ما يخدم العمل، المقصود أن مثل هذا ال شك أن

 .أن يمنع
ثم بعد  ،جاء يفتح اللمبات والمراوح فمثل عامل المسجد اللي ما عنده شغل إال إذا قرب األذان بقي ربع ساعة 

أبد، األجرة ال شك أنها له؛ ألنه حر، ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، أما إذا أدى ذلك ذلك ما عنده شغل 
 إلى خلل في العمل فإنه يمنع.

 "بيده ماله يوقف إنه" يعني مبعض "مسترقا   وبعضه حرا   بعضه يكون  العبد في يقولمالكا   وسمعت" :قال
جمع هذه  .....لمن يملك نصفه، يوقف ماله وهو مبعض نصفها له، ونصفها ،في اليوم مائة مثال   يكتسب

في حاجاته  ولكنه "شيئا   فيه يحدث أن له وليس"يوقف ماله بيده، الخمسينات على مدى شهر شهرين 
ألنه في  "الرق  فيه له بقي للذي فماله هلك"فإذا ويأكل ويشرب،  ،الضرورية يصرف منه، يكتسي بالمعروف

ن كان في حكم الحر في ن حكم العبد، فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، والذي يظهر  ،صفه الثانيوا 
هذا إن كان مكاتبا  هذا ما فيه إشكال؛ ألنه رق ما بقي عليه  "للذي بقي له فيه الرق "يقول:  -رحمه هللا-اإلمام 

ن كان مبعضا  بالفعل عتق بعضه منه يورث  ،فما اكتسبه ببعضه الحر هو بحكم ماله ،وبقي بعضه ،درهم، وا 
 كما يورث الحر.

 ناضا   مال للولد يكون  يوم من عليه أنفق بما ولده يحاسب الوالد أن عندنا األمر :يقولمالكا   وسمعت" :قال
أنفق عليه مدة اثنين  ،يعني الوالد أنفق على الولد من والدته إلى أن توظف "ذلك الوالد أراد إن عرضا   أو كان

أو بدل تعيين  ،بمائة ألف، توظف هذا الولد وجاءته مكافئة مائة ألفوعشرين سنة، قدر الوالد هذه النفقة 
من والدته فيأخذ  ،وجاءه أمور أخرى، اجتمع عنده مائة ألف، هل للوالد أن يحاسبه من بداية األمر ،خمسين ألف

، أو تبدأ ولذلك أدخلت في القضاء، يعني مما يلزم ..،هذه))أنت ومالك ألبيك(( من غير مسألة  ؟منه هذه المائة
للولد مال؟ اآلن إلى أن تخرج ما في حساب، من توظف  ؟المحاسبة بما أنفق عليه من يوم يكون له مال

ج، قبض وتأخرت الرواتب مثال  شهرين ثالثة وصار الوالد ما زال ينفق على الولد، وعلى زوجته إن كان متزو 



ألنها ل، ولذلك قال هنا: "من يوم " لماذا أعربت؟ يحاسبه الوالد من يوم يكون للولد ماالولد الرواتب المتأخرة، 
طلق المقصود أنه مما يتمول وي "من يوم يكون للولد مال ناضا  كان أو عرضا " أضيفت إلى جملة صدرها معرب

ن ترك وعفا عنه، فهذا هو األصل بين الوالد وولده، األمور مبنية على المسامحة. "إن أراد الوالد ذلك" عليه  وا 
  "...مالك ثنيوحد"قال: 

هل عليه أن يعلمه التعليم الزائد على  ؟وهي أن هل على الوالد أن يزوج ابنه ،هذه المسألة تجر مسائل
مسائل تحتاج إلى وقت، أشبه ذلك من الحوائج األصلية؟  هل عليه أن يشتري له سيارة أو بيت أو ما ؟الضروري 

 ولعل هللا أن ييسر لها مناسبة أخرى.
 فيشتري  ،الحاج يسبق كان جهينة من رجال   أن المزني دالف بن الرحمن عبد بن عمر عن لكما وحدثني"قال: 

ولكل قوم وارث، تجد الناس في آخر يوم، يعني اليوم األول من أيام النفر تجده يلزم  بها" فيغلي الرواحل
ود، وهذه نهمة في نه وصل قبل الناس، هذا موج: إويرمي أول الناس، ويذهب إلى الحرم ليطوف ليقال ،الحوض

يعني يشتري  "أن رجال  من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها"قلوب بعض الناس، المقصود 
ن أفلس م "فأفلس الحاج فيسبق السير يسرع ثم"نعم  "ليصل قبل الناس"بثمن غالي؛ ألنها تتميز بالسبق، نعم 

 فإن الناس أيها :بعد أما :فقال الخطاب بن عمر إلى رهأم فرفع "فأفلس، كثر ما يشري من الراحل السريعة
 أسيفع" : "سفعاء الخدين" وهذا أسيفعاألسيفع تصغير أسفع، واألنثى سفعاء، وجاء في خطبة يوم العيد "سيفعاألَ 

 ...يعني بعض الناس. "الحاج سبق :يقال بأن وأمانته دينه من رضي جهينة
 طالب:.......

ى تلك المواطن يبحث عن أغلى الحمالت، لماذا؟ ليقال: وهللا حج بعشرين ألف نعم بعض الناس إذا ذهب إل
نعم، المقصود أن مثل هذا إذا كان هذا هو الهدف فهذه ال شك أنها  ،ستة آالف ،خمسة آالف ،بثالثين ألف

 عن حقيقة مرة، وبعض الناس يستأجر في الفنادق الغالية ليقال: إنه سكن العشر األواخر بمائة ألف غافال  
الهدف الذي من أجله ذهب، وهذا خلل كبير في القصد والنية، فعلى اإلنسان أن يهتم بما ذهب من أجله، ولذلك 

ثم ماذا؟ والغالب أنه ليقال: سكن في كذا؛ ألن ما بين  ،كثير من هؤالء ال يوفق، يعني يبحث عن أفخر الفنادق
راحة، نعم قد يكون األقل فيه خدمة ضعيفة أو شيء من أفخر الفنادق والمتوسط منها كبير في الخدمة أو في ال

عشرين  ،فيبحث عن أفضل منه ال إشكال، لكن يبحث عن أفخر الفنادق ليقال: سكن في اليوم عشرة آالف ،هذا
 ألف، هذا موجود يعني، لكن هذه ال شك أن هذا خدش في القصد.

نه أال"رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج،  معرضا  عن النتيجة ما فكر بالعواقب  "معرضا   ندا قد وا 
يعني أحاطت به الديون من كل وجه، كما أن القلب إذا ران عليه الران بسبب الكسب  عليه" رين قد فأصبح"

 فإنه يغطى بالغشاوة.
ياكم بينهم ماله نقسم ،بالغداة فليأتنا دين عليه له كان فمن"قد رين عليه  مثل هذه  نعم اإلمام يتولى "والدين وا 

ياكم والدين"ويتولى قسم أمواله على الغرماء  ،يحجر على المدين ،األمور  بال شك "هم أوله فإن"تحذير  "وا 
ب" بفتح الراء وسكونها، أي: أخذ مال اإلنسان وتركه ال شيء له، كما يسلب في الحرب،  "برَ حَ  وآخره" أو "حر 

وهم  ،له شيء، وجاء في الدين أيضا  أنه ظل بالنهار وال يبقى ،فتؤخذ أمواله ،كما تسلب األموال في الحرب



وأن الشهادة على عظمها تكفر كل شيء إال الدين،  ،بالليل، وجاء فيه التحذير من النصوص الشيء الكثير
  .امتنع أن يصلي على المدين -عليه الصالة والسالم-والنبي 
 نعم.

  أحسن هللا إليك.
 واجرح أو العبيد أفسد فيما جاء ما :باب
 إنسانا   به جرح جرح من العبد أصاب ما كل أن العبيد جناية في عندنا السنة :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 إن ،فيها عليه قطع ال سرقها سرقة أو ،أفسده أو ،جذه معلق ثمر أو احترسها حريسة أو اختلسه شيء أو
 أو غالمه أخذ ما قيمة يعطي أن يدهس شاء فإن ،كثر أو ذلك قل ،الرقبة ذلك يعدو ال العبد رقبة في ذلك
ن ،غالمه وأمسك ،أعطاه جرح ما عقل أو ،أفسد  ،ذلك غير شيء عليه وليس ،أسلمه يسلمه أن شاء وا 
 .بالخيار ذلك في فسيده
 : -رحمه هللا-يقول 
 جرحوا أو العبيد أفسد فيما جاء ما :باب

فهل تبقى في  ؟والعبد ال يملك ان المباشر عبدعلى من تكون إذا كفي قيم المتلفات  ،في األروش ،في الجنايات
ألنه المستفيد منه، أو  ؛والغنم مع الغرم ،ألن الخراج بالضمان ؟أو تكون على السيد ؟ويبرأ السيد منها ،ذمته

تقدم ما يشير إلى أنه إن  ؟أو يدفع أرش الجناية أو قيمة المتلف ،يخير السيد بين أن يدفع العبد لمن جني عليه
ذا كانت بأكثر من قيمته فال يكلف أكثر من قيمتهكانت الج بأن يدفعه  ،ناية بأقل من قيمته فإن السيد يدفع، وا 

 هو.
 إنسانا   به جرح جرح من العبد أصاب ما كل أن العبيد جناية في عندنا السنة :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"
أو يحرس من  ،يعني ما يحترس بنفسه "احترسها حريسة أو" شيء اختلسه يعني أخذه بخفية "اختلسه شيء أو

"أو  ، فتمتنع بهالتي يأويها الليل إلى الجبل ،أو ما يسمى بحريسة الجبل ،إذا أخذ مال من حرزهيعني قبل غيره، 
 أو، جذه معلق ثمر أو" مر ببستان فأخذ من هذا التمر جذ له عذقا   "جذه معلق ثمر أوحريسة احترسها، 

نما هو وصف لسرقة "فيها عليه طعق ال سرقها سرقة أو ،أفسده أو سرقة سرقها ال " ليس هذا هو الجواب وا 
يعني لم تبلغ النصاب، يعني هل مفهوم هذا أن العبد ال يقطع لو أخذ األموال؟ يقطع، نعم يقطع لكن  "قطع له

 هذا وصف لهذه السرقة، وليس خبرا  عنها، سرق سرقة لم تتوافر فيها الشروط، شروط القطع.
 أو ،غالمه أخذ ما قيمة يعطي أن سيده شاء فإن ،كثر أو ذلك قل الرقبة ذلك يعدو ال العبد رقبة في كذل إن"

وما أتلفه قيمته ألف يدفع ألف، لكن لو قيمته عشرة  ،يعني قيمته عشرة آالف "أعطاه جرح ما عقل أو أفسد
 وال يكلف أكثر من هذا عندهم. ما لي به الزم، ،وأتلف ما قيمته عشرون ألفا ؟ يقول له: خذ العبد ،آالف

 طالب:.......
 ."جرح ما عقل أو أفسد أو غالمه أخذ ما قيمة يعطي أن سيده"فإن شاء  نعم

 طالب:.......
 هذا، أما المسألة األخيرة ال، كغيره. "إن ذلك في رقبة العبد"قوله: 



ن ،غالمه وأمسك ،أعطاه جرح ما عقل أو أفسد أو غالمه أخذ ما قيمة يعطي أن سيده"فإن شاء   أن شاء وا 
حادث تصادم بين سيارتين،  "بالخيار ذلك في فسيده ،ذلك غير شيء عليه وليس" يعطيهم إياه "أسلمه يسلمه

سيارة قيمتها مائة ألف، وسيارة قيمتها عشرة آالف، والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة، قيمته عشرة آالف، 
تقدر هذه الصدمة؟ قالوا: عشرين ألف، هل لصاحب السيارة أن يقول: كم  ،فجيء بأهل الخبرة ،صدم هذه السيارة

 ؟خذ سيارتي؟ يعني مثل العبد
 به نفع العبد، السيارة نقص.....طالب: 

 ؟نعم
 .....طالب: به نفع، وبعدين نقص السيارة
أو  ،أرش الجناية أو ،يقول: يخير إما أن يدفع قيمة المتلف -رحمه هللا-شوفوا التنظير يا اإلخوان، اآلن اإلمام 

 ،أنت مخير إما أن تدفع قيمة المتلف :يدفع العبد، هل نقول لصاحب السيارة الذي قرر عليه الخطأ مائة بالمائة
ألن اآلن يقدرون  ؟وما المبلغ الالزم ؟أو نقول: ال، المبلغ يلزم كامال   ؟أو تدفع السيارة مثل العبد ،أو أرش الجناية

  ...قيمة اإلصالح فقط، واألصل
 طالب:.......

  طع يضمنونها.حتى الق  
 ،صدمت ولو أصلحت، أصلحت بعشرة آالف ،لكن األصل أن يقدر األرش، سيارة بهذه الحال تستحق مائة ألف

 أو عشرين ألف، وهذا هو األصل أن الذي يدفع األرش. ،تنزل ثالثين ألف
شرة هو السائق، فالقيمة الزمة له، وليست الزمة الفرق بين الصورتين: أن العبد يباشر، والسيارة ال تباشر، فالمبا
  .للسيارة؛ ألن المباشر إذا لم يكن مكلفا  انتقل الحكم إلى المتسبب

 طالب:.......
 نعم. ،هذا مر ؟متى تهدر جنايتها ؟ومتى يهدر ؟مر علينا هذا، ومتى يجب حفظها

 حلالنُ  من يجوز ما :باب
 من: قال -رضي هللا تعالى عنه- عفان بن عثمان أن يبالمس بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني
ن ،جائزة فهي ،عليها وأشهد ،له ذلك فأعلن ،نحله يحوز أن يبلغ لم صغيرا   له ولدا   نحل  .أبوه وليها وا 
 من لالبن شيء ال إنه ،يليه وهو هلك ثم ،ورقا   أو ذهبا   صغيرا   له ابنا   نحل من أن عندنا األمر: مالك قال
 فهو ذلك فعل فإن ،الرجل ذلك عند البنه وضعها رجل إلى دفعها أو ،بعينها عزلها األب يكون  نأ إال ،ذلك
 .لالبن جائز
 : -تعالى رحمه هللا-يقول 
 حلالنُ  من يجوز ما :باب

 النحل: مصدر نحله ينحله نحال ، تقدم مرارا .
 لم صغيرا   له ولدا   نحل من: قال عفان بن عثمان أن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 
وهو في هذه  ،إنما يقوم مقامه وليه في المال، يقبض عنه "نحله" يعني ال يستطيع القبض "يحوز أن يبلغ



 عليهاوأشهد " وحازها عن ماله قال: ولدي فالن الصغير له كذا، عليه" وأشهد ،له ذلك فأعلن" الصورة األب
ن ،جائزة فهي  ؟بمعنى، هاه "أبوه وليها وا 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 ؟نعم ،كيف نافذة؟ فهي جائزة له، يعني ما هي الكالم في اإلباحة وعدمه

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
هذا  "لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له" ...؛ ألنه اآلن القبض لألبال، قبضها وكيله، وليه في المال، اآلن

ن وليها أبوه" ،فهي جائزة"وأشهد عليها، قبض، نعم  ، يعني فرق بين أن يقول: -رحمه هللا-ويفسره قول مالك  وا 
 ،اشهدوا يا إخوان تراه نحل ابنه فالن مائة ألف وما طلعها من حسابه، وبين أن يفتح حساب باسم هذا الطفل

 لكن حساب مستقل. ،الولدوفي قرارة نفسه وكتاباته أنه لهذا  ،ويشيلها ويحطه معه، أو يفتحه باسمه ،برقم مستقل
 "ذلك من لالبن شيء ال إنه يليه وهو هلك ثم ورقا   أو ذهبا   صغيرا   له ابنا   نحل من أن عندنا األمر: مالك قال"

يعني جعلها في  "بعينها عزلها األب يكون  أن ذلك إال من لالبن شيء ال إنه"، ما قبضه عنه ألنه مع أمواله
يعني  "الرجل ذلك عند البنه وضعها رجل إلى دفعها أو" سه فهي لالبنوصار يضارب بها بنف حساب مستقل،

 .ينفذ هذايعني  "لالبن جائز فهو ذلك فعل فإن" أمانة عند فالن، شالها من ماله وحطها عند فالن
ََ يأتي لواحد من هؤالء الصغار من بيت المال ما  الصغار ال شك أنهم في كفالة وحضانة األبوين، وأحيانا 

ترض أن شخصا  عنده عشرة أوالد، وعنده ولد معوق يصرف له من بيت المال مثال ، يصرف له من يخصه، نف
ال شك أن حاجاته األصلية، حاجاته مقدمة على حاجة كل أحد من هذا المال حتى  ،بيت المال مرتب شهري 

سيما حوائج البيت؛ ألنه ال  ؟حاجة األبوين، لكن الزائد هل يحفظ لهذا الطفل أو ينفقه األب على بقية متطلباته
قد يكون األب فقير، فهل ينفق على نفسه وزوجته وأوالده من هذا المال أو نقول: ال هذا المال خاص بهذا 

هذه مسألة ترد كثيرا ، وشبيهة بمسألتنا، إال أن هذه من  ؟الطفل المعوق يصرف منه ما يصرف ويحفظ له الباقي
  .وهذه لألب ،األب

المال يأكل منه بالمعروف، لكن إذا كان ال يصلحه، ويقبض في كل شهر ألف ألفين  إذا كان يصلح هذا وه
أو العوائد السنوية  ،واألمور التي ترد من بيت المال ،ثالثة على حسب ما يعطى، وقل مثل هذا في الضمان

نقول التي تصرف من بيت المال، األب يصرف على هذا الولد وغيره من األوالد وأنت ومالك ألبيك، هل 
أو نقول: الخراج  ،بمقتضى هذا أن األب يأخذ هذا المال أو القدر الزائد منه ويجعل هذا الولد أسوة غيره

 ،فله أن يأخذ ما زاد عن حاجته ،بالضمان؟ ألنه إن احتاج الولد أكثر من هذا فإن على األب أن يصرف عليه
 وكأن هذا هو األقرب.

 ه وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آل
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.

 حلظة حلظة، سم.
 فيه كالم ألهل العلم فيه كالم لكن شأن الذكر عظيم واألدلة عليه كثرية، سم.

أحسن هللا إليك بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
نا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر للسامعني اي واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لشيخ

حي اي قيوم قال املصنف رمحه هللا تعاىل: كتاب العتق والوالء ابب من أعتق شرًكا له يف مملوك حدثين مالك 
من أعتق ِشرًكا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

مال يبلغ مثن العبد قو م عليه قيمة العبد وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإال له يف عبد فكان له 
قال مالك رمحه هللا تعاىل واألمر اجملتمع عليه عندان يف العبد يعتق سيَده يعتق يف  «فقد عتق منه ما عتق

 العبد.
 سيُدُه.

 أحسن هللا إليك.
نصفه أو سهما من األسهم بعد موته أنه ال يعتق منه إال ما يف العبد يعتق سيُده منه شقًصا ثلثه أو ربعه أو 

أعتق سيده ومسى من ذلك الشقص وذلك أن وذلك أن عتاقة ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص 
إمنا وجبت وكانت بعد وفاة امليت وأن سيده كان خمريًا يف ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده 

ال ما أخذ من ماله ومل يعتق ما بقي من العبد ألن ماله قد صار لغريه فكيف يعتق املوصي مل يكن للموصي إ
ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ليس هم ابتدؤوا العتاقة وال أثبتوها وال هلم الوالء وال يثبت هلم 

وصي أبن يعتق وإمنا صنع ذلك امليت هو الذي عتق وأثبت له الوالء فال حيمل ذلك يف مال غريه إال أن ي
أبن يعتق ما بقي منه يف ماله فإن ذلك الزم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن أيبوا ذلك عليه وهو يف ثلث 

عتقه مال امليت ألنه ليس على ورثته يف ذلك ضرر قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت 
عبده بعد موته ألن الذي يعتق ثلث عبده بعد عتق عليه كله يف ثلثه وذلك أنه ليس مبنزلة الرجل يعتق ثلث 

موته لو عاش رجع فيه ومل ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه يف مرضه يعتق عليه كله إن عاش 
 .وإن مات عتق عليه يف ثلثه وذلك أن أمر امليت جائز يف ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز يف ماله كله



هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هلل رب العاملني وصلى 
 بعد:

فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب العتق والوالء ويف بعض النسخ كتاب العتق والوالء 
ويوجد مثل هذا يف  بسم هللا الرمحن الرحيم يف بعضها البسملة مقدمة على الارمجة الكربى وبعضها مؤخرة

صحيح البخاري أحيااًن يذكر البسملة قبل الارمجة وأحيااًن بعدها واألصل أن يبدأ ابلبسملة هذا األصل أن 
يبدأ هبا بني يدي الكالم ومن قدَّم الارمجة عليها جعل الباب الارمجة مبنزلة اسم السورة يف املصحف مبنزلة 

ر فسواء قدمت أو أخرت فال إشكال إن و ملة يف مجيع الساسم السورة يف املصحف وهي مقدمة على البس
شاء هللا تعاىل قوله كتاب العتق والوالء العتق إزالة امللك إزالة امللك وحترير الرقيق وحترير الرقيق كما يقال 
عتقت البنت يعين إذا كلفت وخرجت عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغري ذلك أمران إبخراج العواتق أمران 

اج العواتق واحلي ض وذوات اخلدور إىل صالة العيد يشهدن اخلري ودعوة املسلمني ويعتزل احليض املصلى إبخر 
الشاهد العواتق مجع عاتق وهي البنت اليت ُكلفت أو قاربت التكليف قال أهل العلم ألهنا عتقت عن 

كلف وال يعامل مثل ما يعامل
ُ
املكلف مع أن املعاملة  امتهان الطفولة الطفل ما يُهاب مثل ما يهاب امل

احلسنة مطلوبة للجميع لكن هذا هو سبب التسمية الوالء الوالء هو األثر املرتب على العتق هو األثر الذي 
يارتب على العتق وبه يكون اإلرث وبه يكون اإلرث من املعِتق يرث املعَتق ابب من أعتق ِشرًكا له يف مملوك 

اخلرب ويف كالم مالك املقصود النصيب يكون عبد مشارك بني  الشرك النصيب والشقص على ما سيأيت يف
أكثر من سيد ميلكه اثنان لكل واحد نصف أو ثالثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل من أعتق شرًكا له 
يف مملوك عبد بني ثالثة واحد أعتق نصيبه فهذا إن كان له مال إن كان له مال على ما سيأيت يف احلديث 

بد ُقوم عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم كم اللي هم أثالث ويعتقه كامال ألن الشرع يبلغ مثن الع
يتشوف إىل العتق طيب إن مل يكن له مال يقول وإال فقد عتق منه ما عتق من أعتق شرًكا له يف عبد فكان 

ابثين عشر ألفا ودفع مثانية  له مال يبلغ مث العبد قو م عليه قيمة العدل هذا العبد ابثنا عشر ألف وله ثلثه قوم
أربعة للشريك الثاين وأربعة للشريك الثالث مث بعد ذلك يتحرر العبد إن مل يكن له مال عتق منه ما عتق 

 يعين يف بعض الرواايت جاء ذكر االستسعاء ذكر االستسعاء وأال يستسعى العبد وش معىن يستسعى؟
 طالب: يسعى يف طلب...

سعى يف طلب فكاك بقيته فإذا مل يكن له مال أعتق الثلث أو النصف مل يكن يسعى يف طلب فكاك بقيته ي
له مال قيل له قيل للعبد اسع يف بذل املال ملن مل يعتق إن كان السيد املعتق إذا أعتق البعض له مال يكمل 

عتق إذا لعتق البقية ويعوض الشركاء وإن مل يكن له مال فإن العبد يستسعى يستسعى وإال فقد عتق منه ما 
مل يكن مث مال وال استسعاء رفض العبد االستسعاء يقول وهللا ما ما عندي قدرة على الكسب فإنه حينئٍذ 



يكون ُمبعٍضا مبعَّض واملبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من احلُرية يرث ويورث بقدر ما فيه 
ديث قُ وِ م يقول من أعتق شرًكا له يف عبد من احلرية تفويت النصيب على الشريك بتصرف غريه يعين هذا احل

فكان له مال يبلغ مثن العبد اشار  له الشريك قال أان ال أريد مال أان أريد نصييب من هذا العبد له ذلك 
من أعتق شرًكا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قو م عليه قيمة »واال ليس له ذلك؟ احلديث يقول 

 صصهم يعين ابختيارهم واال قهر عنهم؟فأعطى شركاءه ح «العدل
 طالب: .................... 

نعم هذا الواضح من احلديث ملاذا؟ ألن الشرع يتشوف إىل العتق يتشوف إىل العتق فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق إليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق العتق جاء فضله وأنه من أفضل األعمال وأن من أعتق 

اكه من النار ومن أعتق امرأتني كانتا فكاكا له من النار وهذا من املواضع اخلمسة اليت تكون عبًدا كان فك
فيها املرأة على النصف من الرجل أعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار أعتق امرأتني كانتا فكاكه من 

يف اهلدي يقول هذه من  النار فدل هذا على أن عتق أنثيني يقابل عتق ذكر واحد وهذا كما قرر ابن القيم
املواضع اخلمسة اليت فيها املرأة على النصف من الرجل يعين منها اإلرث العتق واإلرث والدية والشهادة 
والعقيقة مخسة هذا احلديث متفق عليه ويف بعض رواايته ذكر االستسعاء على خالف بني أهل العلم هل 

ألمر اجملتمع عليه عندان يعين يف املدينة بلدهم هي مرفوعة أو مدرجة ولذلك مل تذكر هنا قال مالك ا
ومذهبهم يف العبد يعتق سيده منه شقًصا يعتق منه سيده النصف الثلث السدس أكثر أقل ثلثه أو ربعه أو 
نصفه أو سهما من األسهم بعد موته أنه ال يعتق منه إال ما أعتق سيده ومسى من ذلك الشقص، ما يعتق 

ين أوصى بعتق نصيبه أو صى بعتق نصيبه هل يقال إذا كان له مال يعتق ابقيه؟ منه إذا كان بعد املوت يع
هو يف هذه احلالة ليس له مال يف هذه احلالة ليس له مال ألنه بوفاته انتقل املال إىل الورثة قال األمر اجملتمع 

بعد موته أنه ال يعتق  عليه عندان يف العبد يعتق سيده منه شقًصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهًما من األسهم
منه إال ما أعتق سيده مسى من ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إمنا وجبت وكانت بعد وفاة 
امليت يعين وجدت ونفذت بعد وفاة امليت وأن سيده كان خُمريًا يف ذلك معاش يعين يف حال الصحة خمري 

ل إىل الوارث وأن سيده كان خُمريًا يف ذلك ما يعتق اجلميع يعتق البعض لكن بعد وفاته املال ليس له انتق
عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده املوصي مل يكن للموصي إىل ما أخذ من ماله ومل يعتق ما بقي من 
العبد ألن ماله قد صار لغريه وهذا واضح فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين فكيف يعتق ما بقي 

لورثة فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسم هم ابتدؤوا العتاقة على قوم آخرين الذين هم ا
يعين ما يلزمهم ألنه ماله قد صار لغريه يعين وش املتجه هنا يف مثل هذه الصورة؟ إذا أوصى بعتق البعض 

مسألة  بعتق نصيبه اآلن ال يلزم أن يؤخذ من ماله فيدفع للشركاء إمنا يبقى ُمبعًضا أو ُيستسعى يعين يف



االستسعاء فيه فرق بني حياة املعتق وموته؟ ما فيه فرق فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى يف انفكاك 
 بقيته أو يكون ُمبعًضا.

 طالب: .................... 
 ال ال، هو تصرف يف مال الغري تصرف يف مال غريه.

 طالب: .................... 
مام احلني إن شاء هللا. وال يارك هلم إمنا صنع ذلك امليت الذي هو هو يعين أوصى بثلث ماله؟ بيشري اإل

الذي أعتق وأُثبت له الوالء وأثبت له الوالء فال حيمل ذلك يف مال غريه فال حيمل ذلك يف مال غريه إال أن 
ث فأقل ما بقي منه يف ماله فإن ذلك الزم لشركائه وورثته إذا كان وصية صارت قيمته الثل يعتقيوصي أبن 

من الاركة فإنه حينئٍذ يعتق ابقيه من أصل من من من ثلث امليت فإن ذلك الزم لشركائه وورثته ليس لشركائه 
قالوا أعتق احنا ما لنا دعوى نريد ليس هذا الزم للشركاء والزم للورثة إذا كان ابلثلث فأقل وليس للشركاء 

رثه يف ذلك ضرر الثلث رايح رايح لكن إذا كان أن أيبوا ذلك عليه ويف ثلث مال امليت ألنه ليس على و 
تق بعالثلث مما أوصى به مما يعود مما تعود غلته إىل الورثة أو بضعهم ابلوصف إذا قال ثلث مايل أوصى 

نصيبه من من العبد وبقية الثلث يصرف ريعه ملن يطلب العلم األقرب فاألقرب أو للمريض يعاجل منه أو كذا 
د أنه يقضي على الثلث كاماًل هل للورثة أن يتدخلوا يف مثل هذا؟ على كالم اإلمام مث قو م هذا العبد فوج

ليس هلم أن يتدخلوا ولو ُحرموا من وحرم بعضهم بوصفه من غلة هذا الوقف من غلة هذا الوقف قال مالك 
 ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله يف
ثلثه ألن له أن يتصرف يف الثلث ولو كان مريًضا مرًضا خموفًا على ما تقدم مثل احلامل اليت قربت والدهتا 

وذلك أنه ليس مبنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته ألن الذي يعتق ثلث  الصف ومثل من من حضر 
ته وهذا حكمه حكم الوصية عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ومل ينفذ عتقه ألن للموصي أن يرجع يف وصي

وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه يف مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات أعتق عليه يف ثلثه وذلك 
 أن أمر امليت جائز يف ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز يف ماله كله وهذا ظاهر على ما تقدم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
ق عبًدا له فبت عتقه حىت جتوز حىت جتوز شهادته وتتم حرمته ابب الشر  يف العتق قال مالك من أعت

ويثبت مرياثه فليس للسيد أن يشار  عليه مثل ما يشار  على عبده من مال أو خدمة وال حيمل عليه شيئًا 
من أعتق شرًكا له يف عبد قوم عليه قيمة العبد »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-من الرق ألن رسول هللا 

ا أحق قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصً  «شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدفأعطى فأعطي 
 .ابستكمال عتاقته وال خيلطها بشيء من الرق



يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب الشر  يف العتق قال مالك من أعتق عبًدا له فبت عتقه حىت جتوز 
أحكام األحرار جتوز شهادته ألن شهادة العبد ال  شهادته وتتم حرمته ويثبت مرياثه ألن يكون حرًا تثبت له

تقبل وهذا خبالف روايته ألن روايته مقبولة تعديله مقبول للرواة لكن تعديله للشهود؟ ال، وتتم حرمته يعين 
أيخذ أحكام األحرار ال شك أن العبد انقص ابلنسبة للحر انقص األحكام ولذا اختلف يف بعض تصرفاته 

شبه فاستعمل فيه قياس الشبه يعين هل يلحق ابحلر؟ يعين من املسائل اليت خيتلف فيها فاستعمل فيه قياس ال
أهل العلم و يرجعون يف ذلك للقياس ألنه ال نص فيه هل هو مقيس على احلر أو على البهيمة اليت تباع 

ليه مثل ما وتشارى؟ وعلى كل حال هذه لعله أييت هلا مناسبة فليس ويثبت مرياثه وليس لسيده أن يشار  ع
ة يعين إذا بتَّ عتقه أعتقه يف حال حياته مث بعد ذلك أراد أن يستخدمه دميشار  على عبده من مال أو خ

وأراد أن يشار  عليه قال هو عتيق لكن شريطة أن خيدمين ولو ِخدمة جزئية أو نوع واضح من اخلدمة يقول 
ه ذلك ألنه إذا عتق صار حرا وال سلطان وصلين إىل املسجد وردين كل يوم ليس ليأان أبعتق فالن لكن 

لسيده عليه مثل ما يشار  على عبده مما له خدمة وال حيمل عليه شيًئا من الرق وال حيمل عليه شيًئا من 
 الرق وش معىن هذا؟

 طالب: ال يعطل جزء من منافعه لصاحله.
 وال حيمل عليه شيًئا من الر ِق.

 طالب: .............. 
ه أن يشار  عليه مثل ما يشار  على عبده من مال أو خدمة وال حيمل عليه شيًئا من هو قال فليس لسيد

 الرق.
 طالب: .............. 

يعين ال حسي وال معنوي أبد خالص صار يف مصفه كأنه هو ولذا ملا عتقت بريرة وزوجها مل يعتق ُخريت 
مل يلزمها ابلبقاء  -عليه الصالة والسالم- أن تبقى معه أو ال تبقى فاختارت عدم البقاء ومت هلا ذلك والنيب

إمنا أشار إليها فإذا عتق على سيده انتهى أراد أن خيدمه مكافأة له بطوعه واختياره فاألمر إليه ألن رسول 
من أعتق شرًكا له يف عتق قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم »قال  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

عتق إذا خدم سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول أن هذا رجوع هذا  «وعتق عليه العبد
ُ
العبد امل

 يف بعض ما ختلص منه هلل جل وعال؟ هل نقول هذا رجوع كالعود يف اهلبة والصدقة إذا قبل ذلك؟
 طالب: .............. 

صنع إليكم معروفا من »عتق وانتهى عتق وصار ياردد عليه وخيدمه أو نقول هذا من ابب املكافأة 
 .«فكافئوه



 طالب: .............. 
هو الكالم املسألة بطيب نفس أو من غري طيب نفس تقدم إذا كان حبيث أييت إليه كل يوم املغرب يصب 

 القهوة لضيوفه يقول وهللا ملكين ابلفعل يعين أعتقين وحررين من الرق أان أخدمه.
 طالب: ال يشكر الناس من ال يشكر هللا.

شك أنه من ابب املكافأة لكن يبقى أن النفوس يف مثل هذه التصرفات ال ميكن ضبها ال ميكن ضبها ال 
 افارض أن أخذه شهر ياردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من ابب املكافأة وختلف يوم؟

 طالب: .............. 
هذا التصور يؤثر أو ال الكالم على النفوس إذا عودت شيء خالص صار حق من وجهة نظرهم فهل مثل 

يؤثر؟ اآلن هو حر ميلك تصرفاته مادام عتق فهل نقول للسيد من الورع أال تقبل منه شيء؟ وأنك مادام 
أخرجته هلل اترك مجيع تصرفات الرق؟ خله يصب القهوة يف حمل اثين وأيخذ أجرة وهل إعطاؤه من األجرة 

عِتق ال جيوز وإذا كان النظر فيه حلظ املعَتق جاز؟ يعين مثل شراء الصدقة أو يقال أنه إذا كان النظر حلظ امل
افارضنا أن شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع بثمن خبس فأعطى فيها ضعف القيمة يالم واال ما يالم؟ 
أعطيت صاحبك زميلك كتاب مث بعد ذلك وجدت وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته 

أهل العلم يقولون الورع أال  يشاريه ولو كان فيه حظ ألن مثل هذا يتدرج فاشاريته أبضعاف ما أراد بيعه به 
إىل أن يشاري صدقته أبقل من الناس أو يرجع فيها قد يعِرضها للبيع فال تسام إال شيء يسري مث أييت هذا 
يسومها فيقول خذها صاحب معروف علينا خذها بدون مقابل املقصود أن مثل هذه األمور ينظر فيها 

صلى هللا -سان ال ينظر فيها إىل حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه هلل جل وعال ألن رسول هللا اإلن
من أعتق ِشرًكا له يف عبد قو م عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه »قال  -عليه وسلم

ء من الرق فهو إذا كان قال مالك فإذا كان له العبد خالًصا أحق ابستكمال عتاقته وال خيلطها بشي «العبد
له العبد خالًصا أحق ابستكمال عتاقته يعين إذا مل يكن شرك يعين مشاركته فهو أحق ابستكمال عتاقته وال 
خيلطها بشيء من الرق يعين ال يبقيه مبعًضا أو بشيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من االمتهان واخلدمة، 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

  طالب: ..............
ال سيما من النساء كبريات السن تعتق تقول ال ما أيب العتق وين أروح إذا عتقت؟ هذا  إيه بعض األرقاء

حصل حصل أجبلس وعلى وضعي ما أيب العتق فهل يف مثل يف عتق مثل هذه املرأة من الفضل مثل ما يف 
أة ال شك أن مثل هذا عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفاد منه أكثر بكثري من هذه املر 



يتفاضل وأيًضا عتق من يظن به أنه يكسب األموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء 
 األمة ال شك أن هذه أمور تتفاوت، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 طالب: .............. 

مما يتشرف هبا كل مسلم  -معليه الصالة والسال-لكن خدمة النيب  اخلدمةمر بنا أنه ال جيوز أن يشار  
ومادام ما اشار  شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية لو أعتق عبًدا له قال على أن ختدم املسجد أان ما أيب منك 
خدمة اخدم املسجد وأنت حر له ذلك واال ليس له ذلك؟ يعين ما اشار  شيًئا حلظ نفسه؟ مثل هذه 

 الصورة، نعم.
 أحسن هللا إليك.
حدثين مالك عن حيىي بن سعيد وعن غري واحد وعن غري واحد ا ال ميلك ماال غريهم قً ابب من أعتق رقي

-يف زمان رسول هللا  أن رجالً رمحهم هللا تعاىل  عن احلسن بن أيب احلسن البصري وعن حممد بن سريين
يف  رجالً أن  -صلى هللا عليه وسلم-ا له ستة عند موته فأسهم رسول هللا أعتق عبيدً  -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه -ا له ستة عند موته فأسهم رسول هللا أعتق عبيدً  -صلى هللا عليه وسلم-زمان رسول هللا 

وحدثين مالك  قال مالك وبلغين أنه مل يكن لذلك الرجل مال غريهم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد -وسلم
ا ومل يكن له مال ا له كلهم مجيعً أعتق رقيقً  يف إمارة أابن بن عثمان عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن رجالً 

 مث أسهم على أيهم خيرج سهم امليت فيعتقون فوقع غريهم فأمر أابن بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثالاثً 
 .السهم على أحد األثالث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم

 طالب: ................. 
 امسه عجز حكمي سببه الكفر بال شك إيه.

 لب: ................. طا
 ... وش املانع؟

 طالب: ................. 
ال االستدامة ختتلف عن االبتداء والكالم أن االبتداء ال بد فيه من ... وأوالده أوالد الرقيق .. الولد يتبع 

 أمه حرية ورقا فقد يولدون يف اإلسالم.
 طالب: ................. 
تبعون األم فقد يولدون مسلمني يف اإلسالم ومع ذلك يستمر الكفر فاملسألة إيه إال، هم يتبعون أمهم هم ي

 مسألة ابتداء أما مسألة االستدامة ال، ختتلف.



يقول رمحه هللا ابب من أعتق رقيًقا ال ميلك ماال غريهم حدثين مالك عن حيىي بن سعيد عن غري واحد عن 
 -صلى هللا عليه وسلم-اًل يف زمان رسول هللا احلسن بن أيب احلسن البصري عن حممد بن سريين أن رج

بينهم فأعتق ثلث العبيد هذا يرويه  -صلى هللا عليه وسلم-أعتق عبيًدا له ستة عند موته فأسهم رسول هللا 
اإلمام مالك رمحه هللا بدون ذكر الصحايب فهو مرسل ومعلوم أن اإلمام مالك حيتج ابملراسيل ووصله مسلم 

ميلك ستة عبيد  -عليه الصالة والسالم-مران بن حصني فهذا رجل يف زمن النيب رمحه هللا من حديث ع
فقط ال مال له غريهم فأعتق الستة أعتق عبيًدا له ستة عند موته يعين لو أعتقه يف حال صحته ينفذ نعم  
كما لو خرج من مجيع ماله يف حال صحته لكن هذا عند موته فليس له أن يتصرف إال ابلثلث فأقل 

يعين   ١٤١الصافات:  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژبينهم يعين أقرع بينهم  -صلى هللا عليه وسلم-م رسول هللا فأسه
بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد فأعتق  -صلى هللا عليه وسلم-أقرع قرعة والقرعة شرعية فأسهم رسول هللا 

االثنان أو األربعة الذين  تلك العبيد أعتق اثنني ثلث الستة ابلقرعة والقرعة ال شك أهنا شرعية وإال لو قال
ما ابل إخواننا يعتقون وحنن نبقى يف الرق فليس هلم ذلك ألهنا قرعة والقرعة شرعية خالفًا  قبقي عليهم الر 

يف من يزيد يعين يف احلراج قال  -عليه الصالة والسالم-ملن للحنفية احلنفية ما يرون القرعة فباعهم النيب 
رجل مال غريهم لكن لو كان له مال غريهم أعتق منهم بقدر ثلثه ألن له مالك وبلغين أنه مل يكن لذلك ال

أن يتصرف يف مرضه ابلثلث فأقل قال وحدثين مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن رجاًل يف إمارة أابن 
 بن عثمان أابن هنا مصروف واال ممنوع؟

 طالب: يصح الوجهني.
 اآلن الضبط الضبط يف الكتاب.

 ن الصرف.طالب: ممنوع م
 واألرجح أيهما أرجح؟ألنه صرفه بفتحة ممنوع من الصرف 

 طالب: ................. 
 أيهم أرجح؟

 طالب: ................. 
 يعين األرجح الصرف.

 طالب: ................. 
تني طيب عندان املقارن أبلف ونون زائدتني ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف فهل هذا فيه ألف ونون زائد

أو نقول أن النون أصلية من اإلابنة ال من اإلابة فيكون حينئٍذ مصروفًا ويقولون كالما معروف ومشهور من 



منع أابن فهو أاتن مع أن ابن مالك ابن مالك إمام يف العربية ومشهور صاحب األلفية مينعه من الصرف. 
 أن رجالً يف إمارة أابن بن عثمان 

ومل يكن له مال غريهم فأمر أابن بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثالاًث مث أسهم أعتق رقيًقا له كلهم مجيًعا 
على أيهم خيرج سهم امليت فيعتقون يعين الذي للميت من ماله الثلث فإذا خرج سهم امليت الذي هو 
الثلث يعتقون فوقع السهم على أحد األثالث فعتق الثلث الذين وقع عليهم السهم وهذا مؤيد للخرب يف 

حلديث الصحيح واإلمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة والتابعني ليربهن على أن احلكم ا
 حمكم وليس مبنسوخ.
 أحسن هللا إليك.

مضت السنة أن العبد إذا  حدثين مالك عن ابن شهاب أنه مسعه يقولابب القضاء يف مال العبد إذا عتق 
أن املكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن مل العبد إذا أعتق تبعه ماله قال مالك ومما يبني ذلك أن  أعتق تبعه ماله

يشارطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الوالء إذا مت ذلك وليس مال العبد واملكاتب مبنزلة ما كان هلما من 
ا عتق تبعه ولد إمنا أوالدمها مبنزلة رقاهبما ليسوا مبنزلة أمواهلما ألن السنة اليت ال اختالف فيها أن العبد إذ

ا أن العبد قال مالك ومما يبني ذلك أيضً  ماله ومل يتبعه ولده وأن املكاتب إذا كوتب تبعه ماله ومل يتبعه ولده
قال مالك  واملكاتب إذا أفلسا أخذت أمواهلما وأمهات أوالدمها ومل تؤخذ أوالدمها ألهنم ليسوا أبموال هلما

قال مالك ومما يبني    الذي ابتاعه ماله مل يدخل ولده يف مالها أن العبد إذا بيع واشار ومما يبني ذلك أيضً 
 .ا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ومل يؤخذ ولدهذلك أيضً 

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب القضاء يف مال العبد إذا عتق أواًل هل العبد يكون له مال أو ال ميلك؟ 
ك ميلك ابلتمليك فهل يتصور أن يكون له مال؟ والذين عند اجلمهور ال ميلك وال ابلتمليك وعند مال

يقولون ال ميلك ابلتمليك أموره اخلاصة به كثيابه وأاثثه الذي جرى العرف على أنه له يتبعه فإذا بيع العبد 
هل يباع عراين أو يباع بثوب؟ يباع بثوب ويباع مبا يتبعه عادة قال حدثين مالك عن ابن شهاب أنه مسعه 

سنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله يتبعه ثوبه يتبعه فراشه يتبعه أشياء حاجاته اخلاصة به اليت يقول مضت ال
يقول مضت السنة والقائل اتبعي وليس بصحايب أما إذا قال الصحايب  هجرى العرف أبهنا ال يستعملها غري 
ن عمر قال للحجاج إن  وسامل بن عبد هللا ب -صلى هللا عليه وسلم-السنة فال يريد بذلك إال سنة النيب 

كنت تريد السنة فهج ر يعين يوم عرفة وجعله أهل العلم من املرفوع ألنه حبضرة أبيه وإقراره فمثل هذا يقال 
-أنه من السنة يعين مرفوع أو سنة اخللفاء كما يقوله بعضهم نعم األصل أن السنة إمنا يراد هبا سنة النيب 

ي صار هلا حكم الرفع لكنها ليست متصلة تكون مرسلة قال وإذا كانت من اتبع -صلى هللا عليه وسلم
مالك مما يبني ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله وأن املكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن مل يشارطه املكاتب 



هل ميلك أو ال ميلك؟ هو رق ما بقي عليه درهم لكنه لكن ملكه ضرورة يعين كونه ميلك ضرورة كيف يويف 
 ميلك؟ ال بد أن ميلك من أجل أن يعطي سيده مما كسبه وإن مل يشارطه وذلك أن عقد مبكاتبه وهو ال

الكتابة هو عقد الوالء الوالء ملن أعتق الوالء ملن أعتق إذا مت ذلك وليس مال العبد واملكاتب مبنزلة ما كان 
مه وليس ذلك وليس هلما من ولد نعم الولد خيتلف عن املال ال شك أن الولد له أحكامه واملال له أحكا

مال العبد واملكاتب مبنزلة ما كان هلما من ولد إمنا أوالدمها مبنزلة رقاهبما يعين حكمهم حكمهم ليسوا مبنزلة 
أمواهلم اليت ميكن االنفصال عنها ُحكًما ألن السنة اليت ال اختالف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ومل 

 -عليه الصالة والسالم-ه ماله ومل يتبعه ولده ما يتبع العبد مساه النيب يتبعه ولده وأن املكاتب إذا كوتب تبع
مال فهل يدخل فيه النقود؟ عند مالك يتبع ما فيه إشكال ألنه قد ميلك نقود لكن عند غري مالك؟ ما 
ما ميلك فإذا بيع وعنده عشرة داننري مثاًل ابع بيع العبد مبائة دينار ومعه عشرة داننري يصح البيع واال 

يصح؟ يعين كتاب وعشرة مبائة يثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل يعين بيع احملل وفيه دراهم إذا قال أبيعك يف 
 الدرج دراهم تتبع واال ما تتبع؟
 طالب: .................... 

 والذي يقول ال ميلك؟
 طالب: .................... 

ذا بيعت بقالة مثاًل والدرج فيه دراهم تكون تبع البيع واال ... ألهنا له ما خرجت من ملكه أصاًل مسألتنا إ
 ما هي بتبع البيع حتتاج استثناء واال ما حتتاج استثناء؟

 طالب: .................... 
 يعين هل هذه قريبة من مدة عجوة درهم مد ودرهم بدرمهني؟

 طالب: .................... 
لنا الدرهم يف مقابل الدرهم واملد يف مقابل الدرهم الثاين لكن الذي إيه لو قلنا درهم مد ودرهم بدرمهني جع

جيعل مع الدرهم مع املد درمها يف مقابل درمهني هذا لوال االختالف بني الدراهم لكان العمل ضراب من 
العبث لكن عنده الدراهم ختتلف منها الناقص ومنها املغشوش ومنها فدل على أهنم يقصدون مثل هذا 

م انقص وزنه شيء يسري مث يعطيك درهم كامل يف مقابل هذا الدرهم ولذا منعها من منعها من هذاك دره
 أهل العلم طي ب كرتون مناديل فيه برايل وفيه برايلني يؤثر يف البيع أو ال يؤثر؟ 

 طالب: .................... 
 ملاذا؟ 

 طالب: .................... 



الرايل ما تقول وهللا هذا منشق يسوى رايل ال، لكن الدرهم بقدر نقصه ألن الرايل هو الرايل الرايل هو 
 ينقص ألنه ابمليزان.

 طالب: .................... 
هذه املسألة يدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم وإن كان املقصود احلليب والبقية 

رقاهبما ليسوا مبنزلة أمواهلما وال شك أن أن االختالف واضح  تبعها هدية ما فيها شيء، وإمنا أوالدمها مبنزلة
بني األموال واألوالد ألن السنة اليت الختالف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ومل يتبعه ولده ومل يتبعه ولده 

إذا أفلسا  وأن املكاتب إذا كوتب تبعه ماله ومل يتبعه ولده قال مالك ومما يبني ذلك أيًضا أن العبد واملكاتب
أخذت أمواهلما وأمهات أوالدمها ألن أم الولد حكمها حكم اإلماء ما مل .. السيد فإهنا يعتقها ولدها قال 
مالك ومما يبني ذلك أن العبد إذا بيع واشار  الذي ابتاعه ماله مل يدخل ولده يف ذلك واشار  الذي ابتاعه 

أوالد فباع األب السيد ابع األب قال أان وهللا شريته ماله مل يدخل ولده يف ذلك يعين إذا كان عنده مخسة 
أحسبه على ما شاء هللا ألن هذه أمور حيصل فيها إشكاالت كثرية وال بد من االنتباه هلا ألن هلا نظائر 
صور يعين شخص راح للحراج ويف شنطة السيارة أاثث ييب يبيعه وحرج عليه عشرة عشرين مائة مائتني 

نزل العفريته قال كل اللي يف  االستبنةقال .. نزل األاثث نزل  ائةن الناس ثالمثثالثني وقف على زيد م
هالشنطة ما يقع هذا؟ وهذا قال وهللا أان بعت األاثث واالستبنة هذي تبع السيارة ما تباع فمثل هذه الصور 

ه يف ماله يعين هذا ينتبه هلا يقول ومما يبني ذلك أن العبد إذا بيع واشار  الذي ابتاعه ماله مل يدخل ولد
 مستثىن شرًعا وعرفًا االستبنة والعفريتة مستثناة ما فيها إشكال قال، نعم.

 طالب: .................... 
 إيه لكن اإلشكال يف أنت .. للجمهور ما جرت العادة مبلكه مثل الثوب و.. 

 طالب: .................... 
لك ومما يبني ذلك أيًضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ومل ال، هذا يف مسألة يف مسألة املكاتب، قال ما

يؤخذ ولده يؤخذ إذا كان إذا كان أرش اجلناية أو قيمة املتلف أكثر من قيمته على ما مضى خيري السيد أبن 
 يدفع العبد أو يدفع األرش.

 طالب: .................... 
 املسألة خالفية والراجح أنه... 

 .......... طالب: ..........
 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب العتق والوالء

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم. 
 حسن هللا إليك.أ
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد  

وعلى آله وصحبه أمجعني قال املصنف رمحه هللا تعاىل ابب عتق أمهات األوالد وجامع القضاء يف العتاقة 
 تعاىل عنه أن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه حدثين مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا

قال أميا وليدة ولدت من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يور ِثها وهو يستمتع هبا فإذا مات فهي حرة 
وحدثين مالك أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه أتته وليدة قد ضرهبا سيدها بنار أو أصاهبا 

ا فأعتقها قال مالك رمحه هللا األمر اجملتمع عليه عندان أنه ال جتوز أنه ال جتوز عتاقة رجل وعليه أو أصاهبا هب
دين حييط مباله وأنه ال جتوز وأنه ال جتوز عتاقة الغالم حىت حيتلم أو يبلغ مبلغ احملتلم وأنه ال جتوز عتاقة املوىلَّ 

 عليه يف ماله وإن بلغ احللم حىت يلي ماله.
 رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هلل
 بعد:

فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب عتق أمهات األوالد وجامع القضاء يف العتاقة أمهات األوالد اليت اللوايت 
يت بولد نعم ذكر كان أو أنثى واخلالف بني أعتقهن أوالدهن أبن يطأ السيد أمته فتحبل منه وأتيت بولد أو أت

الصحابة معروف يف أم الولد هل تستمر يف الرق حبيث تُباع كغريها من اإلماء أو يعتقها ولدها؟ فذكر 
املؤلف رمحه هللا تعاىل أن عمر بن اخلطاب مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال 

أمة ولدة من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يورثها وال يورثها ويستمتع  أميا وليدة ولدت من سيدها يعين
هبا يعين يف حال حياته عليها اخلدمة وال جيب عليه الَقسم ابلنسبة هلا فحكمها حكم اإلماء يف حياته وإذا 

يها ألحد ألهنا يف مات فهي حرة أعتقها ولدها فإنه ال يبيعها ال جيوز له بيعها وال يهبها وال يهبها ال يعط
 حكم األحرار يف حكم األحرار وال يور ِثها وش معىن ال يورثها؟

 طالب: ................. 
 ال ال، أريد مدلول اللفظ ال يورثها.

 طالب: ال يورثها ال تكون ملن بعده يف داخل الاركة ما هي من الاركة.
 أو ال؟ كإحدى زوجاته ألهنا حرة بوفاته. يعين ال تورث عنه كسائر أمواله ألهنا عتقت بوفاته هل ترث

 طالب: ما ترث.



نعم ألن سبب اإلرث إمنا وجد بعد الوفاة يعين بعد انتقال املال. قال وحدثين مالك أنه بلغه أن عمر بن 
اخلطاب أتته وليدة قد ضرهبا سيدها بنار أو أصاهبا أو أصاهبا فأعتقها نعم إذا اعتدى السيد على الرقيق 

طع شيًئا من أجزائه أو تصرف فيه تصرفًا خيرج عن العادة مما يؤدب به العبيد فإنه يعتق عليه فإنه وضربه أو ق
يعتق عليه كفارة ملا صنع قال مالك األمر اجملتمع عليه عندان أنه ال جتوز عتاقة رجل أنه ال جتوز عتاقة رجل 

الدين من العتق نعم العتق مرغب فيه وفيه عليه دين حييط مباله عليه دين حييط مباله ألن الغرماء أوىل هبذا 
دين ال يعتق فهل له أن يتصدق؟ مدين 

َ
فضل عظيم لكن إبراء الذمة أوىل منه إبراء الذمة أوىل منه إذا كان امل

وعند مال مر به فقري يتصدق عليه واال ما يتصدق يتصدق واال ما يتصدق؟ األصل أال يتصدق لكن إذا  
يف الدين يعين مدين مبآت األلوف ومر به فقري ويف جيبه عشرة أعطاها إايه كانت الصدقة يسرية ال تؤثر 

حىت وال ألف وال ألفني وال مخسة آالف ما يقبله فالشيء  ا؟هذه لو أعطاها الدائن يقبلها واال ما يقبله
م اليسري كما قرر شيخ اإلسالم له أن يتصدق به الذي ال يضر ابلغرماء يذكر قصص عمن ُسجنوا بديون أهن

أحسنوا على من يف السجن أبموال يسرية وأخرجوهم من السجن بدين يسري يعين شخص حبس خبمسة 
عشر مليون فوجد شخص كبري السن مسجون قال ما ابلك اي عم قال مسجون أان مديون قال كم عليك 

 قال عشرة آالف قال هذه عشرة آالف اطلع نعم هذه قصص واقعية ما جيلس علشان، نعم.
 ي يتوسلون ابلقبور...طالب: الل

أعوذ ابهلل أعوذ ابهلل هذا الشرك هذا الشرك األكرب نسأل هللا نسأل هللا العافية يقول األمر اجملتمع عليه عندان 
أنه ال جتوز عتاقة رجل وعليه دين حييط مباله وأنه ال جتوز عتاقة الغالم حىت حيتلم أم أو يبلغ مبلغ احملتلم يعين 

ل أو كانت واجبة يف كفارة صفة الرقبة اليت تُعتق هل يشار  أن تكون مكلفة هل العتاقة سواء كانت نف
 يشار  أن تكون ذكرًا هل يشار  أن تكون سليمة األطراف هل يشار  أن تكون كاسبة؟

 طالب: ................. 
مه شريطة أن تكون مؤمنة لكن إن كانت تتضرر ابلعتق جيزئ عتقها شخص مضيق عليه عجوز عنده ختد

 خيدموهنا ابلبيت صار عليه كفارة أعتقها.
 طالب: بس يلزمه ابلوالء هاحلني؟

 وش لون.
 طالب: مهاه الوالء ملن أعتق؟ 

 الوالء ملن أعتق إيه.
 طالب: ................. 

 الكالم هل جتزئ واال ما جتزئ؟



 طالب: ................. 
م أو يبلغ مبلغ االحتالم يعين يُكلف بغري االحتالم ابلسن طيب اإلمام مالك وال جتوز عتاقة الغالم حىت حيتل

أو ابإلنبات أو ابإلنزال وما أشبه ذلك فمالك يرى يشار  التكليف ومجع من أهل العلم ال يرون التكليف 
وإمنا لو أعتق صبًيا أو أعتق امرأة أو أعتق كبريًا أو صغريًا مما ممن يستفيد من العتق ممن يستفيد من العتق 

ه ال جتوز عتاقة املوىل املوىلَّ عليه يف ماله وأنه ال جتوز عتاقة املوىل  عليه يف ماله وإن بلغ احللم حىت يلي وأن
ماله ألنه صغري يعين عنده مال وعليه ويل ألنه صغري ألنه ميلك عند مالك رمحه هللا وصغري وله ويل يلي أمر 

بلغ احللم حىت يلي ماله يعين يفك عنه احلجر ويتوىل أموال هذا املال ال جتوز عتاقة املوىًل عليه يف ماله وإن 
 نفسه مث يعتق، نعم سم.

 أحسن هللا إليك.
ابب ما جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة حدثين مالك عن هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر 

فقلت اي  -عليه وسلمصلى هللا -بن احلكم عن عمر بن احلكم رضي هللا تعاىل أنه قال أتيت رسول هللا 
رسول هللا إن جارية يل كانت ترعى غنًما يل فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها 

صلى -الذئب فأسفت عليها وكنت من بين آدم فلطمت وجهها وعلي رقبها فأعتقها فقال هلا رسول هللا 
صلى هللا عليه -فقالت أنت رسول هللا  «أان؟ من»فقالت يف السماء فقال  «أين هللا؟» -هللا عليه وسلم

وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد هللا  «أعتقها» -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  -وسلم
صلى هللا -بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن رجل من األنصار رضي هللا تعاىل عنه جاء إىل رسول هللا 

ال اي رسول هللا إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى مؤمنة أعتقها فقال هلا جبارية له سوداء فق -عليه وسلم
أتشهدين أن حممًدا رسول »قالت نعم قال  «أتشهدين أال إله إال هللا؟» -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم-قالت نعم فقال رسول هللا  «أتوقنني ابلبعث بعد املوت؟»قالت نعم قال  «هللا؟
قربي أنه قال سئل أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن الرجل تكون  «أعتقها»

َ
وحدثين مالك أنه بلغه عن امل

عليه رقبة وهل يعتق فيها وهل يعتق فيها ابن زان فقال أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه نعم ذلك جيزئ عنه 
يد األنصاري رضي هللا تعاىل عنه وحدثين مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد عن فضالة عن فضالة بن عب

أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل جيوز له أن  -صلى هللا عليه وسلم-وكان من أصحاب رسول هللا 
 يعتق ولد زان؟ قال نعم ذلك جيزئ عنه.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة جاء التنصيص يف آية النساء يف 
لقتل اخلطأ على اشارا  كون الرقبة مؤمنة هبذا القيد وأطلقت الرقبة يف بقية الكفارات فاجلمهور حيملون ا

املطلق على املقيد فيشارطون اإلميان يف كل رقبة جيب عتقها واحلنفية يعملون ابملقيد يف مكانه وابملطلق يف 



سبب يقول حدثين مالك عن هالل بن مواضعه وأنه ال حيمل املطلق على املقيد عندهم لالختالف يف ال
صلى هللا عليه -أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن احلكم رضي هللا عنه أنه قال أتيت رسول هللا 

فقلت اي رسول هللا إن جارية يل ترعى غنًما يل فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم كأنه اهتمها  -وسلم
ب فأسفت عليها يعين ندم عليها ندًما شديًدا وغضب من ابلتفريط فسأهلا فسألتها عنها فقالت أكلها الذئ

أجل فقدان هذه الشاة وكنت من بين آدم يعين أغضب كما يغضبون وأتصرف كما يتصرفون فلطمت 
وجهها فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ وعلي رقبة أفأعتقها؟ يعين ِعتقها بسبب اللطمة أو بسبب 

 ثالً هل نقول يعتقها؟ وش تقدم معنا؟بسبب آخر؟ بسبب آخر ولذا لو لطمها م
 طالب: إذا أثر يف عضو منها أو...

-نعم نعم شيء خيرج عن املعتاد معتاد التأديب، فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال هلا رسول هللا 
قالت أنت  «من أان؟»فقالت يف السماء فقال  «أين هللا؟»اختربها  «أين هللا؟» -صلى هللا عليه وسلم

يعين ألهنا مؤمنة وهبذا يستدل من يقول أنه ال  «أعتقها» -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا فقال رسول هللا رس
بد أن تكون الرقبة مؤمنة كما جاء يف آية النساء ألنه ما أمره إبعتاقها حىت اختربها ولو كانت النتيجة غري 

فإهنا ال تعتق وحدثين مالك عن ابن شهاب  ذلك ملا قال له أعتقها يعين لو أجابت مبا ال يدل على إمياهنا
صلى هللا عليه -عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن رجاًل من األنصار جاء إىل رسول هللا 

جبارية سوداء فقال اي رسول هللا إن علي رقبة مؤمنة يعين الواجب علي رقبة مؤمنة كأنه نذر أن يعتق  -وسلم
 رقبة مؤمنة هبذا القيد.
 طالب: أو قتل خطأ.

نعم أو قتل خطأ املقصود أهنا مؤمنة وهبذا جييب احلنفية عن احلديث السابق أنه من وصفها أهنا مؤمنة 
وحينئٍذ ال جيزئ إال ما حتقق فيه الوصف إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها يعين اختربها 

أتشهدين أن »فقالت نعم قال  «أال إله إال هللا؟تشهدين » -صلى هللا عليه وسلم-فقال هلا رسول هللا 
عليه الصالة -قالت نعم فقال رسول هللا  «أتوقنني ابلبعث بعد املوت؟»قالت نعم قال  «حممدا رسول هللا؟

جاءت ابلشهادتني ودخلت يف اإلسالم هبذا وقد تكون دخلت قبل ذلك أو يف هذا  «أعتقها» -والسالم
أمرت أن أقاتل الناس حىت »شر  الذي أو ابلوصف الذي يدخله يف اإلسالم الوقت املقصود أهنا جاءت ابل

صلى هللا -قالت نعم فقال رسول هللا  «أتوقنني ابلبعث بعد املوت؟»قالت نعم قال  «يقولوا ال إله إال هللا
هذا جيعل السؤال يف مثل هذه الظروف يتجه يف األمور اليت يغلب على الظن أن  «أعتقها» -عليه وسلم

قالت  «من أان؟»فقالت يف السماء قال  «أين هللا؟»الشخص ينكرها أو ختفى عليه فالسؤال األول قال 
أنت رسول هللا نعم أعتقها يكفيها هذا ألنه يتوقع أهنا ال تدري أين هللا؟ فسأهلا فأجابت ابجلواب الصحيح 



يقرر مبا كان يعتقده سابًقا لينفيه وقل مثل هذا فيمن أراد أن يسلم من أهل امللل أو يتوب من أهل املذاهب 
 -صلى هللا عليه وسلم-أو ينكره سابًقا فيثبته قال أتوقنني ابلبعث بعد املوت قالت نعم فقال رسول هللا 

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ال شك أنه اتبعي وأن رجالً من األنصار جاء إىل رسول  «أعتقها»
فهي مرسلة وعلى كل حال املرسل عند اإلمام مالك صحيح كأيب حنيفة،  هللا هذا حيكي قصة مل يشهدها

 نعم.
 طالب: ................. 

ال ال ما يلزم ال، كان عليه، وحدثين مالك أنه بلغه عن املقربي أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون 
الزان إذا ولد بني املسلمني فهو مسلم عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زان فقال أبو هريرة نعم ذلك جيزئ عنه ابن 

فهو مسلم وأهل العلم ال حيملون ولد الزان شيًئا مما اقارفه والداه حىت ينصون على أن إمامته صحيحة ومر 
 بكم يف الزاد وغريه من كتب الفقه تصح إمامة ولد الزان واجلندي إذا سلم دينهما.

 طالب: ................. 
 أمه حريًة ورِقاً.أمه هو يتبع أمه يتبع 

 طالب: ................. 
أمه أمة زنت فهو يتبعها أمه أمة زنت فولدت من الزان فهو يتبع أمه حرية ورقا وحدثين مالك أنه بلغه عن 

أنه سئل عن الرجل تكون  -صلى هللا عليه وسلم-فضالة بن عبيد األنصاري وكان من أصحاب رسول هللا 
تق ولد زان قال نعم ذلك جيزئ عنه ذلك جيزئ عنه ألنه مسلم مولود بني عليه رقبة هل جيوز له أن يع

مسلمني وإن كانت وإن كان سبب الوالدة حمرًما وعلى كل حال يطرح مثل هذا يف مثل هؤالء الذين ال 
يعرف هلم نسب وجيمعون يف أماكن مثاًل وجيمع هلم من الزكوات والصدقات وينفق عليهم ويعلمون ويربون 

ضهم من بعض ويسأل كثري من الناس هل الصدقة عليهم أفضل أو على األيتام الذين عرفت ويزوج بع
أنساهبم الصدقة على األيتام والعناية هبم وكفالة األيتام أمر جاء مرغب يف الشريعة لكن هذا أبوه الذي 

هو دون الطرفان الذين سبب وجوده موجودان فهل يصح أن يقال هؤالء أيتام؟ اليتيم من مات أبوه و 
التكليف هؤالء ليسوا أبيتام حكًما لكن هل النفقة عليهم وكفالتهم أوىل من األيتام أو دون األيتام الذين 

 جاءت فيهم النصوص الصحيحة الصرحية.
 .يقاربونطالب: أوىل عاد لكن لعلهم 

 ال، بعض بعض الناس يقول أوىل.
 .٨٨املائدة:  ژ ٹ ٹ ٹ ژطالب: ألنه من ابب قول هللا عز وجل 

 طالب: ................. 



 نعم يقول بعضهم أن هؤالء أوىل من األيتام ألن اليتيم له عم وله أخ وله خال وله قريب هذا ما له أحد.
فهذا سواء أحياها احلياة   ٨٨املائدة:  ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژطالب: هو من ابب قول هللا 

 املعنوية أو احلسية.
 ولد فقري بني أبوين موجودين هل حكمه حكم اليتيم؟ ال أان أسأل عن مثل هذا أنت تصور 

 طالب: ................. 
 ال، هذا ما له أقارب وال عم وال خال وال أحد، اليتيم له جد مثالً هل مثل هذا؟

 طالب: ................. 
ذاك له عم بل السؤال وش املانع أن يكون من قياس األوىل؟ فيه قياس األوىل الشرع هذا ال يعرف له قريب 

 له أعمام له أخوال.
 طالب: ................. 

هو إذا الكالم على فيما إذا عرف أن أبوه قد مات هذا ليس له أب ابلكلية هذا هذا يتيم حقيقة وحكًما 
هذا يتيم حقيقة وحكًما ليس له أب وال ينسب إليه فإن مل يكونوا أشد حاجة والصدقة عليهم أفضل من 

 دونه. األيتام فليسوا
 طالب: ................. 

إًذا هم من األصل ما مسوا، هم من األصل ما مسوا مث بعد ذلك يسمون أبمساء ال تنتهي إىل قبيلة أو إىل إمنا 
 قد ينسبون إىل البلد قد ينسبون إىل أبمساء ال تنتهي.

 طالب: ................. 
 .مثل كفالة اليتيم ما ختتلف مثله إن شاء هللا، نعم

 أحسن هللا إليك.
ابب ما ال جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة حدثين مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن أن عبد هللا بن عمر رضي 
هللا عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشارى بشر  فقال ال قال مالك رمحه هللا تعاىل وذلك أحسن ما 

تقها فيما فيما وجب عليه بشر  على أن يعتقها ألنه إذا مسعت يف الرقاب الواجبة أنه ال يشاريها الذي يع
فعل ذلك فليست برقبة اتمة ألنه يضع ألنه يضع من مثنها للذي يشار  من عتقها قال مالك وال أبس أن 

ال جيوز أن  الواجبة أنهيشاري الرقبة يف التطوع ويشاري أن يعتقها قال مالك إن أحسن ما مسع يف الرقاب 
 وال يهودي وال يعتق فيها مكاتب وال مدبَر وال أم ولد وال معتق إىل سنني وال معتق إىل يعتق فيها نصراين

سنني وال أعمى وال أبس أن يعتق النصراين واليهودي واجملوسي تطوًعا ألن هللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه 
يت ذكر هللا يف الكتاب فال يعتق فاملن الَعتاقة قال مالك فأما الرقاب الواجبة ال ))فإما منا بعد وإما فداء((



فيها إال رقبة إال رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك يف إطعام املسكني يف الكفارات ال ينبغي أن يطعم فيها إال 
 املسلمون وال يطعم فيها أحد على غري دين اإلسالم.

غه أن عبد هللا بن عمر يقول رمحه هللا ابب ما ال جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة قال حدثين مالك أنه بل
سئل عن الرقبة الواجبة هل تشارى بشر  فقال ال يعين بشر  أن يعتقها وال شك أنه هبذا الشر  ينزل من 
قيمته الشيء الكثري ينزل من قيمتها الشيء الكثري إذا اشار  أن يعتقها نزل من قيمته وقال مالك وذلك 

ذه املسألة لو ذهب شخص أُعطي ليؤمن مكتبة أحسن ما مسعت يف الرقاب الواجبة يعين قريب من ه
ملسجد فذهب إىل املكتبات وقال نريد أن قال بكم هذا الكتاب قال مبائة قال إذا كان ملسجد إذا كان 
ملسجد قال بنصف القيمة قال بنصف القيمة فيشاريها لنفسه مث يضعها يف املسجد بقيمتها ألنه يقول 

شيء هذا يفعله بعض من يتصرف يقول قيمتها مائة أشاريها  لمت املسجد وال سويتظقيمتها أان ما 
وأبيعها على املسجد بقيمتها ما أزيد عليها مائة هناك تصرفات تقرب من هذا التصرف وجب عليه رقبة 
سأل عنها قالوا مائة ألف قال بشر  أن أعتقها أو اشارطوا عليه أن يعتقها بنصف القيمة اآلن البلدان اليت 

ذا يبيعون الرقبة بشر  العتق بعشر القيمة ملاذا؟ ألنه ال يلبث أن يرجع إليهم ال يلبث أن فيها شيء من ه
يرجع إليهم وقد يكون البائع هو األب فمثل هذه الشرو  ال شك أن هلا أثر يف القيمة يقول أان أشاري 

ال شك أن مثل هذا ال جلهة خريية أان أفعل أان أترك مث ينزل له من القيمة ولو كان يريد أن يشاري لنفسه 
جيوز هذا من أكل أموال الناس بغري حق يقول أان طالب علم وحكم حيكم املسجد وش املانع؟ يارخصون 
بعض اإلخوان يارخص يقول وش الفرق املسجد ليقرأ طالب العلم وأان طالب العلم خله يبيعه علي بنصف 

ذا قال مالك وذلك أحسن ما مسعت يف الرقاب القيمة مثل هذا ال جيوز له حبال ال جيوز له أن يصنع مثل ه
الواجبة أنه ال يشاريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشر  على أن يعتقها ألنه إذا فعل ذلك فليست برقبة 
اتمة ألن الذي حسم من من قيمتها بشر  العتق له نصيب منها أنت اشاريتها بنصف القيمة ما لك إال 

عن النصف العتق أمر وصف ملحوظ فالرقبة مشاركة بني الطرفني ألنه إذا  نصفها النصف الثاين للذي تنازل
فعل ذلك فليست برقبة اتمة ألنه يضع من مثنها للذي يشار  من عتقها قال مالك وال أبس أن يشاري 
الرقبة يف التطوع يشار  عتقها نعم يتساعدون على التطوع ما فيه مانع وال مانع أن تشاري كتاب ملسجد 

ف القيمة ويتنازل صاحبها عن نصف القيمة بشر  أن يوضع يف املسجد هذا ال إشكال فيه تدفع نص
ألنك حمسن متربع متطوع فالذي أييت منك كله خري إن شاء هللا ويشار  أن يعتقها قال مالك إن أحسن 

يعتق مكاتب ما مسع يف الرقاب الواجبة أنه ال جيوز أن يعتق فيها نصراين وال يهودي ألن اإلميان شر  وال 
وال مدبر مكاتب وال مدبر يعين هو يف األصل املدبر معتق معتق يعين يف النهاية إذا مات سيده ُمعتق فليس 
برقبة اتمة وكذلك املكاتب الذي دفع بعض النجوم ليس برقبة اتمة وال أم ولد ألن هذه مآهلا إىل العتق ألنه 



 يعين إذا جاء أنت اخدمين مخس سنوات إذا انتهت أعتقها ولدها وال معتق إىل سنني وال معتق إىل سنني
أنت حر مثاًل فمثل هذا ال يصح ألنه مثل املدبر، وال أعمى وال أعمى وهذا على رأيه يف اشارا  السالمة 
يف كل شيء مع التكليف هذا رأي مالك وأما غريه فال يرون أبًسا إبعتاق األعمى إذا كان يستطيع أن 

فسه ولغريه وال أبس أن يعتق النصراين واليهودي واجملوسي تطوًعا ألن هذا من يعيش مع العتق ويكتسب لن
ابب اإلحسان واإلحسان ال ميتنع يف مثل هؤالء إذا كانوا ممن جاء عنهم أنه ال أبس أن نربهم تطوًعا ألن 

ن يسلموا قبل أن فاملن الَعتاقة يعين ولو كان قبل أ  ٤حممد:  ژ ک ک ک ک ڑ ژهللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه 
يسلموا قال مالك فأما الرقاب الواجبة اليت ذكر هللا يف الكتاب فإنه ال يعتق فيها إال رقبة مؤمنة للتنصيص 
على ذلك ومحل املطلق على املقيد يف هذه الصورة هو الراجح عند اجلمهور قال مالك وكذلك يف إطعام 

م فيها إال املسلمون يعين ال جتزئ ال جتزئ الكفارة املساكن يف الكفارات يعين الواجبة ال ينبغي أن يطع
الواجبة أن تدفع إىل غري املسلم وال الفطرة وال غريها وال يطعم فيها أحد على غري دين اإلسالم ألن هذه 

 أمور فرضت للمساكني من املسلمني.
 أحسن هللا إليك.

نصاري أن أمه أرادت أن توصي مث ابب عتق احلي عن امليت حدثين مالك عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األ
 أخرت ذلك إىل أن تصبح فهلكت وقد كانت مهت أبن تعتق فقال عبد الرمحن فقلت للقاسم بن حممد

صلى هللا عليه -أن أعتق عنها فقال القاسم إن سعد بن عبادة رضي هللا تعاىل عنه قال لرسول هللا  أنفعها
وحدثين  «نعم» -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ف -وسلم

مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال تويف عبد الرمحن تويف عبد الرمحن بن أيب بكر يف نوم انمه فأعتقت عنه 
رِقااًب كثرية قال مالك وهذا أحب ما مسعت  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة رضي هللا تعاىل عنها زوج النيب 

 إيل يف ذلك.
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب عتق احلي عن امليت انتفاع امليت مبا يتقرب به احلي إىل هللا جل وعال نعم 

مث يهديه ثوابه أو ينويه عنه تقدم ذكره وأن الصدقة جُممع عليها والدعاء جممع عليه واحلج يقبل النيابة وغري 
ع ما يتقرب به إىل هللا جل وعال يصل عند ذلك من العبادات إن إهداء الثواب يف مجيع العبادات يف مجي

اجلمهور عند اجلمهور وأما ابلنسبة للصدقة والعتق وما أشبه ذلك فأمره واضح إذا أعتق عن أمه أعتق عبًدا 
ونوى الثواب ألمه أو قال هذا عتق عن أمي سواء كان قد وجب على أمه كفارة أو مل جيب عليها شيء 

عاىل قال حدثين مالك عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري أن أمه تطوع فإن هذا يصل إن شاء هللا ت
أرادت أن توصي مث أتخرت مث أخرت ذلك إىل أن تصبح فهلكت يعين ماتت فجأة وقد كانت مهت أبن 
تعتق فقال عبد الرمحن قلت للقاسم بن حممد القاسم أحد الفقهاء السبعة القاسم بن حممد بن أيب بكر 



إن أمي  -صلى هللا عليه وسلم-نها؟ فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول هللا أينفعها أن أعتق ع
اجلواب ابلنص وهكذا  «نعم» -صلى هللا عليه وسلم-هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول هللا 

كان واضح ينبغي أن يكون املفيت إذا كان حيضره نص يف املسألة يذكره إما داعًما لقوله أو يقتصر عليه إذا  
إين أمي هلكت فهل  -صلى هللا عليه وسلم-عند السائل وهنا السائل يفهم إن سعد بن عبادة قال للرسول 

قال وحدثين مالك عن  الصورة واحدة «نعم» -صلى هللا عليه وسلم-ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول هللا 
فإذا هو ميت فأعتقت  ها يعين فجأة أيقضو حيىي بن سعيد أنه قال تويف عبد الرمحن بن أيب بكر يف نومة انمه

رقااًب كثرية يعين هو أخوها وبينهما من األلف والود واحملبة يف  -صلى هللا عليه وسلم-عنه عائشة زوج النيب 
هللا ما بينهما فأعتقت عنه رقااًب كثرية ويصل هذا إن شاء هللا تعاىل قال مالك وهذا أحب ما مسعت إيل يف 

 الديه أو عن قريبه أو عن حمبوبه فإنه يصل، نعم.ذلك فمن أعتق عن و 
 أحسن هللا إليك.

ابب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزان حدثين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
سئل عن الرقاب  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا تعاىل عنها زوج النيب 

وحدثين  «أغالها مثًنا أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها» -صلى هللا عليه وسلم-ل فقال رسول هللا أيها أفض
 مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أنه أعتق ولد زان وأمه.

ل يدل ما يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزان أورد هذه الارمجة وه
أورده حتتها عليها أو هناك فرق بني الارمجة واملارجم عليه؟ فضل عتق الرقاب يعين فضل عتق الرقاب يعين ما 
فيه من أجر واملفارض أن يورد حتت هذه الارمجة النصوص اليت تدل على فضل العتق قال حدثين مالك عن 

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -وسلمصلى هللا عليه -هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب 
سئل عن الرقاب أيها أفضل أيها أفضل؟ فأفعل التفضيل األصل فيها أهنا جتمع بني أمرين يف وصف يفوق 
أحدمها اآلخر يف ذلك الوصف فالفاضل واملفضول كالمها له فضل وهذا وجه املناسبة بني اخلرب والارمجة أيها 

-والسؤال كاملعادي يف اجلواب فكأنه قال  «أغالها مثًنا» -هللا عليه وسلم صلى-أفضل؟ فقال رسول هللا 
أفضلها أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها يعين إذا جادت نفس اإلنسان مبا يتقرب به  -صلى هللا عليه وسلم

إىل هللا جل وعال وحبث عن أفضل وأغلى ما ما يوجد ال شك أن هذا يدل على صدق يف الداينة وبرهان 
على ما يدعيه أما يتيمم اخلبيث األقل ويتصدق به أو ينفق منه يف سبيل هللا أو يعتق منه مثل هذا ال شك 
أنه أقل لكن الذي جتود نفسه لألنفس واألغلى ال شك أن هذا برهان على قوته إميانه وجتد مثاًل بعض من 

ال الطائلة يعين يف حدود ما شرع يتعرضون ملثل هذه األمور جتد شخص يعمر مسجد مثاًل وينفق عليه األمو 
هللا جل وعال وال خيرج يف ذلك عن السرف وال إىل الزخرفة املنهي عنها جتد مثل هذا يبذل األموال الكثرية 



قد يشاري األرض بداًل من أن يشاري ابأللوف يشاري ابملاليني ألن هذا املكان الغايل عند أهله حباجة 
األرض قال وهللا هذه غالية ما ميكن أن تعمر مسجد هذا موقع ماسة إىل مسجد وكل من سأل عن هذه 

اساراتيجي يصلح حمل جتاري يصلح سوق جتىب منه األموال فال شك أنه إذا دفعت هذه األموال مبثل هذه 
املشروعات ال شك أن هذا أفضل من غريه يعين بني أن تذهب إىل إىل موقع املار فيه مبائة رايل وبني أن 

املار فيه أبلف رايل ألن هذه أغلى عند أهلها ومع ذلكم كلما ازدادت احلاجة إىل مثل هذا  تذهب إىل موقع
املنفقة الذي هو املسجد كلما ازدادت احلاجة إليه كان أفضل وإن كان أقل ألن األمور تتفاوت ابعتبارات 

ء واحد قال مادام ما هو ابعتبار واحد يعين لو جاء شخص وعمر مسجد يف حي راقي وكلفه املاليني مث جا
األغلى أان بعمر جبنب هاملسجد ألنه غايل قالوا رح احلي الثاين ما فيه مسجد وبعشر القيمة نقول أيهما 

 أفضل؟ الثاين بال شك ألن هذه اعتبارات ال بد من مراعاهتا فليس هذا اخلرب على إطالقه.
 طالب: ................. 

 -صلى هللا عليه وسلم-ثة هلا ما حُيتف هبا فقال رسول هللا نعم املقصود أن مثل هذه األمور كل حاد
طي ب لو قال أان حبج ومادام الثمن والقيمة واالرتفاع وكثرة البذل له وقع  «أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها»

يف هذه العبادات وهو أفضل قال هناك محلة مبائة ألف أان أدفع مائة ألف محلة خبمسة آالف ال اي أخي 
 ه للمساكني هل نقول ألهنا أغال هي أفضل عند هللا جل وعال.خل هذ

 طالب: ................. 
ال يلزم ال أبًدا أبًدا ألن هذا الكالم هذا ليس على إطالقه أيًضا أييت مسألة األضحية يف األضحية جتد مثالً 

ما أشبه ذلك جتد خروف طيب من كل وجه لكن مثنه أقل من خروف خيتلف عنه إما بلون أو بفصيلة أو 
مثاًل خروف جندي وزنه عشرين كيلو مثاًل أبلف وجتد من نوع آخر أنفع للفقراء واملساكني وزنه مخسني  

 كيلو أو أكثر أبقل من هذه القيمة أيهما أفضل؟ 
 طالب: ................. 

أقرنني مثينني يف رواية ملا ضحى بكبشني  -عليه الصالة والسالم-األنفع للفقراء األنفع للفقراء يف تضحيته 
 مسينني أيهما أوىل أن يكوان مسينني أو مثينني؟

 طالب: ................. 
 ألن هذا أنفع للفقراء.

 طالب: ................. 
 إيه معروف.

 طالب: ................. 



 أطيب اللحم نعم.
 طالب: ................. 

اهتا وينظر فيها يف مثل هذه األمور حظ املستفيد اللي هو على كل حال هذه االعتبارات ال بد من مراع
 املسكني.

 طالب: ................. 
أنت تقول ما يوكل ابعتبار أنت اعتدت على شيء لكن هؤالء الفقراء بدل ما تعطيه واحد عطه اثنني عطه 

 ثالثة.
 طالب: ................. 

قيمة ال ال ما يلزم لكن مع ذلك مع طيب النفس أهم ال ما هو املسألة حبيث يستغفل ويضاعف عليه ال
شيء طيب النفس قصة حصلت لشخص اشارى أضحية هالكالم ميكن من عشرين سنة بسبعمائة رايل 

شخص وهو يقوده قال هذه اشاريناها للوالد مببلغ كذا وطيبة وكذا قال ما شاء هللا هذه  انهي فلقيهخروف 
رايل دين قال احلقه اآلن سبحان هللا جتد  مخسميةن أان أطلب الوالد انهية ميكن ما جاء السوق مبثلها لك

نفسك ابألضحية املستحبة والدين الذي معلق به الوالد تقول هذا الكالم ال شك أن مثل هذه األمور ال 
 بد من مالحظتها ومراعتها واملسألة مسألة أولوايت فالفرض مقدم على املستحب.

 طالب: ................. 
 ن؟وي

 طالب: ................. 
 ال إذا عينت األضحية لزمت.
 طالب: ................. 

 من غريها نعم.
 طالب: ................. 

أو يسعى يف السداد إذا كان ال يستطيع، وحدثن مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أنه أعتق ولد زان 
 وأمه وهذا صلته ابلباب الذي قبله.

 لى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وهللا أعلم وص
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 والوالء كتاب العتق –الموطأ شرح: 

 ووالء السائبة ميراث باب - الوالء ميراث باب -باب جر العبد الوالء إذا أعتق  -باب مصير الوالء لمن أعتق 
 والنصراني اليهودي أعتق من

 لخضيرالشيخ: عبد الكريم ا
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب مصير الوالء لمن أعتق:

صلى هللا عليه - النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني
 فقالت ،فأعينيني أوقية عام كل في ،أواق تسع على أهلي كاتبت إني :فقالت بريرة جاءت: "قالت أنها -وسلم
 ..أحب.إني  :عائشة

  أحب إن
 أحسن هللا إليك. 

 ،ذلك لهم فقالت ،أهلها إلى بريرة فذهبت ،فعلت والؤك لي ويكون  ،عددتها عنك لهم أعدها أن أهلك"إن أحب 
 قد إني :لعائشة فقالت ،جالس -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أهلها عند من فجاءت ،عليها فأبوا

 فسألها ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك فسمع ،لهم الوالء يكون  أن إال علي فأبوا ذلك عليهم عرضت
 لمن الوالء فإنما ،الوالء لهم واشترطي خذيها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،عائشة فأخبرته
 :قال ثم ،عليه وأثنى هللا فحمد الناس في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قام ثم ،عائشة ففعلت ((أعتق

 فهو هللا كتاب في ليس شرط من كان ما ،هللا كتاب في ليست شروطا   يشترطون  رجال بال فما :بعد أما))
ن ،باطل نما ،أوثق هللا وشرط ،أحق هللا قضاء ،شرط مائة كان وا   ((.أعتق لمن الوالء وا 

 -لى عنهارضي هللا تعا- عائشة أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني
 هللا لرسول ذلك فذكرت ؟لنا والءها أن على نبيعكها :أهلها فقال ،تعتقها جارية تشتري  أن أرادت المؤمنين أم
 ((.أعتق لمن الوالء فإنما ،ذلك يمنعنك ال)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-



 جاءت -انهرضي هللا تعالى ع- بريرة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 أهلك أحب إن" :-ارضي هللا تعالى عنه- عائشة فقالت المؤمنين أم -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة تستعين

 لنا". والؤك يكون  أن إال ،ال :فقالوا ،ألهلها بريرة ذلك فذكرت ،فعلت وأعتقك ،واحدة صبة ثمنك لهم أصب أن
صلى هللا عليه - هللا لرسول ذلك ذكرت -الى عنهرضي هللا تعا- عائشة أن عمرة فزعمت :سعيد بن يحيى قال

 ((.أعتق لمن الوالء فإنما ،وأعتقيها اشتريها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،-وسلم
صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني

 .هبته وعن الءالو  بيع عن نهى -عليه وسلم
نما ،يجوز ال ذلك إن :شاء من يوالي أنه على سيده من نفسه يبتاع العبد في -رحمه هللا- مالك قال  الوالء وا 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ألن ؛ذلك جاز ما شاء من يوالي أن لمواله أذن رجال   أن ولو ،أعتق لمن
 جاز فإذا ،هبته وعن ،الوالء بيع عن -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول ونهى ،((أعتق لمن الوالء)) :قال

 هبة. فتلك شاء من يوالي أن له يأذن وأن ،له ذلك يشترط أن لسيده
 فتلك الهبة.

 .الهبةفتلك 
 أحسن هللا إليك.

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب مصير الوالء لمن أعتق.

 :-رحمه هللا-قال 
رضي هللا تعالى - -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني"

بوها، فعلوا ذلك، بل كات ..بريرة هذه كانت موالة لقوم من األنصار، أرادوا "فقالت بريرة جاءت: "قالت أنها -عنها
المساعدة، تسع أواق  -ارضي هللا تعالى عنه-الحديث، وعرضت على عائشة كما في كاتبوها على تسع أواق 

كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة،  منجمة
ثم دفعتها عائشة وصار الوالء لها في  ،ي أول األمرويكون الوالء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها ف

بالمكان  -عليه الصالة والسالم-النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي 
عن عائشة في قصة اإلفك، ويتصدق عليه وهي في بيت  -عليه الصالة والسالم-المعروف، حيث سألها النبي 

وجد لحما  في  -عليه الصالة والسالم-، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -والسالمعليه الصالة -النبي 
 .عليها صدقة، ولنا هدية(( ))هيالبرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: 

د كذلك المقصود أنها دخلت في بيت النبوة، وصار لها شأن، وهي موالة، فالنسب ال يقدس صاحبه، كما أن البل
وبهذا يرتفع، فمن بطأ به  ا  وعمال  فعلى اإلنسان أن يهتم لدينه علم ،كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء



والتزكية إنما تطلب من  !يرة موالة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنينر عمله لم يسرع به نسبه، هذه ب
 الزكي، العدل، الثقة.
هذه المكاتبة، األصل فيها أنها تكون  "أوقية عام كل في ،أواق تسع على أهلي كاتبت إني"جاءت بريرة فقالت: 

يعني  "عنك لهم أعدها أن أهلكعائشة: "إن أحب  فقالت ،فأعينيني"، ومقادير يتفق عليها منجمة على آجال
ئشة تقصد اإلرث ما الفائدة من الوالء؟ هل عا "والؤك ليك لي، أو يكون ؤ وال ويكون  ،عددتها"عها حاال ،فدأ

المترتب على الوالء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الوالء لي، 
ب بيع قالوا: ال، الوالء لنا، فأيهما المعتق حقيقة  الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ ألن المكات  

جد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوات تحررت، الوالء لمن؟ وشراء المسألة، لكن لو لم يو 
 نعم؟

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 اشترت نفسها؟هي  ؟حكمها حكم األحرار ما في والء :يعني هل فيه والء أو نقول

 طالب:......
 هاه؟

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 ؟أو ال والء لها كاألحرار حيثية، لكن يبقى أنه هل لها والءرار من هذه الهي حكمها حكم األح

ترجع ، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، المكاتب رق ما بقي عليه درهم
مكاتبة ن اللوالء في حال المكاتبة أو نقول: إولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في ا رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئا  

 ؟وأعتقت نفسها؟ فال والء ألحد اشترت نفسها
، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا ةخاص بالكتاب -إن شاء هللا تعالى-في باب سيأتي 

الكالم في المكاتبة غير المعارضة، تابة فال كالم في مثل هذا الحديث، تعارض اإلنعام بالعتق دون مقابل مع الك
 .-إن شاء هللا تعالى-سيأتي  وهذا

"فأبوا ويأخذون القيمة ويبون الوالء،  ،يبي يكاتبون  "عليها فأبوا ،ذلك لهم فقالت أهلها إلى بريرة فذهبت"فعلت، 
 عرضت قد إني :لعائشة فقالت جالس -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أهلها عند من فجاءت عليها،
يقول: ما  "فسألها ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك فسمع ،لهم ءالوال يكون  أن إال فأبوا ذلك عليهم
 لهم واشترطي خذيها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" بالواقع عائشة فأخبرته ما الخبر؟ ؟القصة
 عيهبيده ولده الحر، فجاء شخص يد ، يعني كأن شخصا  ا االشتراط ال يغير من الواقع شيئا  ألن هذ (("الوالء



ال ما يتغير؟ ما يتغير، ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، ال ي غير من الواقع وغلبه عليه، يتغير الحكم وا 
 ؛ ألن الوالء لحمة كلحمة النسب، ال يتنازل عنه على ما سيأتي.شيئا  

مثال : إن هذا فيه قد يقول قائل  "عائشة ففعلت ((أعتق لمن الوالء فإنما ))خذيها واشترطي لهم الوالء،"فقال: 
ولو علموا حقيقة الحال ما خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الوالء لهم، ثم تبين أن الوالء لغيرهم، 

، وال قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة كاتبوها
 وحكمه؟ -جل وعال-وتنكيل لمن خالف شرط هللا 

منطوقه أن من أعتق له الوالء على أي وجه  "))خذيها واشترطي لهم الوالء، فإنما الوالء لمن أعتق((قال: "
إن شاء هللا -كان العتق، سواء  كان تبرر أو كفارة، نعم، لكن مفهومه أن المكاتب ال والء له، وهذا سيأتي 

 .-تعالى
 هللا فحمد الناس في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قام ثمففعلت عائشة،  "))فإنما الوالء لمن أعتق((

وهذه أيضا  ثبتت عنه  (("بعد أما)) :قال ثم" في الخطب -عليه الصالة والسالم-كما هي عادته  "عليه وأثنى
 ))فما بال رجال (أما)الفاء واقعة في جواب  "((رجال بال فما"))أما بعد: في أكثر من ثالثين خطبة، أنه يقول: 

ما  :بالتلميح ال بالتصريح، ما قال -عليه الصالة والسالم-هذه خطبه  ((؟هللا كتاب في ليست وطا  شر  يشترطون 
بال فالن، أو آل فالن فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فال يشهر بالناس على 

مرة ومرتين وثالث، ومع ذلك طب عنهم المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤالء القوم أصروا وعاندوا، وخ  
ال ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم عالج إال  أصروا على خطأهم، وال يفيد فيهم إال التصريح والتشهير، يصلح وا 

يعني هل هذا أسلوب  ))ما بال رجال((يقول:  -عليه الصالة والسالم-أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي 
فكيف  ،ألنه هو الذي فضح نفسه ؟اهر هذا ال يفيد فيه مثل هذا الكالممطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المج

نعم؟ نعم إذا كان ال يرتدع إال بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثالث، ويزداد إصرار وتعنت  ؟يستر عليه
 ؟نعم ؟فما المانع

 طالب:......
وقع قضية وصار لها صدى في جهة ل وهلة هذا ال داعي للتصريح، نعم لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أو 

من الجهات في حالق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثالث، وتدخل أناس، المقصود 
يشير –قال: إن فالنا  هذا  -وهو عضو حسبة- لناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب، وعجز ا..أنه أصر على

ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر  .. إلى آخره، فصارت قضية.يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا -إليه
يعني ما في إشكال، وهذا أيضا  الذي شهر به نقل؛ ألن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه 

الحق معك يا  :ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير ال ينبغي مثال ، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول
حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤالء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني  عضو الهيئة

أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم  ،هل الستر عالج دائم غير الخطبة مثال ،منها رجال الحسبة، في 
يما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع والستر المطلق ال س ؟قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه

الستر فال بد من الكشف، ال بد  د  ج  عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من األمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم ي  



، نعم على ..على غير ))من ستر مسلما  ستره هللا في الدنيا واآلخرة((من اإلشهار، وأهل العلم يحملون حديث: 
ابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة ال مانع من الستر عليه، بل هذا هو األصل، لكن إذا غير صاحب السو 

، تكرر على هذا المنكر، وال يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ..كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في
 ؟ولغيره، وما شرعت الحدود إال من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم

 ب:......طال
َن اْلُمْؤِمِنيَن{ ال،  ال بد من هذا، هذا أمر؛ ألن بعضهم يقول: إن مثل  [( سورة النااور0)]}َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِِ

هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة 
اربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، ذكر الفاحشة من أجل مح

وهذا ال يجوز بحال، ال يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة 
 ال فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس االستدالل.

نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا االستدالل بالنص، 
 هذا ال يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ؟من يحبه؟ نعم

إال إذا كان ذكرها في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم  ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس
في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفالني كذا وكذا، وفي 
 المجلس من يلتقط مثل هذا الكالم فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.

 طالب:......
يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع أو كانت أمرا  خفي ويسير 

 مرتكبها.
يعني  ((هللا كتاب في ليس شرط من كان ما))أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا  ليست في كتاب هللا، 

نما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.  في حكمه، وليس المراد به القرآن، وا 
يعني الناس في عقودهم (( باطل فهو هللا كتاب في ليس)) ((باطل فهو هللا كتاب في ليس شرط من كان ما))

جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة أال يسافر بها زوجها، هذا  :يستحدثون شروط، هل نقول
 في كتاب هللا هذا الشرط؟

 طالب:......
ال ليس بباطل؟   إذن باطل وا 

 ب:......طال
 ؟نعم

 ؟......المقصود طالب: ليس المقصود
 ((باطل فهو هللا كتاب في ليس))

 طالب:......
 ؟نعم



 طالب:......
 ؟مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعمكيف مفهوم؟ 
 طالب:......

 ه فهو باطل.هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب هللا وال في سنة رسول
 طالب:......

معناه حكم  ))ليس في كتاب هللا((أو ما استنبط من النصوص؛ ألن في  ،ليس في حكمه المستند إلى النصوص
))المسلمون على هللا، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، 

ن))فهو مأخوذ من كتاب هللا  ((أو حرم حالال   ا  ))إال شرط أحل حراميعني  شروطهم(( يعني  ((شرط مائة كان وا 
 يعني حكم هللا أحق من حكم الناس، ((أحق هللا قضاء))لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه ال قيمة له، 

نما ،أوثق هللا وشرط)) يعني يترتب عليه النصرة، واالعتراف بالفضل للشخص المعتق،  ((أعتق لمن الوالء وا 
 كل هذا إنما يكون لمن أعتق.واإلرث، 

 :-رحمه هللا-قال 
 "المؤمنين أم عائشة أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني"

 طالب:......
 عقوبة له. ،إيه

 .......طالب: هل يجوز
لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز 

قه آلحاد الناس الذين ال يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؛ ألن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، تطبي
وأراد تطبيق مثل هذا ال، لكن إذا كان  ،ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو

اجحة، يعني هل يتصور أنهم النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فال شك أن هذه مصلحة ر 
 وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا األمر تكرر مرارا ، وأنهم بلغهم هذا الحكم.؟ يشترطون مرة ثانية

 ...وسلم اللهم صل
ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة  ،ويأخذ منه بربا ،يقول: قد يتحايل بع  الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربانعم، 

 ؟ه إال رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنةمحرمة وليس ل
 .اللعنة استحقها بمجرد العقد
وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطيا  بذلك النصوص الدالة على  ،وأقدم على العقد بطوعه

 عون.تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب هلل ورسوله، وأن آكله وموكله مل
فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع المبلغ كامال ، وتفوت على الطرف اآلخر فال يستحقها؛ ألنه 

 ؟أخذها بعقد باطل، فليس له إال رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعا ، وليست مما معنا أبدا ، نعم
 طالب:......



لها أن تشترط عليه أال يتزوج عليها، مسألة اشتراط أال يسافر  ))المسلمون على شروطهم(( عند الحنابلة لها ذلك
للزوج أن يسافر بزوجته؛ ألن له القوامة  [( سورة القصص07)] }َوَساَر ِبَأْهِلِه{ا قد مرت باألمس في التفسير به

سفر  عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا األصل له أن يسافر بها إال
وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء أن يسافر بنفسه فضال  عن زوجته،  محرم؛ ألن هذا مستثنى شرعا ، ال يجوز

إلى بلد  المرضي من كل وجه، إال أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت
، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفء ءعلى من رد الكفألنه جاء الوعيد  الزوج مبرر لرده وهو كفء؟

ال، يعني إلى..، ن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج : إال نقول بهذا العذر؟
افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثال ، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: ال أريد أن أبعد عن 

في هذه  ءلها يقولون: ال نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو ال يكفي؟ الذي يرد الكفهلي، وأه
 ؟الصورة آثم

 طالب:......
إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بال إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان  ال

 ي القصيم.متساويان من كل وجه، سواء  في الرياض أو ف
 طالب:......

 إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما فيه إشكال.
 طالب:......

 لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة.
 مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا ال يجوز بال شك.

 ،تعتقها جارية تشتري  أن أرادت نافع عن عبد هللا بن عمر أن عائشة أم المؤمنين"وحدثني مالك عن قال: 
 يمنعنك ال)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك فذكرت ؟لنا والءها أن على نبيعكها :أهلها فقال
 يعني ال لمن كاتب، وال لمن باع إنما الوالء لمن أعتق. (("أعتق لمن الوالء فإنما ،ذلك
 أم عائشة تستعين جاءت بريرة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"م قال: ث

يعني  "واحدة صبة ثمنك لهم أصب أن أهلك أحب إن" :-رضي هللا تعالى عنها- عائشة فقالت ،المؤمنين
ن كان إمكان الدفعات في تعدها في مكانها عدة واحدة، تشبيها  لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وا  

"صبة  املها، فشبهت بها من هذه الحيثيةمثل هذه في المشبه به ممكنة، نعم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بك
 :سعيد بن يحيى قال لنا" والؤك يكون  أن إال ،ال :فقالواواحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة ألهلها، 

صلى هللا عليه - هللا رسول فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك ذكرت عائشة أن عمرة فزعمت
عليه الصالة -عائشة تملك تسع األواقي في زمن النبي " ((أعتق لمن الوالء فإنما وأعتقيها اشتريها)) :-وسلم

يمر به الهالل  -عليه الصالة والسالم-ما جاء، وأنه كان  -عليه الصالة والسالم-وجاء في عيشه  -والسالم
 نعم؟ !اني والثالث في شهرين ال يوقد في بيته نار، فهل في مثل هذا تعارض؟ عائشة عندها تسع أواقيوالث

 طالب:......



: -عليه الصالة والسالم-نعم، لكنه كما قال  ،تأتيه األموال الطائلة -عليه الصالة والسالم-نعم أحيانا  النبي 
ندي منه دينار إال دينار أرصده لدين، إال أن أقول به هكذا لي مثل أحد ذهبا  تأتي علي ثالثة وع ))ما يسرني أن
عليه -فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت ويعدم ويفقد في أوقات، وعلى كل حال عيشه  وهكذا وهكذا((
 مبسوط في الصحاح والسنن وغيره. -الصالة والسالم
 طالب:......

 هذا القوت الذي يدخر لمدة سنة؟إيش 
 طالب:......

 مر، التمر.الت
 طالب:......

 ؟إيه لكن يمر عليه األشهر الثالثة، وتمر به الليالي والجوع، نعم
 طالب:......

معروف، مدون، وقد مسه الجوع، وهو  -عليه الصالة والسالم-أخرجه مرة الجوع، فعيشه  ال حتى الجوع الجوع،
  يوم القيامة، وال يعجل له شيء منه.، ليوفر له أجره كامال  -جل وعال-وأكرم الخلق على هللا  ،أشرف الخلق
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:...... 

 تكسب أبو بكر.ينعم، نعم من التجار، 
 نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني"قال: 
الذي يستحقه المعتق ما يباع، يعني زيد أعتق  الوالء ،هبته وعن الوالء بيع عن نهى "هبته وعن الوالء بيع عن

ليكون والء بكر لي، هذا  ذا الوالء، أو هبنيه، أعطني إياه؛بكر، فاستحق الوالء فجاء عمرو فقال: يا زيد بعني ه
ني هذا الولد، أو هبني هذا الولد، ال ال يجوز بيعه وال هبته؛ ألنه لحمة كلحمة النسب، كما لو جاء وقال: بع

 يملك.
 لب:......طا

ي مواضع كثيرة يقول: الزعم والقول بمعنى  واحد، الزعم والقول في لغة العرب بمعنى  واحد، وفي كتاب سيبويه ف
 ؟ويوافقه، ويقول: زعم الكسائي ويوافقه، نعم زعم الكسائي
 طالب:......

ارت تتردد على عائشة فائدته قلنا: النصرة واالعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة؛ ألن بريرة ص
 وتخدمها، ويتصدق عليها، ويشتركون معها في األكل، وأوضح من ذلك اإلرث، نعم.

 يعني يشتري نفسه من سيده "يبتاع نفسه" يعني يكاتب، يكاتب سيده "سيده من نفسه يبتاع العبد في مالك قال"
نما ،يجوز ال ذلك إن :شاء من يوالي أنه على" ل: يبتاع، يشتري نفسه من هذا السيد يقو  "أعتق لمن الوالء وا 

الذي ال يرغب البقاء عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به، ويود أن يخدمه، أو يستفيد من عمل 



وما أشبه ذلك، يقول: ترى الوالء لك، يقول: والئي، أنا اشتريت نفسي فوالئي لك، على أنه يوالي من شاء  ،عنده
نما الو  الء لمن أعتق، حصر، يعني ما في والء إال بالعتق، وال في والء، كان في والء في أن ذلك ال يجوز، وا 

أول اإلسالم بمالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الوالء لمن أسلم على يديه، فمن 
م؛ ألن جده أسلم على يد شيوخ اإلمام البخاري عبد هللا بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي، لكنه مواله

جد عبد هللا بن محمد شيخه، فهذا جعفي أصالة من أنفسهم، وذاك جعفي بالوالء، ولكن ال توارث بمثل هذا، كان 
 هذا في أول األمر ثم نسخ.

 طالب:...... 
ا اآلن لو تنظر في كتب الرجال، في التقريب، أصغر كتب الرجال، وجدت أن الموالي من الرواة أكثر، يعني م

يمر ثالثة تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في إحداهما موالهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا 
 يدل على أن الشرف بالعلم والدين، بالدين والعلم.

 طالب: ينسب إليه.
 ينسب إليهم موالهم، لكن على أن يقال: موالهم.

 ......طالب: يا شيخ عائشة على الوالء
 من؟

 طالب: عائشة يشترط السبب؟
لتبقى الرابطة بينها وبين بريرة؛ ألنها يمكن لحظت في بريرة صفات ال تود االنقطاع عنها، لكن من وجبت عليه 

ال ما له والء؟   كفارة ثم أعتق له والء وا 
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب: سبب العتق.

ال ما يقال لهمع :مكاتب سبب العتق، على كل حال يقال له عليه الصالة -معتق؟ نعم، هو معتق، والنبي  :تق وا 
فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبدا  وأعتقه هلل يروح  ))إنما الوالء لمن أعتق((يقول:  -والسالم

ال هذا آخر خبره  ؟وين جاء ؟يتابعه وين راح ال، وا  وينتهي به على شان نشوف متى ما مات نأخذ اإلرث وا 
 فهل هذه مسئولية السيد معرفة ومتابعة المعتق أو هي مسئولية الرقيق؟ مسئولية من عليه الحق. ؟شكالاإل

 طالب:......
 هو معتق على كل حال. ))إنما الوالء لمن أعتق((وهللا عموم 

 ......طالب: لكن ما يفرق بين الوالء وبين
 عتقه هلل ابتداء .ما أ  تقه في مقابلمقابل أعتقه، أعيعني كالمكاتب؛ ألنه في 
 .......طالب: لكن ما ألزم الشرط



 كيف؟
 طالب:......

، وبين من لزمته -جل وعال-أنا قلت، فهمت ما أريد؟ أنا أقول: فرق بين من أعتق ابتداء  لوجه هللا الذي  هذا
يعني عموم  كفارة ثم أعتق، والنص ظاهر في أنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له: معتق، والوالء لمن أعتق،

 اللفظ يشمله.
لماذا؟ ألن الوالء كالنسب، ال يباع وال يوهب وال  "ذلك جاز ما شاء من يوالي أن لمواله أذن رجال أن ولو"

ملة يدل على وتعريف جزئي الج ((أعتق لمن الوالء)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ألن يتنازل عنه؛
 بيع عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ونهى" لحصر يعني ال لغيره( ورد اإنماالحصر كما ورد الحصر با)

يعني تلك  هبة" فتلك شاء من يوالي أن له يأذن أن وأ ،له ذلك يشترط أن لسيده جاز فإذا ،هبته وعن ،الوالء
 الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح.

 طالب:......
 ع أطرافه.أن له جزء في جميذكر هو 

 .....طالب:.
 بريرة ثالث سنن؟في حديث  ؟ثالث

 طالب:......
 .هو نفسه، نفسه منها هذه، هذه سنة من السنن

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 باب جر العبد الوالء إذا أعتق:
 فأعتقه عبدا   اشترى  -رضي هللا تعالى عنه- العوام بن الزبير أن الرحمن عبد بن ربيعة عن مالك حدثني
 موالينا هم بل ،أمهم موالي :وقال ،موالي هم :قال الزبير أعتقه فلما ،حرة رأةام من بنون  العبد ولذلك

 .بوالئهم للزبير عثمان فقضى -رضي هللا تعالى عنه- عفان بن عثمان إلى فاختصموا
 إن :سعيد فقال ؟والؤهم لمن حرة امرأة من ولد له عبد عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني
 .أمهم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد هوو  أبوهم مات
 إن مواليه هم فيكونون  ،أمه موالي إلى ينسب الموالي من المالعنة ولد ذلك ومثل: -رحمه هللا- مالك قال
ن ،ورثوه مات  وكان ،أبيه موالي إلى والؤه وصار ،به ألحق أبوه به اعترف فإن ،عنه عقلوا جريرة جر وا 
 .الحد أبوه ويجلد ،عليهم وعقله لهم ميراثه
 إال المنزلة هذه بمثل صار ،بولدها العنها الذي زوجها اعترف إذا العرب من المالعنة المرأة وكذلك :مالك قال
خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن نما ،بأبيه يلحق لم ما ،المسلمين لعامة ألمه وا   المالعنة ولد ورث وا 

 إلى صار نسبه ثبت فلما ،عصبة وال نسب له يكن لم ألنه ؛أبوه به يعترف أن قبل أمه موالي المواالة
 .عصبته



 والء يجر العبد أبا الجد أن :حر العبد وأبو حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال
ن ،مواليه إلى الوالء رجع أبوهم عتق فإن ،عبدا   أبوهم دام ما يرثهم حرة امرأة من األحرار ابنه ولد  وهو تما وا 
ن ،للجد والوالء الميراث كان عبد  الوالء األب أبو الجد جر عبد وأبوه أحدهما فمات حران ابنان له كان العبد وا 

 .والميراث
 إن :تضع بعدما أو حملها تضع أن قبل زوجها يعتق ثم مملوك وزوجها حامل وهي تعتق األمة في مالك قال
 هو وليس ،أمه تعتق أن قبل الرق  أصابه كان قد الولد ذلك ألن ؛أمه أعتق للذي بطنها في كان ما والء

 .والءه جر أبوه عتق إذا العتاقة بعد أمه به تحمل الذي ألن ؛العتاقة بعد أمه به تحمل الذي بمنزلة
  قالمعتِ  العبد والء إن :سيده له فيأذن له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد في مالك قال

 المعَتق.
 أحسن هللا إليك.

ن أعتقه الذي لسيده والؤه يرجع ال العبد لسيدوالء العبد المعَتق إن   .عتق وا 
 :-رحمه هللا تعالى-قد قال المؤلف ل

 باب جر العبد الوالء إذا أعتق:
 من بنون  العبد ولذلك، فأعتقه عبدا   اشترى  العوام بن الزبير أن الرحمن عبد بن ربيعة عن مالك حدثني"قال: 
 كان أحد األبوين حرا ، فالولد يتبع من؟ يتبع الحر، فهو تابع ألمه مطلقا  حرية ورقا .أوال : إذا  "حرة امرأة

 طالب:......
هو يتبع األم حرية ورقا ، ولو قدر أن حرا  تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة، يجوز أن يتزوج الحر أمة 

ال فال، والسبب في ذلك أن األثر على األ طول الحرة شريطة أال يجد والد، األثر ينجر على األوالد فيكونوا وا 
 عبيد لسيد هذه الزوجة.

أعتقه  ، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه"حرة امرأة من بنون  العبد ولذلك"اشترى عبدا  فأعتقه، هنا يقول: 
 رللزبي عثمان فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصموا ،موالينا هم بل ،أمهم موالي"وقال:  وصار حرا ، كأمهم

 ."بوالئهم
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ؟الكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وهو كان رقيق ثم صار حرا ، ويش الفرق بينه وبينه
 طالب: فلما أعتقت صارت معتقة الوالء لمن أعتقها؟

 وهو؟ ؟وهو
 ...ا  دبن عاكهو طالب: 

 إيه ثم أعتق.
 بين بعد ذلك. لكن........ طالب: هو يقول بالنص أمه حرة



كلهم أحرار، ال الزوج وال  "حرة امرأة من بنون  العبد ولذلك"أن الزبير بن العوام اشترى عبدا  فأعتقه، شوف 
ال كانت أمة  ا مسه الرق، هي حرة بعد أن أعتقتالزوجة، كلهم مسهم الرق، وكلهم تحرروا من الرق، كالهم وا 

 ثم حرر، فاألوالد يتبعون من؟بدليل موالي أمه، فكالهما كان عبدا  مسه الرق 
 وديونه عالقة فيه. طالب: األوالد في حال........

 هو أعتقه، واألم معتقة من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود األوالد في حال حرية أمهم أو في حال رقها؟
 ...طالب: في حال رقها أكيد، ال يمكن عبد يتزوج حرة.

، نعم لما عتقت تحت مغيث، هي حرة وهو عبد، ...خير بريرة لما ولذلك النبي ؟ممكن إذا رضيت ويش المانع
 وهذا الذي معنا.

 ، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه"حرة امرأة من بنون  العبد ولذلك"أن الزبير بن العوام اشترى عبدا  فأعتقه، 
في الدين  أمه حرية ورقا ، بينماوالثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع  ألة فيما إذا كان أحد األبوين حريعني المس

 .يتبع خير أبويه دينا  
 ،موالينا هم بل ،أمهم موالي"وقال: هؤالء األوالد ها العبد الذي أعتقت واليه، مفلما أعتقه الزبير قال: هم 

 ."بوالئهم للزبير عثمان فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصموا
، لماذا؟ ألنهم اشتركا في الحرية، األب واألم اشتركا في الحرية، يعني تبعا  ألبيهم، تبعا  ألبيهم ال تبعا  ألمهم

 واألصل أن الولد يتبع أباه ينسب ألبيه أو يتبع أمه ينسب إليها؟ 
 طالب: األب.

، هم مشتركان في هذا، ..حرة، فينظر إلى المسألة : وهللا الزوج عبد والزوجةاآلن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال
تبعا  ألبيهم، وجعل والءهم للزبير؛ ألنهم اشتركا في الحرية  -وأرضاه ضي هللا تعالى عنهر -فجعلهم عثمان 

 واألصل أن االنتساب لألب ال لألم.
 إن :سعيد فقال ؟والؤهم لمن حرة امرأة من ولد له عبد عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني"

، يعني أمهم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد وهوإن مات أبوهم  "همأم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد وهو أبوهم مات
مثل هذه الصورة،  يتبعونها في ..،حرة كانت أو أمة، والمسألة مفترضة من امرأة حرة، نعم؛ ألنهم يتبعونها في

 ها لمن أعتقها وهم تبع أمهم.وقد أعتقت ووالؤ 
ة حال المالعنة ينفى عن أبيه، وال ينتسب إليه، والفائد الولد في "الموالي من المالعنة ولد ذلك ومثل: مالك قال"

ألنه انقطعت صلته بأبيه  "أمه موالي إلى ينسب الموالي من المالعنة ولد" العظمى من اللعان انتفاء الولد
حر ما مسه رق،  ،ألنه حتى األحرار في حال المالعنة "مواليه هم فيكونون  "ينسب إلى موالي أمه، باللعان

ينتسب ة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان، وانتفى االنتساب إلى األب، ينتسب لمن؟ ألمه، وامرأة حر 
ن " ألمه ن  يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها "عنه عقلوا جريرة جرفيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وا  "وا 
وا عنه، يعني دفعوا دية ما ل، عقلفيغرم العق دام يغنم اإلرث ألن الغنم مع الغرم، ما "عنه عقلوا جريرة جر

 والؤه وصار" واعترف به ألحق به ،اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه "به ألحق أبوه به اعترف فإن" ارتكب



لماذا؟ ألنه قذف؛ ألنه قذف زوجته بالزنا،  "الحد أبوه ويجلد عليهم وعقله ،لهم ميراثه وكان ،أبيه موالي إلى
 ؟ونكل عن
 ......طالب:

نكل عن المالعنة، فيثبت الحد؛ ألنه حق آدمي، وينتفي أثر المالعنة؛ ألنه تبين أنها في غير محلها، وهذا  ال،
نه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، وكأن شيئا  لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة، : إعلى قول من يقول جار  

 ؟وليست الفرقة مؤبدة، والولد يرجع إليه، وينتسب إليه، نعم
 طالب:......

 ، الحد بلغ السلطان، قالوا: فإن عفا فال عفا هللا عنه.هنا عفوفال هو رفع إلى السلطان، وبلغ السلطان، 
 طالب:......

 حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان انتهى، ال بد من إقامته.
 بولدها العنها الذي ازوجه اعترف إذا" يعني التي ما مسها رق  "العرب من المالعنة المرأة وكذلك :مالك قال"

خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن إال" يعني ينتسب إليه "المنزلة هذه بمثل صار  ما ،المسلمين لعامة ألمه وا 
كيف يعترف  ،اعترف به ها،اآلن المرأة المالعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي العنها بولد "بأبيه يلحق لم

ل به أبوه، يعني فيما إذا كان الحبل ق، وسقوط الحد باللعان، ويعترف بالزنا في صورة يكون معها اللعان، وثبوت
ال ما له أثر؟ ليس له  الزنا، حملت من زجها، نعم، ثم قذفها بالزنا مع أنه في مثل هذه الصورة اللعان له أثر وا 

في مثل هذه  -لعافيةنسأل هللا السالمة وا-دام الحمل له ثابت ال يجوز نفيه بحال، زنت  أثر، عند الحمل ما
ن كانت  ن شاء أن يطلق، نعم، وهذا األمر راجع إليه، يعني ال يلزم بطالقها، وا  الصورة إن شاء أن يمسكها، وا 
غيرته قد تدعوه إلى طالقها، وهذا هو األكثر، لكن إن كانت قد وقعت من قلبه الموقع التي ال يستطيع فراقها، ال 

 ل هللا العافية.يلزم شرعا  أن يطلقها إذا زنت، نسأ
قول: إن الولد منه حصل قبل ي "بولدها العنها الذي زوجها اعترف إذا العرب من المالعنة المرأة وكذلك"يقول: 
خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن إال" انتسابه إليه "المنزلة هذه بمثل صار" الزنا  "المسلمين لعامة ألمه وا 

ثم العنها فمسألة اإللحاق به وعدم  ،ه، إذا اعترف زوجها بأن الولد له، اآلن اعترف ببأبيه يلحق لم ما كيف؟
تفي بمجرد اللعان، وال يلزم اإللحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ ألن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ين

اعترف به، نتفاء الولد، ، من فوائد اللعان اعند جمع من أهل العلم، وال يتعرض له أثناء األيمان، فهو منتف نفيه
ن كان يرى أنه ال يلحق به ولو اعترف به، ذا اعترف به يرثه أبوه، و فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إ ا 

ال يكون  ال يكون تناقض، ال بد من هذا التوجيه وا  فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته ألمه لعامة المسلمين، وا 
ئدة من االعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابقا ، وقلنا: إن هذا شخص وجد ويش الفا ؟تناقض، كيف يعترف به

رجال  يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خالف األولى، أال يقذف 
نها صارت ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، ال أحد يلزمه بالبقاء معها، بل األصل أن يفارق؛ أل

 خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك.



))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها يستدل أهل العلم على هذا بحديث: 
ا، قالوا: ال يلزمه فراقه الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير((

 ؟والمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل السيد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فال فرق بينها وبين الحرة، نعم
بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي ......إذا زنت والعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل...... طالب: اآلن تحليل

 بالمالعنة؟
 قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات. ذاهذه قرينة وليس بدليل، الحمض هينتفي؛ ألن 

 طالب: يا شيخ لكن ال يمكن أن يخطئ.
 ولو كان، ليست من األمور المعول عليها شرعا ، إنما هي مجرد قرائن.

 ؟طالب: يختلفون بأخذ الحم  هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة
كغيرها،  يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن،المقصود أنه ليس من األدلة الشرعية المعترفة التي 

 ؟...هل يقال طلع الولد شبهه بأبيه الذي العنطيب لو افترض أنه العن والعنت ثم 
 ......طالب:
 .مشيما ي

 ؟.....هل ي المقابل االبن يريد أيضا  النسب بأبيهأصبح له ماال  أو جاه، فأتى واعترف به، ف..... طالب:
مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب  -نسأل هللا السالمة والعافية-لناس بعض ا
ذا رضي عليه استدعاهأنا لس  ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه األمور. ت بأب لك، وا 

 طالب: يوافق شرعا  عليه يا شيخ؟
 د، المسألة ما تتبع الغضب والرضا.ال ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بول

 طالب: قصة زياد بن أبيه.
عرفنا أن التصوير  -نسأل هللا السالمة والعافية-مور على كل حال مثل هذه األم لما صار له شأن نسبه، نع

فرئي أن الدعوة متجهة، وأن كالم األب صحيح، ودلت القرائن  ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه،وهو ما ذكرنا 
ال فاألصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد.ع  ليه، وا 
نما" نما" إيش ورث؟ "أمه موالي المواالة المالعنة ولد ورث وا   أن قبل أمه موالي المواالة المالعنة ولد ورث وا 

 وال نسب له يكن لم ألنه ، أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعا  ألبيه؛أبوه به يعترف
 "عصبته إلى صار نسبه ثبت فلما" وه فإنه لم يكن له نسب وال عصبةإذا تبرأ منه أبوه، والعن أب "ةعصب

 صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه.
كيف يتصور الجد حر  "حر العبد وأبو ،حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"

 وولده عبد؟
 طالب:......

 واألب ما أسر، يبقى حر. ،و هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق عم، أ؟ نأعتق قبل



 ابنه ولد والء يجر العبد أبا الجد أن حر العبد وأبو حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر"
طيب هم من امرأة  "عبدا   وهمأب دام ما يرثهممن امرأة حرة "لماذا؟ ألنه أب؛ ألن الجد أب  "حرة امرأة من األحرار

 يكون عليهم والء؟  حرة فكيف
 ...طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة

 ثم أعتقت. هي أمة
 طالب: فصار ولدها أحرار.
 ؟همؤ يتبعونها في الحرية، لكن وال

 ها هي لمن أعتقها.ؤ طالب: وال
 هم هم؟ؤ ووال

 .جدهم هم ألبوهم اللي هو الؤ طالب: ووال
 جدهم؛ ألن الجد أب.

 مثل قصة الزبير. طالب:
موالي األب،  ،مواليه إلى الوالء رجع أبوهم عتق فإن ن الرق من موانع اإلرث،دام أبوهم عبدا ، لماذا؟ أل يرثهم ما

، فوالء هؤالء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصال  فإرثه للجد، هذا األب ني لو افترضنا أن الجد أعتق قبليع
 يحجب الجدالرق صار حرا ، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث و المحجوب ب

ن" األب؛ ألنهم هم الذين منوا عليه إلى موالي "فإن عتق أبوهم رجع الوالء إلى مواليه"  كان عبد وهو مات وا 
ن، للجد والوالء الميراث  "والميراث الوالء األب أبو الجد جر دعب وأبوه أحدهما فمات حران ابنان له كان العبد وا 

 ألنه مات وهو رقيق ال يستحق إرث.
 يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق. "حامل وهي تعتق األمة في مالك قال"
 :تضع بعدما أو حملها تضع أن قبل زوجها يعتق ثم ،مملوك وزوجها ،حامل وهي تعتق األمة في مالك قال"

 كان ما والء إنوجود هذا الحمل في حال رق أبيه، وحرية أمه،  ألن "أمه أعتق للذي بطنها في كان ما والء إن
 كان قد الولد ذلك"ألن  عتق األب، نعم كان االنتساب إليه، لكن لو كان الحمل بعد أمه أعتق للذي بطنها في

 بعد أمه به لتحم الذي ألن ؛العتاقة بعد أمه به تحمل الذي بمنزلة هو وليس، أمه تعتق أن قبل الرق  أصابه
 ."والءه جر أبوه عتق إذا العتاقة

 طالب:...... 
 كيف؟

 األوالد من األم؟...... طالب: ما سبب ضعف
 كيف؟
 ..الولد من األم وهي معتقة. المسألة التي راحت كانت األمطالب: 

 وهي معتقة نعم.
 طالب:...... 



 ال، ال ما في اختالف.
 "والءه جر أبوه عتق إذا العتاقة بعد أمه به تحمل الذي ألن ؛لعتاقةا بعد أمه به تحمل الذي بمنزلة هو وليس"

 ألنه ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه.
ه، أنه يملك، ملك عبدا  فأراد أن يعتق هذا على رأي مالك "له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد في مالك قال"

 ه يملك، ومذهب غيره من األئمة أنه ال يملك.على مذهب مالك في أن العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه
ألن  "العبد لسيدالمعَتق  العبد والء إن :سيده له فيأذن ،له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد في"قال مالك: 
ن أعتقه الذي لسيده والؤه يرجع ال" ث، فينتقل نصيبه من الوالء لسيدهالعبد ال ير   لماذا؟ "عتق وا 

 ......الءطالب: هذا مركب على و 
 ؟ألنه هو موروث، فكيف يرث

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :الوالء ميراث باب
 عبد بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك حدثني
 ،ألم اثنان ،ثالثة له بنين وترك هلك هشام بن العاصي أن أخبره أنه أبيه عن هشام بن الحارث بن الرحمن
 الذي هلك ثم ،مواليه ووالءه ماله وأمه ألبيه أخوه فورثه وموالي ماال   وترك ،ألم اللذين أحد فهلك ،لعلة ورجل
 ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت قد :ابنه فقال ،ألبيه وأخاه ابنه وترك ،الموالي هووالء المال ورث

 ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت ،فال الموالي والء اوأم ،المال أحرزت إنما ،كذلك ليس :أخوه وقال ،الموالي
 .الموالي بوالء ألخيه فقضى ،-رضي هللا تعالى عنه- عفان بن عثمان إلى فاختصما ؟أنا أرثه

 فاختصم عثمان بن أبان عند جالسا   كان أنه أبوه أخبره أنه حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك وحدثني
 بن الحارث بني من رجل عند جهينة من امرأة وكانت ،الخزرج بن الحارث بني من ونفر ،جهينة من نفر إليه

 فقال ابنها مات ثم ،وزوجها ابنها فورثها ،وموالي ماال   وتركت المرأة فماتت ،كليب بن إبراهيم :له يقال الخزرج
 .صاحبتنا يموال هم إنما ،كذلك ليس :الجهنيون  فقال ،أحرزه ابنها كان قدف ،الموالي والء لنا :ورثته
 ت نا.

 أحسن هللا إليك.
 سم.

 صاحبت نا.
 أحسن هللا إليك. 

 بوالء للجهنيين عثمان بن أبان فقضى ،نرثهم ونحن ،والؤهم فلنا ولدها مات فإذا ،إنما هم والي صاحبِتنا
 .الموالي



 هو عتقهمأ موالي وترك ،ثالثة له بنين وترك هلك رجل في قال المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني
 فإذا الثالثة من الباقي الموالي يرث :المسيب بن سعيد فقال ،أوالدا   وتركا هلكا بنيه من الرجلين إن ثم ،عتاقة
 .سواء شرع الموالي والء في إخوته وولد فولده هو هلك

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الوالء ميراث باب

 الوالء من أسباب اإلرث.
 ثاااااااااااااةأساااااااااااااباب مياااااااااااااراث الاااااااااااااورى ثال

 وهاااااااااااااااااااااي نكااااااااااااااااااااااح ووالء ونساااااااااااااااااااااب
   

 كااااااااااااااااااااال يفياااااااااااااااااااااد رباااااااااااااااااااااه الوراثاااااااااااااااااااااة 
................................... 

 ج
 جج

 .فالوالء يرث به المعتق، ويرث به عصبته، المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها
 إال التااااااااااااااي مناااااااااااااات بعتااااااااااااااق الرقبااااااااااااااة    ولاااااااايس فااااااااي النساااااااااء طاااااااارا  عصاااااااابة

 ج

 هذا ما يتعلق بإرث الوالء.
 :-رحمه هللا-يقول 

 عبد بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك حدثني"
 ، أحد الفقهاء المعروفهشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي "أبيه عن هشام بن الحارث بن الرحمن

حته وتظهر فت (ألاا)السم؛ ألنه منقوص اقترن بالعاصي هذا هو األصل في ا "هشام بن العاصي أن أخبره أنه"
 التي تقدر للثقل. لخفتها، بخالف الضمة والكسرة

ال لو لم يقترن (ألوهذا هو األصل فيه؛ القترانه با) "أن العاصي بن هشام" ذا  ( لقيل: إن عاصيا ،ألبا)، وا  وا 
و بن العاص، األصل عاصي، شداد بن تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على األلسنة، عمر  (أل)اقترنت به 

 الهاد، الكبير المتعال، مراعاة  لرؤوس اآلي.
يعني ضرة جارة، فالضرة علة، وجاء  "لعلة ورجل ،ألم اثنان ،ثالثة له بنين وترك"أن العاصي بن هشام هلك 

األب، وأما الشرائع األصل واحد، الذي هو بمنزلة  ))نحن معاشر األنبياء أوالد عالت، ديننا واحد((في الحديث: 
 التي بمنزلة األمهات مختلفة.

لماذا؟ أقرب  "وأمه ألبيه أخوه فورثه وموالي ماال   وترك" يعني أحد الشقيقين "ألم اللذين أحد فهلك"ورجل لعلة، 
ال أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من األخ ألب يعني الشقيق، ورثه ماله ووالءه  "فورثه أخوه ألبيه وأمه" وا 

 وترك الموالي ووالء المال ورث الذي هلك ثم" ع المال الوالء، ممن أعتقهم أبوه، يعني ورثه المال، وورث مهموالي
ال ويش تصير؟ نعم؟ "ألبيه وأخا ابنه  تصير مناسخة هذه وا 

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 ثم هلك الذي ورث المال، يعني بقي ولد لعلة، على هذا التمثيل.



 قد :ابنه فقال" ة هذا، مع االبنلعلارجل  "ألبيه هوأخا ابنه وترك الموالي ووالء المال ثور  الذي هلك ثم"
أحد، وال شك أن يعني أنا أنزل منزلة أبي؛ ألنه ال يشاركني  "الموالي ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت

 .االبن يحجب األخ
 "المال أحرزت إنما ،كذلك ليس :أخوه وقال، لمواليا ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت قد :ابنه فقال"

 ؟"أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت، فال الموالي والء وأما" ؛ ألنك تحجب األخصحيح أحرزت المال
  ؟"أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت"لماذا؟ 

 طالب: األقرب.
 خ ألب.ما عندنا، االبن أقرب صح، لكن األخ للشقيق أقوى من األ

نعم  "الموالي بوالء ألخيه فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصما؟ أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت"
 إلى فاختصمايقصد بذلك لو هلك الهالك األول، وال يوجد له شقيق إال أنا األخ ألب، نعم، ألست أرثه أنا؟ 

 .الموالي بوالء ألخيه فقضى عفان بن عثمان
كم به اإلرث الذي ملكه األخ بنفسه، فصار لولده من بعده، وأما بالنسبة اآلن فرقوا بين  لوالء الموالي لماذا ح 

 ؟؟ نعمحكم به لالبنولم ي   لألخ
 طالب:......

 ألن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث والء الموالي في أول مسألة مات، فرجع له. ؛ال
 .....طالب: يعني هذا ما ينزل على الوالء

 ما هو مثل التركة، ال ال، بينهما فروق. ال، ال
أبان   "عثمان بن أبان عند جالسا   كان أنه أبوه أخبره أنه حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك وحدثني"قال: 

ال أباَن؟ كالهما صحيح، لكن الصرف أولى، ويمنعه ابن مالك من الصرف.  وا 
 بني من رجل عند جهينة من امرأة وكانت ،الخزرج نب الحارث بني من ونفر ،جهينة من نفر إليه فاختصم"

 ثم، وزوجها ابنها فورثها ،وموالي ماال   وتركت المرأة فماتت ،كليب بن إبراهيم :له يقال الخزرج بن الحارث
 موالي هم إنما كذلك ليس :الجهنيون  فقال ،أحرزه ابنها كانو  ،الموالي والء لنا :ورثته فقال ابنها مات

"فمات هذا الولد الذي حجبهم،  ي الذي حجبنا عن إرثها من؟ الولديعن "والؤهم فلنا ولدها مات فإذا، صاحبتنا
يعني مثل الصورة السابقة، مات  "الموالي بوالء للجهنيين عثمان بن أبان فقضىفلنا والؤهم ونحن نرثهم، 

 عاد اإلرث. بالحاج
 هو أعتقهم موالي وترك، ثالثة له بنين تركو  هلك رجل في قال المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني"

ألنه  "الثالثة من الباقي الموالي يرث :المسيب بن سعيد فقال ،أوالدا   وتركا هلكا بنيه من الرجلين إن ثم ،عتاقة
 ألن منزلتهم من الميت األول واحد. "سواء شرع الموالي والء في إخوته وولد فولده هو هلك فإذا" أصل بنفسه

 سم.
  إليك.أحسن هللا

 :والنصراني اليهودي أعتق من ووالء السائبة ميراث باب



 فميراثه أحدا   يوالي ولم مات فإن ،شاء من يوالي :قال ؟السائبة عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني
 .عليهم وعقله للمسلمين

 وعقله ،لمينللمس ميراثه وأن ،أحدا   يوالي ال أنه السائبة في سمع ما أحسن إن: -رحمه هللا- مالك قال
 .عليهم
  ...عند يسلم والنصراني اليهودي في مالك قال
 عبد 

 أحسن هللا إليك. 
ن ،للمسلمين المعتق العبد والء إن :عليه يباع أن قبل فيعتقه أحدهما عبديسلم   النصراني أو اليهودي أسلم وا 
 أسلم ثم دينهما على عبدا   نيالنصرا أو اليهودي أعتق إذا ولكن :قال ،أبدا   الوالء إليه يرجع لم ذلك بعد

 كان قد ألنه ؛الوالء إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق
 .أعتقه يوم الوالء له ثبت
ن :مالك قال  المولى أسلم إذا النصراني أو اليهودي أبيه موالي ورث مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 
ن ،أعتقه الذي يسلم أن قبل قالمعت  ...مسلما   أعتق حين المعتق كان وا 

 عت قأ  
 أحسن هللا إليك. 
 لليهودي ليس ألنه ؛شيء المسلم العبد والء من المسلمين اليهودي أو النصراني لولد يكن لم أعِتق مسلما ،

 .المسلمين لجماعة المسلم العبد فوالء ،والء للنصراني وال
 :-لىرحمه هللا تعا-يقول 
 :والنصراني اليهودي أعتق من ووالء السائبة ميراث باب

وهي من بهيمة  ،جمع سائبة لسوائب التي جاء ذكرها في القرآنا ،السائبة إيش معنى السائبة؟ ميراث السائبة
ل عنه، وتناز  ،وترك والءه األنعام ما يترك، ترفع عنه اليد، والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده وتركه،

 هذا يقول ابن شهاب الزهري عن السائبة:
ال وال ء إرثوال "شاء من يوالي :قال ؟السائبة عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني" نصرة؟ لكنه تحت  ءوا 

الترجمة في اإلرث، يعني في الترجمة إرث، ال مجرد نصرة، يعني السائبة سواء  كان المعتق تنازل عنه، وقال: 
عليه -تنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى النبي ال يدخل هذا في هبة الوالء؟ نصيبي للمسلمين، أال

إال أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل  ؟عن بيع الوالء وهبته -الصالة والسالم
بسبب انقراض من أعتقه،  وأنه معتق، لكنه أن يكون السائبة من عرف رق نفسه ال يحتملأيختلف هذا عن هذا؟ 

أعتقه، وال يعرفه كمن وجد ماال  ال يعرف صاحبه؛ ألنه من أو انتقاله من بلد على بلد بحيث ال يصل خبره إلى 
أنه لو والى من مفهومه  "عليهم وعقله ،للمسلمين فميراثه أحدا   يوالي ولم مات فإن "يوالي من شاء،هنا يقول: 

مثلما تقدم أن  "عليهم وعقله ،للمسلمين فميراثه أحدا   يوالي ولم، فإن مات "يوالي من شاء شاء لكان إرثه له
 الغنم مع الغرم.



يعني رأي  "عليهم وعقله ،للمسلمين ميراثه وأن ،أحدا   يوالي ال أنه السائبة في سمع ما أحسن إن: مالك قال"
ن لم يكن  ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول األمر، وأنه يرث بهذا الوالء، وا 

والئي لبني فالن، وال يدرى هو عليه بالعتق، يعني اآلن إذا وجد شخص فقال:  بسبب حقيقي، مواالة حقيقية، من  
ال رقيق، ال حر أصلي حر وا  ال معتق، وا  قال: والئي لبني فالن، سكن بينهم، وأكرموه، وال يعرف له وارثا ،  ؟وا 

ال ما لهم الذين الء فقال: والئي لبني فالن، هؤ  ال ما يصح؟ لهم إرثه وا  ال ما يحق هذا؟ يصح وا  أكرموني، يحق وا 
 إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم.

 طالب:......
 ما في عتق، وال نكاح، وال نسب، هاه؟

 .... .طالب:
بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرث  شك أن مثل هذا ليس والءه ألحد، وال يورث إال من باب أنال 

 عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظما ، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون.
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب: سلمان منا.
 سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟
 طالب: يدخل في هذا يا شيخ.

 ؟يعني يرث ويورث
 طالب: سلمان كان عند يهودي.

 ؟))سلمان منا((: بقولهإيه لكن هل يورث 
 طالب:......

 ال، ال.
يعني ميراثه  "قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه ال يوالي أحدا ، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم"

 لبيت المال، وعقله على بيت المال.
 المعتق العبد والء إن :عليه يباع أن قبل فيعتقه أحدهما عبد يسلم والنصراني اليهودي في مالك قال"

ه رث، اختالف الدين يمنع اإلرث؛ ألنيعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختالف الدين اإل "للمسلمين
 من الموانع الثالثة.

ن "إن والء العبد المعتق للمسلمين، سلم يعني أ "أبدا   الوالء إليه يرجع لم ذلك بعد النصراني أو اليهودي أسلم وا 
 بعد أن أخذ بيت المال اإلرث بالوالء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟

 .....في الصورة التي بعدها لب: هو كالم على العبد المسلمطا
 أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق أسلم ثم دينهما على عبدا   النصراني أو اليهودي أعتق إذا ولكن"قال: طيب 

ت يرجع الوالء لكن هذا ما بعد مات، قبل أن يمو  "الوالء إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني



المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختالف الدين مانع  "ألنه قد ثبت له الوالء يوم أعتقه" إليه، لكن هذا مات
خلونا نربط  غيبا  له في اإلسالم، السؤالث تر نه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه ير : إما قالوا ؟من الميراث

األصل أنه ال يرث الكافر المسلم، وال المسلم الكافر، انتهى،  ألة أنهالمسمسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، 
والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه اإلرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ ألنه في 

هذا كافر وهذا مسلم فال إرث، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث وقت اإلرث 
 ترغيبا  له في اإلسالم، هذا قول معروف عند أهل العلم.

 أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق أسلم ثم دينهما على عبدا   النصراني أو اليهودي أعتق إذا ولكن"وهنا يقول: 
من حوزة قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال  "الوالء إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني
 ."أعتقه يوم الوالء له ثبت كان قد ألنه" المعتق

ن :مالك قال"  المولى أسلم إذا النصراني أو اليهودي "أبيه موالي ورث، مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 
ن" ، يقول:عتقهأ  الذي يسلم أن قبل المعتق  أو اليهودي أبيه موالي ورث مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 

عدمه؛ ألنه ، من الذي يحجب الولد عن إرث الوالء؟ األب، واألب وجوده كالمعتق المولى أسلم إذا "النصراني
 الذي يسلم أن بلق ،المعتق المولى أسلمإذا  النصراني أو"ورث موالي أبيه اليهودي  مخالف في الدين، فيرث

ن، أعتقه  يعني سواء  ولد "المسلمين اليهودي أو النصراني لولد يكن لم مسلما   أعتق حين المعتق كان وا 
 فوالء ،والء للنصراني وال لليهودي ليس ألنه ؛شيء المسلم العبد والء من" يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان

 ،الصورة األولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانيةلماذا؟ ألنه في  "المسلمين لجماعة المسلم العبد
 ؟نعم

 طالب:......
 كيف؟

 ....طالب: الولد مسلم األصل
 هاه؟

 طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم.
سلم المولى "إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أاآلن يقول: 

في  ههذه فرغنا منها، نعم؛ ألن األب محجوب حجب حرمان؛ ألنه يختلف مع المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه"
ن كان المعتق حي أعتق مسلما  لم يكن لولد النصراني أو  ين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منهالد "وا 

 .يهودي وال للنصراني والء"اليهودي المسلمين من والء العبد المسلم؛ ألنه ليس لل
 ....طالب: بسبب إرث االبن المسلم سبب إرثه سبب األب.

ن كان المعتق حين إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد االختالف،  وفي الصورة الثانية: وا 
ألنه ليس لليهودي وال أعتق مسلما  لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من والء العبد المسلم شيء؛ 

 للنصراني والء، فوالء العبد المسلم لجماعة المسلمين.
 طالب:......



 المعتق سبق إسالمه، طيب في الصورة األولى أو الثانية؟
 طالب: الثانية اآلن.

 طيب.
 ما ورثنا األب الكافر الختالف الدين فورثنا االبن. ،طالب: سبب إرث االبن هو األب، األب الكافر

 لصورة األولى؟في ا
 طالب: في الثانية، في األولى. 

 الختالف الدين. ولى، ورثنا االبن ألن األب محجوبفي األ
 طالب: أما الثانية أصال  األب ال يأخذ الوالء ألنه كافر، فما يؤخذ ابنه من باب أولى.
ه ولده من بعده فال يستحق نعم، واضح؟ ألن الكافر ليس له والء على المسلم؛ ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه،

 .وهللا أعلمولو كان مسلما ، نقف على هذا الكتاب )باب المكاتب( 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1) كتاب المكاتب –الموطأ شرح: 

 المكاتب في القضاء باب
 خ: عبد الكريم الخضيرالشي

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 من يقرأ؟
 تفضل.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب المكاتب:

 :المكاتب في القضاء باب
 مالكٍ  حدثني

 .، مالك  الك  م
 ".شيء كتابته من عليه بقي ما عبد المكاتب: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عنحدثني مالك 

 من عليه بقي ما عبد المكاتب :يقوالن كانا يسار بن وسليمان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك وحدثني
 .شيء كتابته
 .رأيي وهو :مالك قال
 ،كتابته في ولدوا ولد وله كتابته من عليه بقي مما أكثر ماال   وترك المكاتب لكه فإن: -رحمه هللا- مالك قال
 .كتابته قضاء بعد المال من بقي ما ورثوا عليهم كاتب أو

 كتابته من بقية عليه وترك ،بمكة هلك المتوكل البن كان مكاتبا   أن المكي قيس بن حميد عن مالك وحدثني
 عن يسأله مروان بن الملك عبد إلى فكتب ،فيه القضاء مكة عامل على فأشكل ،ابنته وترك ،للناس وديونا  
 بين ماله من بقي ما اقسم ثم ،كتابته من بقي ما اق  ثم ،الناس بديون  ابدأ أن :الملك عبد إليه فكتب ،ذلك
 .ومواله ابنته

 أسمع ولم ،ذلك سأله إذا يكاتبه أن العبد سيد على ليس أنه عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قالقال يحيى: 
 إن :له فقيل ذلك عن سئل إذا العلم أهل بع  سمعت وقد ،عبده يكاتب أن على رجال   أكره األئمة من أحدا   أن
َذا َحَلْلُتْم  ،اآليتين هاتين يتلو [( سورة النددور44)] }َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْير ا{ :يقول -تبارك وتعالى- هللا }َواِ 
اَلُة َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِ  َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل َّللاَِّ{ [( سورة المائدة2)] ْصَطاُدوْا{َفا ( سورة 11)] }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

 .[الجمعة
نما: -رحمه هللا- مالك قال  .عليهم بواجب وليس ،للناس فيه -عز وجل- هللا أذن أمر ذلك وا 



}َوآُتوُهم مِِن مَّاِل َّللاَِّ : -تبارك وتعالى- هللا قول في يقول العلم لأه بع  وسمعت: -رحمه هللا- مالك قال
 .مسمى شيئا   كتابته آخر من عنه يضع ثم غالمه الرجل يكاتب أن ذلك إن [( سورة النددور44)] الَِّذي آَتاُكْم{

 .عندنا ذلك على الناس عمل وأدركت ،العلم أهل من سمعت الذي فهذا: -رحمه هللا- مالك قال
 ثم ،درهم ألف وثالثين خمسة على له غالما   كاتب عمر بن هللا عبد أن بلغني وقد: -رحمه هللا- مالك قال

 .درهم آالف خمسة كتابته آخر من عنه وضع
 .كتابته في يشترطهم أن إال ولده يتبعه ولم ،ماله تبعه سيده كاتبه إذا المكاتب أن عندنا األمر: مالك قال
 يوم سيده وال هو به يعلم لم منه حبل بها جارية وله سيده يكاتبه المكاتب فييقول  مالكا   سمعت: يحيى قال

 ألنها ؛للمكاتب فإنها الجارية فأما ،لسيده وهو كتابته في دخل يكن لم ألنه ؛الولد ذلك يتبعه ال فإنه ،كتابته
 .ماله من
 ميراثه اقتسما كتابته يقضي أن قبل اتم إن المكاتب إن :وابنها هو امرأته من مكاتبا   ورث رجل في مالك قال
ن ،هللا كتاب على  .شيء ميراثه من للزوج وليس ،المرأة البن فميراثه مات ثم كتابته أدى وا 
 منه ذلك وعرف لعبده المحاباة أراد إنما كان فإن ،ذلك في ينظر :قال عبده يكاتب المكاتب في مالك قال

ن ،ذلك يجوز فال عنه بالتخفيف  على والعون  الفضل وابتغاء ،المال وطلب ،الرغبة وجه على اتبهك إنما كان وا 
 .له جائز فذلك كتابته
ن ،ولد أم كانت شاءت إن ،بالخيار فهي حملت إن إنها :له مكاتبة وطئ رجل في مالك قال  قرت شاءت وا 
 .كتابتها على فهي تحمل لم فإن ،كتابتها على
 نصيبه يكاتب ال أحدهما إن الرجلين بين يكون  العبد في ناعند عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 ما العبد أدى إذا ويصير ،عتقا   له يعقد ذلك ألن ؛جميعا   يكاتباه أن إال ،يأذن لم أو صاحبه بذلك له أذن ،منه

 رسول قال مال خالف فذلك ،عتقه يستتم أن بعضه كاتب الذي على يكون  وال ،نصفه يعتق أن إلى عليه كوتب
 ((.العدل قيمة عليه قوم عبد في له شركا   أعتق من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا
 من قب  ما كاتبه الذي إليه رد يؤدي أن قبل أو ،المكاتب يؤدي حتى ذلك جهل فإن: -رحمه هللا- مالك قال

 .األولى حاله على لهما عبدا   وكان كتابته وبطلت ،حصصهما قدر على وشريكه هو فاقتسمه ،المكاتب
 فاقتضى ينظره أن اآلخر وأبى ،عليه الذي بحقه أحدهما فأنظره رجلين بين مكاتب في -رحمه هللا- مالك قال
: -رحمه هللا- مالك قال، كتابته من وفاء فيه ليس ماال   وترك المكاتب مات ثم ،حقه بع  ينظره أن أبى الذي

 أخذ كتابته عن فضال   المكاتب ترك فإن ،حصته بقدر منهما واحد كل يأخذ ،عليه لهما بقي ما قدرب يتحاصان
 لم الذي اقتضى وقد ،المكاتب عجز فإن ،بالسواء بينهما بقي ما وكان ،الكتابة من بقي ما منهما واحد كل

 إنما ألنه ؛اقتضى ما فضل صاحبه على يرد وال ،نصفين بينهما العبد كان صاحبه اقتضى مما أكثر ينظره
ن ،صاحبه بإذن له الذي اقتضى  ثم ،عليه له الذي بع  صاحبه اقتضى ثم له الذي أحدهما عنه وضع وا 
 بمنزلة وذلك ،عليه له الذي اقتضى إنما ألنه ؛شيئا   صاحبه على اقتضى الذي يرد وال ،بينهما فهو عجز
 يفلس ثم ،حقه بع  فيقتضي ،اآلخر ويشح أحدهما فينظره ،واحد رجل على واحد بكتاب للرجلين الدين
 .أخذ مما شيئا   يرد أن اقتضى الذي على فليس ،الغريم



أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب المكاتب:
كتابا  وكتبا ، والمكاتب هذه الصيغة التي هي و  ب كتابةكتب يكت وأنه مصدر ،الكتاب مر التعريف به مرارا  

كثر من طرف، طرفين ب اسم فاعل منها، والمكاتبة تقتضي أب اسم مفعول من المكاتبة، والمكات  المفاعلة، المكاتَ 
 ب، واسم مفعول مكاَتب، كما هنا، فالسيد مكات ب، والعبد مكاَتب.اسم فاعل مكات   فأكثر، فتقتضي
ال ما يختلف؟ يعني في المكاتبة في علوم الحديث التي هي قسم من أقسام  الكتابة ولو قيل: كتاب يختلف وا 

التحمل، الكتابة والمكاتبة، المكاتبة تقتضي طرفين، الراوي يكتب إلى الشيخ أن يكتب له بأحاديث، ثم الشيخ 
ب من غير طلب منه صارت لطاليكتب له بما طلب، فتكون مفاعلة من الطرفين، ولو كتب الشيخ ابتداء  إلى ا

د هنا هل يرد من طرف واحد؟ هل يملك العبد أن يكاتب دون إذن و ما صارت مكاتبة، وهنا يرد المقص كتابة
أو ال بد من اتفاق الطرفين؟ ال بد من اتفاق الطرفين، إذا  هي  ؟وهل يملك السيد الكتابة دون إذن العبد ؟سيده

بة جازت من طرف واحد، وهنا ال تجوز، فإذا صح في باب التحمل كتا :مكاتبة وليست كتابة؛ ألنه إن قلنا
ذا بدأه الطالب  يخ إلى الطالب أحاديث يرويها عنهالكتابة؛ ألنها تجوز من طرف واحد، يكتب الش هذه كتابة، وا 

ن مبأن يكتب له أحاديث يرويها عنه، ثم كتب له الشيخ هذه صارت مكاتبة، وهنا ال بد، في بابنا هذا ال بد 
 بين اثنين، أحدهما مكات ب وهو السيد، والثاني مكاَتب وهو العبد. مكاتبةاتفاق الطرفين فهي 

تكتب وتدون كسائر  ن هذه االتفاقية بين السيد وعبدهوالكتابة؛ أل ا من الكتابة، اشتقاقها من الكتبواشتقاقه
 ؟عقد النكاح كتابة ؟كتابة التي تكتب :العقود، فباعتبارها تكتب فهي كتابة، لكن لماذا ال يقال في سائر العقود

َياُم{ ألنها تكتب، أو نقول: إن الكتب هنا بمعنى الوجوب ؟عقد اإلجارة كتابة ؟عقد البيع كتابة  }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِِ
 ؛ ألنه موجب، يمكن أن يقال هذا؟وجب عليكم، فالعقد ملزم للطرفينيعني  [( سورة البقرة455)]

 نه من باب اإليجاب؟ نعم؟إ :أن يقالالسؤال اآلن هل يمكن 
}َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم  ر باألوامر التي تدل على اإلباحةوالتنظي ،-رحمه هللا تعالى-سيأتي كالم اإلمام 

ُقِضَيِت }َفِإَذا هذا فيه استثناء، نعم، فدل على أن الكتابة ليست واجبة مطلقا ، وأيضا :  [( سورة النااور55)] َخْير ا{
اَلُة َفانَتِشُروا{ َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{ [( سورة األحزاب95)] }َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا{ [( سورة الجمعة46)] الصَّ ( 0)] }َواِ 

ا  إذ [( سورة النااور55)] }َفَكاِتُبوُهْم{: -جل وعال-كل هذه األوامر ال تدل على الوجوب، فكذلك قوله  [سورة المائدة
لماذا؟ ألن العبد له أن يعجز نفسه في أي  ،هو ليس بملزم بواجب، هذا من جهة، األمر الثاني:عقد الكتابة ليس 

 "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". كما في الخبر األولثم يعود رق،  ،لحظة
 يقول:
 :بالمكاتَ  في القضاء باب



 المكاتب: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عنمالك "حدثني يقول: يعني حكمه، حكم المكاتب، حكمه، 
مقتضى عقد الكتابة والمكاتبة أنها شراء العبد نفسه من سيده، ومعلوم أن " شيء كتابته من عليه بقي ما عبد

))رجل باع حرا  فأكل وفيه:  ))ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة((بيع الحر محرم، ومجمع عليه، وجاء في الحديث: 
هل يجوز بيع  ؟ إذا كان ال يجوز بيعه بالكليةهالحر، فماذا عن بيع أبعاضه وأجزائهذا بالنسبة لبيع  (ثمنه(

 ؟نعم ؟قلبه ؟ يجوز بيعيجوز بيع إذنه ؟يجوز بيع عينه ؟أبعاضه
 طالب:......

 هذا األصل؛ ألنه ال يملك نفسه، وال يملكه أحد، ال يملك نفسه، وال يملكه أحد يمكن أن يبيعه.
وبعض أهل العلم ال شك أنها داخلة في هذا النطاق؛  ، وما أفتي به من قبل بعض المجامعألة نقل األعضاءومس

عبدا  له، كما أنه ال يجوز له أن له، ألن اإلنسان ال يملك نفسه، فال يجوز له أن يبيع نفسه من أحد، يكون رقيقا  
 منه شيء. فيبيع اضه، وال يجوز ألحد أن يتصرف فيهيبيع شيئا  من أبع

أنه لو أن حربيا  بدون حرب، بدون جهاد، باع ولده لمسلم،  :ذكر في مجموع الفتاوى  -رحمه هللا-شيخ اإلسالم 
 ؟باعه بيع، حربي باع ولده لمسلم، هذا ولدي بدون قتال وبدون شيء، هات مبلغ من المال وخذه، له أن يسترقه

ال عبد قبل االسترقاق؟  له أن يشتريه أو ال؟ كالم شيخ اإلسالم يدل على أن له ذلك، لكن هل هذا الولد حر وا 
ذا حرم على ))ورجال  باع حرا  فأكل ثمنه(( قبل الجهاد وقبل االسترقاق حر، فهل يدخل في تحريم بيع الحر؟  وا 

أبيه أن يبيعه وهو ال يتدين بدين، وخالف هذا األمر، أو خالف هذا التحريم وباعه، هل يجوز التعامل معه على 
ذا العقد المحرم؟ هو مخاطب بفروع الشريعة، وهذا فرع من فروعها، إذا  محرم عليه أن يبيع ولده؛ ألنه باع حرا  ه

 فأكل ثمنه.
 طالب:......

 ؟بيأكله ؟ال، ال يبيعه بيع، كل الرقيق بيع منفعة، نعم، حتى لو باع حر ويش بيسوي 
 ......منافع عمله طالب: ال بس يا شيخ يملك له

ال ما يملكمثل الحر  ؟، يملك وا 
 طالب:......

فأبوه ممنوع من بيعه، ويعتريه  أمران، يعتريها أنه حر في األصل ألن هذه المسألة يعتريها المسألة مسألة..؛ال، 
 ؟أيضا  أنه بصدد أن يقاتل يؤسر ويسترق، نعم

 طالب:......
صلح، بغير حرب، افترض أنه صار ن يملك نعم باعتبار أنه ما دام يمكن أن يملك بالحرب، فال مانع من أ

هم وذراريهم سبي من لحوا على أن يعطوهم أوالدهم ونساءصار حرب بين المسلمين، أو استعداد لحرب، ثم تصا
بسبب الجهاد؛ ألن  وشراؤه متصور نظر إلى أنه بيعه -رحمه هللا-دون قتال، اصطلحوا على هذا، شيخ اإلسالم 

الكفر موجود، وهذا حربي  ؟موجود، مو هذا بتعريف الرق عند أهل العلمسببه الكفر، والكفر  يحكم الرق عجز
، وأن له أن يشتريه منه بغير -رحمه هللا-بصدد أن يقاتل ويسبى ويكون رقيقا ، هذه وجهة نظر شيخ اإلسالم 

 ؟وباعوا للمسلمين، نعم ،حرب، لو تقاتل الكفار مع الكفار، وسبى بعضهم بعضا  



 ....طالب: ال يمكن أن
 ؟كن لو قال: هذا رقيق لي هل تسأله عن سبب ملكهل

 طالب: ال، أسأله هل هو سبي من سبايا الجهاد؟
يعني  ؟نمتنع من الشراء ،وكانوا يجلبون ويشترون ويباعون، نعم ،وباعوا ،يعني لو جلب الكفار أرقاء عندنا

 ؟ألهما أقر من كان بيده رقيق في الجاهلية وما س -عليه الصالة والسالم-الرسول 
 طالب: ما في مانع.

 وين؟
 طالب:......

هم كفار، كيف وصل إليه هذا  ،ما سئلوا عن شيء، وهم كفار كلهم، نعم ،ألنهم أجريت عقودهم قبل اإلسالم
 الرقيق؟

 طالب:......
يعني لو أسر من المسلمين شخص وجب على  ،مسألة التخليص غير مسألة البيع والشراء، التخليص غير

 وجب على المسلمين أن يفكوه، وهذا هو العاني، هو األسير. المسلمين فكه،
باعتبار أنه بصدد أن يحارب ويسترق، فالنتيجة ليست بالزمة في مثل هذه  على كل حال كالم شيخ اإلسالم

 والوسيلة ليست بالزمة، والنتيجة ما فيها إشكال عنده. ،الصورة
 طالب:......

 .إيه
 طالب:......

 إيش فيه؟
 ...للمسلمينطالب: بيع 
، افترض أنه بسرقات ما هو بجهاد بينهم، بين الكفار، سرق بعضهم ..، إذا حصل بينهم ما حصلمن قبل كفار

من بعض، واستولوا عليهم، وصاروا أرقاء لهم، كثير من الرق المدعى بين الكفار هذه طريقته، هذه وسيلته، 
ي مثل هذه الصورة تعاون مع أولئك الذين يعتدون إن البيع والشراء ف :عصابات تسرق ويبيعون، لكن هل نقول

 على األحرار؟ نعم؟ 
 .....طالب: إذا كان مسروق 

 مثل حربهم مع بعض، ما يدري عنهم. ما يدري عن شيء،
 طالب:......

 وفيه كالم أوضح من هذا بعد، وقد يكون أغرب من هذا. ،كالم شيخ اإلسالم مطول ومفصلهذا على كل حال 
أنه إذا وطئ الجارية بعد الكتابة  -رحمه هللا-وسيأتي في كالم المؤلف ا بقي من كتابته شيء" "المكاتب عبد م

ن  ، هل يجوز له أن يطأها في لم تحبل لها حكمما الحكم؟ إذا وطأ الجارية بعد الكتابة فإن حبلت لها حكم، وا 
 وقت الكتابة؟



 .ةطالب: هي ال تزال رقيق
 كيف؟

 .ةطالب: ال تزال رقيق
حكم المعتدة الرجعية باعتبار أن لها أن تعود، وهي  ؟إنها في وقت الكتابة في حكم المعتدة فهي زوجة :لهل نقو 

يعني لو أنت اشتريت  ؟رقيقة ما بقي عليها درهم، أو نقول: إنها اشترت، ومقتضى الشراء ترتب األحكام عليه
ال منها، ثم جاء وشغلها ومسيارة أقساط، وبقي مفتاح معك، ومفتاح مع صاحب السيارة األول؛ ليض شى، يملك وا 

؟ ألن لها ، فهل وضع الجارية المكاتبة وضع السلعة المباعة أو وضع المرأة الزوجة الرجعيةما يملك؟ ما يملك
خالص تعجز نفسها وتنتهي؛ ألنه يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وهذا من كالم  أن ترجع،

ابن عمر بأصح األسانيد، ويروى مرفوعا  من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه  ابن عمر، مالك عن نافع عن
 عن جده، وما يروى بهذه السلسلة أقل أحواله أنه حسن.

من كتابته شيء، هذا بالنسبة للعبد له أن يعجز نفسه، يقول: عجزت، لكن هل للسيد عليه المكاتب عبد ما بقي 
كأنه عمل في التجارة وهو في حكم السيد، يعني ما كاتبه، قال  ؟لهويكون ما أداه  ،أن يقول: رجعت في الكتابة

ال ما يملك؟ شخص عنده عبد قال: ادخل األسواق واشتغل ،له: ابحث عن شغل  ،وأعطنا اللي تكسب، يملك وا 
ال ما يملك؟ يملك، فهل له أن يرجع في كتابته هل  ؟ وبمعنى  آخر، أو بأسلوب آخروهات اللي تكسب، يملك وا 

من طرف واحد أو من الطرفين؟ يعني هل هي ملزمة للسيد غير ملزمة للعبد؟  ؟الكتابة عقد الزم أو جائز :نقول
 أو ملزمة للطرفين؟ أو غير ملزمة للطرفين؟ نعم؟

 طالب:......
المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء" يعني عبد من جهته هو، أو من جهة السيد أيضا ؟ ما زال "يعني قوله: 

المكاتب عبد؛ ام ما كمل، وما يؤديه من نجوم الكتابة كأنه قال له: اكتسب وهات، يعني مقتضى قوله: د عبد ما
 أنه غير ملزم من الطرفين، غير ملزم للطرفين.

 عليه بقي ما عبد المكاتب :يقوالن كانا يسار بن وسليمان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
نا كالم ابن عمر، وهو يروى مرفوع، فهل نحن بحاجة إلى قول عروة وسليمان بن يعني عند "شيء كتابته من

عليه -يعني من عهد النبي  ،ليبين أن العمل على مر العصور "رأيي وهو :مالك"قال ثم  يسار وهم من الفقهاء؟
أن  ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين إلى عصر مالك هذا الحكم جاري، هو ،-الصالة والسالم

 المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء.
هلك المكاتب قبل فراغ نجوم الكتابة، كوتب  "كتابته من عليه بقي مما ماال   وترك ،المكاتب هلك فإن: مالك قال"

"فإن هلك المكاتب وترك ماال  أكثر مما بقي عليه من  ف كل شهر ألف، بعد ستة أشهر ماتعلى عشرة آال
 في ولدوا ولد وله "وترك ماال  أكثر مما بقي عليه، ربعة آالف، وعنده عشرة آالفن كتابته أبقي عليه م كتابته"
 قضاء بعد المال من بقي ما ورثوا يعني ولدوا قبل الكتابة، "عليهم كاتب أو -خالل الستة األشهر- الكتابة
الذمة صارت غير  الصوخ يعني يعطى السيد ما بقي من النجوم، وتحل النجوم بوفاته، النجوم تحل،، كتابته



ويبقى لولده ما بقي من مال أبيهم يقتسمونه، يقتسمونه مع سيده بالوالء، الوالء متى يرث؟  ،قابلة، فيعطى األربعة
ن كان بنت وولد ما للسيد شيء. يكن عاصب، صار له بنت أخذت النصفنعم إذا لم   والباقي للسيد، وا 

 من بقية عليه وترك ،بمكة هلك المتوكل البن كان مكاتبا   أن المكي قيس بن حميد عن مالك وحدثني"قال: 
يعني عليه، بقي أربعة آالف في الصورة السابقة من دين الكتابة،  يعني عليه، ديونا  للناس "للناس وديونا   كتابته

 ،هفي القضاء مكة عامل على فأشكل ،ابنته وترك" بلغ خمسة آالف أو ستة آالف مثال  ت وديونا  للناس أيضا  
 بديون  ابدأ أن :الملك عبد إليه فكتب ،ذلك عن يسأله"وهو من أهل العلم  "مروان بن الملك عبد إلى فكتب
 لماذا قدمت الديون على ما بقي من الكتابة؟ "كتابته من بقي ما اق  ثم ،الناس

 طالب: من الزمه.
 أيو من الزمه؟

 ......طالب:
قد الكتابة أقل من عقد البيع، نعم عقد الكتابة أقل من عقد البيع، وهذا دين، وهذا دين يمكن الرجوع فيه، يعني ع

يعني  "ومواله ابنته بين ماله من بقي ما اقسم ثمابدأ بديون الناس، ثم اق  ما بقي من كتابته، "ولذلك قال: 
ناس، وما عليه أربعة آالف نجوم كتابة، وعليه عشرة آالف للناس، وعنده عشرين ألف، يبدأ بديون ال ،عليه ديون 

هذا  "ابدأ بديون الناس"من المال أكثر، عنده مما يفي بدين الكتابة وغيرها  فائدة البداءة بديون الناس وعنده
"ثم اقسم ما  التي بسبب الكتابة -النجوم–والشراء، ثم بعد ذلك يليها الديون  لبيان أهمية الديون الناتجة عن البيع

 .تأخذ النصف، والمولى النصف الثانيالبنت  بقي من ماله بين ابنته ومواله"
يعني ال يجب على السيد أن يكاتب  "قال مالك: األمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك"

 مواله إذا طلب الكتابة.
د عند شخص، عب لكن لو افترضنا أن عبدا   "عبده يكاتب أن على رجال   أكره"ولم أسمع أن أحدا  من األئمة قال: 

بمهنة  ن علماء األمة، وهو عند شخص مشغلهمتميز فيه الذكاء، فيه الحفظ، فيه الفهم، ويتوقع أن يكون م
شغل في حرفية، ورأى مثال  أحد من المسلمين، أو ولي األمر، أو ما أشبه ذلك، أن مثل هذا ال يسوغ به أن ي  

ومن هو أشرف  ،ذلك، وكم من مولى بز سيده ليم وما أشبهبل يفرغ لطلب العلم والعلم والتعمثل هذه األشغال، 
يمكن تكون أكثر من النصف،  ،من سيده، كثير من الرواة، يعني لو استعرضت التقريب، وجدت نسبة كبيرة جدا  

ال ؟فالن بن فالن بن فالن موالهم، والبخاري موالهم، وقصة من من  ؟اللي قال: من يحكم البصرة ؟الرشيد وا 
عدد البلدان كلهم، أن  ؟ إلىمن يسود كذا وكذا ؟من يسود أهل مصر ؟د أهل بغدادمن يسو  ؟يسود أهل البصرة

أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي، إلى أن جاء األخير، قال: من العرب، قال: اآلن فرجت عني، 
أن شرف هذا يدل على  ؟!لكن ويش يفرج عنه إذا ما عدد عشرة أو أكثر ثم جاء بواحد من العرب من أنفسهم

العلم ال ينال بالنسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فعلى طالب العلم أن يهتم لهذا، ولهذا ال يعتمد على 
ال كثير من  أن والده شريف أو وضيع، أو عالم، أو جاهل، ال، يهتم بنفسه هو، الفتى من يقول: ها أنا ذا، وا 

 ال شيء. ؟يقول: كان أبي، كان أبي، ثم النتيجة



يلزم هذا السيد أن يكاتب  نلكن هل له أ "عبده يكاتب أن على رجال   أكره األئمة من أحدا   أن أسمع ولم"ول: يق
 ولم"بمبالغ تجعله يتنازل عنه، وأما اإلكراه فال، ولذا قال:  ه ويفرغه للعلم والتعليم؟ نعم له أن يغريهعبده ليعتق

 ."عبده يكاتب أن على رجال   أكره األئمة من أحدا   أن أسمع
 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف ثم 
يعني قيل له: هل يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب  "ذلك عن سئل إذا العلم أهل بع  سمعت وقد"

 سئل إذا العلم لأه بع  سمعت وقد"قال:  ؟[( سورة النااور55)] }َفَكاِتُبوُهْم{: -جل وعال-الكتابة استجابة لقوله 
}ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم  وهذا أمر" [( سورة النددور44)] }َفَكاِتُبوُهْم{: يقول -تبارك وتعالى- هللا إن :له فقيل ،ذلك عن
َذا َحَلْلُتْم  اآليتين هاتين يتلو"فإذا علم الخير من هذا العبد هل تلزم مكاتبته؟  [( سورة النااور55)] َخْير ا{ }َواِ 
اَلُة َفانَتِشُروا{يعني هل يقول أحد بوجوب االصطياد؟  "[( سورة المائدة2)] ُدوْا{َفاْصَطا ( 46)] }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

نما هو أمر بعد حظر، واألمر نيلزم لهصلينا الجمعة،  [سورة الجمعة ا أن نذهب إلى األسواق نبيع ونشتري؟ وا 
يعود إلى ما كان عليه  إلباحة، وعند آخرين أن األمربعد الحظر عند أهل العلم، عند جمع من منهم يقتضي ا

ابن حزم يوجب االنتشار بعد الطعام، يقول: ال تجلس  [( سورة األحزاب95)] }َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا{قبل الحظر، 
َذا }َوا ِ  ذهبوا إلى األسواق بيعوا واشترواإذا طعمت خالص امش، لكن هل يوجب إذا قضيت الصالة فانتشروا، ا

 كل واحد يأخذ بندقيته ويصيد بعد الحل؟ ما يوجب هذا. [( سورة المائدة2)] َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{
اَلُة َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِ  َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل َّللاَِّ{ ليستدل بذلك على أن من  [( سورة الجمعة46)] }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

 الوجوب. األوامر الشرعية ما ال يقتضي
نما :مالك قال"  .عليهم بواجب وليس أذن، يعني أباح، "للناس فيه -عز وجل- هللا أذن أمر ذلك وا 
 }َوآُتوُهم مِِن مَّاِل َّللاَِّ الَِّذي آَتاُكْم{: -تبارك وتعالى- هللا قول في يقول العلم أهل بع  وسمعت :مالك قال"
يعني على  "مسمى شيئا   كتابته آخر من عنه يضع ثم مهغال الرجل يكاتب أن ذلك إن: [( سورة النددور44)]

يتفق عليه من أول  "مسمى شيئا   كتابته آخر من عنه يضع ثم" ، يخفف عنه العاشر، األخير يتركهعشرة نجوم
 آخره؟ نعم؟ فياألمر أو 

 طالب:......
هل يؤمر  ة أقساطصار على عشرة، من باع سلعتسعة نجوم، ما  نه لو كان من أول األمر صار علىنعم؛ أل

أو ال يؤمر؟ نعم إن كان من باب اإلحسان فالندب حاصل، أما بالنسبة  ن القسط األخيربأن يسمح ويعفو ع
 لإللزام فال.

 ...أصل الوجوب. .....طالب: مسألة
وال  كغيره من السلع، وامر قد تأتي لإلباحة، وهو ملكهما فيه إال أنه مقرون باآليات األخرى التي تدل على أن األ

 ن المكاتبة شراء العبد نفسه.: إيؤمر أن يخرج أي سلعة من يده إال بطوعه واختياره، إنما البيع عن تراض، وقلنا
 طالب:......
 ه.و يهذا األصل أ



 طالب:......
 على كل حال أهل العلم قد يفتي بالنظير ما يفتي بالمطابق.

 ".عندنا ذلك على لناسا عمل وأدركت ،العلم أهل من سمعت الذي فهذا: مالك قال"
 من عنه وضع ثم ،درهم ألف وثالثين خمسة على له غالما   كاتب عمر بن هللا عبد أن بلغني وقد": مالك قال
ال االستحباب؟ "درهم آالف خمسة كتابته آخر  وال شك أن هذا على سبيل الوجوب وا 

 طالب: االستحباب.
 االستحباب.

وقال: إن سددت النجوم في وقتها  لكن إن وعده "ماله تبعه سيده كاتبه إذا المكاتب أن عندنا األمر: مالك قال"
ن تأخرت في بعض النجوم ما حصل لك شيء، فهل هذا الوعد ملزم بأن سدد له  ؟حسمت لك حسم يرضيك، وا 

على رأس كل شهر نجم ثم في النهاية قال: وهللا هذا بيع وشراء، ولن أفي بوعدي، يعني مثلما يقال في الشركات 
على كل رأس شهر تسدد على  ما هنا شيء، لو قال له: أبدا  ..... يرها، تعطي مغريات، ثم إذا جاء النتيجة،وغ

 وأرضيك في النهاية، هل هذا ملزم أو غير ملزم؟ نعم؟ ،المواعيد
 ..طالب:....

ال وعد؟ هل ه :هذا نفسه، هذا مثلما قلنا، لكن هل يلزم أو ال يلزم؟ هل نقول ال مجرد وعد؟ و عقد و إنه عقد وا  ا 
ذا كان و  ال ال؟ إذا كان من وا  ذا أخلفه هل يكون من خصال المنافقين وا  عد هل يلزم الوفاء به أو ال يلزم؟ وا 

ذا وعده ثم  البداية، أراد أن يحثه على التسديد وال نوى ينزل عنه شيء، هذا فعل المنافقين، إذا وعد أخلف، وا 
 أهل العلم: ال يدخل فيه إذا وعد أخلف، نعم؟ اعتراه ما اعتراه مما يقتضي اإلخالف يقول

 طالب:......
يريد أن يحثه على أن يدفع له ماله، وال يكون إال خير،  وه ؟إيه لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو االستحباب

دبر أنت دبر لي الدين األول، عنده مائة ألف، أنت يعني بعض الناس يكون له دين على شخص، ثم يقول له: 
وح يتحايل ويتدين مائة ألف على أساس أنه نه، وأعدك أني أدينك أكثر، ثم ير خليني أنتهي م ،ن األوللي الدي

يسدده من المائتين اللي بيأخذها منه، ويقول: وهللا ما عندي لك شيء، الحمد هلل الذي طلع اللي عندك، بإمكانه 
ألمر، والتجار لهم أساليبهم في استخراج إذا رأى عليه عالمات التالعب والمطل، يمكن أن يقول له مثل هذا ا

 حقوقهم، وأيضا  الطرف الثاني لهم طرقهم وحيلهم في المطل بالحقوق، وهللا المستعان.
 طالب:......

إيه ما يجوز يزيدون، ما يجوز، الكالم على ما اتفق عليه، إذا وعده إذا سدد شيء، لكن إن قال له: إن تأخرت 
 زدت عليك صار هذا الربا.

 ب:......طال
فهذا ربا  أجل التأخيرإيه لكن إن كانت البضاعة في قرارة نفس البائع، أنها بخمسة عشر، وزاد ها األربعة من 

 الجاهلية.
 ...طالب: ومع ذلك يخالف.



 وتعامالت اليوم فيها شيء من الخلل. أقول: عقود اليومعلى كل حال هللا المستعان، 
نه يملك : إله مال، هذا إذا قلنا "ولده يتبعه ولم ذا كاتبه سيده تبعه ماله"قال مالك: األمر عندنا أن المكاتب إ

ذا قلنا وفراشه وما أشبه ذلك، يعني ما يتبعه  إنما ماله ثوبه الذي على بدنهال يملك  :على رأي اإلمام مالك، وا 
ويعلق عند المشايخ، وله كتب، ويحضر بها الدروس،  : إنه رقيق وطالب علمعادة، ما يتبعه في العادة، لو قلنا

تسببت فيها، وأنا  ،الكتب لي؟ يقول: ال، هذه لي، اقتنيتها :يقول ؟نعم ؟ثم كاتبه سيده، يقول السيد: ال، الكتب لي
 ماذا نقول؟ ،أو طلبتها من الجهات اللي توزع، وحضرت بها الدروس وعلقت عليها ما هي لك، وتنازعوا عند هذا

 طالب:......
ح وسأل الناس، وأعطوه كتب، استعان بها على طلب العلم، وحضر الدروس، وعلق عليها، را ؟إيه لكن هل يملك

وقال: هذه كتبي، وقال السيد: ال، أنت ومالك كلكم لي، فإذا بعتك أنت الكتب لي تصير، هذا إذا كانت الكتب ال 
ن كانت مما يمل ،تملك بأن كانت أوقاف مثال   ك فينظر على رأي فال حظ فيها للسيد بوجه من الوجوه، وا 

 الجمهور ال يملك إذا  هي لسيدهل وعلى قول مالك هي تبعه.
م نعيعني يدخلهم في الكتابة، أدخلهم في الكتابة  "كتابته في يشترطهم أن إال"تبعه ماله ولم يتبعه ولده، يقول: 

ال فاألصل أنهم لسيده  أرقاء مثله. ،يتبعونه، وا 
 "سيده وال هو به يعلم لم منه حبل بها جارية وله سيده يكاتبه تبالمكا فيمالكا  يقول  سمعت: يحيى قال"

يعني حتى لو حلله ما  ،يعني قبل ظهور نتيجة التحليل، ما يدري أحد، يعني في اليوم األول أو الثاني أو الثالث
 ال فإنه" يهترطه، ولم يعلم به سيده فيستثنفيش لم يعلم به ،كتابته يوم يء، وال علموا به ال هو وال سيدهبان ش
ألنه وقت إجراء الكتابة موجود، وال شك أن الحمل  "لسيده وهو كتابته في دخل يكن لم ألنه ؛الولد ذلك يتبعه

 ؛للمكاتب فإنها الجارية فأما"وهو لسيده،  في التحليل ولو لم يبن ،موجود؛ ألنه حصل من وطء قبل عقد الكتابة
ترى هذه شاواشتغل وعمل و  ،ى رأي اإلمام مالك أنه يملككيف صارت من ماله؟ كل هذا عل "ماله من ألنها

 شك أن عقد الكتابة ال لكن لو كانت مما اشتراه السيد وزوجه إياها، ال "ماله من ألنها ؛للمكاتب فإنها" الجارية
 .يتناولها

 ميراثه سمااقت كتابته يقضي أن قبل مات إن المكاتب إن: وابنها هو امرأته من مكاتبا   ورث رجل في مالك قال"
ن ،هللا كتاب على  أجنبي عنهألنه  "شيء ميراثه من للزوج وليس ،المرأة البن فميراثه مات ثم كتابته أدى وا 

ما يرث، يعني هل زوج  ،ألن االبن كيف يرث هذا المكاتب؟ الزوج بعيد "وابنها هو امرأته من مكاتبا   ورث"
 قال" ،"شيء ميراثه من للزوج وليس ،المرأة البن فميراثه" ثهذا بالوالء؟ ال يرث، االبن؟ ير المرأة يرث المكاتب 

 إذا  المكات ب، المكات ب ما هي بالمكاَتب إيش عندكم؟ "عبده يكاتب بالمكاتَ  في مالك
 طالب: مكاَتب.

يعني هو  ،مكاَتب كذا عندنا بالفتح، لكن كيف مكاَتب يكاتب عبده؟ يعني هل المكاَتب عمل حتى اشترى عبدا  
 قال"لكن تشوف النتيجة،  ،ف، صار يكتسب ألفين، اشترى بالنصيب الزائد عبد، يعني يتصور هذانجومه أل

 منه ذلك وعرف ،لعبده المحاباة أراد إنما كان فإن ،ذلك في ينظر :قال ،عبده يكاتب المكاتب في مالك
عبدا  فكاتبه، إن كانت  يعني هذا المكاتب العبد الذي كوتب من قبل سيده، اشترى  "ذلك يجوز فال عنه بالتخفيف



 ،لعبده المحاباة أراد إنما كان فإن"يقول: ته على سيده إذا أعجز نفسه مثال ، مكاتبته له بثمن بخس بحيث يفو 
ن" ألن هذا فرار من حق السيد "ذلك يجوز فال عنه بالتخفيف منه ذلك وعرف  وجه على كاتبه إنما كان وا 
المكاَتب اشترى عبد ثم كاتبه ينظر في  "له جائز فذلك كتابته على والعون  الفضل وابتغاء المال وطلب الرغبة

ه على السيد، إذا كان بثمن بخس فالمقصود التفويت تيأنه إنما قصد من مكاتبته له تفو  قصده، والقرائن تدل على
ن كان بثمنه بسعره بقيمته صحت كتابته كسائر تصرفاته.  على السيد، وا 

 السيد. طالب: إذا كان برضا
 ف؟كي

 ..ما له حق بعدين المطالبة. ،السيد الكتابة اطالب: إذا كان برض
 إذا كان إيش؟

 السيد. طالب: إذا كان برضا
 لف: أنت وهللا اآلن أعجزت نفسك، ها العبد اللي أنت بعت بأمثال   إذا رضي السيد األمر ال يعدوه، لكن لو قال

 وهو يسوى عشرة آالف، هذا ما قصدك إال تفوته علي.
ن"  ."له جائز فذلك كتابته على والعون  الفضل وابتغاء المال وطلب الرغبة وجه على كاتبه إنما كان وا 
ن ،ولد أم كانت شاءت إن ،بالخيار فهي حملت إن إنها :له مكاتبة وطئ رجل في مالك قال"  قرت شاءت وا 

 ه أن يطأ؟ نعم؟هذا يدل على أن له أن يطأ أو ليس ل "كتابتها على فهي تحمل لم فإن ،كتابتها على
 طالب:......

 ويش النسخة اللي معك؟
 طالب:...... 

 في" هل يلزم من السياق أن يكون الوطء مباح؟ ؟إيه نقول: هل يلزم من أن يكون الوطء مباح أو غير مباح
ن ،ولد أم كانت شاءت إن ،بالخيار فهي حملت إن إنها :له مكاتبة وطئ رجل  ،كتابتها على قرت شاءت وا 
كمن  ،على كل حال بالنسبة للحد حتى لو قيل بتحريمه شبهة بال شك، شبهة "كتابتها على فهي حملت لم فإن

 وطئ أمة زوجته، حرام عليه أن يطأ أمة زوجته، لكنه يعزر تعزيرا  بليغا  ال يصل إلى الحد.
ن"  ."كتابتها على فهي تحمل لم فإن ،كتابتها على قرت شاءت وا 
 له أذن منه نصيبه يكاتب ال أحدهما إن الرجلين بين يكون  العبد في عندنا يهعل المجتمع األمر :مالك قال"

 عليه كوتب ما العبد أدى إذا ويصير ؛عتقا   له يعقد ذلك ألن ؛جميعا   يكاتباه أن إال يأذن لم أو صاحبه بذلك
صلى - هللا رسول قال ما خالف فذلك عتقه يستتم أن بعضه كاتب الذي على يكون  وال ،نصفه يعتق أن إلى

يعني لو افترض أن هذا الغالم بين  (("العدل قيمة عليه قوم عبد في له شركا   أعتق من)) :-هللا عليه وسلم
-صلى هللا عليه وسلم-رسول الوواحد رفض، نعم، لو صححنا مثل هذا نكون خالفنا ما قال  د كاتبرجلين، واح

أو يشتريه من صاحبه  ه أن يحرر النصف الثاني،فعلي ((العدل قيمة عليه قوم عبد في له شركا   أعتق من)): 
 فيكون العقد كله له.



يعني جهل، جاء العبد  "كاتبه الذي إليه رد يؤدي أن قبل أو ،المكاتب يؤدي حتى ذلك جهل فإن :مالك قال"
ي من كاتبن وقال له: إن فالن كاتبني، هو ما كاتبه، هو بين اثنين زيد وعمرو، جاء العبد لزيد وقال: إن عمرا  

 فإن" وذاك ما كاتب، يقول: ؟فيكاتبه، وجهل هذا حقيقة الحال وكاتبه، ما الذي يحصل أجل إيش؟ أن يستدرجه
 ،المكاتب من قب  ما" لماذا؟ ألنه غره "كاتبه الذي إليه رد يؤدي أن قبل أو ،المكاتب يؤدي حتى ذلك جهل

 ،جمع بهذه الحيلة يقسم بين السيدينهذا الذي  "كتابته وبطلت ،حصصهما قدر على وشريكه هو فاقتسمه
 ."األولى حاله على لهما عبدا   وكان" ةويبطل عقد الكتاب

 أبى الذي فاقتضى ،ينظره أن اآلخر وأبى ،عليه الذي بحقه أحدهما فأنظره ،رجلين بين مكاتب في مالك قال"
اثنا  ،نجوم، لمدة سنة مثال   المكاتب بين رجلين، وكالهما كاتبه، وعلى "المكاتب مات ثم ،حقه بع  ينظره أن

ال عشر نجم، واحد ملح إال أن يحضر النجوم في وقتها، والثاني : متسامح، ينظره، يقول: اللي يجي الشهر وا 
ال الثالث، ما الحكم؟ يجي  الثاني وا 

 نأ أبى الذي فاقتضى ،ينظره أن اآلخر وأبى ،عليه الذي بحقه أحدهما فأنظره رجلين بين مكاتب في مالك قال"
يعني لما تم ستة أشهر من عقد الكتابة أحدهما استوفى ستة أقساط، ستة  "المكاتب مات ثم ،حقه بع  ينظره

، كتابته من وفاء فيه ليس ماال   وترك "ثم مات المكاتبينظر  نجوم، والثاني ما استوفى إال واحد أو اثنين؛ ألنه
، هذا سدد له ، هذا سدد له ستة وبقي له ستة..يتحاصان بقدر "عليه لهما بقي ما بقدر يتحاصان: مالك قال

يعني يأخذ الذي استوفى  "حصته بقدر منهما واحد كل يأخذ "بقدر ما بقي لهما عليه، اثنين وبقي له عشرة
والثاني الذي بقي له خمسة األسداس بالنسبة، فيأخذ هذا خمسة أسداس ما ترك، أو نجمع  ،وبقي له النصف

 النصف مع خمسة األسداس؟
 لب: نجمع.طا

 ثم نقسم المال المتحصل عنده عليهما. ،نجمع نعم
هذا يأخذ النصف  "الكتابة من بقي ما منهما واحد كل أخذ كتابته عن فضال   المكاتب ترك فإن "بقدر حصته،

هو بقي، أخذ هذا ستة آالف بقيت له،  "بالسواء بينهما بقي ما وكان" وهذا يأخذ خمسة األسداس الباقية الباقي،
وقد استوفيا حقهما؟  وبقي أربعة يقسم بينهما بالسوية على أي أساس ،ا أخذ عشرة بقيت له، ستة عشر ألفوهذ

 وال ،نصفين بينهما العبد كان صاحبه اقتضى مما أكثر ينظره لم الذي اقتضى وقد ،المكاتب عجز فإن" بالوالء
يقول: أنا ما  "صاحبه بإذن له الذي ضىاقت إنما ألنه" يعود رقيق؛ ألنه عجز "اقتضى ما فضل صاحبه على يرد

 انظره، أنا ما قلت لك، أنت فرطت بكيفك يفوتك. :قلت لك
ن" مثل الصورة  "بينهما فهو عجز ثم ،عليه له الذي بع  صاحبه اقتضى ثم ،له الذي أحدهما عنه وضع وا 

حسب ما اتفقا، ما عني على ي "عليه له الذي اقتضى إنما ألنه ؛شيئا   صاحبه على اقتضى الذي يرد وال" السابقة
 ،اآلخر ويشح ،أحدهما فينظره ،واحد رجل على واحد بكتاب للرجلين الدين بمنزلة وذلك" تعدى على صاحبه

مائة ألف دين على زيد  "أخذ مما شيئا   يرد أن اقتضى لذيل فليس ،الغريم يفلس ثم ،حقه بع  فيقتضي
أقساط كل شهر ألفين، األصل أن يكون لكل واحد منهما نعم، وهي مقسطة  ،لعمرو وخالد، كل واحد له النصف

ذا جاءه اآلخر صار أقل منه في الحزم رده وقال: تأتينا غير هذا  ،ألف، فإذا جاءه عمرو أعطاه األلف، وا 



الحازم أخذ من ألف، وسدد للثاني عشرة مثال ، وقد سدد ألحدهما أربعين  ،الوقت، ثم بعد ذلك في النهاية مات
ما بيده؛ ن الخمسين إال عشرة، ما الحكم؟ كل واحد له من أربعين، والمتساهل الذي ينظر ما أخذ دينه الخمسي
 "أخذ مما شيئا   يرد أن اقتضى لذيل فليس ،الغريم يفلس ثم ،حقه بع  فيقتضي"ويشح اآلخر،  ألنه ما غره
 .وهللا أعلم

 به أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصح ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب المكاتب ) –الموطأ شرح: 
 باب جراح المكاتب -باب القطاعة في الكتابة  -باب الحمالة في الكتابة 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،عالمينالحمد هلل رب ال
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

  باب الحمالة في الكتابة:
 حمالء بعضهم فإن واحدة كتابة جميعا   كوتبوا إذا العبيد أن عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
نه ،بع  عن ن ،شيء أحدهم لموت عنهم يوضع ال وا   ألصحابه فإن ،بيديه وألقى ،عجزت قد :أحدهم قال وا 
 إن برقهم ويرق  ،عتقوا إن بعتقهم يعتق حتى كتابتهم في بذلك ويتعاونون  ،العمل من يطيق فيما يستعملوه أن
 .رقوا
 له حمليت أن لسيده ينبغِ  لم سيده كاتبه إذا العبد أن عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال

 لسيد رجل تحمل إن أنه وذلك ،المسلمين سنة من هذا وليس ،عجز أو العبد مات إن ،أحد عبده بكتابة
 ابتاع هو ال ،باطال   ماله أخذ له تحمل الذي قبل المكاتب سيد ذلك اتبع ثم ،كتابته من عليه بما المكاتب
 فإن ،له ثبتت حرمة ثمن في كون في عتق المكاتب وال ،له هو شيء ثمن من منه أخذ ما فيكون  المكاتب
 المكاتب لسيد يتحمل ثابت بدين ليست الكتابة أن وذلك ،له مملوكا   عبدا   وكان ،سيده إلى رجع المكاتب عجز
نماو  ،بها ن ،عتق المكاتب أداه إن شيء هي ا   ،بكتابته سيده الغرماء يحاص لم دين وعليه المكاتب مات وا 

نو  ،سيده من بذلك أولى الغرماء وكان  ديون  وكانت ،لسيده مملوكا   عبدا   رد للناس دين وعليه المكاتب عجز ا 
 .رقبته ثمن من شيء في سيده مع يدخلون  ال ،المكاتب ذمة في الناس
 حمالء بعضهم فإن ،بها يتوارثون  بينهم رحم وال ،واحدة كتابة جميعا   القوم كاتب إذا: -رحمه هللا- مالك قال
 من أكثر هو ماال   وترك منهم أحد مات فإن ،كلها الكتابة يؤدوا حتى ع ب دون  بعضهم يعتق وال ،بع  عن

 فضل من معه كاتب لمن يكن ولم ،لسيده المال فضل وكان ،عليهم ما جميع عنهم أدي ،عليهم ما جميع
 الهالك ألن ؛الهالك مال من قضيت التي الكتابة من عليهم بقيت التي بحصصهم السيد ويتبعهم ،شيء المال
ن ،ماله من به عتقوا ما يؤدوا أن فعليهم ،عنهم تحمل انك إنما  في يولد لم حر ولد الهالك للمكاتب كان وا 

 .مات حتى يعتق لم المكاتب ألن ؛يرثه لم عليه يكاتب ولم ،الكتابة
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :دأما بع



 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب الحمالة في الكتابة:

 الحمالة يراد بها الضمان، الضامن والحميل والزعيم والكفيل، متقاربة، كلها ألفاو متقاربة.
هل المدينة أصل عند يعني في مذهبهم، وفي بلدهم المدينة؛ ألن عمل أ  "عندنا عليه المجتمع األمر" :مالك يقول

يعني دفعة واحدة، خمسة من  "واحدة كتابة جميعا   كوتبوا إذا العبيد أن "األمر المجتمع عليه عندناك اإلمام مال
العبيد كاتبهم سيدهم على أن يؤدوا إليه في كل شهر ألف، خمسين ألف، يؤدوا إليه في كل شهر ألف دفعة 

وال بكر، دفعة واحدة، كوتبوا جميعا  واحدة بعقد واحد، لم يعرف ما كتب عليه زيد وال عبيد وال عمرو وال خالد 
 كتابة واحدة.

من الناس خمسة اشتروا سيارة، كتب عليهم  بعضهم، جمعيعني كما لو استدان  "بع  عن حمالء بعضهم فإن"
ألنه ال يعرف نصيب كل واحد منهم، وال  "فإنهم حمالء" كل واحد منهم يضمن ما على اآلخر العقد جميعا ، فإن

 هؤالء األرقاء.قيمة كل واحد من 
نه "فإن بعضهم حمالء عن بع ، كوتبوا على خمسين ألف، ومات  "شيء أحدهم لموت عنهم يوضع ال وا 

واحد، يذهبون إلى السيد يقولون: نزل قيمة واحد، يقول: ال، أنا ما كاتبت على واحد بعينه، أنا كاتبت الجميع 
 فس منه.بهذا المبلغ، بعضهم ضامن لبعض، فال ينزل شيء إال بطيب ن

نه" ن، شيء أحدهم لموت عنهم يوضع ال وا  كما لو مات شخص ممن اشتروا السيارة  "عجزت قد :أحدهم قال وا 
باسمهم جميعا ، خمسة اشتركوا في سيارة مات واحد منهم، يذهبون إلى صاحب الوكالة يقولون: نزل عنا ما بذمة 

هو في مقابل األشخاص في حال الكتابة، والثمن  فالن؟ قد يقول قائل: إن التنظير غير مطابق؛ ألن الثمن إما
 في حال البيع إنما هو في مقابل السيارة السلعة، فالتنظير غير مطابق.

، اشتروا أنفسهم، فعدوا أنفسهم ألساس، على أساس االشتراك بينهمعلى كل حال هم دخلوا في العقد على هذا ا
به بينهم وبين الذين اشتركوا في شراء سيارة أن العقد وقع بمثابة السيارة، فهم المشتري وهم المبيع، فوجه الش

معهم، هم الذين اشتروا، ووجه االختالف بين عقد الكتابة وعقد البيع أن البيع وقع على نفس المشتري، على 
عين المشتري في الكتابة وعلى غيره في حال البيع، ففيها وجه شبه باعتبار أن المشتري في الحالتين هم 

 لشركاء، هم شركاء في شراء أنفسهم، وهم شركاء أيضا  في الصفقة الثانية في شراء السيارة.الخمسة ا
ن قال أحدهم: قد عجزت، ال ما يعود؟ أعجز نفسه، لو كان واحدا  يعود رقيق، لكن  "بيديه وألقى "وا  يعود رقيق وا 

ذا عجز يستعمله واحد من خمسة، أربعة التزموا بالعقد، وهم متضامنون حمالء، نعم، هذا ال يع ود رقيق، وا 
فيما يطيق من العمل، ويأخذون األجرة ويدفعونها من ضمن  ،األرقاء، يستعملونه يعني يؤجرونه بما ال يشق عليه

 ما يدفعون، سواء  كانت أقل أو أكثر.
ن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه  كبذل ويتعاونون  ،العمل من يطيق فيما يستعملوه أن ألصحابه فإن "وا 

يعني سواء  دفع أقل أو أكثر؛ ألن المال مطلوب من كل واحد منهم بعينه، مقابله أصالة، وقيمة  "كتابتهم في
ذا ضمن المال  ،غيره بسبب الضمان، يعني لو أن شخصا  باع سيارة على شخص آجل نسيئة، يكون مدينا  له، وا 

المدين األصلي له  ،أن يطالب األصيل وله ،شخص آخر عليه فإن صاحب السلعة الدائن له أن يطالب الضامن



 حتى "ويتعاونون بذلك في كتابتهم، لكتابةأن يطالبه، وله أن يطالب الضامن؛ ألنه ضمن المال، وهكذا في ا
، رقوا إنيعتقون جميعا ؛ ألن الصفقة حصلت جميع، فينفك العقد بانفكاك الجميع، ويرق برقهم  "بعتقهم يعتق

ا: عجزنا نعم يرق برقهم، لكن لو أن أربعة قالوا: عجزنا، وواحد قال: أنا عندي يعني إن اجتمعوا كلهم وقالو 
أنا مستعد، يلزمهم ويستعملهم كما لو استعمل الواحد، لو عجز الواحد يستعمل هؤالء األربعة، ويعتقون  ،استعداد
ه في حال الضمان، نعم هو ضامن، وهو مطالب بالمبلغ كل ؟إن الحكم للغالب :أو نقول ؟ويرقون برقه ،بعتقه

ذا كان عنده استعداد أن يوفي دين الكتابة، ولو  ذا عجز نعم بإمكانه أن يقول: عجزت ويرقون كلهم، وا  وا 
 باستعمالهم بما ال يشق عليهم، فهو ضامن لهم، كما أنهم ضامنون له.

 أحد عبده بكتابة له مليتح أن لسيده ينبغِ  لم سيده كاتبه إذا العبد أن عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"
له هل يعني هل للسيد أن يقول: هات من يضمنك؟  "المسلمين سنة من هذا وليس ،عجز أو العبد مات إن

ال ليس له ذلك؟ ليس له ذلك؛ ألن أصل العقد غير ملزم، فيكف يلزم بغير الزم؟ ألن له أن يقول في أي  وا 
 لحظة يقول: عجزت، ويعود رقيق.

 من عليه بما المكاتب لسيد رجل تحمل إن أنه وذلك، المسلمين سنة من هذا وليس ،عجز أو العبد مات إن"
 ابتاع هو ال ما الذي استفاده الضامن؟ "باطال   ماله أخذ له تحمل الذي قبل المكاتب سيد ذلك اتبع ثم ،كتابته

، يعني له هو شيء ثمن من منه أخذ ما فيكون  ، يقول: ما اشتريت المكاتب على شان تأخذ مني قيمة،المكاتب
 هذا الضامن على أي أساس يغرم؟ نعم؟

 طالب:......
ما له وجه، نعم لو اشترى العبد ضمن، لكن هو ال يطلب حميل على المكاتب؛ ألن للمكاتب أن يعجز نفسه 

 متى شاء.
، له مملوكا   عبدا   وكان ،سيده إلى رجع المكاتب عجز فإن ،له ثبتت حرمة ثمن في فيكون  عتق المكاتب وال"

 "بها المكاتب لسيد يتحمل ثابت بدين ليست الكتابة أن وذلك" على ما تقدم في أي وقت وله أن يعجز نفسه"
ن يلغى في أي لحظة يعجز المكاتب فيها نفسه، إنما هو شيء إن أداه ألنها عرضة لئليست بدين ثابت؛ 

ن مات المكاتب وعليه ،المكاتب عتق ن عتق المكاتب أداه إن، ...وا  عجز عنه عاد رقيقا ؛ ألنه ليس بدين ، وا 
ثابت، وعلى هذا إذا كاتب عبده على مبلغ من المال، على عشرة آالف، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ نعم؟ 

 لماذا؟ ألن شرطها استقرار الملك، وهذا ليس بملك مستقر.
ن" وأيضا   ،، دين آلخريندين يهوعل المكاتب مات "بكتابته سيده الغرماء يحاص لم دين وعليه المكاتب مات وا 

 عليه شيء من دين الكتابة.
لماذا؟ ألن دينهم مستقر ثابت، ودين  "سيده من بذلك أولى الغرماء وكان"لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، 

 الكتابة ليس بمستقر وال ثابت، كما قرر باألمس.
ن"  يدخلون  ال المكاتب ذمة في الناس ديون  وكانت ،لسيده مملوكا   عبدا   رد للناس دين وعليه المكاتب عجز وا 

اآلن كوتب صار يتصرف فأثقلته الديون، وعجز عن سدادها، ومن باب  "رقبته ثمن من شيء في سيده مع
أولى يعجز عن دين الكتابة، إذا  يرجع رقيق، ماذا عن ديون الناس؟ تذهب هدرا  أو تبقى في ذمة الرقيق متى 



يخير السيد بين  -أروش جنايته-أو نقول: إن هذه مثل األروش  ؟سددومتى حصل له شيء من المال ي ،عتق
 ؟أن يقبل العبد بعد عجزه ويسدد الديون إذا كانت أقل من قيمته

 طالب:...... 
 سواء  كان على نفس أو طرف أو مالنعم، خلونا ننظر المسألة بأروش الجنايات، هم قالوا: إذا جنى على شيء 

كثر من قيمته، فإما أن يدفعه ويقول: لكم، إذا كانت األروش أكثر من قيمته، أو يلزمه، لكن سيده ال يغرم أ
ن سيد ألنها أقل من قيمته، و إن هذه الديون يسددها ال :يقول: يسدد عنه السيد إذا كانت أقل من قيمته، هل نقول ا 

من دين المكاتبة، نجوم كانت أكثر من قيمته يقول: خذوه، ال سيما وأن الديون الثابتة المستقرة أولى وأقدم 
المكاتبة، ما هو مضى في مواضع متعددة أن العبد إذا جنى ترتب على جنايته مال يخير السيد بأن يدفع العبد 
 ؟إذا كانت هذه الجناية أعظم من قيمته، أكثر من قيمته، نعم، أو يدفع األروش هذه إذا كانت أقل من قيمته

 يعني مثلها تماما ، ما يبين فرق؟ نعم؟ 
 طالب:......

"إن عجز المكاتب وعليه دين الناس رد عبدا  مملوكا  لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب، ال يقول: 
 .-رحمه هللا-عند اإلمام ما يصير مثل هذا، يختلف الوضع عنده  يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته"

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
على جنايته  -األموال المترتبة- موالن أن العبد إذا جنى أن السيد يخير، فإن كانت األيعني ما نذكر يا اإلخوا

أكثر من قيمته يدفعه للمجني عليه، وال يتحمل أكثر من ذلك، ما يتحمل أكثر من مصيبة، يفوت عليه العبد 
ب مته ويدفع عن عبده، طيويدفع دراهم، هذا ما هو بعقل، نعم، وبين أن يمسك العبد إذا كانت الجناية أقل من قي

أنا وهللا ما أملك إال هو، من أين لي أدفع؟ نقول: يباع  :من قيمته، وقال السيد افترضنا أن القيمة، األروش أقل
 العبد ويدفع من قيمته األروش، ويرد الزائد على السيد.

قيمته ويرد الباقي إلى  في مثل هذه الحالة إذا كانت الديون أقل من قيمته هل نقول: يباع وتسدد الديون من
 السيد. في مثل هذه الصورة لو قال السيد: أنا وهللا ما عندي شيء أدفعه.

فرق بين الصورتين، فرق بين صورة الجناية، وبين صورة االستدانة، الجناية معروف تقدم  -رحمه هللا-اإلمام 
ن عجز المكاتب وعليه دين ال"كالمه فيها، وفي مسألة االستدانة قال:  ناس رد عبدا  مملوكا  لسيده، وكانت وا 

هذا يمكن أن يتصور على رأي  ديون الناس في ذمة المكاتب، ال يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته"
أما الذي يقول: إن العبد مؤهلة للدين،  تكون ذمتهيتصور أن  أن العبد يملك، وحينئذ   -رحمه هللا تعالى-اإلمام 
 ..ال، ليست مؤهلة للدين؛ ألنه. هل هي مؤهلة للدين؟ ال يملك

 طالب:......



إيه، لكن على رأي الجمهور أن العبد ال يملك، كيف نقول: إن ديون الناس في ذمته وهو رقيق؟ هل يتصور أن 
يسدد على مذهب الجمهور؟ لن يملك إطالقا ، فكيف تكون الديون في ذمته؟ على رأي اإلمام مالك أنه يملك 

ذا ملك شيئا  سدد به، نعم ،ديون في ذمتهبالتمليك، نعم تبقى ال  ؟وا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 وكيف ينفق على نفسه وولده؟ ؟سدديكيف  ؟أجل كيف يسدد
 طالب:......

 وين؟ 
 طالب:......

ن مات المكاتب وعليه دين حاص الغرماء  بعد المكاتبة،إلى آخره، ال هو المسألة مفترضة أنه استدان  ...وا 
ويسدد  ،حرية التصرف، ويش مقتضى الكتابة؟ مقتضى الكتابة أن يتصرف ويشتغلعد المكاتبة؛ ألن له باستدان 

 وينفق على نفسه وولده إن كان له ولد، وقد يدخر بعض األموال لنفسه. ،نجوم الكتابة
على دين الكتابة،  حتى عند اإلمام مالك أن الديون الثابتة المستقرة أقوى من دين الكتابة وتقدم عليها، يقدماآلن 

فالصورة المتجهة اآلن أنه إذا كان عليه ديون وعجز أنه يباع وتسدد الديون، قبل دين الكتابة؛ ألن دين الكتابة 
 أضعف من الديون المستقرة.

 بعضهم فإن ،بها يتوارثون  بينهم رحم وال -يعني بعقد واحد- واحدة كتابة جميعا   القوم كاتب إذا: مالك قال"
افترضنا أنهم خمسة كوتبوا على  "كلها الكتابة يؤدوا حتى بع  دون  بعضهم يعتق وال ،بع  عن حمالء

خمسين ألف، وأخذوا يضربون في األرض، يتكسبون فصار يكسب بعضهم ضعف ما يكسبه اآلخر، بعضهم 
 يكسب ضعف، هم كوتبوا على خمسين ألف بعقد واحد، فيكون نصيب كل واحد لو قسمنا المبلغ عليهم عشرة

اعتق، وال علي من زمالئي،  ، قال: أنا هذا نصيبي مقدم خذ أبيآالف، واحد منهم حصل العشرة آالف بشهر
"إذا كاتب القوم جميعا  كتابة واحدة وال رحم بينهم  د واحد ما تعتقون إال دفعة واحدةيقال: ال، أنتم كوتبتم بعق

ويش دخل  ن بع  حتى يؤدوا الكتابة كلها"يتوارثون بها، فإن بعضهم حمالء عن بع ، وال يعتق بعضهم دو
 نعم؟ ال رحم بينهم يتوارثون بها؟

 طالب:......
لن يعتق قبلهم؛ ألنه يلزمه عتقهم  يتوارثون بها فإن هذا الذي كسب العشرة آالف في شهر إذا كان بينهم رحم

رضة في غير هذه الصورة يعتقون عليه، إذا ملك ذا رحم يعتق عليه، فال يتصور أن يعتق قبله، فالمسألة مفت
ال ال مفهوم لها؟ نعم؟ أنهم ال  رحم بينهم، ولذلك هذه الجملة لها مفهوم وا 

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......



ألنه إذا عتق واحد منهم نعم  أال يعتق بعضهم دون بعض؛يعني إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها فمن باب أولى، 
 يعتق عليه اآلخر، كيف؟

 طالب:......
 يلزمه عتقه، ال سيما إذا كان والد وولد يلزم عتاقه.

 "فإن بعضهم حمالء عن بع  وال يعتق بعضهم دون بع ، حتى يؤدوا الكتابة كلها"على كل حال يقول: 
إذا أبرم العقد واحد، وال عرف قيمة فالن عن فالن، هم نعم لو قسم عليهم المبلغ ألن العقد واحد، وال يتجزأ، 

ة كل واحد منهم عشرة آالف، لكن بعضهم يمكن يسوى خمسة عشر، والثاني يسوى خمسة، الكامل لصار قيم
فأعقد عليهم بعقد  ،ما هي بقيمتهم واحدة ،وثالث يسوى سبعة، وذا رابع يسوى ثمانية وهكذا، يعني أقيامهم متفاوتة

 واحد فيعتقون دفعة واحدة.
واحد منهم من الخمسة اكتسب في سنة واحدة،  "همعلي ما جميع من أكثر هو ماال   وترك منهم أحد مات فإن"

 ما جميع من أكثر هو ماال   وترك منهم أحد مات فإن" دة ستين ألف، والكتابة خمسين ألفاكتسب في سنة واح
 "شيء المال فضل من معه كاتب لمن يكن ولم ،لسيده المال فضل وكان ،عليهم ما أدي عنهم جميع عليهم

 ؟كيف ،وكان فضل المال لسيده
 طالب: ألنه مات ولم يعتقه.

 ما أدي عنهم جميع عليهم ما جميع من أكثر هو ماال   وترك منهم أحد مات فإن"... شوف ال، عتق بالموت
 بحصصهم السيد ويتبعهم ،شيء المال فضل من معه كاتب لمن يكن ولم ،لسيده المال فضل وكان ،عليهم
 يؤدوا أن فعليهم ،عنهم تحمل كان إنما الهالك ألن ؛هالكال مال من قضيت التي الكتابة من عليهم بقيت التي
ن ،ماله من به عتقوا ما  ؟نعم ،إلى آخره ..."الهالك للمكاتب كان وا 

 .بالوالء .....طالب: سيد
 كيف؟

 ..طالب: سيد يأخذه بالوالء.
"وكان فضل لك قال: يأخذه بالوالء، يأخذ المال الزائد على نصيبه أو المال الزائد على قيمة الجميع؟ نعم، ولذ

 نعم؟ "ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء" بالوالء يعني باإلرث المال لسيده"
 طالب: يسدد عنه قبل موته هل يطالب؟

 ، سدد يعني سدد الخمسين وبقي عنده عشرة، عتقوا كلهم....إيه، هل يطالب
 طالب: يطالبهم ألنه يسدد عنهم.

 .كلهم عتقوا
 ....طالب:...

ال هذا الذي اكتسب دونهم، لكنهم باعتبار أنهم في عقد واحد ليشكل ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت من م
 عليهم.
 آلن سدد عنهم بعد وفاته، اآلن للسيد أن يطالبهم وهو المنصوص.اطالب: 



 معروف.
 طالب: لكن لو أنه سدد من قبل موته ما يطالبهم.

 بالوالء. باإلرث،الباقي له لكن  ،ما يطالبهم، ما يطالبهم
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......

 نعم.
"ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك؛ ألن الهالك إنما كانت 

نهم كلهم بعقد : إاآلن ما قلنا" فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به ما عتقوا به من ماله -يعني ضمنهم- تحمل عنهم
فال يعرف قيمة واحد من الثاني منهم، كل واحد منهم حميل وضامن على غيره، هذه نعم عليهم أن  واحد، نعم

يعدوا ما عتقوا من ماله إذا عرف إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إال إذا قوموا 
سبعة  ،عشر ألف والباقين على عشرةبعد ذلك وعرفت، يعني إذا قوموا بعد ذلك وقيل: إن هذا اللي مات بخمسة 

 ثمانية وهكذا يطالبون بالزائد.
ن كان للمكاتب على كل حال  "ألن الهالك إنما كان يتحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وا 

عليه إذا  ؛ ألنه عبد، لم يولد في الكتابة ولم يكاتب "يرثه لم عليه يكاتب ولم، الكتابة في يولد لم حر ولدالهالك 
 نعم. ،فالولد رقيق ال يرث إنما الذي يرثه السيد، مات حتى يعتق لم المكاتب ألن يستمر رقه؛

 أحسن هللا إليك.
 باب القطاعة في الكتابة:

 .والورق  بالذهب مكاتبيها تقاطع كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم أن بلغه أنه مالك حدثني
 أن ألحدهما يجوز ال فإنه الشريكين بين يكون  المكاتب في عندنا عليه المجتمع ألمرا: -رحمه هللا- مالك قال

 ماله من شيئا   يأخذ أن ألحدهما يجوز فال ،بينهما وماله العبد أن وذلك ،شريكه بإذن إال حصته على يقاطعه
 يكن لم ،عجز أو مال وله المكاتب مات ثم ،ذلك حاز ثم صاحبه دون  أحدهما قاطعه ولو ،شريكه بإذن إال
 مكاتبا   قاطع من ولكن ،رقبته في حقه ويرجع ،عليه قاطعه ما يرد أن له يكن ولم ،ماله من شيء قاطعه لمن
 نصيبه على ويكون  ،القطاعة من منه أخذ الذي يرد أن قاطعه الذي أحب فإن المكاتب عجز ثم ،شريكه بإذن
ن ،له ذلك كان المكاتب رقبة من  له بقي الذي حقه الكتابة له بقيت الذي استوفى ماال   وترك المكاتب مات وا 
 حصصهما قدر على شريكه وبين قاطعه الذي بين المكاتب مال من بقي ما كان ثم ،ماله من المكاتب على
ن ،المكاتب في  شئت إن :قاطعه للذي قيل المكاتب عجز ثم بالكتابة صاحبه وتماسك ،قاطعه أحدهما كان وا 
ن ،شطرين بينكما العبد ويكون  ،أخذت يالذ نصف صاحبك على ترد أن  تمسك للذي العبد فجميع أبيت وا 

 .خالصا   بالرق 
 تمسك الذي يقتضي ثم ،صاحبه بإذن أحدهما فيقاطعه الرجلين بين يكون  المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

 ؛بينهما فهو :-رحمه هللا- مالك قال المكاتب يعجز ثم ،ذلك من أكثر أو صاحبه عليه قاطع ما مثل بالرق 



ن ،عليه له الذي اقتضى إنما ألنه  قاطعه الذي فأحب ،المكاتب عجز ثم قاطعه الذي أخذ مما أقل اقتضى وا 
ن ،له فذلك نصفين بينهما العبد ويكون  ،به تفضله ما نصف صاحبه على يرد أن  لم للذي العبد فجميع أبى وا 

ن ،يقاطعه  ويكون  ،به تفضله ما نصف صاحبه على يرد أن قاطعه الذي فأحب ،ماال   وترك المكاتب مات وا 
ن ،له فذلك بينهما الميراث  فالميراث أفضل أو شريكه عليه قاطع ما مثل أخذ قد بالكتابة تمسك الذي كان وا 
 .حقه أخذ إنما ألنه ؛ملكهما بقدر بينهما
 ثم ،صاحبه نبإذ حقه نصف على أحدهما فيقاطع ،الرجلين بين يكون  المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

نو  :-رحمه هللا- مالك قال ،المكاتب يعجز ثم ،صاحبه عليه قاطع مما أقل بالرق  تمسك الذي يقب   أحب ا 
ن ،شطرين بينهما العبد كان ،به تفضله ما نصف صاحبه على يرد أن العبد قاطع الذي  فللذي يرد أن أبى وا 
 .المكاتب عليه قاطع كان الذي صاحبه حصة بالرق  تمسك
 أحدهما يقاطع ثم ،جميعا   فيكاتبانه شطرين بينهما يكون  العبد أن ذلك وتفسير :-رحمه هللا- كمال قال

 إن :قاطعه للذي فيقال المكاتب يعجز ثم ،العبد جميع من الربع وذلك ،صاحبه بإذن حقه نصف على المكاتب
ن ،شطرين بينكما العبد ويكون  ،به فضلته ما نصف صاحبك على فاردد شئت  بالكتابة تمسك للذي كان أبى وا 
 قاطع للذي وكان ،العبد أرباع ثالثة فذلك العبد نصف له وكان ،خالصا   عليه المكاتب قاطع الذي صاحبه ربع
 .عليه قاطع الذي ربعه ثمن يرد أن أبى ألنه ؛العبد ربع
 ثم ،ليهع دينا   قطاعته من بقي ما عليه ويكتب ،فيعتق سيده يقاطعه المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

 من عليه بالذي غرماءه يحاص ال سيده فإن: -رحمه هللا- مالك قال ،للناس دين وعليه المكاتب يموت
 .عليه يبدءوا أن ولغرمائه ،قطاعته

  ...للمكاتب ليس: -رحمه هللا- مالك قال
ءوا، ي  ي   ءوا، ولغرمائه.بدَّ  ..بدَّ

 .عليه ءوابدَّ يُ  أن هولغرمائ ،قطاعته من عليه بالذي غرماءه يحاص ال سيده فإن
 ؛له شيء ال ويصير فيعتق للناس دين عليه كان إذا سيده يقاطع أن للمكاتب ليس: -رحمه هللا- مالك قال
 .له بجائز ذلك فليس ،سيده من بماله أحق الدين أهل ألن
 من عليه مما عنه فيضع ،بالذهب يقاطعه ثم عبده يكاتب الرجل في عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال

نما ،بأس بذلك ليس أنه ،عليه قاطعه ما له يعجل أن على الكتابة  بمنزلة أنزله ألنه كرهه من ذلك كره وا 
 المكاتب قطاعة كانت إنما ،الدين مثل هذا وليس ،وينقده عنه فيضع ،أجل إلى الرجل على للرجل يكون  الدين
 ،العتاقة حرمة له وتثبت ،والحدود والشهادة الميراث له فيجب ،العتق يتعجل أن في ماال   يعطيه أن على سيده
نما ،بذهب ذهبا   وال ،بدراهم دراهم يشترِ  ولم  ،حر وأنت دينارا   وكذا بكذا ائتني :لغالمه قال رجل مثل ذلك مثل وا 

 لحاص ثابتا   دينا   كان ولو ،ثابتا   دينا   هذا فليس ،حر فأنت ذلك من بأقل جئتني إن :فقال ،ذلك من عنه فوضع
 .مكاتبه مال في معهم فدخل ،أفلس أو مات إذا المكاتب غرماء يدالس به

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب القطاعة في الكتابة:



إذا جيء بعامل وطلب منه عمل شيء معين فمقاولته على يعني القطاعة والمقاطعة ما زالت لفظة مستعملة، 
ال قط ال قاطعه وا  حضر ظ مستعمل، المقصود أنه يقال له: انعم، يعني لف ،وعهاألجرة مقاطعة، يقولون: قاطعته وا 

هذا المال، إذا أحضرته فأنت حر، مبلغ معين يحدد من الذهب أو الورق حر، إذا أحضرت هذا المال خالل سنة 
 فأنت حر، عشرة آالف خالل سنة فأنت حر.

 بالذهب مكاتبيها تقاطع كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم أن بلغه أنه مالك حدثني"يقول: 
وقد كاتبت عدة من األرقاء منهم سليمان، وعطاء، وعبد هللا، وعبد الملك، سليمان بن يسار، أحد  "والورق 

خوته، عطاء بن يسار، إمام من أئمة المسلمين، وعبد هللا وعبد الملك، كلهم ممن كاتبتهم أم  الفقهاء السبعة، وا 
 المؤمنين أم سلمة.

 يقاطعه أن ألحدهما يجوز ال فإنه الشريكين بين يكون  المكاتب في عندنا عليه المجتمع ألمرا": مالك قال
ألن العبد إذا قوطع انشغل بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشريك، فال بد أن  "شريكه بإذن إال حصته على

ومثل  ،ل مقاطعة السلعيتأثر الشريك بهذه المقاطعة، يعني المقاطعة ال يظن أنها المفاصلة وكذا يعني مث
قال: نصيبي تحضر لي  يدغيره، إذا كان بكر هذا رقيق لزيد وعمرو قاطع ز  ،اللفظ الدارج اآلن، ال ،مقاطعة كذا

خمسة آالف خالل سنة وتصير حر، ال بد أنه سوف ينشغل بتحصيل هذه الخمسة عن العمل للشريك، فال بد 
 من إذنه، فإذا أذن فإن األمر ال يعدوه.

يعني حتى إذا حصل ما حصل من المال فإن الشريك له نصيب من هذا المال  "بينهما وماله العبد أن وذلك"
 الذي حصله، الذي لم يقاطعه.

 ثم ،ذلك حاز ثم صاحبه دون  أحدهما قاطعه ولو ،شريكه بإذن إال ماله من شيئا   يأخذ أن ألحدهما يجوز فال"
 ،عليه قاطعه ما يرد أن له يكن ولم ،ماله من شيء عهقاط لمن يكن لم عجز أو مال وله ،المكاتب مات

 يرد أن قاطعه الذي أحب فإن المكاتب عجز ثم شريكه بإذن مكاتبا   قاطع من ولكن ،رقبته في حقه ويرجع
يعني ما صار شيء، قاطعه على خمسة آالف ثم  "رقبة من نصيبه على ويكون  ،القطاعة من منه أخذ الذي

هو بالخيار، إن أراد أن  حصلت ألفين خذهن، ثم مات أو عجز قال: أنا اآلنعجز عنها، أو حصل بعضها، 
ن ردها إلى ملك الرقيق لتأخذ عنه أو تورث عنه من  يستمر على مقاطعته إذا كان مستأذنا  لشريكه له ذلك، وا 

 قبل السيدين معا  فاألمر ال يعدوه.
 من منه أخذ الذي يرد أن قاطعه الذي أحب فإن المكاتب عجز ثم شريكه بإذن مكاتبا   قاطع من ولكن"

ن ،له ذلك كان المكاتب رقبة من نصيبه على ويكون  ،القطاعة  بقيت الذي استوفى ماال   وترك المكاتب مات وا 
يعني أداه ألفين ومات العبد وترك أموال هو بالخيار إن أحب أن يأخذ من المال المتروك ثالثة آالف  "الكتابة له

ن أراد أن يرد األلفين ويصير شريك مع الثاني فال بأس. تمام القطاعة له ذلك،  وا 
 من بقي ما كان ثم ،ماله من المكاتب على له بقيثم  ،حقه الكتابة له بقيت الذي استوفى ماال   وترك"يقول: 
ن ،المكاتب في حصصهما قدر على شريكه وبين قاطعه الذي بين المكاتب مال  وتماسك قاطعه أحدهما كان وا 

يعني واحد قاطعه قال: احضر لي خمسة آالف خالل سنة، والثاني: قال:  "المكاتب عجز ثم كتابةبال صاحبه
وقد دفع للمقاطع ألفين، ودفع  ،ال، أنا أكاتبك على عشرة آالف كل شهر خمسمائة، فمات في أثناء المدة



بخالف المكاتب فإنه  للمكاتب ألف، يعني خالل شهرين دفع ألفين للمقاطع؛ ألنه يريد أن يتخلص منه بسرعة،
ن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز ه معلى نجو  باق   "على قدر حصصهما في المكاتب، وا 

 ا  ثانيأنت أخذت ألفين أعطه ألف "أخذت الذي نصف صاحبك على ترد أن شئت نالمكاتب قيل للذي قاطعه: إ
ن ،شطرين بينكما العبد ويكون " نعم، الذي تمسك هذا ما  "خالصا   بالرق  تمسك لذيل العبد فجميع أبيت وا 

 كاتب، هذا في صورة عدم المكاتبة.
ائدة نريد أن نسرد هذا سرد؛ ألن الف "صاحبه بإذن أحدهما فيقاطعه الرجلين بين يكون  المكاتب في مالك قال"

 الذي يقتضي ثم ،هصاحب بإذن أحدهما فيقاطعه الرجلين بين يكون  المكاتب في"منه أقل من األبواب الالحقة 
 ألنه ؛بينهما فهو :مالك قال، المكاتب يعجز ثم ،ذلك من أكثر أو صاحبه عليه قاطع ما مثل بالرق  تمسك
ن ،عليه له الذي اقتضى إنما  يرد أن قاطعه الذي فأحب ،المكاتب عجز ثم قاطعه الذي أخذ مما أقل اقتضى وا 
ألنه إلى اآلن ما تحرر، هو ما زال  "له فذلك ،يننصف بينهما العبد ويكون  ،به تفضل ما نصف صاحبه على

ال ليس له أن يرجع؟ نعم؟ عتق، يعني إن  نرق، لكن لو قاطعه ودفع المبلغ كامل الذي اتفق عليه، له أ يرجع وا 
ادفع خمسة آالف، علقت الحرية على دفع المبلغ ودفع، خالص يعتق، ليس له  ،دفعت خمسة آالف فأنت حر

 خيار.
ن" ن ،يقاطعه لم للذي العبد عفجمي أبى وا   صاحبه على يرد أن قاطعه الذي فأحب ،ماال   وترك المكاتب مات وا 

ن ،كافذ بينهما الميراث ويكون  ،به تفضله ما نصف  عليه قاطع ما مثل أخذ قد بالكتابة تمسك الذي كان وا 
 "حقه أخذ إنما ألنه ؛ملكهما بقدر بينهما فالميراث ،أفضل أو شريكه

وانتفى الخيار ألحد الطرفين، يبقى الخيار للطرف الثاني، فإن  ،مثل هذه الصورة إذا تم العقد على كل حال في
ن شاء لم يدخله.  شاء أدخله، وا 

 الذي يقب  ثم ،صاحبه بإذن حقه نصف على أحدهما فيقاطع الرجلين بين يكون  المكاتب في مالك قال"
 على يرد أن العبد قاطع الذي أحب إن :مالك قال ،بالمكات يعجز ثم ،صاحبه عليه قاطع مما أقل بالرق  تمسك
ن ،شطرين بينهما العبد كان ،به تفضله ما نصف صاحبه  صاحبه حصة بالرق  تمسك فللذي يرد أن أبى وا 
 ."المكاتب عليه قاطع الذي

د على ير  نعلى كل حال مثلما ذكرنا الذي قاطع إن استوفى حقه كامال  انتهى خياره، وعتق عليه، لكن إن أراد أ
ال  ،صاحبه نصف ما أخذه ال للثاني؟ للمقاطع وا  نعم إن أراد أن يرد نصف ما أخذه من القطاعة فالخيار لألول وا 

للثاني؟ للثاني، لكن لو أراد الثاني أن يأخذ من المقاطع النصف ويكون بينهما نصفين، ال سيما إذا كان المتروك 
 في الصورتين. ما؟ للمستفيد منهإرثا  للثاني أقل مما أخذه المقاطع فالخيار لمن

يعني على عشرين ألف،  "جميعا   فيكاتبانه شطرين بينهما يكون  العبد أن ذلك وتفسير :-رحمه هللا- مالك قال"
، وتصير حر من نصيبي، والثاني يستمر عشرة وتكفي عشرة، فيقول أحدهما: عجل لي خمسةولكل واحد منهما 

 من الربع وذلك ،صاحبه بإذن حقه نصف على المكاتب أحدهما قاطعي ثم ،جميعا   يكاتبانه"ف كل شهر ألف
 من" ، تنازل عن النصف على أن يعجل لهيعني الخمسة ربع العشرين، نعم، وكل واحد له عشرة "العبد جميع
يعني  "به فضلته ما نصف صاحبك على فاردد شئت إن :قاطعه للذي فيقال المكاتب يعجز ثم، العبد جميع



ما زادك، ما فضلته يعني ما زدت على صاحبك؛ ألن هذا إذا افترضنا أن هذا هما كاتباه على نصف ما زدته، 
، قال أحدهما: أعطني خمسة خالل شهرين، جاء بالشهر جيد عشرين، كل واحد له عشرة منجمة كل شهر ألف

 األول بألفين وخمس، نعم وأعطى ذاك ألف.
فضله بكم؟ بألف  "به فضلته ما نصف صاحبك على رددفا شئت إن :قاطعه للذي فيقال المكاتب يعجز ثم"

ن أبى كان للذي  ينكما شطرين؛ ألنه عجز وصار رقيقوخمس، ادفع له سبعمائة وخمسين، ويكون العبد ب "وا 
 "العبد أرباع ثالثة ذلكو  العبد نصف له وكان ،خالصا   عليه المكاتب قاطعتمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي 

ما لك إال ربع العبد؛  :لك أنت اللي قاطعت لإلى قيمته التي آل إليها األمر، فيقا د ينظريعني مادام أخذ الزائ
ألنك رضيت بخمسة، وصاحبكم ثبت على العشرة له النصف، إذا عجز وعاد رقيق إما أن تدفع الفرق سبعمائة 

 وخمسين، أو يقسم العبد على هذا األساس.
ن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحب  فذلك العبد نصف له وكان ،خالصا   عليه المكاتب قاطعه الذي "وا 

"وكان للذي قاطع ربع العبد؛  زل عنه مع النصف حقه ثالثة أرباعالذي تناربع يصير له ال "العبد أرباع ثالثة
 ."عليه قاطعألنه أبى أن يرد ثمن ربعه 

 ثم ،عليه دينا   قطاعته من بقي ما عليه ويكتب ،فيعتق سيده يقاطعه المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال"
 انتهوا، ما في إال أنه علق عتقه بالسداد.و اآلن قاطعوا  "للناس دين وعليه المكاتب يموت

لماذا؟ ألنه صار  "عليه ءوابدِ يُ  أن ولغرمائه ،قطاعته من عليه بالذي غرماءه يحاص ال سيده فإن: مالك قال"
 لمكاتبة ليس بدين مستقر.في المقاطعة صار دينا  مستقر، وفي ا ،دينا  
 الدين أهل ألن ؛له شيء ال ويصير فيعتق للناس دين عليه كان إذا سيده يقاطع أن للمكاتب ليس: مالك قال"

 ."له بجائز ذلك فليس ،سيده من بماله أحق
فليس ألنه إذا قاطعه وقلل عليه المبلغ لتقليل المدة حرص على أن يجمع هذا المبلغ ليعتق، وترك ديون الناس، 

 .له ذلك، ليس ذلك بجائز
وهو  "قال مالك: األمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة"

ال ما يجوز؟ على رأي اإلمام مالك يجوز؛ ألنه من باب ضع  األصل الكتابة عشرة، وقال: هات خمسة، يجوز وا 
خمسة في مقابل عشرة، دراهم بدراهم، استقر ثمن العبد ثم صارت وتعجل، لكن الذين منعوه وجهة نظرهم أنه 

الخمسة في مقابل العشرة، دراهم بدراهم مع زيادة، فهذا الربا عند بعضهم، اآلن لو قيل لك: هذا الكتاب بمائة نقد 
ال ما يجوز؟ ال  ت : أنيجوز، ما يجوز، لكن لو قيل لكومائتين نسيئة، وكتب العقد على هذا األساس، يجوز وا 

يجوز؛ ألنه ما ثبت العقد، لو كتب العقد بمائتين  ؟مجرد خيار ؟اختر اآلن أي الثمنين شئت بمائة أو بمائتين
: هات لي مائة وأنزل عنك الباقي، من باب ضع وتعجل، يجوز، لكن منهم ، ثم قال صاحب الكتابلمدة سنة
اآلجلة، السلعة اآلن انتهت، انتهت ما لها ذكر لو قيل مثل هذا الكالم صارت المائة بمقابل المائتين  :من قال

خالص، اآلن الذي يدور بين المتقاولين ما هو بالكتاب، يدور الثمن األقل مع الثمن األعلى في مقابل األجل، 
فمن منع له وجه، يعني من منع له وجه؛ ألنه مال كثير بمال أقل معجل، وهذا هو عين الربا، لكن هم يقولون: 



نما شوف ويش إن هذا ال يدخ ل في العقود، يعني ضع وتعجل ال يدخل في العقود التي يطلب فيها المساواة، وا 
 يقول مالك؟

 ما له يعجل أن على الكتابة من عليه مما عنه فيضع ،بالذهب يقاطعه ثم عبده يكاتب الرجل في عندنا األمر"
نما" بر بذلكن باب ضع وتعجل، وجاء الخيعني إال م "بأس بذلك ليس أنه عليه قاطعه  ."كرهه من ذلك كره وا 

 طالب:......
 ما هو بمسألة إجماع، لكن الخبر ثابت.

نما  عليه الصالة -الرسول  "أجل إلى الرجل على للرجل يكون  الدين بمنزلة أنزله ألنه كرهه؛ من ذلك كره"وا 
من  :اب اإلرفاق؟ إذا قلناأن ضعوا، لكن هل هو على سبيل اإللزام والعقد أو من ب :أشار إلى الغرماء -والسالم

نما كره ذلك من كرهه؛  في باب الرباباب اإلرفاق انتهى ما دخل   على للرجل يكون  الدين بمنزلة أنزله ألنه"وا 
 يعطيه أن على سيده المكاتب قطاعة كانت إنما ،الدين مثل هذا وليس ،وينقده عنه فيضع، أجل إلى الرجل
، يد أن يحصل على حقوق األحرارهو ير  "والحدود والشهادة يراثالم له فيجب ،العتق يتعجل أن في ماال  
نما ،بذهب ذهبا   وال ،بدراهم دراهم يشترِ  ولم"وتثبت له حرمة العتاقة،  يتعجل هذا في مقابل تعجيل القيمةف  وا 

 من بأقل جئتني إن :قال ،ذلك من عنه فوضع ،حر وأنت دينارا   وكذا بكذا ائتني :لغالمه قال رجل مثل ذلك مثل
يعني قال: إن جئتني بخمسة آالف خالل ستة أشهر بدل عشرة آالف في سنة فأنت حر، استقروا  "حر فأنت ذلك

باع على خمسة آالف خالل ستة أشهر، ثم قال له: إن جئت بثالثة آالف خالل شهرين فأنت حر، هل يكون 
و سامحه، لو انتظر إلى األجل إلى يكون وضع من دينه بطوعه واختياره؟ يعني لعليه الخمسة آالف بثالثة أو 

هل هذا من السماحة في البيع  ؟دام أنا أبي منك خمسة آالف هات أربعة ولك ألف ستة أشهر، وقال: أنا ما
 والشراء والقضاء واالقتضاء أم من باب الربا؟ ال، من باب السماحة بال شك.

 لحاص ثابتا   دينا   كان ولو ،ثابتا   دينا   ذاه فليس ،حر فأنت ذلك من بأقل جئتني إن :قال ،ذلك من عنه فوضع"
 . "مكاتبه مال في معهم فدخل ،أفلس أو مات إذا المكاتب غرماء السيد به

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 باب جراح المكاتب:
 إن المكاتب أن ،عليه العقل فيه يقع جرحا   الرجل يجرح المكاتب في سمعت ما أحسن :-رحمه هللا- مالك قال
 عن عجز فقد ذلك على يقوَ  لم فإن ،كتابته على وكان ،أداه كتابته مع الجرح ذلك عقل يؤدي أن على قوي 

 خير الجرح ذلك عقل أداء عن عجز هو فإن ،الكتابة قبل الجرح ذلك عقل يؤدي أن ينبغي أنه وذلك ،كتابته
ن ،مملوكا   عبدا   وصار غالمه وأمسك ،فعل الجرح ذلك عقل يؤدي أن أحب فإن ،سيده  العبد يسلم أن شاء وا 
 .عبده يسلم أن من أكثر السيد على وليس ،أسلمه المجروح إلى
 من: -رحمه هللا- مالك قال ،عقل فيه جرحا   أحدهم فيجرح جميعا   يكاتبون  القوم في: -رحمه هللا- مالك قال
 على ثبتوا أدوا فإن ،الجرح ذلك عقل جميعا   أدوا :الكتابة في معه وللذين له قيل عقل فيه جرحا   منهم جرح

ن ،كتابتهم  ،جميعا   له عبيدا   ورجعوا ،الجرح ذلك عقل أدى شاء فإن ،سيدهم ويخير ،عجزوا فقد يؤدوا لم وا 



ن  جرح الذي الجرح ذلك عقل أداء عن بعجزهم جميعا   له عبيدا   اآلخرون  ورجع ،وحده الجارح أسلم شاء وا 
 .صاحبهم

 أو ،عقل فيه له يكون  بجرح أصيب إذا المكاتب أن عندنا فيه فاختال ال الذي األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 من لهم أخذ ما وأن ،قيمتهم في العبيد عقل عقلهم فإن ،كتابته في معه الذين المكاتب ولد من أحد أصيب
 سيده أخذ ما عنه فيوضع ،كتابته آخر في للمكاتب ذلك ويحسب ،الكتابة له الذي سيدهم إلى يدفع عقلهم
 .جرحه دية من
  ...درهم آالف ثالثة على كاتبه أنه ذلك وتفسير: -رحمه هللا- مالك قال

 أنه كأنه كاتبه.
 أحسن هللا إليك.

  ...كاتبه كأنه ذلك وتفسير
  .أنه كأنه
 أدى فإذا ،درهم ألف سيده أخذها الذي جرحه دية وكان ،درهم آالف ثالثة على كاتبه كأنه أنه ذلك وتفسير
ن ،حر فهو درهم ألفي سيده إلى المكاتب  من أخذ الذي وكان ،درهم ألف كتابته من عليه بقي الذي كان وا 

ن ،عتق فقد درهم ألف جرحه دية  بقي مام المكاتب سيد أخذ المكاتب على بقي مما أكثر جرحه عقل كان وا 
 يةد من شيء المكاتب إلى يدفع أن ينبغي وال ،للمكاتب كتابته أداء بعد فضل ما وكان ،وعتق كتابته من

نما ،الجسد معضوب أو اليد مقطوع أو أعور سيده إلى رجع عجز فإن ،ويستهلكه فيأكله جرحه  سيده كاتبه وا 
 ولكن ،ويستهلكه فيأكله ،جسده عقل من أصيب ما وال ،ولده ثمن يأخذ أن على يكاتبه ولم ،بهوكسْ  ماله على
 آخر في له ذلك ويحسب ،سيده إلى يدفع عليهم كاتب أو ،كتابته في ولدوا الذين وولده المكاتب جراحات عقل
 .كتابته

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب جراح المكاتب: 

 إن المكاتب أن" يعني الدية "عليه العقل فيه يقع جرحا   الرجل يجرح المكاتب في سمعت ما أحسن :مالك قال"
في كل شهر ألف، ويستطيع أن  كوتب على عشرة آالف "أداه كتابته مع الجرح ذلك عقل يؤدي أن على قوي 

"إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع  ة، دية هذا الجرح مع قسط الكتابةيكسب أكثر من ذلك، فيؤدي الدي
"إن  ال شك أن العقد يتأثر "ذلك على يقوَ  لم فإن" ، العقد ما تأثروكان على كتابته، ما صار شيء كتابته أداه"

إذا كان ال يستطيع أن يوفر من كسبه أكثر من نجم الكتابة فمتى يؤدي  "ابتهكت عن عجز فقد لم يقَو على ذلك
 الجرح ذلك عقل يؤدي أن ينبغي أنه وذلك "فقد عجز عن كتابته، رح؟ ال شك أن هذا مؤثر على العقدعقل الج

ذا أدى عقل الجرح، الجرح مثال  خمسة آالف، قدرت الجناية بخمسة آالف، وهو مطلوب "الكتابة قبل منه  وا 
يتأخر، تتأخر النجوم، فإنه قد عجز في هذه الحالة، لكن إن بشهريا  يدفع ألف كتابة، لن يستطيع أن يؤدي، 

رضي السيد، قال: بدال  من أن يدفع لي من اآلن ننتظر شهرين ثالثة خمسة إلى أن يؤدي عقل الكتابة، وتكون 



ذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل "و  تستأنف بعد ذلك، فاألمر ال يعدوهعقل الجراحة والكتابة 
 ."الكتابة؛ ألنه مستقر والكتابة غير مستقرة

أدفع شيء، وأيضا  هذه الجراحة قد  يقول: أنا وهللا ما أقدر "سيده خير الجرح ذلك عقل أداء عن عجز هو فإن"
 تكون أكثر من قيمته وأكثر من كتابته.

 غالمه وأمسك فعل الجرح ذلك عقل يؤدي أن أحب فإن ،سيده خير الجرح ذلك عقل أداء عن عجز هو فإن"
ن ،مملوكا   عبدا   وصار يعني دهس حرا ، ودية الحر أكثر من قيمة  "أسلمه المجروح إلى العبد يسلم أن شاء وا 

أو يقول: خذوه، استرقوه، أو استوفوا من  ؟العبد أضعاف، نعم، يكلف السيد أن يدفع القيمة كاملة الدية كاملة
 فال يجمع له بين مصيبتين. ،ه ال يكلف أكثر من قيمة العبد؟ المقصود أنمن قيمته وما أشبه ذلك ثمنه
ن ،مملوكا   عبدا   وصار غالمه وأمسك فعل الجرح ذلك عقل يؤدي أن أحب فإن"  إلى العبد يسلم أن شاء وا 

 ."عبده يسلم أن من أكثر السيد على وليس ،أسلمه المجروح
أخرى، لكن يكفي أنه يفوت عليه العبد، اآلن إذا زنت البكر تغرب سنة مع الجلد مائة،  ألنه ال تزر وازرة وزر

قال العلماء:  طيب، هل تغرب بدون محرم؟ نعم ال تغرب بدون محرم، طيب ما ذنب المحرم أن يغرب معها؟
السيد اآلن يلزمه ن فتغريبه معها من جنايته، ال من جنايتها، فرط في حفظها، أال نقول: إ ألنه فرط في حفظها

أعطي سيارة فيضمن، أعطى العبد سيارة وهو ما  ؟أو من اآللة األداةألنه فرط في تمكينه من  أن يدفع أكثر
يحسن التصرف، أعطى الولد يعني لو مثال  األب أعطى الولد الذي ال يسوغ له نظاما  أن يقود السيارة، أعطاه 

األصل على العاقلة، لكن العاقلة اآلن ما لها وجود اآلن،  سيارته وذهب ودهس آدمي، الدية على من؟ هي في
هو مكلف االبن؟ نعم؟ هو مكلف  ؟تفرق الناس، وال يعرف أحدهم عاقلته، لكن هل الذي يضمن األب أو االبن

ومباشر، لكنه األب نظاما  مفرط، أعطى الولد الذي لم يبلغ السن النظامية، لكن هل بلوغ السن النظامية له أثر 
ل مكلف تصرفات الولد أو ال أثر له؟ يعني الولد مكلف عمره خمسة عشر ستة عشر، هل نقول: إن كفي 

 حصلألب مفرط، وأعطى الولد الذي ال يدام ا ه اآللة تفريط ولو كان مكلفا ، ومايصلح لكل عمل؟ فيكون إعطاؤ 
ن كان مكلفا  إال أنه ال  يمكن من بعض األعمال التي ال لهذا العمل؛ ألنه حتى التكليف تكليف بعض الناس وا 

يحسنها، فإذا مكن من بعض األعمال التي ال يحسنها فال شك أن من مكنه مفرط، وال شك أنه يضمن أثر 
 تفريطه، مثلما قلنا فيمن فرط في حفظ موليته فيغرب معها.

 فيه جرحا   منهم جرح من: مالك قالدية، " "عقل فيه جرحا   أحدهم فيجرح جميعا   يكاتبون  القوم في"قال مالك 
فال يتحرر أحدهم لماذا؟ ألن عقدهم واحد،  "الجرح ذلك عقل جميعا   أدوا :الكتابة في معه وللذين له قيل عقل

ن" ما صار شيء، والعقد لم يتأثر "كتابتهم على ثبتوا أدوا فإن" دون اآلخر  همويخير  ،عجزوا فقد يؤدوا لم وا 
ن ،جميعا   له عبيدا   ورجعوا الجرح ذلك عقل أدى شاء فإن ،سيدهم ذا الذي ، ه"وحده الجارح أسلم شاء وا 

 الذي الجرح ذلك عقل أداء عن بعجزهم جميعا   له عبيدا   اآلخرون  ورجع "وحده، اعتدى وجنى يسلم للمجروح
 ."صاحبهم جرح



ين حنا ملتزمسة تصير على أربعة، إطيب لو قالوا: يسلم هذا الجاني، والقيمة خمسين ألف بدل ما هي على خم
ال ليس لهم دين ب الكتابة، بعقد واحد اعتبره مات، وكل واحد حميل، كل واحد ضامن لصاحبه، هل لهم ذلك وا 

 ذلك؟ يعني هل السيد يتضرر سواء  كانوا أربعة أو خمسة؟ ما يتضرر.
تزم به سلم الجاني التزم األربعة بما ال ،ومن صور الوفاء والسداد لهذا الدين دين الدية هذه أن يسلم الجاني

الخمسة، ال شك أنهم إذا كانوا يستطيعون والسيد هو الذي يقدر مثل هذه األمور، قد يقول: إنهم ال يستطيعون 
له أن يعجزهم فيرجعوا أرقاء، ولهم أن يتحملوا ويكسبوا كسب ربعة دين خمسة، ال يستطيعون، فأن يؤدوا، وهم أ

 الخمسة ويستمرون على الكتابة.
 "عقل فيه له يكون  بجرح أصيب إذا المكاتب أن عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: -رحمه هللا- مالك قال"

 هنا جناية الغير على المكاتب عكس.ك جناية المكاتب على غيره، و يهذ
 عقل عقلهم فإن ،كتابته في معه الذين المكاتب ولد من أحد أصيب أو "إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل،

 ...يعني "قيمتهم في العبيد
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 .نعم على حسب القيمة
 ويحسب -الكتابة له الذي- سيدهم إلى يدفع عقلهم من لهم أخذ ما وأن، قيمتهم في العبيد عقل عقلهم فإن"

 ما عنه فيوضع" على العبد يحسم من قيمة الكتابة يحسم هذا المبلغ مبلغ الجناية "كتابته آخر في للمكاتب ذلك
 ."جرحه دية من هسيد أخذ
 ،درهم ألف سيده أخذها الذي جرحه دية وكان ،درهم آالف ثالثة على كاتبه كأنه أنه ذلك وتفسير: مالك قال"

ن ألنه استوفى األلف من الدية،؛ حر فهو درهم ألفي سيده إلى المكاتب أدى فإذا  من عليه بقي الذي كان وا 
ما بقي عليه إال ألف، واستوفى ألف من  "عتق فقد درهم فأل جرحه دية من أخذ الذي وكان ،درهم ألف كتابته

 هذه الجناية خالص انتهى، األلف في مقابل األلف.
ن" ويرد الزائد على  "وعتق كتابته من بقي ما المكاتب سيد أخذ المكاتب على بقي مما أكثر جرحه عقل كان وا 

 فيأكله جرحه دية من شيء المكاتب إلى دفعي أن ينبغي وال ،للمكاتب كتابته أداء بعد فضل ما وكان" المكاتب
نعم ما يعطى هو وعليه دين، دين الكتابة، يعطى السيد؛ ألنه احتمال أن يأكله ثم بعد ذلك يعجز  "ويستهلكه
 ؟نفسه، نعم

 طالب:......
 له أن يعجز نفسه، لكن الجناية لسيده ما هي له، دية الجناية لسيده.

 طالب:......
 تسب، يحتسبها من الكتابة، إال إذا أعجز نفسه انتهى اإلشكال، يعود رقيق وال له شيء.يح ال، ال هو بيأخذها



المعضوب الذي ال يستطيع التصرف،  "الجسد معضوب أو اليد مقطوع أو أعور سيده إلى رجع عجز فإن"
 قابل هذا،يعني مثل المقعد أو المشلول أو ما أشبه ذلك، يعني ناقص، مع ما أخذه سيده من الدية، هذا في م

نما"  ،جسده عقل من أصيب ما وال ،ولده ثمن يأخذ أن على يكاتبه ولم ،وكسبه ماله على سيده كاتبه وا 
 ،سيده إلى يدفع عليهم كاتب أو ،كتابته في ولدوا الذين وولده المكاتب جراحات عقل ولكن ،ويستهلكه فيأكله

  .وهللا أعلم "كتابته آخر في له ذلك ويحسب
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وبارك على عبده ورسوله وصلى هللا وسلم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (3كتاب المكاتب ) –الموطأ شرح: 
 المكاتاب ميراث باب - محله قبل عليه ما أدى إذا المكاتب عتق باب -باب سعي المكاتب  -باب بيع المكاتب 

 عتق إذا
 م الخضيرالشيخ: عبد الكري

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب بيع المكاتب:
 بدنانير كاتبه كان إذا يبيعه ال أنه الرجل مكاتب يشتري  الرجل في سمع ما سنأح إن: -رحمه هللا- مالك قال
 الكالئ عن نهي وقد ،بدين دينا   كان أخره إذا ألنه ؛يؤخره وال يعجله العرو  من بعر  إال ،دراهم أو

 .بالكالئ
ن :قال  للمشتري  يصلح نهفإ الرقيق أو الغنم أو البقر أو اإلبل من العرو  من بعر  سيده المكاتب كاتب وا 
 .يؤخره وال ذلك يعجل عليها سيده كاتبه التي للعرو  مخالف عر  أو ،فضة أو بذهب يشتريه أن
 إذا اشتراها ممن كتابته باشتراء أحق كان بيع إذا أنه المكاتب في سمعت ما أحسن: -رحمه هللا- مالك قال
 كان ما على أبدِ تُ  والعتاقة ،عتاقة نفسه راءهاشت أن وذلك ،نقدا   به باعه الذي الثمن سيده إلى يؤدي أن قوي 
ن ،الوصايا من معها  أو ربعه أو ثلثه أو المكاتب نصف فباع ،منه نصيبه المكاتب كاتب من بع  باع وا 
 أن له وليس ،القطاعة بمنزلة يصير أنه وذلك ،شفعة منه بيع فيما للمكاتب فليس ،المكاتب أسهم من سهما  
 ،عنه محجور ماله وأن ،تامة حرمة به له ليست منه بيع ما وأن ،شركائه إذنب إال كاتبه من بع  يقاطع
 نفسه المكاتب اشتراء بمنزلة ذلك وليس ،ماله من يذهب لما العجز منه عليه يخاف بعضه اشتراءه وأن
 .منه بيع بما أحق كان له أذنوا فإن ،كتابة فيه له بقي من له يأذن أن إال ،كامال  
 ،عليه ما بطل المكاتب عجز إن غرر أنه وذلك ،المكاتب نجوم من نجم بيع يحل ال: -رحمه هللا- مالك قال
ن نما ،شيئا   غرمائه مع بحصته نجمه اشترى  الذي يأخذ لم للناس ديون  وعليه أفلس أو مات وا   الذي وا 

 ،المكاتب غرماء غالمه بكتابة يحاص ال المكاتب فسيد ،المكاتب سيد بمنزلة المكاتب نجوم من نجما   يشتري 
 وذلك الخراج أيضا  يجتمع.

 وكذلك.



 أحسن هللا إليك.
 .غالمه غرماء الخراج من له اجتمع بما يحاص فال غالمه على له يجتمع أيضا   الخراج وكذلك
 أو العين من به كوتب لما مخالف عر  أو بعين كتابته المكاتب يشتري  بأن بأس ال: -رحمه هللا- مالك قال

 .مؤخر أو معجل مخالف غير أو ،العر 
 على يقوون  فال ،غيرها من أو منها صغارا   له وولد ولد أم ويترك يهلك المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

 جميع عنهم به يؤدى ما ثمنها في كان إذا أبيهم ولد أم تباع :قال، كتابتهم عن العجز عليهم ويخاف ،السعي
 عن العجز خاف إذا بيعها يمنع ال كان أباهم ألن ؛ن ويعتقو عنهم يؤدى ،أمهم غير أو كانت أمهم كتابتهم
 يؤدى ما ثمنها في يكن لم فإن ،ثمنها عنهم فيؤدى ،أبيهم ولد أم بيعت العجز عليهم خيف إذا فهؤالء ،كتابته
 .لسيدهم رقيقا   جميعا   رجعوا السعي على هم وال هي تقو ولم عنهم
 أنه كتابته يؤدي أن قبل المكاتب يهلك ثم المكاتب كتابة يبتاع الذي في عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال
ن ،كتابته اشترى  الذي يرثه ن ،رقبته فله عجز وا   للذي فوالؤه وعتق اشتراها الذي إلى كتابته المكاتب أدى وا 
 .شيء والئه من كتابته اشترى  للذي ليس ،كتابته عقد

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،رسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده و  ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب بيع المكاتب:

-المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، كما فعلت بريرة مع مواليها، اشترت نفسها بتسع أواق ثم اشترتها عائشة 
، فالمكاتب -رضي هللا عنها-وها إلى عائشة فأعتقتها، فجاز بيع المكاتب، كاتبوها ثم باع -رضي هللا عنها

يجوز بيعه ومشتريه إما أن يستمر على نجوم الكتابة التي كانت على المكاتب من قبل من سيده األول، أو يعتقه 
الثاني بعد أن كاتبه األول هل يشتريه بنفس العملة التي كوتب عليها أو ال؟ اإلمام  اههو أفضل، لكن إذا اشتر 

 .مالك يقول: ال
 إال ،دراهم أو بدنانير كاتبه إذا يبيعه ال أنه الرجل مكاتب يشتري  الرجل في سمع ما أحسن إن: مالك قال"

 ."بالكالئ الكالئ عن نهي وقد ،بدين دينا   كان أخره إذا ألنه ؛يؤخره وال يعجله العرو  من بعر 
العروض، يعني يشترى بما تباع به أوال : ال بد من التغاير، إذا كوتب على دراهم ودنانير يشترى بعرض من 

نسيئة؛ ألنه لو كوتب على عشرة آالف كوتب على عشرة آالف منجمة كل شهر ألف، ثم جاء المشتري فقال: 
أنا أريد أن أشتري هذا المكاتب بثمانية آالف نقد، فكأنه اشترى العشرة المنجمة بثمانية نقد، وهذا هو الربا، 

ت الناس اليوم، يقدم اإلنسان على صندوق التنمية العقاري، وينتظر يشتريه بعرض، يحصل هذا في معامال
سنين ثم يأتيه الدور ويصرف له ثالثمائة ألف منجمة فيأتي من يقول: أنا أعطيك بمائتين وخمسين حالة، أعطيك 

 بها بمائتين وخمسين حالة بها، أو يقول: أدخل مدخالك بالتنجيم ولو زدت علي ما شئت، أنا أعطيك مكسب مثال  
أنزل منزلتك، هذا ال يجوز بحال؛ ألنه يشتري دراهم بدراهم أقل أو أكثر منها، و الثالثمائة أعطيك خمسين وتطلع 



لكن اشتراها بعروض، ثالثمائة ألف قال: أعطيك خمس سيارات، أو أعطيك هذه السيارة معي تسوى خمسين أو 
 .وتطلع وأدخل مدخالك أنا اللي أسدد عنك ،ستين أو أربعين

ال ما فيها  في الصورة األولى المبلغ كامل بعروض كاملة هذه ما فيها إشكال، في الصورة الثانية فيها إشكال وا 
 إشكال؟ نعم؟
 طالب: فيها.

 نعم، من جهة؟
 طالب: من جهة األخير.

جوز، إذا ثالثمائة بثالثمائة وزيادة، فصارت نظير مد عجوة، ثالثمائة بثالثمائة وزيادة، فمثل هذه الصورة ال ت
أما أن يأخذ المبلغ ومعه  ،ويعطيه عروض ال بأس في مقابل مبلغ كامل ،أراد أن يدخل مدخاله ويعطيه سيارات

 زيادة فال.
باعه بعشرة آالف لو  ألنه "يؤخره وال يعجله العرو  من بعر  إال"وقال:  ،لحظ هذا -رحمه هللا تعالى-اإلمام 

الف منجمة كاتبه على عشرة آالف منجمة، ثم اشتراه مشتر بعشرة آ ..،منجمة كل شهر ألف، ثم اشتراه مشتر  
أطول مدة، أو بعشرين ألف أطول مدة، أو بثمانية آالف أقل مدة، هذا دين بدين، وال  مثال  أو بأحد عشر ألف

 ؟يجوز بيع الكالئ بالكالئ، نعم
  طالب:......

 الصورة األخيرة؟
 طالب: هذه الصورة.

 تورق.هي بال، ال ما 
 الب:......ط

ال، ال ال، هي بيع دين بدين، كيف؟ ألن الذي اشترى العبد العبد مكاتب، لن يعود إلى الرق، فهو اشترى المبلغ 
على عشرة بنجوم أخرى فصار دين بدين، لكن لو قال له: أنت كاتبته  ذمة العبد من سيده، اشترى النجومالذي ب

دفعة واحدة، هذا ما في  ثمانية آالف خذها اآلن، وتستافي وى ، أنا أعطيك اآللة هذه تسآالف في كل شهر ألف
يعجله وال يؤخره، لو قال: أنا أعطيك سيارة كاتبه على مائة ألف مثال ، نعم كل شهر عشرة  :ما يمنع، لكن لو قال

بعد عشرة أشهر،  -إن شاء هللا-م تبي تجي 2118انتظر سيارة مديل  ،آالف، قال: بدل ما تنتظر عشرة أشهر
طيك إياها تسوى مائة ألف، صار هذا باع الدين بالدين، ينتفي المحظور من جهة؛ ألنه عرض بدراهم ما فيه وأع

 إشكال، لكن يبقى دين بدين من هذه الحيثية يمنع.
 صورتين ما الذي يمنع؟......طالب:

 ال، هو ملك.
 طالب:...... 

 .لو ألغي رجع إليه
 طالب:......



 المال الضمان معروف. هو جرت العادة بهذا، ومن بيت
 طالب:......
لحظة من اللحظات أي ما هو مثل دين الكتابة، دين الكتابة أقرب إلى عدم االستقرار؛ ألنه في  ،ال، ال مستقر

ن عدم استقراره االستقرار التام فلئمع  -بين المكاتب- يق، فإذا جاز بيع دين الكتابةيرجع رق ،يعجز نفسه وينتهي
 لى.يجوز ذاك من باب أو 

ن"قال:   للمشتري  يصلح فإنه الرقيق أو الغنم أو البقر أو اإلبل من العرو  من بعر  سيده المكاتب كاتب وا 
يعني مما ال يشترك معه في  "عليها سيده كاتبه التي للعرو  مخالف عر  أو ،فضة أو بذهب يشتريه أن

 ، لماذا؟ لئال يكون بيع دين بدين.يؤخره وال ذلك يعجلعلة الربا، يجوز؛ ألنه يجوز يباع به نسيئة، فال مانع، 
من األحق؟  "اشتراها ممن كتابته باشتراء أحق كان بيع إذا أنه المكاتب في سمعت ما أحسن": مالك قال

لكتابة يعني يدخل مدخل البائع الشاري، اآلن ا "نقدا   به باعه الذي سيده إلى يؤدي أن قوي  إذا"المكاتب نفسه، 
أو يجوز أن تكون حالة؟ جمهور أهل العلم على أنها ال بد أن تكون نجمين  نجومهل من شرطها أن تكون 

 فأكثر، ما تكون حالة دفعة واحدة؛ ألنه ال يستطيع، متى يجمع المبلغ؟
 طالب:......

"إذا قوي أن يؤدي لسيده الثمن الذي يقول: ال، خلنا على قول الجمهور، لكن متى يستطيع أن يدفع نقدا ؟ اسمع 
هل المراد النجمين أو الوقت المتسع لجمع  قولهم نجميننعم ماشي على مذهبه أنه يملك، لكن  ه نقدا "باعه ب

 ألنه يمكنه أن يجمع خالل السنة نجوم الكتابة. ل نجم واحد، لكن بعد سنة صح، نعم؛الثمن؟ نعم ألنه لو قا
على من يعتقه أولى من بيعه على من يعني هو يعتق نفسه، ولذلك بيع الرقيق  "عتاقة نفسه اشتراءه أن وذلك"

 يسترقه أو يكاتبه؛ ألن الشرع يتشوف إلى العتق.
منه ما يعتق منه الرقاب، ومنه  ،يعني لو أوصى زيد بثلث ماله "الوصايا من معها كان ما على أبدِ تُ  والعتاقة"

 فك رقبة. ما يصرف على طالب العلم، ومنه كذا وكذا في وجوه الخير تقدم إيش؟ العتاقة؛ ألنها
ن، الوصايا من معها كان ما على تبدأ"  أو المكاتب نصف فباع ،منه صيبهن المكاتب كاتب من بع  باع وا 

يعني دين الكتابة ال تدخله  "شفعة منه بيع فيما للمكاتب فليس ،المكاتب أسهم من سهما   أو ربعه أو ثلثه
بين  -العبد–عنها باألمس، يعني لو صار الرقيق التي تقدم الحديث  "القطاعة بمنزلة يصير أنه وذلك"الشفعة، 

اثنين، نعم كاتباه على عشرة عشرين ألف مثال ، كل شهر ألف لكل واحد لمدة عشرة أشهر، فقال أحدهما: أنا 
أريد خمسة معجلة، وخمسة أشهر بدل عشرة أشهر، أو ستة أو سبعة، هذه يسمونها إيش؟ قطاعة، طيب هل 

 ، أنا أعطيك اآلن ستة وتصير المكاتبة كلها لي...نا أريده بستة بدل ماللثاني أن يشفع؟ قال: ال أ
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......



ال ال؟ الثاني اللي ما قاطع هذا : إقلناهو ما ال، ما في دين بدين،  ن القطاعة من باب ضع وتعجل، صح وا 
وأنا أتولى الكتابة، تصير األلفين  الذي له عشرة آالف كل شهر ألف قال: أنا أعطيك نصيبك ستة آالف اآلن،

 كلهن لي لمدة عشرة أشهر.
 طالب: ربا.

 ويش لون ربا؟
 .....طالب:

 يعني ما يدخل فيه مسألة ضع وتعجل؟ 
 طالب: يبيعها للشخص نفسه.

ن"للمدين نفسه، اسمع ويش يقول اإلمام:   أو المكاتب نصف فباع ،منه صيبهن المكاتب كاتب من بع  باع وا 
يعني لو أن المكاتب نفسه نعم  "شفعة منه بيع فيما للمكاتب فليس ،المكاتب أسهم من سهما   أو بعهر  أو ثلثه

سدد بعض نجوم الكتابة، واستحق عتق النصف مثال ، وبقي النصف الثاني، فباع النصف الثاني على شخص 
ال ما يصح؟ دفع المبلغ يأنا أ ،لو قال: الرقيق أنا أشفع ؟بيع المكاتب جائزما هو آخر من نجوم الكتابة،  صح وا 

 يقاطع أن له وليس، "فليس للمكاتب فيهما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة على كالم اإلمام
، يعني ما تؤخذ منه قهرا  من ألنه يجوز لهم في هذه الصورة بإذن الشريك "شركائه بإذن إال كاتبه من بع 

 "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة" ة بإذن الشريك على ما تقدمالقطاعبينما  الشريك كما في الشفعة،
 ما وأن" ي كل لحظة، يعجز عن الكسب وخالص يرجع إلى الرق زال الرق متصور أن يعود إلى الرق ف يعني ما

 رف فيه؛ لئال يفوت مصلحة المكاتبيعني ال يتص "عنه محجور ماله وأن ،تامة حرمة به له ليست منه بيع
الثانية نعم إذا قال:  -نجوم الكتابة-إذا اشترى بعضه مع النجوم  "العجز منه عليه يخاف بعضه اشتراءه وأن"

 ود رقيقا  تصور منه العجز في وقت من األوقات، ثم يعآالف كاش، وهي نجوم عشرة، يمكن ي أنا أدفع لك خمسة
 نفسه المكاتب اشتراء بمنزلة كذل وليس ،ماله من يذهب لما "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز؛

لماذا؟ ، منه بيع بما أحق كان له أذنوا فإن ألن الحق ال يعدوهم، "كتابة فيه له بقي من له يأذن أن إال ،كامال  
 ألنه عتق، إذا اشترى شيئا  من نفسه وقدم قيمته هذا يعتق منه بقدره.

ق على نفسه، كاتبه على اثنا عشر ألف، بدءا  من اآلن باع الرقي "المكاتب نجوم من نجم بيع يحل ال: مالك قال"
محرم إلى نهاية ذي الحجة، نعم، فقال واحد: أنا أشتري منك قسط رمضان ما هو بألف، أنا أعطيك ها الكتاب 

 يسوى ثمانمائة، خذه اآلن، يجوز إال ما يجوز؟
 طالب: ال يجوز.

 لماذا؟
 طالب: ألنه اشترى مال بمال.

دراهم وهذا كتاب، ألف بكتاب يسوى ثمانمائة، ما هو المنع من هذه الحيثية؛ ألن  هذا ال، ال ما هو مال بمال،
 الدين ليس بثابت، يمكن يعجز نفسه في رجب، نعم الدين ليس بثابت.



ن ،عليه ما بطل المكاتب عجز إن غرر أنه وذلك ،المكاتب نجوم من نجم بيع يحل ال"  وعليه أفلس أو مات وا 
نما ،شيئا   غرمائه مع بحصته نجمه اشترى  لذيا يأخذ لم للناس ديون   المكاتب نجوم من نجما   يشتري  الذي وا 
 غرماء غالمه بكتابة يحاص ال المكاتب فسيد" يضيع عليه مثلما يضيع على السيد "المكاتب سيد بمنزلة
 على لهتمع وكذلك الخراج أيضا  يج "ألن دينه ليس بمستقر، وديونهم مستقرة، فتقدم عليه،لماذا؟  "المكاتب
ألن الخراج أيضا  ليس بثابت، إذا قال للغالم: أنا  "غالمه غرماء الخراج من له اجتمع بما يحاص فال غالمه

يملك، فيتركه يشتغل، يقول: على أن  -رحمه هللا-أتركك تروح تترزق هللا، وأنت تملك يعني على مذهب اإلمام 
ة آالف، ألف وخمس، خمسمائة ما علي منك، هذه ثالث ،تؤمن لي كل شهر ألف، خراج، وأنت اكسب ألفين

 .ارجه عليه؟ ال، ليس بمستقرخراج يسمونه، هل له أن يحول على هذا األلف الذي خ
وقال له: خالص أنا  ،القدوم إلى هذا البلد مثال   ب، وضمن له أسبانأتي إلى العمال مثال ، أتى بعامل وكفله

عات، أنا أتركك، روح للسوق اشتغل هللا يرزقك، لكن تأمن لي كل شهر والمراج قابل أتعابي والفيزة، والمطالباتم
ال ما يجوز؟ يجوز له أن يأخذ أجرة المثل فقط، وما عدا ذلك فهو على الجاه، وهل يجوز األخذ  ألف، يجوز وا 

 خسر ؟وما أدري إيش ،في مقابل الجاه أو ال يجوز؟ يعني هو اآلن خسر عليه ستة آالف فيزة وأتعاب ومكاتب
وقال: خالص أنت جيت سنتين أمن لي كل شهر ألف، يعني أربعة وعشرين ألف في السنتين،  ،عليه ستة آالف

ال ما يجوز؟ ما يجوز، ليس له إال ما تعب عليه، يعني أجرة المثل، يعني يأخذ الستة التي دفعها وتعبه  يجوز وا 
 ا مثل خراج الرقيق، ليس برقيق هو حر.ما عدا ذلك فال يجوز، وال يقال هذو تقدر و عليه وروحاته وجيئاته 

 "العر  أو العين من به كوتب لما مخالف عر  أو بعين كتابته المكاتب يشتري  بأن بأس ال: مالك قال"
 اشتراه غيره ال بد أن يكون بما يجوز أن يباع به نسيئة.أو يعني سواء  اشتراه هو 

مهم أنه من العرض، يعني سواء  يشترك مع في ال "أو عر  مخالف لما كوتب به من العين أو غير مخالف"
 .مؤخر أو لة الربا أو ال يشترك، لكنه معجلع

، أو العر  أو العين من به كوتب لما مخالف عر  أو بعين كتابته المكاتب يشتري  بأن بأس ال"شوف اآلن 
ة األولى قال اإلمام اآلن ويش الفرق بين هذه المسألة والمسألة األولى؟ المسأل غير مخالف، معجل أو مؤخر"

ع الدين بالدين، وهنا قال: يجوز مخالف وغير مخالف، نه يصير ربا، والتأخير يصير من بيمالك: ال يجوز؛ أل
معجل أو مؤخر؛ ألن الصورة األولى في ثالثة أطراف، والصورة األخيرة فيها طرفان، المكاتب نفسه، اآلن كوتب 

أعطيك عشرة آالف بثمانية بجل قال: ال، أنا بدل اثنا عشر ألف على اثنا عشر ألف، كل شهر ألف، نعم لو ع
أعطيك عشرين ألف لمدة ثالث سنين؟ ألنه قال: بأشهر، نعم، أو أبعطيك كذا مؤخر، لكن هل يجوز أن يقول: 

 مخالف أو غير مخالف، معجل أو مؤخر.
 .طالب:.....

ال ما يجوز؟ التعجيل ضع ؟على كالمه نعم، لكن هل يجوز وتعجل سهل يعني ما في إشكال، لكن  يجوز وا 
ال ال؟ اآلن نظرنا أمس قريب من هذه الصورة ويش ؟ نعم ؟التأخير، هذا ما هو بربا الجاهلية هذا ربا الجاهلية وا 

لو أن شخصا  اشترى سيارة بخمسين ألف لمدة ثالث سنوات، ولما دفع قسط قسطين وجد أن الراتب ما  :قلنا؟ قلنا
ال ما يجوز؟خمس سنوات، وقلل القسط، يصير شيء يتحمله ويز  يفي، ويشق عليه، قال:  يد في المدة، يجوز وا 



 يجوز. طالب:
يجوز  "بعرض مخالف لما كتب، معجل أو مؤخر"ال، ال ما هو بنفس المبلغ، ال ال يزيد عليه؛ ألنه قال هنا: 

ال ما يجوز؟ ما يجوز، هنا يجوز ليش؟  وا 
 طالب:......

بعها علي من جديد، أنا وهللا عجزت خذ سيارتك، قال: خالص  :وقال ،لى صاحبهاألنه كأنه رجع السيارة ع
ال بمنزلة السيارة  ؟قبلت، ثم باعها عليه مرة ثانية؛ ألن الرقيق بمثابتها، الرقيق هل هو بمنزلة المشتري وا 

 طالب: السيارة.
فرق بين يعجل وال يقدم وال يؤخر  بمنزلة السيارة، هناك فرق دقيق بين الصورتين، ولذا قال اإلمام: ال ما في

ال بغيره ما يختلف، فصار بمنزلة كأنه هو السلعة، قال: خالص أنا أرجع السلعة، هو ما هو  بنفس العرض وا 
السلعة؟ العبد هو السلعة، قال: خالص أنا أرجع إلى الرق بدل ما هي لمدة سنة تشق عليه خلها سنتين وزد، 

اتبي خمسة آالف، ما أستطيع، لكن خذ سيارتك، ور  ما أستطيع ثالثة آالف، كما لو رجع السيارة قال: أنا وهللا
أقلني جزاك هللا خير يقيله، ثم بعد ذلك يقول: بعها علي لمدة خمس سنوات كل شهر ألف، يعني يختلف الوضع 

ن كان في حقيقة األمالعبد في السيارة، ال تنظيره ب هذا عن هذا، يعني التنظير تنظير ر مشتري؛ المشتري، وا 
يستعمل فيه قياس الشبه،  ألنه اشترى نفسه، ففيه شبه من المشتري من جهة، وشبه من السلعة من جهة، وحينئذ  

قياس الشبه، هو في الحقيقة هو السلعة، فهو مثل السيارة، وهو في الحقيقة هو المشتري فهو بمثابة المشتري 
رادة، وله وا فيه قياس الشبه هل يلحق باإلنسان؛ ألنه له إللسيارة، لكن هو أقرب إلى السلعة، ولذلك لما استعمل

دام في  هو ما ،ويدفع عنه ما يضره، أو مثل السلع التي تباع وتشترى  ،ما ينفعه تصرف، وله عقل يدرك به
 الرق أقرب ما يكون إلى السلع.

 ف يترك أم ولد؟كي "غيرها من أو منها صغارا   له وولدا   ،ولد أم ويترك يهلك المكاتب في مالك قال"
 طالب:......

"في كل هذا على رأي مالك، لكن ما يجي هذا على رأي الجمهور أنه ال يملك، نعم،  ،نعم عنده يملك، عند مالك
يعني كوتبوا وكوتبت  "السعي على يقوون  فال المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا  له صغارا  منها أو من غيرها،

 عن العجز عليهم ويخاف "فال يقوون على السعي، ، هم ال يستطيعون الكسبلصغار معهمعهم، كوتب األوالد ا
 وال قدم األوالد؟ نعم؟ لماذا قدمت "تباع أبيهم ولد أم تباع :قال"وحينئذ يعودون أرقاء،  "كتابتهم

 طالب: تابع ألبوهم.
 كيف تابع؟
 .......طالب: يعني

 على واحد يسترقها. اآلن ما خلصت تباع رقيق، تبي ترجع رقيقة ثانية، تباع
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......



ألنه يمكن استقاللها بالعقد دون األوالد؛ ألنهم كوتبوا تبعا  ألبيهم، ويمكن أن تستقل بعقد، األمر الثاني: أنه من 
واألوالد ألصق بأبيهم من زوجته، يمكن أن يستغني عنها  ،أصلها مملوكة، وهي زوجة ب..، من حيث النظربا

أي سبب من  بخالف أوالده مهما فعل ومهما بذل من ،وم من األيام فتصير أجنبية بعيدة كل البعد عنهفي ي
 ال يمكن أن يستغني عنهم ويستغنوا عنه، فكتابة أم الولد أسهل من كتابة األوالد.األسباب، 

 يؤدى ،أمهم غير أو تكان أمهم ،كتابتهم جميع عنهم به ما يؤدى ثمنها في كان إذا "تباع أم ولد أبيهم،قال: 
لكن يمنع بيع أوالده، نعم، هو يدافع  "كتابته عن العجز خاف إذا بيعها يمنع ال كان أباهم ألن ؛ويعتقون  عنهم

"ألنه ال  ويتصور انفصالها انفصاال  تاما   عن أوالده، لكن هذه المرأة األجنبية التي في يوم من األيام تنفصل عنه،
 عنهم فيؤدى ،أبيهم ولد أم بيعت العجز عليهم خيف إذا فهؤالء ن كتابته،يمنع بيعها إذا خاف العجز ع

اآلن  "لسيدهم رقيقا   جميعا   رجعوا السعي على هم وال هي تقوَ  ولم عنهم يؤدى ما ثمنها في يكن لم فإن ،ثمنها
 ما في حل إال أن يرجعوا.

 الذي يرثه أنه كتابته يؤدي أن قبل اتبالمك يهلك ثم المكاتب كتابة يبتاع الذي في عندنا األمر: مالك قال"
بعد شراء عائشة لها،  ، مثل موالي بريرةاألول ببيعه على الثاني انتهى ألنه هو المولى الحقيقي، "كتابته اشترى 

 كتابة يبتاع الذي في عندنا األمر"ه؟ لألخير منهم، وهنا اس الرقيق عشرة تبايعوه، لمن والؤ اآلن إذا تداول الن
ن ،كتابته اشترى  الذي يرثه أنه كتابته يؤدي أن قبل المكاتب يهلك ثم المكاتب يعني هذا  "رقبته فله عجز وا 

ن" متصور قبل الهالك  للذي ليس ،كتابته عقد للذي فوالؤه وعتق اشتراها الذي إلى كتابته المكاتب أدى وا 
ا؟ اآلن الشراء والبيع على ، لماذشيء والئه من كتابته اشترى  للذي ليسكيف؟  "شيء والئه من كتابته اشترى 

الكتابة أو على الرقيق؟ نعم ما هو على الرقيق، لو كان البيع والشراء على الرقيق صار الوالء لآلخر، لكن لما 
بينهم فرق، كيف؟ يعني  ،صار الوالء لألول، ترى المسألة تحتاج إلى نباهة شوي  ن الشراء والبيع على الكتابةكا

فيقول: أكاتبك على اثنا عشر ألف، كل شهر ألف، وبعد سنة يتحرر يصير  ،رقيقتأتي إلى الرقيق شخص عنده 
ه لمن؟ للذي كاتبه، جاء شخص قال: أنا با أشتريه منك، بعشرة آالف خذهن اآلن، أبا أشتري ، ويبقى والؤ حر

ال ما يجوز؟ يجوز؛ ألنه اشترى الرقيق ما اشترى المكاتبة دين المكاتبة،  ،منك الرقيق بعشرة آالف اآلن، يجوز وا 
ما يشتري  ،يشتري بطيب جاء وقال: أنا أشتري منك االثنا عشر ألف دين الكتابة  ،ه للثانييجوز، ويكون والؤ 

ال بآلة من اآلالت، فاشترى دين الكتابة ما اشترى الرقيق فوالءه  ،المكاتب، بيشتري ها االثنا عشر ألف بسيارة وا 
 لألول، فمن هنا يأتي الفرق.

 سم.
  إليك.أحسن هللا

 باب سعي المكاتب: 
 ثم بنيه وعلى نفسه على كاتب رجل عن سئال يسار بن وسليمان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك حدثني
 عنهم يوضع وال أبيهم كتابة في يسعون  بل :فقاال ؟عبيد هم أم أبيهم كتابة في المكاتب بنو يسعى هل ،مات
 .شيء أبيهم لموت
نو : -رحمه هللا- مالك قال  ينتظرُ  لم السعي يطيقون  ال صغارا   كانوا ا 



، لم ينتظر    .لم ينتظر 
 إلى نجومهم عنهم به يؤدى ما ترك المكاتب يكون  أن إال ،أبيهم لسيد رقيقا   وكانوا ،يكبروا أن بهم لم ينتظرْ 

 ،السعي يبلغوا حتى حالهم على وتركوا ،عنهم ذلك أدي عنهم يؤدى ما ترك فيما كان فإن ،السعي يتكلفوا أن
ن ،عتقوا أدوا فإن  .رقوا عجزوا وا 
 وأم كتابته في معه ولدا   ويترك ،الكتابة وفاء فيه ليس ماال   ويترك يموت المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال
ن ،السعي على قوية ذلك على مأمونة كانت إذا المال إليها يدفع إنه :عليهم تسعى أن ولده أم فأرادت ،ولد  وا 
 لسيد رقيقا   المكاتب وولد هي ورجعت ذلك من شيئا   تع َ  لم المال على مأمونة وال السعي على قوية تكن لم

 .المكاتب
 حتى بعضهم وسعى ،بعضهم فعجز بينهم رحم وال ،واحدة كتابة جميعا   القوم كاتب إذا: -رحمه هللا- مالك قال

 عن حمالء بعضهم ألن ؛همعن أدوا ما بحصة عجزوا الذين على يرجعون  سعوا الذين فإن ،جميعا   عتقوا
 .بع 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب سعي المكاتب:

 يعني سعيه وعمله من أجل خالص رقبته.
 -وهما من الفقهاء السبعة من التابعين- يسار بن وسليمان الزبير بن عروة أن بلغه أنه مالك حدثني"قال: 
سة أوالد قال لسيده: أكاتب على نفسي وعلى أوالدي عبد عنده خم "بنيه وعلى نفسه على كاتب رجل عن سئال

ال ما تصح؟ تصح الكتابةبمائة ألف كل شهر ألف، تصح ا  هل ،مات ثم "كاتب على نفسه وعلى بنيه لكتابة وا 
يعني إذا كانوا يستطيعون  "أبيهم كتابة في يسعون  بل :فقاال ؟عبيد هم أم أبيهم كتابة في المكاتب بنو يسعى

راح األب اللي نصيبه في  :كتابة أبيهم، يعني معهم المائة ألف ما ينزل منها شيء، ما يقالذلك، يسعون في 
 "بل يسعون في كتابة أبيهم، وال يوضع عنهم لموت أبيهم شيء" ؟ الالكتابة عشرين ألف مثال ، تنزل العشرين

إال الربع يتنازل عنه وجاء في الخبر أنه يوضع عن المكاتب الربع، يوضع عنه الربع، فإذا لم يبق عليه 
 ب؛ ألنه يعان على هذا.المكات  

ن كانوا صغارا  ال يطيقون السعي لم  ا يستطيعون يسعون في كتابة أبيهمهؤالء إذا كانوا يستطيعون، إن كانو  "وا 
يسأل،  أحد من المسئولينم، لكن إن استطاعوا بالسؤال، أو تبرع ألن هذا يضر بسيده ينتظر بهم أن يكبروا"

 وتبوا ومات والدهم ونسعى في خالصهم، نعم، يجوز ذلك ما في إشكال.ناس يقول: هؤالء كيسأل ال
أبوهم  ترك بيت، "نجومهم عنهم به يؤدى ما ترك المكاتب يكون  أن"إال  يعودون أرقاء "وكانوا رقيقا  لسيد أبيهم"

 دفع البيت ويكونون أحرارة ألف، يمام مالك في كونه يملك، ترك بيت قيمته مائترك بيت، وهذا على رأي اإل
ن ،عتقوا أدوا فإن ،السعي يبلغوا حتى حالهم على وتركوا ،عنهم ذلك أدي" هذا واضح أنهم إن  "رقوا عجزوا وا 

ن عجزوا بأن كان البيت ال يستحق  أدوا من قيمة هذا البيت ما يقابل دين الكتابة فإنهم يتحررون، ويعتقون، وا 
 رجعوا إلى الرق.من الثمن ما يؤدى به دين الكتابة 



 في "ولد وأم كتابته في معه ولدا   ويترك، الكتابة وفاء فيه ليس ماال   ويترك يموت المكاتب في مالك قال"
 مائة ألف، والبيت ما يجيب خمسين ألف، :، يعني الكتابة قلناالكتابة وفاء فيه ليس ماال   ويترك يموت المكاتب

الخمسين األلف  "المال إليها يدفع إنه :عليهم تسعى أن ولده أم دتفأرا، ولد وأم كتابته في معه ولدا   ويترك"
قال: يا هللا اشتغلي بها الخمسين، على شان إيش؟ ي "السعيفي  قوية ،ذلك على مأمونة كانت إذا" تعطى إياها

ن" و هذه الخمسين وتسدد دين الكتابةتنم  من شيئا   تع  لم المال على مأمونة وال ،السعي على قوية تكن لم وا 
المال الذي يقل عن دين الكتابة؛  اذألنه إن أمكن العمل به "المكاتب لسيد رقيقا   المكاتب وولد هي ورجعت ،ذلك

بعد ذلك يعتقون، لكن ال بد أن يكون الذي يعمل قادر على و فيشتغل بهذا المال  ،ألن الشرع يتشوف إلى العتق
 ثقة. ،السعي، وأيضا  مأمون 

 عتقوا حتى بعضهم وسعى ،بعضهم فعجز بينهم رحم وال ،واحدة كتابة جميعا   ومالق كاتب إذا: مالك قال"
وبعضهم ما يستطيع، وأدى واحد منهم عن  ،يعني إذا كان بينهم رحم، وبعضهم يستطيع أن يشتغل "جميعا  

عليهم  بعيدين كل البعد، كل واحد بعيد عن اآلخر، ثم بعد ذلك سعى ،الجميع انتهى اإلشكال، لكن ما بينهم رحم
 وأعتقهم يرجع عليهم فيما صرف عليهم.

 ؛عنهم أدوا ما بحصة عجزوا الذين على يرجعون  سعوا الذين فإن ،جميعا   عتقوا حتى بعضهم وسعى"يقول: 
 الحمالة في الكتابة، نعم. ،كما تقدم في باب سبق "بع  عن حمالء بعضهم ألن

 أحسن هللا إليك. 
 :محله لقب عليه ما أدى إذا المكاتب عتق باب

 بن للفرافصة كان مكاتبا   أن يذكرون  وغيره الرحمن عبد أبي بن ربيعة سمع أنه -رحمه هللا- مالك حدثني
 مروان المكاتب فأتى ،الفرافصة فأبى كتابته من عليه ما جميع إليه يدفع أن عليه عر  وأنه ،الحنفي عمير
 بذلك مروان فأمر ،فأبى ذلك له فقال رافصةالف مروان فدعا ،له ذلك فذكر ،-المدينة أمير وهو- الحكم بن

 الفرافصة ذلك رأى فلما ،عتقت فقد اذهب :للمكاتب وقال ،المال بيت في فيوضع المكاتب من يقب  أن المال
 .المال قب 
 ،له ذلك جاز محلها قبل نجومه من عليه ما جميع أدى إذا المكاتب أن عندنا فاألمر: -رحمه هللا- مالك قال
 تتم ال ألنه ؛سفر أو خدمة أو شرط كل بذلك المكاتب عن يضع أنه وذلك ،عليه ذلك يأبى أن دهلسي يكن ولم

 ،أمره من هذا أشباه وال ،ميراثه يجب وال ،شهادته تجوز وال ،حرمته تتم وال ،رق  من بقية وعليه رجل عتاقة
 .عتاقته بعد خدمة عليه يشترط أن لسيده ينبغي وال
 ورثة يرثه ألن ؛سيده إلى كلها نجومه يدفع أن فأراد ،شديدا   مرضا   مر  كاتبم في -رحمه هللا- مالك قال
 وتجوز ،حرمته بذلك تتم ألنه ؛له جائز ذلك: -رحمه هللا- مالك قال ،له ولد كتابته في معه وليس ،أحرار له

 بأن هعلي ذلك يأبى أن لسيده وليس ،وصيته وتجوز ،الناس ديون  من عليه بما اعترافه ويجوز ،شهادته
 .بماله مني فر :يقول

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :محله قبل عليه ما أدى إذا المكاتب عتق باب



 افترضنا أن هذا الرقيق كوتب على اثنا عشر ألف، ثم جاء بها منجمة كل شهر ألف، ثم جاء بها دفعة واحدة،
ال ما يلزم القبول؟ لو أن لزيد على عمرو دين قيم ة سيارة، خمسين ألف كل شهر خمسة آالف، يلزم القبول وا 

ال ما يلزم؟ إذا قال: ال، أنا ما أبيهن اآلن، أنت  لمدة عشرة أشهر، ثم جاء بالمبلغ كامل قال: خذ، يلزم وا 
أعطيتني إياها اآلن أبا أكلهن وأجلس عشرة أشهر ما عندي شيء، لكن خلهن خمسة آالف شهري آكلهن 

ال ما يلزم؟ هاه؟ عقد لو قال: أنا وهللا الخمسين األلف  بالتوقيت أفضل لي، أو أخشى عليهن يسرق المال، يلزم وا 
أنا ما تعاقدت،  ،لو جبت لي خمسة آالف أو خمسين ما في فرق، أيام وهن منتهيات، فخلهن عندك أنا ما أبيهن

ذا جاءنا خمسين ألف أكلتهن بيوم، وبعد ذل ،أوفوا بالعقود ك جلست عشرة أشهر العقد بيننا وبينك عشرة أشهر، وا 
 ما عندي شيء، هاه؟

 طالب:......
 .ال، ال خلنا بدين عادي

 طالب:......
اآلن أنا ما أنا بحاجة بيت،  :بعض الناس طيط تدريجي يختلف عنه فوري، يقولنعم، بعض الناس عنده تخ

بهذا البيت،  أشتري بيت أقساط، أنا عندي بيت ما أحتاجه، ولو زاد علي مائة ألف، لكني أستطيع أن أوفر
أستطيع أن أوفر لو أجلس عشر سنين ما جمعت قيمة بيت، وكونه يزيد على البيت بخمسمائة يصير بستمائة 

عشرة آالف  ،وأصرف خمسمائة آالف ،خالل عشر سنين، أنا في النهاية عندي خمسمائة ألف، لكن لو أتركه
هذا في التعجيل، يقول: أعطاني  في الشهر ما في فرق، وفي نهاية عشر سنين ما عندي شيء، قل مثل

الخمسين ألف أكلتهن بيوم؛ ألن بعض الناس أخرق، ما يستطيع يتصرف، فيقول: أنا أخليهن عندك، أنا ما 
 نعم؟ أبيهن أنا، هل يلزم بأن يتركها؟

 طالب:......
تفقنا، يختلف ما هم اتفقوا على أن الدين لمدة عشرة أشهر، قال: خذهن اآلن، قال: ما أبيهن، على حسب ما ا

أو ال يحتاج إلى مئونة، يعني لو شال ها الخمسين األلف ووداهن  ،األمر فيما إذا كان حفظها يحتاج إلى مئونة
ال ما يلزمه؟ وهي محفوظة في ذمة المدين، اآلن لو  بنك، وقالوا: نأخذ في مقابل حفظها عشرة بالمائة، يلزمه وا 

ن، أدانه بمبلغ أو أقرضه مبلغ على أن يسلمه المبلغ في مكة، أن شخصا  في مسألة القرض أو في مسألة الدي
وهو في الرياض، التخطيط على أنه في وقت الوفاء يكون بمكة، وقت الوفاء إجازة مثال ، وقد اعتاد أن يكون في 

ومن مثال ، جلس بالرياض، أن يلزمه الوفاء؟ لو كانوا كلهم بالرياض  ما راح لمكةاإلجازات بمكة، حصل له مانع 
ه بالرياض، نعم، إذا اصطلحوا على ذلك األمر ال يعدوهم، لكن إذا قال: ال، أنا ما مصلحة الجميع أن يسدد

أسلمك إال بمكة، يلزمه أن يسلمه بالرياض؟ ما يلزمه، ولو قال: أنا ما أستلمه منك إال بمكة، وهم كلهم بالرياض 
حفظ المال نعم يحتاج إلى مئونة،  ،وجود المال ما يلزم، فهم على شروطهم، إذا كان قبض المال، إذا كان

 إذا أدى ما عليه قبل ؟ذا يقولهذا في الدين الحر، هنا اآلن ما ه،لو إلى كلفة ما يلزمه قبوله قبل حل ويحتاج
 أن يذكرون  وغيره الرحمن عبد أبي بن ربيعة سمع أنه مالك حدثني" القصة معروفة قصة الفرافصة قال:محله، 
 ،الفرافصة فأبى كتابته من عليه ما جميع إليه يدفع أن عليه عرض وأنه ،الحنفي عمير بن فرافصةلل كان مكاتبا  



 ،فأبى ذلك له فقال ،الفرافصة مروان فدعا ،له ذلك فذكر ،-المدينة أمير وهو- الحكم بن مروان المكاتب فأتى
 فلما ،عتقت فقد اذهب :مكاتبلل وقال ،المال بيت في فيوضع المكاتب من يقبض أن المال بذلك مروان فأمر
 .المال قبض الفرافصة ذلك رأى

 اآلن مروان نظر إلى أن الشرع يتشوف إلى العتق، ويخشى أن يتصرف هذا الرقيق بهذا المال ثم يعود رقيقا .
يد الفرافصة قال: ال، أنا ال أقبل المال؛ ألنه احتمال أنه يسيء تصرفه، أو يذهبه بمدة يسيرة، احتمال أن يكون ير 

يتوقع أنه يعجز في وقت من األوقات ويعود رقيق، نعم، هذه  خدمته أثناء الكتابة، أوخدمة، شرط عليه 
 احتماالت، لكن مروان ألزمه به.

 يكن ولم ،له ذلك جاز محلها قبل نجومه من عليه ما جميع أدى إذا المكاتب أن عندنا فاألمر: مالك قال"
وفاء وزيادة، التعجيل زيادة، وليس بنقص، بدليل أن التأخير يتطلب مزيد  لماذا؟ ألنه "عليه ذلك يأبى أن لسيده

 أو خدمة أو شرط كل بذلك المكاتب عن يضع أنه وذلك"أن التعجيل فيه الوفاء والزيادة  في القيمة، فدل على
 ، نعم، ولو بقي عليه نجم واحدزال الرجل ناقص يعني ما "رق  من بقية وعليه رجل عتاقة تتم ال ألنه ؛سفر

 عليه يشترط أن لسيده ينبغي وال ،أمره من هذا أشباه وال ،ميراثه يجب وال ،شهادته تجوز وال ،حرمته تتم وال"
 يعني بعد العتاق انتهى، ليس له عليه سلطان، أما قبل العتاقة يشترط الخدمة. "عتاقه بعد خدمة

 ،أحرار له ورثة يرثه ألن ؛سيده إلى اكله نجومه يدفع أن فأراد ،شديدا   مرضا   مر  مكاتب في مالك قال"
 ،شديدا   مرضا   مرض مكاتب، يقول: مرض مرضا  شديدا   "جائز ذلك: مالك قال ،له ولد كتابته في معه وليس
 ألن ال كثيرة، وعنده ما يفي به الدين؛، يعني تصور في مكاتب عنده أمو سيده إلى كلها نجومه يدفع أن فأراد
، يخشى أن يموت ثم يرثه السيد، اآلن هو يريد أن ورثته أوالده يرثونه، وليس ..عهم وليس ،أحرار له ورثة يرثه
 ذلك: مالك قال" م أحرار قبل ذلك، أعتقوا قبل ذلك، يعني الكتابة به فقط، وأما أوالده كلهله ولد كتابته في معه
، وهو كمال، وب شرعا  ال شك أن الحرية وتمامها أمر مطل "شهادته وتجوز ،حرمته بذلك تتم ألنه ؛له جائز

 ذلك يأبى أن لسيده وليس ،وصيته وتجوز ،الناس ديون  من عليه بما اعترافه ويجوز" والشرع يطلب الكمال
والكمال  ،؛ ألنه يطلب الكمالالصورة يعاقب بنقيض قصده؟ ال يعني مثل هذه "بماله مني فر :يقول بأن عليه

 مطلوب شرعا ، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :عتق إذا لمكاتبا ميراث باب
 أحدهما فأعتق رجلين بين كان مكاتب عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه -رحمه هللا- مالك حدثني
 ما يقتسمان ثم ،له بقي الذي بكتابته تماسك الذي إلى يؤدى :فقال ،كثيرا   ماال   وترك ،المكاتب فمات ،نصيبه
 .بالسوية بقي
 توفي يوم الرجال من كاتبه بمن الناس أولى يرثه فإنما فعتق تبالمكا كاتب إذا: -رحمه هللا- مالك قال

 ولد من أعتقه ممن الناس ألقرب ميراثه فإنما ،أعتق من كل في أيضا   وهذا :قال ،عصبة أو ولد من المكاتب
 .بالوالء موروثا   ويصير يعتق أن بعد ،المعتق يموت يوم الرجال من عصبة أو



 منهم ألحد يكن لم إذا ،واحدة كتابة جميعا   كوتبوا إذا الولد بمنزلة الكتابة يف اإلخوة: -رحمه هللا- مالك قال
 عليهم ما جميع عنهم أدي ،ماال   وترك ،أحدهم هلك ثم عليهم كاتب أو ،كتابته في ولدوا أو ،عليهم كاتب ولد
 .إخوته دون  لولده ذلك بعد المال فضل وكان ،وعتقوا كتابتهم من

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :عتق إذا المكاتب ميراث باب

إذا عتق ال شك أن الوالء من أسباب اإلرث، لكن إذا لم يوجد من هو أقوى منه، وأقرب منه، إذا لم يوجد عصبه 
 فإنه يرث بالوالء.

ثته من يرث المولى المعتق، ويرث أيضا  لو قدر أنه مات المولى المعتق يرث ور  "..."حدثني مالكيقول: 
 ال بغيرهم، وال مع غيرهم، يعني العصبة بالنفس هم الذي يرثون بعد المولى المعتق. بأنفسهم العصبة المتعصبون 

 ،نصيبه أحدهما فأعتق رجلين بين كان مكاتب عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك حدثني"قال: 
زل، كاتبوه على عشرين يعني ما تنا "بكتابته تماسك الذي إلى يؤدى :فقال ،كثيرا   ماال   وترك ،المكاتب فمات

"يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته ألف، لكل واحد ألف، فقال واحد: أنا خالص تنازلت، والثاني تمسك، فقال: 
سدد خمسة آالف لهذا، وخمسة آالف لهذا، فقال أحدهما: أنا  "بالسوية بقي ما يقتسمان ثم ،له بقي الذي

رقيق وعنده عشرة آالف، وعليه لهذا خمسة، يأخذ الخمسة تنازلت عن الخمسة الباقية، وواحد تماسك، مات ال
 وتقسم الخمسة الباقية بين االثنين.

 أو ولد من المكاتب توفي يوم الرجال من كاتبه بمن الناس أولى يرثه فإنما فعتق المكاتب كاتب إذا: مالك قال"
، إذا كاتب كاتبه بمن الناس أولى يرثه فإنما فعتق المكاتب كاتب إذااآلن الذي مات الرقيق أو السيد؟  "عصبة

ن ولد أو المكاتب فعتق، المكاتب يعني، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، يوم توفي المكاتب م
 ب؟ هاه؟ب الرقيق أو ورثة المكات  ورثة المكاتَ عصبة، يعني هل المقصود 

 طالب:......
تنوزل عما بقي من دين الكتابة، فإنما يرثه أولى الناس بمن  ب فعتق انتهى سدد الديون، أو أعتقإذا كاتب المكاتَ 

نعم، إذا  ،زال السياق له، أولى الناس بمن كاتبه، السيد كاتبه من الرجال، الضمير يرثه يعود إلى المكاتب، ما
 صبة.، إذا افترضنا أنه توفي قبله، نعم يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم، يوم توفي المكاتب من ولد أو ع..كان
 عصبة أو ولد من ، وهم عصبته،أعتقه ممن الناس ألقرب ميراثه فإنما، أعتق من كل في أيضا   وهذا" :قال
األخت قد تكون عصبة ، و اوال مع غيرهم؛ ألن البنت قد تكون عصبة مع أخيه ال المتعصبون بغيرهم "الرجال من

 ."الءبالو  موروثا   ويصير يعتق أن بعد المعتق يموت يوم"مع البنت ثم 
خوة بعقد واحد، كوتبوا خمسة من اإل "واحدة كتابة جميعا   كوتبوا إذا الولد بمنزلة الكتابة في اإلخوة: مالك قال"

ن كان بعضهم يسوى عشرين، وبعضهم ثالثين، وبعضهم عشرة، وبعضهم خمسة عشر، نعم  "إذا بمائة ألف، وا 
يعني أثناء الكتابة،  "كتابته في ولدوا أو ،عليهم اتبك ولد منهم ألحد يكن لم إذا كوتبوا جميعا  كتابة واحدة،

يعني ولدوا وقت الكتابة، أو وجدوا في وقت الكتابة، أو كانوا موجودين في وقت الكتابة، أو وجدوا في أثناء 
 فضل وكان ،وعتقوا كتابتهم من عليهم ما جميع عنهم أدي ،ماال   وترك أحدهم هلك ثم عليهم كاتب أو" ةالكتاب



هم خمسة أخوة واحد منهم له أوالد، وفضل عنده مال؛ ألنه  ،يعني واحد منهم "إخوته دون  لولده ذلك بعد المال
 .وهللا أعلموالده دون أخوته الذين عتقوا معه، يملك عند مالك، فضل عنده مال بعد عتاقته فماله لورثته، أل

 أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 (4كتاب المكاتب ) -الموطأ شرح: 
 في جاء ما باب - المكاتب عتق من يجوز ال ما باب - أعتق إذا المكاتب والء باب -باب الشرط في المكاتب 

 .المكاتب في الوصية باب - ولده وأم المكاتب عتق
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ا

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 كل إن ،ضحية أو خدمة أو سفرا   كتابته في عليه واشترط ،ورق  أو بذهب عبده بكات رجل في مالك حدثني
 كلها نجومه أدى إذا :قال ،محلها قبل كلها نجومه أداء على المكاتب قوي  ثم ،باسمه سمى ذلك من شيء
 مما ذلك أشبه ما أو ،سفر أو خدمة من عليه شرط ما إلى ونظر ،حرمته فتمت عتق الشرط هذا وعليه
 يؤديه شيء أو كسوة أو ضحية من كان وما ،شيء فيه لسيده ليس ،عنه موضوع فذلك ،بنفسه هو هيعالج
 .والدراهمَ  الدنانيرَ  بمنزلة هو فإنما

.  الدنانير 
 .نجومه مع ذلك يدفع حتى يعتق وال ،نجومه مع فيدفعه عليه ذلك يقومفإنما هو بمنزلة الدنانيِر والدراهم 

 سيده أعتقه عبد بمنزلة المكاتب أن فيه اختالف ال الذي عندنا عليه المجتمع راألم: -رحمه هللا- مالك قال
 ،لورثته خدمته من عليه بقي ما فإن ،سنين عشر قبل أعتقه الذي سيده هلك فإذا ،سنين عشر خدمة بعد

 .العصبة أو الرجال من ولولده عتقه عقد للذي والؤه وكان
 ،بإذني إال أرضي من تخرج وال ،تنكح وال ،تسافر ال أنك مكاتبه على يشترط الرجل في -رحمه هللا- مالك قال
 فعل إن بيده كتابته محو ليس: -رحمه هللا- مالك قال ،بيدي كتابتك فمحو إذني بغير ذلك من شيئا   فعلت فإن

 من يخرج وال ،يسافر وال ينكح أن للمكاتب وليس ،السلطان إلى ذلك سيده وليرفع ،ذلك من شيئا   المكاتب
 أو دينار ألف وله ،دينار بمائة عبده يكاتب الرجل أن وذلك ،يشترطه لم أو ذلك اشترط ،بإذنه إال سيده  أر 

 سيده إلى فيرجع ،عجزه فيه ويكون  ،بماله يجحف الذي الصداق فيصدقها المرأة فينكح فينطلق ذلك من أكثر
 إن سيده بيد وذلك ،كاتبه ذلك لىع وال ،له ذلك فليس غائب وهو نجومه فتحل يسافر أو ،له مال ال عبدا  
ن ،ذلك في له أذن شاء  .منعه شاء وا 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب الشرط في المكاتب:



 الشرط الذي يشترطه السيد على عبده إذا كاتبه.
 عليه واشترط ، على مائة دينار، أو على ألف درهم،ورق  أو بذهب عبده كاتب رجل في مالك حدثني"يقول: 

اشترط عليه أن يسافر إلى البلد الفالني؛ ألمر من األمور، أو أن يخدمه،  "ضحية أو خدمة أو سفرا   كتابته في
ساط والنجوم التي هي من أصل الكتابة، أو وكأن يوصل أوالده إلى المدارس مثال  مدة الكتابة، إضافة إلى األق

ات، في كل سنة وضحية، ألف وعشر أضاحي في عشر سنو  أنه يكاتبه على ألف كل سنة مائة ضحية، بمعنى
ه، سمى المكاتب ذلك يعني ذكر باسم "باسمه سمى ذلك من شيء كل إن" ألف درهم أو دينار وضحية أيضا  

 إذا" :قال" يعني إذا أدى النجوم قبل محلها نجومه كلها قبل محلها" "ثم قوي المكاتب على أداء المسمى باسمه
الشرط نفسه، إن  إلى ونظر "عتق الشرط هذا وعليه، حرمته فتمت عتق الشرط هذا وعليه كلها نجومه أدى

ن كان مما يؤول إلى المال، أو كان ماال  أو يؤول  إلى كان متعلقا  ببدنه الذي تمت حريته، فهذا ال يوفى به، وا 
 المال فإن ذلك يلزمه كنجوم الكتابة.

 هو يعالجه مما "بنفسه هو يعالجه مما ذلك أشبه ما أو سفر أو خدمة من"ونظر إلى ما شرط عليه يقول: 
ذا تمت حريته ال كالم ألحد عليهيعني مما يتعلق ببدنه الذي تمت حريته، و  بنفسه عني ي "عنه موضوع فذلك" ا 

 هو فإنما يؤديه شيء أو كسوة أو ضحية من كان وما ،شيء فيه لسيده ليس" هينتهي هذا الشرط بتمام حريت
يعني عشرة أقساط كل سنة ألف، وعشر أضاحي،  "نجومه مع فيدفعه عليه ذلك يقوم الدنانيِر والدراهم بمنزلة

 يقوم، تقوم بقيمتها وتدفع عن النجوم، وكذلك الكسوة، وما عدا ذلك مما يتعلق بالبدن فال كم هذه األضاحي؟
نما ينتهي بعتقه، وهذه المسألة مفترضة فيما إذا قدم النجوم قبل محلها، ، نجومه مع ذلك يدفع حتى يعتق وال وا 

 ألنه كأنه بقي عليه شيء من نجومه؛ ألن هذه مال إذا قومت صارت ماال ، تلزمه مع النجوم.
اشترط عليه أن يوصل األوالد إلى المدارس  قد يقول قائل: إن هذه األمور البدنية يمكن أن تؤول إلى المال، إذا

كل يوم مع النجوم لمدة عشر سنين، وقدم النجوم خمس سنين، ما يتعلق بالبدن يسقط، ليس له أن يكلفه 
دام األضحية تقوم، ويدفعها مع  ال يمكن أن يقال: هذه مثل األضحية، ماأبالخدمة، لكن هذه تؤول إلى المال، 

 الخدمة وتؤول إلى المال فتدفع مع النجوم؟ النجوم لماذا ال تقوم هذه
ال ال؟ هي متعلقة بالبدن، فهل يمك ن أن نقول: إن ما يلزمه هو أوال : هي كما هو الظاهر متعلقة بالبدن، صح وا 

فإنها ال تلزم، المنفعة متعلقة بالبدن، ليست متعلقة  يؤول إلى المال من منفعة ونحوها المتفق عليه، وأما ما المال
ن : إل، فالمال حكمه حكم النجوم، والمنفعة حكمها حكم البدن، ينتهي بانتهاء السلطة على البدن، فإذا قلنابالما

المقصود الذي يلزمه ويؤديه هو المال وقت العقد دون ما يؤول إلى المال من منفعة ونحوها، اتجه التفريق على 
ذا قلنا-رحمه هللا تعالى-قول اإلمام  وما يؤول إلى المال فالمنفعة تؤول إلى المال، يمكن  نه يلزمه المال: إ، وا 

ثم بعد ذلك يدفعه، أو ينيب عنه من يقوم بهذه الخدمة، لكن رأي اإلمام متجه إلى  ،أن تقوم خدمة السنين الباقية
 ؟أن ما يتعلق بالبدن ينتهي بالعتق، وما هو في حقيقته مال حكمه حكم النجوم يلزمه أداءه، نعم

 طالب:......



 النجوم عشر سنين، إذا قدمها في خمس سنين ل لزمه كل ما قيل عليه، أنت اآلنه ألنه لو انتظر إلى المحإي
على كالم اإلمام مالك يقدم  ؟له وأنت حر عتق وانتهى ما يخدمه وهو حر، ضح   ؟نقول: تعال اخدمه وأنت حر

 األضاحي.
 هذه الخدمة، وسدد النجم األخير طالب: لو عليه خدمة في أثناء النجوم، لكن هو تأخر في تنفيذ

 إيه
 الباقي يخدمه؟.....  طالب:
 طيب.

 طالب:......
المنصوص عليه، على ما نص عليه، لو قال مثال : النجوم عشر سنين، والخدمة عشر سنين على ال، ال هو 

سنين صار  تنتهي الخدمة بعشر سنين، لكن لو تأخر بتسديد النجم أخذ في كل نجم سنتين، وبدل ما هي بعشر
 عشرين سنة؟ ال هو نص في الخدمة على عشر سنين. عشرين سنة، نقول: يخدمه

 ؟طالب: لكن ما كان ارتباط الخدمة بالنجوم
ال، الخدمة مرتبطة بما اتفق عليه، عشر سنين، فإذا قدمت فما يتعلق بالبدن ينتهي بالحرية، وما يتعلق بالمال 

ن الخدمة تؤول إلى المال باعتبارها منفعة، : إإال إذا قلنا ،-مه هللارح-حكمه حكم النجوم، وواضح كالم اإلمام 
 ولذا يجوز أن تدفع في مقابل المال، في كثير من األبواب.

 خدمة بعد سيده أعتقه عبد بمنزلة المكاتب أن فيه اختالف ال الذي عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"
يعني هو يخدم  "لورثته خدمته من عليه بقي ما فإن سنين عشر قبل أعتقه الذي سيده هلك فإذا، سنين عشر

عشر سنين، والنجوم عشرة سنين، يوصل األوالد للمدارس عشر سنين، معناه يوصل أوالد الورثة؛ ألن الحكم 
 عقد للذي والؤه وكان" ألن الملك انتقل إليهم عشر سنين انتقل إليهم عشر سنين، والنجوم يؤديها إلى الورثة؛

، هل جعل العبرة -رحمه هللا تعالى-والؤه للميت أو للحي؟ يعني ننظر الكالم بمجموعة، كالم اإلمام  "عتقه
أو بالمآل؟ انتبهوا يا اإلخوان، يعني عندك القاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ إذا  حال العقديعني  ؟بالحال

ذا ق :قلنا العبرة بالمآل كلما يتعلق بالعقد للوارث، لكن  :لنابالحال كل شيء للميت، كل ما تضمنه العقد للميت، وا 
 ، يورث عنه كسائر متروكاته.لحال، وكله للميت، ويورث عنههو في الحقيقة با

 يورث عنه هذا كاألموال، "لورثته خدمته من عليه بقي ما فإن ،سنين عشر قبل أعتقه الذي سيده هلك فإذا"
ألن الذي يرث من الموالي هو  "العصبة أو الرجال من ولولده" ؟نعم ؟للميت وأيضا   "عتقه عقد للذي والؤه وكان"

 المعتق فقط، أو عصبته المتعصبون بأنفسهم.
 فعلت فإن ،بإذني إال أرضي من تخرج وال ،تنكح وال ،تسافر ال أنك مكاتبه على يشترط الرجل في مالك قال"

 لكتابة.أني ألغي ا :معناه "بيدي كتابتك فمحو إذني بغير ذلك من شيئا  
يعني كما  "السلطان إلى ذلك سيده وليرفع ،ذلك من شيئا   المكاتب فعل إن بيده كتابته محو ليس: مالك قال"

ن شاء أبقىرفع أمر مكاتب الفرافصة إلى مروان بن الحكم إن شا  "وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، ء أمضى، وا 



إلى الطرفين، الحكم متجه إلى الطرفين، بالنسبة  يعني ليس الحكم متجه "يسافر وال ،ينكح أن للمكاتب وليس
 للذي التزم بهذا الشرط عليه أن يفي، وليس له أن يسافر وال ينكح وال يخرج من أرضه إال بإذن سيده.

الطرف الثاني باعتبار هذا حكم شرعي ال يستطيع أن يلزم بنفسه إنما هذه من اختصاصات ولي األمر السلطان، 
لماذا؟ ألن من الزم النكاح بذل المال، واالنشغال، فقد يعود رقيقا ، يعجز بسبب النكاح،  ،حوليس للمكاتب أن ينك

 وبسبب بذل المال للنكاح، وال يسافر أيضا ؛ ألنه قد يحل عليه القسط والنجم وهو غير حاضر.
بمكاتبه، كما فيمنع المكاتب من جميع ما يضر  "يشترطه لم أو ذلك اشترط بإذنه إال سيده أر  من يخرج وال"

وال يتصدق إال بإذنه،  ،بإذنه، وال يجاهد إال بإذنه إال يمنع المدين من جميع ما يضر بدائنه، يقول له: ال يحج
 من أكثر أو ،دينار ألف وله ،دينار بمائة عبده يكاتب الرجل أن وذلك "اشترط ذلك أو لم يشترطه، وهذا مثله

فمثل هذا ال يرد على قول ار أنه يملك على رأي اإلمام مالك، يعني له مال، العبد له مال، على اعتب "ذلك
 يجحف الذي الصداق فيصدقها المرأة فينكح فينطلق، ذلك من أكثر أو دينار ألف وله"يكاتب عبده  الجمهور
 هو له ألف دينار، يمكن أن يعمل بهذا األلف فيكسب كل سنة مائة دينار النجم، وال يتأثر المال، وحينئذ   "بماله

وما بقي إال خمسمائة، احتمال يضعف كسبه  ،يمشي في أقساطه على ما اتفق عليه، لكن إذا دفع منها خمسمائة
 هذا هو األصل أنه يضعف كسبه ثم يعجز عن أداء ما اتفق عليه.

 سيده إلى فيرجع" يعجز يسدد "عجزه فيه ويكون ، بماله يجحف الذي الصداق فيصدقها المرأة فينكح فينطلق"
يعني لو أنهم اتفقوا  "كاتبه ذلك على وال ،له ذلك فليس غائب وهو نجومه فتحل يسافر أو ،له مال ال عبدا  

 شاء إن سيده بيد وذلك" ع أن تسافر، المسلمون على شروطهمعلى هذا األمر، قال: ال مانع أن تتزوج، وال مان
ن ،ذلك في له أذن ن شاء  كما أن المدين ال يحج إال بإذن الدائن، "منعه شاء وا  واألمر إليه إن شاء أذن له، وا 

 منعه، نعم.
ترى يا إخوان نبي ودنا نمشي شوي، ننتهي من أبواب المكاتب والرق كله، نعم، وهو ما بقي فيه إال الشيء 

 ....، ونقف على الحدود يعني، الحدود أهم من هذا؛ ألن-إن شاء هللا-اليسير 
 طالب:......

 عم.إن شاء هللا األربعاء في درس، ن
 أحسن هللا إليك.

 :أعتق إذا المكاتب والء باب
أعتق بال إذنه  فإن ،سيده بإذن إال له جائز غير ذلك إن عبده أعتق إذا المكاتب إن: -رحمه هللا- مالك قال

ن ،للمكاتب والؤه كان ،المكاتب عتق ثم ،له سيدهوأجاز ذلك   المعتق والء كان يعتق أن قبل المكاتب مات وا 
ن ،المكاتب لسيد  .المكاتب سيد ورثه المكاتب يعتق أن قبل المعتق مات وا 
 فإن ،كاتبه الذي سيده قبل اآلخر المكاتب فعتق عبدا   المكاتب كاتب لو أيضا   وكذلك: -رحمه هللا- مالك قال

 الذي مكاتبه والء إليه رجع كاتبه الذي عتق فإن ،كاتبه الذي األول المكاتب يعتق لم ما المكاتب لسيد والءه
ن ،قبله عتق كان  والء يرثوا لم أحرار ولد وله ،كتابته عن عجز أو ،يؤدي أن قبل األول المكاتب مات وا 

 .يعتق حتى الوالء له يكون  وال ،الوالء ألبيهم يثبت لم ألنه ؛أبيهم مكاتب



 ثم خراآل ويشح ،عليه له الذي للمكاتب أحدهما فيترك الرجلين بين يكون  المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال
 ثم ،عليه له بقي ما شيئا   له يترك لم الذي يقضي: -رحمه هللا- مالك قال ،ماال   ويترك ،المكاتب يموت

نما ،بعتاقة ليس صنع الذي ألن ؛عبدا   مات لو كهيئته المال يقتسمان  .عليه له كان ما ترك وا 
 أعتق ثم ،ونساء   رجاال   بنين تركو  ،مكاتبا   وترك مات إذا الرجل أن ذلك يبين ومما: -رحمه هللا- مالك قال
 أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له يثبت ال ذلك إن ،المكاتب من نصيبه البنين أحد
 .ونسائهم رجالهم من منهم
 على يقوم لم المكاتب عجز ثم نصيبه أحدهم أعتق إذا أنهم أيضا   ذلك يبين ومما: -رحمه هللا- مالك قال
- هللا رسول قال كما ،ماله في يعتق حتى عليه قوم عتاقة كانت ولو ؛المكاتب من بقي ما نصيبه أعتق الذي

 ما منه عتق مال له يكن لم فإن ،العدل قيمة عليه قوم عبد في له شركا   أعتق من)) :-صلى هللا عليه وسلم
 .((عتق
 في له شركا   أعتق من أن فيها اختالف ال التي المسلمين سنة من أن أيضا   ذلك يبين ومما: -رحمه هللا- قال

 من أن أيضا   ذلك يبين ومماقال:  ،شركائه دون  له الوالء كان عليه عتق ولو ،ماله في عليه يعتق لم مكاتب
 المكاتب والء من النساء من المكاتب سيد ورث لمن ليس وأنه ،الكتابة عقد لمن الوالء أن المسلمين سنة
ن  .الرجال من عصبته أو الذكور المكاتب سيد لولد والؤه اإنم ،شيء نصيبهن أعتقن وا 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :أعتق إذا المكاتب والء باب

 لسيده؟ أو يكون لمكاتبه، ؟ هل يكون للمكاتبمن يكون والء العبد المعتقليعني المكاتب أعتق عبدا  له، 
ألن عتقه لعبده يضر به  "سيده بإذن إال له جائز غير ذلك إن عبده أعتق إذا المكاتب إن": مالك قاليقول: 

من حيث المال، كما قيل في نكاحه، وكما قيل في سفره، وكما قيل في هبته وصدقته؛ ألنه مدين لسيده، فإذا 
عد أن أدى يعني ب "المكاتب عتق ثم له سيده"فإذا أجاز ذلك  ال يعدوهأعتق عبده تضرر السيد، فإذا أذن فاألمر 

لماذا؟ ألنه صار قابال  للوالء، صار حرا  يقبل الوالء، إذا عتق، لن  "للمكاتب والؤه كان" ا عتقنجوم الكتابة كله
 هو رقيق ال يكون له الوالء. !لو أعتق بإذن سيده ثم عجز عن أداء الكتابة الوالء له؟ هو رقيق

ن "ثم عتق المكاتب كان والؤه للمكاتب، وكذا لو  "المكاتب لسيد قالمعت والء كان يعتق أن قبل المكاتب مات وا 
ن أعجز نفسه، فإنه يكون لسيد المكاتب؛ ألن المولى ال يكون مولى،  ورثه المكاتب يعتق أن قبل المعتق مات وا 

زال إلى اآلن، ما تحرر، والمكاتب عبد ما  لماذا؟ ألن المعتق وهو المكاتب حكمه حكم الرقيق، ما، المكاتب سيد
 بقي عليه درهم.

عنده عبد في الصورة األولى أعتقه قلنا: ال ينفذ إال بإذن سيده،  "عبدا   المكاتب كاتب لو أيضا   كوكذل: مالك قال"
الثانية ما أعتقه، كاتبه، يعني هل يتضرر السيد بمكاتبة عبده؟ يتضرر بعتقه، لكن لو كاتبه، سيد كاتب عبده 

السيد أو ينتفع؟ ينتفع نعم ما  على ألف في الشهر، والمكاتب كاتب عبده على خمسمائة في الشهر، يتضرر
 يتضرر.



؛ ألن عندنا السيد األصلي رقم كاتبه الذي سيده قبل اآلخر المكاتب فعتق وكذلك أيضا  لو كاتب المكاتب عبدا  
واحد، المكاتب األول رقم اثنين، المكاتب الثاني رقم ثالثة، لو كاتب المكاتب اللي هو رقم اثنين عبدا  رقم ثالثة 

 ب اآلخر رقم ثالثة قبل سيده الذي كاتبه، رقم إيش؟فعتق المكات
 طالب: اثنين.

 كاتبه الذي عتق فإن ،كاتبه الذي األول المكاتب يعتق لم ما ، رقم كم؟ رقم واحد،المكاتب لسيد والءه فإن نعم،
 ، يرجع إليه؛ ألنه صار أهل، أهل ألن يكون مولى من أعلى.قبله عتق الذي مكاتبه والء إليه رجع
 : يا شيخ حتى لو تأخر؟طالب

 صار أهل، أما إذا لم يكن أهل فإن والءه يكون لسيده.ألنه  ، نعم؛لو تأخر
ن" ألنهم  "أبيهم مكاتب والء يرثوا لم أحرار ولد وله كتابته عن عجز أو ،يؤدي أن قبل األول المكاتب مات وا 

ال ما صار رقيق، الرقيق يورث و وأبوهم ليس عنده ما يورث؛ ألنه عجز و  ،في حكمه، إنما يرثون من أبيهم ا 
 ."يعتق حتى الوالء له يكون  وال ،الوالء ألبيهم يثبت لم ألنه" يورث؟ ما يورث ماله لسيده

 يموت ثم اآلخر ويشح ،عليه له الذي للمكاتب أحدهما فيترك الرجلين بين يكون  المكاتب في مالك قال"
باه على ألف في كل شهر أو في كل سنة لكل واحد منهما يعني العبد بين زيد وعمرو، كات "ماال   ويترك المكاتب

قال  "ثم يموت المكاتب ويترك ماال " ، يترك ماال  يقضي: مالك قال أحدهما تنازل، والثاني تمسك بماله، شح بماله،
طه يأخذها؛ ألنه ما تنازل يعني ما بقي من نجومه وأقسا "عليه له بقي ما شيئا   له يترك لم الذي "يقضيمالك: 

 صنع الذي ألن ؛عبدا   مات لو كهيئته "بعد أخذ الذي شح نصيبه،يعني الباقي  "المال يقتسمان ثم" عن شيء
نما ،بعتاقة ليس  ؟بعتاقة ليس صنع الذي ألنإيش معنى هذا الكالم؟  "عليه له كان ما ترك وا 

ذي ترك ما تنازل عن ال ،الذي تنازل ،نعم؛ ألن الذي صنع طالب: عن ماله ولم يتنازل عن نصيب من اإلرث؟
نما تنازل عن نصيبه من المال.  حقه في الوالء، وا 

 البنين أحد أعتق ثم ،ونساء   رجاال   بنين وترك، مكاتبا   وترك مات إذا الرجل أن ذلك يبين ومما: مالك قال"
 من ممنه أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له يثبت ال ذلك إن المكاتب من نصيبه
ساء له الوالء إذا باشر العتق من الرجال أو الن ؟نه ال يرث إال العصبة من الرجالإ :قلنا وم "ونسائهم رجالهم

والوالء لعائشة بالنسبة لبريرة، المقصود أن  ))اشترطي لهم الوالء، فإن الوالء لمن أعتق(( كما في حديث بريرة:
وال مع غيرهم، هذا في حال إرث  بون بأنفسهم ال بغيرهمجال المتعصتخصيص الذكور بالذكر، العصبة من الر 

 .النساء يرثن بالوالء إذا أعتقن الوالء، نعم إذا أعتقه من يرثونه، فال يدخل معهم النساء، أما
 نصيبه البنين أحد أعتق ثم ،ونساء   رجاال   بنين وترك، مكاتبا   وترك مات إذا الرجل أن ذلك يبين ومما"يقول: 

 رجالهم من منهم أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له يثبت ال ذلك نأ المكاتب من
رجال ونساء، يعني ورثوا المكاتب، ورثوا، يعني نزلوا منزلة أبيهم  ،مات وترك مكاتب، ترك بنين "ونسائهم

من المكاتب، يعني كيف  بالنسبة للمكاتب، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، أعتق أحد البنين نصيبه
 يثبت ال ذلك"تنازل عن نصيبه أن  نجوم التي تخصه، تنازل عن نصيبهأعتق نصيبه من المكاتب؟ تنازل عن ال

عتق أحد البنين كيف؟ أ  "ونسائهم رجالهم من منهم أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له



 من منهم أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء نم له يثبت ال ذلكأن " نصيبه من المكاتب
 ."ونسائهم رجالهم

 طالب: الظاهر أنه تنازل عن نصيبه من المال فق  يا شيخ؟
 .إيه من المال

 .......طالب: ولو أراد أن يتنازل عن العتاقة الحقيقية
 ؟ويش لون يعني

نما تنازل كذلك عنخوة ذكور قد يكون تنازل العبد بينهم بين إ طالب: ناث فما تنازل عن المال فق ، وا   ...وا 
ال يكون له شيء، ال يكون له إرث، لكن لو تنازل عن نصيبه من  ؟ حينئذ  ني وهب نصيبه إلخوانه من الورثةيع

 الكتابة فقط ما صار هذه عتاقة، فيثبت له نصيبه من اإلرث كما في الصورة السابقة.
 الوالء لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له يثبت ال ذلكالمكاتب، أن  "ثم أعتق أحد البنين نصيبه من

ال واضحة؟ نعم؟  "ونسائهم رجالهم من منهم أعتق لمن  أظن الصورة ما هي بواضحة وا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:...... 

ال ما هي بواضحة؟  واضحة وا 
العبد بين زيد وعمرو، كاتباه على نجوم عشرة، لكل وهي أن  ،يعني انتهينا من المسألة "ومما يبين ذلك"يقول: 

وبقيت نجوم عمرو، ثم مات العبد وعنده عشرة  ،خمسة، ثم تنازل زيد ،ثالثة ،واحد منهم ألف، أدى نجمين
 .هذه العشرة ويقسم الباقي بينهماآالف، بقي لعمرو خمسة آالف، يأخذ الخمسة آالف من 

 رجاال   بنين وترك" يعني قبل أن تنتهي نجوم الكتابة "مكاتبا   وترك مات إذا الرجل أن ذلك يبين ومما"قال: 
 لثبت عتاقة كانت ولو ،شيئا   الوالء من له يثبت ال ذلك إن المكاتب من نصيبه البنين أحد أعتق ثم ،ونساء  
 ."ونسائهم رجالهم من منهم أعتق لمن الوالء

 طالب: مفهوم أعتق نصيبه؟
لو أعتق نصيبه في الصورة السابقة التنازل ظاهر اآلن تنازل عنه، كأنه وهبه، يعني  ،أعتق نصيبه من المكاتب

 في المال، وهنا التنازل عن المال والوالء، والوالء لحمة كلحمة النسب، ال يباع وال يوهب.
 طالب: تنازل ليس للعبد.

 ولو ،شيئا   الوالء من له بتيث ال ذلك إن"ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب هو يقول:  تنازل إلخوانه؟ ال
 لمن الوالء لثبت"ولو كانت عتاقة هو كالمه  "ونسائهم رجالهم من منهم أعتق لمن الوالء لثبت عتاقة كانت
نما هو م"منه أعتق  كالسابقة. تنازل عن نصيبه من نجوم الكتابة يدل على أنه ليس بعتق حقيقي، وا 

 طالب: إنما سموا عتاقة اسما  فق ؟
 ل الصورة السابقة.نعم، إي مث



 ما نصيبه أعتق الذي على يقوم لم المكاتب عجز ثم نصيبه أحدهم أعتق إذا أنهم ذلك يبين ومما: مالك قال"
يعني لو كانت المكاتبة على عشر سنين،  "ماله في يعتق حتى عليه قوم عتاقة كانت ولو ؛المكاتب من بقي

واحد من الورثة تنازل، فبقي عليه نجوم كل سنة ثمانمائة،  كل سنة نجم ألف والورثة خمسة، كل واحد له مائتين،
بعد أن أدى خمسة نجوم، أربعة آالف، قال: وهللا عجزت ما أقدر، يقوم على الذي أعتق ويقال: ادفع إلخوانك؛ 

 أو ال يقوم؟ لت وهو عجز والعبد رجع إليناألنك تناز 
يعني  "عتاقة كانت ولو ؛المكاتب من بقي ما يبهنص أعتق الذي على يقوم لم المكاتب عجز ثم"يقول اإلمام: 

 يعتق حتى عليه قوم "ولو كانت عتاقة المال فقط يريد اإلمام أن التنازل في كل هذه الصور إنما هو تنازل عن
يعني (( العدل قيمة عليه قوم عبد في له شركا   أعتق من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال كما "ماله في
لو كانت عتاقة، كما لو كان العبد بين اثنين بدون كتابة، جاء واحد قال:  نه، يلزمه أن يدفع إلخوانهإلخوا يدفع

ذا كان ال -جل وعال-أنا نصيبي حر هلل  ، يقوم عليه ويدفع نصيب صاحبه، هذا إذا كان يستطيع ذلك، وا 
 .ان ال يستطيع السعي يكون مبعضا  يستطيع يستسعى العبد، فإن ك

 يعني يكون مبعض.(( عتق ما منه عتق مال له يكن لم فإن، العدل قيمة عليه قوم عبد في له كا  شر  أعتق من))
 طالب: أحسن هللا إليك، الحديث هذا ما يرد على كالم اإلمام مالك األول؟

 ويش هو؟
 طالب: أنه ال يجوز العتق البع ، بع  العتق؟

 كالمه يدور على أنه ليس بعتق. ال، اإلمام مالك كل
 : ما في تبعي ؟طالب

إيه، اإلمام مالك يريد أن يبين أن عتق الشقص الخمس مثال  ليس بعتق، هو ما قصد عتق، إنما قصد التنازل 
عن نجم من نجوم الكتابة، يعني الظاهر بالنسبة للمكاتب في حياة سيده، أو وارثه الذي يستوفي نجوم الكتابة 

األفق أنه متى ما مات ورثناه، ما يحسبون الناس لمثل هذا نعم أنه مدين، كالحر المدين، يعني ما يلوح في 
 ل شهر وكل سنة، أما كونه يتعلقون األمر، نعم، إنما حسابهم للشيء المحقق الذي هو النجوم التي تدفع ك

هل يتزوج ويولد له فيحرم؟ ال،  ؟وهل يوجد له ورثة ؟ومن اآلخر يكون ما يدرى من يموت األول ويأملون بإرث
رث بالوالءلهذا، فالصورة الظاهرة عند هؤال ما يحسبون  كثير من الناس ما  ء نجوم الكتابة، يعني مسألة والء وا 

وكذا، ال يخطر  ية اآلن تجد الولد يتدين وعلى راتبه، ويحسب حساب لدينيحسب لها، كما أن حياة الناس اليوم
حينما  ة الذين ورثوا الكتابة عن أبيهمس، فلذلك هؤالء الخم..على باله أن أبوه يموت، ويبي يرث أموال، ويبي

يعتق أحدهم نصيبه إنما يريد أن يحرر هذا العبد من نصيبه من نجوم الكتابة، ال يلتفت إلى مسألة أنه متى ما 
، يندر أن يوجد لئيم، ولد لئيم يتدين ..مات يكون لي والؤه، وأرث وما أشبه ذلك، والتنظير ظاهر، يعني كثير

ما يدرى من يموت األول، فكثير من الناس  ،ن والده وكذا، يعني هذا حمق، نعم، حمقعلى أساس أنه يرث م
يتصرف وال يخطر بباله أنه سوف يرث من والده، أو يسدد هذه الديون من تركة والده، وهذا الذي يخطر على 

 البال بالنسبة لهؤالء الخمسة، في تصوير اإلمام مالك.



وأعتق أحدهما، في نجوم ينتظرها ثم يعفو  إذا كان العبد بين زيد وعمروما بخالف  "أيضا   ذلك يبين ومما"قال: 
، -جل وعال-عنها؟ ال، اللي فيها النص ما فيها نجوم، تحول دون القصد، هو حينما أعتقه يريد بذلك وجه هللا 

و يعتقه هللا بكل عضأعتقه هللا به من النار، الرجل يعتق الرجل،  من النار؛ ألن من أعتق عبدا  يريد أنه يعتق به 
يعتق نصفه من النار، وذكرنا أن هذه من المواضع الخمسة التي تكون فيها  منه عضو من النار، ويعتق امرأة

 المرأة على النصف من الرجل.
 لم مكاتب في له شركا   أعتق من أن فيها اختالف ال التي المسلمين سنة من أن أيضا   ذلك يبين ومما"قال: 
 "مكاتب في له شركا   أعتق من أن فيها اختالف ال التي المسلمين سنة من أن"لم إيش؟  "همال في عليه يعتق
يعني  "شركائه دون  له الوالء كان عليه عتق ولو ،ماله في عليه يعتق لم" ، ما هو في عبدمكاتب في له شركا  

ي الذي في الحديث أن واحد ، يعنيلزمك عتقه، ما يدخل في الحديث أنت وهللا أعتقته وشركائك كاتبوه، :ما يقال
والبقية يتمسكون بالرق، وال يدخل في الحديث أن واحد منهم يعتق، والبقية يكاتبوه، لكن لو  ،من الشركاء يعتق

 حصل العتق قبل المكاتبة صار الحكمة للعتق، حصلت المكاتبة قبل العتق صار الحكم للمكاتبة، للسابق منهما.
 عقد لمن الوالء أن المسلمين سنة من أن أيضا   ذلك يبين ومما، شركائه ن دو له الوالء كان عليه عتق ولو"

؛ ألنه ال "المكاتب والء من النساء من المكاتب سيد ورث لمن ليس وأنه" مثلما تقدم أن العبرة بالحال "الكتابة
 .يرث الوالء إال العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهذا ال يدخل فيه النساء

 إال التااااااااااااااي مناااااااااااااات بعتااااااااااااااق الرقبااااااااااااااة    عصاااااااابةولاااااااايس فااااااااي النساااااااااء طاااااااارا  
 

البنت مع أن  الغير يوجد في النساء كما ذكرنا والمراد بذلك بعصبة يعني بالنفس، أما العصبة بالغير أو مع
 أخيها عصبة بالغير، واألخت مع البنت عصبة مع الغير.

ن، المكاتب والء من النساء من المكاتب سيد ورث لمن ليس وأنه" ، ليس لهن نصيب شيء ننصيبه أعتقن وا 
 نعم. "الرجال من عصبته أو الذكور المكاتب سيد لولد والؤه إنما في الوالء،

 أحسن هللا إليك.
 :المكاتب عتق من يجوز ال ما باب
 أصحابه مؤامرة دون  منهم أحدا   سيدهم يعتق لم واحدة كتابة في جميعا   القوم كان إذا: -رحمه هللا- مالك قال

ن ،منهم ورضا ،ابةالكت في معه الذين  .عليهم ذلك يجوز وال ،بشيء مؤامرتهم فليس صغارا   كانوا وا 
 السيد فيعمد ،عتاقتهم به لتتم ؛كتابتهم عنهم ويؤدي ،القوم جميع على يسعى كان ربما الرجل أن وذلك :قال
نما ،منهم بقي لمن عجزا   ذلك فيكون  فيعتقه ،الرق  من نجاتهم وبه ،عنهم يؤدي الذي إلى  الفضل بذلك ادأر  وا 

 ضرر ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال وقد ،منهم بقي من على ذلك يجوز فال ،لنفسه والزيادة
 .الضرر أشد وهذا ((ضرار وال
 ال الذي والصغير ،الفاني الكبير منهم يعتق أن لسيدهم إن :جميعا   يكاتبون  العبيد في -رحمه هللا- مالك قال

 .له جائز فذلك ،كتابتهم في قوة وال عون  منهما واحد عند وليس ،ا  شيئ منهما واحد يؤدي
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 :المكاتب عتق من يجوز ال ما باب



ال مفعول للمصدر؟  ما ال يجوز من عتق المكاتب، اآلن عتق مصدر، والمكاتب فاعل وا 
 طالب: مفعول.

 .-رحمه هللا-عَتق؟ نعم؟ ننظر في كالمه لمكاتب ي  عت ق أو المقصود أن اهل المقصود أن المكاتب ي  
ي عقد واحد، كوتبوا على مائة يعني خمسة ستة من األرقاء ف "واحدة كتابة في جميعا   القوم كان إذا": مالكقال 
 في معه الذين أصحابه مؤامرة دون  منهم أحدا   سيدهم يعتق لميدفعون منها كل شهر ألف، بعقد واحد،  ألف

 ي هم كم؟ قلنا: عشرة أو خمسة، أو أكثر أو أقل، أراد أن يمن على واحد منهم بالعتق، فيختار منهم.، يعنالكتابة
 طالب: بعد المكاتبة يا شيخ؟

 بعد المكاتبة.
 لماذا؟ "منهم ورضا   ،الكتابة في معه الذين أصحابه مؤامرة دون  منهم أحدا   سيدهم يعتق لم"يقول: 

 ...طالب: ال يكون في عقد ثاني
ن" هم متضامنون ألن أخذ إذنهم ليس بشيء؛ ألنهم ال يملكون  يعني "بشيء مؤامرتهم فليس صغارا   كانوا وا 

 .عليهم ذلك يجوز وال اإلذن، وال يتصرفون في أنفسهم فضال  عن غيرهم، ما يملكون اإلذن،
ذ ا كانوا صغار ال يملكون المسألة إذا كانوا كبار واستأذنوا في أن يعتق واحد منهم، وأذنوا، األمر ال يعدوهم، وا 

 اإلذن، المكلف ال يأذن في مثل هذه األمور.
يمكن هذا الذي أعتق هو اللي بيحررهم، هو الذي  "القوم جميع على يسعى كان ربما الرجل أن وذلك مالك: قال"

 يسعى عليهم، هو أنشطهم، وأجودهم، وأعرفهم، وأفهمهم، فيتضررون بعتقه.
 إلى السيد فيعمد ،عتاقتهم به لتتم ؛كتابتهم عنهم ويؤدي، القوم جميع على ىيسع كان ربما الرجل أن وذلك"

لكن لو قدر أنه عمد إلى أضعفهم، الذي ما فيه حراك للسعي،  فيعتقه" الرق  من نجاتهم وبه ،عنهم يؤدي الذي
ال ال؟ ال بد من إذ نهم، وهم بدورهم وال للكسب وال شيء، قال: هذا وجوده مثل عدمه نعتقه؟ يعتقه بدون إذنهم وا 

 ؟في الغالب أنهم يأذنوا؛ ألنهم ما يتضررون بعتقه، بخالف األول، نعم
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 دون مؤامرة أصحابه الذين معه.

 طالب:......
 طيب.
 دالسي فيعمد ،عتاقتهم به لتتم ؛كتابتهم عنهم ويؤدي، القوم جميع على يسعى كان ربما الرجل أن وذلك"قال: 
نما ،منهم بقي لمن عجزا   ذلك فيكون  ،فيعتقه الرق  من نجاتهم وبه ،عنهم يؤدي الذي إلى  الفضل بذلك أراد وا 

 ضرر ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال وقد ،منهم بقي من على ذلك يجوز فال ،لنفسه والزيادة
 .ضررال أشد وهذا مثل هذا يضر بالبقية، اقعتإ وال شك أن  "((ضرار وال



 واحد يؤدي ال الذي والصغير ،الفاني الكبير منهم يعتق أن لسيدهم إن :جميعا   يكاتبون  العبيد في مالك قال"
هذا كالم مالك باعتبار أنه مثل  "له جائز فذلك ،كتابتهم في قوة وال عون  منهما واحد عند وليس ،شيئا   منهما

نظر إليهم من ناحية أخرى، أنه يمكن هذا الكبير الفاني  هذا ال يسمن وال يغني من جوع، لكن لو أن اإلمام مالك
هو الذي يعتقهم، وهو الذي يحررهم، باعتبار أن الناس يعطفون عليه، ويتصدقون عليه، ويسعى في تحريرهم، 
فهذا ال يختلف عنه، فال بد من إذنهم؛ ألنهم متضامنون في الجميع، فكما أن القوي المكتسب يحررهم بكسبه، 

 بسببه يعتقون، نعم. ..،ر الفاني الذي ال يستطيع الكسب يمكن أنفإن الكبي
 أحسن هللا إليك.

 :ولده وأم المكاتب عتق في جاء ما باب
 كتابته من عليه بقيت وقد ولده أم ويترك ،المكاتب يموت ثم عبده يكاتب الرجل في -رحمه هللا- مالك قال
  مات حتى المكاتب قيعتِ  لم حين مملوكة أمة ولده أم إن :-رحمه هللا-، قال مالك عليه بما وفاء ويترك ،بقية

 عَتق المكاتب.ي  
 أحسن هللا إليك.

 فيعتقون  ولدا   يترك ولم ،مات حتى المكاتب قعتَ يُ  لم حين مملوكة أمة ولده أم إن :-رحمه هللا-قال مالك 
 .بعتقهم أبيهم ولد أم فتعتق بقي ما بأداء
 عتق حتى سيده بذلك يعلم ولم ،ماله ببع  يتصدق أو له عبدا   عتقي المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

 أن قبل المكاتب سيد علم فإن ،فيه يرجع أن للمكاتب وليس ،عليه ذلك ينفذ: -رحمه هللا- مالك قال ،المكاتب
 أن وال ،العبد ذلك يعتق أن عليه يكن لم يده في وذلك المكاتب عتق إن فإنه ،يجزه ولم ذلك فرد المكاتب يعتق
 .نفسه عند من طائعا   ذلك يفعل أن إال ،الصدقة تلك يخرج

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :ولده وأم المكاتب عتق في جاء ما باب
التي  "ولده أم ويترك" ي قبل استكمال أداء نجوم الكتابةيعن "بالمكاتَ  يموت ثم عبده يكاتب الرجل في مالك قال"

ال مات وهو رقيق؟ نعم مات وهو  "بقية كتابته من عليه قيتب وقد" وطئها، فولدت له ولدا   اآلن مات وهو حر وا 
 "عليه بما وفاء ويترك "وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ي عليه درهم، وقد بقي عليه دراهمرقيق؛ ألنه عبد ما بق

ب اإلمام مالك في باقي عليه خمسة أقساط، وخمسة آالف، وجد في تركته خمسة آالف، وهذا كله بناء  على مذه
كونه يملك، نعم، أو كان هذا من كسبه، نعم، هذا من كسبه بعد الكتابة، المقصود أنه ترك وفاء ، وفاء  يمكن أن 

 يسدد عنه، ويعتق به لو كان حيا ، لكنه مات وهو رقيق لم يتحرر.
الذي تنتقل  العبرة بالموتألن  "مات حتى المكاتب يعتق لم ثحي مملوكة أمة ولده أم ن"يترك وفاء  بما عليه أ

ال عبد؟ عبد، نعم، هل نقول إنه حكمه حكم المبعض؟  :به األموال من الميت إلى وارثه، وهو لما مات هو حر وا 
نعم؟ ما زال عبد، نعم، عبد ما بقي عليه  ؟زال عبدا   يورث منه بقدر ما فيه من حرية؟ أو نقول: هو عبد ما

 درهم.



 ولد أم فتعتق بقي ما بأداء فيعتقون  ولدا   يترك ولم ،مات حتى المكاتب قتَ يع"أن أم ولده مملوكة حيث لم 
 إذا عجز عن االكتساب إيش الفرق بين أم الولد والولد؟ يعني تقدم التفريق من جهة اإلمام أنه "بعتقهم أبيهم

ترك ولدا  يعتقون وعنده أوالد أن أم الولد تباع، من أجل أن يعتق الجميع، فكيف هنا يقول: لو  وعنده أم ولد،
 بأداء ما بقي بعد موت أبيهم.

 ..طالب: يتابعون أبيهم، يؤدون ما عليهم.
ولد معه يعني كوتبوا معه، أو كاتب عليهم معه؟ نعم ممكن أن يكون معه في عقد الكتابة، طيب لو كانت أم ال

 نعم؟ في عقد الكتابة؟
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:...... 

، إذا مات حررها ..سابق: إن هذه أم الولد ما دام حيا  فهي رقيقة تباع، بينما لو كاننعم، قلنا في التفريق ال
ولدها، يحررها ولدها الحر أو العبد؟ الحر، يحررها ولدها الحر، وهذه مات سيدها قبل أن يعتق، فلم تتحرر 

بخالف أم  ليسوا ملكا  ألبيهمينما األوالد بموته، وبقيت ملكا  لسيده، وهو مات وهو لم تتم حريته، فيرثه سيده، ب
 ولده، فيعتقون إذا أدوا بقية النجوم، ولو بعد موت أبيهم، هذا هو الفرق بينهم.

 قال ،المكاتب عتق حتى سيده بذلك يعلم ولم ،ماله ببع  يتصدق أو ،له عبدا   يعتق المكاتب في مالك قال"
ال ما  لماذا؟ ألنه لم يتضرر به، لو أن مدينا   "عليه ذلك ينفذ: مالك تصدق بصدقة ال تضر بدائنه، يجوز وا 
وماشية، أقساطي ماشية شهرية، كل شهر ألف، وأنا أدفع ألف من  ز؟ لو حج، لو قال: أنا علي أقساطيجو 

ال ما يالم؟ النجوم ما حلت عليه، لكن إذا كان حجه يؤثر على األقساط، ال شك أنه  راتبي، وحج، هل يالم وا 
"في المكاتب يعتق عبدا  له أو يتصدق ببع  ماله، ولم يعلم بذلك مثله يقول: يمنع، يمنع من الحج، فهذا 

حق المكاتب، وليس  ألن المنع إنما هو من أجل صيانة ؛سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه"
تق المكاتب "فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن أع ب أن يرجع فيهللمكات

"لم  أن يمنع احتياطا  لنجوم الكتابة يعني إذا علم السيد أنه أعتق، له وذلك في يده لم يكن عليه عتق ذلك العبد"
 .يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، وال أن يخرج تلك الصدقة إال أن يفعل ذلك طائعا  من عند نفسه"

لم السيد حتى انتهت نجوم الكتابة، قال العبد: أنا ما ويش لون؟ ألنه اآلن العبد أعتق بدون إذن السيد، وال ع
ال ما يرجع؟ ال يرجع.  دريت أنه الزم استأذن السيد، أبرجع اآلن بالعبد، يرجع وا 

 عتق إن فإنه ،يجزه ولم ذلك فرد المكاتب يعتق أن قبل المكاتب سيد علم فإن ،فيه يرجع أن للمكاتب وليس"
ورتين: أن والفرق بين الصال يلزمه أن يعتق ذلك العبد،  "العبد ذلك يعتق نأ عليه يكن لم يده في وذلك المكاتب

قبل تمام نجوم الكتابة في الصورة الثانية، في الصورة األولى لم يعلم إال بعد العتق، بعد  السيد علم قبل العتاقة
ها طائعا  من عند نفسه تمام العتق، وال أن يخرج تلك الصدقة إال أن يفعل ذلك طائعا  من عند نفسه، إذا أخرج

 األمر ال يعدوه.
ال االوصية في المكاتب يمدينا عليه  ؟..وا 



 طالب:......
 يا هللا أعطينا إياها؟ ،يا هللا

  أحسن هللا إليك.
 :المكاتب في الوصية باب
 على يقام المكاتب أن ،الموت عند سيده يعتقه المكاتب في سمعت ما أحسن إن: -رحمه هللا- مالك قال

 ذلك وضع الكتابة من عليه بقي مما أقل القيمة كانت فإن ،يبلغ الذي الثمن ذلك كان بيع لو التي ،تلك هيئته
 .ر إلى عدد الدراهمنظولم يَ  ،الميت ثلث في
 رنظر، ي نظي  

 لم جرح ولو ،قتله يوم قيمته إال قاتله يغرم لم قتل لو أنه وذلك ،عليه بقيت التي الدراهم عدد إلى رينظَ  ولم
 ؛والدراهم الدنانير من عليه كوتب ما إلى ذلك من شيء في ينظر وال ،جرحه يوم جرحه دية إال جارحه يغرم
ن ،شيء كتابته من عليه بقي ما عبد ألنه  في يحسب لم قيمته من أقل كتابته من عليه بقي الذي كان وا 
 وصية فصارت ،كتابته من ليهع بقي ما له الميت ترك إنما أنه وذلك ،كتابته من عليه بقي ما إال الميت ثلث

 .بها أوصى
 ،درهم مائة إال كتابته من يبق ولم ،درهم ألف المكاتب قيمة كانت لو أنه ذلك وتفسير: -رحمه هللا- مالك قال

 .بها حرا   فصار ،سيده ثلث في له حسبت ،عليه بقيت التي درهم بالمائة له سيده فأوصى
 جاز العبد لثمن سعة ثلثه في كان فإن ،عبدا   يقوم إنه :موته دعن عبده كاتب رجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .ذلك له
 عند دينار مائتي على سيده فيكاتبه دينار ألف العبد قيمة تكون  أن ذلك وتفسير: -رحمه هللا- مالك قال
نما ،له جائز فذلك ،دينار ألف سيده مال ثلث فيكون ، موته  كان فإن ،ثلثه في بها له أوصى وصية هي وا 

 ،عتاقة الكتابة ألن ؛بالمكاتب بدأ ،المكاتب قيمة عن فضل الثلث في وليس ،بوصايا لقوم أوصى قد لسيدا
 فإن ،الموصي ورثة ويخير ،بها يتبعونه ،المكاتب كتابة في الوصايا تلك تجعل ثم ،الوصايا على تبدأ والعتاقة
ن ،لهم فذلك ،لهم المكاتب كتابة وتكون  ،كاملة وصاياهم الوصايا أهل يعطوا أن أحبوا  المكاتب وأسلموا أبوا وا 
 فقال ،أحد بها أوصى وصية كل وألن ؛المكاتب في صار الثلث ألن ؛لهم فذلك الوصايا أهل إلى عليه وما

 المكاتب. به أوصى الذي :الورثة
 أوصى به صاحبنا
 أحسن هللا إليك. 

 نعم؟ الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. ؟فقال الورثة
 :لهم فيقال يخيرون  ورثته فإن :قال ،له ليس ما أخذ وقد ،ثلثه من أكثر صاحبنا رثة: الذي أوصى بهفقال الو 

ال ،الميت به أوصى ما على ألهله ذلك تنفذوا أن أحببتم فإن ،علمتم قد بما صاحبكم أوصى قد  أهل فأسلموا وا 
 من عليه ما الوصايا ألهل كان وصاياال أهل إلى المكاتب الورثة أسلم فإن :قال ،كله الميت مال ثلث الوصايا



ن ،حصصهم قدر على وصاياهم في ذلك أخذوا الكتابة من عليه ما المكاتب أدى فإن ،الكتابة  المكاتب عجز وا 
 خيروه. حين تركوه ألنهم ؛الميراث أهل إلى يرجع ال ،الوصايا ألهل عبدا   كان
 يروا.يروا، خ  خ  

 أحسن هللا إليك.
 لم مات فلو ،ضمنوه إليهم أسلم حين الوصايا أهل وألن ؛خيروا حين تركوه ألنهم ؛ثالميرا أهل إلى يرجع ال

ن ،شيء الورثة على لهم يكن  ألهل فماله ،عليه مما أكثر هو ماال   وترك ،كتابته يؤدي أن قبل المكاتب مات وا 
ن ،الوصايا  .كتابته عقد الذي عصبة إلى والؤه ورجع ،عتق عليه ما المكاتب أدى وا 

 قال ،درهم ألف موته عند عنه فيضع ،درهم آالف عشرة عليه لسيده يكون  المكاتب في -رحمه هللا- الكم قال
 ،الكتابة عشر عنه وضع فالذي درهم ألف قيمته كانت فإن ؟قيمته كم فينظر المكاتب يقوم: -رحمه هللا- مالك
 ،نقدا   القيمة عشر إلى ذلك يرفيص الكتابة عشر عنه فيوضع ،القيمة عشر وهو ،درهم مائة القيمة في وذلك
نما  المكاتب قيمة إال الميت مال ثلث في يحسب لم ذلك فعل ولو ،عليه ما جميع عنه وضع لو كهيئته ذلك وا 
ن ،درهم ألف ن ،القيمة نصف الميت مال ثلث في حسب الكتابة نصف عنه وضع الذي كان وا   من أقل كان وا 
 .الحساب هذا على فهو أكثر أو ذلك
 أنها يسم ولم ،درهم آالف عشرة من درهم ألف موته عند مكاتبه عن الرجل وضع إذا: -رحمه هللا- مالك قال
 .عشره نجم كل من عنه وضع ،آخرها من أو كتابته أول من
ذا: -رحمه هللا- مالك قال  ،آخرها من أو كتابته أول من ،درهم ألفموته  عند مكاتبه عن الرجل وضع وا 
 األلف لتلك فجعل ،القيمة تلك قسمت ثم ،النقد قيمة المكاتب قوم ،درهم آالف ثةثال  على الكتابة أصل وكان
 األولى األلف تلي التي األلف ثم ،وفضلها األجل من قربها بقدر القيمة تلك من حصتها الكتابة أول من التي
 بقدر ألف كل تفضل آخرها على يؤتى حتى ،أيضا   فضلها بقدر تليها التي األلف ثم ،أيضا   فضلها بقدر

 قدر الميت ثلث في يوضع ثم ،القيمة في أقل كان ذلك من استأخر ما ألن؛ وتأخيره األجل تعجيل في موضعها
 .الحساب هذا على فهو ،كثر أوذلك  قل إن ذلك تفاضل على القيمة من األلف تلك أصاب ما
 وترك ،المكاتب هلك ثم ،لالرج فهلك ربعه أعتق أو مكاتب بربع لرجل أوصى رجل في -رحمه هللا- مالك قال
  ...بقي ما المكاتب بربع له أوصى والذي السيد ورثة يعطى: -رحمه هللا- مالك قال ،عليه بقي مما كثيرا   ماال  

 ما بقي لهم.
 أحسن هللا إليك.

 ثم ،المكاتب على لهم بقي ما المكاتب بربع له أوصى والذي السيد ورثة يعطى: -رحمه هللا- مالك قال
 ،الثلثان سيده ولورثة ،الكتابة أداء بعد فضل ما ثلث المكاتب بربع له للموصى فيكون  ،فضل ام يقتسمون 

 .بالرق  يورث فإنما ،شيء كتابته من عليه بقي ما عبد المكاتب أن وذلك
 ما قدر منه عتق الميت ثلث يحمله لم إن :قال ،الموت عند سيده أعتقه مكاتب في -رحمه هللا- مالك قال
 ألفي قيمته وكانت ،درهم آالف خمسة المكاتب على كان إن ،ذلك قدر الكتابة من عنه ويوضع ،الثلث حمل
 .الكتابة شطر عنه ويوضع نصفه عتق درهم ألف الميت ثلث ويكون  ،نقدا   درهم



 على العتاقة أبدِ تُ  ، قال:فالنا   وكاتبوا ،حر فالن غالمي :وصيته في قال رجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .الكتابة

 ...-إن شاء هللا-طويل إيه، غدا  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) المكاتب كتاب – الموطأشرح: 

 باب: جامع ما جاء في التدبير. -باب: القضاء في المدبر  -باب: الوصية في المكاتب 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، رب العالمينالحمد هلل
  :بعد

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب: الوصية في المكاتب

الوصية في المكاتب، ما معنى الوصية في المكاتب؟ يعني يوصي بالمكاتب؟ نعم؟ يوصي بالمكاتب أو ما يدخل 
هل يملك أو ال يملك؟  ، وأراد عتق العبد عند موتهبحيث لو أوصى بثلث ماله ،كاتب من صور الوصيةفيه الم

أوصى بالثلث له الثلث، له أن يوصي بالثلث، ولو كان في مرض موته، الثلث من حقه، لكن أوصى بعتق 
 المكاتب عند موته هل يحسب من الثلث أو ال يحسب؟ 

 طالب: يحسب من الثلث.
 لمقصود بهذه الترجمة.نعم هذا ا
يعني حينما ال يصح  "الموت عند سيده يعتقه المكاتب في سمعت ما أحسن إن": -رحمه هللا تعالى-قال مالك 

المكاتب  "يبلغ الذي الثمن ذلك كان بيع لو التي تلك هيئته على يقام المكاتب أن" الثلثتصرفه بأكثر من 
شيئا  ال  بعضها، إن لم يؤد   أدى بعض نجوم الكتابة، أو لم يؤد   يعتقه، اآلن المكاتب ال يخلو إما أن يكون قد

ن كان قد أدى بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقية النجوم  شك أنه يقوم كامل بالثمن الذي يبلغ، وا 
ء، فال وبقي عليه شي ،فإن الذي يحسب من الثلث الباقي، الباقي ال كل القيمة، باعتبار أنه دفع بعض النجوم

 يحسب كامل على الوصية.
يحسب  ؟وقد أوصى بثلث ماله لطالب العلم مثال   ؟إذا كان ثمن العبد أو بقية النجوم تستوعب الثلث فما الحكم

 من الثلث ويكون دين الكتابة ونجوم الكتابة يصرف مصرف الوصية.
 من عليه بقي مما أقل القيمة انتك فإن ،يبلغ الذي الثمن ذلك كان بيع لو التي تلك هيئته على يقام"يقول: 
لماذا؟ كأن اإلمام مالك يقول:  "عليه بقيت التي الدراهم عدد إلى ينظر ولم ،الميت ثلث في ذلك وضع الكتابة

ن عقد المكاتبة أو الكتابة : إزال رقيقا ، وهذا إنما يتجه إذا قلنا يقوم كامل، ويحسب من الثلث، لماذا؟ ألنه ما
ذا قلنا: إلناينفسخ بالموت، إذا ق ن عقد الكتابة ال ينفسخ بالموت، : إنه ينفسخ بالموت عاد رقيقا  رقا  كامال ، وا 

ن كان غير مستقر استقرارا  تاما  فال: إوقلنا لديون، قد تجب فيه زكاة، إال أنه من سائر ا نه يورث كما تقدم، وا 
ق، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يقول قائل: إن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقي

  يعني كامال .هذا من وجهة نظر اإلمام مالك أنه يقام عن هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، 



أقل مما بقي عليه من  ت القيمة يعني قيمة العبد لو بيعإن كان "فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة"
قي وب آالف، كل شهر ألف، أدى منها خمسةفهو مكاتب بعشرة  حرج عليه وباع مع التركةيعني لو الكتابة، 

"فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت،  خمسة، لو بيع نقد ما جاب خمسة
ن الدراهم خمسة من نظر إلى أن عليه ميعني يجيب أربعة نقد، ما ي ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه"

وهللا هو مكاتب  :ال يضمن إال أربعة، ما يقال "قتله يوم قيمته إال قاتله يغرم لم قتل لو أنه وذلك"نجوم الكتابة 
...؛ ألن المكاتبة كالدين ينظر بعشرة فتغرم عشرة، وأدى منها خمسة وبقي منها خمسة تغرم عشرة؛ ألن كتابته

بيت اشتراه بخمسمائة ألف، وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على  لى األجل، لو أن شخصا  عندهفيها إ
خمسمائة ألف، وجاءت مصلحة حكومية واستأجرته بمائة ألف مثال ، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه، 

القيمة التي يستحقها تضمن  :منافعه بالكلية، هل نقول مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهب أو سعى إلى
مائة ألف في الغالب ريع ألن ال ؟فال يكفي خمسمائة ألف البيت مؤجر بمائة ألفأو نقول:  خمسمائة ألف

 ه بقيت أرضه.ي ال تذهب عينه مثال  لو ذهب بناؤ ، أنت تضمن ألنه مؤجر بكذا، دعونا من البيت التالمليون 
 :ما تستحقه في الظروف العادية، فهل نقوللو سيارة مثال  أو آلة ثمينة نفيسة أتلفها، وهذه اآللة مؤجرة بأكثر م

 ينظر إلى األجرة أو إلى قيمته الحقيقية؟ 
 طالب:......

 جار الضعف، كيف؟من إي طيب هو حرمه
 طالب:...... 

أو لهذه السيارة المؤجرة بضعف ما تستحق وأتلفها،  ،هذه المدرسة وأتلفها، لكن اآلن هذا الذي تسبب لفيه أجل
ا ال يريد أن يبيعها بهذا الثمن؛ ألنه أجرها، يلزم بذلك؟ أو تقوم على أن هذه قيمتها وينظر يعني إذا كان صاحبه

احتمال بعد  ؟إلى أجرتها فيزاد بنسبته، ال يزاد الضعف مثال ، إنما يزاد ما يغلب على الظن أنها تستمر أجرتها فيه
رجوا منها يمكن ما تسوى خمسمائة، سنة سنتين يطلعون، فتضاف نسبة هاتين السنتين أو الثالث بحيث لو خ

وما يؤول إليه  ،يمكن تسوى أربعمائة، تحتاج إلى مائة ترميم مثال ، فيقال: ينظر في األجرة مع القيمة الحقيقية
 الحال، فتقوم من هذه الحيثيات كلها.

نه ينظر إلى األجل، نه بنجوم عشرة آالف؛ أل: إوهنا العبد إذا اعتدي عليه فإنما يقوم بقيمته الراهنة، ما يقال
 ويكون حسابها بالنسبة للوصية. ،فينظر إلى قيمته الحقيقية

يعني  "جرحه يوم جرحه دية إال جارحه يغرم لم جرح ولو ،قتله يوم قيمته إال قاتله يغرم لم "وذلك أنه لو قتل
ل أنه عبد، فعليك إن هذا باعتبار المآل حر، فعليك دية حر، أو باعتبار الحا :هل نقول لو اعتدى عليه قتل

ونصف  ، فيغرم نصف قيمة عبدأو نقول: كل شيء بحسابه، أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر ؟قيمة العبد
لف ديته، وقيمة العبد خمسين ألف، نقول: يلزمك خمسة وسبعين ألف؛ ؟ إذا تصورنا أن الحر بمائة أدية حر

ال ال  ما بقي عليه درهم. ؟ ما نقول، لماذا؟ ألنه عبدألنه نصف حر، نقول كذا وا 
على هذا المبلغ ما ينظر إلى أنه كوتب  "والدراهم الدنانير من عليه كوتب ما إلى ذلك من شيء في ينظر وال"

ن ،شيء كتابته من عليه بقي ما عبد ألنه"وأدى منه ما أدى   قيمته من أقل كتابته من عليه بقي الذي كان وا 



بقي ألفان، وقوم تب على عشرة آالف أدى ثمانية و لو ك "كتابته من عليه بقي ما إال الميت ثلث في يحسب لم
ن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته الف ما الذي يحسب من الثلث؟ األلفان فقط، يقول: بأربعة آ "وا 

لم يحسب في ثلث الميت إال ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، 
 ."بها أوصى وصية صارتف

 فأوصى ،درهم مائة إال كتابته من يبق ولم ،درهم ألف المكاتب قيمة كانت لو أنه ذلك وتفسير" :مالك قال
يعني لو كانت الوصية هذه  "حرا  بها  فصار سيده ثلث في له حسبت عليه بقيت التي درهم بالمائة له سيده

اتب، وثلث المال مثال  خمسمائة، وبقي عليه من نجومه مائة، المائة للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمك
وكلها  ،يصير حرا  ويأخذ أربعمائة؛ ألن الثلث أوصي للمكاتب، وبقي من نجومه مائة، والوصية خمسمائة

 للمكاتب يعتق ويعطى من المال أيضا  أربعمائة.
 إنه" ء وال نجم واحد، كاتبه عند موته:بحيث ال يتمكن العبد من أدا "موته عند عبده كاتب رجل في مالك قال"

ألنه إذا كان ثلثه ألف، وقوم العبد بألفين، الثلث ألف  "ذلك له جاز العبد لثمن سعة ثلثه في كان فإن عبدا   يقوم
 ثلثه في كان فإن عبدا   يقوم إنه": موته عند عبده كاتب رجل في وقوم العبد بألفين، وكاتب على األلفين، يقول

ن كانت أكثر ال  ن قيمة العبد تساوي الثلث أو أقليعني إن كا "ذلك له جاز عبدال لثمن سعة جاز له ذلك، وا 
 يجوز له ذلك؛ ألنه ال يملك إال الثلث.

 فيكون  ،موته عند دينار مائتي على سيده فيكاتبه دينار ألف العبد قيمة تكون  أن ذلك وتفسير :مالك قال"
نما ،له "وذلك جائز أقل من الثلثألنها  "جائز فذلك دينار ألف ماله ثلث  ،ثلثه في بها له أوصى وصية هي وا 
 الكتابة ألن ؛بالمكاتب بدأ المكاتب قيمة عن فضل الثلث في وليس، بوصايا لقوم أوصى قد السيد كان فإن

 ."الوصايا على أتبدِ  والعتاقة ،عتاقة
المكاتب هذا، فالمكاتب يحرر قبل نصيب يعني لو قال: ثلث مالي لطالب العلم، فأوصى لطالب العلم بما فيهم 

 طالب العلم؛ ألن الشرع يتشوف إلى الحرية.
مما يستوعبه  ،يعني يحرر ثم يتبعونه بما كوتب عليه "بها يتبعونه المكاتب كتابة في الوصايا تلك تجعل ثم"

أو  نها بأكثر من الثلث،إنهم يعطون من النقود الحاضرة والمكاتب تلغى الكتابة؛ أل :الثلث، طالب العلم هل نقول
 أ المكاتب ويحرر ثم أرباب الوصايا يرجعون إليه بما كوتب عليه إذا كانت بحدود الثلث؟د  بَ نقول: ي  

 الوصايا أهل يعطوا أن أحبوا فإن الموصي ورثة ويخير ،بها يتبعونه المكاتب كتابة في الوصايا تلك تجعل ثم"
ن، لهم لكفذ لهم المكاتب كتابة وتكون  كاملة وصاياهم  الوصايا أهل إلى عليه وما المكاتب وأسلموا أبوا وا 

يعني يخير ورثة الموصي بأن يدفعوا للموصى لهم من مال الميت من إرثهم بقدر الوصية وهم  "لهم فذلك
ن قالوا: ال وهللا إحنا ما إحنا مطلعين الدراهم اللي بأيدين ا، يتبعون المكاتب بنجوم الكتابة فاألمر ال يعدوهم، وا 

 وأهل الوصايا يتبعون المكاتب فاألمر أيضا  إليهم.
 من أكثر صاحبنا به أوصى الذي :الورثة فقال ،أحد بها أوصى وصية كل وألن ،المكاتب في صار الثلث ألن"

اآلن الوصية تقدم  "علمتم قد بما صاحبكم أوصى قد :لهم فيقال يخيرون  ورثته فإن ،له ليس ما أخذ وقد، ثلثه
ال تؤخر؟على اإلرث و   ا 



 طالب: تقدم.
متعلقة بالتركة الرابع منها الحقوق ال [( سورة النساء12)]}ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن{  تقدم،

والوصايا مقدمة على  ورثة يخيرون وال يخير الموصى لهمن ال: إكيف نقولفهي مقدمة على اإلرث،  لوصيةا
 اإلرث؟

 طالب:......
نا أن الوصية بقدر نجوم الكتابة، ثلث نجوم الكتابة بقدر الوصية، وأوصى لطالب علم وخيرنا نعم، افترض

ال ال؟  الورثة، قالوا: نبي المال الذي بأيدينا، والموصى لهم يتبعون المكاتب، واألمام مالك يقول: ذلك لهم، صح وا 
مس حقوق المتعلقة بالتركة الوصايا والخاهذا إلى الورثة، مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من ال

 .اإلرث، وهو منطوق الكتاب
ذهب وفضة جاهزة، وله عروض، وله ديون، وأوصى بثلث  أموال حاضرة، نقوديفرع على هذا لو أن الميت له 

ال ال؟ :ماله، وقال الورثة قدم حق إذا  كيف اإلمام مالك  نريد النقود، العروض والديون هذه للوصايا، األمر لهم وا 
 الورثة على الوصايا؟

 طالب:......
الوصايا، هل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ أنت افترض أن الكتابة خمسين ألف، نجوم كل شهر ألفين وخمس 

ال ما في فرق  هل  ؟على عشرين شهر، جيد، أو قسط سيارة بخمسين ألف، كل شهر ألفين ونصف، في فرق وا 
نهم : إأو نقول ؟األموال غير الجاهزة، واألموال الجاهزة المصفاة للورثةن الوصايا لها األقساط، و : إنقول

 ؟والوصية لها نصيب من هذا ونصيب من هذا ،نصيب من هذاو  الورثة لهم نصيب من هذا ؟يتحاصون 
 طالب:......

ال مايعني لو حول، لو قال الورثة: ما نبي المكاتب، نبي األموال الجاهزة، لهم ذ هذا يزيد اإلشكال ترى،  لك وا 
، افترض أنه في آخر القسط قال: أنا وهللا عاجز، يعود رقيق؟ يعني هل هذا من لهم؟ على كالم اإلمام؟ لهم ذلك

ال ما هو من مصلحتهم؟ يع ني ما بقي مصلحة الوصايا أو ليس من مصلحتها؟ من مصلحة الموصى لهم وا 
، إن أدى والكاملة، يعني في حال الرقيق لن يتضرر ويعود إليهم كامل، يبيعونه بقيمته ا عليه إال نجم أو نجمين

ال عادت إليهم، العادة الرقيق كامل، في حال تقسيط السيارة قد يذهب المال وال يرجع إليهم شيء، قد  النجوم وا 
يقول قائل: ترجع إليهم السيارة، والسيارة ما تسوى شيء، بعد مدة طويلة ما تسوى شيء، بخالف الرقيق فإنه 

االحتماالت أن يعود إليهم كامل، يعني أن يعجز نفسه، يقول: وهللا ما أستطيع أسدد، فيعود إلى يعني أسوأ 
 مكانه، وهذا ال شك أنه من مصلحة الوصية، ففرق بين هذا وهذا.

 طالب: هنا اإلشكال لماذا قدم الوصية هنا؟
؛ ألن اإلرث على الوصاياتقديم  يمكن هذا مذهبه، أنا ما أدري عن مذهب اإلمام مالك في هذا، احتمال أن يكون 

وجه تقديم اإلرث ال شك أن الوصايا مقدمة بالنص، والدين مقدم حتى على الوصايا، والدين المتعلق بعين التركة 
مقدم حتى على الديون المطلقة، ومئونة التجهيز مقدمة على الجميع، هذا الترتيب المعروف عند أهل العلام، لكان 

لة العبد على وجه الخصوص يقدم حق الورثة علاى الوصاايا؛ ألن الوصاايا ال تتضارر كأنه ال يرى يعني في مسأ



ال أ لغبوجااه ماان الوجااوه، ال تتضاارر، اللهاام إال أن تضااررها بتااأخر المبااا سااوأ االحتماااالت أن يعجااز نفسااه فقااط، وا 
ديان علاى ات، سلعة أخرى تنقص كثيرا  باالستعمال، أو مماطال أو شاخص ما ويعود كامل لهم، لكن لو كان مثال  

وال مان الزكاوات يساددون، هاذا يختلاف اخاتالف كبيار عان العباد، لكان  شخص مات انتهت ذمته، ذمة غير قابلة،
ال ماا يعاود؟  ،نهم لو اختار الورثة المالل قائل: إأال يقو  وتركوا المكاتب للوصايا وماات المكاتاب يعاود اإلشاكال وا 

، وال شاك أناه مان حياث في تقديم الوصاية علاى اإلرث -ه هللارحم-يعود اإلشكال، فينظر في مذهب اإلمام  ؟نعم
رحماه -النظر أن اإلرث مفروض بالكتاب لكل وارث نصيبه، والوصية منها الواجب، ومنها المساتحب، فاإن كاان 

َأْو }ِمدن َبْعدِد َوِصديٍَّة ُيوِصديَن ِبَهدا : -جال وعاال-وال إخاله ينظر مثل هذا النظر مع قاول هللا  نظر إلى هذا، -هللا
}ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة  [( سورة النساء44)]}ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن{  [( سورة النساء40)]َدْيٍن{ 

 ، فدل على أن الوصية أهم من اإلرث.ا  ررت مرار يعني ك   [40]النساء: ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن{
 أكثر صاحبنا به أوصى الذي :الورثة فقال أحد بها أوصى وصية كل وألن ؛المكاتب في صار الثلث ألن"يقول: 

 فإن، علمتم قد بما صاحبكم أوصى قد :لهم فيقال، قال: فإن ورثته يخيرون، له ليس ما أخذ وقد، ثلثه من
ال الميت به أوصى ما على ألهله ذلك تنفذوا أن أحببتم هذا ميت  "كله الميت مال ثلث الوصايا أهل فأسلموا وا 

قال: هذه ثلث مالي، لما مات الميت  ،ل، وعنده عقارات، وعنده عمائر مستغلة، فأوصى بعمارة ثمينةعنده أموا
ال ال؟ األمر لهمقالوا: ال، هذه أكثر من الثلث، وال نرضى بالوصية بأكثر من الثل فيما زاد على  ث، األمر لهم وا 

وأوصى بهذه على حسب ظنه أنها مليون، إذا ادعوا ذلك، نقول: كم تقومونه، اآلن ثلث الرجل مليون،  الثلث
، قالوا: ال، هذه تسوى مليون ونصف، يقال: خذوا المليون ونصف وأعطوهم من ثلث التركة مما عندكم، ...ثلث

ال مو بظاهر؟ ألنه يقول:   أكثر صاحبنا به أوصى الذي :الورثة فقال ،أحد بها أوصى وصية كل ن"أل ظاهر وا 
 أوصى قد :لهم فيقال يخيرون  ورثته فإن" القدر الزائد على الثلث ليس له "له ليس ما أخذ وقد، ثلثه من

ال ،الميت به أوصى ما على ألهله، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك علمتم قد بما صاحبكم  الوصايا أهل فأسلموا وا 
عقار ال يعني مما عندكم، ومثل هذا يقال للورثة بعضهم مع بعض، يعني حين القسمة قسمة "كله الميت مال ثلث

يمكن قسمتها بدقة، لكن قسمة العقار عنده عشر أراضي؛ ألنه وجد من عنده ألوف  يعني األموال ما فيها إشكال
من األراضي بصكوكها، هذا عنده عشر أراضي، وعنده خمسة أوالد وزوجة وبنتين وكذا، وعند عمارة، وعنده 

ني لو قسموا األراضي، وادعى واحد أن هذه األرض يع ،كذا، ومزرعة، وأموال، األموال تقسم بدقة، لكن األراضي
ضي بهذا المبلغ الذي ثمنتها به، إذا ر  هاخذ :كذا، قلبأغلى قيمة من غيرها، نقول: كم تثمنها؟ إذا قال: 

، إيش معنى هذا؟ الذي تولى القسمة يخير شريكه، من أجل إيش؟ أن يتحرى في مشاركوه، ولذلك من يقسم يخير
وهي في الحقيقة أقل عند غيره، يقال له:  ،ر يبي يفوته األغلى، وهذا الذي ادعى أنها أكثرقسمته؛ ألنه إذا خي

 خذها.
 لماذا يقول أكثر؟ من أجل أن يزاد مبلغ من المال، فإذا قيل له: خذها ما تطاول على مثل هذا.

 ما المكاتب أدى فإن ،بةالكتا من عليه ما الوصايا ألهل كان الوصايا أهل إلى المكاتب الورثة أسلم فإن" :قال
ن ،حصصهم قدر على وصاياهم في ذلك أخذوا الكتابة من عليه  "الوصايا ألهل عبدا   كان المكاتب عجز وا 



ياكم فيه شركاء؛ ألن قيمته أكثر من الثلث، هم دفعوه بطوعهم  :يعني هل بإمكانه أن يقول الورثة نحن وا 
 واختيارهم، برضاهم دفعوه.

ن"قال:   أهل وألن ؛خيروا حين تركوه ألنهم ؛الميراث أهل إلى يرجع ال الوصايا ألهل عبدا   كان المكاتب عجز وا 
 لغنم مع الغرم، والخراج بالضمانوا "شيء الورثة على لهم يكن لم مات فلو ؛ضمنوه إليهم أسلم حين الوصايا

ن" والورثة  ألنهم قبلوه، "وصاياال ألهل فماله عليه مما أكثر هو ماال   وترك كتابته يؤدي أن قبل المكاتب مات وا 
ن" تركوه بطوعهم واختيارهم يعني أهل  الكتابة" عقد الذي عصبة إلى والؤه ورجع ،عتق عليه ما المكاتب أدى وا 

 ه، إنما الوالء لمن أعتق، وفي حكمه من كاتب.ؤ ه؟ ال، ليس لهم والصايا لهم والؤ الو 
، درهم ألف موته عند عنه فيضع ،درهم آالف شرةع عليه لسيده يكون  المكاتب في -رحمه هللا- مالك قال"

يقوم  "الكتابة عشر عنه وضع فالذي ،درهم ألف قيمته كانت فإن ،قيمته كم فينظر المكاتب يقوم :مالك قال
ال دين؟ي المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آالمكاتب، اآلن ف  الف درهم، هذه نجوم الكتابة وا 

 طالب: دين.
ألنه يقول:  التصرفات؟أو أي تصرف من  ؟مضاربة مثال   ما كاتبه أعطاه مبلغا  يتجر به نعم، أال يحتمل أنه بعد

لكن الذي يظهر من السياق  "درهم ألف موته عند عنه فيضع ،درهم آالف عشرة عليه لسيده يكون  المكاتب في"
 كانت فإن ،قيمته كم نظرفي المكاتب يقوم": -رحمه هللا-الالحق أن العشرة آالف نجوم الكتابة، بدليل قول مالك 

 عنه فيوضع القيمة عشر وهو درهم مائة القيمة في وذلك ،الكتابة عشر عنه وضع فالذي ،درهم ألف قيمته
نما ،نقدا   القيمة عشر إلى ذلكب فيصير الكتابة عشر  فعل ولو ،عليه ما جميع عنه وضع لو كهيئته ذلك وا 
ن ،درهم ألف المكاتب قيمة إال الميت مال ثلث في يحسب لم ذلك  حسب الكتابة نصف عنه وضع الذي كان وا 
ن ،القيمة نصف الميت مال ثلث في يعني هو ما يسوى إال  "الحساب على فهو أكثر أو ذلك من أقل كان وا 

 وضع فالذي، ما يسوى إال ألف درهم، وكوتب على عشرة آالف، نعم، يعني قوله: ...مائة درهم، وكوتب على
، قيمة القيمة عشر وهو درهم مائة القيمة في وذلكعلى أن الكتابة كم؟ عشرة آالف، ، دليل الكتابة عشر عنه

، اآلن وضع عنه عشر الكتابة، ثم بعد ذلك نقدا   القيمة عشر إلى ذلك فيصير الكتابة عشر عنه فيوضع الكتابة،
، عندما أعجز نفسه اآلن الكتابة انتهت؟ مات أو أعجز نفسه، ثم بعد ذلك مات، كم الذي يحسب؟ من عفو السيد

 ؟أعجز نفسه، على أنه عبد كم قيمته؟ بدل عشرة آالف نعم الكتابة، ينظر إليه على أنه عبد انتهت
 طالب:......

ض هو، يقوم، خمسة آالف، نقول: المعفو عنه خمس القيمة، ألفين، المعفو عنه نصف القيمة، أو رَ م، عَ قو  ال، ي  
يكون عليه أربعة آالف وخمسمائة؛ ألن الخمسمائة  يدفع من قيمته،لنا: م بخمسة آالف قو  العكس؟ العكس، إذا ق  

مائة، بألفين المعفو  م بألف كان المعفو عنه كم؟و  هي عشر الخمسة التي كانت ألف عشر العشرة، يعني لو ق  
 وهكذا. عنه مائتين

 يقوم :مالك قال ،رهمد ألف موته عند عنه فيضع درهم آالف عشرة عليه لسيده يكون  المكاتب في مالك قال"
 مائة القيمة في وذلك ،الكتابة عشر عنه وضع فالذي، درهم ألف قيمته كانت فإن ؟قيمته كم فينظر المكاتب
نما ،نقدا   القيمة عشر إلى ذلك فيصير الكتابة عشر عنه فيوضع ،القيمة عشر وهو ،درهم  لو كهيئته ذلك وا 



ما يحسب  "درهم ألف المكاتب قيمة إال الميت مال ثلث في يحسب لم ذلك فعل ولو ،عليه ما جميع عنه وضع
هو رضي بها؛ ألنها منجمة  ف باعتبار أن النجومما يحسب على الثلث عشرة آال نعم، على الثلث عشرة آالف،

نما يحسب عشر قيمته.  وميسرة، فال يحسب على الثلث؛ ألنه يجتاحه، ويصير في حيف على الثلث، وا 
ن، درهم ألف المكاتب قيمة إال الميت مال ثلث في يحسب لم ذلك فعل ولو"  نصف عنه وضع الذي كان وا 

ن ،القيمة نصف الميت مال ثلث في حسب الكتابة  ."الحساب على فهو أكثر أو ذلك من أقل كان وا 
 أول من أنها يسم ولم ،درهم آالف عشرة من درهم ألف موته عند مكاتبه عن الرجل وضع إذا :مالك قال"

 ."عشره نجم كل من عنه وضع آخرها من أو كتابته
القسط األول النجم األول، النجم الثاني، النجم العاشر، ال،  :وسامحه بألف، وما قالكاتبه على عشرة آالف، 

 يكلف بدفع تسعمائة في كل نجم، يكون األلف مشاع بين النجوم.
 الكتابة أصل وكان ،آخرها من أو كتابته أول من درهم ألف هموت عند مكاتبه عن الرجل وضعولو  :مالك قال"

 الكتابة أول من التي األلف لتلك تفجعل القيمة تلك قسمت ثم ،النقد قيمة المكاتب قوم درهم آالف ثالثة على
 ثم ،أيضا   فضلها بقدر األولى األلف تلي التي األلف ثم ،وفضلها األجل من قربها بقدر القيمة تلك من حصتها
 إيش معنى هذا الكالم؟  "آخرها على يؤتىثم  أيضا   افضله بقدر تليها التي األلف

 طالب:.....
أقل؛ ألنه أقرب، نعم، اآلن في المعامالت اليوم يقول لك مثال  التاجر أو البنك أو المؤسسة: أنا أدين الناس 
بنسبة خمسة بالمائة، تبي دين مدة خمس سنوات، يعطيك الخمس السنوات بخمسة بالمائة؟ ال، لكل سنة، 

، وبالعكس لو استدنت سيارة منه على عشرة بالمائة، الثالثة خمسة عشر وهكذا الثانية ،ولى الخمسة بالمائةفاأل
هذا األساس، خمسين ألف، أو مائة ألف على خمس سنوات، السنة األولى خمسة بالمائة، الثانية عشرة، الثالثة 

في السيارة؟ العكس، يأخذ عنك عن النقص  ؟عشرة، أنت بعد سنة رجعت السيارة، ويش لون يحاسب عليك
شهر الشهر األول، كم القسط ألفين مثال ؟ يأخذ خمسة عشر ألف في الشهر األول؛ ألن استعمال السيارة في ال

ثنا عشر ألف، الثالث: تسعة آالف، وهكذا هذا متعارف عليه، الشهر الثاني ا ينزل من قيمتها هذا المبلغ، األول
 .-رحمه هللا-ماشية، طردا  وعكسا ، وبهذا نفهم كالم  يعني طردا  وعكسا  المسألة

يعني بقدر قربها  "موضعها بقدر ألف كل تفضل "ثم األلف التي تليها بقدر فضلها أيضا ، ثم يؤتى على آخرها
يعني أيهما أغلى  "القيمة في أقل كان ذلك من استأخر ما ألن ؛وتأخيره األجل تعجيل في" وبعدها من األجل
هم التي تدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين، أو بعد ثالثة أو بعد سنة؟ بعض الناس يظن األجل عليك الدرا 

ال بمائتين ألف بعد عشر سنين؟ يقول: ال، بعد  كالمجان، يعني تقول له: ادفع قيمة هذه السيارة خمسين ألف، وا 
ة تنقضي، فبقدر قربها تكون عشر سنين كأنها مجان، بعض الناس ما يقدر هذه األمور بقدرها، المهم أن الحاج

 قيمتها أعلى.
 القيمة من األلف تلك أصاب ما قدر الميت ثلث في يوضع"ألن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم 

 ."الحساب هذا على فهو كثر أو قل إن ذلك تفاضل على



ائل متعبة، وال فيها شيء مرفوع، وال وجود له، ومس طويلة في المكاتب والرقيق والعبدمدة إحنا لنا قد يقول قائل: 
 حتى وال آثار، كلها من كالم اإلمام مالك، بعض الناس يقلل من قيمة هذا الكالم، نعم؟

 طالب:......
، وبيعود عز اإلسالم بإذن هللا كما بدأ، لكن مع ذلك ما في هذا رياضة عقلية -إن شاء هللا-مسألة الوقوع بيقع 

يعني على مثل هذا الكالم يتربى طالب العلم، ولو لم يكن له واقع عملي،  ،تورث اإلنسان فقه نفس؟ بال شك
ويش الفائدة؟ فال بد أن يقرأ العلم  ؟والنساء تدرس كتاب الجهاد ؟الرجال كيف يدرسون كتاب الحيض :ولو قلنا

قيل وقال،  ؟بكامله، يأخذ التصور التام عن العلم بجميع أبوابه؛ ألن بعض الناس يقلل من قيمته، ويش الفائدة
وفعلنا، وعشر، ورايح وجاي، كالم طويل ما لنا فيه مصلحة، إال لك فيه مصلحة، يعني تستطيع أن تطبق مثل 

 ؟تولدت عندك الملكة الفقهية، نعملو هذا الفهم على سائر أبواب الدين، 
 طالب:...... 
 .يعني هذا إذا ترك
 طالب:......

 .ال، األمر ال يعدوه
 أكثر كثيرا   ماال   وترك ،المكاتب هلك ثم الرجل فهلك ربعه أعتق أو مكاتب بربع وصى لرجل"قال مالك في رجل أ

من  "أو أعتق ربعه فهلك الرجل" ة، يعني بربع نجوم الكتابمكاتب بربع في رجل أوصى لرجل "عليه بقي مما
ي أو الموصى الموص" فهلك الرجل" لرجل عندنا اثنين، موصي وموصى لهالرجل الذي هلك؟ في رجل أوصى 

ُسوَل{*  }َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوال   معرفة كانت عينها له؟ ألن النكرة إذا أعيدت  َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَّ
 أو مكاتب بربع"في رجل أوصى لرجل ، وهنا يقول: الرسول هو الرسول ذا [( سورة المزمل49-40)]

 السيد ورثة يعطى :مالك قال، عليه بقي مما أكثر كثيرا   ماال   تركو ، المكاتب هلك ثم الرجل فهلك ربعه أعتق
يعني ما بقي لهم على  "فضل ما يقتسمون  ثم، المكاتب على لهم بقي ما المكاتب بربع له أوصى والذي

المكاتب، يعني يعطى الموصى له ما أوصي له به من نجوم ما بقي لهم على المكاتب من تركة الميت، اآلن 
، ثم هلك المكاتب وهلك الموصي الموصى تب، بثالثة آالفاثنا عشر ألف، وأوصى لرجل بربع مكاكاتبه على 

"يعطى ورثة أقل، يقول: الثلث فله كم يأخذ؟ يأخذ ثالثة آالف من تركة الميت، يعني على أن تكون في إطار 
 له للموصى فيكون  السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل،

 من عليه بقي ما عبد المكاتب أن وذلك ،الثلثان سيده ولورثة الكتابة أداء بعد فضل ما ثلث المكاتب بربع
 يورث بالرق، قال مالك، ويش معنى هذا الكالم؟ "بالرق  يورث فإنما ،شيء كتابته

اآلن هلك المكاتب  "المكاتب على لهم بقي ما المكاتب بربع له أوصى والذي السيد ورثة يعطى"قال مالك: 
يقتسم، فيكون ثلثه للموصى له، والثلثان هذا المال الكثير الذي تركه  وترك ماال  كثيرا  أكثر مما بقي عليه، من

 ؟، نعمفضل ما يقتسمون  ثمله بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب،  عطى ورثة السيد والذي أوصىللورثة، ي  
 طالب:......
 يرا ، هلك المكاتب وترك ماال  كثيرا  أكثر مما بقي عليه.وترك ماال  كث



 طالب: يعني الذي ترك المال المكاَتب؟
 إيه، ويش قلنا؟ ،المكاتب الذي ترك المال، إيه

 طالب:......
 ال. ،ال

 طالب: تركة السيد.
ذي أوصى له بربع يعطى ورثة السيد وال"خلي تركة السيد اآلن بقي عنده مال العبد، ما الذي فعل؟ قال مالك: 

 يأخذون ما بقي لهم. "المكاتب ما بقي لهم على المكاتب
 طالب: من دين الكتابة؟

 من دين الكتابة، من إيش؟ مما تركه المكاتب بعد موته.
 ."الكتابة أداء بعد فضل ما ثلث المكاتب بربع له للموصى فيكون ثم يقتسمون ما فضل، "

 ى له؟طالب: تقصد يا شيخ يأخذ الربع من الموص
من هذا المال  ،وأخذ ورثة السيد ما بقي لهم من نجوم الكتابة ،أخذ نصيبه بربع الكتابة وين؟ اآلن الموصى له

الذي تركه المكاتب، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، المكاتب مكاتب بعشرة آالف، أو اثنا عشر ألف، أوصي 
 ..والموصى له. لشخص بربعها ثالثة آالف، هذا سدد كم؟ أربعة آالف، ثم مات،

 طالب: األربعة التي بعدها.
بربع المكاتب ثالثة آالف ما أخذ شيء، مات المكاتب وعنده عشرين ألف، يعطى الثالثة، ويعطى الورثة بقية 

 النجوم، كم؟
 طالب: ستة.

 كم سدد؟ سدد أربعة؟
 طالب: خمسة.

المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء  يأخذ خمسة، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع ،خمسة
 الكتابة، كيف يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟

 طالب:...... 
 ؟نعم

 طالب:...... 
 ما فضل؟ ليش يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ربع ، ليش ما يأخذ ...أوصى له بربع المكاتب، ال ربع
 طالب: أوصى له بربع المكاتب.
أخذ نصيبه، لكن قال بعد ذلك: فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل هو أوصى له بربع المكاتب، و 

 ؟بعد أداء الكتابة، نعم
 طالب:......
 يحل اإلشكال نعم، إذا قلنا: وأعتق ربعه يكون إيش؟  (أو)أو أعتق، 



 طالب:......
  ؟نعم

 طالب:...... 
 تأملوا. ،تأملوا معي

ال؟  طالب: فرق بين أوصى بربع المكاتب وا 
، والموصى له ثلث ف، للورثة النصف، نصف ما بقيقول: أوصى بربع المكاتب وأعتق ربعه، فيكون لهم النصي

 أن وذلك ،والفرق الذي بينهما يكون هو الربع، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان ،ما بقي
 .بالرق  يورث فإنما ،شيء كتابته من عليه بقي ما عبد المكاتب
ال ما في إشكال؟في إشك  ال وا 

 طالب:......
 نعم؟

 طالب:......
، إذا شلنا ربع يبقى ثالثة أرباع، فيأخذ ربع الباقي إذا تصورناه أرباعالربع ثلث الباقي من ثالثة األرباع، يكون ال

 ؟ثلث هذا الموصى له، والورثة يأخذون النصف، نعم
 طالب:......

 صحيح، صحيح.
 طالب:......

 نعم وأعتق. انتهينا،بال شك 
 طالب:......
 "الثلث حمل ما قدر منه عتق الميت ثلث يحمله لم إن :قال الموت عند سيده أعتقه مكاتب في"قال مالك 

خمسة  أعتقه سيده عند الموت، أراد أن يموت قال: فالن حر، فنظر الورثة فإذا فالن قيمته عشرة آالف، والتركة
منه قدر ما حمل الثلث، إذا نظرنا  تقن لم يحمله ثلث الميت عقال: إ وعشرين ألف، يعني أكثر من الثلث،

وقيمة العبد عشرة آالف، العشرة ثلث  -المسألة تصير قابلة للقسمةخلوا - ألف، إذا ترك أربعة وعشرين ...إلى
 ةالكتاب من عنه ويوضع" ثمانية، فيعتق منه أربعة أخماسه، ثمانية على عشرةالثالثين، ثلث األربعة والعشرين 

 درهم ألف الميت ثلث ويكون  ،نقدا   درهم ألفي قيمته وكانت ،درهم آالف خمسة المكاتب على كان إن ،ذلك قدر
 وفي صورتنا يوضع عنه أربعة أخماس الكتابة. "الكتابة شطر عنه ويوضع نصفه عتق

ألنها حرية  ة"تابالك على العتاقة أبدِ تُ  :فالنا   وكاتبوا حر فالن غالمي :وصيته في قال رجل في مالك قال"
 ألن بها تتم الحرية. ية، والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقةفور 
 
 

 سم.



 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 احمين.اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الر 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب: المدبر

 باب: القضاء في المدبر
 ماتت ثم ،إياها تدبيره بعدله ولدا   فولدت له جارية دبر فيمنالمجتمع عندنا  األمر :قال أنه مالك حدثني
 ،أمهم هالك يضرهم وال ،لها ثبت الذي مثل الشرط من لهم ثبت قد بمنزلتها ولدها إن ،دبرها الذي قبل الجارية

 .الثلث وسعهم إن عتقوا فقد دبرها كان الذي مات فإذا
ن ،أحرار فولدها عتقها بعد فولدت حرة كانت إن بمنزلتها فولدها رحم ذات كل: -رحمه هللا- مالك وقال  وا 
 واحدة كل فولد ،ولد أم أو ،مرهونة أو ،حرا   بعضها أو مخدمة أو سنين إلى معتقة أو مكاتبة أو مدبرة كانت
 .برقها ويرقون  ،بعتقها يعتقون  ،أمه حال مثال على منهن
نما ،بمنزلتها ولدها إن :بحملها سيدها يعلم ولم حامل وهي دبرت مدبرة في -رحمه هللا- مالك قال  ذلك وا 

 .بحملها يعلم ولم ،حامل وهي له جارية أعتق رجل بمنزلة
 :-رحمه هللا- مالك قال

 قال مالك في مدبرة.
 إليك. أحسن هللا

 .بحملها سيدها يعلم ولم حامل وهي دبرت مدبرة في -رحمه هللا- مالك قال
 هي عندكم ولم يعلم؟

 طالب: رواية.
 نعم، مدبرة دبرت إن ولدها بمنزلتها.

 طالب:......
 ولم يعلم؟

 طالب:......
 نعم. ،ولم يعلم سيدها بحملها، إي معروف في الجارية

 أحسن هللا إليك.
 يا شيخ؟تثبت الجملة هذه 
 نشوفها مع الشرح.

نما ،بمنزلتها ولدها إن :بحملها سيدها يعلم ولم حامل وهي دبرت مدبرة في -رحمه هللا- مالك قال  ذلك وا 
 .بحملها يعلم ولم ،حامل وهي له جارية أعتق رجل بمنزلة



 .بعتقها ويعتق ،يتبعها ولدها أن فيها فالسنة: -رحمه هللا-قال مالك 
 ابتاعها لمن بطنها في وما فالوليدة ،حامل وهي جارية ابتاع رجال   أن لو وكذلك :- تعالىرحمه هللا- مالك قال

 .يشترطه لم أو المبتاع ذلك اشترط
 يدري  وال ،ثمنها من يضع غرر ذلك ألن ؛بطنها في ما يستثني أن للبائع يحل وال: -رحمه هللا- مالك قال

نما ؟ال أم إليه ذلك أيصل  .غرر ألنه له يحل ال وذلك ،أمه بطن في جنينا   اعب لو ما بمنزلة ذلك وا 
 واحد كل ولد :قال وولدت منه فحملت فوطئها جارية أحدهما ابتاع مدبر أو مكاتب في -رحمه هللا- مالك قال

 .برقه ويرقون  ،بعتقه يعتقون  ،بمنزلته جاريته من منهما
 .أعتق إذا إليه يسلم ماله من مال ولده أم فإنما هو أعتق فإذا: -رحمه هللا- مالك قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 كتاب المدبر

المدبر: هو الرقيق الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت ففالن حر، مدبر يعني دبر حياته، يعني 
 خلف حياته، بعد حياته.
 باب القضاء في المدبر:
  ه؟وما حكم ؟يعني كيف يحكم باب القضاء في المدبر

 .طالب:.....
 ولده؟ 

 طالب:......
تجوز الترجمة، ال مانع من أن يكون القضاء في  ، لكن باعتبار أن الولد يتبعكل الكالم في ولده، الكالم في ولده

 المدبر وولده تبعا  له، والكالم كله في ولده.
 "إياها تدبيره دبعله أوالدا   فولدت" إذا مت فهي حرة "له جارية دبر فيمن عندنا األمر :قال أنه مالك حدثني"

 ثبت الذي مثل الشرط من لهم ثبت قد بمنزلتها ولدها إن دبرها الذي قبل الجارية ماتت ثم" يعني وقبل موته
 هالك يضرهم وال ،لها ثبت الذي مثل الشرط من لهم ثبت قد بمنزلتها ولدها إن"يعني يعتقون بموته؟  "لها

لماذا؟ ألن التدبير حكمه  "الثلث وسعهم إن عتقوا فقد رهادب كان الذي مات فإذا" يعني ال يؤثر عليهم "أمهم
حكم الوصية؛ ألنه معلق بالموت، وال يملك من الوصية إال الثلث فأقل، كذلك ال يملك من التدبير إال الثلث 

؟ اآلن هؤالء الذين ولدوا من جاريته هل هم أوالده أو أوالد غيره...، مالك وقال"، إن وسعهم الثلث"فأقل، يقول: 
 ، من حر أو من عبد؟ هأوالد غير 

 طالب:......
 نعم؟

 طالب:......
 هذا من عبد ما في إشكال، من حر؟

 طالب: يتعبون أمهم.



ال ما يفيد؟ لو لم يجد طول حرةيفيد الشرط  حرية والرق، لكن إن أشترطهم؟يتبعون أمهم في ال فتزوج أمة، ال  وا 
 ..يجوز زواج الحر باألمة.

 طالب:......
ذا وجد طول الحرة فإنه ال يجوز له أن يتز  ذا لم يجد طول حرةالحر إ  وج األمة، لماذا؟ ألن أوالدهيتزوج أمة، وا 

 أرقاء، والولد يتبع أمه حرية ورقا .
 طالب:......

 ه؟ورآ 
 طالب:......

 -والسالم عليه الصالة-ال، األكفاء في الدين يا أخي، المكافئة في الدين، ولذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي 
: باب األكفاء في الدين، وضباعة بنت -رحمه هللا تعالى-ستبقى مع العبد أو ال تبقى؟ وترجم اإلمام البخاري 

تحت المقداد وكان مولى، وفاطمة بنت قيس قال  -عليه الصالة والسالم-الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي 
 ى ابن مولى.مول ))انكحي أسامة((: -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
 كالم كله ال أصل له، وال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى.الال، هذا 

 طالب:......
 إذا اشترط حريته.

 طالب:......
 ال، ال، النص ما فيه قيد.

يتبع خير  ني أن الولد يتبع أمه حرية ورقا ،يع "فولدت حرة كانت إن بمنزلتها فولدها رحم ذات كل"وقال مالك: 
ن ،أحرار فولدها عتقها بعد "إن كانت حرة فولدت أبويه دينا   يعني  "سنين إلى معتقة أو مكاتبة أو مدبرة كانت وا 

 يعني يعتقها على أن تخدمه "أو مخدمة" حرة، يعني علق عتقها بسنين معينةمؤجل عتقها إذا جاء سنة كذا فهي 
 على منهن واحدة كل فولد ،ولد أم أو مرهونة أو" ني مبعضة، يعني والبعض الثاني رق يع "حرا   بعضها أو"

يعني الولد مدبر، مكاتبة الولد مكاتب، معتقة إلى سنين الولد معتق إلى سنين، أو مخدمة كذلك،  "أمه حال مثال
أو بعضها حر، الولد مبعض، مرهونة الولد مرهون، أم ولد يصير الولد أم ولد؟ كل واحدة منهن على مثال حال 

 ت أم ولد حكمها حكم الولد تعتق بعتق أمها.أمه، تصير البن
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......

 إلى آخره. فولدها أحرار... فولدت بعد عتقها
 ."برقها ويرقون  ،بعتقها يعتقون "



نما ،بمنزلتها ولدها إن :حامل وهي دبرت مدبرة في مالك قال"  ،حامل وهي له جارية أعتق رجل بمنزلة ذلك وا 
 متصل أو منفصل؟  ءنمااآلن هذه حامل، ال "بحملها يعلم ولم

 طالب:......
  ؟حامل هي، نعم
 طالب:......

 والمنفصل له حكم. ،إيش؟ منفصل، والمتصل له حكم :لكن لو كان ولدها مولود معها يمشي قلنا ،متصل
نما -يكون مدبرا  - بمنزلتها ولدها إن :حامل وهي دبرت مدبرة في"  وهي له ةجاري أعتق رجل بمنزلة ذلك وا 

أو للجملتين معا  كما تدل عليه  " هل هو للجملة األخيرة فقطبحملها يعلم لمالقيد هذا " "بحملها يعلم ولم ،حامل
ذا لم يعلم بحملها يتصور أنه يكون حكمه حكم أمه، لكن إذا علم  ؟بعض النسخ وهل له مفهوم أو ال مفهوم له؟ وا 

منفصل يتبع أمه، وأما إذا علم به واستثناه له ذلك أو ليس  ءه نمابحملها وسكت، لم يستثنه، حكمه حكم أمه؛ ألن
 له ذلك؟

 طالب:......
 ؟ بحملها يعلم لمإذا  ما فائدة 
 طالب:......

وله مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة  مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة الله مفهوم وا   بحملها يعلم لمعندنا هل القيد 
أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة، لكن هل القاعدة  أنه إذا علم وأجراه مجرى 

ومعها ولد  ،دام متصال  بها؟ إذا انفصل، رجل اشترى جارية أو ما ؟أن المولود يتبع أمه حرية ورقا  على إطالقها
 ألنه أعتق أمه؟ ال، ما يعتق عليه. يعتق الولد عليه :ابن عشرين سنة، وباع الولد بمفرده، وأعتق األم، هل نقول

 طالب: لو بقي معه؟
 يعتق؟ ال يعتق. ،لو بقي عنده في بيته ما أعتقه

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 .-رحمه هللا-ال هو الجهالة بيتكلم عليها 

 .يعني ولدها المتصل "بعتقها ويعتق يتبعها ولدها أن فيها فالسنة"قال مالك: 
اشترى ناقة وفي  "ابتاعها لمن بطنها في وما فالوليدة ،حامل وهي جارية ابتاع رجال   أن ول وكذلك :مالك قال"

ال للمشتري؟ للمشتري  بطنها حمل، اشترى شاة وفي بطنها حمل، الولد للبائع "فولدها وما في بطنها لمن  وا 
ال باطل؟ باطل، لماذ "يشترطه لم أو المبتاع ذلك اشترط ابتاعها، ا؟ للجهالة والغرر، وقد ألن الشرط صحيح وا 

لو أعتقها وقال: الولد لي؟  ؟لكن مسألة العتق في مسألة البيع، هذه لي نهى عن الثنيا إال أن تعلم، لو قال: الولد
 :فال يصح استعماله، هل يقال ،أما بالنسبة للبيع فالثنيا منهي عنها إال أن تعلم، وهذا مجهول فيه غرر وجهالة



دام أعتق األم والولد يتبع  وما ،إن الشرع يتشوف إلى العتق :بغير ما التزم؟ أو نقول إن المعتق محسن فال يلزم
 أمه حرية ورقا  يعتق عليه؟ أيهما؟

 طالب:......
يعني  "ثمنها من يضع غرر ذلك ألن ؛بطنها في ما يستثني أن للبائع يحل وال": -رحمه هللا-ألنه يقول مالك 

ال غير مؤثر؟ غير مؤثري مسائل اإلرففي مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن ف  ذلك أيصل يدري  وال" اق مؤثر وا 
نما ،ال أم إليه هذا واضح، في  "غرر ألنه ؛له يحل ال وذلك ،أمه بطن في جنينا   باع لو ما بمنزلة ذلك وا 

 ؟مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل إرفاق، نعم
 طالب:......

 ستثني ما في بطنه.، ال يحل للبائع أن ي...ال، حتى
 طالب:......

  ؟وين
 طالب:......

 ، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذا  الفرق بينهما هو قيمة الحمل.شوف أثره على القيمة
 طالب:......

بنفس ال، ما دخل على بصيرة، الكالم في البائع نفسه، هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها 
القيمة فيما لو استثني الحمل؟ ال، لن يقدم، إذا  كم اللي يحسم؟ يبي يقول: حامل بألف وخمس، وبدون حمل 

ال ما تصح؟ ما تصح، فال تصح طردا  وال عكسا .  بخمس، هذه الخمس في مقابل الغرر والجهالة تصح وا 
 ."وذلك ال يحل ألنه غرر"

 كل ولد :قال وولدت منه فحملت فوطئها -يعني اشترى - جارية أحدهما ابتاع مدبر أو مكاتب في مالك قال"
ا أدى نجوم، أو أدت نجوم يعتقون بعتقه فيما إذ "برقه ويرقون  ،بعتقه يعتقون  ،بمنزلته جاريته من منهما واحد

 ."وولدت منه فحملت" الكتابة
 جاريته من منهما احدو  كل ولد :قال وولدت منه فحملت فوطئها، جارية أحدهما ابتاع مدبر أو مكاتب في"

 ."برقه ويرقون  ،بعتقه يعتقون  ،بمنزلته
ن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق.  بمنزلته؛ ألنه مكاتب، إن سدد نجوم الكتابة عتق، وا 

 ، اللي من؟هو أعتق فإذا: مالك قال "أعتق إذا إليه يسلم ماله من مال ولده أم فإنما هو أعتق فإذا: مالك قال"
 طالب: المدبر.

 نعم اللي في أول أصل المسألة.
على ما سيأتي في حكم بيع أمهات  ،لدهاو يعني يستلم األم و  "أعتق إذا إليه يسلم ماله من مال ولده أم فإنما"

 األوالد، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 : جامع ما جاء في التدبيرباب



 نعم :سيده فقال ،علي منجمة منهادينارا   خمسين وأعطيك ،العتق لي عجل :لسيده قال مدبر في مالك قال
 ذلك بعد السيد هلك ثم ،العبد بذلك فرضي ،دنانير عشرة عام كل إلي تؤدي دينارا   خمسون  وعليك ،حر أنت
 وجازت، عليه دينا   دينارا   الخمسون  وصارت ،العتق له يثبت: -رحمه هللا- مالك قال ،ثالثة أو يومين أو بيوم

 .الدين ذلك من شيئا   سيده موت عنه يضع وال ،وحدوده وميراثه حرمته وثبتت ،شهادته
 ماله في يكن فلم ،غائب ومال حاضر مال وله ،السيد فمات له عبدا   دبر رجل في -رحمه هللا- مالك قال

 كان فإن ،الغائب المال من يتبين حتى خراجه ويجمع ،بماله المدبر يوقف :قال ،المدبر فيه يخرج ما الحاضر
 ترك فيما يكن لم فإن ،خراجه من جمع وبما ،بماله عتق الثلث يحمله ممالمال من ثلث ا سيده ترك فيما
 .يده في ماله وترك ،الثلث قدر منه عتق يحمله ما سيده

ال يديه  ؟يده وا 
 وترك ماله في يديه.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
  باب: جامع ما في التدبير

 هكذا الترجمة؟
 طالب:......
 ؟باب جامع
 ....طالب:..

 فيما جاء عندكم؟
 طالب:......

 يقول: باب أو باب  جامع ؟
 طالب:......

 معكم شرح؟ ،الشروح، الشروحعندك ما جاء، 
 طالب:......

نما هو ذكر تكون من الشرح إيه، ال ، يعني بعض الطباعين يرجع إلى الشروح ويدخل ما كان خارج القوس، وا 
 لمجرد التوضيح.

 طالب:......
ويراجع الشروح أثناء الطبع، ثم يأتي بكلمة توضيحية من الشرح  ،الطباعين يعتمد على الشروحإيه؛ ألن بعض 

 ها في المتن، وهي مجرد توضيح.حمويق
 إن صح التعبير....طالب: 

هذه متعلق الجار  "جاء في التدبير"، أنا أخشى أن تكون ما جاء في التدبيرباب جامع ما جاء ما في التدبير، أو 
ما ذكرت من الشروح للتوضيح، وهذا يفعله كثير من اللي يطبعون الكتب يتصرفون؛ ألن يقصدون المجرور إن

 التوضيح من أجل هذا.



 على كل حال المعنى ما يختلف سواء  ذكر المتعلق أو لم يذكر.
 مدبر قال: إذا مت فأنت حر، قال: اآلن يا أخي أعتقني، "العتق لي عجل :لسيده قال مدبر في مالك قال"
، بدال  من أن أنتظر عبد إلى أن تموت، كأنه قال: كاتبني على خمسين ،علي منجمة منها خمسين أعطيكو 

 عام كل إلي تؤدي دينارا   خمسون  وعليك ،حر أنت نعم" :سيده قال واألعمار بيد هللا ما يدري من يموت أوال ،
ألنه اجتمع عندنا أمران:  "ثالثة أو يومين أو بيوم ذلك بعد السيد هلك ثم ،العبد بذلك فرضي ،دنانير عشرة

من أو نقول: التدبير أقوى  ؟ويحل الورثة محل مورثهم ،لى أن يتم ما عليهفهل يستمر مكاتب إتدبير وكتابة، 
 ؟ نعم؟باعتباره حر تبقى الكتابة دين من الديون عليهألنه أسرع في الحرية، و  الكتابة

 هلك ثم العبد بذلك فرضي ،دنانير عشرة عام كل إلي ؤديت دينارا   خمسون  وعليك حر أنت نعم :سيده قال"
ألن العتق أقوى من الكتابة، والتدبير أقوى  "العتق له يثبت: مالك قال ،ثالثة أو يومين أو بيوم ذلك بعد السيد

 دينا   دينارا   الخمسون  وصارت" والشرع يتشوف إلى الحريةمن الكتابة؛ ألنه دون مقابل، وهو أسرع في الحرية، 
يعني بدال  من أن يكون رقيقا  له أحكام األرقاء، ال شك  "حرمته وثبتت -ألنه صار حرا  - شهادته وجازت، عليه

يعني يرث ويورث، والرقيق ال يرث وال يورث، إنما  "وميراثه وحدوده" ، تثبت له جميع أحكام الحريةأنه يكون حرا  
 وال" لنصف من حدود الحر، صار كاملليست على ا، وحدودهيورث بالوالء، ويورث هو أيضا  باعتباره مال، 

 من كونه للسيد إلى ورثته. لماذا؟ ألن الدين انتقل "الدين ذلك من شيئا   سيده موت عنه يضع
 يخرج ما الحاضر ماله في يكن فلم ،غائب ومال حاضر مال وله السيد فمات له عبدا   دبر رجل في مالك قال"

 المدبر يوقف" :قال يعني من الثلث؛ ألن حكم المدبر حكم إيش؟ الوصية، كيف يخرج فيه المدبر؟ "المدبر فيه
هو  "بماله عتق الثلث يحمله مما سيده ترك فيما كان فإن ،الغائب المال من يتبين حتى خراجه ويجمع ،بماله

 في ماله وترك ،الثلث قدر منه عتق يحمله ما سيده ترك فيما يكن لم فإن ،خراجه من جمع وبما" وماله حر
ألنه يملك عند اإلمام  "وترك ماله في يديه" عن الميتيعتق منه قدر الثلث، ويبقى الثلثان رق، يورث  "يديه

ال عند الجمهور ال يترك مال   .وهللا أعلمه ألنه مال له، بل هو مال لسيده، مالك، وا 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 المدبر كتاب – الموطأ
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 حمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين بر 

 باب الوصية في التدبير:تعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 
 صحة في بها أوصى وصية في رجل أعتقها عتاقة كل أن عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 .دبر ما رد إلى له سبيل فال دبر فإذا ،تدبيرا   يكن لم ما ،شاء متى ويغيرها ،شاء متى يردها أنه مر  أو
 عتقت إذا معها يعتقون  ال ولدها فإن ،تدبر ولم بعتقها أوصى أمة ولدته ولد وكل: -رحمه هللا- مالك قال
نما ،عتاقة لها يثبت ولم ،شاء متى ويردها ،شاء إن وصيته يغير سيدها أن وذلك  قال رجل بمنزلة هي وا 

 .حرة فهي أموت حتى فالنة عندي بقيت إن :لجاريته
ن ،ذلك لها كان ذلك أدركت فإن :مالك قال  مما شيء في ولدها يدخل لم ألنه ؛وولدها باعها ذلك قبل شاء وا 
 مخاَلفة للتدبير. العتاقة في والوصية :قال ،لها جعل

 مخال فة 
 .السنة من مضى ما ذلك بين فرق  للتدبير فةمخالِ أحسن هللا إليك. قال: والوصية في العتاقة 

 ذكر وما ،وصيته تغيير على يقدر ال موص كل كان التدبير بمنزلة الوصية كانت ولو:-رحمه هللا-مالك  قال
 .به ينتفع أن يستطيع ال ما ماله من عليه حبس قد وكان ،العتاقة من فيها

 إن ، قال:غيرهم مال له وليس صحته في جميعا   له رقيقا   دبر رجل في: -رحمه هللا- مالك قالقال يحيى: 
ن ،الثلث يبلغ حتى فاألول باألول بدأ بع  قبل بعضهم دبر كان  فالن :فقال مرضه في جميعا   دبرهم كان وا 
 كلمة في جميعا   دبرهم أو ،موت حدث هذا مرضي في بي حدث إن ،واحد كالم في ،حر وفالن حر وفالن حر

نما ،صاحبه قبل منهم أحد يبدأ ولم ،الثلث في تحاصوا ،واحدة نما ،وصية هي وا   ينهمب يقسم الثلث لهم وا 
 .مرضه في كله ذلك كان إذا منهم أحد يبدأ وال :قال ،بلغ ما بالغا   الثلث منهم يعتق ثم ،بالحصص

 ثلث يعتق :قال مال وللعبد المدبر العبد إال مال وال السيد فهلك له غالما   دبر رجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .بيديه ماله ويوقف المدبر
 يعتق :-رحمه هللا- مالك قال غيره ماال   يترك ولم السيد فمات سيده هكاتب مدبر في -رحمه هللا- مالك قال
 .ثلثاها عليه ويكون  ،كتابته ثلث عنه ويوضع ثلثه منه
 كان وقد ،كله عتقه بت أو نصفه عتق فبت مري  وهو له عبد نصف أعتق رجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .ذلك قبل آخر له عبدا دبر



 وال ،دبر ما يرد أن للرجل ليس أنه وذلك ،مري  وهو أعتقه الذي قبل بالمدبر يبدأ: -رحمه هللا-مالك  قال
 عتقه يستتم حتى شطره أعتق الذي في الثلث من بقي ما فليكن المدبر عتق فإذا ،به يرده بأمر يتعقبه أن
 .ألولا المدبر عتق بعد الثلث فضل بلغ ما منه عتق الثلث فضل ذلك يبلغ لم فإن ،الميت مال ثلث في كله

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 تعالى: باب الوصية في التدبير: -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 

ة المدبر: هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته، الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصي
 والتدبير؟ وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم.

من كالمه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير، وأن له أن يغير في وصيته ما شاء،  -رحمه هللا-اإلمام 
الوصية ال تثبت إال بالموت بخالف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال: إذا جاء رمضان ففالن حر، إذا 

 يعني إذا علق العتق على شرط محقق. مت ففالن حر،
مر بنا مرارا  أنه إذا علق الطالق على شرط محقق هل له أن يرجع في طالقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال 
لزوجته: إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نعم؟ شرط محقق الوقوع، الجمهور على 

ه أن يرجع، بينما اختار بعضهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية فيما نقله عنه أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس ل
صاحب الفروع واإلنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع، يحضر الشرط، وها الفرق هنا أن الوصية يرجع فيها، 

رط والتدبير ال يرجع فيه، الوصية ال يثبت حكمها إال بالموت، والتدبير عتق، التدبير عتق، إال أنه معلق بش
 محقق الوقوع، فال يرجع فيه كالطالق.

يبقى أنه قد يجامع الوصية في اعتبار الثلث، فمن أعتق ستة من العبيد وهو ال يملك غيرهم عن دبر وهذه 
، فباع أربعة، وعتق اثنان، فليس له أن يعتق أكثر من -عليه الصالة والسالم-المسألة وقعت في عصر النبي 

ذا كانوا يستوعبون نصف المال يعتق منهم بقدر الثلث، ويعاد إلى المال الثلث إذا كانوا يستوعبون ا لمال كله، وا 
السدس، فهناك فرق بين الوصية والتدبير، فكيف تكون الترجمة بهذه الصيغة: باب الوصية في التدبير، يعني 

يمكن ال يعتق إال الوصية التدبير يجامع الوصية من وجه، ويخالفها من وجه، يجامع الوصية باعتبار أنه ال 
بالموت، كالوصية ال تثبت إال بالموت، فيجامعها في كونه ال يزاد فيه على الثلث كالوصية، ويفارق الوصية بأنه 

 ال يملك الرجوع في التدبير، ويملك الرجوع في الوصية.
 يوضح. -رحمه هللا-نشوف كالم اإلمام 

 في رجل أعتقها عتاقة كل أن أهل بلده، في مذهبه، ، يعني عندعندنا عليه المجتمع األمر: مالك قاليقول: 
، إذا أوصى تدبيرا   يكن لم ما ،شاء متى ويغيرها ،شاء متى يردها أنه مرض أو صحة في بها أوصى وصية

بالعبيد، إذا أوصى بهم وصية ال تدبير، ولم يقل أنهم يعتقون إذا مات، كيف يوصي كل عتاقة أعتقها رجل في 
، يعني هل الوصية لهم أو بهم؟ شاء متى ويغيرها ،شاء متى يردها أنهة أو مرض وصية أوصى بها في صح

 الوصية بهم إلى من؟ الموصى به العبيد، لكن الموصى لهم؟
 طالب: الورثة.

 ال، ال ما هو بالورثة.



 طالب:......
عني إذا أوصى ال، هذا الموصى إليه، الموصى لهم المستفيد من الوصية، الموصى له المستفيد من الوصية، ي

بثلث ماله ألعمال البر ووجوه الخير، وليكن منها بعض العبيد، هؤالء الموصى بهم، والموصى إليهم من يستفيد 
من هذه الوصية، وال يلزم من هذه الوصية أن يكونوا أحرار، إنما يدفعون إلى الموصى إليهم يتصرفون بهم، إن 

ن شاءو  ن شاءوا أعتقوهم، وا   ا كاتبوهم.شاءوا استرقوهم، وا 
؛ ألن الوصية ال تلزم شاء متى يردها أنه مرض أو صحة في بها أوصى وصية في رجل أعتقها عتاقة كل أن

 سبيل فال دبر فإذا ، يعني عتق عن دبر، يعلق عتقهم بالموت،تدبيرا   يكن لم ما ،شاء متى ويغيرها إال بالموت،
 .دبر ما رد إلى له

 شرط محقق الوقوع.مثلما قلنا في الطالق إذا علق على 
 بعتقها أوصى، كيف بعتقها أوصى ،تدبر ولم بعتقها أوصى أمة ولدته ولد وكل أمة ولدته ولد وكل: مالك قال
؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت؛ ألن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها تدبر ولم

 الموت، أو يعتقها عن دبر.
، إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق، من أي وجه؟ ينظر بعتقها أوصى أمة ولدته ولد وكلقال: 

فيها كسائر الوصايا هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هل هي لوارث، أو لغير وارث؟ محل النظر، 
دبر، أن كل معلق يمكن ترد، بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من 

بالموت، لزوم الوصية بالموت، والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل النظر من الموصي حيث 
أن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم، الذي هو الموت، ومن جهة النظر في الموصى به هل هو 

، أما المدبر فال نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه بالثلث فما دون، أو أكثر من الثلث؟ فيرد ما زاد على الثلث
 موقوت، العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت. 

، يعني مات، وهذه وصية، ووجد أنها دون الثلث، فوصيته تلزم حينئذ، ولكن عتقت إذا معها يعتقون  ال ولدها فإن
 ،عتاقة لها يثبت ولم ،شاء متى ويردها ،شاء إن وصيته غيري سيدها أن وذلك ولدها ال يعتقون معها إذا عتقت،

نما  .حرة فهي أموت حتى فالنة عندي بقيت إن :لجاريته قال رجل بمنزلة هي وا 
 "حرة فهي أموت حتى فالنة عندي بقيت إن"

 ، أو يقول: إذا مت فهي حرة؟حرة فهي أموت حتى فالنة عندي بقيت إنما الفرق بين أن يقول: 
 . طالب:.....

 .حرة فهي أموت حتى فالنة عندي بقيت إنهو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، 
 طالب: يمكن يتصرف.

لفظ البقاء، لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني األثر في 
ما  -جل وعال-ذا، يعني إن لم يفعل فاهلل قوله: إن بقيت، يعني مثلما قال إن شاء هللا كذا، إن شاء هللا أفعل ك

 شاء أن يفعل، فالتعليق بمثل هذا الشرط ال يلزم منه النفوذ.



ن ،ذلك لها كان ذلك أدركت فإن :مالك قال  لم ألنه ، وعلى هذا تكون ما بقيت؛وولدها باعها ذلك قبل شاء وا 
 خل ولدها في التعليق.، ما قال إن بقيت هي وولدها، ما أدلها جعل مما شيء في ولدها يدخل
 .السنة من مضى ما ذلك بين فرق  للتدبير فةمخال   العتاقة في والوصية :قال

 فرق بين ذلك ما مضى من السنة، ما الذي مضى من السنة؟ نعم؟
 طالب: التدبر ال رجوع فيه.

القاعدة، أن ما له أن التدبير ال رجوع فيه؛ ألنه عتق، عتق الزم، وجد سببه وتأخر وقته، هل يمكن أن يدخل في 
سبب وجوب ووقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثلما يقال في زكاة الفطر، سبب الوجوب 

 غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب.
 طالب: بعد صالة الصبح؟؟؟؟

 ووقت الوجوب من بعد صالة الصبح إلى صالة العيد.
من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد  سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم

غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم، من مات قبل غروب الشمس تلزمه زكاة الفطر 
ال ما تلزم؟ ما تلزم؛ ألنه بعد سبب الوجوب، فسبب  ال ما تلزم؟ ما تلزم، لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم وا  وا 

 جوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق.الو 
 بمنزلة وصية، لو كانت الوصيته تغيير على يقدر ال موص كل كان التدبير بمنزلة وصيةقال: ولو كانت ال

 ما ماله من عليه حبس قد وكان ،العتاقة من فيها ذكر وما ،وصيته تغيير على يقدر ال موص كل كان التدبير
 .به ينتفع أن يستطيع ال

يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته، أوصى بثلث ماله، وعينه العمارة الفالنية، واألرض الفالنية، وكذا وكذا، ال 
ية، يستفيد منه، لو قيل إنه ال يغير وال يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها، أو كتابة الوص

وأنها ال تغير وال تبدل، ال يجوز له أن يتصرف؛ ألنه أخرجها من يده كالوقف، وفرق بين الوقف وبين الوصية، 
 الوقف يلزمه من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟ 

 طالب: بالموت.
 بالموت.

 ،العتاقة من فيها ذكر وما، وصيته تغيير على يقدر ال موص كل كان التدبير بمنزلة وصيةيقول: ولو كانت ال
 .به ينتفع أن يستطيع ال ما ماله من عليه حبس قد وكان

مادام أوصى بها ال ينتفع بها، والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله 
 أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث، نعم.

 طالب:...... 
زم، يكون عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن يكون عبد، كلهم عبيد له، ما كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، ما يل

يلزم أن يكون السيد من الولد، لو كان من السيد ما له عالقة، هو حر، حر على كل حال ما هو الكالم في 
 هذا.



 طالب:......
 إيه من عبد، نعم.

 .له رقيقا   دبر رجل في مالك قال
 نه يتبع أمه في الرق.أو من حر ال يملك طول الحرة؛ أل

 بدئ بعض قبل بعضهم دبر كان إن، غيرهم مال له وليس صحته في جميعا   ،له رقيقا   دبر رجل في مالك قال
ن ؛ ألن الحديث التي فيه ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين، حتى يبلغ الثلث،الثلث يبلغ حتى فاألول باألول  وا 
 حدث إن ،واحد كالم في ،حر وفالن حر وفالن حر فالن :فقال ضهمر  فييعني دفعة واحدة  جميعا   دبرهم كان
 ولم ، تحاصوا في الثلث،الثلث في تحاصوا ،واحدة كلمة في جميعا   دبرهم أو ،موت حدث هذا مرضي في بي
نما ،صاحبه قبل منهم أحد يبدأ نما ،وصية هي وا   بالغا   الثلث منهم يعتق ثم ،بالحصص بينهم يقسم الثلث لهم وا 
 ، يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم، أو يعتق ثلثهم؟غبل ما

 طالب: كل واحد منهم.
تحاصوا في الثلث، ألنه يقول في األصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول: يعتق ثلثهم 

 ه؟بمعنى إن كانوا ثالثة يعتق واحد؟ أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثالثة، أو من كل واحد يعتق ثلث
 طالب:......

 نعم في الحديث، نعم، الحديث نص، نعم.
 طالب:......

 دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كالم واحد.
 قال.

 طالب:......
ال ثلث المجموع؟  يعني كل واحد ثلثه وا 
 طالب: إذا كانوا ثالثة كل واحد ثلثه.

 أو يعتق من الثالثة؟
 طالب: إذا تراضوا في ذلك.

 نعم.
 الب: في العتق ما يجوز.ط

 ما في شيء اسمه مبعض؟
 ….طالب:

 ال هو إذا كان في شركاء.
 …..طالب:

 الرسول باع فيمن يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين.
 …..طالب:



 يتحاصون، قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه.
نما ،حبهصا قبل منهم أحد يبدأ ولم ،صاحبه قبل منهم أحد يبدأ ولم نما ،وصية هي وا   بينهم يقسم الثلث لهم وا 

 ، يعني الثلث من كل واحد منهم، ولو كانوا مائة، نعم.بلغ ما بالغا   الثلث منهم يعتق ثم ،بالحصص
، لكن لو كان في الصحة مرضه في كله ذلك كان إذا، مرضه في كله ذلك كان إذا منهم أحد يبدأ وال :قال 

 أتون على جميع المال؟يعتقون كلهم؟ ولو كانوا ي
 ….طالب:

نعم، صحيح كامل القوى ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع أمواله، شخص تصدق بجميع ماله، 
المسألة معروفة أنها خالفية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إال الثلث، الثلث 

أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة في، عند من والثلث كثير، وقصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة 
يقول أن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله، أو أعتق جميع عبيده وال يملك غيرهم، وهو في حال 

، أبي بكر مع عمر واضحة، -رضي هللا عنه-الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم، وقصة عمر 
ما جاء أبو بكر بجميع ماله لكنهم مع ذلك يشترطون أال يضيع من يمون، يضيع نفسه، ظاهرة في هذا حين

ويضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به، فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون عنده أيضا  من التوكل 
حدث، وأنا فعلت، واليقين ما يقيه من إفساد أجره؛ ألن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم، ويت

وتركت، ولو أني فعلت، ولو أني تركت، لو أني فعلت، بعض الناس يترك فعل األسباب ما يعالج مثال ، وال 
يسترقي، ثم في المجالس يقول: الحمد هلل أنا متوكل، ما فعلت، وال تركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخط 

باشر األسباب، والثاني أيضا  أفضل له أن يبقي من ماله ما وليتي فعلت، وليتي سويت، مثل هذا أفضل له أنه ي
 يكفيه، ويكفي ولده، المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة، وما كان في زمن المرض، نعم.

 طالب:......
 إيه، ال، إذا أراد حرمان الورثة ال شك أنه يعامل بنقيض قصده.

 طالب: عتقاته يا شيخ وقت صحته نافذة.
 .إيه

 طالب: العتاقة في حال الصحة.
 لكن لو أعتقهم دفعة واحدة أكثر من الثلث؟

 طالب: ال زال حي؟؟؟؟؟
 بعض قبل بعضهم دبر كان إن ، قال:غيرهم مال له وليس صحته في جميعا   له رقيقا   دبر رجل فياسمع يقول: 

 .الثلث يبلغ حتى فاألول باألول بدئ
 صرف في أكثر من الثلث ولو كان في حالة الصحة.يعني رأي اإلمام مالك واضح أنه ال يت

 ؟؟؟؟ كالم اإلمام مالك واضح اآلن هل يوافق عليه؟؟طالب:



ال، الكالم الفرق بين حال الصحة يعني من يحتج بفعل أبي بكر، نعم، يقول: ما في ما يمنعه أن يخرج من 
نعم، ما في ما يمنع، استدالال   جميع ما يملك، من جميع ما يملك، سواء  كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز،

 بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضا  أن تكون الحال مثل حال أبي بكر، الحال مثل حال أبي بكر.
 طالب: صعب؟؟؟؟

َ  أن يضيع من يمون، أو يقوت(( على كل حال ال بد  إيه صعب، ال يترك الناس عالة بعد، ))كفى بالمرء إثمَا
 من مراعاة هذه األمور.

، صحتهحال  في جميعا   له رقيقا   دبر رجل في مالك قال: -رحمه هللا-ي لو أعدنا النظر في عبارة اإلمام يعن
يعني هذا يختلف عما لو أعتقهم مباشرة؛ ألن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم حال حياته، ثم بعد ذلك يفوتهم على 

، صحتهحال  في جميعا   له رقيقا   دبرل األمر، ليس على ما فهم بعضهم في أو  -رحمه هللا-الورثة، وكالم اإلمام 
 يعني ما أعتقهم فورا ، ما قرر عتقهم في حال صحته، ال.

 طالب: هذا اللي خفيته، الفرق بين العتاقة والتدبير.
إيه لكن هو دبرهم في حال صحته، يعني فرق بين أن يقول: عبيده العشرة أحرار، فورا  يعني، وبين أن يقول: 

يعتقون عن دبر، فيظهر جليا  أنه إذا دبرهم في حال صحته وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع عبيده العشرة 
بهم في حال حياته، ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده، لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة هذه 

 مسألة، هذه المسألة األخرى.
 ويوقف المدبر ثلث يعتق :قال مال وللعبد المدبر العبد إال مال وال السيد فهلك له غالما   دبر رجل في مالك قال
 .بيديه ماله

هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه؛ ألنه ال يزيد على الثلث، لكنه يختلف 
 عن الوصية في كونه ال يرجع فيه.

 ثلث عنه ويوضع ثلثه منه يعتق :مالك قال ،غيره ماال   يترك ولم السيد فمات سيده كاتبه مدبر في مالك قال
 ، يعتق منه الثلث،ثلثال منه يعتق :مالك قال ،غيره ماال   يترك ولم السيد فمات سيده كاتبه مدبر في، كتابته

 .ثلثاها عليه ويكون  ، يعني ثلث الذي عتق منه،كتابته ثلث عنه ويوضع
ويوضع عنه ثلث، ويبقى الثلثين، صاروا أربعة أثالث، يجي  ألن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث،

ال ما يجي؟ ما يجي، لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، نعم، ويبقى ثلثاه  وا 
 في حكم الكتابة.

ما  ، يعنينصفه عتق فبت مريض وهو له عبد نصف أعتق مريض وهو له عبد نصف أعتق رجل في مالك قال
 .ذلك قبل آخر له عبدا   دبر كان وقد ،كله عتقه بت أو علقه وال أوصى به، بت، أعتق، فبت عتق نصفه،

قال: يبدأ بالمدبر الذي قبل الذي أعتقه وهو مريض، لماذا؟ ألن المدبر لزمه عتقه بموته وهو السابق، فال شك 
 اني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز.أن األولية لها دخل في األولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الث

 قبل آخر له عبدا   دبر كان وقد ،كله عتقه بت أو، نصفه عتق فبت مريض وهو له عبدفي رجل أعتق نصف 
 .ذلك



 أن وال بأمر يتعقبه أن وال ،دبر ما يرد أن للرجل ليس أنه وذلك ،مريض وهو أعتقه الذي قبل بالمدبر يبدأقال: 
، يعني ال أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره، يعني لو أن شخصا  دبر مكاتبا  له، ليس له أن به هيرد بأمر يتعقبه

ال ال؟ نعم، أو يعتق جميعه إذا مات؟ ولو التركة كلها؟ من  يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث وا 
افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر  الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يرد ما دبر، وال أن يتعقبه بأمر يرده به،

ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغالم، وأوقف هذها لعمارة على جمعية تحفيظ 
ال ما ينفذ؟  القرآن مثال ، وقال: الورثة يكفيهم األرض، ينفذ إيقاف العمارة وا 

 طالب: ال ينفذ.
 ال ينفذ لماذا؟
 طالب:.....
بأمر يرده به، تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره،  ألنه تعقبه

 نعم.
 طالب:......

 وهو مريض، يقول: هو مريض نعم.
 ، إيش؟عتقه يستتم حتى شطره أعتق الذي في الثلث من بقي ما فليكن المدبر عتق فإذا

 طالب:......
عتقه، الضبط الضبط، يا اإلخوان، كله، حتى يستتم عتقه كله، التأكيد للعتق  عندنا في أكثر من مسألة، أو بت

أو للضمير؟ هذا كله في الموضعين؛ ألن الضمير مضاف إليه، الضبط عندكم في الكتاب؟ أو بت عتَقه كَله، 
 حتى يستتم عتق ه كل ه، التأكيد للعتق أو للضمير؟ كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم؟

 طالب:......
يلزم، ما يلزم، ما حنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، الكالم، السياق هو الذي يحدد المراد، فهل ما 

 التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق، نعم؟
 طالب:......

األول، نعت  إذا  كله في الموضعين؛ ألن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع، يتبع في اإلعراب األسماء
 وتوكيد وعطف وبدل.

 بلغ ما منه عتق الثلث فضل ذلك يبلغ لم فإن ،الميت مال ثلث في، الميت مال ثلث في كله حتى يستتم عتقه
 .األول المدبر عتق بعد الثلث فضل

يعني ينظر المدبر األول نعم؛ ألنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك إن بقي لمن عتق شيء من الثلث 
ال عاد رقيقا ، نعم.  عتق منه بقدره وا 

 طالب:......
ال ال؟  كله، حتى يستتم عتقه كله، صح وا 

 طالب:......



كل في الموضعين؛ ألنه تأكيد للضمير، نفس الشيء، هو تأكيد للضمير الذي يعود إلى العبد، كل العبد، ما هو 
 بكل العتق، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ا:باب مس الرجل وليدته إذا دبره
 .مدبرتان وهما يطؤهما فكان له جاريتين دبر عمر بن هللا عبد أن نافع: حدثني -رحمه هللا-قال مالك 
 ،يطأها أن له فإن جاريته الرجل دبر إذا: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 ".بمنزلتها وولدها يهبها وال يبيعها أن له وليس

 تعالى: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
وعرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى، وهي في األصل أمة، توطأ بملك اليمين، ولم تخرج من ملكه بمجرد 
نما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق، وهوالموت، ومادامت في ملكه له أن يطأها،  اللفظ، وا 

 جهم أو ما ملكت أيمانهم{ وهذه منهم.}إال على أزوا
 .مدبرتان وهما يطؤهما فكان له جاريتين دبر عمر بن هللا عبد أن نافعقال: حدثني مالك عن 

 ألن حكم الرق مازال، وال يتم التحرير والعتق إال بالموت.
 ،يطأها أن له فإن جاريته الرجل دبر إذا: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 يهبها وال ؛ ألنه ال يجوز له أن يرجع في المدبر، بخالف الموصى به، وليس له أن يبيعها،يبيعها أن له وليس
 ".بمنزلتها وولدها

 وولدها بمنزلتها، يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة؛ ألنه بمنزلة أمه، نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 المدبر بيع باب
 موضعه عن يحوله وال ،يبيعه ال صاحبه أن المدبر في عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 ،سيده مات فإن ،سيده عاش ما بيعه على يقدرون  ال غرماءه فإن دين سيده رهق إن وأنه ،فيه وضعه الذي
 على يعتقه ثم ،حياته يخدمه أن له فليس ،عاش ما عمله عليه استثنى ألنه ؛ثلثه في فهو عليه دين وال

ن ،ماله رأس من مات إذا ورثته  مات فإن ،لورثته ثلثاه وكان ،ثلثه عتق غيره له مال وال ،المدبر سيد مات وا 
 .الثلث في يعتق إنما ألنه ؛دينه في بيع بالمدبر محي  دين وعليه المدبر سيد
 .الدين بعد بقي ما ثلث قعت ثم ،للدين نصفه بيع العبد بنصف إال يحي  ال الدين كان فإن :قال
 ،سيده من نفسه المدبر يشتري  أن إال يشتريه أن ألحد يجوز وال ،المدبر بيع يجوز ال: -رحمه هللا- مالك قال

 .أيضا   له يجوز فذلك ،دبره الذي سيده ويعتقه ماال   المدبر سيد أحد يعطي أو ،له جائزا   ذلك فيكون 
 .دبره الذي لسيده ووالؤه: -رحمه هللا- مالك قال
 ال غرر فذلك ،سيده يعيش كم يدرى  ال إذ ،غرر ألنه ؛المدبر خدمة بيع يجوز ال: -رحمه هللا- مالك قال

 .يصلح



 الذي اشتراه فإن ،يتقاومانه إنهما :حصته أحدهما فيدبر الرجلين بين يكون  العبد في -رحمه هللا- مالك قال
ن ،كله مدبرا   كان دبره  الذي شريكه يعطيه أن الرق  فيه له بقي الذي يشاء أن إال ،تدبيره انتق  يشتره لم وا 
 .كله مدبرا   وكان ذلك لزمه بقيمته إياه أعطاه فإن ،بقيمته دبره
 العبد وبين بينه يحال :مالك قال ،العبد فأسلم نصرانيا   له عبدا   دبر نصراني رجل في -رحمه هللا- مالك قال

 من دينه قضي دين وعليه النصراني هلك فإن ،أمره يتبين حتى عليه يباع وال ،النصراني سيده على ويخارج
 .المدبر فيعتق الدين يحمل ما ماله في يكون  أن إال ،المدبر ثمن

عرفنا فيما تقدم أن المدبر خرج من يد صاحبه بالتدبير، وأنه ال يملك الرجوع في التدبير، ولذا قال: باب بيع 
 .المدبر، وأن صاحبه ال يملك بيعه على ما تقدم

، فيه وضعه الذي موضعه عن يحوله وال ،يبيعه ال صاحبه أن المدبر في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال
 .فيه وضعه الذي موضعه عن يحوله وال

كيف ال يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر إلى كتابة أو إلى مخارجة أو ما 
 موضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟أشبه ذلك، أو ال يغيره من 

 طالب:......
 نعم.

 طالب:......
 إي نعم االحتمال ظاهر.

، فيه وضعه الذي موضعه عن يحوله وال ،يبيعه ال صاحبه أن المدبر في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال
المكان الذي يوجد فيه، وال يتصرف فيه  قلنا أن االحتمال يدور بين أنه ال يغير العمل الذي كلفه به، وال يغير

بعقد يفوت عليه التدبير، فال يكاتب، وال يوهب، وال يخارج وال شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل 
التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت السيد، لكن ما الذي يمنعن أنه يغير العمل، بأن يكون، كان يحتاجه في 

في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع، على حسب حاجته، ومادام هو رقيق عمل تجارة، ثم وضعه 
ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه، ما لم يكن العمل أشق من األول؛ ألن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت 

عن موضعه الذي عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه، كل هذا بيرد، بيرد، ال يحوله 
وضعه فيه إما من العمل، أو من التدبير، الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه 
هذا العبد بموته، وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه، أو يخارجه وما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به، أو 

 ه.يحتمل أيضا  أن يكون الموضع المكان الذي يعمل ب
وعلى كل حال العمل إذا كان مماثل أو قريب منه ال أثر له، يعني بدل ما هو مزارع يجعله في محل تجاري أو 
العكس، هل لهذا أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، اللهم إال إذا جاء في نيته أنه يستوفي منه أو يستفيد منه 

ا يليق، وأيضا  المكان، المكان يعني كان في محل بأكبر قدر من اإلفادة قبل أن يفوت عليه، فال شك أن هذا م
للسيد في مزرعة بالمدينة، قال: ننقله إلى مزرعة مكة، أو العكس، أو بالرياض أو بالخرج، أو يمين أو شمال، 
المقصود أنه اللفظ يحتمل وال يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، لكن إذا كان العمل األول مثل الثاني فال أثر 



ن يغير ويحوله عن الموضع الذي هو فيه مما يؤثر فيه على العقد عقد التدبير فال، كالهبة والمكاتبة له، أما أ
 وما أشبه ذلك.
 طالب:......

إيه، إذا أن العامل مثال ، تقصد العمال، عامل أتي به على أن يعمل في الرياض، أو في مكة ثم نقل إلى 
لى العمل في بلده نعم، يقول: أستفيد من بقية الوقت أعمل عند الرياض، بمكة قد يكون له مقصد، حينما وافق ع

الكفيل ثمان ساعات، وبقية الوقت أستغله في العبادة، وهذا مقصد شرعي، فال ينزل عن ذلك، نعم، لكن لو جيء 
 به إلى الرياض وقيل: وهللا المصلحة تقتضي أنك تعمل بمكة، فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو؟ نعم؟

 ...طالب:...
وهللا إذا قال العامل أنا وهللا بالرياض سعة طول العام، وبمكة أربعة أشهر ضيق وزحام أو حر شديد في 
الصيف، أو برد، وما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال، وهي ليس لها أثر شرعي، هو 

، ووضعتني في بلد صغير، أنا ال يريد منها مأرب، يقول: أنت تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض
 أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، و هذا حصل على شان إيش؟ 

 طالب:......
ال، هذا مقصد حسن، لكن عاملة، عاملة يعني جيء بها على أساس أنها تشتغل في الرياض، ووديت بلد 

تعاقدت، أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب؛ ألنه إذا هربت  صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت: ال، أنا
ذا هربت بالبلد الصغير كل بيخبر عنها، يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها إشكال،  في الرياض ما تلقى، وا 
ومقاصد باطلة بال إشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا، وما يقرب من هذا وما يقرب من هذا، فعلى كل حال إذا 

ان الغرض صحيح إذا أبداه العامل يفوت عليه المصالح قال: أنا وهللا ما تعاقدت على العمل بالرياض إال على ك
ياهم، ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثال  في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم،  شان إخواني هناك، نجتمع وا 

رياض مثل وجوده في الخرج أو في المكان له حظ، لكن إذا كان ما له هدف وال قصد وال شيء، ووجوده في ال
القصيم أو في مكة ما يفرق، لكن لو قال: وهللا أنا ما أنا مشتغل بمكة، مكة زحام، أربعة أشهر ضيق وزحام، 

ن لم يكن شرعي، لكنه صحيح بالنسبة له، فيوفى به.  يعني ومواسم، وعمل شاق، مقصد صحيح وا 
 في فهو عليه دين وال ،سيده مات فإن ،سيده عاش ما بيعه على يقدرون  ال غرماءه فإن دين سيده رهق إن وأنه
 ال غرماءه فإن، يقول: ورثته على يعتقه ثم ،حياته يخدمه أن له فليس ،عاش ما عمله عليه استثنى ألنه ؛ثلثه

، يعني ما يزاحم ثلثه في فهو عليه دين وال ،سيده مات فإن ،سيده عاش ما ، المدبر ال يباع،بيعه على يقدرون 
 يعتقه ثم ،حياته يخدمه أن له فليس ،عاش ما عمله عليه استثنى ألنه نصيب الورثة وقد استفاد منه السيد؛به 
ن ،ماله رأس من مات إذا ،ورثته على ؛ ألن لورثته ثلثاه وكان ،ثلثه عتق غيره له مال وال ،المدبر سيد مات وا 

، بالمدبر محيط دين وعليه المدبر سيد تما فإن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث،
يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال، خالص انتهى، يعني عليه دين مائة ألف، وتركته مائة ألف، وهذا 

 ، وال ثلث له، وهذا كله ظاهر.الثلث في يعتق إنما ألنه ؛دينه في بيع المدبر،



 كان فإن ، يعتق السدس،بقي ما ثلث عتق ثم ،للدين فهنص بيع العبد بنصف إال يحيط ال الدين كان فإن :قال
، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل، خالص يبيع، لكن إذا كان الدين إنما العبد بنصف إال يحيط ال الدين

، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركة، منه الثلث الذي للدين نصفه بيع يحيط بنصف العبد
 س العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة.يعادل سد

، معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء، إال في يشتريه أن ألحد يجوز وال ،المدبر بيع يجوز ال: مالك قال
مسائل، قد يعذر المشتري لحاجة، لكن ال يعذر البائع، عند من يمنع بيع المصحف، يجيز الشراء للحاجة، عند 

ع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه؛ ألن الطرف الثاني الطرف األول هو من يمنع بي
المقصود بالمعنى، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل 

 ثم والعدوان.الربا، لكن جاء لعن آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهديه؛ ألنهم يتعاونون على اإل
، وهذا على سيده من نفسه المدبر يشتري  أن إال ،يشتريه أن ألحد يجوز وال ،المدبر بيع يجوز القال مالك: 

 له يجوز فذلك ،دبره الذي سيده ويعتقه ماال   المدبر سيد أحد يعطي أو ،له جائزا   ذلك فيكون  القول بأنه يملك،
 .أيضا  
، أعطيك عشرة آالف وتحرر ابن دبره الذي سيده ويعتقه بقدر قيمته ، يعنيماال   المدبر سيد أحد يعطي أو

 .أيضا   له يجوز فذلك الحالل،
 هل هذا شراء أوال؟ والوالء يكون لمن؟

 طالب:......
 .أيضا   له يجوز فذلك ،دبره الذي سيده ويعتقه ماال   المدبر سيد أحد يعطي أو

كون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر يعتقه سيده إذا أعطاه ماال  هذا المال يحتمل أن ي
إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق، ويعتق، يقول: أنا أدفع لك الفرق 

 وتعتق هذا المسكين وحينئذ يكون العتق لمن؟ لسيده األصلي.
النصف، ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية طيب تنازل بعض الورثة قالوا: نعم العبد يأتي على 

ال ما تجوز؟ تجوز؛ ألن األمر ال يعدوهم، وكذلك في حال التدبير، فذلك  بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز وا 
 يجوز له أيضا .

 .دبره الذي لسيده ووالؤه: مالك قال
نما هو لتتميم أمر ا  لعتق، واإلعانة عليه.ألنه ليست هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وا 

، إذا قال: هذا مدبر يعتق عن دبر، ويخدمني اآلن، غرر ألنه ؛المدبر خدمة بيع يجوز ال: مالك قالال يجوز، 
ال ما فيه غرر؟ غرر  فأبا أبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، اعطني ألف أو ألفين وخدمته لك، هذا غرر وا 

ى متى يموت، احتمال يموت بعد يوم، واحتمال أن يموت بعد وجهالة؛ ألنه ال يدرى متى يموت السيد، ال يدر 
 ال غرر فذلك ،سيده يعيش كم يدرى  ال إذ عشر سنين، هذه آجال أو أكثر أو أقل، فحينئذ ال يجوز؛ ألنه غرر،

 .يصلح



 إنهما :حصته أحدهما فيدبر الرجلين بين يكون  العبد في مالك قال الرجلين بين يكون  العبد في مالك قالو 
ال لخبرها، التقدير: كان العبد مدبرا ؟مدبرا   كان دبره الذي اشتراه فإن ،اومانهيتق  ، اآلن التأكيد السم كان وا 

 طالب:...... 
ذا أكدنا نؤكد العبد كال  ال تقلدون الطباعين أنتم شوفوا المعنى، اآلن الجملة الكاملة التامة، كان العبد مدبرا ، وا 

ال خبر  لعبد ال بعضه، أو نؤكد التدبير؟ إذا  نقول: كل ه، كان مدبرا كل ه، تابع للمؤكد، أيهما المؤكد اسم كان وا 
ذا أظهرناه قلنا: كان العبد  كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وا 

ن ،كلهمدبرا   باقيه سرى عليه التدبير، سرى  ، يعني إن تقاوماه، واشتراه الذي دبره اشترى تدبيره انتقض يشتره لم وا 
ن لم يشتره انتقص تدبيره  ، الذي هو الشريك.الرق  فيه له بقي الذي يشاء أن إال عليه التدبير فيكون مدبرا  كله، وا 

 .كله مدبرا   وكان، كله مدبرا   وكان ذلك لزمه بقيمته إياه أعطاه فإن ،بقيمته دبره الذي شريكه يعطيه أن
زمه ذلك، لزمه ألنه يعني العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصفه وبقي، يقوم عليه، يقوم إن أعطاه إياه بقيمته ل

ن كان ال يستطيع يستسعى العبد، إذا كان العبد عاجز عن السعي يكون مبعضا .  عليه إن كان يستطيع، وا 
 يحال :مالك قال ،بدالع فأسلم ، كالهما على دين النصرانية،نصرانيا   له عبدا   دبر نصراني رجل في مالك قالو 

 ، لماذا؟ ألن اإلسالم يعلو، ولن يجعل هللا على المؤمنين سبيال .العبد وبين بينه
 هلك فإن ،أمره يتبين حتى عليه يباع وال ،النصراني سيده على ويخارج قال مالك: يحال بينه وبين العبد،

 .المدبر فيعتق الدين يحمل ام ماله في يكون  أن إال ،المدبر ثمن من دينه قضي دين وعليه النصراني
وال شك أن هذا من حسن تعامل اإلسالم وأهل اإلسالم مع المخالفين، مع المخالفين، ال يباع عليه، يعني ما 
يشترى منه، يخارج على سيده النصراني ويقال له: اشتغل، وأعطه من عملك، يخارج عليه، وال يباع عليه، يعني 

 ال يشترى منه حتى يتبين أمره.
، نعم في ماله الدين يحمل ما ماله في يكون  أن إال ،المدبر ثمن من دينه قضي دين وعليه النصراني هلك فإن

 .المدبر فيعتق ما يسدد منه الدين
 مال من، مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟ 

 .المدبر فيعتق الدين يحمل ما ماله في يكون  أن إال
 طالب:....

 عبد؟مال السيد أو مال ال
 طالب: السيد.

أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين وقد دبر العبد انتهى اإلشكال، خالص يقضى 
ذا كان في مال العبد على رأي اإلمام مالك أنه يملك ما يسدد عنه  الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته، وا 

ال ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق  .الدين، يعتق وا 
 طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد، وقد دبره وحان الوقت؟

 طالب:......



فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، شوف من ثمن المدبر، يعني يباع، يباع؛ ألن المدبر 
 في يكون  أن إال إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر

 .المدبر فيعتق، الدين يحمل ما ، يعني في مال المدبر،ماله
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المدبر كتاب  – الموطأ

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 يكم ورحمة هللا وبركاته.السالم عل

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى: باب جراح المدبر: 
 إلدى منده يملدك مدا يسدلم أن لسيده أن جرح إذا المدبر في قضى العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك حدثني

 .سيده إلى رجع سيده يهلك أن قبل أدى فإن ،جرحه دية من بجراحه ويقاصه المجروح فيختدمه المجروح
 ثدم ثلثده يعتدق أنده ،غيدره مدال لده ولديس سديده هلدك ثدم جدرح إذا المدبر في عندنا واألمررحمه هللا:  مالك قال

 بأيددي اللدذين الثلثدين علدى ثلثداه ويكدون  منه عتق الذي الثلث على العقل ثلث فيكون  أثالثا   الجرح عقل يقسم
ن ،الجرح صاحب إلى منه لهم الذي أسلموا شاءوا إن ،الورثة  نصديبهم وأمسدكوا ،العقدل ثلثدي أعطدوه شداءوا وا 
 الدذي ذلدك يكن فلم ،السيد على دينا   تكن ولم ،العبد من جنايته كانت إنما الجرح ذلك عقل أن وذلك ،العبد من

 جنايدة مدع للنداس ديدن العبدد سديد علدى كدان فدإن ،وتددبيره عتقده مدن السديد صدنع مدا يبطل بالذي العبد أحدث
 مدن فيقضدى، العبدد جنايدة فدي كدان الدذي بالعقدل يبددأ ثدم ،الددين وقددر ،الجرح عقل بقدر المدبر من بيع العبد
 ،للورثدة ثلثداه ويبقدى ،ثلثده فيعتدق العبدد مدن ذلدك بعدد بقدي مدا إلدى ينظدر ثدم ،سيده دين يقضى ثم ،العبد ثمن
 ومائدة خمسدون  قيمته مدبرا   عبدا   وترك هلك إذا الرجل أن وذلك ،سيده دين من أولى هي العبد جناية أن وذلك
 خمسدون  الددين مدن العبدد يدس على وكان ،دينارا   خمسون  عقلها ،موضحة حرا   رجال   شج قد العبد وكان ،دينار
 .دينارا  
 ديدن يقضدى ثدم العبدد ثمدن مدن فتقضدى الشدجة عقدل فدي التدي ديندارا   بالخمسين يبدأ فإنهرحمه هللا:  مالك قال

 ،سديده ديدن مدن رقبتده فدي أوجب فالعقل ،للورثة ثلثاه ويبقى ،ثلثه فيعتق العبد من بقي ما إلى ينظر ثم سيده
 مددن شدديء يجددوز أن ينبغددي فددال ،الميددت مددال ثلددث فددي وصددية هددو إنمددا ذيالدد التدددبير مددن أوجددب سدديده وديددن
نمدا ،يقد  لدم دين المدبر سيد وعلى ،التدبير  وصدية بعدد مدن}: قدال وتعدالى تبدارك هللا أن وذلدك وصدية هدو وا 
 .{دين أو بها يوصى
 يتبدع عليه دينا   جنايته عقل وكان ،عتق كله المدبر فيه يعتق ما الميت ثلث في كان فإنرحمه هللا:  مالك قال
ن ،عتقه بعد به  .دين سيده على يكن لم إذا وذلك ،كاملة الدية العقل ذلك كان وا 
 يتدرك ولدم ،ديدن وعليده سديده هلدك ثم المجروح إلى سيده فأسلمه رجال   جرح إذا المدبر فيرحمه هللا  مالك قال
 زاد إذا إنده ،ذلدك علدى أزيدد أندا :الددين صداحب وقدال الجدرح صداحب إلدى نسدلمه نحدن :الورثة فقال ،غيره ماال  



 لدم شديئا   يزد لم فإن ،الجرح دية على الغريم زاد ما قدر الدين عليه الذي عن ويح  ،به أولى فهو شيئا   الغريم
 .العبد يأخذ
 دية في المدبر مال يأخذ المجروح فإن ،يفتديه أن سيده فأبى مال وله جرح إذا المدبر فيرحمه هللا  مالك قال

ن ،سيده إلى المدبر ورد ،جرحه دية المجروح استوفى وفاء فيه كان فإن ،جرحه  اقتضداه وفداء فيده يكدن لدم وا 
 .جرحه دية من له بقي ما المدبر واستعمل ،جرحه دية من

 بما، بما.
 أحسن هللا إليك. 

 .جرحه دية من له بقي ماب المدبر واستعمل
 ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 

 باب جراح المدبر: أما بعد: فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 
جراح المدبر، والجراح جمع جرح، والجرح مصدر جرح يجرح جرحا ، فالمدبر مضاف غليه، وهذا من إضافة 

 وح، المدبر جارح وليس بمجروح.المصدر إلى فاعله، أو مفعوله؟ إلى فاعله، يعني المدبر جارح وليس بمجر 
 إلااى منااه يملااك مااا يساالم أن لساايده أن جاارح إذا الماادبر فااي قضااى العزيااز عبااد باان عماار أن بلغااه أنااه مالااك حاادثني

، يعناي بقادر ماا يقاوم باه الجارح، جارح اعتادى جارح إنساانا  أو أتلاف شايئا ، فإناه يقاوم، المجاروح فيختدمه ،المجروح
سيده أن يسالم ماا يملاك مناه إلاى المجاروح، ماا الاذي يملكاه السايد؟ الخدماة الخدماة، يقوم بألف مثال ، ألف ريال، فل

فيقول: استعمله اختدمه لمدة شهر بهذا األلف، أو أجره إلى أحد يستعمله بألف، وتستوفي منه، أن يسلم ماا يملاك 
جااره، واسااتوف منااه منااه إلااى المجااروح فيختدمااه المجااروح، قااد يقااول المجااروح: أنااا ال حاجااة لااي بخدمتااه، يقااال: أ

أجرته، ويقاصه بجراحه مان دياة جرحاه، فاإن أدى قبال ان يهلاك السايد رجاع إلاى سايده، قاال لاه: خاذه لمادة شاهر، 
اختدمه أو أخدمه باألجرة في مقابل قيمة الجرح، بعد شهر يعود إلى سيده، فإن كان سايده موجاودا  عااد ماا يملكاه 

ن كان قد مات؟ ماذا   يحصل؟ عتق المدبر، يعتق المدبر.منه وهو الخدمة إليه، وا 
 جارح إذا المادبر فاي عنادنا واألمار ،غياره مال له وليس سيده هلك ثم جرح إذا المدبر في عندنا واألمر: مالك قال
 لاه ولايس ، فاي الصاورة األولاى عااد إلاى سايده؛ ألن سايده بقاي بعاد خدماة المجاروح، وهناا هلاك سايدسايده هلاك ثم

 ثاام اذا؟ ألنااه فااي هااذه المسااألة حكمااه حكاام الوصااية، فااال يجااوز بمااا زاد علااى الثلااث،، لمااثلثااه يعتااق أنااه ،غيااره مااال
، قدرنا الجرح بألف أو ألف ومائتين أو بتساعمائة أثاالث، ثلاث أثالثا   الجرح عقل يقسم ثم، أثالثا   الجرح عقل يقسم

الثمائاة رياال متعلقاة بماا عتاق ، يلزمه ثمنه عتق الذي الثلث علىثالثمائة وثالثمائة وثالثمائة، فيكون ثلث العقل 
ثم بعد ذلك الورثة؛ ألناه بقاي  ،الورثة بأيدي اللذين الثلثين على ثلثاه ويكون  منه، بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه،

ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان مان قيماة الثلثاين، ثلثاا العقال مان ثلثاي 
ن ،الجرح صاحب إلى منه لهم الذي أسلموا شاءوا إن لثي قيمة الثلثين،القيمة، من ث ؛ العقال ثلثاي أعطاوه شااءوا وا 

ألنه يلزمهم إال إذا كان الثلثان، إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العقل، فليس علايهم إال أن يسالموا، 
جناياة أكثار مان قيمتاه، فاإن سايده ال يلازم باأكثر مان  يسلموا العبد للمجاروح، ماا قلناا فيماا سابق أناه إذا جناى العباد



ن شاءوا أعطوه ثلثي العقل،  أن وذلاك ،العباد من نصيبهم وأمسكوا قيمته، يسلمه للمجني عليه وينتهي اإلشكال، وا 
 .السيد على دينا   تكن ولم الجناية من العبد، ،العبد من جنايته كانت إنما الجرح ذلك عقل

عليه كفل من جناية العبد، لماذا لام يؤدباه، لمااذا لام يحفظاه مان، تارك لاه التصارف حتاى  قد يقول قائل: أن السيد
يجناي؟ نقاول: نعام، علياه كفال، وهااذا الكفال يفاوت علياه قيماة العباد، أو العبااد نفساه، إذا طلاب بحياث كانات قيمتااه 

ذي أحادث العباد، فلام يكان أقل من الجناية أو مساوية للجناية، ولكن أكثر من ذلاك ال يلازم، فلام يكان ذلاك علاى الا
 ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره.

قد يقول المجني عليه: اآلن الثلث الذي عتق منه، يلزمه به ثلث الدية، ثلث الدية، والثلثان من عقل الدية يتبعان 
 الثلثين، الثلثين الذين بأيدي الورثة.

ماا يقاول المجناي علياه اآلن  ،وتادبيره عتقاه مان السايد صنع ما يبطل بالذي لعبدا أحدث الذي ذلك يكن فلم يقول:
أنا جنايته بألف ومائتين، وهو ما يسوي إال ألف بأخذه كامل، ويبقى لي مائتين، السيد ال يلزمه أن يدفع الماائتين 

تاق مناه خارج مان ياد السايد، الزائدة علاى ثمناه، ولاو لام يادبره، ال يلزماه، ال يلزماه أكثار مان قيمتاه، والثلاث الاذي ع
 وخرج من يد صاحب الجرح، المجروح، إال أنه يتبعه به دينا  عليه، تبعا  لما تحرر به.

ال جاائز؟ وتادبيره عتقاه مان السايد صانع ماا يبطال بالاذي العبد أحدث الذي ذلك يكن فلم ؛ ألن التادبير عقاد الزم وا 
 العباد جناياة ماع للنااس ديان العباد سايد علاى كاان فاإن، دالعبا جناية مع للناس دين العبد سيد على كان فإنالزم، 
لمااذا؟ أيهماا أولاى  ،الادين وقادر ،الجارح عقال بقادر المادبر من بيع ،الدين وقدر ،الجرح عقل بقدر المدبر من بيع

 الدين أو عتق المدبر؟ نعم؟
 طالب:......

 حقه دين، نعم؟يعني هل المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أوفى أعتق عبده عن دبر ثم ل
 طالب:......

قلنا في دروس مضت أن التدبير حكمه حكم الوصية، إال أنه ال يجوز الرجوع فيه، حكمه حكم الوصية من جهة 
أنه ال يثبت إال بالموت، لكنه ال يجوز أن يزيد فيه، أو، يجوز أن يزيد، لكن ال يجوز أن ينقص منه، ما قلنا هذا 

ا اإلمام رحمه هللا أنه من جهة لزومه باالموت، وثبوتاه باالموت، يكاون حكماه في درس مضى؟ قلنا هذا، وذكر هذ
حكم الوصية، ومان جهاة أناه ال يتصارف فياه بخاالف الوصاية، الوصاية لاه أن يلغيهاا، أماا التادبير لايس لاه ذلاك، 

 ثامر الدين، وهنا يقول: فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقد
 ذلاك بعاد بقاي ماا ينظار ثام ،سايده ديان يقضاى ثام ،العباد ثمان مان فيقضاى، العباد جناية في كان الذي بالعقل يبدأ
اآلن بيع العبد بعشرة آالف، وعقال الجارح ألفاين وديان السايد خمساة آالف، يبقاى مان قيمتاه  ،ثلثه فيعتق العبد من

د ألفاين، تسادد، الاذي كانات فاي جناياة العباد، فيقضاى مان ثماان ثالثاة آالف، يبقاى مان قيمتاه ثام يبادأ بالعقال، تساد
العبد ثم يقضى دين السيد، األلفين، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العباد، ثام ينظار إلاى ماا بقاي بعاد ذلاك مان 

ال ثلث العبد؟ ،للورثة ثلثاه ويبقى العبد، كم؟ ثالثة آالف، فيعتق ثلثه،  ثلث إيش؟ يعتق ثلثه، ثلث المال وا 
 طالب:......



يعتااق ماان العبااد بقاادر ثلااث مااا بقااي ماان المااال، يعنااي يبقااى ثالثااة آالف نعاام وقيمتااه عشاارة آالف، نعاام، يعتااق منااه 
واحد من عشرة، يعتق مناه واحاد مان عشارة، كياف خرجات هاذه النتيجاة؟ ألناه يقاول: ثام يبادأ أو يبادأ بالعقال الاذي 

ن سايده، لمااذا قادم العقال علاى ديان السايد؟ ألن العقال كان في جناية العبد فيقضاى مان ثمان العباد، ثام يقضاى ديا
تعلقه بالسلعة، تعلقه بالعبد، بخالف الديون فهي مرسلة، فحكم الجناية، والعقل حكم الدين الذي برهن، قلناا هنااك 

هن، حقوق متعلقة بالتركة مرتباة، األول: مئوناة التجهياز، والثااني: الاديون المتعلقاة بعاين التركاة، كالاديون التاي بار 
وهذا منها، وهذا منها، هذا متعلق بعين التركة بالعبد، فهو مقدم على الدين المرسل، ثم بعد ذلك الديون المرسالة، 
ثم الوصايا ثم اإلرث، وهذا الترتيب ماشاي، نعام، قادم الادين المتعلاق بعاين التركاة الجناياة، جناياة العباد، ثام الادين 

ال ماا هاو المرسل ديون السيد غير الجناية، ثم بعد ذل ك ما كان في حكام الوصاية وهاو العتاق ثام اإلرث، ظااهر وا 
بظاهر؟ لكن ما هو بقال يعتق ثلثاه، نعام، يعتاق ثلثاه، هال يعتاق ثلاث العباد، ونقاول: الثالثاة آالف كلهاا فاي بااب 

البااقي  العتق، أو نقول: ثلث الباقي وهو األلف، إذا قلنا ثلث الباقي سااوينا الوصاية ماع اإلرث، أو نقاول: إن هاذا
ال يملااك منااه الموصااي إال الثلااث؛ ألنااه ال تجااوز الزيااادة بااأكثر ماان الثلااث، فعلااى هااذا يعتااق منااه ثلااث الباااقي، وال 
نكون بهذا ساوينا بين الوصية واإلرث إال حينما ضاق المال عن الوصية واإلرث معا ؛ ألنه ال يملك في مثل هذه 

 باقي، وبقدر األلفين يبقى للورثة.الحالة إال الثلث فقط، فيعتق منه بقدر األلف ال
عرفنا وجه ذلك أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخالف الاديون  ،سيده دين من أولى هي العبد جناية أن ذلكو 

 حاارا   رجااال   شااج قااد العبااد وكااان ،دينااار ومائااة خمسااون  قيمتااه ماادبرا   عباادا   وتاارك هلااك إذا الرجاال أن وذلااك المرساالة،
 .دينارا   خمسون  الدين من العبد سيد على وكان ،دينارا   خمسون  عقلها ،موضحة

 فتقضاى ، وهذا مثل ماا ذكرناا أنهاا متعلقاة بعاين التركاة،الشجة عقل في التي دينارا   بالخمسين يبدأ فإنه: مالك قال
 ماان بقاي ماا إلاى ينظاار ثام ؛ ألن الاديون مقدمااة علاى الوصاايا وعلاى اإلرث،سايده ديان يقضااى ثام ،العباد ثمان مان
 مان رقبتاه فاي أوجاب فالعقال ،للورثاة ثلثااه ويبقاى على ما قررنااه فاي العشارة آالف، فيعتاق ثلثاه، ،ثلثه فيعتق دالعب
، وهذه من وجوه التشابه بين التدبير مالال ثلث في وصية هو إنما الذي التدبير من أوجب سيده ودينالسيد،  دين

 ديان المادبر سايد وعلاى ،التادبير مان شايء يجاوز نأ ينبغايفاال  ،التدبير من شيء يجوز أن ينبغيوالوصية، فال 
نمااا ،يقااض لاام نمااا، وصااية هااو وا   أو بهااا يوصااى وصااية بعااد ماان}: قااال وتعااالى تبااارك هللا أن وذلااك ،وصااية هااو وا 

 .{دين
فاي كال اآليااات تقاديم الوصااية علاى الاادين بالاذكر، بالااذكر وأهال العلاام قاطباة يقاادمون الادين علااى الوصاية، لماااذا؟ 

 أو توصون بها أودين، أو يوصى بها أو دين؟ {دين أو بها ييوص وصية بعد من}
 طالب:......

نعم؛ ألن الدين له من يطالب به، ألن الدين له من يطالب باه، الادين لاه مان يطالاب باه، وأيضاا  مان جهاة أخارى 
وى مان قاوة أنالدين مفروض على صاحبه فكأنه محسوم من التركة في األصل، نعم، فقوة نفوذه، نعم قوة نفاوذه أقا

ن كان شأن الدين أعظم.  نفوذ الوصية، فقدمت الوصية لالهتمام بها، وا 
 طالب:......

 ال، هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو



 ربما عقبت الواو إذا، ها األلفية
 خير أبح قسم بأو وأبهم إلى أن قال: وربما عاقبت الواو، يعني جاءت بمعنى الواو.

، اآلن صاار حار علياه ديناا   جنايتاه عقال وكاان ،عتق كله المدبر فيه يعتق ما تالمي ثلث في كان فإن: مالك قال
ن ،عتقااه بعااد بااه يتبااع يطالااب هااو، مااا يطالااب ساايده، ن ،كاملااة الديااة العقاال ذلااك كااان وا   الديااة العقاال ذلااك كااان وا 

 .دين سيده على يكن لم إذا وذلك ،كاملة
ال ما يعتق؟   ألنه إن كان على سيده دين يعتق وا 

؛ ألنهاا متعلقاة بعيناه، عقال علياه ديناا   جنايتاه عقال وكاان ،عتاق كلاه المادبر فياه يعتاق ما الميت ثلث في نكا فإن
ن ،عتقه بعد به يتبع الجناية متعلق بعين العبد،  .دين سيده على يكن لم إذا وذلك ،كاملة الدية العقل ذلك كان وا 

 لماذا؟
 طالب:......

يمنع مان ساراية العتاق؛ ألن العتاق بالتادبير حكماه حماك الوصاية، والادين ألن الدين يمنع من سراية العتق، الدين 
مقدم عليهاا، أماا إذا عتاق كاامال ؛ ألناه لام يكان علاى سايده ديان، فيكاون أهال أن تكاون ذمتاه مؤهلاة للحاوق الادين، 

ع وآخااذ ماان فيتبعااه المجنااي عليااه دينااا  عليااه، لماااذا ال يقااول المجنااي عليااه مااادام هااذا دياان فااي رقبتااه ال يباااع، يبااا
قيمته، اآلن السيد اآلن يكلف بشيء من جناية العبد؟ نعام، أكثار مان أن يسالمه كاامال ، ماا يكلاف أكثار مان ذلاك، 

 وبعتقه بموت سيده صارت ذمته، مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه.
ي الماادبر، مااا هااو فااي ، الماادبر، كاال المسااائل فااالمجااروح إلااى ساايده فأساالمه رجااال   جاارح إذا الماادبر فااي مالااك قااالو 

 فقال ،غيره ماال   يترك ولم ،دين وعليه سيده هلك ثم ،المجروح إلى سيده فأسلمه رجال   جرح إذاالرقيق في المدبر، 
اآلن عناادنا ديان متعلاق بعااين  ،ذلاك علاى أزيااد أناا :الادين صااحب وقااال ،الجارح صااحب إلااى نسالمه نحان :الورثاة

المقدم؟ المتعلق بعين التركة، لكن الدين المرسال إذا قاال: أناا أدفاع أكثار،  التركة، وهو الجناية، ودين مرسل أيهما
ال ماا يقادم؟ افترضانا أن شخصاا  ماات وعلياه دياون منهاا خمسامائة ألاف بارهن البيات، وسابعمائة ألاف  نعم، يقدم وا 

ا آخذه مرسلة، عرض على صاحب البيت الخمسمائة، قال: خذ البيت عن الخمسمائة، قال صاحب السبعمائة: أن
 بسبعمائة، من يقدم؟ نعم؟ 

 طالب:......
ن لام يقبال فالاذي يزياد أولاى، ومثلاه هناا  نعم يقدم األحظ للميت، يعرض على صاحب الرهن إن قبل فهو أولى، وا 
صاحب الجناية جنايته خمسمائة دينار، والديون األخرى ألف دينار، نعم، إذا قالوا: نقبله عن األلف هام أولاى باه 

ن كان دينه متعلق بعين التركة.من صاحب، ال  مجني عليه، وا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 يبقى.
 طالب:......



 المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع، المسألة عرض وطلب، يأخذه بسبعمائة.
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......

اال  غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه شوف ويش يقول اإلمام رحمه هللا، يقول: ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك م
 عاان ويحااط ،بااه أولااى فهااو شايئا   الغااريم زاد إذا إنااهإلاى صاااحب الجاارح، وقااال صاااحب الاادين: أناا أزيااد علااى ذلااك، 

 ديااة علااى الغااريم زاد مااا قاادر الاادين عليااه الااذي عاان ويحااط ،الجاارح ديااة علااى الغااريم زاد مااا قاادر الاادين عليااه الااذي
 .العبد يأخذ لم شيئا   يزد لم فإن ،الجرح

 يعني إذا لم يزد شيء فال شك أن المجني عليه أولى؛ ألن دينه متعلق بعين التركة.
اآلن فاااي صاااورة البيااات، رهااان البيااات بخمسااامائة، والاااديون األخااارى بسااابعمائة، لاااو قاااال صااااحب الااادين، صااااحب 

لبيات ال شاك أن الاراهن أولاى، السبعمائة أنا آخذ البيت بسبعمائة، قلنا: إنه ينظر في األحظ للميت، الغاريم؛ ألن ا
المرتهن، المرتهن أولى من غياره، لكان إذا زياد علياه، لاو زاد لاو قاال: بسابعمائة كاان أحاق باه؛ ألناه عناده مارجح، 
لكن إذا رفض أن يزيد، أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه، ال شك أنه مفرط، لو أن شاخص فاي 

ه بخمسمائة ألف، قاال صااحب الشافعة: أناا وهللا ماا يصالح إال بأربعمائاة، مسألة الشفعة، شريك باع شريكه نصيب
ن كااان أحااق ماان صاااحبه؛ ألن الفااوات حاصاال  ن كااان أحااق ماان صاااحبه، وا  يطاااع و إال مااا يطاااع؟ مااا يطاااع، وا 
حاصل، إما على المرتهن أو على الغرماء اآلخرين، الفوات حاصل حاصل، لو قلناا ماثال  أن هاذا لاه وجاه مارجح 

ين اآلخر لاه وجاه مارجح بالزياادة، فقلناا بالمحاصاة، قلناا بالمحاصاة، يأخاذ مان قيماة البيات بنسابة ديناه، وذاك والد
ال ما يتجه؛ ألن كل واحد منهما له وجه ترجيح.  يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه وا 

ن أكبار قادر ممكان يحصال لاه اآلن إذا انهدمت الذمة بالموت، أال يمكن أن يتنازل الادائن أو المارتهن أو غياره عا
ما يمكن أن يأخذه، يعني هال يمكان أن يقاول إنساان أناا فاالن مادين لاي بماائتين ألاف، ويعارض علياه مائاة ألاف، 
يقااول: ال، أنااا أبااي ذمتااه، نعاام، ساافه هااذا، ساافه، فكونااه يأخااذ البياات بساابعمائة ويبيعااه بخمساامائة وتساادد المااائتين، 

 يع بالكامل.يجيه من ماله ثالثمائة أفضل من أن يض
فإن لم يازد شايئا  لام يأخاذ العباد، حاط عان الغاريم،  ،الجرح دية على الغريم زاد ما قدر الدين عليه الذي عن ويحط
 فإن لم يزد شيئا  لم يأخذ العبد. ،الجرح دية على الغريم زاد ما قدر الدين عليه الذي عنيحط 

ة كام، كاام يطلبااه؟ كام قاادرت الجراحاة؟ نعاام؟ خلااوه إياش معنااى هاذا؟ اآلن عناادنا العباد قااوم بااألف، وصااحب الجراحاا
يأتي على جميع، بألف، والديون الدائن اآلخر ألف وخمسامائة، وقاال: أناا آخاذه باألف وخمسامائة، صااحب الادين 
المرسل، المطلق قال: أنا آخذه بخمسمائة، بألف وخمسمائة قدر دينه، والثااني قاال: ال، أناا ال أزياد علاى الجاراح، 

 ا زاد الغريم شيئا ، أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئا  فهو أولى به، يعني أولى بالعبد.يسلم لمن؟ إذ
 فإن لم يزد شيئا  لم يأخذ العبد. ،الجرح دية على الغريم زاد ما قدر الدين عليه الذي عنويحط 
 كيف؟



فاإن لام  ،الجارح دياة علاى الغاريم زاد ماا قادر ، من هو اللاي علياه الادين؟ السايد السايد،الدين عليه الذي عنويحط 
 يزد شيئا  لم يأخذ العبد.

ال ما فيه جديد، إياش معناى ويحاط إيش  معنى هذا الكالم؟ يعني هل هذا الكالم قدر زائد على ما شرحناه سابقا  وا 
ال قاادر الاادين كلااه؟ الاادين، الاادين المرساال، قلنااا:الغااريم زاد مااا قاادر الاادين عليااه الااذي عاان الاادين  ، قاادر مااا زاد، وا 

المرساال ألااف وخمساامائة، هاال نقااول إن الغااريم يحااط عنااه الخمساامائة التااي زادهااا صاااحب الاادين المرساال، نعاام، أو 
قدر ما زاد على دياة الجارح،  ،الجرح دية علىالخمسمائة كاملة، نعم؟ أو ألف وخمسمائة؟ يقول: قد ما زاد الغريم 

 خمسمائة، فإن لم يزد شيئا  لم يأخذ العبد.
 نى هذا الكالم؟ ألنه بيحط عن الغريم الخمسمائة، ثم ينظر في األلف الباقي نعم، كيف؟ألن إيش مع
 طالب:......

 ال، ما يعود لشيء، يعود للمجروح؟ وصاحب الدين الذي هو عينه إيش يجيب؟
 طالب:......

 ال، هو بيأخذ العبد باأللف والخمسمائة الذي له الدين، هو بيأخذ العبد هنا؟
 طالب:......

 آلن ما هو بيأخذ العبد، ما احنا نسلم له العبد بألف وخمسمائة؟ طيب.ا
 طالب:...... 

اآلن اللااااي، اتجهاااات المسااااألة اآلن، الااااذي سااااام العبااااد ألااااف وخمساااامائة، بدينااااه، نعاااام، يقااااال لااااه: خااااذ العبااااد وألااااف 
لجراحاة ألاف وخمسمائة، يدفع ألف وخمسمائة، نعم، والجراحاة تؤخاذ مان هاا األلاف والخمسامائة ويعطاى صااحب ا

 وخمسمائة نعم؟
 طالب:......

 والخمسمائة تبقى قيمة للعبد، نعم.
 طالب:......

 إي نعم إيه، ما يدفعه يطلبه ألف وخمس ويش لون بيدفع، هاه؟
 طالب:......

 هذا األصل نعم.
 طالب:......

 طيب وبعدين؟
 طالب:......

 تصير، تصير ألفين وخمس. ما يسلم ألف ثاني، من أين، ليش يسلم ألف، تصير ألفين وخمس
 طالب:......

 وألف، هو بيأخذ العبد باأللف والخمس اللي يطلبه، ويش تطلبونه زيادة بعد؟ ويش لون؟
 طالب:......



حصااال ديناااه كامااال بالعباااد ألاااف وخماااس، ماااا نقاااول يسااالمه العباااد فاااي مقابااال الااادين ألاااف وخماااس؟ خاااالص انتهاااى 
 اإلشكال.
ال األصل أنطالب:  ه لصاحب الجرح.يأخذ العبد له، وا 

إيه يصير بألفين وخمس، ما تصاير ألاف وخماس، يعناي يسالم الادين كامال ألاف وخماس، ماع االلاف اللاي بيسالمه 
 لصاحب الجرح.
 طالب:......

 ما يسوى ألف، هذاك رافضه بأكثر من ألف، صاحب الجرح.
 طالب:......

 إيه زاد خمس، ما زاد ألف وخمس.
 طالب:......

العبد ولن يزيد ريال واحد، وال أخذه بألف وخمس إال ألناه بيساتافي، ماا أخاذه ، ماا يساوى ويش هو؟ يرى أن قيمة 
براء ذمته يأخذ العبد.  أكثر من ألف، وصاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا: هذا من باب مصلحة المدين، وا 

 طالب:......
 وين؟ المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد.

 طالب:......
 من اللي يدفع؟

 ...طالب:...
 ما يدفع، هو يقول: زين أني دفعت ألفين وخمس، هو ما يسوى إال ألف كيف أدفع خمسمائة زيادة؟

 طالب:......
تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة، وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بألف وخماس إال إذا قلنا أنها 

 ع الدائن، كل بنسبته.كل يأخذ بنسبته، يتحاصان بينهم، صاحب المجني عليه م
 طالب:......

 ساويناه ألنه زاد، ومثلما قلنا في البيت البيت ما يسوى إال خمس، وواحد يطلبه سبع قال: ما نبيع بالسبع.
 طالب:......

 لكن السعي إلبراء ذمته أال يتجه أن يقال: إن البيت يسوى سبعمائة؟
 طالب:......

، تاارى التنظياار مطااابق مااع معنااا، التنظياار مطااابق فااي الاادين الااذي ويااش معنااى هااذا، ويااش معنااى هااذا الكااالم هنااا
 برهن، بعين العبد نعم.

 طالب:......
دين في ذمته، لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين، غير قابلة، غيار قابلاة، ديتاه علاى سايده، جراحتاه علاى سايده، 

 إال إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه.



 سايده هلاك ثام المجاروح إلاى سايده فأسالمه رجاال   جرح إذا المدبر في مالك قالالمسألة،  قال مالك، نعود إلى قراءة
 علاى أزيد أنا :الدين صاحب وقال ،الجرح صاحب إلى نسلمه نحن :الورثة فقال ،غيره ماال   يترك ولم ،دين وعليه
 ماا قدر الدين عليه الذي عن حطوي أولى بأي شيء؟ بالعبد، أولى به، ،به أولى فهو شيئا   الغريم زاد إذا إنه ،ذلك
 .العبد يأخذ لم شيئا   يزد لم فإن ،الجرح دية على الغريم زاد

 طالب:......
 هذا األصل، وقيمة العبد ألف، قال: أنا ما أزيد وال ريال عن اللي لي.

 طالب:......
 الدين نعم.

 طالب:......
 كيف ؟؟؟؟؟
 طالب:......

 هو مدين بألف وخمس والجناية، طيب.
 الب:......ط

 السيد مدين بجناية العبد؛ ألنها عليه.
 طالب:......

وألف وخمسمائة دين مرسال، قلناا:المجروح أولاى باه، كماا تقادم، وقاال الادين صااحب الادين المرسال: أناا أزياد، أناا 
ديني ألف وخمسمائة، يكفيني دين، قيل لصاحب الجناية: تأخذه بألف وخمس، مثل سوم صاحبك، أنات أولاى باه 

أخذه بألف وخمس، ويدفع خمسمائة لصاحب الدين، فيحط عناه فاي هاذه الصاورة خمسامائة، إن أخاذه المجناي  إن
 عليه بألف وخمسمائة، يحط من دين السيد خمسمائة.

 طالب:......
 إيه يحط منه الخمسمائة الزائدة، هذه ما فيها إشكال، لكن الكالم على العكس إذا أخذه الزائد.

زائد يا شيخ دفع عن السيد خمسمائة إذا سدلم العبدد للمجندي عليده صدار فدي ذمدة  السديد طالب: واآلن يأخذ ال
ألف وخمسمائة لصاحب؟؟؟؟ لكن لما أخذه ؟؟؟ صار اآلن في ذمة السيد ألف فقد  للمجندي عليده، سدق  عنده 

 خمسائة، ألفين وخمسمائة، وصل المجموع ألفين وخمسمائة.
 مة العبد ألف وخمس بقي ألف.نعم المجموع ألفين وخمسمائة، وسقطت قي

ما للدائن؟  طالب: بقي عليه ألف هي في الحالتين ما يبقى عليه شيء، إما للمجروح وا 
ما للدائن نعم، المدين، نعم.  وا 

 طالب: فإذا كان إذا أخذ المجروح ؟؟؟؟ العبد أصبح عليه خمسمائة ريال، تدفع لصاحب الجرح ؟؟؟؟
و يأخاااذ المجناااي علياااه باااألف وخماااس احنلااات المساااألة ساااقط مااان ديناااه هاااذا واضاااح، هاااذا ماااا فياااه أدناااى إشاااكال، لااا

 خمسمائة.
 طالب: في ؟؟؟؟ بين الورثة وصاحب الدين، ؟؟؟؟؟ وقال أنا أزيد.



 طيب، وقال: أنا با أزيد با أدفع زيادة.
 طالب:.........

 لكن هو ويش استفاد، ويش استفاد؟ 
 طالب: أنه أخذ العبد.

 زيادة خمسمائة، ويدفع بعد ألف.آخذا  العبد بزيادة، بزيادة 
 طالب:......

 العبد ما يسوى غال ألف، وزيادة خمسمائة من أجل أن يظفر بشيء من دينه.
طالب: أحسن هللا إليك يا شيخ؟؟؟؟ قدر ما زاد الغريم علدى ديدة الجدراح ألن األلدف والخمسدمائة كلهدا، قددر وال 

 يعني هو يمكن يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به؟؟؟؟
 يأخاذ لام شايئا   يازد لام فاإن ،الجارح دياة علاى، كام زاد؟ زاد خمسامائة الغريم زاد ما قدر الدين عليه الذي عن ويحط
 .العبد

 طالب:...... 
 إيه ألنه إذا لم يزد شيئا  فالمجني عليه أولى به منه، نعم، لم يأخذ العبد، لكن الكالم، فيها شيء من االضطراب.

 ناك العبد، من الواقع أن العبد هو؟؟؟؟طالب: هناك ألف وخمسمائة وه
هو في مقابل األلف وخمسمائة، نعم، فكيف يلزم بدفع ألف ثانية؟ خسران من كل وجه هاذا، اآلن هاو العباد قلناا: 
أنه ما يستحق أكثر من ألف، والجراحة باألف، والادين ألاف وخمسامائة، قاال الادائن: العباد وال القطيعاة نأخاذ العباد 

تسعمائة أو ثمانمائة عن ألف وخمس أحسن من ال شيء، ثم نقول له: ادفع للمجني عليه ألف، ونبيعه بألف أو ب
 ال، هذا ظلم ذا.
 طالب:......

 هاه، كما لو أخذه بألف ذهب حق الثاني، موثق، قلنا: التوثقة ال شك أن لها، لكن أيضا  عورضت، عورضت.
 طالب:......

لف؟ ويااش مارد التقادير باألف، أو البياات بخمسامائة ألاف؟ ماا هااي إياه لكان عورضات؛ ألناه ويااش معناى التقادير باأ
مسااألة عاارض وطلااب، هااذا قااال: بخمساامائة مااا أزيااد، قااال الثاااني: بساابعمائة: أكيااد أنااه يسااوى ساابعمائة، فااي هااذا 
الظرف الذي يعيشاونه يساوى سابعمائة؛ ألن قيماة السالع تختلاف بااختالف الظاروف، ذلحاين أنات بإمكاناك تشاتري 

 بألف، والثاني ما تشتريه وال بخمسمائة؛ ألن بينك وبينه شيء.كتاب من شخص 
 طالب:......

 من اللي يبيعه؟
 طالب:......

 ما يجيب أكثر من خمسمائة.
 طالب:......



بيسومه بمليون، وال يروح عليه الخمسمائة يمكن، ما شفت معاامالت النااس وياش يساوون فاي وفااء الاديون؟ يأخاذ 
 ن يقنع بثالثمائة.اللي يجيه، أبدا  أبو مليو 

 طالب:......
ال على هذا، لكن ينظر إلى األحظ بالنسبة للميت.  المسألة ضايعة ضايعة على هذا وا 

 ولاه جارح إذا المادبر فاي مالاك قاال ،يفتدياه أن سايده فاأبى ماال ولاه جارح ماال وله جرح إذا المدبر في مالك قالو 
 وفااء فياه كاان فاإن وفااء فياه كاان فاإن ،جرحاه دياة فاي برالماد ماال يأخذ المجروح فإن ،يفتديه أن سيده فأبى مال

ن ،سيده إلى المدبر ورد ،جرحه دية المجروح استوفى  المدبر واستعمل ،جرحه دية من اقتضاه وفاء فيه يكن لم وا 
 .جرحه دية من له بقي ماب

كاناات الااف نعاام يأخااذ  يأخااذ المااال، الماادبر لااه ساابعمائة، والجراحااة بااألف، إذا كاناات ساابعمائة انتهااى اإلشااكال، إذا
 السبعمائة ويستعمله بمقدار الثالثمائة، وهذه واضحة.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
السيد عنده حلول، له أن يضربه، له أن يؤدبه، له أن يحرمه، كالولد، إذا أراد اإلضرار بولده ويش سوى له، أقول 

لحااال الشااارعي؛ ألن هاااذا ملاااك، بإمكاناااه أن ياااأبق يشااارد السااايد، العباااد لاااه، أقاااول: بياااده أماااور كثيااارة، المساااألة فيهاااا ا
ويتركه، ويفوت عليه، له أن يقتل نفسه، يفوت عليه، المقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تنظر في مثل 

 هذا.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :الولد أم جراح في جاء ما باب
 عقدل يكدون  أن إال ،مالده فدي سديدها علدى نضدام الجدرح ذلدك عقدل إن :تجرح الولد أم فيرحمه هللا  مالك قال
 الوليدة أو العبد رب أن وذلك ،قيمتها من أكثر يخرج أن سيدها على فليس ،الولد أم قيمة من أكثر الجرح ذلك
ن ،ذلددك مددن أكثددر عليدده فلدديس ،منهمددا واحددد أصددابه بجددرح وليدتدده أو غالمدده أسددلم إذا  لددم فددإذا ،العقددل كثددر وا 

 فلديس ،أسدلمها فكأنده قيمتهدا أخدرج إذا فإنده ،السدنة مدن ذلدك فدي مضدى لمدا مهايسل أن الولد أم سيد يستطع
 .قيمتها من أكثر جنايتها من يحمل أن عليه وليس ،سمعت ما أحسن وهذا ،ذلك من أكثر عليه

 :الولد أم جراح في جاء ما بابيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 
 الولد هي التي تجرح كالسابق المدبر.وعرفنا أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، فأم 

 علاى ضاامن الجارح ذلاك عقال إن :، أو تجني على إنسان أو حياوان مملاوك، أو ماالتجرح الولد أم في مالك قال
ضامن يعني مضمون، اسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، كما أن العكاس وارد أيضاا ، اسام  ،ماله في سيدها

لفاعل، عيشة راضية يعني مرضية، مستورا  يعني ساترا ، ويأتي المصدر ويراد به اسم المفعول يأتي ويراد به اسم ا
 الفاعل، ويأتي المصدر أيضا  ويراد به اسم المفعول، وهذه األمور تتقارض يعني ينوب بعضها عن بعض.



 مان أكثر ،دالول أم قيمة من أكثر الجرح ذلك عقل يكون  أن إال إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله،
يعني قيمتها ألف والجراحة ألف وخمسمائة يعني يقاال: ادفاع ألاف وخمسامائة، طياب أم الولاد تعتاق  ،الولد أم قيمة

ال مااا يعتااق؟ إذا مااات  بمااوت ساايدها، والماادبر يعتااق بمااوت ساايده، فااإذا جنااى قباال مااوت ساايده يعتااق بمااوت ساايده وا 
ال ال ؟ مثلاه إذا عتقات بمعناى أناه ماات سايدها قبال أن يادفع المبلاغ سيده يعتق ويكون دينا  علياه، أم الولاد كاذلك وا 

 تعتق ويكون دينا  عليها.
اآلن جنااى العبااد بجنايااة أكثاار ماان قيمتااه، وهااو ماادبر، قااال الساايد: خااذوه، مااا لنااا بااه الزم، مااا عناادنا اسااتعداد ناادفع 

أثر التدبير، وأثار الاوالدة بعاد أكثر من ثمنه، أو أم الولد جنت فقال سيدها: خذها، يعني المجني عليه، فهل يبقى 
 أن ينتقل الملك من المالك األصلي إلى المجني عليه أو ال يبقى؟

 طالب: يبقى.
 يبقى؟ يعني في المدبر يقول: إذا عتق يبقى دينا  في ذمته، أو يستخدمه بمقدار الجناية.

ساااتعملها ماااثال  جنايتهاااا باااألف يقاااول: وكاااذلك أم الولاااد يساااتقدمها مااادة تناساااب أجرتهاااا أجااارة هاااذه المااادة جنايتهاااا، ي
وخمسمائة مثال ، وقيمتها ألف، ورفض السيد أن يدفع األلاف وخمسامائة وسالمها للمجناي علياه، يجعال هاذه األلاف 
والخمسمائة نعم في مقابل الخدمة؛ ألن أم الولد يعتقها ولدها، وعلى القول بجواز بيع أمهات األوالد؛ ألن المسألة 

بيااع أمهااات األوالد يملكهااا الثاااني وال تعتااق بمااوت ساايدها األول؛ ألنااه ال فاارق بااين أن خالفيااة، علااى القااول بجااواز 
 تباع من قبل السيد أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها.

؛ ألناه ال يجماع قيمتهاا مان أكثار يخارج أن سيدها على فليس إال أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد
 واحااد أصااابه بجاارح وليدتااه أو غالمااه أساالم إذا الولياادة أو العبااد رب أن وذلااك ،، بااين غاارمينعليااه بااين مصاايبتين

ن ،ذلك من أكثر عليه فليس ،ذلك من أكثر عليه فليس ،منهما ن ،العقل كثر وا   سايد يساتطع لام فاإذا العقل كثر وا 
 قيمتهاا أخارج إذا فإناه ،السانة مان ذلاك فاي مضاى لماا يسالمها أن الولاد أم سايد يساتطع لام فاإذا يسالمها أن الولد أم

 .أسلمها فكأنه
إذا قال: وهللا أنا ال أستطيع أن أسلمك األمة؛ ألنها أم ولدي، وماذا يكون مصير ولدي؟ وهي ما تسوى إال ألف، 

ال ال؟  أنا أعطيك ألف، ويروح عليك الخمس، كأنه حينئذ أسلمها، واضح معنى الكالم وا 
ذا دفع القيمة التي تستحقها، قومناها باألف، والجناياة ألاف وخمسامائة، إذا سالم يقول: إذا سلم قيمته كأنه سلمه، فإ

 األلف كأنه أسلمها.
 يقول: 
إيااش معنااى هااذا؟ ماان بيااع ماان منااع بيااع  ،الساانة ماان ذلااك فااي مضااى لمااا يساالمها أن الولااد أم ساايد يسااتطع لاام فااإذا

يعناي الضارر يكاون علاى السايد أو  ،ذلك من رأكث عليه فليس أمهات األوالد، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها،
علاى المجنااي عليااه، أو يشاتركان فااي الضاارر؟ نعام، همااا مشااتركان فاي الضاارر، المجنااي علياه راح عليااه ماان ديااة 
الجنايااة الثلااث، والساايد ضاااع عليااه الثلثااان، ضاااع عليااه قيمتهااا ألااف، لااو قاادرنا الجنايااة بااألف وخمساامائة وقيمتهااا 

 ه الثلث، وذهب على السيد الثلثين، أو الثلثان.ألف، فذهب على المجني علي



عرفنااا أنااه عنااد ماان يجيااز بيااع أمهااات األوالد،  ،ذلااك ماان أكثاار عليااه فلاايس فإنااه إذا أخاارج قيمتهااا فكأنااه أساالمها،
والخاالف معااروف قااديم بااين الصااحابة، نعام، الخااالف بااين الصااحابة معااروف، الاذي يجيااز ذلااك هاال يساالمها غلااى 

نعم؟ كما لو كانت أمة ليست أم ولد، مادام يجاوز بيعهاا لاه أن يسالمها إلاى المجناي علياه  المجني عليه ليسترقها؟
 ليسترقها، ما دام يجوز له بيعها، ويخرجها من ملكه بالبيع، تخرج من ملكه بالجناية، كما لو لم تكن أم ولد.

لااه أن ياادفع الماادبر فااي وماان يجيااز بيااع الماادبر يجعاال حكمااه حكاام الوصااية لااه أن يغياار فيااه مااا شاااء أيضااا  يجيااز 
مقابل الجناية، ليسترقها، والذي ال يجيز بيع أم الولد وال المدبر يقول: يسلمها لتخدم في لتخدم المجني عليه بقدر 

 جنايتها، وكذلك المدبر.
 مان يحمال أن علياه ولايس ،سامعت ما أحسن وهذا ،ذلك من أكثر عليه فليس فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها،

 .قيمتها من أكثر اجنايته
وهذا معروف أنه ال يجمع له بين المصيبتين، إخراج العبد مان  .قيمتها من أكثر جنايتها من يحمل أن عليه ليس

 يده والزيادة على ذلك.
الشاارح قااال شاايء بالنساابة للساانة؟ لمااا مضااى فااي ذلااك ماان الساانة، أنااه يجااب عليااه فااداءها، فااداءها بقاادر قيمتهااا ال 

قال: يجب علي قيمتها، لكن أنا ما عندي شيء، ما عندي شايء، كياف يصانع؟ يخادمها،  أكثر من ذلك، لكن لو
 تكون بالخدمة، فإذا عتقت تعلق الدين بذمتها، كالمدبر.

 كم باقي على اإلقامة؟
 ….طالب:

إيه لكن هل ملكه، ال شاك أن ملكاه يفاوت علياه شايء مان خدماة سايده، يعناي مثال االستساعاء ماثال ، إذا قيال إناه 
مثال ، وقيل لاه: اذهاب عان عمال تسادد باه، هاذا مثال الخدماة، مثال خدماة المجناي علياه، يعناي ال فارق باين  يملك

 كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه، قلنا: إن له أن يخيره بين أن يعمل عنده أو عند غيره.
 

 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1الحدود ) كتاب  – الموطأشرح: 

 باب: ما جاء في الرجم
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

  بسم هللا الرحمن الرحيم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 ضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحا
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب الحدود

 باب: ما جاء في الرجم
صدلى - هللا رسدول إلدى اليهدود جداءت: "قدال أنده -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثنا

 مددا)) :-صددلى هللا عليده وسددلم- هللا رسدول لهددم فقدال ،زنيددا وامدرأة مددنهم رجدال   أن لدده فدذكروا -هللا عليده وسددلم
: -رضدي هللا عنده- سدالم بدن هللا عبدد فقدال ،ويجلددون  نفضدحهم :فقالوا ؟((الرجم شأن في التوراة في تجدون 
 بعددها ومدا قبلهدا مدا قدرأ ثدم ،الدرجم آيدة علدى يدده أحددهم فوضدع ،فنشروها بالتوراة فأتوا ،الرجم فيها إن كذبتم
 ،الدرجم آيدة فيهدا محمدد يدا صددق :فقدالوا ،الدرجم آية فيها فإذا يده فرفع ،يدك عارف :سالم بن هللا عبد له فقال
 فرأيددت: "-رضددي هللا عنهمددا- عمددر بدن هللا عبددد فقددال، فرجمددا -صددلى هللا عليده وسددلم- هللا رسددول بهمددا فدأمر
 ".الحجارة يقيها المرأة على يحني الرجل
 .عليه لحجارةا تقع حتى عليها يكب يحني يعني: -رحمه هللا- مالك قال

 أبدي إلدى جداء أسدلم مدن رجدال   أن المسديب بدن سعيد عن سعيد بن يحيى عن -رحمه هللا تعالى- مالك حدثني
  ...فقال ،زنى خراآل إن :له فقال -رضي هللا عنه- الصديق بكر

 إن األخر بالقصر.
 أبو له فقال ،ال :فقال ؟غيري  ألحد هذا ذكرت هل: -رضي هللا عنه- بكر أبو لهفقال له: إن األخر زنى، فقال 

 بدن عمدر أتدى حتدى نفسده تقدرره فلدم ،عبداده عدن التوبدة يقبدل هللا فدإن ،هللا بسدتر واسدتتر ،هللا إلدى فتدب :بكر
 تقدرره فلدم ،بكدر أبدو لده قدال مدا مثدل عمدر له فقال ،بكر ألبي قال ما مثل له فقال ،-رضي هللا عنه- الخطاب
 عنده فدأعر  :سدعيد فقدال ،زندى األخدر إن :لده فقدال -عليده وسدلمصلى هللا - هللا رسول إلى جاء حتى نفسه
 حتدى ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عنه يعر  ذلك كل ،مرات ثالث -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 يدا :فقدالوا ؟((جندة بده أم أيشدتكي)) :فقدال ،أهلده إلدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول بعدث عليه أكثر إذا



 يدا ثيدب بدل :فقدالوا ؟((ثيدب أم أبكدر)) :-صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول فقال ،لصحيح إنه وهللا ،هللا رسول
 .فرجم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر ،هللا رسول
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني: قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 فحددثت :سدعيد بدن يحيدى قدال ((لدك خيدرا   لكدان بردائدك سدترته لو هزال يا)) :هزال :له يقال مأسل من لرجل قال
 .حق الحديث وهذا ،جدي هزال :يزيد فقال األسلمي هزال بن نعيم بن يزيد فيه مجلس في الحديث بهذا

صلى هللا عليه - هللا رسول عهد على بالزنا نفسه على اعترف رجال   أن أخبره أنه شهاب ابن عن مالك حدثني
 .فرجم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر ،مرات أربع نفسه على وشهد ،-وسلم
 .نفسه على باعترافه الرجل يؤخذ ذلك أجل فمن :شهاب ابن قال

 أن أخبدره أنده مليكدة أبدي بدن هللا عبدد عدن طلحدة بدن زيدد أبيده عدن طلحة بن زيد بن يعقوب عن مالك حدثني
صدلى - هللا رسول لها فقال ،حامل وهي زنت أنها فأخبرته -صلى هللا عليه وسلم- هللا سولر  إلى جاءت امرأة

 :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول لهدا فقدال ،جاءته وضعت فلما ((تضعي حتى اذهبي)) :-هللا عليه وسلم
 فدأمر جداءت ثدم ،فاسدتودعته :قال ((فاستودعيه اذهبي)) :فقال ،جاءته أرضعته فلما ((ترضعيه حتى اذهبي))
 .فرجمت بها

 خالدد بدن وزيدد هريدرة أبدي عدن مسدعود بدن عتبدة بدن هللا عبدد بدن هللا عبيدد عدن شدهاب ابدن عن مالك حدثني
 هللا رسدول يدا :أحددهما فقدال ،-صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول إلى اختصما رجلين أن أخبراه أنهما الجهني
 أن في لي وأذن ،هللا بكتاب بيننا فاق  هللا رسول يا أجل :-هماأفقه وهو- اآلخر وقال ،هللا بكتاب بيننا اق 
 فافتدديت الدرجم ابندي علدى أن فأخبرني ،بامرأته فزنى هذا على عسيفا   كان ابني إن :فقال ((تكلم)) :قال ؟أتكلم
 ،عدام وتغريدب ،مائدة جلدد ابندي علدى مدا أن فدأخبروني العلدم أهدل سدألت إندي ثدم ،لدي وبجاريدة شاة بمائة منه

 ألقضدين بيدده نفسدي والدذي أمدا)) :-صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول فقال ،امرأته على الرجم أنما وأخبروني
 يدأتي أن األسدلمي أنيسدا   وأمر ،عاما   وغربه ،مائة ابنه وجلد ((عليك فرد وجاريتك غنمك أما ،هللا بكتاب بينكما
 .فرجمها فاعترفت ،رجمها اعترفت فإن ،اآلخر امرأة
 .األجير :والعسيف: -رحمه هللا- كمال قال

رضدي - عبدادة بدن سدعد أن -رضدي هللا عنده- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك حدثني
 آتدي حتدى أأمهلده رجدال   امرأتدي مدع وجددت أندي لدو أرأيدت :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا لرسول قال -هللا عنه
 .((نعم)) :-ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول فقال ؟شهداء بأربعة
رضي هللا - عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني
 زندى مدن علدى حدق هللا كتداب فدي الدرجم: "يقدول -رضي هللا عنده- الخطاب بن عمر سمعت :قال أنه -عنهما
 ...أحصن إذاف ،والنساء الرجال من

 إذا أحصن، أذا أحصن.
 أحسن هللا إليك.



 أو ،الحبددل كدان أو ،البيندة قامددت إذا، أحصدن إذا والنسداء الرجددال مدن زندى مددن علدى حدق هللا كتدداب فدي الدرجم
 ".االعتراف
 رجدل أتداه الخطداب بدن عمدر أن الليثدي واقدد أبدي عدن يسدار بدن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 إلدى الليثدي واقدد أبدا -رضدي هللا عنده- الخطداب بدن عمر فبعث ،رجال   امرأته مع وجد أنه له فذكر بالشام وهو
 أنها وأخبرها ،الخطاب بن لعمر زوجها قال الذي لها فذكر ،حولها نسوة وعندها فأتاها ،ذلك عن يسألها امرأته

 .رجمتف عمر بها فأمر ،االعتراف على وتمت ،تنزع أن فأبت ،لتنزع ذلك أشباه يلقنها وجعل ،بقوله تؤخذ ال
 مندى من الخطاب بن عمر صدر لما :يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك نيحدث
 اللهدم: فقدال ،السدماء إلدى يديده مدد ثدم ،واسدتلقى رداءه عليهدا طدرح ثدم ،بطحداء كومدة كدوم ثدم ،بداألبطح أناخ
 فخطدب المديندة مقدد ثدم ،مفدرط وال مضديع غيدر إليدك فاقبضدني ،رعيتدي وانتشدرت ،قدوتي وضعفت ،سني كبرت
 تضدلوا أن إال ،الواضدحة علدى وتدركتم ،الفدرائ  لكدم وفرضدت ،السدنن لكدم سدنت قدد النداس أيها :فقال ،الناس
 يقدول أن ،الدرجم آيدة عدن تهلكدوا أن إيداكم :قدال ثدم ،األخدرى  علدى يديده بإحددى وضدرب ،وشماال   يمينا   بالناس
 لدوال بيدده نفسي والذي ،ورجمنا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رجم فقد ،هللا كتاب في حدين نجد ال :قائل
 قدد فإندا "ألبتدة فارجموهمدا والشديخة الشديخ" :لكتبتها تعالى هللا كتاب في الخطاب بن عمر زاد :الناس يقول أن

 .قرأناها
- عمدر قتدل حتدى الحجدة ذو انسدلخ فمدا :المسيب بن سعيد قال :سعيد بن يحيى قال: -رحمه هللا- مالك قال

 .-هللا رحمه
 .لبتةأ فارجموهما والثيبة الثيب يعني والشيخة الشيخ :قوله :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال

 لده فقدال ،تدرجم أن بهدا فدأمر ،أشدهر سدتة في ولدت قد بامرأة أتي عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك وحدثني
}َوَحْمُلدُه  :كتابده فدي يقدول -وتعدالى تبدارك- هللا إن ،عليهدا ذلدك لديس :-رضدي هللا عنده- طالدب أبي بن علي

}َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحدْوَلْيِن َكداِمَلْيِن ِلَمدْن َأَراَد : وقال [( سورة األحقاف49)] َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهر ا{

َضاَعَة{  عفان بن عثمان فبعث ،عليها رجم فال ،أشهر ستة يكون  فالحمل [( سورة البقرة055)] َأن ُيِتمَّ الرَّ
 .رجمت قد فوجدها أثرها في

 لدم أو أحصدن ،الدرجم عليده :شهاب ابن فقال ،لوط قوم عمل يعمل الذي عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني
 .يحصن

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 أما بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب الحدود



الكتاب مضى تعريفه مرارا ، وأناه مصادر كتاب يكتاب كتاباا  وكتاباة وكتباا ، والحادود جماع حاد، والماراد بهاا ماا يمناع 
ويفصل ويحجز بين شيئين، والحدود المشروعة لتمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي حاددت لهاا، الحاد الماراد 
باااه القااادر المحااادد شااارعا  المرتاااب علاااى معصاااية، لتمناااع مااان الوقاااوع فيهاااا، أو مااان المعااااودة إليهاااا ممااان وقاااع فيهاااا، 
فالحدود إنما شرعت لردع الجاني والعتبار غيره به؛ لئال يقع في مثل ما وقع فيه، والحدود المقدرة الزنا، والسرقة، 

 والقذف، والخمر، والردة، والسرقة. 
 والسرقة، والشرب، والردة. الزنا، والقذف به،
 طالب: اللواط.

 اللواط ملحق، نعم؟
 طالب:......

ال قصاص؟  حد وا 
 طالب: قصاص.
 قصاص هذا.
 طالب:...... 
 قطع الطريق. 
 طالب:...... 

 الساحر مرتد، نعم؟
 طالب: التعزير.

 ال، التعزير غير الحد، التعزير قسيم وليس بقسم.
ي ثبتات فيهاا الحادود ال شاك أنهاا رتبات علاى جارائم تعاد مان كباائر الاذنوب عناد هذه العقوبات المقدرة المحاددة التا

أهل العلم؛ ألن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بدخول النار في اآلخرة، وحرمان 
 الجنة، أو جاء في حقه اللعن، وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم.

 نا.ثم بدأ بحد الز 
 باب: ما جاء في الرجم

وهااو الحااد األغلااظ فااي جريمااة الزنااا؛ ألن الزانااي ال يخلااو إمااا أن يكااون محصاانا  فحااده الاارجم ثيبااا ، أو يكااون بكاارا  
 فيكون حده الجلد مع التغريب.
))خذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لهن سبيال ، الثياب بالثياب جلاد مائاة والارجم، في حديث عبادة بن الصامت 

ذا زناا  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة((و  فاإذا زناا المحصان وهاو مان وطاأ فاي نكااح صاحيح فاإن حاده الارجم، وا 
فاال يسامى  -نساأل هللا العافياة-غير المحصن وهو من لم يطأ في نكاح صاحيح، ولاو وطائ بنكااح فاساد أو بزناا 

صاحيح هاذا ثياب، ولاو طلاق مان ليلتاه،  ثيب، إنما يقال له: بكار، ساواء  كاان رجال أو امارأة، أماا مان وطائ بنكااح
 نعم؟

 طالب: .......الثيب بالثيبث.....



 جلد مائة والرجم إيه.
 طالب:......

 بيجي الكالم فيه، نعم؟
 طالب:......

ال، ال ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بثيب، ولو ط لقت قبل الدخول ليست بثياب، إنماا 
 صحيح. الثيب من وطئ بنكاح

 طالب:......
ال فحادود هللا جااء فيهاا ال تعتادوها وال تقربوهاا، فاال  أشمل نعم، هذا اصطالح عند أهل العلم، اصطالح خاص، وا 
تتعادى الحادود وال تقاارب، فماا أمار بااه ال يتعادى، وماا نهااي عناه ال يقارب، وهااي أعام مان أن تكااون مقادرة أو غياار 

لمقدرة، في مقابل التعزيرات، وفي مقابل ما ال حد فيه وال عقوباة لاه فياه مقدرة، لكن يراد بها في مثل هذا الكتاب ا
 في الدنيا.

 باب: ما جاء في الرجم
أي فاااي حكماااه، والااارجم الماااراد باااه رجااام الزاناااي المحصااان بالحجاااارة حتاااى يماااوت، والحااادود إنماااا شااارعت لمصاااالح 

ذه الحدود لما وجد ما ياردع النااس عان عظيمة؛ لتطهير المجتمعات اإلسالمية من هذه القاذورات، فلو لم تشرع ه
مقارفتها، وال اشترك الناس المسلمون وغيرهم، والحيواناات فاي اقتاراف هاذه الجارائم وهاذه القااذورات، وماا يرماى باه 
اإلسالم بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجية ومن الوحشية هذا يقوله المغرضون، دعاة اإلباحية، الذين يساعون 

ال فمن الذي يردع؟ يعني إذا كان في قول هللا في األرض الفساد،  -ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهم، وا 
ويقولااون: إن القتاال وحشااية، متااى يرتاادع  [( سددورة البقددرة119)]}َوَلُكددْم ِفددي اْلِقَصدداِص َحَيدداٌة{ : -جاال وعااال

إال الحازم، والمنااداة بالساتر المطلاق  القاتال إذا لام يقتال؟ ومتاى يرتادع غياره إذا لام يقتال الجااني؟ النااس ال ياردعهم
وجااء أيضاا   ))مان ساتر مسالما  ساتره هللا((كما يقول بعضهم، نعم جاء في الحديث الصاحيح الساتر علاى المسالم: 

عن ماعز ليستتر بستر هللا، لكن هذا فاي حاق مان؟ فاي حاق مان حصالت  -صلى هللا عليه وسلم-إعراض النبي 
رأ علااى حاادود هللا، واسااتمرأ المعاصااي، أو انتشاارت هااذه الجاارائم فااي مجتمااع ماان منااه الهفااوة أو الزلااة، أمااا ماان اجتاا

المجتمعات ال يردعها إال إقامة شرع هللا، إقامة الحدود بعزم وحزم وجد، ولذا ال يجوز للسالطان أن يعفاو إذا بلغاه 
ف هااذا ال شااك أنااه الحااد، فااإن عفااا فااال عفااا هللا عنااه، وماان ينااادي بالسااتر المطلااق لجميااع الناااس، وجميااع األصاانا

لغااء لحادود هللا  ال فلمااذا شارعت الحادود؟ إال للقضااء علاى هاذه الجارائم، تقاام -جال وعاال-توطئة لإلباحية، وا  ، وا 
الحدود ومع ذلك يقع ما يقع، فكيف بما لاو عطلات الحادود؟ كياف ياأمن النااس علاى أنفساهم وعلاى أماوالهم وعلاى 

 أعراضهم إذا عطلت هذه الحدود؟
شاارع تشااريع هااذه الحاادود بهااذه القااوة وبهااذه الصاارامة، وال شااك أن األمااور تختلااف ماان شااخص إلااى فماان محاساان ال

شخص، هذه الحدود تدرأ بالشبهات، تختلف من شخص إلى شاخص، ومان مجتماع إلاى مجتماع، فالشاخص الاذي 
ياه مان اطلاع، تقع منه الهفوة والزلة ويتوب، ويستتر بستر هللا، هذا ال يبحاث عناه، حتاى لاو اطلاع علياه، اطلاع عل

لكن أصحاب الجارائم، وأربااب  ))من ستر مسلما  في الدنيا ستره هللا في الدنيا واآلخرة((وستر عليه يكون مأجورا ، 



المنكرات والسوابق مثل هؤالء ال يجوز الستر عليهم بحال، وكذا لو انتشرت الفواحش في بلد من البلدان ال يساتر 
))إذا شارب فاجلادوه، بعزم وحزم، ولذا جاء قتل الشارب في المرة الرابعاة، على أحد، بل ال بد من أن يؤخذ الناس 

وماان أهال العلاام ماان يارى أنااه منسااوخ  ))اقتلااوه((ثام فااي الرابعااة قاال:  ثام إذا شاارب فاجلاادوه، ثام إذا شاارب فاجلاادوه((
ابان تيمياة  الحد، ومنهم من يرى أنه محكام، فقتال المادمن شارعي، ومانهم مان يارى أناه تعزيار كقاول شايخ اإلساالم

وابن القيم، يقول: تعزير إذا استشرى الشرب في بلد من البلدان، ولام ياردع النااس الحاد يقتال الشاارب حتاى يرتادع 
 الناس، وهللا المستعان.

صدلى هللا عليده - هللا رسدول إلدى اليهدود جداءت: "قدال أنده عمدر بدن هللا عبدد عدن نافع عن مالك حدثنا"يقاول: 
 فدي تجددون  مدا)) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول لهدم فقدال ،زنيا وامرأة منهم رجال   أن له فذكروا -وسلم
 هللا رسدول لهدم فقدال"رجل وامرأة زنيا، والسياق يدل على أنهما إيش؟ أنهما محصانان  "؟((الرجم شأن في التوراة

ار مخااطبون بفاروع هذا يدل علاى أن الكفا "؟((الرجم شأن في التوراة في تجدون  ما)) :-صلى هللا عليه وسلم-
ذا تحااكموا إلاى الحااكم المسالم هاو مخيار باين أن يحكام  الشريعة، ويجري عليهم حكم اإلسالم إذا تحاكموا إليناا، وا 

 بينهم أو أن يعرض عنهم.
 نفضدحهم :فقدالوا ؟((الدرجم شدأن فدي التدوراة فدي تجددون  مدا)) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول لهم فقال"

ي رجاام فااي التااوراة، فيااه يفضااحون، نفضااحهم ويجلاادون، يطاااف بهاام فااي األسااواق، وتااذكر يعنااي مااا فاا "ويجلدددون 
 في بعض الطرق ما يدل على أنهم يسودون، تسود وجوههم. "ثم يجلدون"معايبهم، ويقال: إنهم زنوا، وال رجم 

 بدالتوراة فدأتوا ،الدرجم فيهدا إن كدذبتم :-وقاد كاان يهودياا  ثام أسالم- سدالم بن هللا عبد فقال "نفضحهم ويجلدون،
-يعني في التوراة، فالرجم ما توطأت عليه الشريعة اإلسالمية ماع شاريعة موساى  ،الرجم فيها إن كذبتم "فنشروها

قااد يقااول قائاال: إن الااذي نفااى وجااود الاارجم فااي التااوراة اعتمااد علااى نسااخة  "فددأتوا بددالتوراة فنشددروها" -عليااه السااالم
اعتمد علاى األصال أن الارجم موجاود فاي النساخ الموثقاة الصاحيحة،  محرفة، مسحت منها آية الرجم، والذي أثبت

ن كااان فيهااا تحريااف فااي مسااائل أخاارى؛ ألن التحريااف قااديم عنااد اليهااود وعنااد النصااارى؛ ألنهاام اسااتحفظوا علااى  وا 
الكتابين فما حفظاوا، حرفاوا وصاحفوا وزادوا ونقصاوا، وكتابناا محفاوو، تكفال هللا بحفظاه فلام يحصال لاه شايء إلاى 

 الساعة. قيام
 يدده أحددهم فوضدع"يعناي بساطوها وفتحوهاا وقلباوا فاي صافحاتها  "كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بدالتوراة فنشدروها"

 اسمه: "عبد هللا بن صوريا" كما في الصحيحين، وضع يده على آية الرجم. "الرجم آية على
 صددق :فقدالوا ،الرجم آية فيها فإذا يده فعفر  ،يدك ارفع :سالم بن هللا عبد له فقال، بعدها وما قبلها ما قرأ ثم"
 صدقوه بعد إيش؟ بعد أن فضحهم، بعد أن اطلع على الحقيقة. "الرجم آية فيها محمد يا
ألنهام  -علياه الصاالة والساالم-ألنهام جااءوا إلاى النباي  "فرجمدا -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول بهما فأمر"

نبي الرحمة، فقالوا: لعل محمدا  يأتي بشرع أخف من الارجم، يكتفاي يعرفون عنه ما جاء في وصفه في كتبهم أنه 
بالجلد، أو يكتفي بتوبيخ، أو يكتفي بغرامة، أو يكتفاي بتعزيار بالماال أو نحاوه، ويسالمان؛ ألناه نباي الرحماة، لكناه 

 .-لسالمعليه الصالة وا-نبي الرحمة وهذا عين الرحمة، تطبيق الحدود هو عين الرحمة، التي جاء بها النبي 
 نعم؟ "فقالوا: صدق يا محمد"



 طالب:......
))ما تجدون في أو بشرعهم هم؟ ألنه قال لهم:  -عليه الصالة والسالم-يعني هل يحكمون بشرع هللا بشرع محمد 

 .التوراة في شأن الرجم؟((
 طالب:......

 فماذا يصنع؟ لو كان في التوراة الجلد؟ 
 طالب:......

ال وهو يحكم بينهم بحكم هللا ، لكان لعلاه مماا أخبار باأن الارجم موجاود فاي شاريعتهم، فاأراد أن يقاررهم بشاريعتهم، وا 
ذا أردي الخصم بسالحه كان أنكى،  شرعهم منسوخ، ال يحكم به، وال يتحاكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعهم، وا 

 وأقبل له، ويذعن أكثر مما لو كان بسالح غيره.
 نعم؟ صدق يا محمد، فيها آية الرجم" "فإذا فيها آية الرجم، فقالوا:

 ....((؟))ما تجدون في التوراة في شأن الرجمقال:  -صلى هللا عليه وسلم-طالب: النبي 
يعنااي فااي شااأن هااذا الحااد، هاام قااالوا: مااا فيااه  ((؟))مااا تجاادون فااي التااوراة فااي شااأن الاارجمالحكاام، فااي شااأن الاارجم، 

 ن؟شيء، ما عندنا شيء اسمه رجم، يفضحون أو يجلدو 
 طالب:......

يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداء ، فماذا تجدون في شأن الرجم؟ يعني ما سألهم عن حكام الزاناي فاي شارعهم، ماا 
 قال: ما حكم الزاني في شرعكم؟ إنما قال: ما تجدون في شأن الرجم، هو محكوم عليه بالرجم.

 طالب:......
 نعم، إي نعم، إيه بال شك.
 ....طالب: سألهم على حالة

أوال : ما في شك أن القصة فيها اختصار، وهي مبساوطة فاي  ((؟))ما تجدون في التوراة في شأن الرجمألنه قال: 
، وجاااء بااه -عليااه السااالم-الصاحيحين وغيرهمااا بأبسااط ماان هااذا، المقصاود أن الاارجم شاارع محكاام جاااء باه موسااى 

صدلى -ا آيدة الدرجم، فدأمر بهمدا رسدول هللا "فقالوا: صدق يا محمدد، فيهد -عليه الصالة والساالم-محمد الخاتم 
 فدل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود. فرجما" -هللا عليه وسلم

يحناي بالحااء يعطااف عليهاا وينثنااي، " الحجددارة يقيهددا المدرأة علددى يحنددي الرجدل فرأيددت: "عمددر بدن هللا عبددد فقدال"
" المعنااى واحااد، يجنااأ عليهااا يعنااي يمياال وينثنااي وبعااض الروايااات: "يجنااي" وأكثاار الاارواة علااى أنهااا: "يجنااأ عليهااا

 وينحني عليها لكيال تصاب بأذى.
 يعني يفديها بنفسه، وهللا المستعان. "عليه الحجارة تقع حتى عليها يكب يحني يعني: مالك قال"

 طالب:......
 إذا ت مكن منهم، وأعلنوا بالمخالفات تقام عليهم.

 طالب:......
 م بال شك تقام عليه، لكن ال يطالبون بالواجبات، نعم؟حتى من التزم بحكم اإلسال



 طالب:......
 .))ما تجدون في شأن الرجم؟((ما في شك أنها بعدها، لو لم يكن في شرعنا رجم، ما قال: 

 طالب:......
 معروف يعني حتى...، مبينة في حديث عبادة.

 إلدى "جداءاسامه مااعز بان مالاك  "لمأسد مدن رجدال   أن المسديب بدن سدعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"
 ذكرت هل: بكر أبو له"إن األخر زنى، فقال يعني األرذل المتأخر المؤخر  إن األخر" :له فقال الصديق بكر أبي
يعنااي جاااء فااي بعااض الروايااات التصااريح، قولااه: إنااي زنياات، مثاال هااذا األدب فااي التعبياار أال  ؟"غيددري  ألحددد هددذا

ن كاان مان  ينسب األمر المكروه إلى النفس، ومع ذلاك تواطاأ الارواة علاى نقال قاول مااعز: إناي زنيات؛ ألن هاذا وا 
حيث األسالوب خاالف األدب المتقارر إال أناه يترتاب علياه حكام شارعي، فاال باد مان صاريح االعتاراف، ولماا كاان 
د األمر غير الزم في قصاة أباي طالاب قاال: هاو علاى ملاة عباد المطلاب، والارواة يقولاون كلهام: هاو علاى ملاة عبا

 المطلب، لكن هنا في إقامة حد، والحد ال يقوم إال بصريح االعتراف.
 يقبدل هللا فدإن ،هللا بسدتر واسدتتر ،هللا إلدى فتدب :بكدر أبدو لده قدال ،ال :فقال"فقال: هل ذكرت ذلك ألحد غيري؟ 

، وقادم ، وأنااب وصادق فاي توبتاه-جال وعاال-هذه هفوة وزلة وقعت من ماعز، وتاب إلاى هللا  "عباده عن التوبة
نه  نفسه، مثل هذا لو استتر ما يالم، لكنه أراد العزيمة، ولم يكتف  بالرخصة، أراد العزيمة؛ ألن الحدود كفارات، وا 

، هاذه عزيماة، وال ياالم مان طلاب العزيماة، -عليه الصالة والسالم-اآلن لينغمس في أنهار الجنة، كما قال النبي 
 يه فسحة لمثل هذا.ومع ذلك يمكن أن يدل على الرخصة، والدين ف

 هللا فإن ،هللا بستر واستتر ،هللا إلى فتب :بكر أبو له قال"فقال أبو بكر: هل ذكرت هذا ألحد غيري؟ فقال: ال، ف
فلم تقرره: أي لم تمكنه نفسه من االستتار، واالكتفاء بالتوبة دون إقامة  "نفسه تقرره فلم ،عباده عن التوبة يقبل

 الكفارة لما حصل من ذنبه، فالحدود كفارات.الحد والتطهير؛ ألنه يريد 
 أبدو لده قدال مدا مثدل عمدر لده فقال ،بكر ألبي قال ما مثل له فقال ،الخطاب بن عمر أتى حتى "لم تقرره نفسه

ماا اطماأن، يعناي الانفس ماا زال يحياك  "-صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول إلى جاء حتى نفسه تقرره فلم ،بكر
عليااه الصااالة -اء إلااى أبااي بكاار، ثاام إلااى عماار، فلاام تطماائن نفسااه إال بااأن يسااأل النبااي فيهااا إثاام مااا اقتاارف، فجاا

 ، ويعترف بين يديه، ويلتزم بالالزم. -والسالم
الحاديث  "عنه فأعر  :سعيد فقال ،زنى األخر إن :له فقال -صلى هللا عليه وسلم-"حتى جاء إلى رسول هللا 

صددلى هللا عليدده - هللا رسددول "فددأعر  عندده -هللا عنااهرضااي -موصااول فااي الصااحيحين ماان حااديث أبااي هرياارة 
فتماات  "عليدده أكثددر إذا حتددى ،-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول عندده يعددر  ذلددك كددل ،مددرات ثددالث -وسددلم

صدلى هللا -"كدل ذلدك يعدر  عنده رسدول هللا اإلقرارات األربعة، واستفهم عما يمكن االستفهام عنه مما يدرأ الحد 
يعني  ؟(("أيشتكي)) :فقال ،أهله إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بعثكثر عليه حتى إذا أ -عليه وسلم

يعناي فياه جناون، والحادود والتكااليف، مناطهاا العقال، فاإذا كاان  ؟((جنة به أم)) يشتكي من شيء يدرأ عنه الحد؟
ذا كان يشتكي من شيء يادفع عناه الحاد ماؤثر علاى العقال ، يعناي هال فياه جناون به جنة فإنه يرتفع عنه الحد، وا 

))مدا تقولدون فدي "وساأل:  -عليه الصاالة والساالم-مرض؟ أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به؟ سأل عنه النبي 



 ))اساتنكهوه((وفاي رواياة قاال:  من صالحينا" ،قالوا: ما رأيناه إال وفي العقل ماعز بن مالك؟ هل به من علة؟((
لحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد؛ ألنه جاء تائباا  منيباا  شربت خمرا  استنكهوه، فكل هذا ليدرأ عنه ا

 صادقا  في توبته، مقدما  نفسه، ومع ذلك أصر.
 بدل :قدالوا ؟((ثيدب أم أبكدر)) :-صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول فقال ،لصحيح إنه وهللا هللا رسول يا :فقالوا"

ذهباوا باه فرجماوه، فاي رواياة: حفار لاه  "فدرجم - عليده وسدلمصدلى هللا- هللا رسدول بده فدأمر ،هللا رسدول يدا ثيب
حفيرة، والروايات واأللفاو كثيرة في قصة ماعز إال أن هذه خالصتها، أنه اعترف ولقن ولم يقبل، ع رض عليه ما 

مار يدرأ عنه الحد فلام يقبال ارتكاباا  للعزيماة، ولايس هاذا مان عفاو السالطان؛ ألناه لماا انتفات عناه جمياع الشابهات أ
 به فرجم. -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
 ال، ما يسأل، ما سئل، ولو قال: إنه زنى بفالنة...

 طالب:......
 نعم ال بد من اعترافها ما يكفي رميه بها، وال يجلد حد القذف؛ ألنه لم يأت  قاذفا ، نعم؟

 طالب:......
 عليه، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن وضع معروف باإلفساد أبدا ، هذا ال بد من تطبيق حد هللا

 ماعز.
 طالب:......

 ال يقرر وال يلقن، ال يضر وال ينفع، مثل هذا يتوسط في أمره، نعم؟
 طالب: إذا..... ذهب إلى السلطان أبلغ عنه ما فعل، يعني يلزم أن يقام عليه الحد؟

 واعترف كم؟
 طالب: اعترف بالحادثة....

الناس أو بعدم حضورهم، يعني السلطان يحكام بعلماه أو ال يحكام؟ السالطان ال يحكام بعلماه، لكان  يعني بحضور
 هذا إذا اعترف بين الناس، وأقر أربع مرات، وشهد على نفسه أربع شهادات فرجم.

 طالب:......
ذلااك ماارتين،  ال، ال أربااع أربااع ماارتين يعنااي ثااالث ماارات يعنااي بثالثااة مجااالس، أربااع ماارات، أو ماارتين، ثنااى علااى

 يعني كرر، نعم؟
 طالب:......

وهااو تائااب ماان  ))لااو تركتمااوه لعلااه يتااوب((: -عليااه الصااالة والسااالم-إي نعاام لمااا أذلقتااه الحجااارة فاار، قااال النبااي 
 األصل.

علااى كاال حااال مثاال هااذا ال يعنااي أن ماان طبااق عليااه الحااد أن كاال إنسااان بمنزلااة ماااعز، ماااعز لااه ظروفااه، وجاااء 
خمااس، يعنااي علااى طااول ماادة الرسااالة  -عليااه الصااالة والسااالم-يا كاال القضااايا فااي عصااره تائااب ومنيااب، والقضااا

ثالثااة وعشاارين ساانة، خمااس قضااايا، قضااايا الزنااا، واآلن يطنطنااون ويقولااون: إن المجتمعااات ال بااد أن يقااع فيهااا 



رها أكثر وأشد، الهفوات، وعصر النبوة ما سلم، بينما وقع في عصر النبوة مما يقع في عصرنا في بالدنا وفي غي
هذه الخمس تحصل من شخص فضال  عن بلد، أو عن...، وبعضهم يقرر أن عشرة بالمائاة هاذه ماا هاي بظااهرة 
مقلقة، عشرة بالمائة شيء يسير، يعني إذا كان الرياض خمسة ماليين بخمسمائة ألاف ماا هاي ظااهرة هاذه، علاى 

 نعم؟ -نسأل هللا السالمة والعافية-كالمه 
 ا شيخ فيمن يقع في هذا أنه يستر على المسلم...؟طالب: األولى ي

ن استتر بستر هللا، وأكثر من الحسنات،  وهللا األمر إليه، لكن إن ارتكب العزيمة كفرت سيئته، الحدود كفارات، وا 
 وترك المعاصي، والتزم بشرع هللا، واستكثر من القربات هذا بعد أيضا  كله طيب.

ال في العالم...؟طالب: في آخر الزمان يكثر الزنا   عند المسلمين وا 
 جاء عموما ، جنسه.

 طالب: أحسن هللا إليك بالنسبة لقضية الزنا يطلق على من أتى من القبل يشترط له ذلك أو من أي جهة....؟
الزنااا األصاال القباال مااع القباال، اإليااالج فااي القباال هااذا هااو الزنااا، واإليااالج فااي الاادبر بالنساابة للااذكور هااذا يساامونه 

، وبالنسبة لإلناث إتيان المرأة مع دبرها محرم إجماعا ، وهو اللوطية الصغرى كما يقول أهل العلم، فاال شاك اللواط
 في تحريمه.

 طالب: سعيد بن المسَيب أو المسِيب؟
 هو مشهور عند أهل العلم بالفتح، والدعوة التي تذكر عنه ما تثبت، نعم؟

 طالب: أحسن هللا إليك من القاضي....
م هااو القاضااي، كاال هااؤالء أعااوان، الهيئااات والشاارط أعااوان، الحاااكم والساالطان، الساالطان نائبااه القاضااي، ال، الحاااك

 نعم؟
 طالب:...... 

 يعني مثل هذا يأتي من باب آخر، نعم.ال، ال إذا عفوا هذا تعاون على اإلثم والعدوان، 
صدلى هللا - هللا رسدول أن يبلغند: قدال أنده المسديب بدن سدعيد عدن سعيد بن يحيى عن مالكعن  حدثني"قال: 

 خيدرا   لكان بردائك سترته لو هزال يا)) :هزال له يقال" يعني من جماعة ماعز "أسلم من لرجل قال -عليه وسلم
 لو سترته بردائك يعني حال الرجم؟  (("لك

 طالب: حال الزنا....
عام؟ عان االعتاراف ومنعتاه مان ي هل يكنى بهذا عن الستر على ماعز؟ نيعن ((لك خيرا   لكان بردائك سترته لو))

االعتااراف، أو أنااه لااو سااترته بردائااك حااين إقامااة الحااد؟ أمااا بالنساابة لالعتااراف جاااء هااو بنفسااه يعتاارف، يعنااي هاال 
عليااه -اطلااع علااى أن هاازاال  عاارف الواقعااة قباال مجيئااه إلااى النبااي  -عليااه الصااالة والسااالم-معنااى هااذا أن النبااي 

يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصريح كناية عن هذا، أن يستتر  وصرفه عن المجيء؟ هو -الصالة والسالم
 بالرداء ما يمنع من االعتراف.

 طالب: قد يكون من المصيب بجنون....
 يقول: نعم يقول: به جنون وهو ليس بمجنون؟ ال، ال ما يمكن هذا.



- النبدي إلدى انطلدقهدزال:  لده لفقا عليها وقع ماعزا   وأنكانت له جارية،  أن هزاال  : طالب: في رواية النسائي
 .-صلى هللا عليه وسلم

 انطلق فأخبر أو أنطلق...؟
 طالب: أنطلق وأخبر....

 يعني هو صاحب الجارية المزني بها؟
 طالب: فانطلق فأخبره فأمر به فرجم.

ي علااى كاال حااال مسااألة السااتر بااالرداء كنايااة عاان صااده عاان االعتااراف، والحيلولااة دونااه ودون هااذا االعتااراف الااذ
 ألزمه بالحد.

 األسدلمي هدزال بدن نعديم بدن يزيدد فيده مجلدس في الحديث بهذا فحدثت :سعيد بن يحيى قال ))لكان خيرا  لك(("
 والحديث من مراسيل سعيد، وهو موصول عند أبي داود. "حق الحديث وهذا جدي هزال :يزيد فقال
صدلى - هللا رسدول عهدد علدى بالزندا هنفسد علدى اعتدرف رجدال   أن أخبره أنه شهاب ابن عن مالك حدثني"قاال: 

يلاازم  "فددرجم -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول بدده فددأمر ،مددرات أربددع نفسدده علددى وشددهد ،-هللا عليدده وسددلم
 االعتراف أربع مرات أو يكفي االعتراف مرة واحدة؟ 

 طالب:.....
ربعاة، وبهاذا قاال جماع مان إيه لكنه مجمال، حاديث مااعز صاريح بااالعتراف أرباع مارات، وقياساا  علاى الشاهود األ

أهل العلم، وهو الراجح، وأما من يقاول بأناه يكفاي االعتاراف مارة واحادة ولايس بأشاد مان القتال وغيرهاا مان الحادود 
 قياسا  مع النص، يعني في مقابل نص فهو فاسد االعتبار. 

 جاء في الزنا االعتراف اإلجمالي من غير عدد، وال شك أن التفصيل يقضي على اإلجمال.
 أجال فمان :شاهاب ابان قاال فدرجم" -صدلى هللا عليده وسدلم-"وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر بده رسدول هللا 

 .نفسه على باعترافه الرجل يؤخذ ذلك
 وال شك أن االعتراف أقوى من البينة؛ ألن اإلنسان أعرف بنفسه، وأدرى بما حصل منه من غيره.

وبعاض  "مليكدة أبدي بدن هللا عبدد عدن طلحدة بدن زيدد أبيه عن طلحة بن زيد بن يعقوب عن مالك حدثني"قاال: 
صدلى هللا عليده - هللا رسدول إلدى جداءت امدرأة أن أخبدره أنده"ابدن عبدد هللا بدن أبدي مليكده النسخ بدل عن ابن، 

 "((تضدعي حتدى اذهبي)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال ،حامل وهي زنت أنها فأخبرته ،-وسلم
 هوضددعت فلمددا" الحاماال، وال يقااام عليهااا الحااد حتااى تضااع الحماال؛ لاائال يتعاادى الضاارر إلااى غيرهااايعنااي فااال تاارجم 

ألنااه يتضاارر برجمهااا قباال  "((ترضددعيه حتددى اذهبددي)) :-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول لهددا فقددال ،جاءتدده
 :قددال" هأي: اجعليااه عنااد ماان يحفظااه ويحضاان (("فاسددتودعيه اذهبددي)) :فقددال ،جاءتدده أرضددعته فلمددا" رضاااعه

في بعض الروايات: أنها جاءت به وفي يده كسرة خبز، على كل حاال  "فرجمت بها فأمر ،جاءت ثم فاستودعته
 مثل هذا ال بد منه، ال بد أن تؤجل الحامل حتى تضع، ثم ترضع، فإذا وجد من يكفله فإنها يقام عليها الحد.

ال ما يقام عليها حد؟لو قالت: ما وجدت، استودعيه قالت: ما أجد من أودعه عنده،   يقام عليها حد وا 
 طالب:......



اآلن الصيغة اختلفت، ما جعل االستيداع غاية مثل ما  تستودعيه((ف))اذهبي  ))اذهبي حتى ترضعيه((ألنه قال: 
))اذهبااي حتااى يعنااي مااا فااي إقامااة حتااى تضااعي  ))اذهبااي حتااى تضااعي((جعاال الوضااع والرضاااعة؛ ألنااه قااال: 

قااال: فاسااتودعته، مااا قااال: اذهبااي  ))اذهبااي فاسااتودعيه((م الحااد حتااى ترضااعيه، ثاام قااال: يعنااي ال يقااا ترضااعيه((
يعني ضعيه عند أحد يكفله ويحضنه، ثم جاءت  ))اذهبي فاستودعيه((حتى تستودعيه، ال يقام الحد حتى...، ال 

 فأمر بها فرجمت.
 طالب: اآلن هذه المرأة كانت محصنة؟

 محصنة نعم.
 حصنة لو جاءت مثال  وبها الحمل؟طالب: طيب في غير الم

 يقال: حتى تضع؛ ألنه قد يسقط الحمل، ويتعدى الضرر.
 طالب: والحد كيف يقام؟

 جلد، جلد ما دامت بكر تجلد ولو حبلت.
 خالد بن وزيد هريرة أبي عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 

 هللا رسدول يدا :أحددهما فقدال ،-صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول إلى اختصما رجلين نأ أخبراه أنهما الجهني
 أن لدي وأذن ،هللا بكتداب بينندا فداق  هللا رسدول يدا أجدل :-أفقههمدا وهدو- اآلخدر وقال، هللا بكتاب بيننا اق 
 كددان ابنددي إن :فقددال ((تكلددم)) :قددال"ف ماان أياان جاااء وصاافه بالفقااه؟ نعاام كونااه اسااتأذن، أذن لااي أن أتكلاام ؟"أتكلددم
يعني أجيرا  عنده، ومعروف أن األجير يعني يخالط المساتأجر مخالطاة تختلاف عان غياره، ولاذا  "هذا على عسيفا  

أكثر ما يوجد من المصائب والمشاكل في المخالطة، األجيار والمساتأجر، فتجاد الساائق لاه دالاة علاى البيات وأهال 
لخادمة في األسرة، يعني بينهم صلة ودالاة ويموناون عليهاا أكثار مان البيت أكثر من غيره، سائق األسرة، وكذلك ا

ذا وجد هذا في عصار النباوة فكياف  غيرها، والتساهل جر المصائب والنكبات إلى البيوت، فال بد من االحتياط، وا 
إذا  يااأمن اإلنسااان علااى نفسااه وعلااى ولااده وبنتااه وزوجتااه؟! ال بااد ماان أخااذ االحتياااط الشااديد فااي هااذا الباااب؛ ألنهااا

وقعت المصيبة ما يمكن أن تستدرك، العار لن يرتفع، نعم اإلثم يجبه التوبة، يجبه إقامة الحاد، لكان العاار، األلام 
يعتصر القلب مدى الحياة، ومصائب وكوارث ال يمكن تصحيحها، كثيرا  ما يسأل يعني بسبب التساهل مع الخدم 

واإلخباار بماا حصال، أو ال يخبار عناد الخطباة؟ يعناي إذا والسائقين، األسئلة تكثر عن مسألة الستر عان الانفس، 
ال زلااة مااع سااائق أو نحااوه، تقااول: هاال أخباار الخاطااب أو ال أخبااره؟ هااذه مسااألة كارثااة  حصاال ماان البناات هفااوة وا 
ذا علاام الخاطااب فيمااا بعااد ماااذا يكااون مصاايره؟ وماااذا يكااون  ن لاام تخباار غشاات، وا  حقيقااة، إن أخباارت تعطلاات، وا 

؟ كل هذه جرائم يصعب تصحيحها فاالحتياط هو الواجب، وهو المتعاين؛ لائال يقاع مثال هاذا وضع أوالده فيما بعد
 نسأل هللا السالمة والعافية.

وأدخل على بعض الناس ممن هم محسوبين على األخيار بسابب تسااهلهم، أدخال علايهم ماا لايس مانهم، وحصال 
هاذا بسابب التسااهل، فعلاى المسالم أن يكاون  من الخدم في البيوت من عبث الصبيان واألوالد وما أشبه ذلك، كال

 حازما ، ال سيما فيما يتعلق باألعراض، األموال أمرها سهل، اإلشكال في األعراض، وهللا المستعان.



 يعني الازوج، زوج المارأة المزناي بهاا قاال لوالاد العسايف: "فأخبرني"وهذا األجير وهذا العسيف زنى بامرأة مستأجره 
ظاان أن الحاادود تباااع  ،لااي وبجاريااة شاااة بمائااة يعنااي ماان الاارجم، باادل الاارجم "مندده افتددديتف" الاارجم ابنااي علااى نإ

ال يتصارف فيهاا وال يتادخل، وأخاذ البادل عنهاا ال شاك أناه تغييار لشارع  -جال وعاال-وتشترى ال، الحادود حاق هلل 
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-هللا، وهذا موجود في بعض البلدان 

شوف لما أخبره هذا الجاهل بأن على  "فأخبروني العلم أهل سألت إني ثم اة وبجارية لي،"فافتديت منه بمائة ش
 مدا أن "ثم إني سألت أهل العلم فدأخبرونيابنه الرجم ذهب يفتدي من الرجم بمائة شاة وبجارية ليفدي ولده بذلك 

وال باد  مائاة ونفاي سانة(( ))البكار باالبكر جلادهاذا هاو الصاحيح، وتغرياب عاام  "عام وتغريب مائة جلد ابني على
من النفي سنة في بلد يبعد عن بلده أكثر من مسافة قصار، مساافة قصار فاأكثر ليسامى تغرياب، وقاد يقاول قائال: 
إنه إذا غرب الزاناي ذكارا  كاان أو أنثاى، فإناه يفقاد أهلاه وعشايرته الاذين يساتحيي مانهم، فقاد يزياد شاره، وال شاك أن 

ال فالحنفيااة ال ياارون التغريااب بمثاال هااذه األمااور، بهااذه  التغريااب جاازء ماان الحااد ال يعطاال بمثاال هااذه التعلاايالت، وا 
التعليالت، وأيضا  لو كان المغرب امرأة لزم أن يغرب معها المحرم، ومن أهل العلم من يرى أن السجن يقوم مقاام 

ن سجن التغريب، المقصود أنه يحال بينه وبين وقوع الفاحشة مرة ثانية، والمجال لالجتهاد ال سيما  في السجن، وا 
 في بلد يجتمع فيه السجن مع التغريب كان أولى؛ لئال يقع في الجريمة مرة أخرى.

 طالب:......
مثل هذا ما هو لهذا يا أخي، ينتقل إلى بلد يكون فيه أهل الصالح أكثر، ويبعد عن رفقة السوء، كما قيال للتائاب 

 المشورة ال على سبيل اإللزام.الذي قتل مائة: انتقل إلى بلد كذا فإنه...، من باب 
 ألقضدين بيدده نفسدي والدذي أما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،امرأته على الرجم أنما أخبروني"ف

يعناي ماردودة علياك، وال يلزماك أن تباذل  "((عليدك فرد وجاريتك غنمك أما))" يعني بحكم هللا (("هللا بكتاب بينكما
، فقال: واغدوا يا أنيس إلى األسلمي أنيسا   وأمر" عاما   وغربه ،مائة ابنه وجلد ،لو بذلت فداء لولدك، وال يقبل منك

 فارجمها".  اعترفت فإنهذا  امرأة
اعترفت االعتراف المعتبر في  "فرجمها فاعترفت، رجمها"وأمر أنيسا  األسلمي أن يأتي امرأة اآلخر فإن اعترفت 

كما جاء في حديث ماعز المبين المفصل المفسر، فيرجاع إلياه، ولايس هذه الجريمة، وهي أن تعترف أربع مرات، 
لايس فيهاا أناه  -علياه الصاالة والساالم-فيه أنه جلدها وال أمر بجلادها، والقضاايا التاي ذكارت الخماس فاي عصاره 

ولااذا جمهااور أهال العلاام ال ياارون  ))الثيااب بالثياب جلااد مائااة والارجم((جلاد، وفااي حاديث عبااادة وهااو فاي الصااحيح: 
نمااا يكتفااى برجمااه، والمعااروف عنااد جمااع ماان أهاال العلاام ماانهم الحنابلااة ياارون ا لجلااد بالنساابة للزانااي المحصاان، وا 

جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وال شك  -رضي هللا عنه-الجلد، والجمع بين الجلد والرجم، وعلي 
ا فيه نفاي، فياه عادم الاذكر، والحكام يثبات أن حديث عبادة صريح في الموضوع، وما عداه فيه عدم الذكر فقط، م

بخبر واحد، فاإذا لام ياذكر حمال علاى األحادياث التاي فيهاا الاذكر، والحجاة تقاوم بخبار واحاد، فاالمرجح أنهاا تجلاد، 
 يجلد الزاني المحصن ثم يرجم.



 قدال -رضدي هللا عنده- عبدادة بدن سدعد أن هريدرة أبدي عدن أبيده عدن صدالح أبدي بدن سدهيل عن مالك حدثني"
 ؟شدهداء بأربعدة آتدي حتدى أأمهلده رجدال   امرأتدي مدع وجددت أندي لو أرأيت :-صلى هللا عليه وسلم- هللا سوللر 

 .(("نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
ال لو أعطي النااس بادعاواهم الدعاى أنااس أماوال أنااس ودمااءهم، المقصاود أن مثال هاذا ال  ال بد من الشهداء، وا 

فراد، فلو اكتفى بعلمه وقتله بمجرد وجوده مع امرأته، أو مع ولده، أو مع بنته، ولو كان مساتحقا  يترك الجتهاد األ
للقتل، بأن كان زانيا  محصنا ، وتأكد من الفعلة بنفسه، ال يجوز له أن ينفذ الحد؛ ألن هذا من حق السلطان، ولي 

كاناات بينااه وبااين غيااره خصااومة أو مشاااحنة  األماار، وهااذا افتيااات عليااه، ولااو تاارك المجااال ألفااراد الناااس لكااان ماان
يذهب به إلى بيته، ويدعي عليه ثام بعاد ذلاك يقتلاه، ويقاول: إناه وجاده علاى بنتاه أو علاى امرأتاه، ولايس لاه ذلاك، 
ولو كان مستحقا  للقتل بأن كان محصنا ، وفي حديث القذف في حديث اللعان، الرجل يجد مع امرأته رجاال  أيقتلاه 

يقتال باه، باال شاك؛ ألن هاذا يفضاي إلاى فوضاى، لاو أن كال إنساان تارك لاه األمار لايحكم  نعام(())فتقتلونه؟ قال: 
 بنفسه وينفذ بنفسه كانت األمور فوضى.

 نعم ال بد أن يأتي بأربعة شهداء، ولو نقصوا واحدا  لجلدوا حد القذف. "حتى آتي بأربعة شهداء"
 أنده عبداس بدن هللا عبدد عدن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 
 أحصدن إذا ،والنسداء الرجدال مدن زندى مدن علدى حدق هللا كتاب في الرجم: "يقول الخطاب بن عمر سمعت :قال
 ".االعتراف أو ،الحبل كان أو ،البينة قامت إذا

فياه دليال علاى أن الحسابة  ())واغدوا يا أنيس إلى امرأة هاذا فاإن اعترفات فارجمهاا(في حديث العسيف وفي آخره: 
من أعمال الرجال، وليست من أعمال النساء، ولاو كانات مان أعماال النسااء، لقاال: اغادي ياا فالناة وفالناة وفالناة 
من الصالحات إلى امرأة هذا؛ ألن األمر متعلق بامرأة، إن اعترفت فارجموها، ال، الحسبة مان خصاائص الرجاال، 

أن تااأمر وتنهااى وتنكاار علااى غيرهااا، لكاان فااي مثاال هااذه المااواطن التااي فيهااا  ولاايس للنساااء فاايهن دخاال، نعاام للماارأة
 التنفيذ هي من خصائص الرجال.

 طالب:...... 
 ما هو بوالد. 
 طالب:...... 

 نعم؟ ويش فيه؟
 طالب:......

 ولو كان غني ويش الفرق؟
 طالب:......

 أجير ويش المانع؟يكون ابنه خادم ولو كان غني؛ ألنه ما يلزمه أكثر من نفقته، يكون 
 طالب: اآلن في مسألة الشخص....

ال فاالتغيير بالياد مان  ال، ال بد من الرجوع إلى اإلمام، إذا خولهم اإلمام وقال: مان رأى مانكم منكارا  يغيار يغيار، وا 
 خصائص اإلمام.



 يكره مثل هذا، نعم إذا عرف أن اإلمام ال ينكر ذلك، يعني كان الناس في السابق ينكرون، ويعرفون أن اإلمام ال
إذا عرفااوا ماان حااال اإلمااام أنااه ال يكااره مثاال هااذا وال ينكااره، ال مااانع، وهااو األصاال؛ ألنهاام يااأتمرون بااأمر نبااوي، 

لكن إذا عرفوا أن السلطان يمنع من هذا، لكن ال باد أن يقاوم بهاذا األمار أحاد، هاذا فارض كفاياة،  ))فليغيره بيده((
 نعم؟ ال بد أن يقوم به السلطان، من مهماته،

 طالب:......
 والناس....

 طالب: وقام به بيده...
 ال شك أن مثل هذا، وأراد أن يتحمل اآلثار المترتبة عليه األمر ال يعدوه، يتحمل....

 طالب:......
 لكن يتحمل ما يأتيه من قبل السلطان، نعم؟

 وم.... فإن اعترف....؟طالب: الطرف األول هل يدخل في الحديث الطرف األول إذا ذهب إلى الوالي أن الي
مثل ما قال، يعني لو لم تعترف ما أقيم عليها حد، ما يكفاي أن يعتارف عليهاا غيرهاا، ماا يكفاي، وسايأتي ماا يادل 

 على أنها قد تصرف وتلقن ويستر عليها، يأتي ما يدل على هذا، نعم؟
 طالب: لو مثال  أحد العبيد زنا بأمة....
))إذا زنات أماة أحادكم فليجلادها علياه العاذاب وال يغارب، وجااء فاي الحاديث: إيه ال ما يغرب العبد، العباد ينصاف 

 الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير((
 طالب: حتى لو كان محصن؟

 نصف، نصف العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
 طالب: نعم محصن.

 صن محصن، الرجم ال يتبعض ولو كان محصنا .مح
 طالب:......

ال فاألصل أن األمر معلق باالستطاعة.  على كل حال إن أراد أن يتحمل العزيمة، وا 
 أنده عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"يقاول: 

 إذا أحصدن إذا والنساء الرجال من زنى من على حق هللا كتاب في رجمال: "يقول الخطاب بن عمر سمعت :قال
حق في كتاب هللا، يعني اآلية التاي ذكارت فاي الصاحيح المنساوخة اللفاظ، منساوخة الاتالوة ماع بقااء  "البينة قامت

 حكمها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" وستأتي.
يعنااي  "الحبدل كددان أو"يعناي شاهد عليااه أربعاة  "البينددة قامددت إذا أحصدن إذا والنسدداء الرجدال مددن زندى مددن علدى"

يعني إذا حملات المارأة غيار ذات زوج ال شاك أنهاا زانياة، هاذا مان أقاوى البيناات، إذا حملات  "االعتراف أو" الحمل
يتقيأها  من غير زوج ال شك أنها زانية، فهو يقوم مقام البينة، وكذلك إذا تقيأ الخمر على ما سيأتي، فال يمكن أن

.  حتى يشربها، أو االعتراف على نفسه أربع مرات، فإنه يقام عليه الحد حينئذ 



 أتداه الخطداب بدن عمدر أن الليثدي واقدد أبدي عدن يسدار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن"حدثني مالك قال: 
 يسدألها امرأتده إلدى الليثدي واقدد أبدا الخطاب بن عمر فبعث ،رجال   امرأته مع وجد أنه له فذكر بالشام وهو رجل
 تؤخدذ ال أنهدا وأخبرهدا ،الخطداب بدن لعمدر زوجهدا قدال الدذي لهدا فدذكر ،حولهدا نسدوة وعنددها فأتاهدا ،ذلدك عن

 يلقنهدا وجعدل" يعني االعتراف عليها ما يكفي، يعناي كاون زوجهاا أخبار ماا يكفاي، ال باد مان اعترافهاا هاي "بقوله
 علدددى وتمدددت" أصااارت علاااى االعتاااراف "تندددزع أن فأبدددت" فيعناااي لتنكااار وترجاااع عااان االعتااارا "لتندددزع ذلدددك أشدددباه

 ."رجمتف عمر بها فأمر" يعني ثبتت عليه "االعتراف
 بدن عمدر صددر لمدا :يقدول سدمعه أنده المسديب بدن سدعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"قال بعد ذلك: 

 ثام ،-عليه الصالة والساالم-يعني لما انتهى حجه أناخ باألبطح كما فعل النبي  "باألبطح أناخ منى من الخطاب
يعناااي جعلاااه لاااه مااان البطحااااء وسااااد، وجعااال عليهاااا الااارداء  ،واساااتلقى رداءه عليهاااا طااارح ثااام ،بطحااااء كوماااة كاااوم

واسااتلقى، يجاااوز الناااوم مساااتلقيا  إذا أمااان ماان انكشااااف العاااورة، جااااء النهاااي عاان الناااوم ماااع االساااتلقاء، وال شاااك أناااه 
 محمول على ما إذا خشي من انكشاف العورة.

ثالثاة وساتين، أباو ثالثاة وساتين يخطاط لساتين ثانياات، وهللا  "سدني كبدرت اللهدم: فقدال ،السماء إلى يديه مد ثم"
المساااتعان، طاااول األمااال صاااحيح، كثيااار مااان النااااس تخطيطاااه مااان قااارار التعياااين مااااذا يفعااال بعاااد التقاعاااد؟ يخطاااط 

ك، نعاام، حااب الاادنيا، شااب اباان آدم مشاااريع تجاريااة، وبعضااهم فااي العلميااة، بيااألف إذا تقاعااد بيسااوي بيفعاال ويتاار 
 ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول األمل.

 غيدر إليدك فاقبضدني "انتشدرت رعيتدي،شاعور بالمسائولية  "رعيتدي وانتشدرت ،قدوتي وضدعفت ،"اللهم كبرت سدني
 ،السددنن لكددم سددنت قددد الندداس أيهددا :فقددال ،الندداس فخطددب" يعنااي بعااد حجااه "المدينددة قدددم ثددم ،مفددرط وال مضدديع

عليه الصالة -يعني ما في شيء يحتاج إلى بيان بعد موت النبي  "الواضحة على وتركتم ،الفرائ  لكم ضتوفر 
؛ ألنكم حملة الادين، يعناي أناتم إن وشماال   يمينا   بالناس تضلوا أن إال ، بين وبلغ البالغ المبين الواضح،-والسالم

ن ضاااللتم ضااال النااااس، بكااام يقتااادون، أ علياااه -ناااتم حملاااة الااادين، أناااتم صاااحابة الرساااول اساااتقمتم اساااتقام النااااس، وا 
 ... إلى آخر ما قال. -الصالة والسالم

 نجدد ال :قائدلال يقدول أن ،الدرجم آية عن تهلكوا أن" تحاذير "إياكم :قال ثم ،األخرى  على يديه بإحدى ضرب "ثم
ْنُهَمدا ِمَئدَة َجْلدَدٍة{}الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلدما نجد إال حد واحد وهو الجلاد  "هللا كتاب في حدين ( 0)] ُدوا ُكدلَّ َواِحدٍد مِِ

صلى هللا عليه - هللا رسول رجم فقد ،"يقول القائل: ال نجد حدين في كتاب هللاال نجد إال واحاد  [سورة النااور
، ويحلاف مان غيار اساتحالف علاى أمار -رضاي هللا عناه-يقسام عمار  "بيدده نفسدي والذي معه، ورجمنا -وسلم

 والشديخة الشديخ" :لكتبتهدا تعدالى هللا كتداب فدي الخطداب بدن عمدر زاد :النداس يقدول أن لدوال" همياةفاي غاياة األ
 ."قرأناها قد فإنا "ألبتة فارجموهما

ال يخشى هللا؟ لاوال أن يقاول النااس: زاد عمار فاي كتااب هللا تعاالى لكتبتهاا، هاو يخشاى النااس  هو يخشى الناس وا 
ال يخشاى هللا  ، لكاان ماان الناااس ماان ال ياادرك مثاال هااذه األمااور فيقااع فااي -جاال وعااال- ؟ يخشااى هللا-جاال وعااال-وا 



، واآلياة ثابتاة عناده، إال أناه لام -جال وعاال-يخشاى هللا  -رضي هللا تعاالى عناه-مثل ما يقع فيه، مثل هذا عمر 
ال فهي مما أنزل على النبي   ، فإنا قد قرأناها.-عليه الصالة والسالم-يؤمر بكتابتها في المصحف، وا 

الحجاة بكسار الحااء، عكاس  "الحجدة ذو انسدلخ فمدا :المسديب بدن سدعيد قدال :سدعيد بدن يحيدى قدال: مالدك لقا"
 ورضي عنه وأرضاه. "-رحمه هللا- عمر قتل حتى "فما انسلخ ذو الحجةالَقَعدة 

ا، يعناي إذا زنيا "لبتدةأ فارجموهمدا والثيبدة الثيدب يعندي والشديخة الشديخ :قولده :يقدولمالكدا   سدمعت :يحيى قال"
 وهذه اآلية مما نسخ لفظه وبقي حكمه، نعم؟

 طالب: إيش معنى ألبتة؟
 ألبتة يعني بدون تردد، يعني من دون تردد، ألبتة، إعرابها؟ الهمزة همزة قطع، حال، يعني باتين في أمركم.

 طالب:......
 قطع، نعم.

 لده فقدال ،تدرجم أن بهدا فدأمر ،أشهر ستة في ولدت قد بامرأة أتي عفان بن عثمان أن بلغه أنه"وحدثني مالك 
يعني عثمان استقر في ذهنه كما استقر في أذهان الناس كلهم، أن أقل الحمل تسعة أشاهر؛  "طالب أبي بن علي

ألن هذا هو الغالب، فلماا ولادت لساتة أشاهر أمار بهاا أن تارجم، فقاال لاه علاي بان أباي طالاب، يعناي تزوجات فاي 
، قبال رجاب، أو علاى دخاول رجاب، ولادت فاي ساتة أشاهر، اساتقر محرم وولدت في آخر جماد، يعناي ساتة أشاهر

في أذهاان النااس بنااء  علاى العاادة المطاردة أن الحمال مدتاه تساعة أشاهر، فاأمر بهاا أن تارجم؛ ألنهاا ثبات أن هاذا 
 الوطء، وهذا الولد قبل النكاح.
 :كتابده فدي يقدول -تعدالىو  تبدارك- هللا إن" لايس عليهاا الارجم "عليهدا ذلدك لديس"فقال له علي بدن أبدي طالدب: 
}َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن : وقال [( سورة األحقاف15)]}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهر ا{ 

َضاَعَة{  لثالثاين بقاي " فاإذا حسامنا الحاولين أربعاة وعشارين مان ا[( سدورة البقدرة244)]ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرَّ
رضي هللا -وهذا من فقه علي  "عليها رجم فال ،أشهر ستة يكون  فالحمل" ستة أشهر، فالدليل مستنبط من آيتين

، وعرف بذلك، لكن ليس هذا قدح بعثمان؛ ألنه قد يخفى على الفاضل ما يعرفاه المفضاول، وخفاي -عنه وأرضاه
 موسى وأبو سعيد وغيرهم، نعم؟ على أبي بكر ما يعرفه غيره، وخفي على عمر ما عرفه أبو

 طالب:...... 
نعام المقصاود أناه قاد يخفاى علاى الفاضال ماا يدركااه المفضاول، فلايس فاي هاذا مطعان أو طعان فاي عثماان، لكنااه 

، لكان، رجمات قاد فوجادها أثرهاا فاي عفاان بان عثماان فبعاث ،-رضاي هللا عناه-أيضا  منقبة لعلي بان أباي طالاب 
 نعم؟

 طالب:......
 إيه. 
 ......طالب:

 هذه لو قالت: ما زنيت ما حدت.



 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ليش؟

 طالب:......
 زوجها يريد؟
 طالب:......

 إيه يريدها نعم لقنها.
 طالب:......

إيااه هااذيك حبلاات ماان الزنااا فااال بااد ماان اللعااان، وهااذه مااا حبلاات الطااالق يكفااي يااا أخااي، فاارق بااين األماارين، يعنااي 
النتفاء الولد بالدرجة األولى، يعني هل كال مان زنات امرأتاه يلزماه أن يخبار؟ ماا عناده مندوحاة، اللعان إنما يشرع 

 يطلقها وينتهي اإلشكال، لكن إذا حبلت ال بد من اللعان، ال بد أن يخبر ويالعن.
 الشرح ويش يقول؟ الشارح بعد فرجمت؟ "فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت"يقول: 

عثمان في ستة أشهر، فانطلق إلى عثمان، فأمر برجمها فقال لده علدي: أمدا سدمعت هللا  ......نيطالب: الجه
( 11)] }َوِفَصدداُلُه ِفدي َعدداَمْيِن{: وقدال [( سددورة األحقداف15)]}َوَحْمُلدُه َوِفَصدداُلُه َثاَلُثدوَن َشدْهر ا{ يقدول: 

 ت لهذا.بقي إال ستة أشهر، قال عثمان: وهللا ما فطن فلم نجد [سورة لقمان
، فسأل عنها شهرأ لستة ولدت امرأة عمر إلى رفع :قال الديلي األسودعن روى عبد الرزاق في المصنف 

( 15)]}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهر ا{  :يقول أنه ترى  أالفقال علي:  -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
 أشهر ستة هنا ها الحمل فكان [( سورة لقمان11)] ِن{}َوِفَصاُلُه ِفي َعاَميْ : وقال ، [سورة األحقاف

 لم يحضر هذه القصة في زمن.... -رضي هللا عنه-، فلعل عثمان فتركها
 لكن الكالم على "فوجدها قد رجمت".

 طالب:......
 معروف إيه قبل، هذا قبل.

هل االجتهاد فخطأه يعني خطأ القاضي، خطأ الحاكم إذا كان من أ  "شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني"قال: 
ذا لم يكن من أهل االجتهاد أثم إثما  عظيما ؛ ألنه قتل من ال  معفو عنه، والدية تقع في بيت المال، معفو عنه، وا 

 يستحق القتل.
 لم أو أحصن الرجم عليه :شهاب ابن فقال، لوط قوم عمل يعمل الذي عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني"

هل العلم في حد اللواط، والحنابلة عندهم أن حد اللوطي كالزاني "وحد لوطي كزان" والمسألة خالفية بين أ  "يحصن
ن كان بكرا  يجلد، ومنهم من يرى أنه يقتل على كل حال، أحصن أو لم يحصن،  يعني إن كان محصنا  يرجم، وا 



نه يحرق بالنار، ومنهم من يرى أنه يرجم، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة، ومنهم من يرى أ
 ومنهم الحنفية يرون أن فيه التعزير، وليس فيه الحد، وعلى كل حال...، نعم؟

 طالب: الصحابة؟
الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في كيفية القتل، على كل حال المسألة خالفية، والمتجه هو القتل، وهللا 

 أعلم. 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا

 طالب:......
 المرأة يحفر لها أستر لها.

 طالب:...... 
 أعمق إيه....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2الحدود ) كتاب  – الموطأشرح: 

 -تصبة باب: ما جاء في المغ -باب: جامع ما جاء في حد الزنا  -باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
 .والتعريض والنفي القذف في الحد :باب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 سم. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :  -ه هللا تعالىرحم-قال المؤلف 

 على نفسه بالزناما جاء فيمن اعترف  :باب
-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد على بالزنا نفسه على اعترف رجال   أن أسلم بن زيد عن مالك حدثني

 بسدوط فدأتي ((هدذا فدوق )) :فقدال ،مكسدور بسدوط فدأتي ،بسدوط -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فدعا ،
صدلى هللا عليده - هللا رسدول بده فدأمر ،والن بده ركب قد بسوط فأتي ((هذا دون )) :فقال ،ثمرته تقطع لم جديد
 شديئا   القداذورات هدذه مدن أصداب مدن ،هللا حددود عن تنتهوا أن لكم آن قد الناس أيها)) :قال ثم ،فجلد -وسلم

 .((هللا كتاب عليه نقم صفحته لنا يبدي من فإنه ،هللا بستر فليستتر
 بكر جارية على وقع قد برجل أتي الصديق بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي بنت صفية أن نافع عن كمال حدثنيو 

  ....حصنأُ  يكن ولم ،بالزنا نفسه على اعترف ثم ،فأحبلها
 َأحصن.

 أحسن هللا إليك.
 .فدك إلى نفي ثم ،الحد فجلد بكر أبو به فأمرولم يكن َأحصن، 

نما ،أفعل لم :ويقول ذلك عن يرجع ثم ،زنابال نفسه على يعترف الذي في مالك قال  وجه على مني ذلك كان وا 
 بأحدد إال يؤخدذ ال هلل هدو الدذي الحدد أن وذلدك ،الحدد عليده يقدام وال ،منه يقبل ذلك إن :يذكره لشيء ،وكذا كذا

مدا ،صاحبها على تثبت عادلة ببينة إما ،وجهين  لدىع أقدام فدإن ،الحدد عليده يقدام حتدى عليده يقديم بداعتراف وا 
 .الحد عليه أقيم اعترافه

 .زنوا إذا العبيد على نفي ال أنه العلم أهل عليه أدركت الذي: -رحمه هللا- مالك قال
 م عليكم ورحمة هللا وبركاته.السال

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-لف المؤ فيقول: 
 باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا



من اعترف على نفسه يحد كما تقدم في قصة مااعز، وقصاة العسايف، بالنسابة العتاراف الرجاال واعتاراف النسااء 
كله سبب إلقامة الحد، فمن اعترف على نفسه بالزنا فإنه يحد، إذا أقار واعتارف وشاهد علاى نفساه أرباع شاهادات، 

 أقر أربعة اعترافات يحد.
- هللا رسدول عهدد علدى بالزندا نفسده علدى اعترف رجال   أن أسلم بن زيد عن مالك حدثني": -رحماه هللا-يقول 

 هذا ماعز أو غير ماعز؟  "-صلى هللا عليه وسلم
 طالب: غير ماعز.

 على أنه بكر، نعم؟ بسوط فأتي بسوط، ال هذا فيه دليل -صلى هللا عليه وسلم-لماذا؟ هذا دعا رسول هللا 
 طالب:......

 طيب، والمحصن ما يجلد؟ نعم؟
 طالب:......

جلااد شااراحة يااوم الخماايس، ورجمهااا يااوم الجمعااة،  -رضااي هللا عنااه-ال، ال اللااي رجحناااه أمااس أنااه يجلااد، وعلااي 
ي كااون حاديث عباادة صاحيح مفسار ماا فياه أدناى إشاكال، مااا فياه إجماال، وال إبهاام وال...، جلاد مائاة والارجم، يعنا

الجلااد لاام يااذكر فااي الوقااائع ال يعنااي أنااه لاام يقااع، فااإذا ثباات الحكاام باادليل شاارعي لاازم القااول بااه، كونااه ال يااذكر فااي 
 قصص أخرى ما يلزم يا أخي.

صدلى هللا - هللا رسدول له فدعا ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد على بالزنا نفسه على اعترف"يقول: 
 "مكسدور بسدوط فدأتي ،بسدوط -صدلى هللا عليده وسدلم-"دعا له رسدول هللا ه يعني طلب من أجل "-عليه وسلم

يعناي قاوي، لام تقطاع ثمرتاه  "ثمرتده تقطدع لدم جديدد بسدوط فدأتي ((هدذا فدوق )) :فقال" يعني ال يؤثر في المجلود
ذا يعنااي جديااد، فيااه عقااده لاام تااذهب هااذه العقااد ماان االسااتعمال، كأنااه قطااع ماان الشااجرة اآلن، وقااد روي بالماااء، هكاا

يقول الشراح، لكن الذي يغلب علاى الظان أن قولاه: "لام تقطاع ثمرتاه" مبالغاة فاي جدتاه، كاأن ثمرتاه علياه، مبالغاة 
في جدته كأنه أخذ من الشجرة اآلن، فرق بين سوط يابس، وبين سوط رطب، الرطب ال شك أنه أنكى، وأشد في 

يعني كأنه لم  (("هذا دون )) :فقال ثمرته،"فأتي بسوط جديد لم تقطع الضرب، وعلى كل حال بين هذين الوسط 
ركاااب باااه يعناااي ركاااوب كااال شااايء بحسااابه،  "والن بددده ركدددب قدددد بسدددوط فدددأتي ))دون هدددذا(("فقدددال: تقطاااع ثمرتاااه 

واستعمال كل شيء بحسبه، ولبس كل شيء بحسبه، يعني أنه مستعمل، االستعمال أعام مان الركاوب، وقاد يقاال: 
يعناااي اصاااطحب فاااي ركاااوب الداباااة، واساااتعمل فاااي ضاااربها فيكاااون إناااه ركاااب باااه الداباااة، وضاااربت باااه، ركاااب باااه 

مستعمال ، وقد يطلق الفعل وال يراد حقيقته، إنما ياراد ماا هاو أعام مان ذلاك، فركاب اساتعمل، والحصاير لابس يعناي 
 جلس عليه، ولبس كل شيء بحسبه.

خطااب بهاام  (("الندداس أيهددا)) :قددال ثددم ،فجلددد -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول بدده فددأمر "قددد ركددب بدده والن،
، ويثنااي -جال وعاال-والعاادة فاي مثال هاذه المناسابة أن يحماد هللا  (("تنتهدوا أن لكدم آن قدد ))أيهدا النداس"وقاال: 

وهاذا اختصاار، أو لعلاه ذكار هاذا  ))أيها الناس قدد آن لكدم أن تنتهدوا عدن حددود هللا((عليه، ثم يقول: أما بعاد: 
بمراساامها الشاارعية المعتااادة، وقااد يكااون هااذا مجاارد تنبيااه علااى أماار ماان لبيااان الجااواز أنااه يجااوز أن تكااون الخطبااة 

آن لكام: حاان قاوت االنتهااء عان حادود  ((هللا حددود عدن))أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا األمور دون خطباة، 



َأَلدْم َيدْأِن }هللا؛ ألن الشرائع قد كملت، والحجة قد بلغت، ولم يبق ألحد عذر، قد آن لكام أن تنتهاوا عان حادود هللا، 
ذا خشااعت قلااوبهم لااذكر هللا انتهاات عاان  [( سااورة الحديااد40)] ِللَّددِذيَن آَمُنددوا َأن َتْخَشددَع ُقُلددوُبُهْم ِلددِذْكِر َّللاَِّ{ وا 

 حدود هللا.
أي القبااائح، كاال مااا يسااتقبح ماان قااول أو فعاال قاااذورات، لكاان هااذه التااي فيهااا  ((القدداذورات هددذه مددن أصدداب مددن))

 ))مدن هدذه القداذوراتلكتاب الحدود، أو يقال: أعم من ذلك مما يقتضي الحاد أو التعزيار،  الحدود، وهو المناسب
ن كاان  ((صدفحته لندا يبددي من فإنه ،هللا بستر فليستتر شيئا   يعناي ال يساتتر، بال يفضاح نفساه، وياأتي إليناا، وا 

يعناي  نده مدن يبددي لندا صدفحته(())فإمحمودا ؛ ألنه قد تاب وأناب، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات، 
 نقم عليه الحد. ((هللا كتاب عليه نقم)) يظهر لنا فعلته

، وهاي أخات -رضاي هللا عنهماا-زوج عباد هللا بان عمار  "عبيدد أبدي بندت صفية أن نافع عن مالك حدثني"قال: 
 "...قدد برجدل أتي يقالصد بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي بنت صفية"أن المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة 

 قد يقول قائل، هاه؟
 طالب:......

 إيش فيه؟
 طالب:......

، وهااو -رحمااه هللا-ال، مااا هااو موصااول لكنااه معااروف يعنااي، هااو اآلن مرساال، والمرساال حجااة عنااد اإلمااام مالااك 
 موصول من طرق.

 يعها.معمول به في الشرع في جميع األمور، التوسط في األمور مطلوب في جم على كل حال الوسط
عباد  عى النبوة، وهاي زوج العباد الصاالحنها أخت المختار بن أبي عبيد الذي اد: إقلنا "عبيد أبي بنت صفيةن أ"

 وخااال أوالده ياادعي ،هللا باان عماار، قااد يقااول قائاال: هااذا اباان عماار علااى شاادة تحريااه يتاازوج هااذه الماارأة التااي أخوهااا
أسرتها، أو مهما كان وضعها، أو مهما كانات تربيتهاا،  النبوة؟! فال ضير علينا أن نبحث عن الزوجة مهما كانت

نقاول: ال يااا أخااي، ادعاااؤه النبااوة طاارئ، وال شااك أن الخااال مااؤثر، وأهاال الزوجاة لهاام أثاار علااى األوالد، وعليااك أن 
لكاان إذا كاناات دينااة صااينة،  ك((ا))فاااظفر بااذات الاادين ترباات ياادتنتقااي ماان األساار أطيبهااا، وماان النساااء أفضاالها، 

قل من المستوى التي ترغبه وترتضيه، ووجد دونها في الديانة، ومستوى أهلها أشد، أو أقرب إلاى شارطك، وأهلها أ
فال شك أن ذات الشأن هي الزوجة نفسها، وأهلها مطلاوب صاالحهم وحيااطتهم وساترهم وصايانتهم، لكان صااحبة 

ا ياادعي النبااوة مااا لنااا شااأن أننااا الشااأن هااي الماارأة، وبعااض الناااس يقااول: مااا دام اباان عماار تاازوج هااذه الماارأة وأخوهاا
نتاازوج الماارأة التااي يقااع االختيااار عليهااا، والاادعوة بابهااا مفتااوح، لكاان لاايعلم القائاال: إن عمااران باان حطااان كااان علااى 
المنهج السليم المستقيم، ثم بعد ذلك تزوج امرأة من الخوارج فدعته فاستجاب فصار من دعاتهم نسأل هللا العافياة، 

ه، والزوجاة مان أعظام مان ياؤثر علاى الازوج، كماا أن الازوج لاه أثار عظايم فاي حيااة الزوجاة، فيحتاط اإلنسان لدينا
المسألة مغالبة الذي يغلب ينتصر علاى صااحبه، فاإذا كاان لاديها شايء مماا يغاري هاذا الازوج مماا يجعلاه يتناازل، 

زل، وقاد شاوهد هاذا مان تاأثير أقول: إذا كان في الزوجة ما يغريه بها، ويفتنه بها، ويعلق قلبه بها ال شاك أناه يتناا
الزوجات على األزواج والعكس، إذا كانات عنادها ماا تساتطيع التاأثير علياه، ولاو كاان دونهاا فاي المساتوى ال شاك 



أنه مع الوقت تحصل له الهداية بإذن هللا، وقد يستمر ويتمادى في ظلمه وطغياناه لنفساه ولغياره، وعلاى كال حاال 
علياه الصاالة -ية النباي علاى اإلنساان أن يحارص علاى ذات الادين، فهاي وصا، لكان -جل وعاال-الهداية بيد هللا 

 دنياه.و لتعينه على أمر دينه  -والسالم
 اعتدرف ثدم ،فأحبلهدا بكدر جاريدة علدى وقدع قدد برجدل أتي الصديق بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي بنت صفية ن"أ

 طأ بنكاح صحيح فهو بكر.أحصن نفسه، وال أحصن زوجة، لم ي "أحصن يكن ولم ،بالزنا نفسه على
أتاي برجال يعناي حار، فاأقيم علياه الحاد مائاة جلادة  "فددك إلدى نفدي ثدم -مائة جلدة- الحد فجلد بكر أبو به فأمر"

ونفاااي، غااارب سااانة، فالرجااال يقاااال لاااه: أحصااان، ولاااذا قاااال: محصااانين غيااار مساااافحين، وأماااا بالنسااابة للمااارأة فهاااي 
اانات،  اان بإسااناد محصاانة، ولااذا قااال: محَصاانات، ومااا قااال محص  ومااا ساايأتي فااي الروايااة التااي تلااي هااذا، ولاام تحص 

اإلحصان إليها، باعتبار أن كل واحد من الزوجين يحصن اآلخر تكون به حصانة اآلخر، ومع ذلك فاألصل أن 
ن، والمرأة محَصنة، وبذلك جاءت النصوص.  الذكر هو المحص 

 نعم؟ "بالزنا نفسه على يعترف الذي في مالك قال"
 .طالب:.....

ال فاألصال لام تحَصان؛  ان، وا  يقال: أحصنت، لكن يأتي في الباب الاذي يلياه، سائل عان األماة إذا زنات ولام تحص 
 ألن الالئق بالمرأة اسم المفعول، محصنات، والالئق بالرجل اسم الفاعل محصنين.

 ."بالزنا نفسه على يعترف الذي في مالك قال"
 مصلحة الستر أعظم من مصلحة إقامة الحد؟ طالب: أحسن هللا إليك، حديث زيد بن أسلم....

ال، هو على حسب إذا كان يغلاب علاى ظناه أناه ال يعااود المعصاية، وأن حالاه ساوف تتبادل مان هاذا السايئ إلاى 
أحسن يكون االستتار بستر هللا أفضل له، لكن إذا غلب علاى ظناه أناه يعااود هاذه المعصاية، وأناه ال يكاون حالاه 

 حد عليه تطهير.أفضل، فال شك أن إقامة ال
 طالب: من حيث السياسة الشرعية.... هل يقال: إن مصلحة الستر أفضل؟

 مصلحة الستر من الشخص على نفسه؟
 طالب: ال...
 على غيره؟

 طالب: يعني خالف الحسبة....
الادنيا  هذا ذكرناه فيما سبق قلنا: إن من وقعت عليه هفوة أو زلة مرة واحدة مثل هذا من ستر مسلما  ستره هللا فاي

ال فتركهم والستر علايهم يفضاي  واآلخرة، أما أصحاب الجرائم، أصحاب السوابق مثل هؤالء ال بد من تطهيرهم، وا 
 إلى تعطيل الحدود.

نمدا ،أفعل لم :ويقول ذلك عن يرجع ثم ،بالزنا نفسه على يعترف الذي في -رحمه هللا- مالك قال"  ذلدك كدان وا 
إذا أبادى عاذرا  مقباوال  يقبال  "منده يقبدل ذلدك إن"، ياذكر عاذرا  مقباوال  ياذكره شايءيعتاذر ب "وكدذا كذا وجه على مني

منه، يتذرع به، ولو كان كاذبا  في نفس األمر، المقصود أن الناس ما لهم إال الظاهر، هذا إذا اعتذر عن اعترافه 



ن ثبت عليه أقيم علياه حاد  نالسابق ال يقام عليه حد، وا   لشديء يدذكره" ذا وكدذامدا كدان ذلدك مندي علدى وجده كد"وا 
 .-جل وعال-توكل سريرته إلى هللا  "إن ذلك يقبل منه"يعني لعذر يقبله، يذكره 

 :يعناي الزناا ال يثبات إال بأحاد أمارين "وجهدين بأحدد إال يؤخذ ال هلل هو الذي الحد أن وذلك ،الحد عليه يقام وال"
ما"ون بأنه زنا الزنا الكامل الحقيقي اإليالج، من قيام أربعة شهداء يشهد "صاحبها على تثبت عادلة ببينة إما"  وا 

وال شاك أن ثباوت الزناا بالبيناة فااي غاياة الصاعوبة، ولاذلك أكثار القضاايا وجال القضاايا، باال  "عليده يقديم بداعتراف
مددا بدداعتراف يقدديم عليدده"كاناات باااالعتراف  -عليااه الصااالة والسااالم-جميااع القضااايا التااي حصاالت فااي عصااره   "وا 

يعناي إن ثبات  "الحدد عليده أقديم اعترافده علدى أقدام فدإن ،الحدد عليده يقدام حتدى" وال يرجاع عناهيعني يثبت عليه 
 على اعترافه يقيم عليه الحد.

لمااذا؟ ألن هاذا إضارار بالسايد، وقطاع  "زندوا إذا العبيدد علدى نفدي ال أنه العلم أهل عليه أدركت الذي: مالك قال"
 للمنافع المتعلقة بالرقيق، نعم؟

 طالب:......
ال حاد على كل حال التحاليل هذه قارائن ماا هاي...، ماا تثبات باه، هاذه قارائن، ماا فاي إال بيناة واعتاراف،  ))بيناة وا 

 نعم؟ في ظهرك((
 طالب:.... ما هو األصل هل يقال: األصل الستر...؟ 

ال ياردعهم وهللا األصل على حسب ما يحتف بهذا الرجل، وما يحايط باالمجتمع، إذا كانات الجارائم كثيارة، والنااس 
ذا كان الغالب فاي النااس الصاالح واالساتقامة وهاذه  إال إقامة الحدود، فالراجح أن يقام عليه الحد، ليرتدع غيره، وا 

 الهفوات نادرة يغلب الستر، نعم؟
 أحسن هللا إليك. 

 باب: جامع ما جاء في حد الزنا
 خالدد بدن وزيدد هريدرة أبدي عدن دمسدعو  بدن عتبدة بدن هللا عبدد بدن هللا عبيدد عدن شدهاب ابدن عن مالك حدثني
 زندددت إن)) :فقدددال ،تحصدددن ولدددم زندددت إذا األمدددة عدددن سدددئل -صدددلى هللا عليددده وسدددلم- هللا رسدددول أن الجهندددي
 .((بضفير ولو بيعوها ثم ،فاجلدوها زنت إن ثم ،فاجلدوها زنت إن ثم ،فاجلدوها

 ؟الرابعة أو الثالثة أبعد أدري  ال :شهاب ابن قال
 .الحبل والضفير :يقول مالكا   سمعت :يحيى قال
 بهدا فوقدع ،الرقيدق ذلدك مدن جاريدة استكره وأنه ،الخمس رقيق على يقوم كان عبدا   أن نافع عن مالك حدثنيو 

 .استكرهها ألنه الوليدة يجلد ولم، ونفاه -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر فجلده
 المخزومدي ربيعدة أبي بن عياش بن هللا عبد أن أخبره يسار بن سليمان أن سعيد بن يحيى عن مالك حدثنيو 

 .الزنا في خمسين خمسين ،اإلمارة والئد من والئد فجلدنا قريش من فتية في الخطاب بن عمر أمرني :قال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ما جاء في حد الزنا: جامع  باب  جامع، أو باب  جامع، أو باب  



 خالد بن وزيد هريرة أبي عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 
قلنااا: إن األصاال فااي  "تحصددن ولددم زنددت إذا األمددة عددن سددئل -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول أن الجهنددي

النسااء، والالئاق بهان اسام المفعاول، فيقااال: لام تحَصان، لكان باعتباار أنهاا صااارت ساببا  فاي إحصاان الازوج نسااب 
ال ف النص محصنات، وفي الرجال: محصنين، فهذا هو الالئق بالرجال اسم الفاعل، والالئق بالنسااء اسام إليها، وا 

 المفعول.
هاذا الحاديث  "((بضدفير ولدو بيعوهدا ثدم ،فاجلدوها زنت إن ثم ،فاجلدوها زنت إن ثم ،فاجلدوها زنت إن)) :فقال"

يعناي ال يزياد علاى الحاد وال  ال يثارب عليهاا((و  ،))إذا زنات أماة أحادكم فليجلادها الحادمتفق عليه، في الصحيحين 
 إلى آخره. (())ثم إن زنت فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إن زنت...بالكالم، الحد رادع، 

إذا تكارر منهاا الزنااا  ))ثام بيعوهااا ولاو بضافير((يعناي قولاه:  ؟"الرابعدة أو الثالثددة أبعدد أدري  ال" :شاهاب ابانيقاول 
قيمتهااا، وال يمكاان أن تصاال قيمتهااا إلااى الضاافير إال بإخبااار المشااتري بالعيااب، هااي  صااارت غياار مرغوبااة، ونزلاات

بيعت لعيب شرعي، وهو تكرر الزنا منها، وبهذا يستدل جمع من أهل العلم على أنه ال بد من بياان العياب، بياان 
يخباار الخاطااب، وأن  العيااب للمشااتري بالنساابة لألمااة، والخاطااب بالنساابة للحاارة، إذا وقااع منهااا هااذا مثلهااا ال بااد أن

 عدم إخباره غش له، وال شك أن المسألة ينتابها أمران عظيمان: 
إخبار الخاطب ال شك أنه يجعل هذه المرأة تجلس بدون زوج، إذ ال يقدم على الزواج بها إال شخص متنازل عان 

لولااده ماان بعااده، أماار مهاام، يهااتم بااه أهاال الصاايانة والديانااة، وعاادم إخباااره أماار عظاايم أيضااا  وهااو غااش لااه، وغااش 
ن كاااان متعلقاااا  بهاااا، ولاااو كاااان فاااي...، يترتاااب علياااه  والنسااااء السااار عنااادهن ضاااعيف، مهماااا كاااان السااار عنااادها، وا 
مصيرها يمكن أن تتحدث في يوم من األياام وتفلات منهاا كلماة فاي وقات أناس تتكادر حياتاه، وتنقلاب ساعادته إلاى 

 شقاء؛ ألن الناس ال يطيقون مثل هذا.
ن أهل العلم يرون أنه ال بد من اإلخبار اعتمادا  على هذا الحديث؛ ألن األمة مثل الزوجاة وعلى كل حال جمع م

موطوءة، وعرض الرجل في أمته مثل عرضه في زوجته، عرضه معلق بالموطوءة، سواء  كانت أو زوجاة، وعلاى 
ومانهم مان يقاول: هذا ال يمكن أن يصل الثمن إلى هذا الحد، الضفير الحبال المضافور، حتاى يخبار عان العياب، 

يعني أناك ال باد تاتخلص منهاا باأي قيماة كانات، وال يلازم مان ذلاك اإلخباار؛ ألناه يناافي  ))ولو بضفير((إن قوله: 
الستر، وعلى كل حال هام القاوالن محال االجتهااد، وعلاى كال مان األمارين يترتاب أمار عظايم، واألسائلة تكثار مان 

ر؟ وبعضااهن راضاية مطاوعااة، وبعضااهن مكرهااة مغتصاابة، النسااء عنااد الخطبااة، إذا خطباات هال تخباار أو ال تخباا
 وبعضهم مصرة، وبعضهن تائبة.

-على كل حال التوبة ال بد منها، واإلخبار أمر اجتهادي، والحديث دليل على أناه يخبار، وأيضاا  الساكوت غاش 
ترياده، أو ، وغش عظيم بالنسبة للخاطاب، وبعاض النااس ولاو نازل عان شارطها الاذي -نسأل هللا السالمة والعافية

نزل أبوها عن شرطه الذي يريده، ال شك أنه يتنازل عن بعض األمور؛ ألمار يحتاجاه أو يخطاط لاه، أو ماا أشابه 
 ذلك.

امرأة تقول: إنها اغتصبت في صباها، ثم بعد ذلك يطرق الخطاب الباب وتردهم، خشية من هاذا، وال تساتطيع أن 
س من أهل البلد، ويريد منها أن تكفله ليقايم فاي البلاد وكاذا، تخبر، وال تريد أن تغش، إال أنه اتصل بها شخص لي



وشايء ماان هاذا، وأخبرتااه فقباال، لكان أباهااا رفاض، قااال: مااا أزوج واحاد مااا هاو ماان البلااد، وهاو ال ياادري األب، مااا 
ياادري عاان شاايء، فمشااكلة اإلحااراج ماان جميااع الجهااات، إحااراج يعنااي الضاارائب المترتبااة علااى هااذه الجريمااة يعنااي 

طاق، يعني كم من إنساان أصايب بابالء بمارض عضاال بسابب مثال هاذه التصارفات، فعلاى األوليااء أن أمور ال ت
يحفظاوا مان تحات أياديهم مان بناات ومان زوجاات، ومان أوالد حتاى الخادماات، هاذه أماناة فاي عنقاه، ال يجااوز أن 

التااااي ال يمكاااان يفاااارط فيهااااا، وكااااذلك علااااى الشااااباب والشااااابات أن يتحصاااانوا، وال يتورطااااوا فااااي مثاااال هااااذه األمااااور 
تصااحيحها، فاااألمر عظاايم وخطياار جاادا ، وال شااك أن بعااض الناااس إمااا أن يصاااب بانهيااار أو تتاادهور صااحته، أو 
يصاب بمرض عظيم عضال، وهذا حصل من بعض من حصل منهم بعض التفاريط، ويتركاون المجاال ألوالدهام 

ي عنقاك، نعام قاد يقاول القائال: إن وبناتهم يسرحون ويمرحون مع من يشاءون، هذا ما هاو بصاحيح، هاذه أماناة فا
ذا كان األب مشغول بعلمه، بوظيفته، بتعليمه، بعلمه، ثم بعاد ذلاك هال هاو  إغالق األبواب اآلن ليس بالممكن، وا 
يستطيع أن يقفل األبواب كلما خرج؟ لكن إذا شدد الرقابة، وعرف هؤالء أن وراءهام مان يتفقادهم أعاين علاى ذلاك، 

 اإلهمال والتفريط. يعان على ذلك، اإلشكال في
ذا حصل شيء بعد االحتياط ذمته تبرأ، إذا عمل جميع الوسائل التي تقي أوالده وبناته من هذا الضرر هو تبارأ  وا 

 ذمته، وهللا المستعان.
 طالب:......

ال بذاته؟  يعني في نظر الناس واآلثار المترتبة عليه وا 
 طالب:......

عظم، حرب هلل ورسوله، هذا حارب هلل ورساوله، وآكال الرباا يبعاث ياوم نظر الشارع، النصوص تدل على أن الربا أ 
 القيامة مجنون، نسأل هللا السالمة والعافية.

 طالب:......
 ويش فيهم؟
 طالب:......
نساأل هللا -نسأل هللا السالمة والعافية، ويعذبون في...، كما جاء في حديث الرؤيا أنهم في تنانير -عذاب عظيم 

ن في النار، األمر ليس بالسهل، لكن أيضا  ما جااء فاي الرباا، وأن درهام الرباا أشاد مان ثالثاين أو ، يعذبو -العافية
ساات وثالثااين زنيااة، وقااد يقااال: إن هااذا للتنفياار؛ ألن الناااس بصاادد التساااهل والتعاماال فااي الربااا، بينمااا األعااراض 

 العافية، من الكبائر.يحتاطون لها، لكن ال شك أن كالهما خطير ومن الموبقات الذنوب نسأل هللا 
 طالب:......

 محسن عند أهل العلم.
 طالب:......

 إي نعم محسن، إيه. 
ال يعني هذا أننا نرى تساهل الناس فاي الرباا، وننظار إلاى مان  "قال ابن شهاب: ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟"

رتبة على الزنا أعظم بكثير من اآلثار تساهل في عرضه أنه أمره أخف أو أهون ال، ال شك أن اآلثار العملية المت



وأيضااا :  ))لعاان هللا آكال الربااا وموكلاه وكاتبااه وشااهديه((المترتباة علاى الربااا، لكان شااأن الرباا خطياار فاي اإلساالم، 
ددْيَطاُن ِمددَن اْلَمددِسِ  َبددا اَل َيُقوُمددوَن ِإالَّ َكَمددا َيُقددوُم الَّددِذي َيَتَخبَُّطددُه الشَّ  [( سااورة البقاارة099)] {}الَّددِذيَن َيددْأُكُلوَن الرِِ

َن َّللِاِ َوَرُسوِلِه{  أمور عظيمة، ليست بالسهلة، ومع ذلك جاء في الزنا  [( سورة البقرة097)]}َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مِِ
مَ حيث قرن بالشرك والقتال،  دا آَخدَر َواَل َيْقُتُلدوَن الدنَّْفَس الَِّتدي َحدرَّ َّللاَُّ ِإالَّ ِبداْلَحقِِ َواَل  }َوالَِّذيَن اَل َيدْدُعوَن َمدَع َّللاَِّ ِإَله 

كلها من عظائم األمور هذه، لكن ال شك أن اآلثار المترتبة على الزنا أعظم،  [( سورة الفرقان05)] َيْزُنوَن{
هو واعاظ أقارب ماا -لذلك بعض الوعاو قال كلمة ضحك منها الحاضرون وهي في الحقيقة لها داللتها، هو قال 

اإلخوان ترون الدخان أسهل من الربا، الدخان إذا انتهيت تمضمض وانتهى اإلشكال، قال: يا  -يكون إلى العامي
واسااتغفر وتااب، والتوبااة تهاادم مااا قبلهااا، وال تعااد إلااى ذلااك، لكاان الربااا الااذي بنياات عليااه جساادك، وبنياات منااه بيتااك، 

نبات علاى ساحت  كال جسادو ))ونشأت عليه أوالدك، هذا ويش يحله؟ فاألمور على حساب اآلثاار المترتباة عليهاا، 
نسأل هللا العافية، وشأن الزنا عظيم، ليس بالسهل يعني، ال يقاال: وهللا نشاوف النااس يتسااهلون  فالنار أولى به((

 بالربا وهو أعظم من الزنا، إذا..... نتساهل ال ال أبدا .
 طالب:......

ه تدفعاه إلاى الشاهوة والجانس، وماا وهللا كل معصية لها غريزة تادفعها، فقاد يكاون هاذا غريزتاه بالماال، وهاذا غريزتا
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-أشبه هذا، المقصود 

 .))ثم بيعوها ولو بضفير((يعني قال:  "قال ابن شهاب: ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟"
ه في الضفير الحبل المضفور المجدول، والحبل إذا أدخل بعض "الحبل والضفير :يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"

 بعض ثم صار كضفيرة المرأة، يجدل مثل ضفيرة المرأة ليستعمل.
 ذلدك مدن جاريدة اسدتكره وأنده" السابايا "الخمدس رقيدق علدى يقدوم كدان عبدا   أن نافع عن مالك حدثني"و ثم قاال: 
جلاده عمار الحاد نصاف حاد المحصان خمساين جلادة، ونفااه،  "ونفداه الخطداب بدن عمدر فجلده ،بها فوقع ،الرقيق
 -رضاي هللا عناه-فيماا تقادم: إن الرقياق ال ينفاى؛ ألن الضارر يلحاق سايده، وال شاك أن مثال هاذا مان عمار  وقلنا

ينفي تعزيرا ؛ لئال يفتتن أو يفتتن به  -رضي هللا عنه-سياسة، كما نفى غيره من المعاصي التي دون الزنا، عمر 
واالساتكراه أثاره معفاو عناه، والمارأة يتصاور منهاا  والمستكره ال حد عليه، ألنها مستكرهة" ؛الوليدة يجلد ولم"ونفاه 

االستكراه على الزنا، يتصور من المرأة اإلكراه على الزنا، لكن هل يتصور من الرجل أن يكره على الزناا؟ يتصاور 
ال ما يتصور؟  وا 
 طالب:......

ل مكاره، ال ينتشار، األمار المسألة خالفية بين أهل العلم، مانهم مان يقاول: إناه ال يتصاور؛ ألناه إذا أكاره هاو بالفعا
بياااده، ومااانهم مااان يقاااول: ال، إذا رأى بارقاااة السااايف وحصااال لاااه ماااا حصااال وخشاااي علاااى نفساااه، قاااال: أناااا مكاااره، 

 واستصحب هذا اإلكراه واإلثم معفو عنه، يمكن.
 على كل حال المكره ال شيء عليه، هللا عفا عن أمتي.... وما استكرهوا عليه.



 المخزومدي ربيعدة أبدي بدن عياش بن هللا عبد أن أخبره يسار بن سليمان أن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"
 "الزندا فدي خمسدين خمسدين ،اإلمدارة والئدد مدن والئدد فجلددنا قدريش مدن فتية في الخطاب بن عمر أمرني :قال

الوالئد جمع وليدة وهي اإلماء، الوليدة األماة، فجلادوها نصاف ماا علاى المحصانات، خمساين خمساين، وهاذا ناص 
 لقرآن.ا
لمااذا ال يجلاد النسااء النسااء، كماا  "اإلمدارة والئدد مدن والئدد فجلددنا قدريش من فتية في الخطاب بن عمر أمرني"

 يقال: إنما يطب النساء النساء، يطب الرجال الرجال، لماذا عمر جعل الفتية يجلدون هؤالء اإلماء؟ نعم؟
 طالب: الحسبة من عمل الرجال.

 لرجال، التنفيذ والنيابة عن اإلمام إنما هو من عمل الرجال، نعم؟نعم؛ ألن الحسبة من عمل ا
 أحسن هللا إليك.

 باب: ما جاء في المغتصبة
 : تقددول أو ،اسددتكرهت قددد :فتقددول ،لهددا زوج وال حددامال   توجددد المددرأة فددي عندددنا األمددر: -رحمدده هللا- مالددك قددال

نها ،منها يقبل ال ذلك إن ،تزوجت  أو ،بيندة النكداح مدن ادعدت مدا علدى لهدا يكدون  نأ إال ،الحدد عليهدا يقدام وا 
  ....أتيت حتى استغاثت أو ،بكرا   كانت إن تدمى جاءت أو ،استكرهت أنها على

 أ تيت، أو استغاثت....
 أحسن هللا إليك. 

 :قدال ،نفسدها فضديحة فيده تبلدغ الدذي األمر من هذا أشبه ما أو ،الحال ذلك على وهي أتيت حتى استغاثت أو
 .ذلك من ادعت ما منها يقبل ولم ،الحد عليها أقيم هذا من بشيء تِ تأ لم فإن
 حيضدتها مدن ارتابدت فدإن :قال ،حي  بثالث نفسها تستبرأ  حتى تنكح ال والمغتصبة: -رحمه هللا- مالك قال
 .الريبة تلك من نفسها تستبرأ  حتى تنكح فال

 َتنكح أو ت نكح ما في إشكال.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب: ما جاء في المغتصبة
 يعني المستكرهة.

تقادم فاي قاول  "لهدا زوج وال حدامال   توجدد المدرأة فدي" يعني في بلده وعلماء بلده، المدينة "عندنا األمر: مالك قال"
عمر: "أو كان الحبل أو االعتراف" توجد حامال  دليل على أنها زانية، إذا وجدت حاامال  وال زوج لهاا، ساواء  كانات 

يعنااي  "منهددا يقبددل ال ذلددك إن" تزوجاات: تقااول أو ،اسااتكرهت قااد :فتقااولرة أو مكرهااة، أو موطااوءة بشاابهة، مختااا
الدعاوى المجردة ال تكفي في تعطيل الحدود، نعم إذا دل دليل على ذلك، وقامت قرينة تادل علاى صادقها ال يقاام 

نهدا "إن ذلك ال يقبل منهدا،عليها الحد   "بيندة النكداح مدن ادعدت مدا علدى لهدا ون يكد أن إال ،الحدد عليهدا يقدام وا 
تأتي ببينة على  "استكرهت أنها على أو" يؤتى بالشهود، إقامة البينة على أنها تزوجت، تقبل معها البينة بالشهود

أنها استكرهت، أو تأتي بقرينة، يقولون: القرنية أنها إذا استغاثت، أو جاءت تشتكي لن تقدم على فضيحة نفسها، 
ارة، لن تقدم إال إذا كانت بالفعل مكرهة؛ ألن الفضيحة ال شك أنها تكاون بانتشاار الخبار، وعلاى وهي طائعة مخت



ذا سكتت ما علم عنها، سواء  كانت من الاذكور أو مان  هذا لو حصل إكراه مثال ، وترتب على اإلخبار فضيحة، وا 
 سايما إذا كاان الفاعال المكاره اإلناث، بعض الناس يستروح إلى أنه إذا حصل ما حصل فالستر في هاذا أولاى، ال

غير مقدور عليه؛ ألناه ماا فاي فائادة، فعال وهارب، وال يعارف مان هاو، وال...، فمثال هاذا هال يقاال: إنهاا تشاتكي، 
ترفاع أمرهااا إلااى الااوالي، أو نقاول: تسااتتر واألثاار المترتااب علاى ذلااك يعنااي ماان الفضايحة أعظاام؟ وتتااوب إن كاناات 

للمكرهااة ال ذنااب عليهااا؛ ألن الااذنب عنهااا مرفااوع، لكاان مسااألة السااتر هاال هااو  اقترفاات شاايئا  ماان ذلااك، أمااا بالنساابة
 أفضل أو الفضيحة؟ تكشف وتشتكي وتطالب.

مصالحة عاماة ومصالحة  ال شك أن النظر مان جهتاين: مصالحة عاماة، ومصالحة خاصاة، يترتاب علاى مثال هاذا
الحاااد فضااايحتها باااين أهلهاااا  خاصاااة متعارضاااتان، إن اشاااتكت حتاااى لاااو أقااايم الحاااد علاااى المكاااره، هااال يقااااوم هاااذا

ومجتمعهاااا؟ نعااام؟ ماااا يقاااام ولاااو أقااايم الحاااد علياااه، لكااان المصااالحة العاماااة ال شاااك أنهاااا فاااي إقاماااة الحاااد علاااى هاااذا 
المغتصاب، يعناي حصال بعاض القضاايا بحياث جعلات ولااي األمار ماع جمياع أسارته يتركاون البلاد بالكلياة ينتقلااون 

كاناات مكرهااة أو مغتصاابة، فهاال يقاادم فااي مثاال هااذا المصاالحة إلااى بلااد آخاار؛ ألن الفضاايحة والفعلااة انتشاارت ولااو 
 العامة أو الخاصة؟

يعني إذا قيل: إن هذا الولد أو هذه البنت اغتصبت وال إثم عليها، وال حيلة لها، وال، والفاعل نفترض افتراضاا  أناه 
، هااال يقاااال: يشاااتكى ومااان أجااال أن ياااردع وياااردع غياااره أو يتااارك مااان أجااال الفضااايحة ل  َ لمصااالحة معاااروف ماااثال 

 الخاصة؟ نعم؟
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

افتااراض أنااه أقاال األحااوال يعاازر، أو يقاارر فيعتاارف، ال ساايما إذا كااان مااع األماار إكااراه واغتصاااب؛ ألن هااذا شااأنه 
عظاايم فااي الشاارع، يعنااي إذا كاناات مطاوعااة هااذه جريمااة ماان الطاارفين، لكاان إذا ترتااب علااى ذلااك اماارأة عفيفااة تكااره 

 هذا األمر خطير، نعم؟ -نسأل هللا العافية-فجر بها على الزنا، وي
 طالب:......

إي وهللا إذا اقتضى نظر ولي األمر ذلك يقتل، إيه، وقد حصل، حصل قضايا قتل، يعني اغتصاب يقتل به، في 
 بلدنا ولي األمر اقتضى نظره القتل فقتل.

 طالب:......
حة العامة، لكن إذا رأى ولي األمار أن هاذه يعناي نفتارض وال شك أن المصلحة العامة الحق العام مترتب بالمصل

أنها رفعت األمر وما تابعوا، سترا  على أنفسهم، يعني أعطوا المسئولين خبر، وتركوا الموضوع يسري بنفسه، وماا 
ذا تابعوه، على ولي األمر أن يتابع في هذا، ال سيما إذا كان مع استكراه؛ ألن انتشار الجريمة كارثة، إذا عرف ه

ذا أوقف عناد حاده مان أول  أنه يترك وال يطالب، مثل هذا يغريه فعله هذا على أن يتعدى شره، ويكرر جريمته، وا 
 األمر، انقطع دابره، ودابر من يقتدي به.

 طالب:......



 ال هو افترض أنه بكر، غير محصن، فقتله على كل حال تعزير.
 طالب:......

لسااتر، وفيااه مصاالحة خاصااة، واإلشااهار والرفااع إلااى ولااي األماار لااردع هااذا نقااول: مثاال هااذا األماار ينتابااه أمااران: ا
 الجاني ال شك أنها مصلحة عامة، فهل نقدم هذه أو هذه؟ أو هذا يختلف باختالف األشخاص؟ نعم؟

 طالب:......
هال ال شك أن الناس يقدرون مصالحهم، ويختلف أيضا  بمسألة القدرة عليه، ومعرفة الجاني وعادم معرفتاه، يعناي 

يحساان أن يقااال الماارأة اغتصاابت ويقااال لهااا: ماان الااذي اغتصاابك؟ وتقااول: وهللا ال أدري واحااد هاارب وال أعرفااه، وال 
أدري وياش اساامه؟ وال...، نعاام؟ هاال يقااال لهااا: ارفعااي أماارك علااى ولااي األماار؟ نعاام؟ مثاال هااذه إلااى هللا المشااتكى، 

، أما إذا عرف واشتهر بالجرائم وكذا، ال يمكن يعني ال دليل يدل عليه بحيث يؤخذ الحق منه، ويؤطر على الحق
أن يستر عليه، تغلب المصلحة العامة، وال شك أن مثل هذه إذا حسنت نيتها بالقضاء على دابر الفساد وأهله أن 

 هذه ت عان بقية حياتها، وال يكون األثر الذي تتوقعه.
هاذه قارائن تادل  "هدذا أشدبه ما أو ،الحال ذلك على وهي أتيت حتى استغاثت أو ،بكرا   كانت إن تدمى جاءت أو"

ألنهاا لان تفضاح نفساها وهاي مطاوعاة،  "نفسدها فضديحة فيده تبلغ الذي األمر من "أو ما أشبه هذاعلى صدقها 
ألن الادعاوى المجاردة ال  "ذلدك مدن ادعدت ما منها يقبل ولم ،الحد عليها أقيم هذا من بشيء تأتِ  لم فإن" :قاال

 يلتفت إليها.
 تدنكح فدال حيضدتها مدن ارتابدت فدإن" :قاال "حدي  بدثالث نفسدها تسدتبرأ  حتدى تدنكح ال والمغتصبة: مالك قال"

 يعني تتأكد حتى تحيض ثالث مرات. "الريبة تلك من نفسها تستبرأ  حتى
فااي المقنااع: عاادة الموطااوءة بشاابهة عاادة المطلقااة، كااذلك عاادة المزنااي بهااا، يعنااي عاادة  -رحمااه هللا-يقااول الموفااق 
يش؟ ثالث حيض، ويقول: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها المطلقة تكون إ

تسااتبرأ بحيضااة، وعنااه أنهااا تسااتبرأ بحيضااة، فااي الحاشااية حاشااية المقنااع للشاايخ سااليمان باان عبااد هللا قولااه: وعاادة 
فااي اإلنصاااف، وكااذلك الموطااوءة بشاابهة، يعنااي ثااالث حاايض كالمطلقااة، هااذا المااذهب، وهااو ماان مفرداتااه، قالااه 

 الموطوءة في نكاح فاسد.
نما هاو للعلام بباراءة الارحم،  واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة؛ ألن هذا ليس بطالق، وا 

 استبراء.
قوله: وكذلك عادة المزناي بهاا، وهاذا الماذهب وباه قاال الحسان والنخعاي، وهاو مان مفاردات الماذهب، وعناه تساتبرأ 

 أيضا ، وهو قول مالك، واختاره الحلواني، والشيخ تقي الدين؛ ألن المقصود بها براءة الرحم.بحيضة 
قااال: وعاادة المطلقااة ثااالث حاايض المقصااود بهااا أن يعلاام بااراءة الاارحم بحيضااة، لكاان التكاارار ثااالث ماارات إنمااا هااو 

ة ثالثاا ، يقاول: يكفاي حيضاة لتطويل المدة من أجل الرجعاة، لكان أورد علاى هاذا فاي الباائن، طاالق الباائن المطلقا
 واحدة؟ ال؛ ألنها مطلقة والنص يتناولها.



علااى كاال حااال االسااتبراء هااو األصاال، أنهااا ليساات بمطلقااة، والمقصااود ماان ذلااك معرفااة بااراءة الاارحم، وأنهااا ليساات 
بحامل، وعلى هذا يظهر قوة قول من يقول: إن الحامل ال تحيض، إذ لو كانت الحامل تحيض لما كاان الحايض 

 يال  على براءة رحمها، لو كانت تحيض ما كان الحيض دليل على براءة رحمها.دل
 طالب:......

 من إيش؟
 طالب:......

 ال ما يكفي ال بد من االستبراء، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 والتعري  والنفي القذف في الحد :باب
 فسدألت :الزنداد أبدو قدال ،ثمدانين يدةفر  فدي عبدا   العزيز عبد بن عمر جلد :قال أنه الزناد أبي عن مالك حدثني
 كلهم جرا. والخلفاء عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر أدركت :فقال ذلك عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد
  .جرا   هلم

 أحسن هللا إليك.
 مدن أكثدر فريدة فدي عبددا   جلدد أحددا   رأيدت فمدا ،جدرا   هلدم والخلفداء عفدان بدن وعثمدان الخطداب بدن عمدر أدركت
 .أربعين
 جداءه فلمدا ،اسدتبطأه فكأنده لده ابندا   اسدتعان مصباح :له يقال رجال   أن األيلي حكيم بن زريق عن مالك حدثني
 علدى نءألبدو  جلدتده لدئن وهللا :ابنده قدال ،أجلدده أن أردت فلمدا ،عليده فاسدتعداني :زريدق قدال ،زان يدا :لده قال

 لده أذكدر ،يومئدذٍ  الدوالي وهدو العزيدز عبدد بن عمر إلى فيه فكتبت ،أمره علي أشكل ذلك قال فلما ،بالزنا نفسي
 .عفوه هأجز  أن عمر ىإل فكتب ،ذلك

 أن أجز عفوه.
 أحسن هللا إليك.

 ى...افتر  رجال   أرأيت :أيضا   العزيز عبد بن عمر إلى وكتبت :زريق قال، عفوه أجز أن عمر ىإل فكتب
 افتري، افتري.

 أحسن هللا إليك. 
 فددي عفددوه فددأجز عفددا إن عمددر إلددي فكتددب :قددال ،أحدددهما أو هلكددا وقددد أبويدده علددى أو عليدده أرأيددت رجددال  افتددري 

ن ،نفسه  .سترا   يريد أن إال ،هللا بكتاب له فخذ أحدهما أو هلكا وقد أبويه على افتري  وا 
 عليده تقدوم أن منده ذلدك كشدف إن يخداف عليده المفتدرى  الرجل يكون  أن وذلك :يقولمالكا   سمعت: يحيى قال
 .عفوه جاز فعفا وصفت ما لىع كان فإذا ،بينة

 .واحد حد إال عليه ليس نهإ :جماعة قوما   قذف رجل في قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني
ن: -رحمه هللا- مالك قال  .واحد حد إال عليه فليس تفرقوا وا 



 عدن النجدار يبند مدن ثدم األنصداري  النعمدان بدن حارثدة بن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبي عن مالك حدثني
 أبدي مدا وهللا :لآلخدر أحددهما فقدال ،الخطداب بدن عمدر زمدان فدي اسدتبا رجلدين أن الرحمن عبد بنت عمرة أمه
 كدان قدد :خدرون اآل وقدال، وأمده أبداه مدح :قائل فقال الخطاب بن عمر ذلك في فاستشار ،بزانية أمي وال ،بزان
 .ثمانين الحد عمر فجلده ،الحد تجلده أن نرى  ،هذا غير مدح وأمه ألبيه
 أو نفيددا   بدذلك أراد إنمددا قائلده أن يدرى  ،تعددري  أو قدذف أو نفدي فددي إال عنددنا حدد ال: -رحمدده هللا- مالدك قدال
 .تاما   الحد ذلك قال من فعلى ،قذفا  
 إذا نفى رجل رجال ...  عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال

 أنه، أنه.
 أحسن هللا إليك. 

ن ،الحدد عليده فدإن أبيده مدن رجال   رجل نفى إذا أنه عندنا مراأل: -رحمه هللا- مالك قال  نفدي الدذي أم كاندت وا 
 .الحد عليه فإن مملوكة

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  القذف في الحد :باب

  القذف بالزنا الصريح.
 والتعري  والنفي

ا، أو الكااالم الااذي الزمااه وقااوع النفااي أن يكااون فااالن ابنااا  فااالن، والتعااريض غياار التصااريح ماان الكنايااات ونحوهاا
 الفاحشة.

فحاد القاذف ثماانين  "ثمدانين فريدة في عبدا   العزيز عبد بن عمر جلد :قال أنه الزناد أبي عن مالك حدثني"قال: 
 لكن هل ينصف على العبد أو ال ينصف كالزنا؟  [( سورة النااور1)] }َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة {

فلام ينصاف، ولعلاه جلاده األربعاين واألربعاين األخارى تعزيار كماا  ثماانين فرياة فاي عبادا  لاد ج العزياز عباد بن عمر
.  قيل في الخمر 

 عفدان بدن وعثمدان الخطاب بن عمر أدركت :فقال ذلك عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد فسألت :الزناد أبو قال"
هاو أن اإلبال المحملاة يجار بعضاها بعضاا ، ابان األنبااري فاي الزاهار ذكار أصال هاذه الكلماة، و " جدرا   هلدم والخلفاء

 ويسوق بعضها بعضا ؛ لكونها متتابعة، يعني تتابع الخلفاء على هذا األمر.
}َفَعَلدْيِهنَّ ِنْصدُف َمدا َعَلدى ألن هاذا تنصايف، وهاو مقتضاى " أربعدين مدن أكثدر فرية في عبدا   جلد أحدا   رأيت فما"

فهال يقااس الحادود بعضاها علاى بعاض؟ وأباو ثاور يقاول: لاو  [النسااء( ساورة 09)] اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب{
}َفَعَلددْيِهنَّ ِنْصددُف َمددا َعَلددى اْلُمْحَصددَناِت ِمددَن ساابقني أحااد إلااى رجاام العبااد إذا زنااا لقلاات بااه؛ ألن الاانص فااي األمااة، 

لحااق الااذكر بااألنثى إنمااا هاو ماان بااب القياااس لعادم الفااارق ع [( سااورة النساااء09)] اْلَعدَذاِب{ ناد الجمهااور، وا 
 .أربعين من أكثرفي قذف  فرية في عبدا   جلد أحدا   رأيت فماوهنا يقول: 

 وهذا هو مقتضى التنصيف، نعم.



 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

فاي أمار يعيناه  يعناي أرساله "لده ابندا   استعان مصباح :له يقال رجال   أن األيلي حكيم بن زريق عن مالك حدثني"
 قدال جداءه فلمدا "فكأنده اسدتبطأه،أو طلبه ليعينه على أمر باين يدياه  ،استبطأه فكأنه بإحضاره، أو ما أشبه ذلك،

ليقايم علياه الحاد،  أجلاده أن أردت فلماا الولاد اساتعدى زريقاا  علاى أبياه، "عليده فاسدتعداني :زريدق قال، زان يا :له
 ؟ زريق هذا ويش موقعه؟ إيش قال عنه؟ نعم

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 ما ذكر شيء، الشرح.
يعناي ألعتارف بالزناا، ثام بعاد ذلاك  "بالزندا نفسدي علدى ألبدوءن جلدتده لئن وهللا :ابنه قال "فلما أردت أن أجلده،

ألناه سامع، قامات الحجاة علاى مان لزماه  "أمدره علدي أشدكل ذلدك قدال فلمدا" تجلد ألنك جلدته وتعديت عليه، قال:
و األب، هذه شهادة ال بد من أدائها، لكن حد القذف يملكه المقاذوف، حاق للمقاذوف إن طالاب باه بالبيناة الحد وه

ال فاألمر ال يعدوه.  أقيم، وا 
هال هاو الاوالي  "يومئدذ الدوالي وهدو العزيدز عبدد بدن عمدر إلدى فيده فكتبدت "فلما قال ذلك أشكل علي أمدره،قال: 

"فكتبت فيه إلى عمر بدن عبدد العزيدز على المدينة قبل أن يتولى الخالفة  على المدينة أو الوالي العام؟ كان واليا  
ألن الحاق لااه ال يعادوه، ال سايما وأن القاااذف  "عفدوه أجددز أن عمدر إلددي فكتدب ،ذلدك لدده أذكدر وهدو الدوالي يومئددذ

لاى األب، فإقامة الحد على األب من أجال االبان ال شاك أن فياه ناوع عقاوق إذا طالاب االبان، وهاو حاق شارعي ع
 كل حال، لكن األمر ال يعدو المقذوف ألنه له.

ن كان حقا  للمخلوق يجوز يتنازل  ينتابه أمران، لكن إذا رفع الحد، إذا رفع األمر إلى ولي األمر وبلغ السلطان، وا 
ال ما يجوز؟  وا 
 طالب:......

صاال الحااد للساالطان الااذي شاارع هااذا الحااد، فااإذا و  -جاال وعااال-لكاان األصاال أن الحااد هااو للمقااذوف، وفيااه حااق هلل 
وهاذا حاد، لكان هناا ماا رفاع إلاى  ((؟))أتشافع فاي حاد مان حادود هللافإنه ال يجوز له العفو، وهذا داخل في عموم: 
 السلطان، إنما رفع على أساس أنه فتوى، نعم؟

 طالب:......
فوان، صافوان يعني إذا تنازل المسروق منه، والحق ال يعادوه، ممكان؟ ماا يمكان، هاال قبال أن تاأتيني فاي رداء صا

))هال كان سرق رداءه في المسجد تحت رأسه، فلما اتجه إقامة الحد بقطع يد السارق قال: ال، عفوت عنه، قال: 
  .قبل أن تأتي((
 طالب:......
 ويش هو؟



 طالب:......
 إيه هذا قصاص، هذا حق محض.

 طالب:......
 إال.

 طالب: ثم تراجع.
 ثم تراجع قبل أن يصل إلى السلطان.

 أو هلكددا وقددد ،أبويدده علددى أو ،عليدده افتددري  رجددال   أرأيددت :أيضددا   العزيددز عبددد بددن عمددر إلددى وكتبددت :زريددق قددال"
يعني قذف الميات هال يأخاذ حكام قاذف الحاي؟ يعناي قاذف الميات، يعناي إذا قاال لشاخص حاي: ياا زان،  "أحدهما

 خالص يجلد الحد، إذا قال: يا ابن الزاني.
 عفدوه فدأجز عفدا إن عمدر إلدي فكتدب :قدال ،أحدهما أو هلكا وقد ،أبويه على أو ،عليه افتري  رجال   أرأيت"قال: 
ن ،نفسه في يعناي يرياد يتناازل؛  "سدترا   يريدد أن إال ،هللا بكتداب له فخذ أحدهما أو هلكا وقد أبويه على افتري  وا 

ن زاناي، أو ألن العار الالحق بالقذف إنما يلحاق الحاي، اآلن قاذف شاخص بعيناه، إذا قاال: زياد بان فاالن بان فاال
ال التعميم؟  قذف أهل بلد، أيهما أشد التخصيص وا 

 طالب:......
 وهللا الظاهر ما في نتيجة، واحد يقول: التخصيص، وواحد يقول: التعميم.

 أيهما أشد؟ لو قال: أهل البلد الفالني زناة؟
 طالب:......

 نعم؟
 طالب:......

لماا يقاال: أهال البلاد الفالناي زنااة، يعناي ماا يتجاه إلاى  ال، وعموما  إذا جاء النص العام هو أضاعف مان الخااص،
ذا قياال: فااالن زان ال شااك أن االتهااام بالقااذف متجااه إلااى شخصااه، نعاام هااذا واحااد فااي مقاباال  كاال واحااد بعينااه، وا 
جماعة أيضا  من هاذه الحيثياة يكاون القاذف الجمااعي أشاد، ويمكان أن يرجاع فاي تأصايل هاذه المساألة إلاى الفارق 

ا  أو نكاارا ؟ إماارا  أشااد ماان نكاارا ؟ اآلن قتاال شااخص محقااق قياال فيااه: نكاارا ، وتعااريض جمااع ماان الناااس أيهمااا أشااد إماار 
للهالك قيل فيه: إمرا ، هذا شخص واحد وهؤالء جماعة عرضوا للهاالك، لكان ماا هلكاوا، أيهماا أشاد؟ احتماال أنهام 

من تعريضهم للهالك، ولذا يختلف  يهلكون، فيكون أعظم من قتل واحد، واحتمال أن ينجوا فيكون قتل الواحد أشد
أهل العلم أيهما أشد قوله: نكرا  أو إمرا ؟ فإذا كاان إمارا  أعظام مان نكارا  قلناا: إن الضارر المظناون لحوقاه بالجماعاة 

ذا قلنا بالعكس قلنا: العكس.  أشد من األمر المتحقق وقوعه بالواحد، وا 
اناا  اإلنساان يادرأ مفسادة عظماى لكنهاا مظنوناة بمفسادة ويمكن أن يخرج على هذا من المساائل الشايء الكثيار، أحي

أقاال منهااا لكنهااا متحققااة، ياادرأ المفساادة العظمااى لكاان يمكاان مااا تصااير، وقوعهااا مظنااون ولاايس بمتحقااق، بمفساادة 
ن كان أعظم منه، أو نقول:  محققة الوقوع لكنها دونها، يمكن أن تخرج على هذا، فهل ندفع المظنون بالمتحقق وا 

ق؟ قتل واحد خالص نكرا ، وأولئك عرضوا للقتل لكن ما مات منهم أحد، وأيضا  ندرأ المفسدة المحققة علينا بالمحق



ن ترتب على درأها تعريض لمفسدة أعظام منهاا، لكناه مظناون، يمكان يقاع أو ال يقاع، ويخارج علياه قاذف الواحاد  وا 
الن زناا، هال يحتمال؟ ماا فاي احتماال، وقذف الجماعاة بلفاظ واحاد؛ ألن اللفاظ العاام ال يفياد قطاع، لكان إذا قاال: فا

ذا قال: أهل البلد الفالني زنوا هذا تعميم والتعميم ضعيف، ما هو مثل التخصيص، نعم؟  وا 
 طالب:......

فيه قوة من وجه، وضعف مان وجاه نعام، يعناي نظيار ذلاك تعاارض المفهاوم الخااص ماع المنطاوق العاام، هاذا لاه 
 وجه قوة ووجه ضعف، وهذا أيضا  كذلك.

 لب:...... طا
 عاد هذا يخفف قليال ؛ ألن هللا وصفهم بأنهم يقولون ما ال يفعلون.

 طالب:......
ال لقلنا: إن القذف المكتوب أعظام  إيه، عاد مسألة الثبوت واالستمرار عاد هذه أمور خارجة عن أصل المسألة، وا 

ال، هاذه أمااور هااذه عااوارض  مان القااذف المنطااوق؛ ألن هااذا كاالم يطياار بااه الهااواء، وهاذا مكتااوب مسااجل مسااطر،
 هذه ليست من أصل المسألة، هذه عوارض.

 طالب:......
 يهجو قبيلة نعم؛ ألنهم كلهم عرضهم للكالم، كلهم تكلم فيهم، نعم؟

 طالب:......
علااى كاال حااال قااذف الجماعااة أمااره عظاايم، ولااذلك تركيااب النكاات علااى البلاادان هااذا لاايس بالسااهل، يعنااي تعااريض 

يكاون فايهم مان أذكيااء العاالم، وتاتهمهم...، يعناي ركاب علاى بعاض الجهاات أشاياء غيار  لمجموعة مان النااس قاد
 مقبولة أصال ، وفاعلها ينبغي أن يعزر، وهللا المستعان.

 نأتي إلى مسألتنا:
 عليده تقدوم أن منده ذلدك كشدف إن يخداف عليه المفترى  الرجل يكون  أن وذلك :يقولمالكا   سمعت: يحيى قال"

زانااي، قااال: خااالص أنااا أرفااع أماارك، أناات قااذفت، قااال: ارفااع، أنااا عناادي شااهود علااى مااا أقااول،  لااو قااال: يااا "بينددة
 مدا علدى كدانن فدإ، بيندة عليده تقدوم أن منده ذلدك كشدف إن يخداف عليه المفترى  الرجل يكون  أن وذلك"يقول: 
 يعني بدال  من أن يكون قذف يكون إيش؟ زنا محقق بالبينة. "عفوه جاز فعفا وصفت

 .واحد حد إال عليه ليس نهإ :جماعة قوما   قذف رجل في قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن لكما حدثني"
ن: مالك قال يعني ما دام قذفهم بلفظ واحد يكفي حد واحد، لكن لو قال: فاالن  "واحد حد إال عليه فليس تفرقوا وا 

 ول: حدود تتداخل؟ زاني، وفالن زاني، وفالن زاني، وعدد الجماعة، يكفي حد واحد؟ نعم؟ أو نق
 طالب:......

 نعم هذه حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكل واحد له حقه إن طالب به حد عنه.
 عدن النجدار بندي مدن ثدم األنصداري  النعمدان بن حارثة بن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبي عن مالك حدثني"

 أبدي مدا وهللا :لآلخدر أحددهما فقدال ،خطدابال بدن عمدر زمدن فدي اسدتبا رجلدين أن الدرحمن عبدد بنت عمرة أمه
 نعم؟ "بزان



 طالب:......
ن تفرقوا فليس عليه إال حد واحد"  ذكرنا هذه. "قال مالك: وا 

 فدي فاستشار ،بزانية أمي وال ،بزان أبي ما وهللا :لآلخر أحدهما فقال ،الخطاب بن عمر"رجلين استبا في زمن 
 غيدر مددح وأمده ألبيده كدان قدد :آخرون  وقال"مدحهما بالعفاة  "أمهو  أباه مدح :قائل فقال الخطاب بن عمر ذلك
يعني المدح بمثل هذا األسلوب ال شك أنه ذم بما يشبه المادح، يعناي هال يكفاي أن يقاول الشاخص فاي حاق  "هذا

أبيه: إنه ليس بزان؟ نعم؟ ألنه كأنه ينفي ما اتهام باه، وهاو ماا حصال اتهاام، يعناي إذا مادحت الكبيار بمادح دوناه 
ذا قياال: فااالن العااالم الفالنااي يحفااظ بك ثياار هااذا قاادح، يعنااي إذا قياال: الساايف أمضااى ماان العصااا، ياانقص قاادره، وا 

الفاتحة، من مناقبه أنه يحفظ الفاتحة، يعني مان الطرائاف تارجم لشاخص يعلام النااس الخيار التفساير وكتاب السانة 
به أنه مأذون أنكحة، ومن مناقبه أيضاا  أناه والعقائد منذ ستين سنة يعلمهم، ترجم له في كراسة فذكر من أول مناق

يبدأ بخطبة الحاجة، يعني ما هاو باافتراض هاذا حقيقاة واقاع، ومان مناقباه قاول فاالن، يعناي مان صاغار الطاالب، 
يعني بدون مبالغة طالب ما أظنه جامعي، لكن أقل، إن فالنا  قال فيه: إنه بقية السلف، هذه كلها تحاط مان قيماة 

ال ذم؟ هذا ذم، يعني إذا ما وجد الرجل، يعني هذه ت رجمة اطلعت عليها، بمثل هذا يترجم لهذا الرجل، هذا مدح وا 
 فيه إال هذا األمر معناه خلو من المناقب، ما عنده شيء، فمثل هذا الكالم ال شك أنه يزري بالممدوح.

اللي ما انتبه ينتباه، أماور الحين أبوه مات وقد يكون من خيار الناس يقول في مجلس: إن أبوه ليس بزاني، يعني 
تجعل في النفس أحاسيس ومشاعر تجاه هذا األب، يمكن يريد أن ينفي تهمة حاصلة، ومن باب: كاد المريب أن 

 يقول: خذوني، فال شك أن هذا قدح وليس بمدح، نعم؟
 طالب: يعني كأن يقول عن نفسه: أبي وأمي ليسا بزانيين كأنه يقول: أبوك أنت....

 هم هذا له حكمه، لكن اآلن اللي عنده اللي حاضرين اختلفوا.ال، هو إذا ف
 طالب: استخدام التعري  أثناء النزاع.... يعني التعري ؟

التعريض إذا قصد بذلك الحط من خصمه، وفهم الحاضرون هاذا األمار، ودلات القارائن علاى أناه يقصاد صااحبه، 
بااه وأماه، وقاال آخارون: قاد كاان ألبياه وأماه مادح ال شك أن مثل هذا له حكمه، لكن الحاضرين قال قائل: مادح أ

غياار هااذا، يعنااي مثلمااا قلنااا فااي حااق هااذا العااالم، يعنااي مااا عنااده إال إنااه مااأذون ياانكح، يااا أخااي كونااه يعلاام الناااس 
 خمسين سنة هذا منقبة عظيمة هذا، تكفيه عن كونه مأذون.

ال  "ثمددانين الحددد عمددر فجلددده ،الحددد تجلددده أن نددرى "قددد كددان ألبيدده وأمدده مدددح غيددر هددذا،  يعنااي هااذا تصااريح وا 
 تعريض؟ تعريض وليس بتصريح "فجلده عمر الحد ثمانين" لماذا جلده ثمانين؟ لعظم حق الوالد.

"إال في نفي أن يقول: ال أبدا  لست بولد لفالن، يعني من الزمه أنه ولد زنا  "نفي في إال عندنا حد ال: مالك قال"
يعناي  "تامدا   الحدد ذلدك قدال مدن فعلى ،قذفا   أو نفيا   بذلك أراد إنما قائله أن يرى  ،تعري  أو" يعني صريح قذف"

ذا لم يكن مفهما  مثال ماا يفهام القاذف الصاريح  التعريض إذا أفهم السامع ما يفهمه اللفظ الصريح فالحد فيه تام، وا 
 فإنه ال يكون تاما .



يعناي إذا اساتفاض باين النااس أن فاالن  "الحدد هعلي فإن أبيه منأنه إذا نفى رجل رجال   عندنا األمر: مالك قال"
ن ،الحدد عليه فإن أبيه من"إذا نفى رجل رجال  ابن فالن، واالستفاضة كافية في مثل هذا   نفدي الدذي أم كاندت وا 

 يعني ال أثر لألم سواء  كانت حرة أو مملوكة، نعم؟ "الحد عليه فإن مملوكة
 طالب: هناك ولد لفالن....

نمااا يعناي مثلماا يقااول األ ب فاي بعاض الحاااالت أنات ماا أناات بولاد لااي، أناا ماا أنااا أب لاك، ال يرياد بااذلك النفاي، وا 
 يريد أن يستثير العاطفة عنده.

ال....؟  طالب: لكن لو قيل في مجلس..... هل يقام الحد عليها وا 
 وين؟ 

 طالب: قد يفهم منها.....
مر ال يعادو صااحبه، قاد يفهام الاذي قيال فاي حقاه على كل حال إذا وجد من يفهم يعاقاب عليهاا، إذا لام يوجاد فااأل

 مثل هذا أنها سب له، وقد يفهم أنها مدح ألبيه من غير تعرض لسبه هو.
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب الحدود ) -شرح: الموطأ 

 .والسارق  اآلبق قطع في جاء ما :ببا - القطع فيه يجب ما :باب -باب: ما ال حد فيه 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب: ما ال حد فيه
 ،الحدد عليده يقدام ال أنده شدرك فيهدا ولده ،الرجدل بها يقع األمة في سمع ما أحسن إن: -رحمه هللا- مالك قال
 يدةالجار  وتكدون  ،الدثمن مدن حصصدهم شدركاؤه فيعطدى ،حملدت حين الجارية عليه موتقوِ  ،الولد ابه يلحق وأنه
 .له

 بالمدينة. عندنا األمر هذا وعلى: -رحمه هللا-قال مالك 
 أصدابها يدوم عليده قومدت لده أحلدت الذي أصابها إن إنه :جاريته للرجل يحل الرجل في -رحمه هللا- مالك قال

 .الولد به ألحق حملت فإن ،بذلك الحد عنه ودرأ  ،تحمل لم أو حملت
 حملت الجارية عليه وتقام ،الحد عنه يدرأ نهإ :ابنته أو ابنه اريةج على يقع الرجل في -رحمه هللا- مالك قال
 .تحمل لم أو

 سدفر فدي معه المرأته بجارية خرج لرجل قال الخطاب بن عمر أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك حدثني
 فقال لي اوهبته :فقال ،ذلك عن فسأله، -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذلك فذكرت امرأته فغارت فأصابها

 .له وهبتها أنها امرأته فاعترفت :قال "بالحجارة ألرمينك أو بالبينة لتأتيني" :عمر
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساوله، نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أماا 

 بعد: 
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 باب: ما ال حد فيه
يعناي لااه نصافها، لااه  "شدرك فيهددا ولده الرجددل بهددا يقدع األمددة فدي سددمع مدا أحسددن إن: -رحمده هللا- مالددك قدال"

لوجاود الشابهة؛ ألناه يظان أنهاا ملاك  "الحدد عليده يقدام ال أنه" ربعها، له ثلثها، له ثلثاها، المقصود أنه شريك فيها



لحاد يادرأ بمثال هاذه الشابهة إذا ادعاى أنهاا يمينه، وأنها أمته، وملك اليمين واألماة إنماا تاتم إذا كانات كاملاة، لكان ا
 أمته باعتبار أن له نصيب منها.

كساائر نكااح الشابهات، نكااح الشابهة يلحاق باه الولاد، يلحاق الولاد  "الولدد بده يلحدق وأنده"أنه ال يقام عليه الحدد، 
 بأبيه، ولو أمر بتجديد العقد، ولو فرق بينهما لوجود الشبهة.

أوالد، ثام تباين أنهاا أختاه مان الرضااعة يفارق بينهماا؛ ألنهاا أختاه، واألوالد؟ األوالد  لو تزوج رجل امرأة فولدت منه
لااه، ينساابون إليااه؛ ألن النكاااح نكاااح شاابهة، وهكااذا فااي سااائر األنكحااة التااي ماان هااذا القبياال، هااذا لااه شاابهة ملااك 

 فوطئها على هذا األساس فيلحق به الولد.
عنها يعني هل تلحق بالشبهة مثل نكاح الشغار أو المتعة، أو طالب: يا شيخ بالنسبة لبع  األنكحة المنهي 

 ما يسمى اآلن....؟
يعني على الخالف في نكاح الشغار هال هاو باطال أو غيار باطال؟ نكااح المحلال هال هاو باطال أو غيار باطال؟ 

باطال، لكان  فنكح بالتحليل فحملت، نكح مريدا  التحليل، نكح شغار المسألة بين أهال العلام خالفياة، والصاواب أناه
مع ذلك إذا ادعى أنه اقتدى بإمام يرى صحة مثل هذا النكاح، وبنى على هذا األمر، أو جهل حقيقة الحال، وأن 

 النكاح باطل شبهة يلحقون به، نكاح شبهة يلحقون به.
ن كاان  من ظان أن نساكه قاد تام، وأناه يجاوز لاه أن يعقاد، ثام عقاد ودخال بهاا وحملات مناه، نقاول: نكااح شابهة، وا 

 لنكاح باطال ، لكن األوالد يلحقون به.ا
 شااركاؤه فيعطااى يعنااي وقاات الحماال كاام تسااوى؟ ،حملاات حااين الجاريااة عليااه وتقااوم "وأندده يلحددق بدده الولددد"يقااول: 

 أن لاااه الثلاااث، وقومااات بثالثاااة آالف يعطاااي شاااريكيه كااال واحاااد ألاااف، وتكاااون خالصاااة لاااه، ،الاااثمن مااان حصصاااهم
يعني في بلدهم ومذهبهم وهذا ظاهر أنه وطء شابهة،  "عندنا األمر اهذ وعلى"يعني خالصة  "له الجارية وتكون "

والولد يلحقون باه، ويادرأ عناه الحاد، وتقاوم علياه؛ ألناه أفسادها علاى شاريكيه، صاارت أم ولاد بالنسابة لاه، فأفسادها 
ملاك  على شريكيه فيضمن نصيبهم منها، نعم هل يفرق بين العاالم والجاهال إذا ادعاى أناه ال يادري أن هاذا مجارد

يمااين؟ هناااك دعااوى تقباال ودعااوى ال تقباال، هنااا الاادعوى مقبولااة، باعتبااار أن لااه نصاايب منهااا، لكاان لااو نكااح أي 
مملوكة له بمسمى ملك اليمين كما يذكر عن بعضهم في كتب األدب من المجاان وغيارهم أناه نكاح داباة لاه قاال: 

مثال هاذه الادعاوى، هاذه دعااوى باطلاة، لكان  هذه ملك يمين، أو غالما  له قال: هذا ملك يماين، مثال هاذا ال يقبال
الدعوى ظاهرة، فهل يفرق بين من علم ومن جهل؟ هو يعارف  -رحمه هللا تعالى-مثل الصورة التي ذكرها اإلمام 

أنه ال يجوز له أن يطأ ما دام له شركاء، وعرف ذلك، هل يدرأ عنه الحد أو ال يدرأ عنه الحاد؟ نقاول: لاه نصايب 
يقام عليه من الحد بقدر ما لشريكيه إن كان له النصف يدرأ عناه حاد النصاف؟ هال يمكان أن  منها، له الثلث، أو

يقال بمثل هذا؟ إذا كان له نصف األمة يقال: عليه نصف حد؟ نعم؟ ال، إذا حرمت عليه يقاام علياه الحاد كامال، 
 لكن شريطة أن يعلم أنها ال تحل له.

أهال العلام  "أصدابها يدوم عليده قومدت لده أحلدت الدذي أصدابها نإ إنده :جاريتده للرجدل يحل الرجل في مالك قال"
يقولون: يسن القرض في كل شيء إال في بني آدم، يعناي ماا تقارض زياد مان النااس جارياة عنادك قارض، لمااذا؟ 
خشااية عليهااا؛ ألنهااا ليساات محرمااا  لااه، فااإذا أحلهااا لااه الرجاال يحاال للرجاال جاريتااه أنااه إن أصااابها الااذي أحلاات لااه 



وم أصابها، كيف يحلها له؟ يحل له وطئهاا أو يحال لاه منفعتهاا؟ إذا أحال المنفعاة هال هنااك شابهة؟ قومت عليه ي
نعم؟ ما في شبهة، إذا قال: تخدم في بيت آل فالن، فجاء فالن فوطئهاا صااحب البيات هال هنااك شابهة؟ ماا فاي 

شاك أن مثال هاذا شابهة،  شبهة، لكن إن أحال لاه وطئهاا، والمحال والمحال لاه كالهماا جاهال فاي حقيقاة الحاال، ال
 قال: الذي أحلها له ممن يملك، هو يملك بضعها فأباحه له، أحل له الوطء فقط، ما أوهبه إياها.

 عنده ودرأ  ،تحمدل لدم أو حملدت"إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليده يدوم أصدابها، على كل حال يقول: 
اثناان أختاين فاي ليلاة واحادة دخال بهماا فاي ليلاة تازوج  ألنده وطء شدبهة" الولدد بده ألحدق حملدت فإن ،بذلك الحد

واحدة، وهذا يقع، واألب وهو يوصل االثنين إلى الغرفتين غلط فأدخل هذا على زوجاة أخياه، والثااني علاى زوجاة 
أخيه، فحصل الوطء، ال سيما وأن الناس في السابق على المذهب اإلجبار وعدم الرؤية، ما يادري وياش زوجتاه؟ 

 حيح هذه بنته، نعم؟ألنها بنت فالن، ص
 طالب:...... 

إياه بعضاهم يعناي مماان بقاي علاى طبعاه وطريقتااه، وسانة البلاد المعماول بهااا، لكنهاا تغيارت األحاوال اآلن، تغياارت 
تغير جذري، بل توسع الناس أكثر من...، ياليتهم لما اتبعاوا الشارع اقتصاروا علياه، ال، زادوا علياه، المقصاود أناه 

زوج اثنااان أختااين، فأدخاال كاال واحااد منهمااا علااى زوجااة اآلخاار، وحصاال الااوطء يحصاال مثاال هااذا وقااد حصاال، تاا
 والحمل، ما الحل؟ نعم؟

 طالب:......
اآلن الااوطء وطء شاابهة، والولااد يلحااق بأبيااه، ثاام بعااد ذلااك يفاارق بياانهم، فإمااا أن يطلااق كاال واحااد منهمااا زوجتااه، 

ال ما تحتاج؟ ما ت  حتاج إلى عدة.ويكون طالقه لها قبل الدخول، تحتاج إلى عدة وا 
ال ما تحتاج؟ نعم؟  الموطوءة بشبهة تحتاج إلى استبراء وا 

 طالب:......
إيه تقدم لنا بدرس األمس أن عدتها عدة المطلقاة، لكان المطلقاة فاي هاذه الصاورة قبال الادخول ال عادة عليهاا، أماا 

كيااف يصاانع كاال واحااد منهمااا؟ بالنساابة لالسااتبراء للعلاام ببااراءة الاارحم ال بااد منااه، ولااو بحيضااة، فااإذا تبااين الحماال ف
ينتظاار تسااعة أشااهر؟ نعاام؟ اآلن المسااألة افترضاات فااي رجلااين دخاال كاال واحااد منهمااا علااى زوجااة أخيااه، وحصاال 
الااوطء، وحصاال الحماال، األوالد لهاام، بااال شااك؛ ألنهاام أوالد شاابهة، والااوطء وطء شاابهة، ويقااال لكاال واحااد منهمااا، 

ن اختلفا، قال: طلق، قال: أنا ال أطلاق، قاال:  طلق زوجتك، والطالق حينئذ  يكون قبل الدخول، هذا إذا تطاوعا وا 
 واحد أنا ال أريد إال زوجتي التي عقدت عليها، ويش الحل؟

 طالب:......
ال بالعقاد األول؟ بالعقاد األول، يلزمهاا أن  فإن تبين حملها تنتظر حتى تضع، ثم بعد ذلك تعود إليه، بعقد جدياد وا 

ال ما يلزم؟  نعم؟ ال يلزم، بمجرد الوضع تخرج من عدة الشبهة. تطهر من النفاس وا 
ن تطاوعااا بااأن طلااق كاال واحااد منهمااا زوجتااه، وعقااد علااى هاااتين الاازوجتين  علااى كاال حااال يحصاال مثاال هااذا، وا 

 الموطوءتين بشبهة؛ ألنه ال يلزم عدة من النكاح األول؛ ألنه قبل الدخول، نعم؟
 طالب:......



 إيه ال بد من استبراء.
 طالب:......

ال، ال بد من استبراء في حالة الرفض، تبين حامل الولاد لاه، وأخاوه طلقهاا قبال الادخول ماا لاه عادة، فيعقاد لاه مان 
 جديد.

فاإذا  ))أنات ومالاك ألبياك((للحاديث:  "الحدد عنده يددرأ ندهإ :ابنتده أو ابنده جاريدة علدى يقدع الرجدل في مالك قال"
م علياه الجاريااة  تشابث بهاذا، وقاال: جارياة ابنااي جااريتي، وجارياة ابنتاي جاااريتي، ال شاك أناه يادرأ عنااه الحاد، وتقاو 

ذا تنازل االبن عن قيمتها، أو البنت تنازلت عن قيمتها، فاألمر ال يعدوهم.  حملت أو لم تحمل، وا 
 بجاريدة خدرج لرجدل قدال الخطداب بدن عمدر أن الدرحمن عبدد أبدي بدن ربيعدة عدن مالك حدثني"ثم بعد ذلك قال: 

ال ما تحتاج؟ "امرأته فغارت أصابهاف سفر في معه المرأته  جارية المرأة تحتاج إلى محرم في السفر وا 
 طالب:......

لكن ما زال الناس يملكون الجواري لهم وألوالدهام ولنساائهم، المارأة تملاك الجارياة، فاإذا أرادت أن تساافر ماا تصانع 
افر بهاااا؟ أو ماااا زال األمااار عناااد بهاااا؟ تقاااول: ابحثاااوا لهاااا عااان محااارم أبوهاااا أو أخوهاااا، أو تااازوج مااان أجااال أن تسااا

المسلمين على التسامح في مثل هذا يسافر؟ لكن شريطة أن تكون معه سيدتها، هال أنكار علياه أناه خارج بجارياة 
: لماااذا لاام -رضااي هللا عنااه-امرأتااه فااي الساافر فأصااابها؟ هااو المحظااور ماان اإلصااابة وقااد حصاال، هاال قااال عماار 

ال  ما حصل؟ ألن بعاض مان ينتساب إلاى العلام يقايس الخادماات علاى تسافر بها بدون محرم لها؟ حصل إنكار وا 
ال ال؟  الجواري، ويقول: يسافر بها من غير محرم، مع األسارة، وحكمهاا حكام الجارياة، هال هاذا القيااس صاحيح وا 
لاايس صااحيح؛ ألنهاان أحاارار، أحاارار ال يجااوز الساافر بهاان ماان غياار محاارم، لكاان إذا نظاار اإلنسااان إلااى مصاالحة 

ءت ووصلت إلى البلد ال يلزم أن في بقائها البلد يكون عندها محرم، إنما يمتنع الخلوة في مسألة ومفسدة، هي جا
 بقائها في البلد، أما السفر فال بد من المحرم.

اآلن هااي جاااءت وعصاات وخالفاات، وماان أقاادمها عصااى وخااالف وحصاال المقصااود هنااا، وأراد أن يسااافر، جاااءت 
الرياض، تترك في البيت وحدها أو يسافر بها؟ يعني من باب ارتكاب أخف العطلة، وقالوا: ما إحنا بجالسين في 

ال فاألصال أن المقادمات إذا كانات غيار شارعية ال  الضررين، وال شك أن مثل هذا يلجأ له لمثل هاذه الظاروف، وا 
وهااو يرجااى منهااا نتااائج شاارعية، فتكااون هااذه حالااة ضاارورة وحاجااة تقاادر بقاادرها، مااا يتوسااع فيهااا، يسااافر بالخادمااة 

مرتاح، ال، يسافر بها وهو على مخالفة شرعية، لكن هو أمام األمر الواقع، يرتكب أخف الضررين، وقد قال بهذا 
ماان أهاال العلاام ماان قااال، وماانهم ماان قااال: أباادا ، ال تسااافر إال بمحاارم علااى أي حااال كااان، نعاام الضاارورات تباايح 

س بالبر وال تسافر إال بمحارم، أو تساافر إلاى المحظورات، يعني لو مات المحرم في منتصف الطريق، نقول: تجل
 أقرب بلد تأمن فيه على نفسها؟ أو تسافر مع أهلها وذويها ومن تنتسب إليهم إلى أن يأتي محرمها؟

سافر شخص من الوافدين مع زوجته من الرياض إلى مكة، لما وصلوا منتصف الطريق حصال لهام حاادث ماات 
مااا وصاالوا إلااى...، حضاار أخوهااا إلااى هااذا المكااان، وسااافر بهااا ليكماال الاازوج، فكلاام أخوهااا ماان بلااده ليحضاار، فل

الطريق من أجل أن يصلوا إلى مكة ثم إلى جدة، ثم يسافرون إلى بلادهم، فاي أثنااء الطرياق حصال حاادث وماات 
األخ، نعم المسألة واقعة، فمثل هذه الظروف ال شك أن ال بد لها من حل شرعي، ال يمكان أن يقاال: تمكاث هاذه 



نتصف الطريق وال أهل لها وال أنايس، فمثال هاذه يطلاب لهاا مان األقاوال األخارى، أو مان القواعاد العاماة، أو في م
 من قواعد الشرع العامة، هذه ضرورة، تجلس في البر بعد؟ ال، ال هذه ضرورة. 

 طالب:......
مارا ، ال شاك أن مان المفاساد المح ققاة، محقاق، لكناه مغماور إيه المسألة التي طرحت باألمس وخرجت على نكرا  وا 

فاااي بحاااار المفاساااد المظنوناااة، فتتفااااوت هاااذه المصاااالح والمفاساااد، هنااااك مفسااادة يسااايرة تكاااون مغماااورة فاااي مفسااادة 
ن لم تكن محققة، والعكس قد تكون المفسدة المحققة منكية، مع أن المفسدة المظنوناة عظيماة، لكان ال  عظمى، وا 

 د من النظر في المفسدتين قوة وضعفا .تغمر في بحارها هذه المفسدة المحققة، فال ب
 طالب:......

إيه ما فاي إشاكال، ماا فاي إال أن مساألة انتفااء الخلاوة باس، إياه لكان إذا ماا وجادوا أو قاالوا: يحتاجونهاا بأسافارهم، 
وبدل ما هي جالسة عند أسرة تسير معهم، على كل حال للنظر في هاذا مجاال، وأهال العلام قاد يفتاون بشايء مان 

 المساااتعان، وكااال هاااذا نتيجاااة للمقااادمات غيااار الشااارعية، يعناااي ماااع األساااف أناااه يساااافر اآلن جماااع مااان هاااذا، وهللا
المدرسات مع سائق ليس بمحرم لهن، وقد وجد من يفتيهن، لكن هذه مقدمة ال شك أنها غير شرعية، وماا العمال 

ال ينال بسخطه، يا أخاي إذا  الذي يبيح ارتكاب مثل هذا المحرم، هذا من أجل الكسب كما هو مقرر، ما عند هللا
كان ما هناك وظيفة إال أن تسافر بغير محرم بدون الوظيفة، وماع األساف أناه مان منتصاف الليال والساائق يادور 
بأحياء الرياض يجمع هذه المدرسات علاى طاول الريااض وعرضاه ثام يخارج بهان مساافة ماائتين كيلاو أو أكثار أو 

ء الطريق ألداء الصالة، أنا واحد ومعي عشر مدرسات خائف عليهن، أقل، ثم يقول: ال نستطيع أن نقف في أثنا
فااال يصاالون إال إذا وصاالوا المدرسااة بعااد طلااوع الشاامس، ويسااأل عاان هااذه النتيجااة، نقااول: أباادا  المقدمااة مرفوضااة 

 شرعا  فكيف بالنتيجة؟ وهذا من شؤم المخالفة، يوقع في مثل هذه األمور، وهللا المستعان.
 طالب:......

سان يفتي بما يدين هللا به، إذا كان المحرم شرط لوجوب الحج ما تحاج، لكان لاو حجات وخالفات وعصات هاو اإلن
، الغالاب اللاي يجاون مان اندونيسايا -رحماه هللا-سقط عنها الواجاب، لكان لاو قالات: هاي ماذهبها ماذهب الشاافعي 

 الفتنة. وغيرهم على مذهب اإلمام الشافعي ويجيزون السفر مع جمع من النسوة، مع أمن
 طالب:......

شوف العقد إذا خالف الشرع الغي، كل شرط يخالف كتاب هللا فهو باطل، هذا باطال مان حياث الجملاة، لكان لاو 
قيل: إن هذا مذهبها، ولو كانت في بلدها جاءت مع نساوة، وتفتاى فاي بلادها بهاذا، وتبارأ ذمتهاا بتقلياد مان أفتاهاا، 

يسعها وهم عايشين على هذا، وهللا المستعان، المساألة تحتااج إلاى أنظاار هل نلزمها بما نعتقد؟ أو نقول: مذهبها 
 ما هو بنظر، نعم، طيب.

 فدي المرأتده بجاريدة خدرج لرجدل قدال الخطداب بدن عمدر أن الدرحمن عبدد أبي بن ربيعة عن مالك حدثني"يقول: 
يعناي تهبهاا لاه  "لدي تهداوهب :فقدال ،ذلك عن فسأله، الخطاب بن لعمر ذلك فذكرت، امرأته فغارت فأصابها سفر

ال ما يحصل؟ يحصل، يحصل نعم، تهبها له وتغار علياه  أو بالبيندة لتأتيني :عمر فقال" وتغار عليه، يحصل وا 
ألنه محصان يحتااج إلاى إقاماة الحاد علياه وهاو الارجم، لكان لاو ادعاى أن جارياة زوجتاه جارياة  "بالحجارة ألرمينك



ال ما يوافق؟ ال يوافق؛ ألن له، كما لو ادعى أن جارية ابنه أو جارية  ابنته في المسألة السابقة جارية له، يوافق وا 
 ولده وابنته هو وما يملك ألبيه، لكن الزوجة ال.

بعااض العامااة يتحاياال علااى الزوجااة فااي مثاال هااذا، فااامرأة طلباات ماان زوجهااا أن يكتااب البقاارة باساامها، مااا دام بقاارة 
زم يكتب المطاوع، وراحاوا للمطاوع قاال: اكتاب أن البقارة لهاا، وهاي قالت: الزم تصير لي، قال: تراها لك، قالت: ال

بالنسابة  ))أنات ومالاك ألبياك((والبقرة لي، هذا ما هو بشرعي هذا، لن تكون لاه بحاال مان األحاوال، لكان حاديث: 
 للولد والبنت هذا معروف وظاهر.

يعناي قبال الاوطء، لكان لاو وهبتهاا لاه بعاد وهبتها لاه  "له وهبتها أنها امرأته فاعترفت :قال"أو ألرمينك بالحجارة، 
ال ما ينفع؟ ما ينفع، نعم؟  الوطء ينفع وا 

 طالب:......
 ال بد من هذا نعم، يقيدونه بهذا، نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 القطع فيه يجب ما :باب

 يف قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثني
 .دراهم ثالثة ثمنه مجن

 -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول نأ المكدي حسين أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ثمددن يبلددغ فيمددا فددالقطع الجددرين أو المددراح آواه فددإذا ،جبددل حريسددة فددي وال ،معلددق ثمددر فددي قطددع))ال : قددال

 .((المجن
 زمدان فدي سدرق  سدارقا   أن الدرحمن عبدد بندت عمدرة عدن أبيده عدن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ،بددينار درهمدا   عشدر اثندي صدرف مدن دراهدم بثالثدة فقومت ،تقوم أن عفان بن عثمان بها فأمر أترجة عثمان
 .يده عثمان فقطع

صدلى هللا عليده - النبدي زوج عائشدة عدن الدرحمن عبدد بندت عمدرة عدن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فصاعدا   دينار ربع في القطع ،نسيت وما عليِ  طال ما: "قالت أنها -وسلم

- عائشدة خرجدت: قالدت أنهدا الرحمن عبد بنت عمرة عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 هللا عبدد لبني غالم ومعها ،لها موالتان ومعها ،مكة إلى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -رضي هللا عنها

 البدرد الغدالم فأخدذ :قالدت ،خضدراء خرقدة عليده خدي  قدد مرجدل ببرد الموالتين مع فبعثت ،الصديق بكر أبي نب
 إلدى ذلدك دفعتدا المديندة الموالتدان قددمت فلمدا ،عليده وخداط ،فدروة أو لبددا   مكانده وجعل ،فاستخرجه عنه ففتق
 هللا صدلى- النبدي زوج عائشدة فكلمتدا لمدرأتينا فكلمدوا ،البدرد يجددوا ولم ،اللبد فيه وجدوا عنه فتقوا فلما ،أهله
رضددي هللا - عائشددة بدده فددأمرت ،فدداعترف ذلددك عددن العبددد فسددئل ،العبددد واتهمتددا ،إليهددا كتبتددا أو ،-وسددلم عليدده
 ".فصاعدا دينار ربع في القطع" :عائشة وقالت ،يده فقطعت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -عنها



ن ،دراهدم ثالثدة إلدي القطدع فيده جدبي مدا أحب: -رحمه هللا- مالك وقال  أن وذلدك ،اتضدع أو الصدرف ارتفدع وا 
 أترجدة فدي قطدع عفدان بدن عثمدان وأن ،دراهدم ثالثدة قيمتده مجدن في قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا ،دراهم بثالثة قومت

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 القطع فيه يجب ما :باب

يعني في السرقة، ما يجب فيه القطع، والقطع حد للسرقة إذا توافرت الشروط، والسرقة أخذ المال خفية من حرز، 
فااإذا لاام يكاان ثاام حاارز فااال ساارقة، وهاال الحاارز قيااد شاارعي لمساامى الساارقة، أو قيااد لغااوي؟ يعنااي علااى قااولهم: ماان 

فاي حارز، أو أناه مماا أضاافه الشارع لحقيقاة حرز، من حد السرقة اللغاوي، يعناي ال تسامى سارقة لغاة إال إذا كاان 
السرقة الشرعية؟ ومعلوم أن الحقائق الشرعية تأتي على الحقائق اللغوية، وتضيف لها بعاض القياود، فاالحرز هال 
هو من إضافة الشرع لتسمية الفعل سارقة، أو أناه مان مساماها اللغاوي؟ بعاض اللغاويين يقاول هاذا، يقاول: إنهاا ال 

اناات ماان حاارز؛ ألن هناااك فاارق بااين النهبااة، وبااين الساارقة، وبااين الغصااب، فاارق بااين هااذه تساامى ساارقة إال إذا ك
األمور، فالذي يؤخذ خفية ال شك أنه سرقة، لكان هال يشاترط فاي ذلاك الحارز أو ال يشاترط؟ وال إشاكال فاي كوناه 

ن قال الظاهرية: إنه ال يشترط، الحرز، لكن عامة أهل العلم علاى اشاترا طه، وأن حارز كال مشترطا  في الشرع، وا 
شيء بحسبه، فاألموال ال بد من اإلغالق عليها، بما تحفظ باه عاادة، وبهيماة األنعاام بماا تحفاظ باه غالباا ، وهكاذا 

 سائر األموال.
يختلف العلماء في السيارة، حرز السيارة هل يكفي أن تكون مغلقة، مقفل الباب والزجاج، وتترك في الشارع للمارة 

ال ما الرائح والغادي، أو ال  بد من إحرازها في البيوت، يعني لو جاء شخص وكسر زجاج السيارة وسرقها يقطع وا 
يقطع؟ هل هذا حرزها؟ كما نقول في حرز اإلبل أنه لو وضع أربع خشبات وقرنها، قرن هذه األخشااب ووضاعها 

مان اإلغاالق عليهاا؟ وال  فيها، أنها حرز؛ ألن هذا حرز مثلها، فهل حرز السيارات إبقاؤها خارج البيوت أو ال باد
يتيساار لكاال الناااس، يعنااي مااا كاال الناااس عناادهم بيااوت كبياارة واسااعة تسااتوعب هااذه الساايارات، وال شااك أن أبااواب 
السااايارات، إغاااالق األباااواب والزجااااج يمناااع مااان اساااتعمالها إال بقااادر زائاااد علاااى االساااتعمال الصاااحيح، االساااتعمال 

ه، لكان القادر الزائاد علاى االساتعمال الصاحيح الكسار وماا الكسار، الصحيح يمنع منه الباب والغلقة، بالزجاج وغير 
هل هذا من مما يتيسر لسائر الناس؟ ال، لاو ضااع المفتااح ال باد مان الكسار، فمثال هاذا لعلاه كااف فاي إحرازهاا، 
-وال شك أن من أهال العلام مان أفتاى أن وجودهاا فاي الشاوارع لايس بحارز، وأناه ال قطاع فيهاا، لكان الاذي يظهار 

 أن هذا حرزها، وحرز كل شيء بحسبه. -أعلم وهللا
ما يجب فياه القطاع، يعناي المقادار المساروق، متاى يبلاغ ماا يجاب فياه القطاع؟ عاماة أهال العلام علاى أناه فاي رباع 
دينار أو ثالثة دراهم، وكالهما أصل، إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع، إذا سرق ما قيمته ثالثة دراهم قطع، إذا 

ال ذهاب ماا فاي فارق، تفاوت الصرف، ي عني إذا كان الدينار اثنا عشر درهم، يستوي األمران، سواء  سارق فضاة وا 
لكن إذا تفاوت الصرف بأن كان الدينار خمسة عشر درهماا ، أو عشارة دراهام، فكياف تقاوم السالع؟ يعناي سارق ماا 

ال ماا يقطاع ؟ يقطاع، لمااذا؟ ألن األربعاة قيمته أربعة دراهم، لكن ساألنا عان الادينار فاإذا باه خمساة عشار، يقطاع وا 
ال أقل؟ أكثر، لكن لو كان الدينار عشرين درهم، األربعة خمس ليست بربع، وحينئذ   أكثر من الربع دينار، أكثر وا 



ال يقطع، فهل األصل الدراهم بغض النظر عن الدنانير، أو الدنانير بغض النظر عن الدراهم؟ أو كالهما أصل؟ 
ذا اختلااف المسااروق قيمااة بااا لنظر إلااى الاادراهم أو الاادنانير فكيااف نعماال؟ الااذي يظهاار أن كااال  منهمااا أصاال؛ ألن وا 

كال  منهما ورد في النصوص، لكن مع ذلك إذا سرق ما قيمته أقل من ربع الدينار ولاو زاد علاى ثالثاة دراهام فإناه 
َ  للحد بالشبهة، والعكس لو سرق ما قيمته ربع د ال ما يقطع؟ ال يقطع درءَا ينار لكنه ال يبلاغ ثالثاة إيش؟ يقطع وا 

دراهم، بمعنى لو كان الدينار عشرة دراهم فإنه حينئذ  ال يقطع، ومنهم من يقول: األصل الذهب، ومنهم من يقول: 
األصاال الفضااة، وكاال علااى أصااله، وماانهم ماان ياارى أن النصاااب خمسااة دراهاام، وقااال: ال تقطااع الخمااس إال فااي 

النصااب عشارة دراهام؛ ألن عنااده أن أقال الصاداق عشارة دراهاام، خماس، ومانهم مان يقاايس الياد علاى الفارج فيجعاال 
 وكل هذه األقوال ال تستند إلى دليل، واألقوال كثيرة في هذا.

 على كل حال الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنه ثالثة دراهم أو ربع دينار، كما في هذا الباب.
المجن هاو  "مجن في قطع -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثني"

فجعال المجان حاد لماا يقطاع فياه، فاإذا بلغات قيمتاه قيماة  "دراهم ثالثة ثمنه" ما يجن المقاتل، يعني يستره كالترس
 المجن قطع فيه، فضال  عن كونه يزيد على ذلك.

صدلى هللا عليده - هللا رسدول نأ المكدي حسدين أبدي بدن الدرحمن عبدد بدن هللا عبدد عن مالك عن وحدثني"قال: 
معلق في شجره، التمر، لو جاذ مان النخال ماا قيمتاه ثالثاة دراهام أو رباع  "((معلق ثمر في قطع))ال : قال -وسلم

وهاي الداباة إذا أواهاا الليال إلاى جبال، ولجاأت إليااه  ((جبدل حريسددة فدي وال))فدي ثمدر معلدق، ديناار ال قطاع فياه، 
فااإذا آواه المااراح الااذي هااو الموضااع الااذي  ((الجددرين أو المددراح آواه فددإذا))فاحتمات بااه ال قطااع؛ ألنااه لاايس بحاارز 

 ثمن يبلغ فيما فالقطع)) يبيت فيه اإلبل والغنم والبقر وبهيمة األنعام، أو الجرين الموضع الذي يجفف فيه الثمار
المااراح وهااو يعنااي مااا دام علااى رؤوس النخاال، ومااا دام فااي الجباال يرعااى فإنااه ال قطااع فيااه، لكاان إذا آواه  ((المجددن

مكان المبيت المحوط بما يحفظ مثل هذه الدواب أو الجرين الذي تجفف فيه الحبوب والثمار فحينئاذ  يكاون القطاع 
 فيما يبلغ النصاب، نعم؟

 طالب:......
وجاء بالنسبة للثمار والحيطان أن المار له أن يأكل غير متخذا  خبنة، له أن يأكل بفمه وال يتخذ مناه شايئا ، فهاذه 

 باحة أن يأكل ال شك أنها شبهة تدفع عنه الحد، الثمر المعلق على الشجرة ما فيه قطع، نعم؟اإل
 طالب:......

ن كان...، ينظر في كل إنسان  ن كان غير محتاج...، إن كان مفسد له حكم، وا  عاد إن كان محتاجا  له حكم، وا 
 بحسبه.
 فدي سدرق  سدارقا   أن الدرحمن عبدد بندت عمدرة نعد أبيده عدن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"قاال: 
ال غيار معاروف؟ يعناي أقارب ماا  "أترجة عثمان زمان ال ما هو معروف؟ معروف يا اإلخاوان وا  األترج معروف وا 

كاام تسااوى  "تقددوم أن عثمددان بهددا فددأمر" ال أن حجمااه كبياار، وقشااره غلاايظ،الليمااون األصاافر إ ،يكااون إلااى الليمااون 
 عثمدان فقطدع ،بددينار درهمدا   عشدر اثندي صدرف مدن دراهدم بثالثة فقومت ن تقوم،"فأمر بها عثمان أ ؟األترجاة

 هل السرقة تمت وهي في الشجرة أو بعد جنيها ووضعها في المكان الذي تحفظ به؟  "يده



 طالب:......
ال ما دامت على الشجرة فال قطع.  بال شك أنه بعد قطعها من الشجرة، وحفظها في مكانها الالئق بها، وا 

 ب:......طال
 ورآه ما يوجد، يوجد. 

 طالب:......
 وين؟

 طالب: الناس ما يعرفون.
 هاه؟  ))مثل المؤمن يقرأ القرآن مثل األترجة((ها الحين ما يعرفون؛ ألنه شوي، وفي الحديث: 

 طالب:......
ويقطاع إيه معاروف كاان كثيار جادا ، وهاو فاكهاة النااس يعصار، ويضاع علياه شايء مان الساكر والمااء ويشاربونه، 

 شحم قشره ويوضع فيه، أبو عبد هللا يذكر هذه األمور ما شاء هللا عليه.
 طالب:......

 ال، ال ما هو إلى اآلن، خالص انتهى. 
 طالب:......

 هو موجود لكن استعماله على الطريقة السابقة ما...
 طالب:......

  على المسلمين، نعم؟إيه معروف، كان المسألة يعوزهم التمر فضال  عن الفاكهة، لكن يسر هللا
 طالب:......

هو موجود وجوده ما أحد ينكره، لكن استعماله على ما كان االستعمال عليه سابقا  أكثر ما يستعمل بهذه الطريقاة 
أو ماع الحنيناي، يعاارف أباو عباد هللا هااذا، اآلن اساتغنى النااس عنااه باالليمون، ووظيفتاه وظيفااة الليماون، نعام كااان 

شاار؛ ألن القشاار سااميك، الظاااهر أصاافر هااذا يلقااى، يقشاار ويلقااى، شااحمه األباايض وهااو أيضااا  الشااحم الااذي فااي الق
سميك يقطع، فإذا عصر هذا الليمون ووضع عليه الماء والسكر، وطارح فياه هاذا األبايض اللاي هاو شاحم القشار، 

 وتشر ب من هذا الماء صار من أطيب الفواكه.
هذا يتوافاق فياه الفضاة ماع الاذهب، لكان لاو كاان  "بدينار ما  دره عشر اثني صرف من دراهم بثالثة فقومت"قال: 

ال ما في؟ ما فيه قطاع، إال علاى  قوبل ثالثة دراهم من صرف خمسة عشر درهم للدينار الواحد، يكون فيه قطع وا 
 القول بأن األصل الفضة.

 عليده صدلى هللا- النبدي زوج عائشدة عدن الدرحمن عبدد بندت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"
علياه الصااالة -ماا الاداعي لهااذا الكاالم؟ ألنهااا عاشات بعاد النبااي  "نسدديت ومددا علدي طددال مددا: "قالدت أنهددا -وسدلم

وجااء عنهاا أنهاا  "فصداعدا   ديندار ربدع فدي القطدع ،نسديت ومدا علدي طدال مدا"ما يقرب من نصف قارن  -والسالم
 دينار. كانت تقول: "ال قطع في الشيء التافه" يعني الذي يقل عن الربع

 طالب:......



 يعني قطع من الشجر وهو يزيد، الخبرة، نعم؟
 طالب:......

ابه مان حياث الرائحاة والطعام،  طيب خضراء بعد، خضراء تبقى وتصفر، ما شاء هللا، ترى الذي يقارأ القارآن هاو ش 
 إيه ال يعني أنه يكبر، بعد المسلمين تبي تكبر أنت بعد؟

 طالب:......
ال ما تكبار؟ إياه ال، كان يعني هناك أش ياء أبو عبد هللا يدرك ريشة النعام هذه إذا وضعوها في المصحف تكبر وا 

 عندهم تصورات كانت موجودة، لكن ما لها حقيقة هذه.
 طالب:......
 ال، ال هاه؟
 طالب:......

 إيه تنتفش ال سيما إذا سحبت بقوة، أبو عبد هللا مخضرم يعرف كل هذه األمور ما شاء هللا.
 خرجدت: قالدت أنهدا الدرحمن عبدد بندت عمدرة عدن حدزم بدن بكدر أبدي بدن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 أبدي بدن هللا عبدد لبندي غدالم ومعهدا ،لها موالتان ومعها ،مكة إلى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة
مرحاال، وهااذا األكثاار بالحاااء أو باارد  "مرجددل ببددرد المددوالتين مددع فبعثددت"لبنااي أخيهااا عبااد هللا باان أبااي بكاار  "بكددر

هاذا البارد خيطات  "خضدراء خرقدة عليده خدي  قدد" المهملة، يعني فياه تصااوير رحاال التاي توضاع علاى ماا يركاب
جعاال مكانااه  "فددروة أو لبدددا   مكاندده وجعددل ،فاسددتخرجه عندده ففتددق البددرد الغددالم فأخددذ :قالددت" عليااه خرقااة خضااراء

وف أو شاعر أو مااا أشابه ذلااك، أو قطان، المهام أنااه وضاع فيااه شايء ثااني، أخااذ البارد ووضاع مكانااه لبادا ، إمااا صا
وهاذه جناياة باال  "أهله إلى ذلك دفعتا المدينة الموالتان قدمت فلما، عليه وخاط" شيء يستوعب الظرف، أو فرو

 شك وخيانة.
ن واحد من المشايخ جلس في مصر مدة طويلة يدرس، وهو في هذه المدة ينتقي عيون الكتب، وجمعها فاي كاراتي

كثياارة جاادا ، فلمااا بعثهااا وصاالت إليااه الكااراتين بنفسااها مكتااوب عليهااا كتابتااه، لكاان هااذه الكتااب شاايلت كلهااا ووضااع 
مكانهااا القاااموس العصااري، مااا أدري يمكاان ألااف نسااخة ماان القاااموس العصااري، ...... بالمسااتودع وعبااأ الكااراتين 

ب كارثاة، وهاذا يحصال أحياناا  فاي المكتباات وشال الكتب هذه، مثل صنيع الغالم ذا، لكن أخذ الكتب وتغيير الكت
العامة، يأتي اللص ويأخذ الكتاب النفيس، ويضع في مكانه كتابا  آخر ال يسوى شيء بالنسبة له، ال شك أن هذه 

 خيانة مع كونها سرقة خيانة.
أماناة يوصال هاو  "أهلده إلدى ذلدك دفعتدا المديندة الموالتدان قددمت فلمدا، عليده وخاط "وجعل مكانه لبدا  أو فروة،

 عائشاة فكلمتاا يعناي الماوالتين، "المدرأتين فكلمدوا ،البدرد يجدوا ولم اللبد فيه وجدوا عنه فتقوا فلما"إلى بني فالن 
؛ ألناه ماا العباد واتهمتاا ؛ ألنها لم تصل المدينة،إليها كتبتا أو ؛ ألنها بالمدينة،-وسلم عليه هللا صلى- النبي زوج

 -صددلى هللا عليدده وسددلم- النبددي زوج عائشددة بدده فددأمرت ،فدداعترف ذلددك عددن العبددد فسددئل" فااي معهمااا إال هااو
))إذا زناات أمااة أحاادكم هااذا دلياال علااى أن الساايد يقاايم الحااد علااى مااواله، سااواء  كااان ذكاار أو أنثااى،  "يددده فقطعددت

 لطان.يقيم الحد عليها ولو بالقطع، أما األحرار فال يقيم الحد عليهم إال الس فليجلدها الحد وال يثرب عليها((



 ألنه قوم البرد فإذا بقيمته أكثر من ربع دينار." فصاعدا دينار ربع في القطع" :عائشة وقالت"
ن ،دراهددم ثالثددة إلددي القطددع فيدده يجددب مددا أحددب: مالددك وقددال" فجعاال األصاال فااي  "اتضددع أو الصددرف ارتفددع وا 

بعشاارين درهماا ، فااالقطع فااي النصااب الفضااة، ارتفااع الصارف أو اتضااع، يعنااي ساواء  كااان الاادينار بعشارة دراهاام أو 
 ثالثة دراهم عمال  بحديث المجن، وهذا رأي اإلمام مالك.

ن ،دراهم ثالثة إلي القطع فيه يجب ما أحب" صدلى هللا عليده - هللا رسدول أن وذلك ،اتضع أو الصرف ارتفع وا 
 أحب وهذا ،اهمدر  بثالثة قومت أترجة في قطع عفان بن عثمان وأن ،دراهم ثالثة قيمته مجن في قطع -وسلم
وماان أهاال العلاام ماان ياارى أن األصاال الااذهب فااال يقطااع إال فااي ربااع دينااار، ولااو كااان  "ذلددك فددي إلددي سددمعت مددا

 المسروق قيمته أكثر من ثالثة دراهم ما لم تصل إلى ربع دينار، ومنهم من يقول: إن كال  منهما أصل برأسه.
 طالب:......

 كيف؟ 
 طالب:......

 الدرهم؟
 طالب:......

درهم ويش يساوي من الريال؟ أنت إذا شافت رباع الادينار، الادينار أربعاة أساباع الجنياه، فربعاه سابع الجنياه، رباع ال
ال بستمائة؟ كم الجرام؟   الدينار سبع الجنيه، والجنيه اآلن يمكن بخمسمائة وا 

 طالب: خمسمائة وستين.
 ؟ خمسمائة وستين الجنيه؟ خمسمائة وستين، سبعها؟ سبعة في ثمانية كم

 طالب:......
إي نعم ثمانين، يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع ياده، هاذا علاى التنفيار مان السارقة والتحاذير منهاا، 
ومنهم من يقول: إن المراد بالبيضة البيضة تضع على الرأس في الحرب، وقيمتها أكثار مان ثالثاة دراهام، والحبال 

 هذا التأويل. حبل السفينة وقيمته أكثر، لكن السياق يأبى
 نعم. 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 والسارق  اآلبق قطع في جاء ما :باب

 هللا عبدد بده فأرسدل ،آبدق وهدو سدرق  -رضدي هللا عنده- عمر بن هللا لعبد عبدا   أن نافع عن مالك عن حدثني
 يدد عتقطد ال" :وقدال ،يدده يقطدع أن سدعيد فدأبى، يدده ليقطدع المديندة أميدر وهدو العداص بدن سعيد إلى عمر بن

 عمر بن هللا عبد به أمر ثم ؟هذا وجدت هللا كتاب أي في" :عمر بن هللا عبد له فقال "سرق  إذا السارق  اآلبق
 ".يده فقطعت
 :قدال ،أمدره علدي فأشدكل :قدال سدرق  قدد آبقدا   عبددا   أخدذ أنده أخبدره أنده حكديم بدن زريق عن مالك عن وحدثني
 العبدد أن أسمع كنت أنني فأخبرته :قال ،يومئذ الوالي وهو ذلك عن أسأله العزيز عبد بن عمر إلى فيه فكتبت



 إلدي كتبدت :يقدول ،كتدابي نقدي  العزيدز عبدد بن عمر إلي فكتب :قال ،يده تقطع لم آبق وهو سرق  إذا اآلبق
ن ،يدده تقطدع لم سرق  إذا اآلبق العبد أن تسمع كنت أنك داِرُق : كتابده فدي يقدول -وتعدالى تبدارك- هللا وا  }َوالسَّ
َن َوالسَّ   بلغدت فدإن [( ساورة المائادة55)] {َّللِاِ َوَّللِاُ َعِزيدٌز َحِكديمٌ اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجزَاء ِبَما َكَسَبا َنَكاال  مِِ

 .يده فاقطع فصاعدا   دينار ربع سرقته
 سدرق  إذا" :ن يقولدو كدانوا الزبيدر بن وعروة هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن حدثنيو 

 ".قطع القطع فيه يجب ما اآلبق العبد
 القطدع فيده يجدب مدا سدرق  إذا اآلبق العبد أن ،عندنا فيه اختالف ال الذي األمر وذلك: -رحمه هللا- مالك قال
 .قطع

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 والسارق  اآلبق قطع في جاء ما :باب

تفسااير، كااأن هااذا عطااف تفساايري، قطااع اآلبااق، اآلبااق يقطااع  فااي قطااع اآلبااق والسااارق كااذا بااالعطف كأنااه عطااف
بمجرد إباقه أو يقطع إذا سرق؟ إذا سارق، والساارق ال شاك أناه يقطاع، يعناي لاو قلناا: إن العطاف علاى نياة تكارار 

 العامل، وقلنا: باب قطع اآلبق وقطع السارق يقطع بدون سرقة، والسارق يقطع بدون إباق. 
 مة.قال الشارح شيء؟ شوف الترج

 هو ال شك أن الباب معقود للعبد إذا أبق عن سيده وسرق أثناء إباقه.
الشبهة التي ترد على العبد اآلبق إذا سرق أن السرقة بالنسبة له الذي يدعوه إليهاا فاي الغالاب الحاجاة، فقاد يقاال: 

وال شاك أن درأ الحاد  إن هذا العبد البعيد عن سيده ال يجد من ينفق عليه، فيضاطر إلاى السارقة، فيادرأ عناه الحاد،
ال رخصاااة؟  -رضااي هللا عنااه-بالحاجااة عماار  لاام يقطااع عااام الرمااادة للمجاعااة والحاجااة، لكاان هاال هااذا عزيمااة وا 

، ولاذا الجمهاور علاى أن العاصاي فاي سافره ال -جل وعال-رخصة، والرخص ال تستعمل في حق من عصى هللا 
ن ماان البقاااء حااال كونااه آبقااا  عاان ساايده، باال يتاارخص، واآلبااق عاصااي، فيقطااع إذا ساارق، ويضاايق عليااه، وال يمكاا

يضيق عليه حتى يرجع إلى سايده، وقال مثال هاذا فاي الولاد إذا هارب عان أبوياه، ال يجاوز إيوائاه، وقاد يقاال بمثال 
هذا في العامل إذا كانت إقامته غير نظامية، فال شك أن المسألة ينتابها أمور، يعني هؤالء الذين ياأتون بغيار... 

ام، ويقيمون ال شك أنهم ال يجدون أعمال، ال يمكنون من العمل بغير إقامة، وكثيرا  ما يتعرضون مع مخالفة النظ
ن لاام يعطااوا حملااوا علااى  لسااؤال الناااس ماان الصاادقات والزكااوات، فااإن أعطااوا أعينااوا علااى البقاااء مااع المخالفااة، وا 

ن أعطااوا أعينااوا علااى هااذه ا لمخالفااة، ففااي مثاال هااذا هاال يقااال الساارقة، يعنااي إذا لاام يعطااوا حملااوا علااى الساارقة، وا 
بارتكاب أخف الضررين؟ وأن إقامتهم بدون إقامة نظامية أسهل من كونهم يسطون على البيوت ويسرقون، أو أن 

 عدم إعانتهم على البقاء يضطرهم إلى الرجوع إلى بلدانهم؟ يعني هذه...، نعم؟
 طالب:......

زق ياأتون، فمثال هاذا ال شاك أناه ينتاباه األماران، وكالهماا ال هم في الغالب يأتون من أجل الكساب، مان أجال الار 
اار، يعنااي لااو فااتح المجااال للعمالااة، وفااتح الباااب علااى مصااراعيه، وكاال واحااد تسااتر علااى عاماال، ال شااك أن هااذا  م 
التنظيم مثل هذا لمصلحة النااس؛ ألناه لاو أعاين مثال هاذا...، العامال الاذي فاي كفالاة شاخص، وهاو مسائول عناه 



ته؛ ألن العماال ياأتون مان بلادان شاتى، أعارافهم تختلاف عان أعاراف البلاد، وهنااك عنادهم أماور وعن جميع تصارفا
ليست بشيء في نظرهم، وهي عندنا عظائم، وهناك أمور بالعكس اختالف األعراف ال شك أنه موجود، فإذا ترك 

ن يكااون أمااام ماان دون رقيااب أو هاارب ماان كفيلااه وآواه شااخص آخاار وعطااف عليااه، هااذه أيضااا  يعنااي ال بااد ماان أ
ال تكون المسألة فوضى.  المسئولين، شخص مسئول عن هذا الشخص، وا 

يعني تصور أن عندنا من العمالة أكثر من خمسة ماليين مثال ، واضطربت أحوالهم، هذا هارب عان كفيلاه، وهاذا 
ي مان بلادان شابه استتر بمكان، وهذا...، يعني معروفة أوضاعهم والتزامهم بالدين، وعدم التزامهم، كثير منهم ياأت

إباحية، فتركهم بدون رقابة، وبدون حسيب، وبدون كفيل يكون مسئول عن تصارفاتهم هاذا فياه إخاالل بالبلاد، هاذا 
ما فيه شك أن هذه األنظمة إنماا سانت للمصالحة، روعاي فيهاا المصاالح، وال شاك أن المصاالح المرعياة لهاا شاأن 

 في الشرع.
العامال ال سايما إذا ظهارت علياه أماارات الصاالح، وأناه ماا جعلاه  على كل حال هل من المصلحة أن يعطى هاذا

يقيم إقامة غير نظامية إال الشدة التي طردته مان بلاده، لكان إن لام يعاط مااذا يصانع؟ ال شاك أناه قاد يضاطر إلاى 
سرقة أو انتهاب أو شيء من هذا وقد حصل، فمثال هاذه األماور ال شاك أنهاا تحتااج إلاى دراساة واعياة ممان يقاوم 

 هؤالء، سواء  كان من المسئولين، أو من غيرهم ممن يقدمهم إلى هذه البالد. على
 إلدى عمدر بدن هللا عبد به فأرسل ،آبق وهو سرق  عمر بن هللا لعبد عبدا   أن نافع عن مالك عن حدثني"يقول: 
ه، لكناه مان اآلن األصل أن ابن عمر يقايم علياه الحاد؛ ألناه سايد "يده ليقطع المدينة أمير وهو العاص بن سعيد

 باب احترام السلطان وصاحب األمر بعث به إليه.
لعال الشابهة فاي ذلاك أناه يحتااج لبعاده  "سدرق  إذا السدارق  اآلبدق يدد تقطدع ال" :وقال ،يده يقطع أن سعيد فأبى"

يعناي عنادك دليال  ؟"وجددت هللا كتداب أي فدي" :عمدر بدن هللا عبد له فقال "إذا سرق،عن سيده الذي ينفق عليه 
ال ما عندك إنما هو مجرد اجتهاد؟ على هذ  نعم؟ "يده فقطعت عمر بن هللا عبد به أمر ثم"ا وا 

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
 .-جل وعال-في أي كتاب هللا وجدت هذا، في أي كتاب يعني من كتب هللا 

لاوالي، ويكاون اجتهااد اآلن أيهما أفضل بالنسبة لعبد هللا بن عمار أن يبعاث باه إلاى الاوالي ويجتهاد ا "فقطعت يده"
ابن عمر مخالف، أو من األصل ابن عمر نفذ الحد وانتهى بدون ما يرفع؟ هو ال شاك لاو أناه اتفاق االجتهاادان، 
ن كان األصل أن الذي يقيم الحد  وقطعت يده بأمر الوالي أن هذا ما في شك أنه من باب احترام الوالي وتقديره وا 

 السيد، لكن لما اختلف االجتهاد؟
 :......طالب

ال ال؟ فاجتهاااد الااوالي مااا وافااق، فهاال نقااول: فااي مثاال هااذه  هااو أصاال المسااألة مبنيااة علااى احتاارام الااوالي صااح وا 
الصورة أنت تبي تجتهد وتحتارم الاوالي وتقادم هاذا الرقياق إلاى الاوالي ليقايم علياه الحاد، ثام الاوالي بعاد ذلاك يخاالف 



 ترفاع؛ لوجاود هاذا االحتماال؛ ألناه ماع المخالفاة ماا الاذي اجتهادك، ثم تخالف اجتهاد الوالي؟ فأنت من األصال ال
 يكون نفسه الوالي؟ هل يبي يحفظ لعبد هللا بن عمر هذا التقدير أو يبي ينعكس الوضع؟

 طالب: يمكن ينعكس.
ما في شك أنه ينعكس؛ ألنه خالفه، لكان علاى كال حاال الحاق مقادم علاى كال أحاد، فمثال هاذا يحتااج إلاى معرفاة 

 هو من أهل االجتهاد أو ليس من أهل االجتهاد؟ هذا الشخص هل
 طالب: يعني في زمان عبد هللا بن عمر ما في والي يقيم الحدود فأقامه عليه....

ال، ال في والي، هذا سعيد أمير المدينة، هو أمير المدينة، فدفع به عبد هللا بن عمر إلى الوالي سعيد بن العاص 
بان عمار فاي أناه مساتحق للقطاع، فادفع باه إلياه ال ليجتهاد فاي أماره إنماا ليقطاع ليقطع يده، ما عنده تاردد عباد هللا 

يده، فالذي حصل أن االجتهاد اختلف، اجتهاد الوالي عن اجتهاد ابن عمر، فرجع ابن عمر إلى اجتهاده وهو أن 
 الرقيق في مثل هذه الصورة يقطع، تقطع يده؛ ألنه ال شبهة له.

يعناي  "أمدره علدي فأشدكل :قدال سدرق  قدد آبقدا   عبددا   أخدذ أنده أخبدره أنده محكي بن زريق عن مالك عن وحدثني"
الشبهة واردة، الشبهة موجودة، الشبهة التي عرضت لسعيد بن العاص عرضت هنا، مماا يادل علاى أنهاا لهاا حاظ 
ذا سارق   من النظر، يعني ما تفرد بها شخص، بل هي موجودة عند كثير من الناس أن العباد اآلباق قاد يحتااج، وا 

 محتاجا  ال قطع عليه.
فمانهم ماان يقتضاي نظاره أنااه  "يومئدذ الددوالي وهدو ،ذلددك عدن أسددأله العزيدز عبددد بدن عمددر إلدى فيدده فكتبدت :قدال"

يقطااع، ولااو كااان محتاجااا ، ولااو كااان بعياادا  عاان ساايده؛ ألنااه ال يعااان فااي معصاايته علااى الساارقة، وال تيساار أمااوره 
مستحق لإلعانة، وهو محتاج فاال ماانع مان أن يادرأ عناه الحاد،  كالعاصي في بسفره، ومنهم من يقول: إنه ما دام

وتكون حينئذ  الجهة منفكة كالعاصي في سفره هل له أن يأكل مان الميتاة إذا اضاطر؟ هاذه المساألة معاروف قاول 
 الجمهور ال، والحنفية يرون أن له أن يأكل، نعم؟

بدد اآلبدق عنددما يسدرق تأديبدا  لغيدره حتدى مدا طالب: يدا شديخ أحسدن هللا إليدك مداذا يقدال بإقامدة الحدد علدى الع
 يأبق؟

هو مقتضى النظر نظر عمر بن عبد العزيز، ونظر عبد هللا بن عمر أنه يقطع، هاذا األصال فياه أناه يقطاع، وال 
يعان على إباقه، فيردع هو ويردع من يريد االقتداء به، هذا االجتهاد الذي حصل، لكن اجتهاد سعيد بن العااص 

 الذي في هذا الحديث، فأشكل علي أمره... واجتهاد غيره
 طالب: أنهم بحاجة إلى ذلك أصال .

 نعم.
 أن أسدمع كندت أنندي فأخبرتده :قدال ،يومئدذٍ  الدوالي وهدو ،ذلدك عدن أسدأله العزيدز عبد بن عمر إلى فيه فكتبت"

ي ماال إليهاا يعناي هاذه الشابهة اشاترك فيهاا أكثار مان شاخص، يعنا "يدده تقطع لم آبق وهو سرق  إذا اآلبق العبد
 واستروح إليها أكثر من شخص، وهي شبهة ظاهرة أنه بعيد عن سيده الذي تلزمه نفقته فال تقطع يده للحاجة.

 :يقاول يعني أنه تقطع يده؛ ألنه سارق، واآلية تنطباق علياه، "كتابي نقي  العزيز عبد بن عمر إلي فكتب" :قال
: كتابااه فااي يقااول -وتعااالى تبااارك- هللا نأو  ،يااده تقطااع ملاا ساارق  إذا اآلبااق العبااد أن تساامع كناات أنااك إلااي كتباات"



دَن  داِرَقُة َفداْقَطُعوْا َأْيدِدَيُهَما َجدزَاء ِبَمدا َكَسدَبا َنَكداال  مِِ اِرُق َوالسَّ أل هاذه جنساية  [( ساورة المائادة55)] {َّللِاِ }َوالسَّ
 .يده فاقطع فصاعدا   دينار ربعالنصاب  سرقته بلغت فإن {َوَّللِاُ َعِزيٌز َحِكيمٌ } تشمل اآلبق وغير اآلبق،

والثالثاة كلهام مان  "الزبيدر بدن وعدروة هللا عبدد بدن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن حدثني"و قال: 
ألناه ماا يوجاد ماا يساتثنيه مان  "قطدع القطدع فيده يجدب مدا اآلبدق العبدد سدرق  إذا" :يقولدون  كدانوا" الفقهاء السبعة

 النصوص.
 إذا اآلباق العباد أن يعني هذا مما نتفق عليه ماع علمااء بلادنا "عندنا فيه اختالف ال الذي مراأل وذلك: مالك قال"

 ، وأنه ال يوجد ما يستثنيه من النصوص التي توجب إقامة الحد عليه، وهللا أعلم. قطع القطع فيه يجب ما سرق 
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (4كتاب الحدود ) -شرح الموطأ 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 للهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.ا

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ترك :باب

 لدم مدن إنده :لده قيدل أميدة بدن صدفوان أن صدفوان بدن هللا عبدد بدن صدفوان عدن شدهاب ابن عن مالك وحدثني
 فأخدذ ،رداءه فأخدذ سدارق  فجداء ،رداءه وتوسدد ،المسدجد فدي فنام ،ينةالمد أمية بن صفوان فقدم ،هلك يهاجر
صددلى هللا عليدده - هللا رسددوللدده  فقددال ،-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول إلددى بدده فجدداء ،السددارق  صددفوان
 لده فقدال ،يدده تقطدع أن -صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول به فأمرقال: نعم،  ((ذا؟ه ))أسرقت رداء :-وسلم

 قبدل فهدال)) :-صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول فقال ،صدقة عليه هو ،هللا رسول يا هذا أرد لم إني :صفوان
 .((به تأتيني أن

 أن يريدد وهدو ،سدارقا   أخدذ قدد رجدال   لقدي العوام بن الزبير أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثني
رضدي هللا - الزبيدر فقدال ،السدلطان بده أبلدغ حتدى ،ال :فقدال ،ليرسدله الزبيدر لده فشدفع ،السدلطان إلى به يذهب
 ".والمشفع الشافع هللا فلعن السلطان به بلغت إذا: "-عنه

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساوله، نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أماا 
 بعد: 

  :-رحمة هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 للسارق إذا بلغ السلطانالشفاعة ترك  :باب

الحدود إذا بلغت السلطان ال يجوز ألحد كائنا  من كان أن يشفع فيها، وأن يسعى في تعطيل حدود هللا، إذا بلغت 
السلطان فال شفاعة، وفي الصحيح من حديث المرأة التاي كانات تساتعير المتااع وتجحاده، فلماا رفعات علاى النباي 

لمكانتااه  -عليااه الصااالة والسااالم-دها شاافع لهااا أساامة باان زيااد، كل اام النبااي فااأمر بقطااع ياا -علياه الصااالة والسااالم-
وابن حبه، حتى قال األعيان والماأل مان قاريش، قاالوا: ال يمكان أن  -عليه الصالة والسالم-منه، فهو حب النبي 

، -ة والساالمعلياه الصاال-، فاأنكر علياه النباي -علياه الصاالة والساالم-يشفع إال أسامة، كلموا أسامة فكلام النباي 
فال بد مان ))وهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(( غضب عليه،  ((؟))أتشفع في حد من حدود هللا



ال  تطبيق الحدود بقوة وحزم ليقطاع دابار الفسااد، وال يمكان أن يقضاى علاى الفسااد والمفسادين إال بهاذه الطريقاة، وا 
منها شيء، وآلل األمر إلاى ماا آل إلياه بناو إسارائيل، إذا سارق  لو دخلت الواسطات والشفاعات في الحدود ما قام

ذا سرق فيهم الشريف تركوه.  فيهم الضعيف قطعوه، وا 
السلطان هو ولي األمر، اإلمام األعظام، أو مان يناوب مناباه، ويقاوم مقاماه مان القضااة  "إذا بلغ السلطان"يقول: 

ومااا أشاابه ذلااك، لكاان مااع ذلااك يجااب أن يكااون عفااوهم ونحااوهم، وأمااا قباال ذلااك فماان األعااوان والهيئااات والشاارط، 
وشفاعة الشافعين لديهم في األمور الممكنة، ال يشفعون للمفسدين، ألهل السوابق، وأهل الجارائم هاذا ال يجاوز أن 

، أمااا إذا بلغاات الساالطان فااال شاافاعة ألحااد -عااز وجاال-يشاافع لهاام، وال يجااوز أن يتركااوا، وأن يفلتااوا ماان حكاام هللا 
 ائنا  من كان.ان، وال شفاعة في أحد ككائنا  من ك

 إن :لده قيدل أميدة بن صفوان أن صفوان بن هللا عبد بن صفوان عن شهاب ابن عن مالكعن  وحدثني"يقول: 
عليااه الصاااالة -وال شااك أن الهجااارة لهااا شااأن عظااايم فااي أول اإلساااالم، الهجاارة إلااى النباااي  "هلدددك يهدداجر لدددم مددن

 فقددم" على الوجوب إلى قيام الساعة مان باالد الكفار إلاى باالد اإلساالم لها شأن عظيم، واستمر حكمها -والسالم
توساد رداءه  "رداءه وتوسدد المسدجد فدي فندام" مهاجرا ، أول ما قدم لايس لاه بيات يؤوياه "المدينة أمية بن صفوان

له فاي وهذا حرز، كون اإلنسان يتوسد الشيء، أو يتكئ عليه، أو يجع الرداء من تحت رأسه" فأخذ سارق  فجاء"
وال يادري ماا العاقباة؟  "-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول إلى به فجاء ،السارق  صفوان فأخذ"جيبه هذا حرزه 

وما النتيجة؟ يظن أن هذا حق ماالي ثبات فاي ذماة هاذا الساارق كساائر الاديون، وساائر الحقاوق يساتخرج مناه، وال 
يقولاه  ))أسرقت رداء هدذا؟((ليقرره:  "- عليه وسلمصلى هللا-"فقال له رسول هللا يدري أنه يترتب عليه قطع يد 

ن -جال وعاال-ألنها حاق هلل  "يده تقطع أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر "فقال: نعم،للسارق  ، وا 
عفا المسروق منه، قد يعفو عن المال، لكن ال يعفاو عان الحاد، ولاذا فاي بعاض الجهاات مان والة أماور المسالمين 

ة سرق، فقيل له: كم دية اليد؟ قيل: نصف الدية، قاال: هاذه نصاف الدياة أناا.....، فاساتلم نصاف بعض أهل الذم
الديااة التااي قيمااة اليااد، فقطعهااا وأعطاهااا إياااه، قااال: أنااتم اشااتريتم اليااد، مااا اشااتريتم الحااد، اشااتريتم اليااد ولاام تشااتروا 

))أسددرقت رداء : -صددلى هللا عليدده وسددلم- رسددول هللا لدده فقددال"الحااد، الحااد ال يباااع وال يشااترى، وال يساااوم عليااه 
هاذا حكماه، الاذي سارق ماا يبلاغ  أن تقطدع يدده" -صدلى هللا عليده وسدلم-قال: نعم، فأمر بده رسدول هللا  هذا؟((

.  النصاب من حرزه الذي أخذه خفية، فإنه يجب القطع حينئذ 
ياد أن يارد علاي ردائاي، ال أكثار وال أقال أناا ال أرياد القطاع، أناا أر  "هللا رسول يا هذا أرد لم إني :صفوان"فقال له 

 ."((به تأتيني أن قبل فهال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسولله  فقال"تنازل عنه  "هو عليه صدقة"
يعني لو تنازلت قبل ما تجي ما دورنااك، لكان ماا دام بلاغ الحاد السالطان، فاال يجاوز لاه حينئاذ  أن يعفاو، جااء فاي 

عفااا هللا عنااه، ال يجاوز لااه أن يعفااو بحاال عاان الحاادود بعاد أن تصاادر وتقاارر بجميااع بعاض األخبااار: إن عفااا فاال 
 متطلباتها.

 "العدوام بدن الزبيدر أن" ربيعاة الارأي شايخ اإلماام مالاك "الدرحمن عبدد أبدي بدن ربيعة عن مالك عن وحدثني"قال: 
 نعم؟

 طالب:........



 كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، هذا حرز.
 طالب:........

 الذي قررناه أنه حرز، حرز، نعم، هذا الذي قررناه سابقا .هذا 
 طالب:........

على كل حاال تارى القضااة عنادهم فتاوى أناه لايس بحارز، والسايارة ليسات بحارز، وال يقطعاون بهاا، معاروف هاذا، 
الكباار لكن مع ذلك المتجه أنه حرز، يعني مع أن المسألة ما هي محل اتفاق بين أهل العلم حتى من أهال العلام 

 من يرى أنها حرز، نعم؟
 طالب:........

على كل حال إذا أغلقت وأحكمات بزجاجهاا، وأقفالهاا هاذا حرزهاا، وأماا المطالباة باأن تادخل فاي البياوت فلايس كال 
 أحد يملك البيت، هذا عرفي، نعم؟

 طالب:........
ل، يحال هاذا الحبال وتسااق، بل بعض األموال تحفظ بما هو دون ذلك بكثير، المواشاي تحفاظ بأخشااب تقارن بحبا

 هذا حرز، يقطع به، نعم؟
 طالب:........

 إيش فيه؟
 طالب:........

 النصاب ثالثة دراهم، أو ربع دينار.
 طالب:........

 ال ما هو بأقل، األترجة أكثر من ثالثة دراهم فضال  عن الريال.
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

ذا عاارف أن الحكاام التحااريم فااال يلاازم أن مااا يلاازم أن يكااون...، أن يعلاام الح كاام، ال صاااحب المااال وال السااارق، وا 
 يعرف ما يترتب على الحكم.

 طالب:........
 ما يعرف أن السرقة محرمة؟
 طالب: ال، يعرف يا شيخ.

 .-جل وعال-خالص انتهى، ال لو ما عرف أن في قطع، لو ما عرف، هذا حق هلل 
 طالب: صاحب المال يا شيخ.

 ليس له أن يطالب بالقطع، ليس له أن يطالب إال بماله.المال  هو صاحب
 طالب:........



 القول معروف، لكن مع ذلك له ماله، هذا األصل أن األموال تثبت بالذمم المتعدية.
 يريدد وهدو سدارقا   أخذ قد رجال   لقي"وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام قال: 
شافع لاه عناد مان أخاذه، ساواء  كاان صااحب الماال أو غيار  "ليرسدله الزبيدر له فشفع ،السلطان إلى به يذهب أن

 فقدال ،السدلطان بده أبلدغ حتدى ال :فقدال" صاحب المال، المقصود أنه من رفعه لولي األمر ليحد، شفع له الزبيار
موضااوع إذا بلغاات الساالطان، وهكااذا انتهااى، انتهااى ال "والمشددفع الشددافع هللا فلعددن السددلطان بدده بلغددت إذا :الزبيددر

ينبغاااي أن تؤخاااذ األماااور بجاااد، وأن يؤخاااذ الكتااااب بقاااوة، بااادون تالعاااب، أو تفرياااق باااين النااااس، أو شااافاعات، أو 
 محسوبيات، أو وساطات، كل هذا ال يدخل في هذا الباب، وهللا المستعان، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 القطع جامع :باب

 علدى فندزل قددم ،والرجدل اليدد أقطدع الديمن أهل من رجال   أن أبيه عن لقاسما بن الرحمن عبد عن مالك حدثني
 ليلدك مدا وأبيدك :بكدر أبدو فيقدول الليدل مدن ييصدل فكدان ،ظلمه قد اليمن عامل أن إليه فشكا الصديق بكر أبي
 معهددم يطددوف الرجددل فجعددل ،الصددديق بكددر أبددي امددرأة عمدديس بنددت ألسددماء عقدددا   فقدددوا إنهددم ثددم ،سددارق  بليددل
 ،بده جداءه األقطدع أن زعدم صدائغ عندد الحلدي فوجددوا ،الصدالح البيدت هدذا أهدل بيدت بمدن عليدك اللهم :ولويق

الصدديق:  بكدر أبدو وقال ،اليسرى  يده فقطعت الصديق بكر أبو به فأمر ،به عليه شهد أو ،األقطع به فاعترف
 .سرقته من عليه عندي أشد نفسه على لدعاؤه وهللا
 مدن لجميدع يدده تقطدع أن إال عليده لديس إنده عليده يسدتعدى ثدم مدرارا   يسدرق  الدذي فدي عندنا األمر :مالك قال

 قطدع القطدع فيده يجدب ما سرق  ثم ذلك قبل الحد عليه أقيم قد كان فإن ،الحد عليه أقيم يكن لم إذا منه سرق 
 .أيضا  

 أن فأراد ،أحدا   يقتلوا ولم ،حرابة في ناسا   أخذ العزيز عبد بن لعمر عامال   أن أخبره الزناد أبا نإ :مالك وحدثني
 أخدذت لدو :العزيدز عبدد بدن عمدر إليده فكتدب ،ذلدك فدي العزيدز عبدد بدن عمدر إلدى فكتب ،يقتل أو أيديهم يقطع
 .ذلك بأيسر

 قدد ،محدرزة باألسدواق موضدوعة تكدون  التدي النداس أمتعدة يسدرق  الدذي فدي عنددنا األمدر :يقولمالكا   وسمعت
 مدا قيمتده فبلدغ ،حدرزه مدن شديئا   ذلدك من سرق  من إنه :بع  إلى عضهاب وضموا ،أوعيتهم في أهلها أحرزها
 .نهارا   أو ذلك ليال   ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القطع عليه فإن القطع فيه يجب
 إنده صداحبه إلدى فيدرد سرق  ما معه يوجد ثم القطع فيه عليه يجب ما يسرق  الذي في -رحمه هللا– مالك قال

 .يده تقطع
 هدو فإنمدا صداحبه إلدى ودفدع ،منده المتداع أخدذ وقدد ،يدده تقطدع كيدف :قائدل قدال فإن: "-رحمه هللا- مالك قال

 .الحد فيجلد سكر به وليس ،المسكر الشراب ريح منه يوجد الشارب بمنزلة
نما: -رحمه هللا-مالك  قال ن ،شدربه إذا المسدكر فدي الحد يجلد وا   ،ليسدكره شدربه إنمدا أنده وذلدك ،يسدكره لدم وا 

نما ،صاحبها إلى ورجعت بها ينتفع لم ولو ،منه أخذت التي السرقة في السارق  يد تقطع فكذلك  حين سرقها وا 
 .بها ليذهب سرقها



 أو ،جميعدا   يحملونده بالعدل فيخرجون  ،جميعا   منه فيسرقون  البيت إلى يأتون  القوم في -رحمه هللا- مالك قال
 حدرزه مدن ذلدك أخرجدوا إذا إنهدم :جميعدا   القدوم يحملده ممدا ،لكذ أشبه ما أو ،بالمكتل أو الخشبة أو الصندوق 

 فعلديهم ،فصداعدا   دراهدم ثالثدة وذلدك ،القطدع فيده يجب ما ذلك من به خرجوا ما ثمن فبلغ جميعا   يحملونه وهم
 .جميعا   القطع
ن: -رحمه هللا-مالك  قال  دراهدم ثةثال  قيمته تبلغ بما منهم خرج فمن حدته على بمتاع منهم واحد كل خرج وا 

 .عليه قطع فال دراهم ثالثة قيمته تبلغ بما منهم يخرج لم ومن ،القطع فعليه فصاعدا  
 يجدب ال فإنده غيدره فيهدا معده لديس ،عليده مغلقدة رجدل دار كاندت إذا أنده عنددنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 معده كدان فدإن ،حدرزه هدي لهداك الدار أن وذلك ،كلها الدار من به يخرج حتى القطع شيئا   منها سرق  من على
 بيدوت مدن سدرق  فمدن ،جميعدا   لهدم حدرزا   وكانت ،بابه عليه يغلق منهم إنسان كل وكان ،غيره ساكن الدار في
 فيده عليده ووجدب ،حدرزه غيدر إلدى حدرزه مدن أخرجده فقدد ،الددار إلى به فخرج القطع فيه يجب شيئا   الدار تلك

 .القطع
 ممدن وال خدمده مدن لديس كدان إن أنده سديده متداع مدن يسدرق  العبدد في عندنا واألمر: -رحمه هللا– مالك قال
 إذا األمدة وكدذلك ،عليده قطدع فدال ،القطدع فيده يجدب مدا سديده متداع مدن فسدرق  سدرا   دخدل ثدم ،بيته على يأمن
 .عليها قطع ال سيدها متاع من سرقت
 فيه يجب ما سيده امرأة تاعم من فسرق  سرا   فدخل بيته على يأمن ممن وال خدمه من يكون  ال العبد في وقال
 .يده تقطع إنه القطع
 فسدرقت سدرا   فددخلت بيتهدا علدى تدأمن ممدن وال ،لزوجها وال ،لها بخادم ليست كانت إذا المرأة أمة وكذلك :قال
 .عليها قطع فال القطع فيه يجب ما سيدتها متاع من
 ...على تأمن ممن وال خدمها من كون ي ال التي المرأة أمة وكذلك: -رحمه هللا- مالك قال

 ال تكون، ال تكون.
 أحسن هللا إليك. 

 تكون؟
 تكون التي ال تكون.

 زوج متدداع مددن فسددرقت ،سددرا   فدددخلت بيتهددا علددى تددأمن ممددن وال خدددمها مددن كددون ت ال التددي المددرأة أمددة وكددذلك
 .يدها تقطع أنها القطع فيه يجب ما سيدتها

 فيده يجدب مدا زوجهدا متداع مدن تسرق  المرأة أو ،امرأته متاع من يسرق  الرجل وكذلك: -رحمه هللا– مالك قال
 وكدان ،عليهمدا يغلقان الذي البيت سوى  بيت في صاحبه متاع من منهما واحد كل سرق  الذي كان إن ،القطع
 القطدع فعليده القطدع فيده يجدب مدا صاحبه متاع من منهما سرق  من فإن ،فيه هما الذي البيت سوى  حرز في
 .فيه



 غلقهمدا أو حرزهمدا مدن سدرقا إذا أنهمدا يفصدح ال الدذي واألعجمدي الصغير الصبي في -رحمه هللا– مالك قال
ن ،القطع سرقهما من فعلى نما :قال، قطع سرقهما من على فليس وغلقهما حرزهما من خرجا وا   بمنزلة و ه وا 

 .المعلق والثمر الجبل حريسة
 القطع فيه يجب ما القبر من أخرج ما بلغ إذا أنه القبور ينبش الذي في عندنا واألمر: -رحمه هللا- مالك قال

 .القطع فيه فعليه
 القطع عليه يجب وال :قال ،فيها لما حرز البيوت أن كما فيه لما حرز القبر أن وذلك: -رحمه هللا- مالك وقال
 .القبر من به يخرج حتى

 : -رحمه هللا-يقول المؤلف 
  القطع جامع :باب

 قة من مسائل القطع في السرقة.يعني الباب الذي يجمع مسائل متفر 
 والرجدل اليدد أقطدع الديمن أهدل مدن رجال   أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالكيحيى عن  حدثني"قال: 
"قددم المديندة مدن كأنه سرق مارتين فقطعات ياده اليمناى فاي المارة األولاى، ثام رجلاه اليسارى فاي المارة الثانياة  "قدم

ليغار  "الليدل مدن ييصل فكان ،ظلمه قد اليمن عامل أن إليه فشكا" الخليفة "قالصدي بكر أبي على فنزل اليمن،
 بليدل ليلدك مدا وأبيك :بكر أبو فيقول "فكان يصلي من الليل،الخليفة الراشد بتنسكه، ويبرهن على ظلم من قطعه 

الاذي يتعباد،  يعني هذا عبد صالح يقوم من الليل، كيف ياتهم بسارقة؟ يعناي النااس يحسانون الظان بالعاباد "سارق 
خرج لعبد  -رحمه هللا-يحسن الناس به الظن كثيرا ، وهذا هو األصل، كما تقدم في كتاب الموطأ أن اإلمام مالك 

الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، وهو ضعيف، ومن شرطه أال يخرج إال لثقة، فسئل، فقال: غرني بكثارة جلوساه 
 في المسجد.

بمن ظاهره الصالح، أو من يزيد علاى غياره فاي هاذا الصاالح، ولاو ظااهرا ، ال شك أن الناس يغترون وينخدعون 
-جل وعاال-، فال شك أن التعامل إنما هو على الظاهر، والسرائر موكولة إلى هللا -جل وعال-والسرائر إلى هللا 

العمال علاى ، هذا بالنسبة لغير حقوق المخلوقين، يعني األمور التي يكون فيها أكثر من طرف ال يؤثر مثل هذا 
الحكم في هذه القضية، ال بد أن تؤخذ بالعدل والمقدمات الشرعية، ثم تخرج النتائج شرعية، أما األمور التي ليس 
فيهاا أطااراف فإناه يعماال فيهاا بالظاااهر، واألصال فااي المسالم العدالااة، إذا لام يظهاار مناه عالمااات تادل علااى فسااقه، 

فيهاا التزكياة، العدالاة الباطناة، الخبارة الباطناة التاي هاي التزكياة، فإنه إنما يعمل بظاهره، وفي حقوق العباد يطلب 
ولذا الرواة ي طلب من يازكيهم، الشاهود ي طلاب مان يازكيهم، ال باد، وال ي كتفاى بالظااهر إال علاى قاول مان ال يشاترط 

 مزيدا  على اإلسالم في الراوي، فهذا قول معروف عند بعض أهل العلم.
هاذا مشاكل؛ ألن الاذي يظهار  "فيقول أبو بكدر: وأبيدك مدا ليلدك بليدل سدارق"يل على كل حال كان يصلي من الل

، وهذا شرك، فهل يقال: إن الخليفاة الراشاد قصاد باه القسام؟ أو -جل وعال-أن الواو واو قسم، وهو قسم بغير هللا 
م بغيار هللا؟ جرى على لسانه هذا الكالم من غير إرادة كما يجاب بهاذا عان بعاض األحادياث التاي جااء فيهاا القسا

نماا هاو شايء يجاري علاى اللساان دون قصاد،  ))أفلح وأبيه إن صدق((جاء  يقولون: هذا ال يقصاد باه التعظايم، وا 
))أفلاح وأبياه إن بالنسبة للنصوص المرفوعة ت خرج على أنهاا كانات قبال التحاريم، أو كماا جااء فاي صاحيح مسالم: 



حيح مساالم تصااحفت فيهااا الكلمااة، أصاالها )وهللا( أن السااهيلي قااال: إنااه وقااف علااى نسااخة عتيقااة ماان صاا صاادق((
ال أصلها )وهللا( لكن هنا ماذا نقول: وأبيك؟ هل نقول: إنها أصالها  فقصرت الالمان فأشبهت في الصورة وأبيه، وا 

عليااه الصااالة -وهللا ثاام تصااحفت إلااى أبيااك؟ احتمااال، وال يظاان بالخليفااة الراشااد أنااه يخااالف مااا جاااء عاان النبااي 
-ماا بلغاه النهاي؟ نعام؟ عمار  -رضاي هللا عناه وأرضااه-ال: إن أبا بكار..، يتصاور أن أباا بكار ، أو يق-والسالم

أقسام بأبياه، فلماا سامع النهاي كاف، فهاال نقاول: إن أباا بكار ماا بلغاه النهاي؟ احتماال؛ ألناه خفااي  -رضاي هللا عناه
ن يكاون أفضال مان عليه أشياء من النصوص، ما وجد عند غيره من صاغار الصاحابة، وال يشاترط فاي الفاضال أ

غيااره ماان كاال وجااه، أو أعلاام ماان غيااره فااي كاال باااب ماان أبااواب الاادين، هااذا مااا يمكاان، فاحتمااال أن يكااون مااا بلغااه 
 النهي، احتمال أن تكون مصحفة عن )وهللا( كما قال السهيلي في الحديث اآلخر.

 يعني الذي يصلي الليل هل يتصور منه أنه يسرق؟ نعم؟ "ما ليلك بليل سارق"
 ........طالب:

 ويش المانع؟ عندك أوجه منها؟ عندك أوجه منها؟ أو نقول: يجوز القسم بغير هللا؟
 طالب:........

 ........ اللي بعده، الصورة واحدة، ترى لو تأملت، ما في نقط في وقتهم، في وقتهم ما في شيء اسمه نقط.
 طالب:........

 ويش تقول؟ مثل إيش؟
 طالب:........

 اء هذه بس لو رفعت الالم هذه، الباء والياء لو رفعتا صارت وهللا.هذا تصحيف، الب
 طالب:........

 إيه، لكن هذا إذا كان يعلم نعم فهو شرك، هذا شرك أمره عظيم ما هو بسهل، من خير األمة بعد نبيها.
 طالب:........

 نعم؟
 طالب:........

يعني القاسم بان محماد هال لقاي أو لحاق بجاده؟  "يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجال  "
 يعني أدرك جده؟
 طالب:........

 هذا ما في إشكال، الضعيف ال يتكلف اعتباره، لكن ويش سبب الضعف؟
 طالب:........

 ال، هو ما فيه إال إن كان القاسم بن محمد ما أدرك أبا بكر، هو ما أدركه؟
 طالب:........



ي بكار ولاد عاام حجاة الاوداع باالمحرم، فإدراكاه ألبياه محماد هاذا نعام إدراكاه ألبياه بعياد إيه، إيه، أبوه محماد بان أبا
يعني عمره سنتين، نعم، أو سنتين ونصف، ما يدرك، فضال  عن ابنه، وكون القاسم بن محماد ياروي هاذه القصاة 

 وهو لم يدركها بصيغة )أن( أن رجال ، هذا منقطع بال شك؛ ألنه يذكر قصة لم يدركها.
 ب:........طال

 نعم هو تابعي بال شك، نعم؟
 طالب:........

معااروف، معااروف هااذا، وقااد يقولااون: إننااا ال نقصااد التعظاايم، هااذه حجااتهم، والنساايان شاايء يجااري علااى ألساانتهم، 
ن صاح  ولذلك القول بأنه شيء يجري على اللسان ضعيف، فماا عنادنا إال أناه إن صاح الخبار ماا بلاغ أباا بكار، وا 

ال مصااحفة، وال يظاان بخياار األمااة بعااد نبيهااا أنااه يعاارف النهااي ويتعااداه، وعلااى كاال حااال مااا دام النهااي مااا بلااغ، و  ا 
 الخبر يرويه القاسم بن محمد، وهو لم يدرك جده، بيقين لم يدرك جده، هو بيقين لم يدرك جده، نعم؟

 طالب:........
لااى صااور كثياارة إذا كاناات متطرفااة، قريبااة تاارى الشااكل، الكاااف قريبااة، الكاااف قريبااة ماان الهاااء؛ ألن الهاااء تكتااب ع

 نعم؟
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

ال هو بالنسبة لهذا الحديث ممكن، أما بالنسبة لحديث مسلم والسهيلي إماام، وقاد يقاول: وقفات علاى نساخة عتيقاة 
وة هاذه من صاحيح مسالم فيهاا: "وأبياه" انتهاى اإلشاكال، يعناي مجارد دعاوى، لكان ماا دام وقاف عليهاا ماا هاي بادع

 حقيقة.
 على كل حال القاسم بن محمد لم يدرك جده بيقين، فالخبر منقطع، نعم؟

 طالب:........
 ويش هي؟

 طالب:........
 ما أظن، ما أظن، الواو....... القسم.

يعناي هاذا الاذي يقاوم الليال يتصاور مناه أن يسارق، والصاالة تنهاى عان الفحشااء والمنكار،  "ما ليلك بليدل سدارق"
فقيل له: إن فالنا  يقوم الليل، ويفعل الفواحش بالنهار، قال: ساينهاه ماا  -عليه الصالة والسالم-النبي وجيء إلى 

َ  تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أديت على الوجه الشرعي.  ذكرت، فقيام الليل ال شك أنه ينهى، والصالة عمومَا
يعناي القصاة متصاورة، يعناي تصاورها ممكان،  "الصدديق بكر أبي امرأة عميس بنت ألسماء عقدا   فقدوا إنهم ثم"

يعني أن السارق يلبس على الناس، وكذلك العاصي يلبس على الناس، ويظهر نفسه مظهر البريء، فيقوم الليل، 
يطاوف يبحاث عان هاذا العقاد، نعام، يبحاث  "ويقدول معهدم يطوف الرجل فجعل" ويدعو على فعل من هذه الجارائم



اآلن أنااه يساارق ثاام يهاارب، فااإذا تبعااه الناااس اخااتلط بهاام، وصااار يبحااث عاان  عنااه، ولااذلك اآلن ماان حياال السااراق
 السارق معهم، أمسكوه، امسكوه، وهو هو، فهذه من حيلهم.

 ،بدده جدداءه األقطددع أن زعددم صددائغ عنددد الحلددي فوجدددوا ،الصددالح البيددت هددذا أهددل بيددت بمددن عليددك اللهددم" يقاول:
يعناي اللفاظ وياش فياه ماا  "اليسدرى  يدده فقطعدت الصدديق بكدر أبدو به فأمر به عليه شهد أو األقطع به فاعترف

ال القصاة يمكان أن تحصال، ولهاا نظاائر -جال وعاال-ينكر اآلن؟ ما في إال القسم بغيار هللا  "زعدم أن األقطدع ، وا 
يعناي دعاوى الصاائغ أن  "يدده فقطعدت الصدديق بكدر أبو به فأمر به عليه شهد أو األقطع بهجاء به، فاعترف 
ال ما تكفي؟ ما تكفي؛ ألنها قريناة، إنماا العبارة باعترافاه، أو الشاهادة علياه الذي جاء به األ "فدأمر بده قطع تكفي وا 

 مدن عليده عنددي أشدد نفسده علدى لددعاؤه وهللاالصدديق:  بكدر أبدو وقال ،اليسرى  أبو بكر الصديق فقطعت يده
ني إذا كانت السرقة تفقاده ياده، كيف يدعو على نفسه؟! "اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح" يع "سرقته

 فالدعوة قد تفقده نفسه.
 نعم؟ "مرارا   يسرق  الذي في عندنا األمر :مالك قال"قال يحيى: 

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
إيه ما في وسيلة يتصرف فيه إال بهذا، أنت تصور أنه لو دفنه في مكانه إلى أن يقفل، ويرجاع إلاى بلاده، ويبيعاه 

إلى وقت بحيث ينسى، تنسى فيه القصة، نعم، لكان مان كاان ديدناه مثال هاذا األمار، ولاو تصانع ال باد هناك، أو 
 أن ينكشف، ال بد أن يفتضح.

 يدده تقطدع أن إال عليده لديس إنده عليده يسدتعدى ثدم"قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا فدي الدذي يسدرق مدرارا  
علياه الحاد فااي المارة األولاى والثانيااة والثالثاة والعاشارة، فااي  يعنااي إذا سارق مارارا  ومااا أقايم "منده سددرق  مدن لجميدع

ال مرار؟ مرة واحدة، الحدود تتداخل.  الحادية عشرة، يقطع مرة وا 
 زنا مرارا  وما قدر عليه إال في المرة المائة مثال  يحد مرة واحدة.

يعناي لاو أقايم علياه الحاد  "دالحد عليده أقديم يكن لم إذا منه سرق  من لجميع يده تقطع أن إال"ثم يستعدى عليه 
قبل ذلك، ثم سرق يقام عليه الحاد مارة ثانياة، يعناي الحادود والكفاارات كلهاا تتاداخل، إذا اتحادت أسابابها، ولام يحاد 

 قدد كدان فدإن "إذا لدم يكدن أقديم عليده الحدد،من ارتكب الحد، أو يكفر مان ارتكاب المخالفاة التاي تقتضاي التكفيار 
ألن التاداخل إنماا يكاون إذا لام يقام علياه الحاد  "أيضدا   قطدع القطع فيه يجب ما رق س ثم ذلك قبل الحد عليه أقيم

في المارة األولاى، أو لام يكفار الكفاارة المترتباة علاى ذنباه فاي المارة األولاى، أماا إذا كفار فاي المارة األولاى، أو أقايم 
 عليه الحد في المرة األولى فإنها حينئذ  ال تتداخل.

عان  حادثني  "حرابدة فدي ناسدا   أخدذ العزيدز عبدد بدن لعمدر عامال   أن أخبره الزناد أبا أن مالكعن  وحدثني"قال: 
 يقتلدوا ولدم"، قطااع طرياق، أخاذهم حراباة فاي ناساا   أخاذ العزياز عباد بان لعمار عاامال   أن أخباره الزنااد أباا أن مالك
يقطاع أو يقتال؛ ألن اآلياة آياة  أراد أن "يقتدل أو أيدديهم يقطدع أن فدأراد" قبل أن يتمكنوا مان قتال أحاد أخاذوا "أحدا  

الحرابااة جاااءت بااا)أو( والخااالف فااي )أو( هااذه هاال هااي للتخيياار أو للتقساايم؟ فكونااه تااردد فااي معنااى )أو( أراد أن 



 أخدذت لدو :العزيدز عبدد بدن عمدر إليده فكتدب ذلك في" لبراءة ذمته العزيز عبد بن عمر إلى كتب يقطع أو يقتل،
آلية، وهو إيش؟ النفي، النفي هؤالء ما قتلوا أحدا ، وال يدرى هل سرقوا المال يعني أيسر ما ذكر في ا "ذلك بأيسر

أو ما سرقوا؟ المقصود أنهم لم يقتلوا أحدا ، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، تاردد، فكتاب إلاى عمار بان عباد العزياز 
الخليفاة الراشاد مناساب  ، ماا دام ماا قتلاوا، ومثال هاذا التصارف مان هاذاذلاك بأيسار أخاذت لاو إلياه فكتابفي ذلك، 

جدا  لوقتهم؛ ألن الناس في وقته أمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولم يذكر شيء مما يخل باألمن؛ إلقامته 
رحماه -العدل بدقة، وبحزم بين الناس، فأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فماا وجاد مخاالف فاي عهاده 

ور فااي مثاال هااذا العصاار هااذا األصاال، لكاان لااو كااان الوضااع يختلااف كاال يااوم ، فااإذا أخااذ الناااس بأيساار األماا-هللا
ممسااوك مجموعااة ماان الااذين يقطعااون الطريااق، ويحاااربون الناااس، ويتحصاانون بالجبااال والكهااوف، ومااا أشاابه ذلااك 
مثل هؤالء اآلية تحتمل؛ ألنها جاءت با)أو( واالجتهاد بابه مفتاوح، فلاولي األمار أن يساتعمل األشاد فاي مثال هاذا، 

}ِإنََّمددا َجددزَاء الَّددِذيَن ُيَحدداِرُبوَن َّللِاَ َوَرُسددوَلُه وتبعااا  لالخااتالف فااي معنااى )أو( يختلااف أهاال العلاام هاال هااي للتقساايم؟ 
ددْن ِخددالٍف أَ  ا َأن ُيَقتَُّلددوْا َأْو ُيَصددلَُّبوْا َأْو ُتَقطَّددَع َأْيددِديِهْم َوَأْرُجُلُهددم مِِ  ِمددَن اأَلْرِ { ْو ُينَفددْواْ َوَيْسددَعْوَن ِفددي اأَلْرِ  َفَسدداد 

هاذا إذا  {َأن ُيَقتَُّلدواْ }ويكون لكل حكم نظيره مما يستحق هاذا الحكام مان فعال المحاارب  [( سورة المائدة55)]
إذا قتلوا وسرقوا المال، وأخافوا النااس يصالبون، ومان الزم الصالب أن يقتال بادون  {َأْو ُيَصلَُّبواْ }قتل ما في إشكال 

له، وبعض أهل العلم أنه يصالب قبال ثام يرماى بالساهام حتاى يماوت، فيقتال وهاو صلب، أو يصلب بعد قتله أو قب
ددْن ِخددالفٍ }مصاالوب، وماانهم ماان يقااول: ال، يقتاال ثاام يصاالب،  إذا ساارقوا المااال، ولاام  {َأْو ُتَقطَّددَع َأْيددِديِهْم َوَأْرُجُلُهددم مِِ

ويختلااف أهاال العلاام فااي )أو( هااذه،  {َن اأَلْر ِ َأْو ُينَفددْوْا ِمدد}يقتلااوا أحاادا  تغلااظ علاايهم العقوبااة نظاارا  إلخااافتهم الساابل 
وتبعااا  للخااالف يختلاااف الحكاام، فعنااادنا مااثال  فاااي عنااد الحنابلااة فاااي مختصاار الخرقاااي يقااول: "بااااب قطاااع الطرياااق 
والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسالح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فمن قتل منهم وأخاذ الماال 

ن عفااا صاااحب  المااال يعنااي قتاال وصالب حتااى يشااتهر، ودفااع إلااى أهلااه، يعناي يقتاال قتاال وأخااذ المااال يقتاال قتال، وا 
ويصلب، حتى يشتهر ويدفع إلى أهله، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومان أخاذ الماال ولام يقتال 

خذ ماا يقطاع الساارق قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسما وخلي، وال يقطع منهم إال من أ
بمثلااه، ونفاايهم أن يشااردوا، وال يتركااون يااأوون فااي بلااد، فااإن تااابوا ماان قباال أن ي قاادر علاايهم سااقطت عاانهم حاادود هللا 

 تعالى، وأخذوا بحقوق اآلدميين من األنفس والجراح واألموال، إال أن يعفى لهم عنها.
ا َجددزَاء الَّددِذيَن ُيَحدداِرُبوَن َّللِاَ َوَرُسددوَلُه َوَيْسددَعْوَن ِفددي }ِإنََّمددفااي اآليااة يقااول: قولااه:  -رحمااه هللا-الحااافظ اباان كثياار 

دْن ِخدالٍف َأْو ُينَفدْوْا ِمدنَ  ا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطَّدَع َأْيدِديِهْم َوَأْرُجُلُهدم مِِ ( ساورة 55)]  اأَلْرِ {اأَلْرِ  َفَساد 
خافاة ،الطرياق قطاع وعلاى الكفار علاى صاادقة وهي خالفة،والم المضادة هياآلية، المحاربة  [المائدة  السابيل، وا 

 نإ: المساايب باان سااعيد ماانهم الساالف ماان كثياار قااال حتااى الشاار، ماان أنااواع علااى يطلااق األرض فااي اإلفساااد وكااذا
، ماا هاو قابض هاذا، الظااهر أناه تزويار الادراهم والادنانير، أو قاص األرض في اإلفساد من والدنانير الدراهم قبض
 هم والدنانير، يعني األخذ منها؛ ألنها إنما بالوزن تكون، أو قرض، نعم؟ الدرا 

 طالب:........



 كيف؟
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

الاذي يقرضاها باالمقراض ويقاص منهاا هاذا تزويار،  ، الدراهم والدنانير عماالت وزنهاا معاروف ذهاب وفضاة،ال، ال
 نعم.

إلفساااد فااي األرض، الااذي يظهاار أنهااا قاارض، يعنااي قرضااها بااالمقراض، أو قااال: إن قاابض الاادراهم والاادنانير ماان ا
َذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِ  ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللِاُ اَل ُيِحدبُّ قصها واألخذ منها، قال هللا تعالى:  }َواِ 

ذه اآلياااة الكريماااة فاااي المشاااركين إلاااى أن قاااال: ثااام قاااال بعضاااهم: نزلااات هااا [( ساااورة البقااارة069)] الَفَسددداَد{
والصااحيح أن هااذه اآليااة عامااة فااي المشااركين وغياارهم مماان ارتكااب هااذه الصاافات، كمااا رواه البخاااري ومساالم ماان 
حديث أبي قالبة واسمه عباد هللا بان زياد الجرماي، ثام ذكار قصاة العارنيين، ثام قاال: إنهاا نزلات فايهم اآلياة، ثام قاد 

جمهاور العلمااء فاي ذهاابهم إلاى أن حكام المحارباة فاي األمصاار وفاي السابالن، يعناي فاي  احتج بعموم هذه اآلية
ا{السبل على السواء، يعني داخل األمصار وفي الطرق والصحاري، لقوله:  ( 55)] }َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِ  َفَساد 

باال، حتااى قااال مالااك فااي وهااذا مااذهب مالااك واألوزاعااي والليااث باان سااعد والشااافعي وأحمااد باان حن [سااورة المائاادة
دمه إلى السلطان ال إلى ولي و ويأخذ ما معه أن هذه محاربة، الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا  فيقتله، 

، وقاال أباو حنيفاة وأصاحابه: ال تكاون المحارباة إال فاي الطرقاات، المقتول، وال اعتبار بعفوه عنه فاي إساقاط القتال
 قه الغوث إذا استغاث بخالف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه.فأما في األمصار فال؛ ألنه يلح

قااال اباان أبااي طلحااة عاان اباان عباااس فااي اآليااة: ماان شااهر السااالح فااي فئااة اإلسااالم، وأخاااف الساابيل، ثاام ظفاار بااه 
ن شاء قطع يده ورجلاه، وهاذا بنااء  علاى  ن شاء صلبه، وا  وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وا 

براهيم النخعي والضحاك، وروى أن  )أو( للتخيير، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وا 
ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس، ومستند هذا القول أن ظاهر )أو( للتخيير كما فاي 

 نظائر ذلك من القرآن.
ة علااى أحاوال، اآلن ذكاار أنهااا للتخييار، ثاام قااال..، هاذا كااالم اباان وبعاد ذلااك قااال: وقاال الجمهااور: هااذه اآلياة منزلاا

عباااس وحكااى مثلااه عاان مالااك، ثاام قااال: وقااال الجمهااور: وهااذه اآليااة منزلااة علااى أحااوال، كمااا قااال أبااو عبااد هللا 
ذا قتلاوا ولام يأخاذوا الماال قت لاوا الشافعي عن ابن عباس فاي قطااع الطرياق إذا قتلاوا وأخاذوا الماال قتلاوا وصالبوا، وا 

ذا أخاافوا السابيل ولام يأخاذوا الماال  ذا أخاذوا الماال ولام يقتلاوا قطعات أياديهم وأرجلهام مان خاالف، وا  ولم يصالبوا، وا 
 نفوا من األرض.

ثم قال بعد ذلك في النفي: وقال آخرون: قاال بعضاهم ينفاوا مان األرض، قاال بعضاهم: هاو أن يطلاب حتاى يقادر 
إلسالم، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك... إلى آخره، ثام عليه فيقام عليه الحد، أو يهرب من دار ا



قال: وقال آخرون أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، يعني كما ينفى الزاني البكر، أو يخرجاه السالطان أو نائباه مان 
 معاملته بالكلية، وقال الشعبي: ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله، يعني إلى إقليم آخر.

ل عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين، وال يخرج من دار اإلسالم؛ ألنه خطر عليه أن يرتد، وكاذا وقا
قااال سااعيد باان جبياار وأبااو الشااعثاء والحساان والزهااري والضااحاك ومقاتاال باان حيااان أنااه ينفااى وال يخاارج ماان أرض 

وأصاحابه، واختاار ابان جريار أن الماراد  اإلسالم، وقال آخرون: المراد بالنفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفاة
بالنفي هنا أن يخارج مان بلاده إلاى بلاد آخار فيساجن فياه، ال باد أن يساجن؛ ألناه لاو تارك ماا أمان علاى تكارار هاذه 

 الجريمة.
 باألسدواق موضدوعة تكدون  التدي النداس أمتعدة يسدرق  الدذي فدي عنددنا األمدر :يقولمالكا   وسمعت"قال يحيى: 

 فبلدغ، حدرزه مدن شديئا   ذلدك من سرق  من إنه بع  إلى بعضها وضموا ،أوعيتهم في هاأهل أحرزها قد ،محرزة
 ."نهارا   أو ذلككان  ليال   ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القطع عليه فإن ،القطع فيه يجب ما قيمته

عضاها فاوق يعني عندهم أكياس، أصحاب العيش مثال  يحضرون هاذا العايش فاي أكيااس، وتارص هاذه األكيااس ب
ال لايس بحارز؟ يقاول:  األمدر "بعض في السوق، هؤالء كأنهم أحرزوا أماوالهم فاي هاذه األكيااس، فهال هاذا حارز وا 

يعناي  "أوعيتهم في أهلها أحرزها قد محرزة باألسواق موضوعة تكون  التيعندنا في الذي يسرق أمتعة الناس 
يعنااي رصااوا هااذه  وضددموا بعضددها إلددى بعدد ""لاايس فااي أماااكن يغلااق عليهااا، إنمااا هااي فااي األوعيااة فااي أكياااس 

 عليده فدإن القطدع فيده يجدب مدا قيمتده فبلدغ حدرزه من شيئا   ذلك من"أنه من سرق األكياس بعضها إلى بعض 
يعني ساواء  كاان ذلاك فاي الليال أو فاي  "نهارا   أو ذلككان  ليال   ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القطع

محالت الذين يضعون أمتعتهم خارج محالتهم ال يلزمهم عسس، وال يلزمهم حاراس، النهار، يعني على هذا أهل ال
وال يلزمهم، هذه محرزة؛ ألن بعض الناس يضيق محلاه ببضااعته ثام يارص بعاض البضااعة بعضاها علاى بعاض 

أن مثاال هااذا لاايس بحاارز؛ ألنااه  -وهللا أعلاام-خااارج الاادكان، خااارج المحاال، يقااول: هااذا حاارز، لكاان الااذي يظهاار 
ك، يعني لو جاء واحد بسيارته وأخذ له كيس من هذه األكياس التي مرمياة ومركاوم بعضاها علاى بعاض فاي مترو 

 السوق، يقال: أخذه من حرزه؟ ال هذا ليس بحرز.
 "يدده تقطدع إنده صداحبه إلدى فيدرد سرق  ما معه يوجد ثم ،القطع فيه عليه يجب ما يسرق  الذي في مالك قال"

، ماا دام بلاغ النصااب، وكاان -جال وعاال-ق اآلدماي، وأماا القطاع فإناه حاق هلل يعني يرد إلى صاحبه ألن هاذا حا
 من حرزه.

" اآلن المال أخذ منه كياف تقطاع ياده؟ قطاع الياد ؟منه المتاع أخذ وقد يده تقطع كيف :قائل قال فإن: مالك قال"
حبه فاانتهى حقاه، يبقاى ، وأما المال إذا رد إلى صاا-جل وعال-في مقابل إيش؟ في مقابل الجناية، وهي حق هلل 

 باق، وال يجوز العفو عنه إذا وصل إلى السلطان. -جل وعال-أن حق هللا 
 ريدح منده يوجدد الشدارب بمنزلدة هدو فإنمداقدال:  ؟صداحبه إلدىبده  ودفدع "كيف تقطع يدده وقدد أخدذ المتداع منده

، فوجادت مناه رائحااة يعنااي إذا اساتنكه اإلنساان الاذي شاارب الخمار "الحدد فيجلددد سدكر بده ولدديس المسدكر الشدراب
الخمر، ولو كان بعد إفاقته، ولو كان ذلك بعد إفاقتاه، أو لام يساكر مناه أصاال  العتيااده علاى ذلاك، يقاول: ماا دام 

 شرب فالحد مرتب على الشرب، فيحد.



نما" :قال ن شربه إذا المسكر في الحد يجلد وا  هو األصل أن السكر والخمار ماا يغطاي العقال، لكان  "يسكره لم وا 
كااون بعاض الناااس ممان اعتاااد نسااأل هللا الساالمة والعافيااة الشارب، قااد ال يغطااي عقلاه مااا يغطاي عقااول سااائر قاد ي

 التدي السدرقة فدي السدارق  يدد تقطدع فكدذلك ،ليسدكره شربه إنما أنه وذلك" الناس، فإن هذا ال شك أنه يجلد الحد
نمدا ،صداحبها إلدى ورجعدت ،بهدا ينتفدع لدم ولدو ،منه أخذت ن  "بهدا ليدذهب هاسدرق حدين سدرقها وا  لينتفاع بهاا، وا 

أخذت منه فإن هذا على خالف مقصوده ومراده، ولو كان مقصوده أن يأخذها ويعيادها إلاى صااحبها ماا صاارت 
 سرقة. 

 طالب:........
ن وجاد اإلخافاة فقاط ولام توجاد  نعم إذا وجدت اإلخافة فهي حرابة، فإن صحبها قتل أو سرقة صار حرابة تاماة، وا 

ن كانت ناقصة.السرقة وال ال  قتل هذه حرابة، وا 
 طالب:........

 من ليش؟
 طالب:........

وال ينتهاب نهباة وهاو ماؤمن، هاذه نهباة، يعناي السارقة عالنياة نهباة، بعاض النااس يادخل فاي المحاالت  ،هذه نهباة
، هاذه فيسرق بفمه، يدخل محل مكسرات ويأكل ما قيمته نصابين أو ثالثة، ويمر هذا كأنه يجربه، فإذا شبع خارج

 ؟نعم ،ويعز أيضا   ،ليست بسرقة، لكنه يغرم
 طالب:........

 ما قلنا: حرز هذه، هذه نهبة، يعني يعزر عليها.
المسألة التي يختلف فيها أهل العلم: جحد العارية التي جاء فيها الحديث الصحيح، جحد العارياة، يساتعير المتااع 

ال ماا ينطباق؟ هال أخاذ الماال خفياة؟ ماا أخاذه ثم يجحده، ال شك أن بالنسبة لحد أو تعريف السرقة ي نطبق عليه وا 
خفية، لكنه بحيث يصعب على صاحب العارية المعير إقامة بينة على دعواه، ومن باب ردع من يفعال مثال هاذا 

 يدها. -عليه الصالة والسالم-قطع النبي 
ساتة عشارة فيسارقون شايئا  ال  يادخل مجموعاة خمساة "جميعا   منه فيسرقون  البيت إلى يأتون  القوم في مالك قال"

العدل الكيس الكبيار الاذي  "جميعا   يحملونه بالعدل فيخرجون " يستطيع حمله الشخص الواحد، يشتركون في حمله
يعناي ال  "جميعدا   القدوم يحملده ممدا ذلدك أشدبه مدا أو بالمكتل أو الخشبة أو الصندوق  أو" فيه المتاع أو الطعاام

نم  وهدم حدرزه مدن ذلدك أخرجدوا إذا إنهم "مما يحمله القوم جميعا :ا يحمله مجموعاة يستطيع الواحد أو االثنين، وا 
 القطع فعليهم ،فصاعدا   دراهم ثالثة وذلك ،القطع فيه يجب ما ذلك من به خرجوا ما ثمن فبلغ ،جميعا   يحملونه
ال فاا "جميعددا   ال، ال، لكاان لااو ال يقااال: إن قيمتااه تقساام علاايهم، فااإذا بلااغ نصاايب كاال واحااد ماانهم نصاااب يقطعااون وا 

كانت أمور مفرقة، ودخلوا جميعا ، وهذا سرق جوال، وهذا سرق قلم، وهذا سرق كاذا، وهاذا كاذا، ينظار فيماا سارقوا 
كل على حدة، لكن لو حملوها جميعا ، هذه األمور التي سرقت مجموعة في إناء واحد، في زنبيل واحد، واجتمعوا 

كان لااو دخاال العشارة وهااذا سارق قلاام، وهاذا ساارق مساطرة، وهااذا ساارق علياه فحملااوه واشاتركوا فيااه، يقطعاون كلهاام، ل
 جوال، وهذا سرق شيء، ينظر فيما سرقوا، فكل واحد على حدة، نعم؟



 طالب:........
ال، ال، الكالم في أخذها من حرزها، يعني لو سرقوا كل واحاد سارق قلام، وقيماة كال قلام درهام، ثام فاي النهاياة لماا 

كال هاا األقاالم لاك ياا فاالن، يقطاع؟ ال ماا يقطاع، لكان لاو كانات هاذه األقاالم محزوماة أخرجوها من الحارز قاالوا: 
 بحبل، ومحرزة في مكان، وأخرجها واحد منهم عليه القطع.

ال ماا  هناك األماكن العامة مثل المساجد ماثال ، لاو جااء واحاد وأخاذ األجهازة فاي المساجد، وأقيامهاا عالياة، يقطاع وا 
 ل مثال ؟يقطع؟ يعني سرق من بيت الما

 طالب:........
ال ما هو بحرز؟  في شبهة، المسجد حرز وا 

 طالب:........
ال مآله إلى بيت المال؟ وغرمه على بيت المال؟   ومالكه شخص وا 

 طالب:........
لكن غرمه على بيت المال، ومآله لو استغني عنه يرجع إلى بيات الماال، فهال يأخاذ حكام بيات الماال، ويقاال: لاه 

ال  ال؟ هو ما في شك أن القول بعدم القطع معروف عند أهل العلم، سواء  كان من بيت الماال أو مان فيه شبهة وا 
المسااجد أو األماااكن العامااة ماان الماادارس ونحوهااا، لكاان ماان أهاال العلاام ماان يجااري القطااع فااي مثاال هااذا ماان باااب 

 التعزير.
 طالب: المراقب يا شيخ اللي يراقب للمجموعة يقطع معهم؟

 إيش يراقب؟ 
 لب:........طا

 وهو برع. 
 ينظر لهم.

 طالب:........
 ال، هذا يعزر؛ ألنه ما أخرج مال من حرزه، يعزر، نعم؟

 طالب:........
 التعزير بالقطع؟
 طالب:........

 ما يظهر، ما يظهر؛ ألنه ال يكون هناك فرق بين الحد والتعزير في مثل هذا.
ن": قال  فعليده فصداعدا   دراهدم ثالثدة قيمتده تبلدغ بمدا مدنهم خدرج فمدن حدتده على بمتاع منهم واحد كل خرج وا 

 يعناي سارق قلام قيمتاه درهام هاذا ال يقطاع، لكان مان سارق متااع قيمتاه ثالثاة دراهام فاأكثر مثال هاذا يقطاع، "القطع
 ."عليه قطع فال دراهم ثالثة قيمته تبلغ بما منهم يخرج لم ومن"

 نعم؟ "عليه مغلقة رجل ارد كانت إذا أنه عندنا األمر: مالك قال"قال يحيى: 
 طالب:........



 وين؟
 طالب:........

كل واحد سرق، إذا سرقوا مجموع كلهم مشتركون في هذا المجموع الاذي أكثار مان نصااب، لكان واحاد دخال وأخاذ 
 قلم ومشى، هذا ما أخذ نصاب، سرقته مستقلة عن غيره.

 طالب:........
 نصاب ال قطع.ولو كان، ولو كان، ما دام ما سرق ما يبلغ ال

 طالب:........
ال، ال، ما هم شركاء، حتى لو كانوا شركاء، لكن كل واحد منهم سرق ما تبلغ قيمته نصاب هذا يقطاع، واللاي ماا 

 تبلغ قيمته..، إال على قول الظاهرية الذين ال يشترطون النصاب.
 طالب:........

 ........ ما عندهم إال أقالم، بدرهم أمرها سهل.
 ....طالب:....

 هاه؟
 طالب:........

 يا رجال هللا المستعان، األمور الصريحة لو نفذت كفت، نعم؟
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 إي من أهل العلم من يقول: إنه يعزر، يشدد عليه في الحكم ويقطع.
 طالب:...... 

اب، وياش الماانع مان القطاع أصل الخالف موجود باين أهال العلام، ماال محارز يبلاغ النصاعلى كل حال مثل هذا 
 فيه؟ بغض النظر عن مالكه.

 طالب:........
ال صفوان لو كان صاحي قلنا هذه نهبة، لكن نائم صفوان، تختلف النهبة عن السرقة، وهذا ماا هاو بيأخاذ خفياة، 

 الذي أخذ الرداء خفية خشية أن ينتبه صاحبه.
 علدى يجدب ال فإنده غيدره فيها معه ليسل مغلقة عليه "قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا أنه إذا كانت دار رج

يعناي لاو طلاع المساروق مان الغرفاة إلاى الصاالة، أو  "كلهدا الددار من به يخرج حتى القطع شيئا   منها سرق  من
ال ما يجب قطع؟ ما يجب قطع حتى يخرجها من البيت، لما وصل الحوش  من الصالة إلى الحوش يجب قطع وا 

ال مااا فيااه؟ مااا فااي قطااع، هااذا إذا كااان مسااتقال  بالبياات، أمااا إذا كااان البياات م سااك مااا بعااد طلااع، هااذا ف يااه قطااع وا 
"فإنده ال يجدب علدى مسكون من قبل مجموعة، كل شخص بغرفة، فأخرجه من الغرفة خالص يقطع، ولاذا يقاول: 

 فدي عدهم كدان فدإن ،حدرزه هدي كلهدا الددار أن وذلدك من سرق منها شيئا  القطع حتى يخرج به من الدار كلهدا،



 تلدك بيدوت مدن سدرق  فمدن ،جميعدا   لهم حرزا   وكانت ،بابه عليه يغلق منهم إنسان كل وكان ،غيره ساكن الدار
 يعناي مان هاذه الغارف "الددار إلدى بده فخدرج ،القطع فيه يجب شيئا   "من بيوت تلك الداريعني من الغارف  "الدار

ن الصاالة ماا تصاير حارز  إذا كانات الغارف أل "القطدع فيده عليده ووجدب ،حدرزه غير إلى حرزه من أخرجه فقد"
 مشتركة، والحوش ما يصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة.

 ممدن وال خدمده مدن لديس كدان إن أنده سديده متداع مدن يسدرق  العبد في عندنا واألمر": -رحماه هللا– مالك قال
يعني هذا عبد لزيد مان  "عليه قطع فال القطع فيه يجب ما سيده متاع من فسرق  سرا   دخل ثم ،بيته على يأمن

ولديس الناس وجعله يخدم فاالن بااألجرة، فادخل بيات سايده فاي ياوم مان األياام وسارق، وهاذا ال يأمناه علاى بيتاه، "
 سدرقت إذا األمدة وكدذلك، عليده قطدع فدال القطدع فيده يجب ما سيده متاع من فسرق  سرا   دخل ثمممن يخدمه، 

 ونه ممن يأمنه ومن ال يأمنه؟ كونه يخدمه أو ال يخدمه؟" ويش الفرق بين كعليها قطع ال سيدها متاع من
 يجدب مدا سديده امدرأة متداع مدن فسدرق  سرا   فدخل بيته على يأمن ممن وال خدمه من يكون  ال" :العبد في وقال
يعني الفرق هنا بين كونه مال السيد أو مال زوجاة السايد، إن سارق مان ماال سايده فاال  "يده تقطع إنه القطع فيه

ن سرق من مال زوجة سيده قطع. قطع عليه،  وا 
 فسدرقت ،سدرا   فددخلت بيتهدا علدى تدأمن ممدن وال لزوجهدا وال لها بخادم ليست كانت إذا المرأة أمة وكذلك" :قال
 ويش الفرق بين كونها مما يؤمن وممن ال يؤمن؟" عليها قطع فال القطع فيه يجب ما سيدتها متاع من

 طالب:........
 الذي يؤمن ال يحذر منه، نعم والذي ال يؤمن يحذر منه، ويحترز منه. الذي يؤمن ال يحذر منه،

 مدن فسدرقت سدرا   فددخلت ،بيتهدا علدى تدأمن ممدن وال ،خددمها مدن كدون ت ال التدي المدرأة أمة وكذلك: مالك قال"
 مثل المسألة السابقة." يدها تقطع أنها القطع فيه يجب ما سيدتها زوج متاع

 كدان إن القطدع فيده يجب ما زوجها متاع من تسرق  المرأة أو امرأته متاع من يسرق  الرجل وكذلك: مالك قال"
يعناي بيات خااص  "عليهمدا يغلقدان الدذي البيدت سدوى  بيدت فدي صداحبه متداع مدن منهمدا واحدد كدل سرق  الذي

بالزوجة، وبيات خااص باالزوج، سارقت الزوجاة مان البيات الخااص، أو الازوج مان البيات الخااص لزوجتاه، هاذا لاه 
 متداع مدن منهمدا واحدد كدل"إن كدان الدذي سدرق ا إذا سرق أحدهما مان البيات المشاترك بينهماا لاه حكام حكم، أم
 سدرق  مدن فدإن فيده همدا الدذي البيدت سدوى  حدرز في وكان ،عليهما يغلقان الذي البيت سوى  بيت في صاحبه
ان زوجها، لو كاان يعني ولو كانت زوجته، ولو ك "فيه القطع فعليه القطع فيه يجب ما صاحبه متاع من منهما

ال ما يقطع؟ ال قطع، لماذا؟ ألن الولد وما يملك ألبيه، والولاد لاه  المال لولده، أو سرق الولد من مال أبيه يقطع وا 
 شبهة في مال أبيه.

 مدن فعلدى غلقهمدا أو حرزهمدا مدن سدرقا إذا أنهمدا انيفصدح ال الدذي واألعجمدي الصغير الصبي في مالك قال"
خال بيات تساور بيات فأخاذ صابي ال ياتكلم، أو أعجماي ال يادرى ماا يقاول، حياث لاو وقاف يعناي د "القطع سرقهما

ال شااايء، أو حتااى رأى شااخص مااان الناااس مااا يساااتطيع أن  أمااام التفتاايش ماااا ياادري كيااف يخبااارهم أنااه مسااروق وا 
 يفهمه.



عبياد أو في الصبي الصغير واألعجماي، يعناي مان ال "القطع سرقهما من فعلى غلقهما أو حرزهما من سرقا إذا"
ن"ماان األحاارار؟ ألن الساارقة خاصااة باااألموال  الباااب مفتااوح، وخاارج هااذا الصاابي  "وغلقهمددا حرزهمددا مددن خرجددا وا 
ألنااه مااا دام خرجاا ماان باااب البياات  "قطددع سددرقهما مددن علددى فلدديس" الصاغير الااذي ال يااتكلم أو ال ينطاق بالعربيااة

 فليس بحرز.
نما :قال" هاذا لايس مان حارزه، وقاد تقادم الكاالم فاي حريساة الجبال، " قالمعلد والثمدر الجبدل حريسدة بمنزلة هما وا 

 وهي التي يأويها الليل إلى جبل تتحصن فيه، هو ليس بحرز، وكذلك الثمر المعلق الذي ليس عليه سور.
 فيده فعليده القطدع فيده يجدب مدا القبدر من أخرج ما بلغ إذا أنه القبور ينبش الذي في عندنا واألمر: مالك قال"

يوجد في بعض األزماان، وفاي بعاض األمااكن مان ينابش القباور ليسارق األكفاان، حتاى أن مانهم مان وهذا  "القطع
يفتاي بااأن األكفااان تخاارق؛ لتفسااد علااى السااراق، إذا خرقاات ولوثاات مااا يساارقها السااارق، مااا ينتفااع بهااا، ماان أجاال أن 

 ألدب والتواريخ، نعم؟...، هذا موجود بكثرة في بعض العصور وفي بعض البلدان، ويذكر هذا أيضا  في كتب ا
 طالب:........

إذا سرق الميت وباعه ألهل الطب من أجل إيش؟ أن يشرح، يتمرن عليه، هل يختلف فيما إذا كان حرا  أو عبدا ؟ 
ال يختلااف، الحكاام ال يختلااف، وهاال يختلااف فيمااا إذا كااان مساالما  أو غياار مساالم؟ ال شااك أن األماار يختلااف، يعنااي 

ترم؟ ال شك أن مثل هذا بالنسبة للقطع غيار متجاه؛ ألناه حار ال يجاوز بيعاه، لكان جيفة كافر مثل مسلم ميت مح
 فيه التعزير، التعزير الشديد.

 ."أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع"
 يخدرج حتدى القطدع عليه يجب وال :قال ،فيها لما حرز البيوت أن كما ،فيه لما حرز القبر أن وذلك: مالك قال"

يعناي لاو قابض عليااه وهاو متلابس بهاذه السارقة قباال أن يخارج مان القبار، كمااا لاو قابض علياه وهااو " القبددر مدن بده
 متلبس بالسرقة قبل أن يخرج من البيت.

 وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5كتاب الحدود ) -شرح: الموطأ 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب: ما ال قطع فيه
 رجل حائ  من وديا   سرق  عبدا   أن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى وحدثني
 ،الحكدم بدن مدروان العبدد علدى فاسدتعدى فوجدده ،وديده يلدتمس الدودي صداحب فخدرج ،سديده حدائ  فدي فغرسه
 سدمع أنده فدأخبره ،ذلدك عدن فسدأله خدديج بدن رافدع إلى العبد سيد فانطلق ،يده قطع وأراد ،العبد مروان فسجن
دد :والكثددر ((كثددر وال ثمددر فددي قطددع ال)) :يقددول -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول  فددإن :الرجددل فقددال ،ارالجمَّ
 رسول من سمعت بالذي فتخبره إليه معي تمشي أن أحب وأنا ،قطعه يريد وهو لي غالما   أخذ الحكم بن مروان
 :فقال ،نعم :فقال ؟لهذا غالما   أخذت :فقال ،الحكم بن مروان إلى رافع معه فمشى -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 ال)) :يقدول -صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول سمعت :رافع له فقال ،يده قطع أردت :قال ؟به صانع أنت فما
 .فأرسل بالعبد مروان فأمر ((كثر وال ثمر في قطع

 عروف هذا، نعم.كثر، كثر بالثاء، م
 عمدر إلى له بغالم جاء الحضرمي بن عمرو بن هللا عبد أن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك حدثني

 المرأتدي مدرآة سدرق  :فقدال ؟سدرق  مداذا :عمدر له فقال ،سرق  فإنه هذا غالمي يد اقطع :له فقال ،الخطاب بن
 .متاعكم سرق  كمخادم ،قطع عليه فليس أرسله :عمر فقال ،درهما   ستون  ثمنها

 إلدى فأرسدل ،يدده قطدع فدأراد ،متاعدا   اخدتلس قدد بإنسان أتي الحكم بن مروان أن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 .قطع الخلسة في ليس :ثابت بن زيد فقال ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد

 قدد نبطيدا   أخدذ أنده حدزم بدن عمدرو بدن محمدد بدن بكدر أبدو أخبرني :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 قدال ،أميدة :لهدا يقدال لها موالة الرحمن عبد بنت عمرة إليه فأرسلت ،يده ليقطع فحبسه حديد من خواتم سرق 
 شديء في نبطيا   أخذت أختي ابن يا :عمرة خالتك لك تقول :فقالت ،الناس ظهراني بين وأنا فجاءتني :بكر أبو

 قدال ،فصداعدا   ديندار ربدع فدي إال قطع ال :لك تقول عمرة فإن :قالت ،نعم :قلت ؟يده قطع فأردت لي ذكر يسير
 .النبطي فأرسلت :بكر أبو
 بشيء نفسه على منهم اعترف من أنه العبيد اعتراف في عندنا عليه المجتمع واألمر: -رحمه هللا- مالك قال
 هالكا . نفسه على يوقع أن يتهم وال ،عليه جائز اعترافه فإن جسده في فيه والعقوبة الحد يقع



 .-رحمه هللا-ال مالك ق
 وال يتهم؟

 أحسن هللا إليك.
 هالكا . نفسه على يوقع أن يتهم وال

 ؟هذا ؟هكذا عندك
 طالب: وين موقعها يا شيخ؟

 وال يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هالكا  أوضح، هكذا كل النسخ؟
 طالب:...... 

 هالكا  محققة عندكم؟ من المحقق؟ ويش يقول؟
 طالب:...... 

ن كاان هاذا عاوده علاى ماا تقادم مان العقوباة فاي هالك ا  يقول؟ هو ظاهر، معناها واضح، وهاي أظهار مان هاذا، وا 
 جسده واضح يعني، كالهما واضح، لكن هالكا  أوضح، سليم الهاللي محقق الكتاب؟

 طالب:......
 ويش يقول؟
 طالب:......

 هذا، على كل حال نقول: في نسخة هالكا ، والمعنى واحد.
  إليك.أحسن هللا
 .سيده على جائز غير اعترافه فإن سيده على غرما   يكون  بأمر منهم اعترف من وأما: -رحمه هللا-قال مالك 

 ألن ؛قطدع سدرقاهم إن يخددمانهم القدوم مدع يكوندان الرجدل علدى وال األجيدر علدى ليس: -رحمه هللا- مالك قال
نما ،السارق  بحال ليست حالهما  .قطع الخائن على وليس ،الخائن حال حالهما وا 

نمدا ،قطع عليه ليس إنه فيجحدها العارية يستعير الذي في -رحمه هللا- مالك قال  كدان رجدل مثدل ذلدك مثدل وا 
 .قطع جحده فيما عليه فليس ذلك فجحده دين رجل على له
 بده يخدرج ولم ،المتاع جمع قد البيت في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
نما ،قطع عليه ليس إنه  .حد عليه فليس ،يفعل فلم ليشربها خمرا   يديه بين وضع رجل كمثل ذلك مثل وا 

 فلديس ،منهدا ذلدك يبلدغ ولدم ،يفعدل فلدم ،حرامدا   يصديبها أن يريدد وهدو ،مجلسدا   امدرأة مدن جلس رجل ذلك ومثل
 .حد ذلك في أيضا   عليه
 لدم أو ،فيده يقطدع مدا ثمنهدا بلغ قطع الخلسة في ليس أنه دناعن عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 ، وهللا أعلم.يبلغ

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساوله، نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، أماا 
 بعد: 
 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف فيقول 



 باب: ما ال قطع فيه
 مدن وديدا   سدرق  عبددا   أن حبدان بدن يحيدى بدن محمدد عدن سدعيد بدن يحيدى عدن مالك عن يحيى وحدثني"قاال: 
 قالوا: الودي: هو النخل الصغار، يعني تؤخذ من األرض أو من أماتها؟ "رجل حائ 

 طالب: من أماتها.
نعاام؛ ألن النخلااة يخاارج منهااا فااروع اثنااين وثالثااة وخمسااة أو أكثاار أو أقاال، فساارق هااذا ماان هااذا النااوع ماان النخاال 

ماا الاذي يساتفيده هاذا العباد مان هاذه  "سديده حدائ  في فغرسه من حائ  رجل،يقال له في الخبر الاودي " الصغار
 السرقة؟

 طالب:......
 نعم؟ 

 طالب:......
هااو يحظااى عنااد ساايده، لكاان وشاار الناااس ماان باااع دينااه باادنيا غيااره، ال شااك أن مثاال هااذا نسااأل هللا العافيااة خاااب 

ثير، تجد بعض الناس يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عنده من وخسر، خسر دنيا وأخرى، ومثل هذا ك
مدير أو رئيس أو ما أشبه ذلك، يقدم له أمور محرمة، ثم في النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه، ثام بعاد ذلاك 

هاذه يسلط عليه، وهذا المسكين، هذا العباد الاذي سارق وغارس فاي حاائط سايده، اآلن فاي احتماال أن يكاون تكاون 
السرقة بأمر مان السايد، اآلن العباد والسايد كالهماا مجهاول، يعناي لاو اتهمناا السايد بأناه أمار عباده بهاذا، هال ياأثم 
ماان يتهمااه؟ هااو مجهااول، واالحتمااال قااائم، والعبااد ينفااذ، لكاان هاال يلاازم الساايد قطااع باعتباااره هااو اآلماار؟ ولااه األماار 

ص غياار مكلااف بااأمر فيااه حااد، أعطااى طفااال  صااغيرا  علااى هااذا العبااد أو ال يقطااع؟ يعنااي لااو أن شخصااا  أماار شااخ
وقال: اقتل فالن، أو أعطى شخصا  مكلفا  آلة وقال: اقتل فالن، في الصورة األولاى إذا كاان المباشار غيار مكلاف 
ذا كان المباشر مكلفا  فإنه يؤاخذ به، يؤاخذ بجنايته، ولو كان مأمورا ، ولو هادد، ولاو  ينتقل الحكم إلى المتسبب، وا 

علااى ذلااك، إذا ترتااب علااى ذلااك إزهاااق روح، فلاايس حفااظ نفسااه بااأولى ماان حفااظ غيااره، فااإذا أكااره علااى القتاال  أكااره
وأجبر عليه فإنه يضمن؛ ألناه هاو المباشار، المتسابب ال يتارك، لكان لايس علياه حاد، ماا لام يشاترك فاي المباشارة، 

، لكان المباشار هاو العباد، وهاو الاذي وهنا هذا العبد الذي سرق، إن كان باأمر سايده السايد باال شاك آثام، قاد يعازر
 عليه التبعة.

بحث عنه في المزارع، وين يبي ياودى هاذا؟  "فوجده وديه يلتمس الودي صاحب فخرج "فغرسه في حائ  سيده،
اساتعدى علياه  "الحكدم بدن مدروان العبدد علدى فاسدتعدى" نعم؟ يبي يغرس بمزرعة، فبحث عنه فاي المازارع فوجاده

 رافدع إلدى العبدد سديد فدانطلق ،يده قطع "فسجن مروان العبد، وأرادمروان بن الحكام  يعني طلب منه أن ينصفه،
اآلن الساايد يريااد أن يساالم العبااد ماان القطااع مااع أنااه محاادث، فهاال نقااول: إن هااذا قااد آوى هااذا المحاادث  "خددديج بددن

 ع، سجنه وأراد قطعه.فتحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك؟ نعم؟ اآلن هذا ولي األمر هو األمير مروان وأراد القط
 نعم؟ "ذلك عن فسأله ،خديج بن رافع إلى العبد سيد فانطلق"

 طالب:......



ال، االحتمااال قااائم أنااه عنااده شاابهة يريااد أن يتبااين الحااق، ويلتاازم بااالحق أيااا  كااان، أو أنااه يريااد أن ياادافع عاان هااذا 
 العبد.

صدلى هللا - هللا رسدول سدمع أنده فدأخبرهذلدك  عدن فسدأله ،خدديج بدن رافع إلى العبد سيد انطلق"على كل حاال 
اآلن الودي حكمه حكام الجماار اللاي هاو شاحم  "الجمار :والكثر ((كثر وال ثمر في قطع ال)) :يقول -عليه وسلم

والكثر الجمار، الجمار معروف أنه إذا قطع تموت النخلة، وال قطع  ((كثر وال ثمر في قطع ال))الكافور، الطلع، 
 ما العلة في هذا أنه ال قطع فيه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم؟فيه، والعلة في ذلك؟ 

 طالب:......
 يمكن حتى الثمر يمكن ينتفع به، كالهما ينتفع به، لكنه أذن له أن يأكل غير متخذ خبنة.

 معدي تمشدي أن أحدب وأندا ،قطعده يريد وهو لي غالما   أخذ الحكم بن مروان فإن :الرجل فقال"والثمر: الجمار، 
 ،الحكدم بدن مدروان إلدى رافدع معده فمشدى ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مدن سدمعت بالدذي فتخبدره إليه
ألناه ساارق، قاد سارق ماا  "يدده قطدع أردت :قدال ؟بده صدانع أندت فما :فقال ،نعم :فقال ؟لهذا غالما   أخذت :فقال

 وال ثمددر فددي قطددع ال)) :يقددول -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول سددمعت :رافددع لدده فقددال" يزيااد علااى النصاااب
أطلاق هاذا العباد، ولام يقطاع، لكان هال يبارأ بالكلياة أو يلزماه رد ماا سارق؟ وقاد  "فأرسدل بالعبدد مدروان فأمر ((كثر

يعزر؛ ألنه تعدى، ليس معنى هذا أناه إذا دفاع عناه الحاد، ودرء عناه الحاد أناه ال ياأثم؛ ألناه سارق ماال غياره، وال 
جااد بعينااه أو بدلااه أو قيمتااه، وال يلاازم ماان ذلااك أن يساالم ماان التعزياار، مااروان يلاازم ماان ذلااك أن ياارد مااا ساارق، إن و 

ن كانت اإلمارة غيرت وأثرت عليه، لكنه في الجملة هو من أهل  امتثل، مروان من أهل العلم كما هو معروف، وا 
 العلم، أرسل هذا العبد امتثاال  لهذا الخبر فلم يقطع، نعم؟

 طالب:......
الثمر، إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يخرج شيء هو مأذون باألكل من 

 معه، فما دام مأذون باألكل منه فال قطع فيه، مثله يؤكل، الجمار يؤكل.
 طالب: إلحاق العبد بالمال.....

هال يلحاق باالمكلف  ال، ال، ال، هو مكلف، هو مثل ماا يقاال أهال العلام يساتعملون فاي الرقياق قيااس الشابه، يعناي
ماااان األحاااارار باعتبااااار أنااااه ماااان بنااااي آدم، وأن لااااه إرادة، ولااااه قااااوة مدركااااة، عقاااال، مناااااط التكليااااف، أو أنااااه ملحااااق 
بالحيوانااات البهااائم التااي تباااع وتشااترى، هاام نظااروا إلااى أن شاابهه بالساالع أكثاار، فااألحقوه بالساالع، لكاان ال يعنااي أنااه 

يجري عليه، إذا  التبعات تلحقه، فمثال  الجناياة علياه مثال الجناياة  سلعة من كل وجه، ال يجري عليه قلم التكليف؟
م ويؤخذ األرش وهكذا.  على السلع، وليست مثل الجناية على بني آدم، تقو 

 إلى له بغالم جاء الحضرمي بن عمرو بن هللا عبد أن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قاال: 
األول بحث عن األسباب التي تعفي الغالم مان القطاع، والثااني  "هذا غالمي يد اقطع :له فقال الخطاب بن عمر

وال شاك أن االحتماال أناه دافاع عناه فاي  "فإنده سدرق"ذهب بالغالم إلى عمر ليقطع، فارق باين تصارف هاذا وهاذا 
فااي ذهنااه  الحااديث األول االحتمااال قااائم فااي كونااه يريااد أن ياادرأ عنااه الحااد ليساالم لااه، فتتااوفر قيمتااه، أو أنااه انقاادح

شاابهة، فااأراد أن يسااتفهم وال يعتاارض عاان الحكاام، وأيضااا  الخباار الثاااني احتمااال أن يكااون تقديمااه للعبااد ليقطااع لتباارأ 



ذمته مقدما  في ذلاك شارع هللا علاى مصالحته؛ ألن بقااء العباد ساليما  ساليم األطاراف أوفار فاي قيمتاه، مماا إذا كاان 
 مقطوع بعض األطراف.

هال يمكان أن يقاال: إن هاذا بسابب  "درهمدا   سدتون  ثمنهدا المرأتدي مدرآة سدرق  :فقال ؟سرق  ماذا :عمر له فقال"
 تأثير المرأة على الرجل، أنها قالت: ما دام سرق منا ال بد أن يقطع وينكل؟ نعم؟

 طالب:......
اآلن مثال هاذا الخاادم الاذي  "متداعكم سدرق  خدادمكم ،قطدع عليده فلديس أرسله :عمر فقال"ثمنها ستون درهما ، 

دمهم، وال يحترزون منه، ويصل إلى ما ال يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن يخ
لكان لاو  "متداعكم سدرق  خدادمكم ،قطدع عليده فلديس أرسله :عمر فقال"هذا العبد، على كل حال هذا كالم عمر 

ال مااا يقطااع؟ نعاام؟ يقطااع كمااا يقطااع الاازوج إذا ساارق  ماان مااال الزوجااة المحاارز عنااه، كااان المااال محاارز يقطااع وا 
 والعكس.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب: ولو كان مؤتمن؟
 إيش لون مؤتمن؟

 طالب:......
 أمنوه، يعني على ما تقدم؟

 طالب:......
لكاان فااي مثاال هااذه الصااورة المتوقااع أنااه لاام تحاارز عنااه الماارآة؛ ألنهااا لااو أحاارزت وأتمنااوه علااى أمااوالهم ال شااك أنااه 

 سارق يقطع، نعم؟
 ......طالب:

 ال، وتقدم لنا نظير هذه الصورة إال أنها محمولة على أنه سرق من حرز. 
 طالب:......

 إيه.
الخلساة غيار السارقة،  "متاعدا   اخدتلس قدد بإنسدان أتدي الحكدم بدن مروان أن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 

يافة، فلماا راح صااحب البيات اختلس متاعا  دخل بإذن، دخل البيت، أو دخل المحل الدكان، إنسان دعي إلاى ضا
دخل إلى البيت ليحضر الطعام، وجد هذا شايئا  نفايس اختلساه وضاعه فاي جيباه، هاذه خلساة، ومثال هاذا لاو دخال 
المحل، وقال: عن إذناك التلفاون، قاال: اتفضال، وجلاس علاى الماساة، ويباي يتصال، وفاتح الادرج، وأخاذ ماا خاف، 

ال خلسة؟ مفتوح الدرج ما هو مقفو   ل، لو كان مقفول سرقة، لكن الدرج مفتوح، هذه خلسة.هذه سرقة وا 
 طالب: اللي يسمونه نشال.

 نعم؟
 طالب: اللي يسمونه نشال.



 هذيك نهبة النشال، عالنية يأخذها، النهبة غير الخلسة.
 فدي لديس :ثابدت بدن زيدد فقدال ،يسدأله ثابدت بن زيد إلى فأرسل ،يده قطع فأراد "أتي بإنسان قد اختلس متاعا ،

 نعم؟ "قطع سةالخل
 طالب:...... 

 لكنه عالنية ظاهر قدام الناس، إيه.
 طالب: الذي ذهب بالعبد إلى عمر ليقيم عليه الحد وقام هو......

هو األصل أنه يقيم، يقيم الحد بنفسه، لكن إذا كان الوالي من مثل عمر، فال شك أن باراءة الذماة تكمان بإساالمه 
 م العلم، وال يساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه شرعي، نعم؟أو تسليمه إلى عمر من حيث العلم، نع

 طالب:......
 ما يلزم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، ما يلزم أن تذكر القصة مفصلة، لكن إحنا نحمل على هذا.

 طالب:......
 هذا.إيه سرق متاعكم الذي يتمكن منه بحيث ال يرده عنه راد، وال يصده عنه صاد، وليس بحرز، واضح 

 ."فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع"
 نبطيدا   أخدذ أنده حدزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو أخبرني :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"قاال: 

 "أميدة :لهدا يقدال لهدا مدوالة الرحمن عبد بنت عمرة إليه فأرسلت ،يده ليقطع فحبسه، حديد من خواتم سرق  قد
 وأندا فجداءتني :بكدر أبدو قدال "يقدال لهدا: أميدة،الذي يظهر من السياق أن الخواتم ال تصل قيمتهاا إلاى النصااب 

 فدي نبطيدا   أخدذت أختي ابن يا :عمرة خالتك لك تقول :فقالت" جاءت وهو جالس مع الناس "الناس ظهراني بين
 دينددار ربددع فددي إال قطددع ال :لددك تقددول عمددرة فددإن :لددتقا ،نعددم :قلددت ؟يددده قطددع فددأردت ،لددي ذكددر يسددير شدديء

يعناي تركتاه، أطلقتاه،  "النبطدي فأرسدلت :بكدر أبدو قدال" فدل على أن قيماة الخاواتم أقال مان رباع الادينار "فصاعدا  
 وأطلقت سراحه.

 نفسدده علددى مددنهم اعتددرف مددن أن العبيددد اعتددراف فددي عندددنا عليدده المجتمددع واألمددر: -رحمدده هللا- مالددك قددال"
 نفسده على يوقع أن يتهم وال ،عليه جائز اعترافه فإن جسده فيعلى جسده أو  فيه والعقوبة الحد يقع ءبشي
يعني هذا الضرر والعقوبة على الجسد؛ ألن اإلنسان قد يعترف بشايء لاه فاي اعترافاه مصالحة، وقاد يعتارف  هذا"

ه مصالحة، وقاد يعتارف أو يادعي بشيء فيه على نفسه مضارة، وقاد يعتارف بشايء أو يادعي شايئا  فياه مفسادة وفيا
 شيئا  ال مصلحة فيه وال مفسدة، فالقسمة رباعية.

ال ما يؤاخاذ؟ يؤاخاذ، إذا اعتارف بشايء  إذا اعترف بشيء عليه فيه الضرر، وال ضرر على غيره يؤاخذ باعترافه وا 
ومفسادة بالنسابة  له فيه مصلحة وال ضرر عليه ال بد من البينة، إذا كان األمر المعترف به يشتمل على مصالحة

ذا اعتاارف بشاايء ال مصاالحة فيااه وال مفساادة فاااالعتراف  لااه يصاادق فااي مااا فيااه مضاارته دون مااا فيااه مصاالحته، وا 
 وجوده وعدمه سواء.



نصدقه من وجه وال نوافقاه مان وجاه، نمنعاه  -عليه الصالة والسالم-لو ادعى شخص أنه شريف من نسل النبي 
ينااة؛ ألن هااذا اعتااراف علااى نفسااه؛ ألن الااذي يعتاارف علااى نفسااه يؤاخااذ، ماان الزكاااة، وال نعطيااه ماان الخمااس إال بب

 اعترف على نفسه بما يضره، أما إذا ادعى شيئا  ينتفع به دون مضرة عليه فال بد فيه من البينة.
هذا إن اعترف العبد على شيء يلحقه الضرر في بدنه، هذا ال شاك أناه يؤاخاذ بهاذا االعتاراف، وال ياتهم أن يوقاع 

سه هالكا  أو هذا، فإن اعترف على نفساه بأناه سارق، وتاوافرت الشاروط يؤاخاذ بهاذا االعتاراف ولاو تضارر على نف
السااايد؛ ألن ضااارره أكثااار مااان ضااارر السااايد؛ ألناااه قاااد يقاااال: إن سااابب االعتاااراف إرادة الضااارر بالسااايد، نقاااول: ال، 

، وجناياة العباد علاى سايده، الضرر عليه واقع أكثر من ضرر السيد، لكان لاو اعتارف أناه جناى جناياة توجاب مااال  
ال ما يصدق؟   يصدق وا 

إذا  يبقاى للمجناي  "وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما  على سيده فإن اعترافه غيدر جدائز علدى سديده"قاال: 
 عليه إلثبات الجناية أن يأتي ببينة.

ماا عنادي اساتعداد أشاتري لاك  لو قال الصابي ألبياه: اشاتر لاي هاذه اآللاة، قاال: أباي دبااب ماثال ، وقاال أباوه: وهللا
دباب، والدباب ضرره واضح على األطفال في أبدانهم وفاي سالوكهم أيضاا ، فااتفق ماع شاخص فقاال لاه: نتفاق أناا 
ياك أناي كسارت لاك متااع قيمتاه كاذا، ويكاون الماال بيناي وبيناك نصافين، مان أجال إذا أخاذت الماال الكامال لاك  وا 

ال ما يصدق؟  تعطيني نصفه أشتري به دباب، يصدق في هذا  االعتراف وا 
 طالب: ما يصدق.

ماا يصاادق، لكاان دعااوى صاااحب المتاااع المكسااور ال بااد مان إحضااار بينااة، طيااب افتاارض أن هااذا مااا اسااتطاع أن 
ال وليه؟ يحلف بإيش؟  يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف الصبي وا 

 طالب:......
 يحلف على نفي العلم يكفي؟ نعم؟

 ...طالب:...
ال ال بد من حل شرعي؟ يعني هل يقرر الصبي ويشدد عليه حتى ينفي، أو يقرر هاذا  يعني تقف المسألة بسد، وا 
ال تتجااه اليمااين  الشاخص الااذي لاايس عناده بينااة ويشاادد علياه، ويخااوف حتااى يرجااع وينكال عاان دعااواه، فاإن رجااع وا 

م يحضار، فاإن نكال عان اليماين ردت إلاى على المدعى عليه؟ المدعى عليه ال يستطيع أن يثبات وال ينفاي ألناه لا
 المدعي.

 مثل هذه الدعاوى التي الزمها إلحاق الضرر بغير المدعي، أو غير المقر ال شك أنها ال تقبل. 
  ."وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما  على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده"

 ليسدت حالهمدا ألن ؛قطدع سدرقاهم إن يخددمانهم القوم مع يكونان الرجل على وال األجير على ليس"قال مالك: 
نما ،السارق  بحال ألنه في الغالب أنه مثل الخادم هذا واألجير  "قطع الخائن على وليس ،الخائن حال حالهما وا 

أنه يمكن من الوصول إلى هذا المال، أما إذا لم يمكن منه يخدم في البيت، أجير يخادم فاي البيات، جئات بساباك 
ال كهرب ائي ووريته اللي تحتاج من األدوات الكهربائية، والدورات التي تحتاج إلى صايانة، وأغلقات األباواب علاى وا 



األمتعة، فكسر باب وسرق، نقول: هذا أجير ما يقطع؟ ال، لكن لو سرق من اآلالت التي أحضرت له ليصالحها، 
نما هي خيانة، فرق بين هذا وهذ ال ما يقطع؟ هذه ليست سرقة، وا   ا.يقطع وا 

 بحدال ليست حالهما ألن ؛قطع سرقاهم إن يخدمانهم القوم مع يكونان الرجل على وال األجير على ليس"يقاول: 
نما ،السارق   ."قطع الخائن على وليس ،الخائن حال حالهما وا 

نما ،قطع عليه ليس إنه :فيجحدها العارية يستعير الذي في -رحمه هللا- مالك قال"  كدان رجل مثل ذلك مثل وا 
ال غير مطابق؟ "قطع جحده فيما عليه فليس ،ذلك فجحده دين رجل على له  التنظير مطابق وا 

 طالب:......
يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب، ومع طول العهد نسيه فجحده، قال: الكتاب كتابي، قال: ال ماا هاو 

ال غير مطابق؟بكتابك هذا لي، كأنه في ذمته له دين، ومع طول المدة نسي، فجحده، التنظ  ير مطابق وا 
 طالب: مطابق.

مطابق، مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، الحديث في الصحيحين أن امرأة كانت تساتعير 
فاادل  ))لااو أن فاطمااة بناات محمااد ساارقت((بقطعهااا، وقااال:  -عليااه الصااالة والسااالم-متاعااا  فتجحااده، فااأمر النبااي 

حكاام الساارقة، اماارأة عرفاات بكونهااا تساارق المتاااع، وتكاارر منهااا هااذا ماارارا ، فقااال علااى أن مثاال هااذا الصاانيع حكمااه 
نما سرقت...   بعضهم: إنها لم تقطع من أجل جحد العارية وا 

 طالب:.......
ال، سااارقت وكانااات موصاااوفة باااين النااااس بأنهاااا تجحاااد المتااااع، تساااتعير المتااااع وتجحاااده، فكونهاااا تساااتعير المتااااع 

نما صار وصافا  لهاا، سارقت وهاي معروفاة بهاذا العمال، وتجحده ليست هذه هي الجنا ية التي قطعت من أجلها، وا 
فقطعت من أجل السرقة، ولم تقطع من أجل جحد العارية، وعلى كل حال المسألة خالفية بين أهل العلم، والنص 

ن كاان القاول الثااني أق عاد، القاول الظاهر في أنهاا قطعات مان أجال؟ ظااهر الانص أنهاا مان أجال جحاد العارياة، وا 
هنا، نعم، لكان إنماا ق طعات هاذه المارأة  -رحمه هللا تعالى-الثاني أنها ال تقطع في جحد العارية مثلما نظر اإلمام 

ألنهااا اتصاافت بكونهااا تسااتعير المتاااع وتجحااده، فكاال ماان رآهااا قااال: هااذه هااي التااي تسااتعير المتاااع وتجحااده، هااذه 
المااارأة التااي تسااتعير المتااااع فتجحااده، فساارقت فاااي يااوم ماان األياااام الماارأة التااي تسااتعير المتااااع، ال تعيرونهااا، هااذه 

فقطعت من أجل السرقة، ال من أجل جحد العارية، لكن ظاهر السياق يدل على أنها إنماا قطعات مان أجال جحاد 
 العارية.

 طالب:......
يفاارق؛ ألنهااا لااو ال، ال التفريااق هااذا مااا هااو بظاااهر، لكاان يبقااى أنهااا فعلاات هااذا ماارة أو ماارتين أو عشاار، يعنااي مااا 

 تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرق مرة واحدة.
على كل حال هذه المسألة ال شك أنها الخالف فيها قوي، وظاهر سياق الحاديث يادل علاى أنهاا إنماا قطعات مان 

مااا هااو داللااة أجاال الجحااد، لكاان هاال سااياق الخباار ماان أجاال الجحااد أو ماان أجاال القطااع؟ ألن هناااك ماان الاادالالت 
 أصلية وداللة تبعية.

 طالب:......



ال بد مان هاذا، والمساألة ال شاك أنهاا معضالة، يعناي شاروط السارقة ماا تنطباق عليهاا، وجحاد العارياة إلاى الخياناة 
أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قطع، فهل نقول: إن الساياق إنماا سايق مان أجال القطاع، ولاذا قاال النباي 

والحقيقاة الشارعية واللغوياة للسارقة ال تنطباق علاى  ))لو أن فاطماة بنات محماد سارقت((: -لسالمعليه الصالة وا-
جحااد العاريااة، إنمااا الوصااف المااؤثر هااو الساارقة، وهاال يمكاان أن يقااال: إن القطااع كااان تعزياارا  لتكاارر األماار منهااا؟ 

 نعم؟
 طالب:......

 نعم؟
 طالب:......

الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده، أو كونها سرقت؛  طيب، نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا
وصالى  -رضي هللا عنهاا-فدل على أن هذه سارقة، لو أن فاطمة  ))لو أن فاطمة بنت محمد سرقت((ألنه قال: 

لو أنها فعلت مثل فعال هاذه المارأة سارقت لقطعات يادها، فادل علاى  -عليه الصالة والسالم-هللا وسلم على محمد 
وصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنماا هاو وصاف لزمهاا مان تكاراره، وهاذه أقعاد أن ال

وأقرب إلى النصوص األخرى، فجحد العارية ليس من السارقة ال اللغوياة وال الشارعية وال العرفياة، ال ينطباق علياه 
 أي حقيقة من الحقائق.

ذا انتهياات لااو أن شخصااا  اسااتعار كتابااا  ماان زميلااه، اساات عار الااروض المربااع، وقااال: دامااي أدرس فااي الكليااة أبااد، وا 
وتخرجت أرده عليك، درس في الكلية أربع سنوات، وقاد رساب فاي بعاض السانوات، وصاارت الكلياة سابع سانوات، 
ونسااي أنااه لفااالن، وقااال: كتااابي، قااال: مااا عناادي لااك كتاااب، نسااي، طيااب هااذا كتااابي وعليااه ختمااي، ناااظر اساامي 

موجود، قال: ال، أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسابع سانوات، وعلاق علياه، وكال مان رآه  عليه، الختم
قال: هذا كتاب فالن، هذه المسألة فيها تعارض األصل مع الظاهر، األصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر 

والظاااهر، فااال بااد ماان ماارجح،  أنااه مااا دام بيااده ماادة طويلااة وفااي مكتبتااه وفااي بيتااه أنااه لااه، فهنااا تعااارض األصاال
األصااال أن الكتااااب لفاااالن، والظااااهر أناااه لمااان هاااو بياااده ال سااايما ماااع طاااول المااادة، واساااتعماله، الكتااااب اساااتعمال 
المالك، اساتعماله اساتعمال الماالك، فاك التجلياد األول، وجلاده مان جدياد، وعلاق علياه، وذاك ياراه وال ينكار علياه، 

إن كااان ماان عااادة صاااحب الخااتم أنااه يبيااع ماان كتبااه مااا زاد عاان حاجتااه فنحتاااج إلااى ماارجح فااي هااذا التعااارض، فاا
نمااا مان عادتااه أن يعيار فيتاارجح  ن كاان لاايس مان عادتااه أن يبياع، وا  فيارجح قاول ماان هاو بيااده، عماال  بالظاااهر، وا 

 قول صاحب األصل الذي الختم، ختمه على كتابه.
 نعم؟ "يتالب في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"

 طالب:......
والااذي يظهاار لااي أنااا أنااه مااا قطعاات ماان أجاال الجحااد؛ ألن الجحااد ال ينطبااق عليااه اساام الساارقة، والساارقة معااروف 

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما{حكمها وحدها  اِرُق َوالسَّ والسرقة تعريفها لغة وشرعا  وعرفا   [( سورة المائدة55)] }َوالسَّ
 ية.يختلف عن جحد العار 



يتاردد علاى  "بده يخدرج ولدم المتداع جمدع البيدت قدد في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"
هااذه الغاارف ويجمااع، ويكااومهن عنااد الباااب ماان داخاال مااا هااو ماان باارع، علااى شااان إيااش؟ هااو موقااف الساايارة فااي 

أتي بالسيارة، ويشيل المتاع، هذا علياه الشارع الثاني، يبي إذا كمل جمعهن جاب السيارة وشالهن، م سك قبل أن ي
ال ما عليه قطع؟ ما عليه قطع، لكن لو كان يجمع في الشارع عليه القطع.  قطع وا 

 عليده لديس إنده بده يخدرج ولدم المتداع جمدع قدد البيدت في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر"يقاول: 
نما ،قطع ألن الحاد معلاق بالشارب، وحاد السارقة  "يفعدل فلدم بهاليشدر  خمرا   يديه بين وضع رجل كمثل ذلك مثل وا 

 ."فلم يفعل فليس عليه حد"معلقة بالسرقة، ولم تتم 
 يفعال فلام حراماا   يصايبها أن يرياد وهاو يعناي مجلاس الرجال مان زوجتاه، "مجلسدا   امرأة من جلس رجل ذلك ومثل"

 .حد ذلك في أيضا   عليه فليس منها ذلك يبلغ ولم
تقااء الختاانين، علاى اإلياالج، وأماا بالنسابة لإلثام فهاو تبعاا  للماانع الاذي منعاه الماانع الاذي ألن الحد مرتب على ال

فتركهاا  -جال وعاال-منعه من إخراج المتاع، ومن شرب المسكر، ومن الوقوع علاى هاذه المارأة، لاو كاان ذكار هللا 
 هلل هذا يؤجر، نعم؟

 طالب:......
ال التقاء الختانين  شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. ؟ إذا جلس بيناإليالج وا 

 طالب:......
 على كل حال بالتقاء الختانين، التغييب هذا عندهم بالتغييب.

 فيده يقطع ما ثمنها بلغ" وتقدم الخبر الساابق "قطع الخلسة في ليس أنه عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"
ة درهام، أو ثالثاة آالف درهام، ماا دام أخاذها خلساة هاذا سواء  اختلس ما قيمتاه ثالثاة دراهام أو ثالثمائا "يبلغ لم أو

 ليس فيه قطع كما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سم.
 أحسن هللا إليك.

  الرحيم الرحمن هللا بسم
 األشربة :كتاب
 الخمر في الحد :باب

 إني :فقال ،عليهم خرج الخطاب بن عمر أن أخبره أنه يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 عمر فجلده ،جلدته يسكر كان فإن ،شرب عما سائل هوأن ،الطالء شراب أنه فزعم ،شراب ريح فالن عم وجدت
 .تاما   الحد

 بن علي له فقال ،الرجل يشربها الخمر في استشار الخطاب بن عمر أن الديلي زيد بن ثور عن مالك وحدثني
ذا ،سدكر شرب إذا فإنه ،ثمانين تجلده أن نرى  :طالب أبي ذا ،ذىهد سدكر وا   فجلدد ،قدال كمدا أو ،افتدرى  هدذى وا 
 .ثمانين الخمر في عمر

 في الحر حد نصف عليه أن بلغني :فقال ،الخمر في العبد حد عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 فددي الحددر حددد نصددف عبيدددهم جلدددوا قددد عمددر بددن هللا وعبددد عفددان بددن وعثمددان الخطدداب بددن عمددر وأن ،الخمددر
 .الخمر

 عنده يعفدى أن يحدب هللا إال شيء من ما: يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 .حدا   يكن لم ما
 .الحد عليه وجب فقد يسكر لم أو فسكر مسكرا   شرابا   شرب من كل أن عندنا والسنة :مالك قال :يحيى قال

 نعم. 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  الرحيم الرحمن هللا بسم
 األشربة :ابكت

الكتاااب ماار تعريفااه ماارارا ، واألشااربة جمااع الشااراب، وهااو ممااا يشاارب ماان مباااح أو حاارام، وهااو مااا يقاباال الطعااام، 
الشراب هو السائل، وضده المتماساك هاو الطعاام، واألشاربة تشامل األشاربة المباحاة والمحرماة، إال أناه يبحاث فاي 

 ومما ال يصل إلى ما يجب فيه الحد. هذا الموضع األشربة المحرمة، مما يترتب عليه الحد،
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 الخمر في الحد :باب
 إندي :فقدال ،علديهم خدرج الخطداب بدن عمدر أن أخبدره أنده يزيدد بدن السدائب عدن شدهاب ابن عن مالك حدثني"

تااى الطااالء يعنااي مااا يعتصاار ماان الفواكااه، ثاام يطاابخ، ح "الطددالء شددراب أندده فددزعم ،شددراب ريددح فددالن نمدد وجدددت
يغلظ، فمنه ما يصل إلى حد اإلسكار إذا حبس بعد ذلك أياما ، ومنه ما ال يصل إلى حد اإلسكار إذا شرب فورا ، 
إال أنه قد يعالج بمواد تحفظه، وبطريقة تحفظه إلى أن يصل إلى حد اإلسكار فيستمر األيام الطاوال واألشاهر وال 

ا وضاااعت فياااه الماااواد الحافظاااة، وأحكااام تعليباااه فاااي يساااكر، ولاااو كاااان فاااي األصااال مساااكرا ، مثااال عصاااير العناااب إذ



المعلبات الموجودة اآلن ال يسكر، وغياره مان الفواكاه، لكان لاو لام يحكام غطااؤه، أو لام يوضاع علياه بعاض الماواد 
التي تحفظه األصل فيه أنه مسكر، ولذا جاء تحريم النبيذ، ولو لم يصل إلى حد اإلسكار عند جمهاور أهال العلام 

يفة، هنا الطالء يطبخ من العصير، عصير الفواكه، وأكثر ما يكون مان التمار والعناب، سائل عناه خالفا  ألبي حن
ن كاان الحنفياة يخصاون  فجاء بالقاعدة، الجاواب القاعادة العاماة بغاض النظار عان الماادة التاي اساتخلص منهاا، وا 

فاالخمر ماا أساكر، وغطاى  الخمر حقيقة الخمار بالعناب، والجمهاور ينظارون إلاى القاعادة الشارعية وهاي اإلساكار،
العقاال سااواء  كااان ماان العنااب أو ماان التماار أو ماان أي مااادة كااان، ولااو كااان غااراء مااثال ، أو كااان حشاايش مااثال ، أو 
غيار ذلاك، فالحشيشااة محرماة باإلجمااع فيمااا نقلاه جماع ماان أهال العلام، وماانهم شايخ اإلساالم، وليساات مادتهاا ماان 

 العنب.
العقاال، ويسااتعمل بااين المساالمين ماان غياار نكياار؛ لماااذا ال يرتااب عليااه الحااد  قااد يقااول قائاال: إن الباانج مااثال  يغطااي

ويحارم ويمناع؟ لايس فياه نشاوة وال طاارب، والحاجاة داعياة إلياه، فهاو إلاى النااوم أقارب، ولاذلك هاو جاائز عناد عامااة 
 أهل العلم.

راب الطدالء، "أنه أخبر أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فدالن ريدح شدراب، فدزعم أنده شد
ألنه وجد يسكر، فالمدار  "تاما   الحد عمر فجلده ،جلدته يسكر كان فإن ،شرب عما "وأنا سائلإيش؟  "سائل اوأن

 كله على اإلسكار، العلة المؤثرة هي اإلسكار، وهو تغطية العقل، فإذا وجد بأي مادة كانت.
ألن الجلاد  "الرجدل يشدربها الخمدر فدي راستشدا الخطاب بن عمر أن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني"

 لدده فقدال الندداس، -رضددي هللا تعدالى عنده-"فاستشددار عمدر فاي أول األمار كاان أربعاين جلاادة، فلام يرتادع النااس 
ذا ،سكر شرب إذا "ألنهلماذا؟ قال:  "ثمانين تجلده أن نرى  :طالب أبي بن علي ذا ،هذى سكر وا  ، افترى  هذى وا 

 .ثمانين الخمر في عمر فجلد ،قال كما أو الفرية القذف ثمانون جلدة،حد  وحد الفرية ثمانون جلدة"
عليااه الصااالة -ويختلااف أهاال العلاام فااي حااد الخماار هاال هااو األربعااون جلاادة علااى مااا كااان عليااه فااي عهااد النبااي 

وعهد أبي بكر، وصدر من خالفة عمر؟ أو هو الثمانون بما آل إليه األمر فاي عهاد عمار واتفاق علياه  -والسالم
ابة؟ أو يقال: إن الحد األربعون والزيادة التعزير؟ المسألة خالفية باين أهال العلام، وعلاى كال حاال الصاحابة الصح

اتفقااوا فااي عهااد عماار علااى الثمااانين، وكااون األربعااين الثانيااة حااد أو تعزياار، المسااألة محاال نظاار، لكاان األوجااه ماان 
وعهاد أباي  -علياه الصاالة والساالم-ر النباي االحتمالين أنها تعزير، والحد هاو الاذي اساتقر علياه األمار فاي عصا

 بكر أنه أربعون جلدة، ثم زاد عمر أربعون جلدة تعزيرا .
والتعزياار فااي الخماار ال يقتصاار علااى الثمااانين، باال لااو وجاادت هااذه الظاااهرة وكثاارت بااين الناااس، ولاام يرتاادع الناااس 

))إذا شاارب قااال:  -الصااالة والسااالمعليااه -بالثمااانين لوصاال الحااد إلااى القتاال، فااي حااديث معاويااة وغيااره أن النبااي 
مخرج في السنن عند الترماذي  الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاقتلوه((

يقااول: لاايس فااي كتااابي ممااا أجمااع علااى تاارك العماال بااه إال هااذا الحااديث،  -رحمااه هللا تعااالى-وغيااره، والترمااذي 
 ين الصالتين بال.... نعم؟ ليس فيه مما أجمع على ترك العمل به إال هذين الحديثين.وحديث جمع في المدينة ب

هذا الحديث عند عامة أهل العلم منسوخ، ومن أهل العلم من يرى أنه محكم، وأن كل من تكرر مناه الشارب أرباع 
ر، وابان حازم يارى رساالة اسامها: كلماة الفصال فاي قتال مادمن الخما -رحمه هللا-مرات يقتل، وللشيخ أحمد شاكر 



أنااه أيضااا  محكاام، واباان العربااي أيضااا  يمياال إلااى هااذا، والساايوطي يمياال إليااه، وأنااه يقتاال فااي الماارة الرابعااة، الماادمن 
 يقتل.

شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة واباان القاايم رأيهاام أنااه ال مااانع ماان قتلااه تعزياارا ، ال علااى ساابيل الحااد، يقتاال تعزياارا ، فااإذا لاام 
م أن يقتلااه، ولعاال الفتااوى بقتاال المااروج مااروج المخاادرات يرجااع إلااى مثاال هااذا؛ ألنااه ماان يرتاادع الناااس بالحااد لإلمااا

 اإلفساد في األرض.
 طالب:......

 كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر.
 طالب:......

هاو ماان ساانة الخلفااء الراشاادين بااال إشاكال، وقااد أمرنااا باالقتااداء باه، مااع أبااي بكار، لكاان فيمااا لام يوجااد فيااه مرفااوع، 
 نعم؟
 الب:......ط

 األربعين؟ إيه، نعم؟
 طالب:......
 إي نعم إيه.
 طالب:......

 أربعين، وجلد أبو بكر أربعين. -صلى هللا عليه وسلم-ال، فيه جلد رسول هللا 
 طالب:......

 وهللا على حسب، إذا قلنا: إنه تعزير ال بد من النظر من جهات، النظر في المسألة من جهات.
 طالب:......

 ، هذا يدل على أنه تعزير، واحد أو اثنين يسكرون في المجتمع ما يضر.إيه، إيه
 طالب:......

 وين؟ 
 طالب:......

 يدل على حتى أن القتل تعزير وليس بحد، يدل على أن القتل تعزير.
 طالب:......

 وبعضهم يقول: إن هذا ناسخ، ناسخ لحديث القتل، نعم؟
 طالب:......

ت إذا كاناات تسااكر بحيااث لااو أفااردت يعنااي بمفردهااا تلحااق، يعنااي لااو خلصاانا هااذه ماانهم ماان يقااول: إنهااا إذا أفاارد
النسبة بمفردها، وشربها إنسان سكر يجلد، ومنهم من يقول: إنها استحالت فيماا خلطات معاه، فاال توجاب الساكر، 

ال نجسة؟ عامة أهل العلام علاى أن الخمارة نجساة، وعلاى هاذا يتقاى ماا فياه نسابة  الكحاول لكن هل تعتبر طاهرة وا 
 المسكرة، بما لو أفردت.



 طالب:......
إياااه، لكااان هااال..؟ حااارام لكااان هااال يوجاااب الحاااد؟ ماااا يوجاااب الحاااد إال إذا أساااكر، مااان أهااال العلااام مااان يقاااول: إنهاااا 
استحالت، ويناه؟ راحات، كماا لاو وضاعت نقطاة نجاساة فاي مااء، ساطل مااء، وهاذا جاار علاى قاول مان يقاول: إن 

مجااارد مخالطاااة المااااء للنجاساااة أو الساااائل للنجاساااة ال تاااؤثر فياااه النجاساااة إال  المااااء ال يتاااأثر إال باااالتغير، يعناااي
 بالتغير.

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
علااى القااول بنجاسااته هااذا ظاااهر، القااول بطهارتااه وأنااه اسااتحال، اسااتحالت هااذه النساابة اليساايرة فااي الماااء، وأنااه..، 

 ائة.على كل حال اتقاؤه اتقاء الشبهة، ولو كان واحد بالم
 حدد نصدف عليده أن بلغندي :فقدال ،الخمدر فدي العبدد حدد عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
إذا  يكاااون حاااد العباااد النصاااف  [( ساااورة الناااااور1)] }َفاْجِلدددُدوُهْم َثَمددداِنيَن َجْلدددَدة {حاااد الحااار  "الخمدددر فدددي الحدددر

 فدي الحدر حدد نصدف عبيددهم جلددوا قدد عمدر بدن هللا وعبدد عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر وأن" األربعون،
وكفى بهؤالء األئمة عمر وعثمان وعبد هللا بان عمار ماع أنهام مان أهال التحاري فاي هاذا البااب، وماع ذلاك  "الخمر

 جلدوا عبيدهم نصف حد الحر، فدل على أن حد الخمر يتنصف كحد الزنا والقذف.
 أن يحدب هللا إال شديء مدن مدا: يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
 عفو كريم، ويحب العافين عن الناس، نعم؟ -جل وعال-هللا  "حدا   يكن لم ما عنه يعفى

 طالب:......
 ال، يجلد أربعين.

أن يعفى عنه، ما لم يكن حدا ؛ ألن  -جل وعال-يحب العافين عن الناس، وكل شيء يحب هللا  -جل وعال-هللا 
 .-جل وعال-ال شك أنه مفسدة عظيمة، وتعطيل لشرع هللا تضييع الحدود 

 "الحدد عليده وجدب فقدد يسدكر لدم أو فسدكر مسدكرا   شدرابا   شدرب من كل أن عندنا والسنة :مالك قال :يحيى قال"
ألن المدمن بعض المدمنين يصل إلى مرحلة أنه ال يؤثر فيه الخمر، ال ياؤثر فياه، شارب ماا ياؤثر فياه، قاد يقاول 

 كان يعرف أنه ال يؤثر فيه لماذا يشرب؟قائل: إذا 
 طالب:......

ن كانات  ال إذا كاان ال يتلاذذ باه علاى حاد زعماه، وا  نعم البدن إذا اعتاده ال يصبر عنه، وأيضا  مان بااب العقوباة وا 
هذه لذة مجانين، يعني تعطيل العقل الذي شرف هللا به وكارم باه بناي آدم، رفاع هاذه الميازة وهاذا العقال الاذي ميازه 

ن استعمل من شخصيات كبار من المتقدمين والمتأخرين، لكن هذا ال هللا  به عن الحيوانات ال شك أنه سخف، وا 
ن ادعاى صاااحبه أنااه ماان  شاك أنااه إلحاااق للانفس العاقلااة بالمجااانين وبالبهاائم، ال شااك أن هااذا نقاص فااي العقاال، وا 

 أعقل الناس.
 طالب:......



 ال، المدمن، ال.
 طالب:......
ال ما اطلع عليه؟في بيته، ه  و اطلع عليه وا 
 طالب:......

ن كااان الاادليل ال يقااوى علااى -جاال وعااال-مااا اطلااع عليااه بكيفااه، أمااره إلااى هللا  ، عامااة أهاال العلاام علااى نجاسااته، وا 
 القول بنجاسته، لكن ما دام عامة أهل العلم عليه يمكن عندهم شيء ما اطلعنا عليه.

 طالب:......
 وهللا االحتياط اجتنابه.

ماام مان أئماة الشاافعية، محماود هاذا كاان ف ي المناظرة التي حصلت عند محمود بن سبكتكين مناظرة بين حنفي وا 
حنفيا ، فأراد هذا الشافعي وأظنه القفال أراد أن يحاول السالطان مان ماذهب الحنفياة إلاى ماذهب الشاافعية، فاأراد أن 

يجيازون  بنبياذ فتوضاأ باه، النبياذ حلاو، الحنفياةيصلي ركعتين عند السلطان تجعله يترك مذهب أبي حنيفاة، فادعا 
الوضوء بالنبيذ، فاجتمعت عليه الحشرات، الذبان وغير الذبان، وجاء بجلد ميتة، وجعل مكان السالخ إلاى الظااهر 
والصوف والشعر إلى الداخل، فااجتمع علياه مان الحشارات أكثار، ثام بعاد ذلاك نقار ركعتاين؛ ألن الطمأنيناة ليسات 

ة، نقر ركعتاين نقار، وبعاد أن أنهاى التشاهد أحادث، ماا سالم، فمحماود ساأل الحنفاي قاال: الصاالة بركن عند الحنفي
ال ما هي بصحيحة؟ يعني مقتضاى الماذهب بالتجزئاة ال باالمجموع، يعناي يمكان أباو حنيفاة لاو  صحيحة عندكم وا 

ى ماذهب اإلمااام شااف هاذا قااال: صاالته باطلاة، نعاام، بالتجزئاة تصاح، فتحااول السالطان مان مااذهب أباي حنيفاة إلاا
 الشافعي.

بعااض ماان ياادافع عاان مااذهب الحنفيااة يقااول: ثاام ماااذا إذا توضااأ بنبيااذ، النبيااذ كحااول، والكحااول مطهاار يزيااد فااي 
الطهارة وال ينقصها، وعلى كال حاال إن ثبتات القصاة فاال شاك أن اجتمااع هاذه األماور ال يقاول باه أباو حنيفاة وال 

قاول أباو حنيفاة بهااذه الصاورة مجتمعاة بصااحة الصاالة، ولاو صااحح مان يقارب وال ياداني أبااا حنيفاة، ماا يمكاان أن ي
أفرادها؛ ألن بعض األمور قد يغتفر بمفرده، لكن إذا انضم إلى غيره ال يغتفر؛ ألن الحركة والحركتين تغتفر عند 

علياااه الصاااالة -جمهاااور أهااال العلااام، لكااان إذا زاد منهاااا هااال يقاااال: يغتفااار؟ فكاااون األماااور التاااي ليسااات مااان هدياااه 
يجتمع بعضها إلى بعض، ولو كانت مفرداتها قد يقول بها بعض أهل العلم، أو يلزم بها إلزام، فال شاك  -موالسال

 أن مثل هذه الصالة ال تصحح.
 طالب:......

 السالم ما هو بواجب. 
 طالب:......

 أحدث، ضرط، وخالص وانتهى اإلشكال، هللا المستعان، وكل هذا من باب التنفير.
 

 
 



 من الرحيمبسم هللا الرح
 (2) كتاب األشربة –الموطأ  :شرح

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 ين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامع

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 : ما ينهى أن ينبذ فيهباب

 النداس خطدب -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 :لدي فقيدل ؟القد مداذا :فسدألت ،أبلغده أن قبدل فانصدرف نحدوه فأقبلدت :عمر بن هللا عبد قال ،مغازيه بع  في
 .توالمزفِ  الدباء في ينبذ أن نهى

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن هريدرة أبدي عدن أبيده عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك وحدثني
 .والمزفت الدباء في ينبذ أن نهى -وسلم

 وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله
 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 ما ينهى أن ينبذ فيه  :باب

يعني ما ينهى أن يبنذ فيه من األوعية، جاء النهي عن النبيذ في الدباء والمزفت والمقير والحنتم، وغيار ذلاك مان 
تناتفخ، أماا األوعياة األواني الصلبة التي ال تدل على تغيار ماا فيهاا، بخاالف األساقية فإناه إذا تغيار ماا فيهاا فإنهاا 

الصلبة ال تتأثر إذا تغير ما في جوفها، فنهي عن االنتبااذ فيهاا، ثام بعاد ذلاك نساخ النهاي، وجااز االنتبااذ فاي كال 
وعاء، وصار المرد في ذلك إلى االشتداد إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد، ولو لم يصل إلى حد اإلسكار هذا يسمى 

خمر ومحرم عند الجمهور؛ ألنه يغلب على الظن أنه يسكر، لغلبة الظن أناه نبيذ، لكنه ليس فيه الحد الذي في ال
 يسكر، ويجيزه الحنفية ما لم يصل إلى حد اإلسكار.

 خطدب -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقاول: 
 يعنااي دنااوت منااه، ووجهاات وجهااي صااوبه، "وهنحدد فأقبلددت :عمددر بددن هللا عبددد قددال ،مغازيدده بعدد  فددي الندداس

يسااأل ماااذا قااال؟ ألنااه لاام يساامع، كااان  ؟"قددال مدداذا فسددألت" انصاارف قباال أن يصاال إليااه "أبلغدده أن قبددل فانصددرف"
"فسدالت مداذا وانتهاى مان خطبتاه  -علياه الصاالة والساالم-بعيدا  عنه، فلما اقبل إليه ووصال إلياه انصارف النباي 

ال لااو كااان  والساابب فااي ذلااك البعااد؛ قددال؟" ألنااه ال يساامع مااا قااال، وهااذا أماار طبيعااي أن البعيااد ال يساامع الكااالم، وا 
ا{ قريبا  ويسمع ثم يسأل ماذا قال؟ هذه صفة المنافقين جل -ومن نعم هللا  [( سورة محمد40)] }َماَذا َقاَل آِنف 

وبعاض مان فاي قلاوبهم  أنهم ال يحفظون ما يسمعون؛ ألن هللا طبع على قلوبهم، ولهذا بعض المغرضاين، -وعال



عليااه -ماارض، يقولااون: كيااف نفاارق بااين المنااافق وغيااره؟ كلهاام هااؤالء الااذين يااروون األحاديااث كلهاام ساامعوا النبااي 
، فمااا الااذي ياادرينا أن هااذا منااافق وهااذا غياار منااافق؟ ال ساايما فااي الصااحابة المقلااين، الااذين ال -الصااالة والسااالم

، -علياه الصاالة والساالم-يثبت في أذهانهم شايء مماا يقولاه النباي يعرفون، في األعراب منهم، نعم المنافقون ال 
ا{ ويسمعون ويحضرون ثم يقولون: ألن هللا طبع على قلوبهم، وعلى هاذا  [( سورة محمد40)] }َماَذا َقاَل آِنف 

أناه صاحابي،  -علياه الصاالة والساالم-فال..، ال يوجاد أدناى شاك فاي النصاوص التاي تنقال لناا ممان سامع النباي 
ه على الجادة، وأنه عدل؛ ألن بعض الناس مثلماا ذكرناا يقاول: ماا الفارق باين أن ياروي هاذا وياروي هاذا؟ وفاي وأن

الصحابة من يجالسهم حضرا  وسفرا ، ويحضر مجامعهم وهو مناافق، فلمااذا ال يكاون بعاض هاذه النصاوص نقلات 
ه شاايء ماان الحااديث، أو ممااا يقولااه عاان طريااق بعااض المنااافقين؟ نقااول: أباادا ، المنااافق ال يمكاان أن يسااتقر فااي قلباا

 .-عليه الصالة والسالم-النبي 
الادباء  "توالمزِفد الددباء فدي ينبدذ أن نهدى :لدي فقيدل "فأقبلت نحوه، فانصدرف قبدل أن أبلغده، فسدألت مداذا قدال؟

القاارع كمااا هااو معااروف، والمزفاات المطلااي بالزفاات، فااي بعااض األلفاااو المقياار، يعنااي المطلااي بالقااار، وذكرنااا فااي 
بداية أنها إنما نهي عنها؛ ألنها أوان  صلبة، ال يتغير وضعها إذا تغير ما في جوفها، بخالف األسقية من األدم ال

 فإنها تنتفخ إذا تغير ما فيها، وذكرنا سابقا  أيضا  أن النهي عن االنتباذ بهذه األوعية نسخ، نعم؟
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 ر موجود. عندهم، عندهم، الزفت والقا
 طالب:........

 هللا أعلم عاد يمكن عندهم شيء من البترول يمكن أنه يطفح على األرض، يمكن ما هو بعيد.
 طالب:........

ما في فرق الدباء هو القرع، ويقال لاه أيضاا : اليقطاين، إال أناه أناواع، يعناي بعضاهم يطلاق الادباء علاى..، القرعاة 
 مثال  يسميها المصري...

 ....طالب:....
ال، اليقطاين هااذا اللاي نسااميه النجاد، تعاارف النجااد الطويال هااذا، فاي شاايء طوياال، وفاي شاايء عاريض، فااي شاايء 

 قشره رخو، وفي شيء قشره صلب، معروفة أنواعه.
 طالب: اليقطين هو الدباء اللي يكون مجوف ما يبقى فيه شيء...

 هذا إذا جوف صار كذا.
 طالب: لكن القرع ما يجوف.

 ، ويش المانع؟ال، ممكن يجوف
 طالب:........

 ال، ال إذا أخذ ما في جوفه صار مجوف.



 طالب:........
ال الشراح كلهم يقولون: الدباء هو القرع، وقد يقال له: اليقطين في بعض األقطار.  على كل حال إذا فرقتم وا 

 طالب:........
رع نجاادي، المصااري جوفااه وشااحمه أعاارف أن القاارع هااذا الااذي عناادنا ينقساام إلااى قساامين: قاارع نسااميه مصااري، وقاا

أصفر، وذاك شحمه أبيض، معروف هذا، فرق بينها، كله قرع، كله نسميه قرع، في أيضاا  قارع ياأتي مان الشارق، 
ن اختلفت األنواع، نعم؟  من المشرق، من الفلبين، ومن تلك الجهات، هذا كله قرع، يعني فصيلة واحد، وا 

 طالب:........
 إيش لون؟

 طالب:........
ال ماا تغيار؟ ماا هاو باالقرع إذا أخاذ ماا فاي جوفاه صاار مثال قل نا: إنها أوعية صلبة ما يدرى هل تغير اللي فيها وا 

الخشب، أو أصلب من الخشب؟ ما يتغير اللي بوسطه وأنت ما تدري، يمكان يساكر وأنات ماا تادري، لكان الوعااء 
 من األدم األسقية إذا تغيرت في جوفه انتفخت؛ ألنها لينة.

 صدلى- هللا رسدول أن هريدرة أبدي عن أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن حدثنيو "قال: 
على ما تقدم، والسبب في ذلك مثلماا قلناا: إنهاا أواناي صالبة،  "والمزفت الدباء في ينبذ أن نهى -وسلم عليه هللا

 ال يستدل بها على تغير ما في جوفها، نعم؟
 طالب:........
ل اإلساكار، التغيار هاذا يمناع عناد الجمهاور خالفاا  للحنفياة، أماا اإلساكار فهاو مجماع علياه، والسابب إلى التغير قب

فااي النهااي عاان المتغياار قباال مرحلااة اإلسااكار، نعاام إذا غااال وقااذف بالزبااد وتغياار هااذا ال شااك أنااه مظنااة لإلسااكار، 
 لم، نعم؟فالجمهور يمنعونه ألنه مظنة، وضعوا المظنة موضع المئنة، كما يقول أهل الع

 طالب:......
ينتباذ لاه، فاإذا  -علياه الصاالة والساالم-ينتبذ له، الرسول  -عليه الصالة والسالم-هذا بالنسبة للجائز، هذا النبي 

 كان يوم واحد ما يتغير، لكن إذا جلس يومين ثالث يتغير بال شك.
 طالب:........

اء يختلااف عاان الصاايف، الشاامس تختلااف عاان يعنااي مااا غااال وال قااذف؟ ألن هااذا يختلااف باااختالف الظااروف، الشاات
الظل وهكذا، فإذا تغير هذا ال إشكال فياه أناه ال يجاوز عناد الجمهاور خالفاا  للحنفياة، لكان الثالثاة األياام، وماا زاد 
على اليوم أكثر من يوم ثاني، يومين أو ثالثة ال شك أنه مظنة للتغير، فاإلنسان ال يجرب، يقول: وهللا باا أذوقاه 

ال مااا يسااكر؟ مااا يصاالح هااذا؛ ألنااك بااين أماارين، بااين محاارم وبااين الااذي أقاال أحوالااه الشاابهة، الشاابهة هااو يسااكر وا  
 القوية، نعم؟

 طالب:........
 ويش فيه؟

 طالب:........



ال على طريقة..؟ نعم؟  ويش هي السوبيا؟ هذا على طريقة اللي يصنعونها اآلن بالحوافظ واألواني المحكمة وا 
 طالب:........

 يتغير؟
 الب:........ط

 ألكثر من يوم؟
 طالب: يتغير يا شيخ.

هذا العنب، أما ما يعتصر من العنب فهذا مجمع عليه بين الحنفية وغيرهم، ويفارقون الجمهور فيماا عادا العناب، 
ذا كان أمره قريب أقل من يوم هذا ما يتغير إال إذا وضع عليه مواد ثانية فتغيره، فهو في الغالب ماا ماا يتغيار،  وا 

 ، لكن أكثر من ذلك مظنة للتغير فيمنع؛ ألنه مظنة لإلسكار، نعم.-عليه الصالة والسالم-ذلك ينبذ للنبي ول
 أحسن هللا إليك.

 باب: ما يكره أن ينبذ جميعا  
 أن نهى -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى وحدثني

 .جميعا   والزبيب والتمر ،جميعا   والرطب البسر ينبذ
 عدن األنصاري  الحباب بن الرحمن عبد عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني

 والزبيدب التمدر يشدرب أن نهدى -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -رضي هللا عنده- األنصاري  قتادة أبي
 .جميعا   والرطب والزهو ،جميعا  
 صدلى- هللا رسدول لنهدي ذلدك يكدره أنده ببلددنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وهو: -مه هللارح- مالك قال
 .عنه -وسلم عليه هللا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 باب: ما يكره أن ينبذ جميعا  

و يعنااي الخلاايط، يعنااي يخلااط بااين مااادتين، تماار وعنااب، بساار وزبيااب، نعاام، أو مثاال مااا قااال: التماار والزبيااب والزهاا
والرطاب جميعاا ، هاذه يتفاعاال بعضاها ماع بعااض، فيسارع إليهاا التغيار، هااذه إذا خلطات مان أكثاار مان ناوع تتفاعاال 

 بعضها مع بعض، ثم بعد ذلك يسرع إليها التغير.
 -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بدن زيدد عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
البساار: معااروف، قباال أن يصااير تماارا ، البساار والرطااب، الرطااب: اللااين ماان  "جميعددا   والرطددب البسددر ينبددذ أن نهددى

 التمر، جميعا .
، وهو العناب إذا جاف، ينباذ البسار والرطاب، بمعناى أناه يخلطاا جميعاا  فينباذان، ينقعاان الزبيبمع  الجاف، والتمر

والتمار والزبياب جميعاا ؛ لماا يخشاى مان بالماء، فال شك أن التغير يسرع أكثر إلى النوعين منه إلاى الناوع الواحاد، 
 تفاعل النوعين مع بعض، فيتغير ثم يسكر وهو ال يشعر.

بعاض النااس ال يهاتم بهاذا األمار، إماا رقاة  "األشدج بن هللا عبد بن بكير عن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"
ساكار فيأكال منهاا لرقاة فاي في دينه، أو شاحا  بمالاه، بعاض النااس يتغيار عناده الماأكوالت، وقاد تصال إلاى حاد اإل



ديناااه، أو شاااح بمالاااه ماااا يلقيهاااا ويرميهاااا خشاااية أن يضاااطر لشاااراء غيرهاااا، وال شاااك أن الااادين هاااو رأس الماااال، إذا 
اشتبهت بشيء فارمه، ال تعرض دينك للخلل لتوفير مالك، وبعض الناس تجد عنده التمار الاذي يصال، قاد يصال 

ا  بعض الناس ما يحسن صنع التمر، كنز التمر، يكثر عليه المااء، إلى حد اإلسكار تجده منذ أيام جالس، وأحيان
ثم بعد ذلك يكون لينا ، ليناا  زائادا ، ثام يعرضاه ألمار يجعلاه يتغيار بسارعة، حتاى التمار الرطاب إذا جااءه شايء مان 

إذا تغيار  الماء، وطال به الوقت يتغير وال يستساغ، ما أدري كيف يستسيغون هذه األنبذة وهاذه األشاربة المتغيارة؟
طعاام التماار عاان حااد االعتاادال ال يستساااغ، فكيااف يعمااد اإلنسااان إلااى هااذه األشااياء، وينتبااذها ويطياال بقاءهااا حتااى 

}َأَفَمن ُزيِِدَن َلدُه ُسدوُء َعَمِلدِه  تتغير وتزبد؟! يعني من يقدم على شرب شيء مزبد من التغير، وهللا المستعان، لكن
االنتباذ ليوم أو ليلة وما أشبة ذلك، وضاع التمار فاي المااء أو الزبياب فاي نعم  [( سورة فاطر5)] َفَرآُه َحَسن ا{

الماء ليكون الماء حلاوا ، والتمار إذا كانات فياه شايء مان القسااوة يلاين، أو الزبياب أو شايء مان هاذا ال باأس، وقاد 
يااف يستساايغ مثاال هااذا، لكاان اإلشااكال فيمااا إذا تغياار، أنااا مااا أدري ك -عليااه الصااالة والسااالم-كااان يصاانع للنبااي 

اإلنسان يأكل شيء متغير؟ يعني هو فاسد في الحقيقة، إذا خرج عن حد االعتدال فسد، يعني إذا كاان هاذا الناوع 
ال ما يأكل؟ ما يأكله، فكيف يقدم على مثل هذا فيشربه ويأكله؟ مع أن اللحام إذا  من الناس اللحم إذا أنتن يأكل وا 

علاى خباز شاعير، وا هالاة سانخة،  -عليه الصالة والساالم-ضيف النبي وأ))كله ما لم ينتن(( أنتن جاء فيه، نعم؟ 
يعنااي متغياارة، منتنااة قلاايال ، فااالمنهي عنااه ماان المنااتن الااذي يضاار بالصااحة، فااإذا كااان النااتن شاايئا  يساايرا  ال يضاار 

 أكل من اإلهالة السنخة. -عليه الصالة والسالم-بالصحة فإن هذا ال يمنع منه، فالنبي 
 طالب:........

 ش هو؟وي
 طالب:........

 علشان؟
 طالب:........

ال...  الدمياطي وا 
 طالب:........

 .... له ذوق عندهم، له طعم عندهم، الناس يتفاوتون، نعم؟
 طالب:........

 ويش ميزته هذا؟
 طالب:........

حرام، وهو يقوم التعتيق معروف من القدم، أبو نصر الفارابي جاور وطلق الدنيا، وجاور في الحرم، في المسجد ال
 الليل، ويصوم النهار، ويفطر على أفئدة الحمالن، والخمر المعتق، نسأل هللا العافية، نسأل هللا السالمة والعافية.

 من المراد بالثقة؟ نعم؟ "األشج بن هللا عبد بن بكير عن عنده الثقة عن مالك عن وحدثني"
 طالب:........

 ال، ابن األعجم متقدم، متقدم عن هذا.



 طالب:........
مالك من  "عن الثقة عنده"على كل حال يختلفون فيه، لكن إذا قال: عن بكير فالغالب على الظن أنه ابن لهيعة 

أهال التحاري فاي...، والتشاديد فاي نقااد الارواة، فهال يكفاي التوثياق ماع اإلبهااام أو ال يكفاي؟ هاو ماا ساماه، نعام؟ مااا 
 يكفي.

 ومااااااااااااابهم التعاااااااااااااديل لااااااااااااايس يكتفاااااااااااااي
 ج

 ياااااااااااب والفقياااااااااااه الصااااااااااايرفيبااااااااااه الخط 
 ج

التعديل على اإلبهام ال يكفي، بل ال بد أن يذكر اسمه، ال بد أن يسميه؛ ألنه قد يكون عنده ثقة، لكنه عناد غياره 
ضعيف، فال يقبل اإلبهام ولو صرح بأنه ثقة، ولو قال: إن جميع أشياخه ثقات، ما يكفي؛ ألنهم قد يكونون ثقات 

ن يقلاد اإلماام مالاك فاي األحكاام؟ المالكياة الاذين يتبعاون اإلماام مالاك، ويقلدوناه عنده، وعند غيره ضاعفاء، لكان ما
ال ماا يقبلوناه؟ يقبلوناه؛ ألنهام يقلادون اإلماام فاي األحكاام  في األحكام، إذا قال: حدثني الثقة يقبلون هاذا التوثياق وا 

 ن يسمى.التي هي الغاية، فكيف ال يقلدونه في التوثيق؟! وأما عند غيرهم فال، ال بد أ
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

 ال، ال، موصول، متصل، لكن في إسناده مجهول.
 طالب:........

إذا جزمنا بذلك، لكن المسألة غلبة ظن؛ ألنهم يقولون: إذا قال الثقة: عن فالن، الثقة عن فاالن، الثقاة عان فاالن 
 ب المصطلح.فهو فالن أو فالن أو فالن، يختلف عندهم، هذه موجودة في كت

 طالب:........
 ال ما تجزم، ما تجزم.

 نهدى -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن األنصداري  قتادة أبي عن األنصاري  الحباب بن الرحمن عبد عن"
التمار الجااف والزبياب أيضاا  الجااف مان العناب، والزهاو  "جميعدا   والرطدب والزهدو ،جميعا   والزبيب التمر يشرب أن

ن البسر والرطب اللين منه، والحديثان األول والثااني مخرجاان فاي الصاحيحين، يعناي ساواء  كاان الذي بان لونه م
 ثقة أو ليس بثقة، فالمعول على ما في الصحيحين.

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول لنهدي ذلدك يكدره أنده، ببلددنا العلدم أهدل عليده يدزل لدم الدذي األمر وهو: مالك قال"
عناي مجارد الخلاط يكاره، اآلن عنادهم اللاي يسامونه الكوكتيال، يجمعاون فياه أناواع يعناي مجارد الخلاط ي "عنه وسلم

مااان الفواكاااه ويخلطونهاااا ويشاااربونها، هااال تااادخل فاااي هاااذا أو ال تااادخل؟ لكااان الفسااااد يسااارع إليهاااا أكثااار، لاااو تركااات 
 تخمرت، نعم؟
 طالب:........

 جميع، لكنه يشرب فورا .
 طالب:........

 إيه ما يترك حتى يتخمر.



 :........طالب
 ال ما يترك هذا ال بأس.

 وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لنهي ذلك يكره أنه ببلدنا العلم أهل عليه يزل لم الذي األمر وهو: مالك قال"
 ."-عنه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 الخمر تحريم :باب

 هللا صدلى- النبدي زوج عائشدة عدن الدرحمن عبدد بدن سدلمة أبدي عدن شهاب ابن عن مالك عن يحيى وحدثني
 ((.حرام فهو أسكر شراب كل)) :فقال ،البتع عن -وسلم عليه هللا صلى- رسول سئل: قالت أنها -وسلم عليه

 عدن سدئل -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بدن زيدد عدن مالك عن وحدثني
 :فقدال ؟الغبيدراء مدا :أسلم بن زيد فسألت: -رحمه هللا– مالك قال، عنها ونهى ((فيها خير ال)) :فقال ،الغبيراء

 .األسكركة هي
َكر. َكر، األس   األس 
 أحسن هللا إليك.

 فقال: هي األسكركة.
 -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني

 ((.آلخرةا في حرمها منها يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب من)) :قال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 الخمر تحريم :باب

 الخمر سبق تعريفه، وأنه ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان.
 هللا صدلى- النبدي زوج عائشدة عدن الدرحمن عبدد بدن سدلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى وحدثني"

البتاع هاو  "البتدع عدن -وسدلم عليده هللا صدلى- رسدول سدئل: قالدت أنهدا -رضدي هللا تعدالى عنهدا -وسلم عليه
(( حدرام فهدو أسدكر شدراب كل)) :فقالشراب العسل، سئل عنه، فأجاب بالقاعدة العامة التي تشمله وتشمل غيره، 

 شراب )كل( هذه من صيغ العموم، وشراب له مفهوم أو ال مفهوم له؟ بمعنى أنه لو أسكر الطعام؟ نعم؟
 طالب:......

 أسااكر شااراب كاال))ألن السااؤال عاان الشااراب، فقااال:  ((شااراب كاال))، هااذا السااؤال، فقااال: اآلن البتااع شااراب العساال
وأهاال العلاام يقولااون: إن السااؤال معاااد فااي الجااواب حكمااا ، السااؤال معاااد فااي الجااواب، فكأنااه ساائل عاان  ((حاارام فهااو

وعلاى  ((حارام فهاو أساكر شاراب كل))األشربة، عن نوع من أنواع األشربة وهو البتع، فأجاب عن األشربة، فقال: 
هاذا ال يخاارج الطعاام إذا أسااكر؛ ألن الساؤال عاان الشاراب، فهااو جاواب مطااابق مان جهااة، غيار مطااابق مان جهااة، 
من جهة الجواب بالشراب هنا مطابقة، ومن جهاة التعمايم فاي الجاواب والساؤال خااص عان ناوع مان األشاربة جااء 

لجاواب مطاابق للساؤال، ومارادهم باذلك أن ال يانقص عدم المطابقاة، ومان أهال العلام يقولاون: ال باد مان أن يكاون ا



الجواب عن السؤال، ال أال يزيد عليه، وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الجواب بما هو أعام وأشامل 
 من السؤال، فكل شراب أسكر فهو حرام.

 سدئل -وسدلم هعليد هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"قاال: 
نبياذ الاذرة،  "عنهدا ونهدى ((فيهدا خيدر ال)) :فقدال" ، الغبياراء كماا قاالوا: نبياذ الاذرةالغبياراء عان سائل "الغبيدراء عن

 ونبيذ الشعير يسمى إيش؟ يعني االسم المتعارف عليه اآلن البيرة، يسمونها بيرة، البيرة الشعير.
ال ال طعام لهاا؟ يعناي  ونهى ))ال خير فيها((الغبيراء نبيذ الذرة، فقال:  عنها؛ ألنها تتغير، وأيضاا  هال لهاا طعام وا 

إذا كااان نبيااذ التماار لااه طعاام، نبيااذ العنااب، نبيااذ الزبيااب، نبيااذ البساار، نبيااذ الزهااو، األنبااذة المتخااذة ماان األطعمااة 
يعناي  ر فيهاا(())ال خيا: -عليه الصاالة والساالم-الحلوة، يعني فيها فائدة، وفيها لذة، لكن الغبيراء هذه قال النبي 

 ال طعم لها، ويسرع إليها التغير، وقد تسكر وشاربها ال يشعر، ونهى عنها.
 اإليش؟  هي :فقال ؟"الغبيراء ما" الراوي  "أسلم بن زيد فسألت: مالك قال"

 طالب:........
 ، ويقال لها: السكركة أيضا  بدون همزة.األسكركة، كركةس  األ  ال، 

يساكر، فاإذا كاان يساكر فهاو خمار، ساواء   راب يتخذه الحبش من الدذرة يسدكر""قال أبو عبيد: هي ضرب من الش
سمي بهذا االسم أو بغيره، وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرة، ويسمونها بغير اسمها، اآلن يسمونها 

ولهااذا جاااء  مشااروبات روحيااة، ويتااداولونها فااي بعااض بااالد المساالمين ماان غياار نكياار، نسااأل هللا السااالمة والعافيااة،
 في الخمر عشرة. -عليه الصالة والسالم-التحذير والوعيد الشديد، ولعن النبي 

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
 نعم؟ (("اآلخرة في حرمها منها يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب من)) :قال -وسلم
 ........طالب:

يعني فيها طعم، أقل شيء أن فيها لذة، أقل األحوال أن فيها لذة كما هاي، أن الخمار فيهاا مناافع، نعام فياه مناافع 
 دنيوية، لكن شرها وضررها أعظم.

 طالب:........
 عم؟إيش معنى التوبة؟ إذا تركها نادما  على ذلك، عازما  على عدم العود إليها، وأقلع عن ذلك هذه هي التوبة، ن

 طالب:........
 األطياب، كل ما يسكر حكمه حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر.

 نعم؟ ))من شرب الخمر في الدنيا((يقول: 
 طالب:........

ال، هاااذه الاااذرة، الغبياااراء الاااذرة، وأماااا الشاااعير فهاااو شاااراب الشاااعير، أو نبياااذ الشاااعير، يسااامونه فاااي العااارف أو فاااي 
 االستعمال الحالي البيرة.

 الب:........ط
 وين؟



 طالب:........
 .-إن شاء هللا-إذا كان ما فيها أدنى نسبة من المسكر ما فيها إشكال 

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
إن شااء -ال، هذه اللي ما نص عليه، ال سيما وأنه عارف بالعاادة المطاردة أناه ال يغيار وال يساكر، ماا فاي إشاكال 

 .-هللا
الجازاء مان جانس العمال، كماا أن مان  ر في الدنيا ثم لدم يتدب منهدا حرمهدا فدي اآلخدرة(())من شرب الخميقول: 

ساامع الغناااء فااي الاادنيا حاارم سااماع غناااء الحااور العااين يااوم القيامااة، فااالجزاء ماان جاانس العماال، فعلااى اإلنسااان أن 
 يتوب، من تلبس بمخالفة عليه أن يتوب.

 طالب:........
 نعم؟ 

 طالب:........
 أيهم؟

 .......طالب:.
 ما هو في مسلم، في الصحيحين، في الصحيحين.

 طالب:........
 ال، ال، مالك عن نافع عن ابن عمر، في الصحيحين الحديث ما في إشكال، نعم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 الخمر تحريم جامع :باب

 مدن يعصدر اعمد عبداس بدن هللا عبد سأل أنه المصري  وعلة ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
- هللا رسدول لده فقدال ،خمدر راويدة -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا لرسدول رجدل أهدى :عباس ابن فقال ،العنب
-رسدول هللا  لده فقدال، جنبده إلدى رجدل فسداره ،ال :قدال ؟((حرمهدا هللا أن علمت أما)) :-وسلم عليه هللا صلى
 :-وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول له فقال ،ايبيعه أن أمرته :فقال ؟((ساررته بم)) :-وسلم عليه هللا صلى
 .فيهما ما ذهب حتى المزادتين الرجل ففتح ((بيعها حرم شربها حرم الذي إن))

 كندت: قدال أنده -رضي هللا عنده- مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 ،آت فجداءهم :قدال ،وتمدر فضديخ مدن شدرابا   كعدب بدن وأبدي األنصداري  طلحدة وأبدا الجدراح بدن عبيدة أبا أسقي
 لندا مهدراس إلدى فقمدت :قدال ،فاكسدرها الجدرار هذه إلى قم أنس يا :طلحة أبو فقال، حرمت قد الخمر إن :فقال

 .تكسرت حتى بأسفله فضربتها
 لبيدد بدن محمدود عدن أخبدره أنده معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد عن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني

 إال يصدلحنا ال :وقالوا ،وثقلها األر  وباء الشام أهل إليه شكا الشام قدم حين الخطاب بن عمر أن األنصاري 



 أن لدك هدل :األر  أهدل مدن رجدل فقدال ،العسدل يصدلحنا ال :قالوا ،العسل هذا اشربوا :عمر فقال ،الشراب هذا
 بده فدأتوا ،الثلدث وبقدي ،الثلثدان منده بذهد حتدى فطبخدوه ،نعدم :قدال ؟يسدكر ال شديئا   الشراب هذا من لك نجعل
 عمر فأمرهم ،اإلبل طالء مثل هذا ،الطالء هذا :فقال ،يتمط  فتبعها يده رفع ثم ،إصبعه عمر فيه فأدخل عمر
 شدديئا   لهددم أحددل ال إنددي اللهددم ،وهللا كددال :عمددر فقددال ،وهللا أحللتهددا :الصددامت بددن عبددادة لدده فقددال، يشددربوه أن

 .لهم أحللته شيئا   عليهم أحرم وال ،عليهم حرمته
 أبدا يدا :لده قدالوا العدراق أهل من رجاال   أن -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني

 هللا أشدهد إندي :عمدر بدن هللا عبدد فقدال ،فنبيعهدا خمدرا   فنعصدره والعندب النخدل ثمدر مدن نبتداع إندا الرحمن عبد
 تشدربوها وال ،تعصروها وال تبتاعوها وال تبيعوها أن آمركم ال أني نسواإل  الجن من سمع ومن ومالئكته عليكم
 .الشيطان عمل من رجس فإنها ،تسقوها وال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 الخمر تحريم جامع :باب
 مدن يعصدر عمدا عباس بن هللا عبد سأل أنه المصري  وعلة ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني"

ذا تخمار، يعناي النبياذ المتخاذ ع "العنب ما يعصر من العنب، وعصير العناب إذا أساكر هاذا هاو المجماع علياه، وا 
ماان العنااب إذا اشااتد هااذا مجمااع عليااه، إنمااا الااذي يبيحااه الحنفيااة مااا كااان ماان غياار العنااب، وينااازعون فااي إطااالق 

فحقيقاة الخمار ماا يتخاذ مان الخمر على ما يسكر من غير العنب، نعم يقولون: حرام، ومسكر، لكن لايس بخمار، 
عصير العنب عند الحنفية، وعند الجمهور كل ما أسكر فهو خمر، من أي مادة كان، وكما جاء فاي الحاديث أن 

 الخمرة حرمت وسميت خمرا ، وليس في المدينة عنب، إنما فيها التمر.
ة: هااي الماازادة الكبياارة، الراوياا "خمددر راويددة -وسددلم عليدده هللا صددلى- هللا لرسددول رجددل أهدددى :عبدداس ابددن فقددال"

"فقال له رسول ألنه يتروى بها الماء، ينقل بها المااء  "-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول له فقال" القربة الكبيرة
يعني الرجال ماا بلغاه تحاريم الخمار، ولاذلك  "ال :قال ؟((حرمها هللا أن علمت أما)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

-وسلم عليه هللا صلى-رسول هللا  له فقال، جنبه إلى رجل فساره "قال: ال، -يه وسلمصلى هللا عل-أهداه للنبي 
- هللا رسدول لده فقدال" وهاذا ال يادري أن هللا إذا حارم شايئا  حارم ثمناه "يبيعهدا أن أمرته :فقال ؟((ساررته بم)) :

ه ال يجوز بيعه، فإذا عرف فالذي ال يجوز استعمال (("بيعها حرم شربها حرم الذي إن)) :-وسلم عليه هللا صلى
ال ما يجوز؟ ال يجوز؛ ألناه  الصائغ أن هذا الرجل الذي يريد شراء خاتم إنما يشتريه لالستعمال يجوز أن يبيعه وا 

 حرام.
 طالب: ولو كان غير مسلم؟

أن ولو كان غير مسالم، ولاو قاال: إنهاا لهام فاي الادنيا؛ ألنهام مخااطبون فاي الفاروع، لكانهم يساتحلونها، إذا عارف 
هااذا الرجاال يريااد أن يشااتري هااذا المحاارم لالسااتعمال ال يجااوز أن يتعاااون معااه بحااال، إذا أراد أن يسااتأجر المحاال 

ال يجااوز أن يااؤجر عليااه؛ ألن هااذا هااو التعاااون علااى اإلثاام  -جاال وعااال-ليبيااع فيااه، أو يسااتعمل فيااه مااا حاارم هللا 
 والعدوان، نعم؟
 طالب:........



إذا غلااب علااى ظنااه أنااه يسااتعمله إذا سااأله وقااال: ال، يريااد أن يفعاال بااه كااذا أو المسااألة مسااألة غلبااة ظاان، يعنااي 
 يلبسه نساءه أو ما أشبه ذلك ال بأس، أما إذا غلب على ظنه أنه ال يستعمله ال يحتاج سؤال.

 حتدى المدزادتين الرجدل ففدتح ))إن الذي حرم شربها حدرم بيعهدا((: -صلى هللا عليه وسلم-"فقال له رسول هللا 
ولما حرمت الخمر كسرت الدنان، وشقت األسقية، وسال الخمر في ساكك المديناة، ويساتدل بهاذا  "فيهما ما ذهب

فهااذا منااه، ولااو كاناات  ))اتقااوا المالعاان((ماان يقااول بطهااارة الخماار؛ ألن إلقاااء النجاسااات فااي طاارق الناااس محاارم، 
ارتهاا، لكان القاول باالتنجيس هاو قاول نجسة ما أراقوها في الشوارع، فاي ساكك المديناة، يساتدل بهاذا مان يقاول بطه

ن كااان الاادليل ال ياانهض، لكاان مااع ذلااك ال شااك أن مثاال هااذا  عامااة أهاال العلاام، حتااى أنااه نقاال عليااه اإلجماااع، وا 
اإلطبااااق واالتفااااق مااان أهااال العلااام ياااورث عناااد طالاااب العلااام وقفاااة، ويهااااب مثااال هاااذا الكاااالم، ال نقاااول مثلماااا يقاااول 

إلجماااع التااي يااذكرها أهاال العلاام تجعاال طالااب العلاام ال يهاااب اإلجماااع، ال، : إن دعاااوى ا-رحمااه هللا-الشااوكاني 
على طالب العلم أن يهاب اإلجماع، يعني ولو تخلف، لو خرق، لو وجد مخالف من نزر يساير، ال باد أن يهااب 
اإلجماااع، يعنااي وعلااى اإلنسااان أن يااتهم نفسااه، يعنااي فاارق بااين دلياال وجااودي ودلياال عاادمي، يعنااي طالااب العلاام 

بغي أن يكاون ماع الادليل يادور حيثماا دار، فاإذا وجاد الادليل يتمساك باه حتاى يجاد ماا يخالفاه ويعارضاه مماا هاو ين
 أقوى منه، لكن إذا عدم الدليل ووجد قول ألهل العلم قوي في المسألة وتواطئوا عليه، يتهم نفسه.

 طالب:........
هم؟ ما عندهم دليال؟ ال، اإلنساان فاي الادليل العادمي إيه في حالة، على حد علمنا، لكن أين األئمة األربعة وأتباع

يتهم نفسه، لكن في دليال وجاودي، وجادنا عناد أباي حنيفاة القاول بكاذا، ووجادنا عناد الثالثاة قاول يخاالف عناد أباي 
حنيفة دليل نقول بالدليل يا أخي؛ ألناه دليال وجاودي باين أيادينا، أماا الادليل العادمي ال يمناع أن ناتهم أنفسانا بعادم 

 قوف عليه.الو 
 طالب:........

 على كالمه عينية نعم، يعني ال يمكن تطهيره إال باالستحالة والتغير، إذا تخلل، نعم؟
 طالب:........

 ويش هو؟
 طالب:........

 كذلك الدم أيضا  نقل عليه اإلجماع.
 طالب:........

 مثل؟
 طالب:........

صاالى وجرحااه يثعااب، هااذا مثاال ماان حدثااه  - عنااهرضااي هللا-نعاام، ويااش فيااه؟ هاام أقااوى مااا يسااتدلون بااه أن عماار 
 دائم...، بيقف؟ مثل المستحاضة، يبي يصلي على حسب حاله.

 نعم؟ "وحدثني عن مالك"قال: 
 طالب: أحسن هللا إليك: أال يقال قوله...... من إراقة الخمر امتثاال  وليس.....



المتثاال ال يكااون بارتكااب محظااور، إال أناه قااد هاو ماا فااي شاك أن هااذه مباادرة، مبااادرة إلاى االمتثااال، لكان أيضااا  ا
يغلب اإلنسان ومان مبادرتاه وشادة امتثالاه أناه يخفاى علياه األمار األخار، لكان ينباه علياه، علاى كال حاال المساألة 

 معروفة عند أهل العلم، ومن أرادها موجودة في مظانها.
 أبدا أسدقي كندت: قدال أنده مالدك بدن أندس عدن طلحدة أبدي بدن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 
ن كان العقل  "الجراح بن عبيدة يعني هل يالم من شرب قبل التحريم؟ ما يالم، ما يالم من شرب قبل التحريم، وا 

يأبى هذا، يعني كون اإلنسان يخرج مما شرفه هللا به، وميزه على سائر المخلوقات وهو العقل إلى ضاده، ال شاك 
النااس يتعااطون أشاياء توارثوهاا مان غيار نظار وال روياة، وقاد يكاون فيهاا شايء مماا أنه بالنسبة للعقل ملاوم، لكان 

 يدعو إليها من لذة وشبهها، هللا أعلم، المقصود أن مثل هذا ال يالم عليه ما دام قبل التحريم.
ء، خياار األماة بعاد نبيهاا، وبعاد الخلفاا "كعدب بدن وأبدي األنصداري  طلحدة وأبدا الجدراح بدن عبيددة أبدا أسدقي"كنت 

 قدم أندس يدا :طلحدة أبدو فقدال، حرمدت قدد الخمدر إن :فقدال آت فجاءهم ،وتمر فضيخ من شرابا   "وأبي بن كعب
مبادرة في االمتثال، يعني فرق بين امتثال وامتثال، يعني لو غيرهم وبين أيديهم الشراب  "فاكسرها الجرار هذه إلى

ماا يكاون، ال، ال  -إن شااء هللا-ونكمال ونساأل بعاد  قالوا: هذا ال بد نتأكد، وهذا ماال، ونهاى عان إضااعة الماال،
براهيم  لما أمر بذبح ابنه تله للجبين،  -عليه السالم-ما يمكن، االمتثال ال بد أن يؤخذ الكتاب بقوة، يؤخذ بقوة، وا 

 ما في خيرة، وهللا المستعان.
المهاراس هاو  "تكسدرت حتدى هبأسدفل فضدربتها لندا مهراس إلى فقمت :قال ،فاكسرها الجرار هذه إلى قم أنس يا"

ال جااريش؟ جااريش نعاام؛ ألن  ال طحينااا ؟ دقيااق وا  الااذي يهاارس بااه الحااب، ياادق فيااه الحااب ويكساار ليكااون جريشااا  وا 
 الطحين لما يكون بالرحاء، والجريش يكون بالمهراس.

 نبد محمدود عن أخبره أنه معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد عن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني"قاال: 
، األرض وبااء "وثقلهدا األر  وبداء الشدام أهدل إليده شدكا الشدام قددم حدين الخطاب بن عمر أن األنصاري  لبيد

 الوباااء: هااو الماارض الااذي ينتشاار فااي الجااو، ويتااأثر بااه الناااس، وثقلهااا، الوباااء يااورث الثقاال بااال شااك، ثقاال الباادن
 "اشدربوا هدذا العسدل،الاذي فياه شافاء للنااس  "العسدل هدذا اشدربوا :عمر فقال، الشراب هذا إال يصلحنا ال :وقالوا"

 الشدراب هدذا من لك نجعل أن لك هل" يعني من أهل الشاام "األر  أهل من رجل فقال ،العسل يصلحنا ال :قالوا
 الثلثدان منده ذهدب حتدى فطبخدوه ،نعدم :قدال "ال يسدكر،الشراب المشار إليه هو الذي يأتي ذكاره  ؟"يسكر ال شيئا  
"حتددى ذهددب مندده الثلثددان وبقددي أن الطباايخ إذا وضاع علااى النااار نعام يتبخاار مااؤه، ثاام يغلااظ معلااوم  "الثلددث وبقدي
ياتمطط يعناي يتمادد، تبعاه وصاار  "يدتمط  فتبعهدا يدده رفدع ثدم ،إصدبعه عمدر فيده فأدخل ،عمر به فأتوا الثلث،

تطلاى باه اإلبال مان يعناي الاذي  "اإلبدل طالء مثل هذا ،الطالء هذا :فقال "يتمط ،متصال  من إصبعه إلى اإلناء 
 أحللتهدا :الصامت بن عبادة له فقال، يشربوه أن عمر فأمرهم "هذا مثل طالء اإلبل،القطران إذا أصابها الجرب 

 ،وهللا كدال :عمدر فقدال" ما دام أمرهم أن يشربوه مفاده أنهاا حاالل، ولاو كانات حراماا  ماا أمارهم أن يشاربوها، "وهللا
يعناي كاالم عباادة أوجاد فاي نفاس  "لهدم أحللتده شديئا   علديهم أحدرم وال ،عليهم حرمته شيئا   لهم أحل ال إني اللهم
توقف، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ال سيما طالب العلم إذا أفتى بشايء، ثام قيال لاه أو  -رضي هللا عنه-عمر 

ن أورد عليه ما يقتضي الرجوع يرجع.  أورد عليه ما يجعله يتوقف يتوقف، وا 



يعني شأنكم  "لهم أحللته شيئا   عليهم أحرم وال ،عليهم حرمته شيئا   لهم أحل ال إني اللهم ،وهللا كال"فقال عمر: 
 به، افعلوا به ما شئتم، اصنعوا ما كنتم تصنعون، ما دام ال يسكر، لكنه لم يصرح بإباحته لهم.

 طالب:........
ا حاالل، فقاال لاه عباادة ابان الصاامت: قال: أحللتها وهللا، فأمرهم عمر أن يشربوها، مقتضى أمره أن يشربوها أنها

 أحللتها وهللا.
 طالب:........
 وال، علاايهم حرمتاه شايئا   لهاام أحال ال إناي اللهاام، علايهم حرمتاه شايئا   لهاام أحال ال إناي اللهاام ،وهللا كاالفقاال عمار: 

 .لهم أحللته شيئا   عليهم أحرم
صل، فقال: رجل: أحارام هاي ياا رساول هللا؟ قاال: لما نهى عن الثوم والب -عليه الصالة والسالم-مثلما قيل للنبي 

ن كان  أنا ال أحرم ما أحل هللا، لكن قد يقتضي أو ألمر من األمور يمنع اإلنسان من شرب شيء، أو من أكله وا 
حالال  في األصل، والعكس تبعاا  للمصاالح والمفاساد المترتباة علياه، فقاد يمناع بعاض النااس مان شارب اللابن؛ ألناه 

جود عند بعض الناس، بعض الناس يمنع من التمر، وهو حالل ما أحد يستطيع يقول: إن التمر يضر بمعدته مو 
حرام، يمنع من الرز، يمنع من الخبز، يمنع من شيء يضره، هو بعينه هو، ويبقاى هاو حاالل، ومثال هاذا إذا ماا 

 دام ال يسكر، فاألصل أنه حالل.
 طالب:........

 إيه.
 طالب:........

، ما رد عليهم؛ ألنهم جربوه وما استفادوا منه؛ ألن العسل، العسل فيه شفاء بال شك، فياه شافاء، ما رد عليه عمر
وفيه شفاء من وجع البطن على وجه الخصوص الذي ورد فيه النص، لكان هال يلازم أن يكاون فياه شافاء مان كال 

 شيء؟ ما يلزم.
 طالب:........

 هو الطالء.
 طالب:........

 هذا الشراب يعنون الطالء.ال، ال هو الطالء، إال 
 طالب:........

 أال نجعل لك من هذا الشراب شيئا  ال يسكر؟ قال: نعم، ما هو الشراب الذي ال يسكر؟
 طالب:........

 بعد الطبخ، فهذا هو الذي عليه اإلشارة، نعم؟
 طالب:........

ال؟   نعم، يعني مركز؟ جاف وا 
 طالب:........



 مه. إيه علشان، من أجل أن يقل حج
 طالب:........

إيه مان أجال أن يقال حجماه، يعناي لاو عناد االساتعمال يضااف إلياه أضاعافه مان المااء، لاو أضايف فاي بلاده بادل 
 البرميل يصير عشرة براميل.

 طالب:........
إيااه هااذا الكااالم، المقصااود أنااه ليقاال حجمااه، وال يتااأثر باانقص الماااء وزيادتااه، هااو مااا يتااأثر، مثاال الطااالء، هااذا لمااا 

 ب ثلثا الماء ما تأثر.ذه
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

 ال، هم قالوا: إنه ما يسكر، شيئا  ال يسكر، خبرهم، خبر ثقات، فيهم عبادة بن الصامت خيار الناس.
 طالب:........

ال شيء؟ من باب االختبار.  ال خفيف وا   ال، قبل خبرهم، إيه بس يبي يختبر هل هو غليظ وا 
 طالب:........

 ال، ال، المهم ثم ليقرنه بطالء اإلبل.
 الدرحمن عبدد أبدا يدا :لده قالوا العراق أهل من رجاال   أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
فيه شخص كبير السن في سوق التمر أثنى على شخص  "فنبيعها خمرا   فنعصره والعنب النخل ثمر من نبتاع إنا

قااال: إن ذاك الشااخص وهااو مااا عليااه آثااار الصااالح ساامح فااي بيعااه وشاارائه، يااأتي إلااي ثناااء  زائاادا  فااي مجلااس، و 
 ويشتري ما يتبقى عندي من التمر بما أطلبه من دراهم، هو يبقى عنده التمر الذي ما عاد يجي له إال...

 طالب:........
: يااا اباان الحااالل ذاك ال، مااا هااو بحشااف، ليتااه حشااف، اللااي مااا بقااي عليااه إال ربااع درجااة ويصااير خماارا ، فقياال لااه

 يستعمله خمر، كبير سن ما يدري عن شيء هذا، وهو بالفعل لما تتبع وجد هكذا.
 إندي، فقدال عبدد هللا بدن عمدر: فنبيعهدا خمرا   فنعصره والعنب النخل ثمر من نبتاع إنا الرحمن عبد أبا يا" يقول:
 تعصدروها وال ،تبتاعوهدا وال تبيعوهدا نأ آمدركم ال أندي واإلندس الجدن مدن سمع ومن ومالئكته عليكم هللا أشهد
هال يكفاي أن يقاول: ال آماركم؟ بال ال باد أن ينهااهم،  "الشديطان عمدل مدن رجدس فإنهدا ،تسقوها وال تشربوها وال

 نعم؟
 طالب:........

 ويش هو؟
 طالب:........

"فإنهددا رجددس مددن ال بااد منااه، ال يكفااي عاادم األماار، يعنااي هااذا األساالوب ضااعيف بالنساابة لهااذا األماار، لكاان قولااه: 
 يبين المراد، وأنها محرمة، وأن بيعها وشراءها وعصرها وشربها كله محرم، وهللا أعلم. عمل الشيطان" 



 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1كتاب العقول ) –الموطأ شرح: 

باب: و  - المجنون  وجناية قبلت إذا العمد دية في جاء ما :بابو  - الدية في العمل :بابو  -لعقول باب: ذكر ا
 .القتل في الخطأ ديةما جاء 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وب ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب: العقول

 باب: ذكر العقول
 الذي الكتاب في أن أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 األنف وفي ،اإلبل من مائة النفس في أن :العقول في حزم بن لعمرو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كتبه
 ...ىأوع إذا

 أوعي، أوعي.
 أحسن هللا إليك.

 أوعي يعني استوعب.
 وفي ،الدية ثلث المأمومة وفي ،اإلبل من مائة جدعا   يأوع إذا األنف وفي ،اإلبل من مائة النفس في أن

 عشر هنالك مما أصبع كل وفي ،خمسون  الرجل وفي ،خمسون  اليد وفي ،خمسون  العين وفي ،لهامث الجائفة
 .خمس الموضحة وفي ،خمس السن وفي ،اإلبل من

بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

بدأ كعادته في الكتب بالبسملة كما هو شأن األئمة كالبخاري وغيره، إال أن البخاري أحيانا  يقدم البسملة على 
بسم هللا الرحمن الرحيم، ووجه هذا عند بعض أهل  ،وأحيانا  يؤخرها عن الكتاب، فيقول: كتاب العقول ،الكتاب

لبداءة بها هي األصل، وتأخيرها عن الكتاب ليكون الكتاب الترجمة كاسم السورة العلم أن تقديمها هو األصل، وا
 في القرآن، وهو متقدم على البسملة، وعلى كل حال األمر سهل.



 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 كتاب: العقول

 وذكرناه. ،وعرفناه ،الكتاب تكلمنا عنه مرارا  
، والقتيل والمقتول ، فالعقل هو الديةقتيل عقال  إذا دفعت ديتهوأما العقول: فهو جمع عقل، العقل يقال: عقلت ال

}َوَمن  ، بقاتل، وهذا شأنه عظيم في الشرعالذي بسببه تجب الدية ال يخلو إما أن يكون قد قتل عن عمد بقصد
ا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم{ د   نسأل هللا العافية. [( سورة النساء75)] َيْقُتْل ُمْؤِمن ا مَُّتَعمِِ

 ،على خالف بين أهل العلم هل يعدلون إلى الدية ،وتنازلوا عن القتل ،ه القود القصاص إال إذا عفا أهل القتيلوفي
فإذا تنازلوا والحال هذه هل تجب الدية على  ،أو إذا سلم القاتل نفسه وقال: أنا ما عندي ما أدفع، خذوا واقتصوا

اله أن يكون و الواجب القصاص، ومنهم من يقول: أقل أح القاتل أو ال تجب؟ مسألة خالفية بين أهل العلم؛ ألن
ذا تنازلوا عنها  الخطأ وشبه العمد، فإذا عفي عن القتيل من القصاص فإنه ال بد من الدية إذا طلبها أهلها، وا 

لكن قصد األذى، فضرب  ،فاألمر ال يعدوهم، وأما إذا كان القتل عن عمد لكنه بغير قاتل، يعني ما قصد القتل
ح بغير قاتل ثم مات، هذا يسميه أهل العلم شبه عمد، والنوع الثالث هو القتل الخطأ، وهذا هو الذي أو جر 

يحصل كثيرا  ال يقصد القتل، ثم يحصل من غير قصد هذا خطأ، فأنواع القتل ثالثة عمد وشبه عمد والخطأ، 
ضا  فيه بالنسبة للكفارة خالف بين أهل وأي ،فالعمد فيه القصاص النفس بالنفس، أو العدول إلى الدية إذا عفا أهله

منهم من يقول: إنه أعظم من أن يكفر، فال تجب الكفارة كاليمين الغموس أعظم من أن تكفر فال يجب  ،العلم
 فيها الكفارة.

ذا عوقب القاتل خطأ من غير  ن قصد بالكفارة إضافة إلى الدية فلئومنهم من يقول: هو قتل على كل حال، وا 
 عن عمد من باب أولى، والنظر فيها ألهل العلم معروف. يعاقب القاتل

قتل شبه العمد تجب فيه الدية والكفارة عند أهل العلم، وكذلك قتل الخطأ، وفي النساء آيتين، أوالهما في قتل 
ها التنصيص على وفي لخطأواآلية في قتل ا [( سورة النساء70)] }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمن ا ِإالَّ َخَطئ ا{ الخطأ

هذا بالنسبة لقتل  [( سورة النساء92)] }َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنة  َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن{الدية والكفارة 
فالخالف  لهلكافر المعصوم الذي ال يجوز قتوأما قتل ا ،مما ال خالف فيه أنه تجب فيه الدية والكفارة ،المسلم

أ  فيه الدية بين أهل العلم في دخوله في هذه اآلية معروف؛ ألن األقسام التي ذكرت في اآلية قتل المؤمن خط
يَثاٌق{ والكفارة بال إشكال ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِِ  فيه إيش؟  ،فأيضا  دية [( سورة النساء70)] }َواِ 

 طالب:.......
فيه الكفارة  [( سورة النساء70)]َفَتْحِريُر َرَقَبٍة{ } فإيش؟ {}َفِإن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍِ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمنٌ فارة وفيه الكنعم، 
ال ما تهدر؟ اآلن األقسام الثالثة األول مؤمن بال شك، مؤمن مقتول خطأ فيه الدية  فقط وال دية له، الدية تهدر وا 

ال كافر؟ مؤمن أهله كفار بيننا وبينهم ميثاق، فهذا فيه هل هو مؤمن :والكفارة، الثاني }َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى  ؟نعم ؟وا 
 .[( سورة النساء70)] َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة{

من أهل العلم من يرى أن القسمين، القسم األول  ،هذا فيه الكفارة ،كفار ،مؤمن من قوم عدو لنا :القسم الثالث
 ،فيه الدية والكفارة، القسم الثاني والثالث في قتل الخطأ في الكافر معصوم الدم الذي ال يجوز قتله مؤمن إذا قتل



ن كان  ،هذا فيه كفارة على كل حال ،غير الحربي فإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وا 
 من قوم عدو لنا فال دية له.

هو في أصل  ؟أو تتناول المؤمن والكافر بنوعيه ،لمؤمن بأقسامه الثالثةلكن الظاهر من اآلية أنها في قتل ا
فهل  [( سورة النساء70)]}َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمن ا ِإالَّ َخَطئ ا{  نصت على......في رأس اآلية  ،اآلية

 للكافر معصوم الدم؟األقسام الثالثة الموجودة للمؤمن أو القسم األول للمؤمن والثاني والثالث 
 طالب:.......
َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة  }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمن ا ِإالَّ َخَطئ ا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمن ا َخَطئ ا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنةٍ اآلن عندنا 
}َفِإن َكاَن ِمن شكال في القسم الثاني وهو إيش؟ هذا ما فيه إشكال وال خالف، اإل [( سورة النساء70)] ِإَلى َأْهِلِه{

كن قومه كفار، فهذا ل ،أيضا  هذا ما فيه نعم إشكال؛ ألنه هو مؤمن [( سورة النساء70)] َقْوٍم َعُدوٍِ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن{
 .فيه الكفارة

يَثاٌق{القسم الثالث:  ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِِ ال كافر؟ هذا مؤمن  [( سورة النساء70)] }َواِ  هل هذا مؤمن وا 
ال ال الكفارة؟ الكفارة كافر وا  يَثاٌق{؟ التنصيص على الدية وا  ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِِ  [( سورة النساء70)] }َواِ 

والظاهر من  ؟ارة لههل فيه كفارة أو ال كف ،هذا ما فيه تنصيص على أنه مؤمن، فهذا يختلف فيه أهل العلم
أنها خاصة بقتل المؤمن، وأن فيه الكفارة على كل  -وهو المرجح عندي وقال به جمع من أهل العلم-السياق 

قتل المؤمن فيه الكفارة على كل حال، لكن إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق وهم كفار نعم يعطون ديته،  ،حال
ن كان من قوم عدوا  لنا ال يعطون دية ي  ،وكثير من أهل التفسير يقسمون  ،تقون بها علينا، وجمع من أهل العلموا 

وقتل الكافر، وكل  ،يقولون: ما نص على أنه مؤمن مؤمن، وما لم ينص عليه فكافر، واآلية فيها قتل المؤمن
 هذا عن طريق الخطأ.

 ؟نعم ،- السالمة والعافيةنسأل هللا-وليس فيها إال أنه خالد مخلد في النار  ،اآلية التي تليها في قتل العمد
 طالب:.......

الدية ال بد  ،سواء  كان كافر أو مؤمن ى أهله، وهذا يستوي فيهتسلم إلى أهله، دية مسلمة إل ،بيننا وبينهم ميثاق
في القتل األخير  ،منها، منصوص عليها، وليس االحتمال في الدية، االحتمال في الكفارة التي لم ينص عليها

 الث.في القسم الث
 طالب:.......

 ؟نعم ،يرثونه ،إيه
 طالب:.......
يَثاٌق َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى  [( سورة النساء70)] }َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه{هذا إشكال  ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِِ }َواِ 

ال كفار؟ [النساء ( سورة70)] َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنة {  األهل هؤالء مسلمون وا 
إال إذا  ،كان في القسم األول ؟ظاهر السياق على أنهم كفار؛ ألنه لو لم يكونوا كفار كانوا في القسم األول، نعم

 ؟ويرثون هذه الدية عنه، نعم ،نه كافر مثلهم: إقلنا
 طالب:.......



وا مؤمنين ما يحتاجون إلى تنصيص، فيرثونه على كل بيننا وبينهم ميثاق إذا كانما يحتاج إلى التنصيص... 
إن هذا  :وتجب الدية على كل حال كالقسم األول، لكن الكالم إذا كانوا مخالفين له في الدين، فهل نقول ،حال

إنه كافر مثلهم كما  :أو نقول ،ومعلوم أن اختالف الدين مما يمنع الميراث ؟إرث يرثون هذه الدية كسائر أمواله
إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أو  ،يقولون: فيه الدية وفيه الكفارة ؟-ولعلهم األكثر-ع من أهل العلم قال جم
 نعم؟ ؟ويش تكون إذا لم تكن على سبيل اإلرث ؟إن أخذهم الدية ال على سبيل اإلرث :نقول

 طالب:.......
، والغنم مع الغرم، وعلى كل حال كالم أهل معاوضة باعتبار أنه لو جنى لكانت عليهم الدية؛ ألنهم هم عاقلته

إن القسم الثالث  :ومنهم من قال ،تل خطأ  التفسير في اآلية كثير جدا ، ومنهم من يرى أنها خاصة بالمؤمن إذا ق  
 يتناول الكافر.

 ،وهي تعقل، فإذا سلمت وودي القتيل عقلت عند دار أهله ،ألن األصل فيها اإلبل يقولون: سميت الدية عقال  
سميت بهذا تسمية لها بالمصدر، ثم توسع في استعمال هذا اللفظ حتى شمل الديات كلها إبال  كانت أو دراهم أو ف

 فإنها تسمى دية، وتسمى أيضا  عقل. ،دنانير
 :-رحمه هللا-قال 

 باب: ذكر العقول
 ،س بين ذكر وأنثىالعقول: جمع عقل، والمراد به أيضا  الديات، ديات النفوس التي تختلف باختالف األجنا

 وديات أيضا  األعضاء. ،ومسلم وغير مسلم
أبي بكر بن - أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 

 "حزم بن عمرولجده  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن -محمد بن عمرو بن حزم
طريقة التحديث هنا أوال : أبو بكر ، حزم بن عمرول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن

ال غير صحابي؟ نعم غير صحابي، وجده عمرو بن حزم صحابي وهو  ،بن محمد بن عمرو بن حزم صحابي وا 
فهو مرسل  (أن)ويحكيها بصيغة  "في الكتاب أن" كتاب الذي كتب لجده، ولم يلق جدهيحكي ال ،يحكي القصة

قد يكون وقف على الكتاب، والكتابة ه من رواية تابعي لقصة لم يشهدها، عند أهل العلم، الحديث مرسل؛ ألن
كتب النبي ا: الكتابة والمكاتبة، وهذا منها، والمكاتبة طريق من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم الثمانية منه

مكتوب له، وليس بطرف في وال  ،ه لهذه الكتابة هو ليس بكاتبلعمرو بن حزم، فروايت -عليه الصالة والسالم-
فهو وجد في  ،نه اطلع على الكتاب قلنا: وجادة: إإذا قلنا ،إنما يروي هذه الكتابة عن طريق الوجادة الكتابة،

 بانقطاعه،إلى جده عمرو بن حزم، وال شك أن مثل هذا يحكم  -عليه الصالة والسالم-الكتاب الذي كتبه النبي 
ن كان فيه شوب اتصال ، يعني كما نجد كما يقول أهل العلم، األصل فيه االنقطاع؛ ألنه لم يلق المكتوب له وا 

أو عالم  ،أو وجدنا بخط شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ،خطه، وجدنا بخط شيخ اإلسالم بخط عالم نعرف
إال لو وجدنا بخط  ،إنما هي منقطعة ،لهاهذه وجادة، لكن ال يحكم باتصا ، ونحن ال نشك أن هذا خطهلم ندركه

وروى عنه يروي عنه هذا،  ،الشيخ يعني إذا وجد اإلنسان الواجد بخط شيخه الذي ال يشك فيه، باعتبار أنه لقيه
هذا يحكم عليه أهل العلم  ،بخطه الذي ال إشكال فيه، أما أن يروي عن شخص لم يعاصره بمجرد الوجادة



ا شوب اتصال باعتبار أن الخط ال يشك فيه، وأن اإلنسان وقف على هذا الخط كما باالنقطاع، لكن قالوا: فيه
يوجد في الكتب وفي حواشي الكتب دائما  نقف ويقف غيرنا في المخطوطات على حواشي كتبت بخط عالم من 

  .أهل العلم تنسب إليه، النسبة إليه صحيحة بحيث ال يشك في الخط، أما إذا وجد أدنى نسبة للشك فال
 طالب:.......

 يقول: وجدت بخط فالن. ،يروي بالوجادةال، 
ما يقال؛ عبد هللا بن اإلمام أحمد كثيرا  ما يقول: وجدت بخط أبي، وهو يروي عنه، وجدت بخط أبي، وهذا أولى 

، وجدت بخط أبي، وجدت بخط الشيخ فالن، وجدت بخط شيخ اإلسالم، ومعروف خطه، ألنه بيان للواقع بدقة
أو بخط والده وقل  ،ه أولى ما يقال؛ ألن فيها بيان الواقع، لكن إذا وجد بخط شيخه الذي ال يشك فيهنعم، فهذ

فأهل العلم يقررون أنه له أن يحلف  ،وما أشبه ذلك إذا كان ال يشك بخطه ،مثل هذا في الوصايا واألوقاف
ي ال يشك فيه أن له دينا  على فالن عليه؛ ألنه غلبة ظن، ويجوز الحلف على غلبة الظن، إذا وجد بخط أبيه الذ

ن كان التقليد وارد ،ابن فالن، نعم فإنه يحلف عليه بناء  على جواز الحلف على غلبة الظن تقليد  ،وهذا منه، وا 
 كما أن تقليد األصوات أيضا  موجود، لكن الكالم فيما إذا لم يساوره أدنى شك. ،الخطوط وارد

يقول:  -رحمه هللا تعالى-أنه متلقى بالقبول عند أهل العلم، وابن حجر  وعلى كل حال على أن الخبر مرسل إال
 .القبول أقوى من مجرد كثرة الطرق تلقي العلماء للخبر ب

 عرفنا وجه االنقطاع أنه يحكي قصة لم "-صلى هللا عليه وسلم-"أن في الكتاب الذي كتبه رسول هللا 
نما وقف عليها مكتوبة  الرسول يكتب  "-صلى هللا عليه وسلم-لذي كتبه رسول هللا "أن في الكتاب ايحضرها، وا 

ال ما يكتب؟  وا 
 طالب: ما يكتب.

 نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

ال ما يكتب؟  لكن الرسول يكتب وا 
 طالب: ما يكتب.

نما أمر  ،ال يكتب معروف أنه ال يكتب هذا بالنص القطعي، الرسول [( سورة العنكبوت15)] }َواَل َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك{ وا 
عليه الصالة -كما أنه ينسب إلى من باشره، واختلفوا هل كتب النبي  ،والفعل ينسب إلى من أمر به ،بالكتابة
فأخذ النبي  ،أن يمسح من محمد رسول هللا -رضي هللا عنه-ألن عليا  رفض  ؟يوم الصلح أو لم يكتب -والسالم

في الصحيح، فهل هذه كتابة أو أمر كما هنا؟ أمر عند أكثر أهل  قلم فمحاه وكتب،ال -عليه الصالة والسالم-
ن كان أبو الوليد الباجي يقول: إنه كتب بخطه، وكتابة الكلمة وا ،العلم عليه - لكلمتين ال تخرجه عن كونه أميا  وا 

 وردوا عليه بقوة وقسوة. ،بل ضلله بعض أهل العلم ،، ورد على الباجي-الصالة والسالم



 أن" يعني في الديات "العقول فيلعمرو بن حزم  -صلى هللا عليه وسلم-ب الذي كتبه رسول هللا "أن في الكتا
لعمد إذا عدل عن وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد، ومثله ا "اإلبل من مائة" يعني في قتل النفس "النفس في

 يعني استوعب كله، مسح مسحا   "جدعا   يأوع إذا األنف وفي" " كاملة مائة من اإلبلفي النفس" القود إلى الدية
يعني واحد الدية  ،دية كاملة، فاإلنسان كامل فيه الدية كاملة، وفي كل عضو منه غير متعدد "اإلبل من مائة"

كاملة، وما كان فيه منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان فيه منه ثالثة ففي كل واحد ثلث الدية 
 ة فيه عشر الدية.وهكذا، وما كان فيه منه عشر 

يتصور أن تكون الجناية على الشخص مع بقاء روحه في جسده أن يحكم له بديات، يعني لو كان القتل كامل 
كم  ،وقطع ذكره، وأنثييه ،ورجليه ،وفقأ عينيه، وقطع يديه ،وقطع أذنيه ،إزهاق للنفس دية واحدة، جدع أنفه كامال  

 من ديات؟؟ كمن نعم ،نعم؟ وخلع أسنانه ؟من دية هذه
 طالب: ثمان.

 ثمان، لو قال قائل: هل في هذا تسويغ للقاتل أن يجهز عليه؛ ألنه بدال  من أن يدفع ثمان ديات دية واحدة؟
 طالب:.......

دية كاملة، اليد الواحدة كم فيها؟  ،ا  كم فيه؟ مائة من اإلبلعال يجوز، نعم عندك اآلن األنف إذا أوعي جد
وهكذا، إذا  ة نصف الدية، وفي كل شيء منه شيئان نصف الدية، وثالثة ثلث الديةنصف الدية، العين الواحد

 .اجتمعت تجمع الديات
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

نصف الدية، في العينين؟ دية، يجتمع ثمان ديات، وقد حصلت،  ؟في كل حاسة من الحواس دية، لكن في العين
وتلف بعض  ،فتعطلت منه حواسه ،ص معروف اعتدي عليه فضربشخ ،حكم بها، حكم بها ثمان ديات معروفة

 حكم له بديات.و أطرافه 
نسأل هللا السالمة - ا  أوال : ال يسوغ لإلنسان أن يجهز على مثل هذا، فإن قتله بعد ذلك كله صار قتله عمد

ة، وعايش على ما دامت الروح في الجسد، وهو إنسان كامل الحقوق، ومثل هذا لو كان في العناي ،-والعافية
ال بد من التسليم، نعم يوجد في األنظمة الوضعية أنه مع  ،قتله قتل عمد، وهذا شرع ،وروحه في جسده ،األجهزة

ذلك ينفق عليه حتى يموت، وهذا يدعوهم إلى اإلجهاز عليه، المسألة ما تنتهي، يدعوهم إلى اإلجهاز عليه، 
 لشرع، وهناك مسائل ال يملك المسلمل شيء له حكمه في ايتخلص من اإلنفاق عليه إلى أن يموت، فمثل هذا ك

كما قيل في قطع اليد في السرقة، ربع دينار تقطع بها اليد، ثالثة دراهم أترجة قيمتها ثالثة  ،إال أن يرضى ويسلم
 ، وديتها كم؟-رضي هللا عنه-في عهد عثمان ....  ،دراهم قطعت بها اليد

 طالب: خمسون.



التافه؛ ألن اليد ال تقطع في  :مسمائة دينار، ومع ذلك تقطع بهذا المبلغ اليسير، ال نقولخمسين من اإلبل، أو خ
ذا  الشيء التافه كما قالت عائشة، الشيء اليسير، ثالثة دراهم، ومع ذلك هذا كله شرع علينا أن نرضى ونسلم، وا 

 خانت هانت. تصورنا المعنى وجدناه عين الحكمة؛ ألنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما
ال مائة ؟ إيش عندكم؟ األولى  "أن في النفس مائة من اإلبل، وفي األنف إذا أوعي جذعا  مائة من اإلبل" مائة  وا 

ال ما يجوز؟ ؟والثانية مائة  كذا عندكم ،مائة    يجوز وا 
، خمسون  اليد وفي خمسين، :ما قال "خمسون  العين وفي ،مثلها الجائفة وفي أو ثلَث، ثلثُ  المأمومة وفي"

بالرفع  (إن)مرفوعا ، العطف على معمول  (إن)وفي كل أصبع، يجوز الرفع على معمول  ،وهكذا في الرجل
 فال يجوز. تستوفي خبرها، أما إذا لم تستوف شريطة أن

، أما إذا لم تستوفال بد أن تستوفي الجملة،  "إن في النفس وفي األنف إذا أوعي جدعا  مائة  من اإلبل"يقول: 
 .ي ركنيها المبتدأ والخبر، االسم والخبر فإنه ال يجوزتستوف

 وجاااااااااااااائز  رفعاااااااااااااك معطوفاااااااااااااا  علاااااااااااااى
 معماااااااااااااول )إن( بعاااااااااااااد أن تساااااااااااااتكمال   ج

 ج

 يعني إذا استكملت الخبر ال بأس.
"وفي المأمومة  أو مائة  من اإلبل من اإلبل" "أن في النفس مائة من اإلبل، وفي األنف إذا أوعي جذعا  مائةٌ 

ثلث فيها  ،وتقصده ، وتؤم الدماغتخترق الجلد واللحم والعظم ..،مومة: هي الشجة التي تصل إلىالمأ ثلث الدية"
"وفي الجائفة مثلها، وفي العين  ، تخترق البدن فتصل إلى الجوفما يصل إلى الجوف "وفي الجائفة" الدية

من العادة وجد  -ل وعالج-نصف الدية؛ ألن في البدن كم؟ عينين، لو إنسان على غير ما أجرى هللا  خمسون"
هل تؤثر في الحكم أو ما  ،أو أصابع زائدة ،أو يد ثالثة ،أو أنفين ،له ثالث عيون مثال   ،له أكثر من عضو

 تؤثر؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 .حكومة، يعني ما يأخذ حكم األصليال حكم له إنما فيه 
 "اإلبل من عشر هنالك مما أصبع كل وفي ،ن خمسو الرجل وفي"وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، 

خمس، كم عدد األسنان لنقسم  "خمس السن وفي"عشرة أصابع، لكل واحد عشر الدية  يعني ألن في اليدين
 كم؟ ؟عليها الدية

 طالب:.......
اآلن التقدير خمس على أساس أن في الفم عشرين، ولعل هذا هو المتوسط؛ ألن الناس متفاوتون في عدد 

منهم من يصل إلى الثالثين، ومنهم من يقنص عن ذلك، والكل يتفقون على أن فيهم  ،ان، الناس يتفاوتون األسن
 عشرون سنا .

 هي ما يوضح العظم، نعم. الموضحة "خمس الموضحة وفي"
 سم.



 أحسن هللا إليك.
 الدية في العمل :باب

 ،دينار ألف الذهب أهل على فجعلها ى القر  أهل على الدية قوم الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالكعن  حدثني
 .درهم ألف عشر اثني الورق  أهل وعلى
 .العراق أهل الورق  وأهل ،مصر وأهل الشام أهل الذهب فأهل: -رحمه هللا- مالك قال

 .سنين أربع أو سنين ثالث في تقطع الدية أن سمع أنه مالك عن يحيى وحدثني
 .ذلك في ليإ سمعت ما أحب والثالث: -رحمه هللا- مالك قال
 أهل من وال ،اإلبل الدية في القرى  أهل من يقبل ال أنه عندنا عليه المجتمع األمر :-رحمه هللا- مالك قال

 .الذهب الورق  أهل من وال ،الورق  الذهب أهل من وال ،الورق  وال الذهب العمود
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 الدية في العمل :باب

"قوم هذا بالغ، وهو موصول  "القرى  أهل على الدية قوم الخطاب بن مرع أن بلغه أنه مالك حدثني"قال: 
 الشرح؟ ؟كمموصول من طريق ويش الشرح مع الدية على أهل العراق"

 طالب:.......
 ويش يقول عندك؟ ؟، ما هو بهذا المرتب هذا....الزرقاني انقطع نفسه انتهى

 طالب:.......
ال اثنين؟ اثنين، فهذا يكون معضل، لكن البالغ ال إيه في غير الموطئات يذكر هذا، نعم بينه  وبين مالك واحد وا 

بد له من مبلغ، فهل ذكر في روايات أخرى من روايات الموطأ؟ على كل حال مقتضاه معمول به عند أهل 
ر العلم، يعني تقويم الدية األصل فيها أنها مائة من اإلبل، وتقويم المائة في عهد عمر بألف دينار أو اثني عش

ألف من الفضة ما فيه إشكال، باعتبار أن كل واحدة من اإلبل عشرة دنانير، ماشية، لكن اآلن كم تقوم اإلبل؟ 
المتوسط ألفين؟ المائة بمائتي ألف، كان التقويم بأقل من ذلك، كان بستة عشر ألف، ثم أربعة وعشرين  :إذا قلنا
عشرين، وعلى كل حال هذا ال إشكال فيه، ألف مائة و  ؟، نعم واآلن أظن مائة وعشرينألف ثم مائة ،ألف

قد يحتاج إلى رفعها؛ ألن األصل في وقت التقويم ماشي، و  ...، الواحد من اإلبل بألف ومائتينومائتين من اإلبل
ي الديات اإلبل، لكن لو جئنا إلى ألف دينار، الدينار قيمته ثالثمائة ريال من الذهب، الدية على هذا ثالثمائة ف

ن ما دام ألف دينار يمكن أن تقوم الدية بثالثمائة ألف ريال، أو نعود على األصل الذي هو : إنقول ألف، فهل
 نعود إلى األصل، ما نقوم على فرع. اإلبل؟ نعم 

قوم الدية على أهل القرى، من وين يجيبون اإلبل؟ ما  -رضي هللا عنه-على كل حال عمر بن الخطاب 
 الورق  أهل وعلى ،دينار ألف الذهب أهل على فجعلها"لكلفوا ما يشق عليهم  ع هذه اإلبللو كلفوا بجم ،عندهم
تعادل ربع دينار، إذا   التقويم هذا مناسب جدا  بين الذهب والفضة؛ ألن كل ثالثة دراهم "درهم ألف عشر اثني

  ."درهم ألف عشر اثني الورق  أهل وعلى" ، ألف دينار اثني عشر ألف درهماثني عشر درهمالدينار 
 . "العراق أهل الورق  وأهل ،مصر وأهل الشام أهل الذهب فأهل: مالك قال"



 ..على محمد. اللهم صل
وأما تقويمها وتقديرها بما تقابله وتساويه من العمالت  ،على كل حال كون الدية مائة من اإلبل هذا نص

 المختلفة في البلدان واألوقات واألزمان هذه مسائل اجتهادية.
يعني تنجم، كل سنة ثلث  "أربع أو سنين ثالث في تقطع الدية أن سمع أنه مالك عن يحيى وحدثني"قال: 

 الدية، أو ربع الدية على السنين.
الثالث عند مالك أرجح من األربع؛ ألن إلزام  "ذلك في إلي سمعت ما أحب والثالث: -رحمه هللا- مالك قال"

يِن ِمْن َحَرٍج{ ليهوقت واحد يشق عأو عاقلة الجاني بدفعها في  ،الجاني ( سورة 95)] }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِِ
لكان إثمه مرفوعا ، ومع ذلك هو  -جل وعال-وهو لم يقصد القتل، ما قصد القتل، ولو كان في حق هللا  [الحاج

ال في حق آدمي اإلثم مرفوع، لكن إلزامه بالدية والكفارة من باب ربط السبب بالمسبب، فهو حكم وضعي و  ا 
حكمه حكم قتل  ،ن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ: إتكليفي؟ وضعي ال تكليفي، ولذا يقول أهل العلم

 الخطأ من البالغ، ولو كان متعمدا ؛ ألن اإلثم مرفوع عنه، فهو كالجاني الكبير إذا أخطأ فقتل.
 الدية في القرى  أهل منال يقبل  "أنهيعني المتفق عليه عندهم في بلدهم  "قال مالك: المجتمع عليه عندنا"

باعتبار أنه واحد من الخلفاء الراشدين الذين  ،ألن عمر لما حددها بالدراهم والدنانير صار حكمه ملزما   "اإلبل
))اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر(( ))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أمرنا باالقتداء بهم 

 رى أن حكم عمر ملزم.فكأنه ي من بعدي((
الذين هم أهل البادية، يعني العمود عمود البيت  "العمود أهل من وال ،اإلبل الدية في القرى  أهل من"أنه ال يقبل 

نما يقبل منهم اإلبلالورق  وال الذهب وما أشبه ذلك ال يقبل منهم ،بيت الشعر أو الخيمة "وال من أهل العمود  ، وا 
كما أنه ال يقبل من  ،ن أهل مصر والشام الفضةا يقبل ميعني م "الورق  الذهب أهل من وال الذهب والورق،

تباعهالذهب أهل الورق   ،ال يقبل من أهل العراق الذهب باعتبار أن هذا نص ملزم توقيفي، أمرنا باالقتداء به وا 
 ، نعم.-رضي هللا تعالى عنه-وهو عمر  ،أعني من قام بالمعادلة

 أحسن هللا إليك.
 المجنون  وجناية قبلت إذا العمد دية في اءج ما :باب

 ،مخا  بنت وعشرون  خمس قبلت إذا العمد دية في :يقول كان شهاب ابن أن مالك عن يحيى حدثني
 .جذعة وعشرون  وخمس ،حقة وعشرون  وخمس ،لبون  بنت وعشرون  وخمس
 بمجنون  أتي أنه: نسفيا أبي بن معاوية إلى كتب الحكم بن مروان أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 .قود مجنون  على ليس فإنه ،منه تقد وال اعقله أن :معاوية إليه فكتب رجال   قتل
 الصغير وعلى ،يقتل أن الكبير على نإ :عمدا   جميعا   رجال   قتال إذا والصغير الكبير في -رحمه هللا- مالك قال

 .الدية نصف
 .قيمته نصف الحر على ويكون  ،العبد فيقتل ،بدالع يقتالن والعبد الحر وكذلك: -رحمه هللا- مالك قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 قبلت إذا العمد دية في جاء ما :باب



يعني وما جاء في  "المجنون  وجناية "إذا قبلت ص، عفي عن القود، وعدل إلى الديةيعني عفي عن القصا
 ير.خطأ بالنسبة للكبال معمده حك ،جناية المجنون، وحكمه كالصبي

 وعشرون  خمس قبلت إذا العمد دية في :يقول كان شهاب ابن أن مالك عن يحيى حدثني": -رحمه هللا-قال 
يعني إذا عدل عن القود والقصاص إلى الدية يعني إذا قبلت الدية فإنها تنوع، إذ لو كانت من سن  "مخا  بنت

خاض، يشق عليه أن يجتمع عنده هذا، واحدة لشقت، لو قال: عليه مائة جذعة، مائة بنت لبون، مائة بنت م
نما تنوع رفقا  به، ومن باب التوسط في األمور إذ لو شرعت كلها من الكبار ألجحفت بالجاني، ولو اتفق أو  ،وا 

 صنفت كلها من الصغار ألضر بأولياء المقتول المجني عليهم.
التي تمت لها سنة ودخلت وهي  "مخا  بنت وعشرون  خمس قبلت إذا العمد دية في" ابن شهاب كان يقول:

بنت  ،كملت الثانية ودخلت في الثالثة، وبعدها الحقة والجذعة أرباع "لبون  بنت وعشرون  وخمس" يةفي الثان
مخاض خمس وعشرين، بنت لبون خمس وعشرون، حقة خمس وعشرون، جذعة خمس وعشرون، فيكون 

 المجموع مائة.
 .على إيش؟ على التمييز، كلها منصوبة على التمييز "بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة " منصوبة قوله:
 أتي أنه: سفيان أبي بن معاوية إلى كتب الحكم بن مروان أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 

 إلى كتب"كان عامل لمعاوية على المدينة  الحكم بن مروان أن سعيد بن يحيى عن مالك عن "رجال   قتل بمجنون 
يعني ال تقتله  "منه تقد وال اعقله أن :معاوية إليه فكتب رجال   قتل بمجنون  أتي أنه: نسفيا أبي بن معاوية
فلماذا ال يقاد به وهو أكمل  ،، قد يقول قائل: إن العاقل أكمل من المجنون، ما دام مجنون قتل عاقال  قتلبسبب ال

يقاد به أو ما يقاد؟ ال يقاد، لكن  وقد جرت العادة أن األدنى يقاد منه دون العكس، لو أن حرا  قتل عبدا   ؟منه
 ألن الكبير أكمل منه دون عكس. ؟الصغير يقاد ؟بأن المجنون يقاد :العكس يقاد، فلماذا ال يقال

ال ما يقاد؟ يقاد، فلماذا ال نقول لو أن عاقال  مكلفا  قتل مجنونا   : يقاد منه أو ال يقاد؟ أو قتل صغيرا  عمدا  يقاد وا 
 ، فالمكلف يقاد وغير المكلف رفع عنه القلم.مثل هذا إلى التكليف ورفع القلم نه العكس؟ النظر فيإ

يعني ال  "وال تقد منه"وتدفع إلى أولياء المقتول  ،يعني خذ الدية من أولياء القاتل "فكتب إليه معاوية: أن اعقله"
، لكن إلزامه بالدية إنما هو باعتبار أن ما فعله مرفوع عنه القلم "قود مجنون  على ليس فإنه"تقتله به، يقول: 

نما هو من باب الحكم  ،كما تقدم من باب ربط األسباب بالمسببات، هو ليس من باب الحكم التكليفي وا 
 الوضعي.
 الكبير على أن" جتمعا على قتل رجلكبير وصغير ا "عمدا   جميعا   رجال   قتال إذا والصغير الكبير في ك"قال مال

ألن الجماعة يقتلون  ؟هذا له شريك، فكيف يقاد به وهو لم يتفرد بقتله "يةالد نصف الصغير وعلى يقتل أن
على قتله لقتلوا، فالمجموعة يقادون، فإذا اجتمع  -كما جاء في الخبر-لو تماأل أهل صنعاء  بالواحد، لو اجتمع

ي يلزم بدية كاملة ثانعلى قتل مقتول من يستوفى منه القود ومن ال يستوفى منه فإن من يستوفى منه يقتل به، وال
يقتل  :نصف دية، لماذا؟ ألن القتل ال يتبعض بالنسبة للكبير الذي اشترك في قتله ما يقال أو نصف دية؟

أحد عشر واحد كبير  ،ويؤخذ نصفها، وعلى هذا لو اجتمع عشرة ،بينما الدية تتبعض ،نصفه، ال، ال يتبعض



والعشرة الصغار تقسم عليهم الدية،  ،ألنه مكلف ؛بيراجتمعوا على شخص فقتلوه، نعم يقتل الك ،وعشرة صبيان
 .يأخذون أكثر من دية، تقسم بينهمنعم، لو عفي عن الكبير ماذا يحصل؟ هل يأخذون أكثر من دية؟ ما 

 ."الدية نصف الصغير وعلى ،يقتل أن الكبير على أن"
}اْلُحرُّ ِباْلُحرِِ  لوجود التكافؤ؛ ألنه يقاد به العبد فيقتل ،العبد يقتالن الحر والعبد "والعبد الحر وكذلك: مالك قال"

 ،فلوجود التكافؤ يقتل العبد، ولعدم وجود التكافؤ بين الحر والعبد ال يقتل الحر [( سورة البقرة495)] َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد{
نما قتله مع شريكقيمته نصف الحر على ويكون    .؛ ألنه لم يستقل بقتله، وا 

 طالب:.......
 وش هو؟ ول المقت

 طالب:.......
  إيه نصف القيمة.

 طالب:.......
 ال نصف الدية.

 سم.
 أحسن هللا إليك.
 القتل في الخطأ ديةباب: ما جاء 

 ليث بن سعد بني من رجال   أن يسار بن وسليمان مالك بن عراك عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر فقال ،فمات امنه فنزي  ،جهينة من رجل إصبع على فوطئ فرسا   أجرى 
 ؟أنتم أتحلفون  :لآلخرين وقال ،وتحرجوا فأبوا ؟منها مات ما يمينا   خمسين باهلل أتحلفون  :عليهم ادعي للذي
 .السعديين على الدية بشطر الخطاب بن عمر فقضى ،فأبوا
 .هذا على العمل وليس :-رحمه هللا- مالك قال

 أالخط دية: يقولون  كانوا الرحمن عبد أبي بن وربيعة يسار بن وسليمان شهاب ابن أن مالك عن وحدثني
 .جذعة وعشرون  ،حقة وعشرون  ،ذكرا   لبون  ابن وعشرون  ،لبون  بنت وعشرون  ،مخا  بنت عشرون 

ن ،الصبيان بين قود ال أنه عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال  تجب لم ما ،خطأ عمدهم وا 
نْ  ،الحلم ويبلغوا ،حدودال عليهم  .خطأ   إال يكون  ال الصبي لتَ قَ  وا 

. نَّ ، وا  نَّ  وا 
 أحسن هللا إليك.
نَّ َقت ل الصبي.  وا 

نَّ   منهما واحد كل عاقلة على كان خطأ   حرا   رجال   قتال وكبيرا   صبيا   أن لو وذلك ،خطأ   إال يكون  ال الصبي لتْ قَ  وا 
 .الدية نصف



نما ،فيه قود ال مال عقله فإنما خطأ   قتل ومن: -رحمه هللا- مالك قال  ،دينه به يقضى ماله من كغيره هو وا 
ن ،له جائز فذلك ،ديته عن يعف ثم ،ثلثه قدر الدية تكون  مال له كان فإن ،وصيته فيه جوزيو   له يكن لم وا 

 .به وأوصى عنه يعف إذا الثلث ذلك من له جاز ديته غير مال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 القتل في الخطأ ديةء باب: ما جا
فيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية  ،فيكون كشبه العمد ،عرفنا أن العمد فيه القود إال إذا عدل عنه

 المخففة.
 بن سعد بني من رجال   أن يسار بن وسليمان مالك بن عراك عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
نزي منها: يعني أصيب بسراية أو  "فمات منها فنزي  ،جهينة من رجل إصبع على فوطئ، فرسا   أجرى  ليث
 .ك؛ ألن سراية الجناية تابعة لهاأو ما أشبه ذل ،نزيف

الدية  :إنما يقال ،نصف الدية :نصف الدية، ال يقال :لو أن إنسانا  قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال
 كاملة؛ ألنه قتله، وسراية الجناية تابعة لها.

 ما يمينا   خمسين باهلل أتحلفون " على الجهنيين: "عليهم ادعي للذي الخطاب بن عمر فقالنها فمات، "فنزي م
ويستحقون  ،يحلفون خمسين يمينا   ،جعل الحكم حكم القسامة، جعلها قسامة، فيبدأ بالمدعى عليهم "؟منها مات

ن نكلوا يعاد أليمان إلى ولي من؟ المدعى عليه، اآلن تعاد ا ،الدية، كما هو شأن القسامة، إن حلفوا استحقوا، وا 
"أتحلفون باهلل هم الذين ادعي عليهم أولياء القاتل:  ،نعم ،فقال عمر للذي ادعي عليهم وهم أولياء القاتل

وهكذا ينبغي  "وتحرجوا فأبوا" ن القاتل من بني سعد، وهو القاتلعلى السعديين؛ أل خمسين يمينا  ما مات منها"
غلبة على القول بجواز الحلف على  ،حتى يتأكد ويغلب على ظنه ،يجعل هللا عرضة ليمينه ال ،ن المسلمو أن يك
  الظن.

فالتورع عن مثل هذا هو األصل، ال  "فأبوا" تعاد عليهم األيمان ؟"أنتم أتحلفون  :لآلخرين وقال "فأبو وتحرجوا،
حيانا  يسارع اإلنسان بنفي األمر مع يسارع اإلنسان باليمين؛ ألن الشواهد شواهد األحوال في وقتنا الحاضر أ

يمينه، لو جاء الولد إلى أبيه فقال: صدمني فالن، طلع علي مع الشارع وصدمني، خرج األب مسرعا  إلى موقع 
الحادث وأدى األيمان المتتابعة أن فالن خرج من الشارع وهو ما حضر، وهذا يصير، نعم يحدث كثيرا  هذا؛ ألنه 

م هذا فصدقه، إضافة إلى أنه بمنزلة ولده، والسيارة سيارته، يقسم األيمان أن هذا سمع أول ما سمع من الكال
خرج عليه من الشارع هذا وصدمه، ويمكن الولد هو الذي طلع عليه، المقصود أن مثل هذه األمور ال بد من 

 التحري والتثبت فيها، وال بد من التورع عن ابتذال اليمين.
بشطر الدية، لماذا  "السعديين على الدية بشطر الخطاب بن عمر فقضى؟ فأبوا، "وقال لآلخرين: أتحلفون أنتم

حكم بشطر الدية؟ يعني ما حكم بدية أصبع الذي هو محل الجناية وتلف ويكفي؟ ألن االحتمالين على حد 
 سواء، واحتمال أن يكون مات منها فتلزم الدية كاملة، واحتمال أن يكون ما مات منها فال تلزم الدية،

ذا دار األمر بين االحتمالين وسمت تبعاته على اثنين ال ما هو بظاهر؟واالحتماالن على حد سواء، وا   ، ظاهر وا 



فإنه إنما أن يكون مات بسببها فيستحق الدية  "وليس العمل على هذا"ولكن مالكا  قال:  ،هذا وجه هذا الحكم
 ال يستحق إال دية األصبع التي وطئها. وحينئذ   ،كاملة، أو يكون مات بانتهاء مدته ولم يكن بسببه

فجاءت به األم فوضعته بينهما، بين األب وبين األم، فلما أصبحا  ،والديه في النوم جوعلى هذا لو أن طفال  أزع
ن يكون بينهما، لكن ؛ لئوال يدرى أيهما الذي قتله، المتسبب في هذه الصورة األم التي نقلته من مكانه ،وجداه ميتا  
: وأن يكون األم، لماذا ال يقال سكت، االحتمال قائم أن يكون األبقال: هاتيه بيننا إلى أن ي بمر األلو كان بأ

هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض، واحتمال  ؟ن األصل براءة الذمة، فال تلزم الكفارة إال بيقينإ
: -رحمه هللا-ولذا قال مالك  إللزام بالكفارة، شك أنه يضعف اأن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا ال

 ؟نعم "وليس العمل على هذا"
 طالب:.......

 ...هذه قرائن، قرائن قد يحتاج إليها. ،هذا عند عدم وجود األدلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 (2) كتاب العاول  –املوطأ شرال: 
 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري

 
  .رمحة هللا وبركاتهالسالم عليكم و 

 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد اللهم صل
  :-تعاىل رمحه هللا-فيقول املؤلف 

وحدثين عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أيب عبد الرمحن كانوا ياولون: دية اخلطأ 
 وعشرون جذعة. ،ون بن لبون ذكر، وعشرون حاةوعشرون بنت لبون، وعشر  ،عشرون بنت خماض

 ؟يعين أرابع، ودية اخلطأ كم ،وتقدم يف التحديد دية العمد إذا قبلت مخس وعشرون، مخس وعشرون
ا أن دية اخلطأ أخف من دية العمد؛ ملا تكون دية عشرون، والسبب يف هذ ،عشرون ،أمخاس، عشرون
سن الذي يليه، والربع من السن الذي يليه، وربع من الصغار، فيكون ربعها كبار، وربعها من ال العمد أرابع

ملا تكون أمخاس ختف على أهلها، خيف البحث عنها، وختف قيمتها من جهة أسناهنا، وال شك أن اخلطأ 
 .أسهل من العمد

بنت خماض،  ؟وهناك أيضاً  ،بنت خماض ؟وش الذي اختلف هنا قال مالك: األمر اجملتمع عليه عندان""
 إذا عفي عن القود. وهناك أيضاً بنت لبون، وابن لبون ذكر، هذا ال يوجد يف دية العمد ،بونوبنت ل

"األمر اجملتمع عليه عندان أن ال قود بني الصبيان، وأن عمدهم  :-تعاىل رمحه هللا-يقول اإلمام مالك 
ولو  ،سائر إتالفاهتمألهنم غري مكلفني، فعمدهم من قبيل اخلطأ، وكذلك  ؛وهذا قول عامة أهل العلم خطأ"

 ،هم، وإلزامهم ابلتعبات ابلدايتف، فإمنا يعاملون معاملة املخطئ؛ ألن قلم التكليف مرفوع عنتعمدوا اإلتال
لوضعي، كل هذا من ابب ربط األسباب ابملسببات، فهو من ابب احلكم ا  ،وقيم املتلفات ،وأروش اجلناايت

  لرفع القلم عنهم. -جل وعال-اب هللا ألهنم غري موجه خط ال من ابب احلكم التكليفي؛
الصيب واجملنون، من هذه احليثية، كذلك جتب عليهم الزكوات كاجملانني، جتب يف مال   "وأن عمدهم خطأ"

وجيري عليهم قلم التكليف، وتكليفهم يكون  ،يعين ما مل يكلفوا "ما د جتب عليهم امحدود، ويبلغوا امحلم"
والتكليف يكون ببلوغ بتمام اخلامسة عشرة أو  ،يهم إذا بلغوا وكلفواببلوغ احللم، وإجراء احلدود عل

حيث ال يكون عن عمد  "وإن قتل الصيب ال يكون إال خطأ" ، وتزيد املرأة احليضابالحتالم، أو ابإلنبات



 ولو تعمد، لو تعمد القتل فإنه يف احلكم حكمه قتل اخلطأ، وذلك لو أن صبيًا عرفنا أنه يف قتل اخلطأ يلزم
 هلو  ؟ن حكمه حكم اخلطأ، فهل تلزم فيه الدية والكفارة: إقلنا ،الدية والكفارة، قتل عمد الصيب واجملنون

خطأ البالغ، لكن هل جتب كفارة كألنه   ب، هذا ما فيه إشكال؛الدية جت ؟حيرم من املرياث بسببه أو ال حيرم
غري مكلف والكفارة عبادة ال يلزم هبا  نه : إأو نقول ؟حبيث تبقى يف ذمته مىت كلف ؟على الصيب إذا قتل
الدية  ؟ما يلزمه كفارة، فإذا قتل هل يلزمه كفارة أو ما يلزمه ه؟يلزمه كفارة أو ما يلزم ؟كما لو حلف وحنث

عمدهم خطأ، وعمد  :يعين مقتضى قوهلم ؟فهل تلزم أو ما تلزم القخلاحق ملخلوق، لكن الكفارة حق 
كن ألنه الزم خلطأ الكبري الدية والكفارة، ل أنه يلزمهم؛ضى اإلطالق الصيب واجملنون كخطأ الكبري، مقت

اًل حراً ال تلزمه، وذلك لو أن صبياً وكبرياً قتال رج عليه قلم تكليف، فإهنا حينئذٍ  ابعتبار أهنا حق هلل، ومل جير
يء على على عاقلة الكبري النصف، وليس ش :كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية، ما يقال  خطأ

ال، ملا قرران من أن الصيب واجملنون حكمه حكم الكبري يف هذا، اشاركا يف  ،عاقلة الصغري ألنه غري مكلف
، كفارة كاملة على الكبري ؟قتل، قتلوا رجاًل حراً كبري مكلف وصغري، فعليهم الدية نصفني، الكفارة على من

؟ هذا عليه نصف يصوم هذا شهر وهذا شهر :نقول ؟ما تتبعض إالو ؟ تتبعض ملاذا؟ نعم ؟نصف كفارة إالو 
أن صيام املدة عبادة  ؟ هذا ميكن أن جيرى فيه اخلالفما يتبعضإال و ؟ يتبعض وهذا عليه نصف الرقبة الرقبة

مبعىن  ؟أو عبادات ن، هل شهر رمضان كله عبادة واحدةواحدة أو أكثر من عبادة، مثل ما قلنا يف رمضا
ن كل يوم عبادة مستقلة، : إومل يكفر عن األوىل، وقلنا ،كل يوم يطأ  رمضان،ه لو و ء يف ثالثني يوم من أن

ن رمضان كله عبادة واحدة، وهذه موجبات للكفارة سببها واحد، فكفارة : إيكفر بعدد األايم، وإذا قلنا
ويراجع  ؟تتبعضال وتبحث هذه املسألة، هل تتبعض أو  ،واحدة تتداخل، مسألة معروفة عند أهل العلم

 العلم، وحتضر يف األسبوع القادم. ها كالم ابن رجب يف القواعد، وكالم غريه من أهلفي
الدية والكفارة وليس فيه  معروف أن قتل اخلطأ ال قود فيه" فإمنا عاله مال من قتل خطأو قال مالك: "

وش  ؟عمن من قتل خطأ فإمنا عقله مال أو قتل خطأ؟ "ياضى به دينه "وإمنا هو كغريه من مالهقود فيه 
  ؟عندكم

 طالب:.......
  ؟لكن عندان من قتل، والطبعات الثانية

 طالب:.......
  ؟أي طبعة ؟عندك قتل

  ؟أشوفارفع ارفع 



  حج؟ أهلذا
 .أشوف اللي عندك ،احلديث يدار ان أ ؟من اللي اعتىن به ...،ارفع الكتاب

  جتارية هذه. هإي
  ...جتارية ما يف

  ؟شوف اللي عندك
  ؟يعين مكرر ؟كلها االثنني

  وش لون.....؟
  ؟الطبعة هذه موزعة

  ؟وش لون موزعني جزأين
  ؟الثاين
  ؟طبعات اثنية ؟وغريه

  .خلنا نشوف على االحتمالني
"فإمنا عاله مال ال قود فيه،  ؟ال إالو  هل هي متسقة  نشوف الضمريانخلو  "قال مالك: ومن قتل خطأ"

 ،فإمنا عقله مال مثل هذه الكالم؟ أو من قُتل خطأ مناسبهل  ياضى به دينه" وإمنا هو كغريه من ماله
املقتول عليه دين، ديته مائة ألف، نعم األصل  "وإمنا هو كغريه من ماله يقضى به دينه"ال قود فيه  ،ديته مال
التمليك أو أهنا   هل تسلم هلم على سبيل [( سورة النساء70)] }ويِدييٌة مُّسيلَّميٌة ِإىلي أيْهِلِه{ية تسلم إىل أهله أن الد

أوصى  ؟ستني ألف، والبقية يكون للورثة ،عليه دين مخسني ألف مثالً  ؟كمال امليت املقتول تقضى هبا ديونه
 "وإمنا هو كغريه من ماله ياضى به دينه" :ألنه قال ؟ما يؤخذ إالو ثلث ماله هل يؤخذ من الدية وصية ب

ه يستوفون هذا الدين من املدين، مث تقضى به اآلن لو كان له دين على إنسان آخر مات أو قتل، أهل
اآلن ابلنسبة للوصية  "ياضى به دينه، وجيّوز فيه وصيته"هذا كغريه من ماله وتنفذ به وصاايه، و  ،ديونه

بعد يوم مات  ،والدية تثبت ابملوت، يعين لو ضربه ضربة مل ميت منها يف اللحظة هذه ،تثبت مىت؟ ابملوت
الدية ابملوت، اآلن تعلق الدية ابملوت، وتعلق الوصية ابملوت، موردمها واحد، فهل أو يومني لكن هبا، تثبت 

  .هي ما ثبتت إال ابملوت ؟ن ثبوت الوصية بعد ثبوت الدية أو قبله: إنقول
 .......طالب:

ألن استقرار  ؟ألنه ينظر هل تدخل الدية يف ما يوصي به بعد موته أوصى هبا قبل أن ميلك هذا املال؛ إيه
 قد يعترب فاصللوصية إمنا هو بعد املوت، والدية إمنا تكون يف حكم ماله ابملوت، ترى فيها خيط رقيق، ا



وقد ال يعترب فاصل، اآلن بينهما خيط رقيق، قد يعترب وقد ال يعترب، قد يعترب فاصل وقد ال يعترب، يعين من 
إمامة جربيل صلى به جربيل صالة  ويف ،يف حديث املواقيت -عليه الصالة والسالم-ابب التقريب النيب 

الظهر، صالة العصر يف اليوم األول، عندما صار ظل كل شيء كطوله، وصلى به الظهر يف اليوم الثاين 
 ، يصلح للظهر أداءن فيه وقت يتسع ألربع ركعات: إعندما صار ظل كل شيء كطوله، ولذا قال املالكية
انتبهوا  ية يف هذا القدر املشارك بينهما،عت الوصية والدويصلح للعصر أداء، فيجتمع األمران، اآلن اجتم

وقت الذي وقت خروج الروح يصلح  :ونقول هنا ،وقت يصلح للصالتني هفي :فقالوا ،اشاركا ،للتنظري
 :لزوم الوصية يف هذا الوقت، يف وقت اخليط الرقيق، املالكية قالواأو ، ..لألمرين، وهو ملك الدية ووجوب

 :ألنه يف حديث عبد هللا بن عمرو قال؛ ما يف وقت مشارك :الصالتني، اجلمهور قالوا يف وقت مشارك بني
فرغ من صالة الظهر حينما صار  :قالوا ؟إذاً كيف جييبون عن وقت إمامة جربيل "ما مل حيضر وقت العصر"

 ذا،فصار هك العصر حينما صار ظل كل شيء كطولهظل كل شيء كطوله، ويف اليوم األول شرع يف صالة 
لكن ما فيه اشاراك، املالكية على أنه هكذا، نعم فيه اشاراك، اجلمهور ال هكذا، ما فيه  ،فيه اتصال وثيق

الوصية تدخل فيها الدية ابعتبار أن فيه قدر  :فاصل، لكن فيه اشاراك، فهل نقول يف املسألة اليت معنا
مثل  ؟أنه انتهى من هنا وشرع من هناما يف وقت مشارك ابعتبار  :أو نقول ؟مشارك وهو وقت خروج الروح

ألهنا ما ملكها يف وقت  : إهنا ما تدخل؛ما نظران يف صاليت الظهر والعصر، هنا من أهل العلم من يقول
هنا ما دامت بداًل عن حياته فملكه هلا أوىل : إحياته، والدية يف األصل مسلمة إىل أهله، ومنهم من يقول

اآلن لو افارض أنه قدم طلب منحة من  إمنا هو كغريه من ماله"و " :يقول من غريه من أمواله، واإلمام مالك
 ؟السلطان، وله وصية أوصى بثلث ماله، السلطان ما أمر هبذه الوصية إال بعد شهر من وفاته، ما احلكم

يعين  ؟ما اشاركت :أو نقول ؟من سعيه كأمواله، وتورث عنه، وتدخل يف وصاايه اهنا ابعتباره: إهل نقول
لزوم الوصية ما ملكها، فال تدخل، كل هذه حمل نظر، ولعلها تراجع كسابقتها، وحيضر فيها كتاب،  وقت

  .مث يف النهاية ما جند شيء ،أو نريد أكثر من كتاب، ال يتكل بعضكم على بعض
  .يقضى هبا دينه، على رأي اإلمام مالك املسألة واضحة ومنتهية ؟اآلن تصوران املسألة
، وإن د ته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، مث عفي عن ثلثه فذلك جائز له"وجيّوز فيه وصي

وهذا ابعتبار أن وارث امليت  يكن له مال غري ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصي به"
 دَُّقوْا{}ِإالَّ أين ييصَّ : من خياطب يف قوله -جل وعال-هللا  ؟أو ميلك بقدر الثلث ؟ميلك العفو أو ال ميلك

عن القود، فعفوهم عن الدية من ابب أوىل، اإلمام  اوإذا عفو  ا،أولياء امليت فلهم أن يعفو  [( سورة النساء92)]



عفي أو  "فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، مث عفي عن ديته، فذلك جائز له" : المالك يقول
 نعم؟ ؟هذه مسألة أيضاً هل له أن يعفو ؟عفا

 ......طالب:
ترى  ،حبل ،أو دهسين ،هللا حيلل ها اللي قتلين :يعين لو يف آخر رمق قال "فذلك جائز له" ...ال فإن عفي

لعل  :، ولذلك أان أقول..يف وقتهو إال خبروج روحه، و  ؟ما ميلك إالو اي اإلخوان ما حنتاج دية، ميلك 
"وإن د يكن له  نه ميلك الثلثجائز له" وإن كانت قدر الثلث جيوز؛ ألفذلك ، مث عفا عن ديته" :الضبط

 نعم؟  مال غري ديته"
 ......طالب:
 عفا؟ 

 ......طالب:
 وج روحهألنه ال ميلكها إال بعد خر  عفو عن الدية كاملة؛ألنه ال ميلك ال صحيح، وذلك ضبطها "عفا"

 ،نهإذا عفا ع ،ألنه ال ميلك أكثر من الثلث "وإن د يكن له مال غري ديته جاز له من ذلك الثلث"
 .وأوصى به
 ......طالب:

 إيش لون؟
 ......طالب:

 الظاهر أن احلكم واحد، وأوصى به. ،ال
 

 .وهللا أعلم
 وعلى آله وصحبه أمجعني. هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وصلى

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 (3كتاب العاول )  –املوطأ شرال: 

 ابب: ما فيه الدية كاملةو  -ابب: عقل اجلنني و  -أة ابب: عقل املر و  -ابب: عقل اجلراح يف اخلطأ 
 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري 

 
 سم.

  أحسن هللا إليك.
  بسم هللا الرمحن الرحيم

وعلى آله وصحبه  ، نبينا حممدامحمد  هل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
 .أمجعني
  اي قيوم. يغفر لشيخنا وللسامعني اي حاللهم ا

 : -رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 عال اجلراال يف اخلطأ ابب:

ل حىت ي أ اجملروال ويصح، وأنه إن كسر اعمع عليه عندهم يف اخلطأ أنه ال ين األمر اجملتأ حدثين مالك
ع م من اإلنسان يد أو رجل أو غري ذلك من اجلسد خطأ ف أ وصح وعاد هليئته فليس فيه عال، فإن 

 .كان فيه عثل ففيه من عاله حبساب ما ناص منه  وأناص 
عال  -صلى هللا عليه وسلم-فإن كان ذلك الع م مما جاء فيه عن النيب  :-رمحه هللا-قال مالك 

صلى -فيه عن النيب  ، وما كان مما د أيتِ -صلى هللا عليه وسلم-مسمى فبحساب ما فرض فيه النيب 
 سنة، وال عال مسمى فإنه جيتهد فيه. فيه ، ود مت عال مسمى -هللا عليه وسلم

فإن   ،وليس يف اجلراال يف اجلسد إذا كانت خطأ عال إذا برأ اجلرال وعاد هليئته :-رمحه هللا-قال مالك 
  فإن فها ثلث دية النفس. اجلائفة فيه إالفإنه جيتهد  كان يف شيء من ذلك عثل أو شني

 وهي مثل موضحة اجلسد.، اجلسد عاللة وليس يف منا :-رمحه هللا-قال مالك 
، فاطع امحشفة إن عليه العالاألمر اجملتمع عليه عندان أن الطبيب إذا خنت  :-رمحه هللا-قال مالك 

تعدى إذا د يتعمد ذلك ففيه أو ي حتمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب ذوأن ذلك من اخلطأ ال
 العال.

  .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته



وعلى آله وصحبه أمجعني، أما  ، نبينا حممدرب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسولهاحلمد هلل 
 بعد: 

 :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 
 ابب: عال اجلراال يف اخلطأ

"حدثين مالك إن األمر اجملتمع عليه عندهم يف : -رمحه هللا-يعين دية اجلراح يف اخلطأ غري العمد، قال 
فيخشى أن يزيد ويسري  ،ملاذا؟ ألن السراية هلا حكم األصل ه ال يعال حىت ي أ اجملروال ويصح"اخلطأ أن

 ،ويتجاوز املوضع إىل غريه، فال يتقرر العقل إال بعد أن يثبت األمر، إما أن يربأ، أو أييت على شيء آخر
قد أييت على بقية النفس، وقد أييت على النفس بكاملها، فإذا جرح جرحًا مؤثرًا ينتظر فيه حىت يربأ، و 

 ،يربأ فال يثبت فيه ما قرر له ، وقدفيموت منها، من هذا اجلرح إذا كان مما ميوت منه، فتلزم الدية حينئذٍ 
"أن األمر اجملتمع عليه وإمنا ينتظر فيه حىت يربأ اجملروح ويصح، وإذا برئ اجملروح وصح، ماذا يكون فيه؟ 

ينتظر فيه حىت يربأ خشية أن يسري ويتعدى  أ اجملروال ويصح"عندهم يف اخلطأ أنه ال يعال حىت ي  
شر مكانه، فإذا قرر فيه ما يقرر من عقل قرر يف هذه اجلراحة، أو يف هذا الكسر عشر من اإلبل، مثل عُ 

الدية، مث بعد ذلك سرى وتعدى موضعه، ويكون املعتدى عليه، قد استلم وقبض العقل فكيف يف حالة ما 
 ،نتظر فيهال؟ املسألة األصل أن ينتظر، فإذا أُ  ب من اجلاين زايدة على ما دفع أولهل يط ؟إذا زاد اجلرح

  .يقدر بقدره وأمنت السراية، وبرء اجملروح وصح حينئذٍ 
"وأنه إن كسر ع م من اإلنسان يد أو رجل أو غري ذلك من اجلسد خطأ ف أ وصح وعاد هليئته فليس 

وذهبت  ؟ إذا تلفت وعطب تجل نصف الدية، وهكذا، لكن مىترِ معروف اليد نصف الدية، ال فيه عال"
ليس فيها عقل، وهل يربأ  وعادت هليئتها من غري نقص فإنه حينئذٍ  تمنفعتها، لكنها إذا برئت وصح
أو هذا املكسور،  ،ا تسبب فيه من تعطيل هلذا اجملروح، وإمنا يلزمه ما يلزمه مماملعتدي من كل وجه؟ ال يربأ

ه لنفسه وألوالده، وما تسبب فيه من أمله، كل هذا يقدر فيه حكومة، وال يقدر فيه القدر من عمله وكسب
 ،وذهب بصرها ،أو ما أشبه ذلك، لو أن شخصًا اعتدى على شخص يف عينه ،املقرر لليد أو الرجل

 صح أو ال يعفيه؟ يه البصر، هل يعفيه من عقل العنيوعاد إل ،األصل أن عليه نصف الدية، لكن لو عاجل
وما تسبب له  ،يلزمه تكاليف العالج :ومن برئ وصح وعاد هليئته فليس فيه عقل، أو نقول :قولوبرئ، ي

 ؟ويدفع إليه ه ذلك من أمل، كل هذا يقدر بقدرهوما آثر  ،كسبمن   نسبة هلذا املعتدى عليه من تعطيلابل
اعتدى على شخص الدية، لو ليس فيه  "ف أ وصح وعاد هليئته فليس فيها عال" :ألن اإلمام هنا يقول
 تلزم فيه الدية كاملة، هذا األصل، لكن إن عاد وبرئ وصح وعاد هليئته فإنه حينئذٍ  وأذهب بصره ابلكلية



واألضرار الناجتة عن هذا االعتداء ال  ،تقدر بقدرها مما تسبب فيه ،ليس فيه عقل، وإمنا يكون فيه حكومة
 شك أنه يضمنها.
 طالب:.......
أو أكثر من عملية، أو زرع  عملية يف عينه، اإلنسان، سوىعاجل البصر مبا هو أكثر من قيمة دية نعم لو أنه 

مائتني ألف، بدل ما هي مبائة وعشرين صارت مبائتني، هل يلزم  :وقال له ؟يششبكية وقرنية وما أدري إ
  ؟ال يلزم إال ابلدية، نعم ؟اجلاين مبائتني أو ال يلزم إال الدية

 طالب:.......
، متسبب، مباشر لالعتداء :نقولما  ، هو اجلاين املباشر،ما هو املتسبب اجلاين هو املباشر ؟من املتسبب

يلزمه  ؟فارض أنه عاجل يف مجيع أحناء العامل وما أبصر، وش يلزم اجلاينلكن أكثر ما يكون عليه الدية، ا
سألة بيع وشراء؛ ألن اإلنسان لو قيل مالدية، ال يلزمه أكثر من الدية، وال هي املسألة مسألة مقايضة أو 

 ؟ال، نعم :قال ؟أصبعك مبليونله: 
 طالب:........
 ؟وهو يف عشر الدية كما تقدم، لكن املسألة مسألة شرع، نعم عطياإلنسان ما ي

 ؟لو ذهب مجاهلا وباي بصرها حكومةطالب: 
  إيه تقدر بقدرها.

، فإن نقص أو كان فيه عثل، يعين أثر اص منه"فيه من عاله حبساب ما نف"فإن ناص أو كان فيه عثل 
  .مثل هذا يقدر بقدره "ففيه من عاله حبساب ما ناص منه" تشويه

عال مسمى  -صلى هللا عليه وسلم-"قال مالك: فإن كان ذلك الع م مما جاء فيه عن النيب 
 ،ه ال يزاد عليهيعين يوقف عند النص، مبعىن أن "-عليه الصالة والسالم-فبحساب ما فرض فيه النيب 

عال مسمى، ود مت  فيه  -صلى هللا عليه وسلم-"وما كان مما د أيت فيه عن النيب وال ينقص منه، 
وال حكم به اخللفاء  ،يعين ما وجدان فيه نص من كتاب وال سنة سنة وال عال مسمى فإنه جيتهد فيه"

  ه.جيتهد في فإنه حينئذٍ  ، وال حكم به أحد ممن يعتد بقولهالراشدون
اجلرح  إذا برئ "قال مالك: وليس يف اجلراال يف اجلسد إذا كانت خطأ عال، إذا برئ اجلرال وعاد هليئته"

ثل هذا اجلرح، فإمنا عليه ليس فيه العقل املقرر مل ،ال ؟اذهب ال شيء عليك :عاد هليئة، هل نقول للجاين
يه إال اجلائفة فإن فيها ثلث دية فإنه جيتهد ف -تشويه- "فإن كان يف شيء من ذلك عثل أو شني حبسابه
  على ما تقدم. النفس"



اليت تنتقل فيها العظام عن  ؟ما فيها إالو منقلة الرأس فيها عقل  منالة اجلسد عال"وليس يف  قال مالك:"
  ؟يف حديث عمرو بن حزم، نعمننظر  ؟أماكنها، يعين هل هي أشد من املوضحة أو أقل

اليت  ؟تقدم الكالم فيهاما  ؟لث الدية، يف املوضحة مخس، نعم، ويف املنقلةيف اجلائفة مثلها، يف املأمومة ث
 ؟تنتقل فيها العظام عن أماكنها، نعم

 .......طالب:
ما تقدمت، تقدمت اجلائفة واملأمومة واملوضحة، كلها تقدمت، لكن املنقلة أعظم من املوضحة، فإن فيها 

  .ما يزيد عليها
وإن كانت  وليس يف منالة اجلسد عال، وهي مثل موضحة اجلسد" "قال مالك: :-رمحه هللا-يقول 

وال هتشمه، وال تنقل شيء من  ،أشد منها، يعين فرق بني املوضحة اليت توضح العظم فقط، وال تكسره
مبعىن أهنا تكسر شيء من العظام فتنتقل عن أماكنها،  ،ة اليت تنقل بعض العظام عن أماكنهالواملنق ،عظامه

  أشد من جمرد املوضحة.وال شك أهنا 
"قال مالك: األمر اجملتمع عليه عندان أن الطبيب إذا خنت فاطع امحشفة أن عليه العال، وأن ذلك من 
 اخلطأ الذي حتمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا د يتعمد ذلك ففيه العال"

هذا خطأه  ،ب الذي يتعلم يف أبدان الناس، الواملقصود بذلك الطبيب املشهود له ابخلربة، ما هو ابملتطب
لكن ما يقاد به،  ،عليه العقل نسأل هللا العافية، لكن الطبيب املشهود له ابخلربة إذا أخطأ فإنه حينئذٍ  ،عمد

على كالم  ؟نعم ؟عملية فمات منها ه، حتمله العاقلة، طيب إذا اجتهد الطبيب وقرروالعقل على عاقلت
األمر اجملتمع عليه عندان أن الطبيب إذا خنت فاطع امحشفة أن عليه العال، "قول: ي -رمحه هللا-اإلمام 

وأن ذلك من اخلطأ الذي حتمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا د يتعمد ذلك ففيه 
وقل مثل هذا يف خطأ القاضي مثالً، أخطأ يف حكمه فقتل بسبب احلكم شخص ال يستحق  العال"
 ؟هل الدية يف هذه املسألة على العاقلة أو على بيت املال :نقول القتل،
 ؟بيت املال، الااضي طالب:

، أما الطبيب فالدية على شك أنه يف بيت املال؛ ألنه موىل من قبل ويل األمر أما ابلنسبة للقاضي فال
 عاقلته ألنه متسبب.

وزكته،  ،ورخصت له ،ي اليت أذنت لهألنا ه صحة تتكفل به؛وزارة ال :هل اليوم اي شيخ ناولطالب: 
 ؟وهي اليت تدفع ديته ،هي اليت تكفله، مثل اآلن ما يسمونا اهليئة الطبية العليا



أما إذا كان معروف ابخلربة، وأجرى عمليات كثرية وجنحت، وأخفق يف هذه العملية، ال شك أن مثل هذا 
عاراف وإقرار أن الطبيب برئ من ذلك ، وهل يكفي يف مثل هذا أن يكتب الهابلنسبة للمريض هذا أج

هم يفعلون هذا اآلن، يفعلون هذا، وهل ميلك التنازل عن ديته أو  ؟ويؤخذ توقيع املريض أو توقيع ويل أمره
على كل حال كل هذه من املسائل املختلف فيها، ومر شيء منها، يعين هل الدية مما ميلكها  ؟ال ميلك

الدرس املاضي عالقة الدية يف وذكران  ؟تبار أهنا ما ثبتت إال ابملوتابع هي حق الورثة وأاملعتدى عليها 
ابلوصية، فعلى كل حال مثل هذا خطأ الطبيب على ما قرره اإلمام حتمله العاقلة، أما إذا كان قد بني 

فال شيء على  ، وهو حر مكلف رشيدللمريض أن احتمال جناح العملية كذا، وأقدم عليها بطوعه واختياره
، وهناك ممن يزعم الطب وليس بطبيب، واهليئة اليت أشار إليها الشيخ يكتشفون من الشهادات الطبيب

املزورة الشيء الكثري، لكن مثل هؤالء ينبغي أن يزاد يف عقوبتهم، ال يكتفى ابلعقوابت القائمة أنه يلغى 
فه، يشرد ن خلملعربة ليكون  ؛هذا، بل ال بد من أن ينكل بهشيء من أو يسفر إىل بلده، ما يكفي  ،عقده

 نعم؟ألنه يعرض أبدان الناس إىل اخلطر،  ؛ال يدعي أحد مثل ما أدعىبه من خلفه؛ لئ
 ......طالب:
  ؟، ال جيوز له أن يقدم، نعمما مل يغلب على الظن السالمة ال هو ما جيوز له أن يقدم على هذاال 

 ......طالب:
 يرى أنه ال يعقل حىت يربأ، فإذا برئ شاف.

 : امحديث؟ طالب
 وين؟

 طالب: الرجل الذي....
  ؟فمات

 ، أحضره، نعم.يت بهآ
ن : إوأقدم على العملية بعد أن يقول الطبيب ،ومتام عقله ورشده ،إذا كان املريض يف طوعه واختياره

  .السالمة غلبة ظن، أما إذا كانت غلبة الظن على العطب ما جيوز للطبيب أصالً 
 طالب:......

ما ميكن، ال بد أن يبني، على كل حال إذا تنازل بطوعه  ؟وش أيخذ إقرار والنسبة ضعيفة أيخذ إقرار، لكن
وهو حر مكلف رشيد عاقل ما فيه إشكال، الطبيب يربأ من ذلك، لكن ال جيوز له أن خيفي على  ،واختياره



رون من غلبة ملا ي ؛واإلقرار عند كثري من الناس روتيين يعين ،وتكتب إقرارك ،املريض، نسوي لك عملية
  ؟السالمة، نعم

 طالب:.......
كثري من األطباء يصرف دواء مث ال يكون مناسبًا هلذا املريض، فيزداد مرضه أو ميوت بسببه، على كل نعم  

  .وبني املتطبب الذي يتعلم يف أبدان الناس ،حال يفرق بني الطبيب املاهر
 طالب:.......

 ؟كيف
 طالب:.......

إذا كان جناح العملية غلبة ظن ال مانع، إذا كان الوفاء واهلالك  بقوة االحتمالشوف  اآلن إذا كان احتمال،
 ما جيوز حبال أن يعجل به، نعم. ،وال ألوليائه جيوز ألحد، ال للطبيب وال للمريضظن ما  غلبة

  أحسن هللا إليك
 ابب: عال املرأة 

تعاقل املرأة الرجل إىل  :ه كان ياولوحدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن
  .ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنالتها كمنالته
ل قول سعيد بن وحدثين عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبري أنما كاان ياوالن مث

غت ثلث دية الرجل كانت إىل النصف نا تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل، فإذا بلاملسيب يف املرأة إ
وما دون املأمومة واجلائفة  ،وتفسري ذلك أنا تعاقله يف املوضحة واملنالة :قال مالك .من دية الرجل

وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداً، فإذا بلغت ذلك كان عالها يف ذلك على النصف من 
  .الرجل عال

جبرال أن عليه  تهمضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأ :ياولوحدثين عن مالك أنه مسع ابن شهاب 
 ، وال يااد منه.عال ذلك اجلرال

كما يضرهبا   ،وإمنا ذلك يف اخلطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما د يتعمد :قال مالك
 و و ذلك. ،بسوط فيفاأ عينها

قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة قال مالك يف املرأة يكون هلا زوج وولد من غري عصبتها وال 
أخرى من عال جنايتها شيء، وال على ولدها إذا كانوا من غري قومها، وال على أخوهتا من أمها إذا  

-والعصبة عليهم العال منذ زمان رسول هللا  ،كانوا من غري عصبتها وال قومها، فهؤالء أحق  رياثها



وإن كانوا من غري قبيلتها،  ،موايل املرأة مرياثهم لولد املرأة إىل اليوم، وكذلك -صلى هللا عليه وسلم
 وعال جناية املوايل على قبيلتها.

 : -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
 عال املرأة  :ابب

-يعين دية املرأة يف النفس وما دوهنا، معروف أن ديتها ابلنسبة للنفس على النصف من دية الرجل، ويقول 
   عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه كان ياول: تعاقل املرأة  "حدثين :-رمحه هللا

يعين  الرجل إىل ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنالتها كمنالته"
ن، ومن لكن األربعة من الرجل فيها أربعو  ،ثالثون من اإلبل، واملرأة كذلك ؟ثالثة أصابع من الرجل فيها كم

يعين الثلث حد فيما تتساوى  ؟فما احلكمة يف ذلك ،ألنه زاد على الثلث، زادت على الثلث ؛املرأة عشرون
اجلناية على أربعة  ،ن قطع أربعة أصابع أسهل من قطع ثالثة أصابع: إفيه املرأة مع الرجل، لكن لو قال

شي مع احلكمة ما ،بع تعادل ثالثةن ستة أصا: إأصابع أسهل من اجلناية على ثالثة أصابع، ولو قلنا
ن ستة : إألنه ال ميكن أن يقول عاقل ؟ال ميشي مع احلكمة والتعليل، ملاذا ؟نعم ؟ما هو مباشي إالو والتعليل 

؟ ثالثون من اإلبل  من األصابع تعادل ثالثة من املرأة نفسها، يعين لو قطع منها ثالثة أصابع كم فيها
ى ذلك صارت على النصف، األربعة فيها عشرون، اخلمسة فيها مخسة سواء بسواء، فإذا زيد عل كالرجل

وهو الكثري  ن الشرع فيه ما تدرك حكمته وعلتهوعشرون، الستة فيها ثالثون كالثالثة، هذا ما يدل على أ
كما يقول أهل -الغالب، وفيه ما جيب له التسليم من غري نظر يف حكمة وال علة، وال تثبت قدم اإلسالم 

 ؟ال على قنطرة التسليم، نعمإ -العلم
 طالب:........

  جيي مع بقية الكالم.
"وحدثين عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبري أنما كاان ياوالن مثل قول سعيد بن 
املسيب يف املرأة أنا تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إىل النصف 

" عشر ويف كل أصبع مما هناك عشر من اإلبل، ويف السن مخس" :ديث عمرو بن حزمحل من دية الرجل"
عشر الدية لتنسب إىل أصل الدية، وإمنا يف  :ما قيل ؟هل هي للرجل أو للمرأة من اإلبل من غري استفصال
ن إ :فال شك أهنا قد تصل إىل الدية كاملة، لو قلنا ؛ لكنها إذا زادت على الثلثاألصبع عشر من اإلبل

املرأة يستمر عقل أصابعها كعقل أصابع الرجل زادت أصابعها على دية النفس كاملة، وإن كان ما دون 



" فإذا زادت حبيث يف األصبع عشر من اإلبل" :ذلك من الثلث فأقل مما يندرج يف حديث عمرو بن حزم
  .فإهنا ترجع إىل التنصيف تزيد على ديتها

مثل قول  ه عن عروة بن الزبري أنما كاان ياوالن مثل ذلك""وحدثين عن مالك عن ابن شهاب وبلغ
"يف املرأة أنا تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إىل سعيد بن املسيب 

 النصف من دية الرجل". 
باهها مما "قال مالك: وتفسري ذلك أنا تعاقله يف املوضحة واملنالة، وما دون املأمومة واجلائفة وأش
 يكون فيه ثلث الدية فصاعدًا، فإذا بلغت ذلك كان عالها يف ذلك النصف من عال الرجل". 

"وحدثين عن مالك أنه مسع ابن شهاب ياول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته جبرال أن عليه 
تصل إىل النصف  ال؛ لئاآلن فيما تقدم من أهنا تعاقل الرجل إىل الثلث عال ذلك اجلرال وال يااد منه"

الذي يعادل دية املرأة كاملة يندرج يف النصوص  -نصف الدية- املة، وما مل يبلغ النصفالذي يبلغ ديتها ك
ن ما ذكر يف حديث عمرو بن حزم خاص ابلرجل : إالسابقة، فهو من هذه احليثية كالمه متجه، وإذا قلنا

: هل يقول قائل "أن يف النفس مائة من اإلبل" ؟كما نص عليه بذلك، وش يقول  ،الذي ديته مائة من اإلبل
هذا ابلنسبة للرجل، النفس ابلنسبة  "ويف األنف إذا أوعي جدعًا مائة من اإلبل" ؟ن هذا يف الرجل واملرأةإ

زم من ذلك ، ال يل..للرجل، يف املأمومة ثلث الدية، اإلمجال مثل هذا يدخل فيه املرأة، لكن ليس ثلث دية
ويف اليد " ؟ للرجليش" هذا ابلنسبة إليف العني مخسون ،ويف اجلائفة مثلها" رجلأن يكون ثلث دية ال

"ويف كل أصبع مما هنالك عشر من  " ألهنا نصف الديةمخسون للرجل، ويف الرجل مخسون ابلنسبة للرجل
بغض  .. كأن احلديث يشري إىل الرجل فقطهذا ابلنسبة اإلبل، ويف السن مخس، ويف املوضحة مخس"

خالفت الرجل يف الدية عن املرأة جبميع التفاصيل، وإذا قلنا هبذا ال شك أن املرأة ختالف الرجل، فإذا النظر 
فماذا  ؟ إذا كان يف سن الرجل مخسن ختالفه يف األبعاض من ابب أوىل، لكن ماذا عن سن املرأةالكاملة فلئ

  ؟اثنني ونصف، نعم :يقال فيه ؟يقال عن سن املرأة
 طالب:......

ال تبلغ دية لثلث، مث بعد ذلك تكون على النصف؛ لئعلى ما قرره املؤلف هنا، أهنا تعاقل الرجل إىل ا همثل
 م خاص ابلرجل واملرأة على النصفن حديث عمرو بن حز : إاألجزاء واألبعاض دية النفس كاملة، إذا قلنا

هم سعيد بن املسيب وابن صار كل شيء حبسابه، لكن الذي عليه األئمة الفقهاء من التابعني الذين ذكر 
 ؟هنا تعاقل الرجل إىل الثلث، نعم: إشهاب وعروة بن الزبري، وهم من األئمة الفقهاء السبعة، كلهم يقولون

  لف ومائتني.إبل مع أنه ال توجد  دير الدية اآلن  ائة وعشرين ألفتا :أحسن هللا إليك



ن متوسط اإلبل اآلن أبلف : إي، يعين لو قيل، وأن املسألة تقدير اجتهادهذا ذكرانه يف الدرس املاضي
درت ألف ميكن جتد أبلفني صارت مائة ومخسني، ولو ق ،ومخسمائة الرديء ميكن جتد أبلف ومائتني

وهكذا، وأهل االجتهاد من أهل العلم مرد األمر إليهم، فإذا زادوا هلم ذلك،  وستمائة صارت مائة وستني
 ؟نعم

 طالب:.......
أربعة أصابع أسهل من ثالثة، هذا معروف  :يقولون ،العلم يعايون هبذا، يعين يلغزونحىت أهل  ،ال ،ال

ن يف هذا مربر أن اجلاين إذا قطع ثالثة يزيد رابع من أجل أن تنقص عليه : إعندهم، لكن هل نقول
هذا  مثل ما ذكران يف أنه ابإلمكان أن يؤخذ لنإنسان ممن جىن عليه مثان من الدايت، وهل يف ؟التكاليف

أو جناايت  ،هو مع أخذ مثان دايت منه اإلمث ابعتباره قتل خطأ ؟!مربر أن جيهز عليه ليأخذ دية كاملة
خطأ ما عليه إمث، نعم، لكن لو أجهز عليه دخل يف اآلية الثانية اليت تليها يف سورة النساء، قتل عمد نسأل 

نعم إذا قتل عمد يقتل به،  ؟نه مثان دايتيؤخذ م وأل أن يقتل عمدًا هأسأيهما هللا العافية، قتل عمد، 
 وإمثه وجرمه عند هللا عظيم، وهللا املستعان.

  ؟الشرح موجود مع أحد
  ؟وش قال على هذا

 إيه.
 طالب:........

 ؟ما يف نقل للمذاهب ؟ش قالوا" واألئمة إيهي السنة"يعين من قول سعيد 
 طالب:.......

  ؟هاه
 طالب:.......

  ؟جيمع بينهما كيف
 الب:.......ط

صل أن املرأة على فالثلث فما دون خيرج ابلسنة، وما عدا ذلك يبقى على األ "من السنة" :ولذا قال سعيد
  النصف من الرجل.

وحدثين عن مالك أنه مسع بن شهاب ياول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته جبرال أن " :قال
 ."عليه عال ذلك اجلرال، وال يااد منه



"فإمنا ذلك يف اخلطأ  لكن لو كان متعمداً؟ يقاد، إن مل تتنازل فإنه يقاد وإمنا ذلك يف اخلطأ"قال مالك: "
هو  أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما د يتعمد، كما يضرهبا بصوت فيفاأ عينها و و ذلك"

ال يتعدى حبيث النص،  ابألمر الذي جاء به النص، الضرب الذي جاء به ال يريد العني إمنا يريد أن يؤدهبا
  ال يقاد منه. فإنه حينئذٍ  ،فأصاب منها ما يتلفه السو  كالعني مثالً  ،هذا
تزوجت  امرأة من قريش أو من متيم قال مالك يف املرأة يكون هلا زوج وولد من غري عصبتها وال قومها""

قومها ال الزوج  صبتها وال منوالدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، فليس هؤالء من ع ،من هذيل مثالً 
"فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عال  عقلها شيء من مفإنه ال يلزمه وال أوالده منها،

 د هذا الزوج الذي ليس من قبيلتهايعين من أوال جنايتها شيء، وال على ولدها إذا كانوا من غري قومها"
يعين هذه أمها تزوجت برجلني واحد من قريش  بتها""وال على إخوهتا من أمها إذا كانوا من غري عص

"إذا كانوا من غري قومها، وال على  الذين هم من متيم ال يعقلون عنهاوواحد من متيم، إخواهنا من األم 
هؤالء أحق مبرياثها، زوجها  إخوهتا من أمها إذا كانوا من غري عصبتها وال قومها، فهؤالء أحق  رياثها"

"فهؤالء أحق  رياثها، والعصبة  ذلك فهو لعصبتها، الذين هم قومهاوما يبقى من  ،اثهاوأوالدها أحق مبري 
إىل اليوم، وكذلك موايل املرأة مرياثهم لولد  -صلى هللا عليه وسلم-عليهم العال منذ زمان رسول هللا 

أو هي أمة   عبيدهاموايل املرأة يعين املرأة، وإن كانوا من غري قبيلتها وعال جناية املوايل على قبيلتها"
واملرأة حرة، مرياثهم لولد املرأة،  ،يعين املوايل هؤالء هم األرقاء ؟يعين موايل من أعلى أو من أسفل ؟عندهم

 ؟وإن كانوا من غري قبيلتها، نعم ،مرياثهم لولد املرأةنعم؟  ؟يعين يورثون هم
 طالب:.......

  ".وكذلك موايل املرأة مرياثهم لولد املرأة" :يقول
 طالب:.......
ألهنا هي اليت منت بعتق الرقبة، لو قدر أهنا  ؟ ترثهم هي؛نعم ؟لكن إذا كانت موجودة هي ،هي أعتقتهم

وعقل جناية املوايل على قبليتها، إرثهم لولدها، وعقلهم  ،ماتت يرثهم أوالدها، وإن كانوا من غري قبيلتها
قلها على قبيلتها، واضح  ن إرثها لولدها وزوجها، وععلى قبيلتها، يعين نظري ما تقدم يف زوجها وولدها، أ

 كالمه، مطرد، نعم.
  أحسن هللا إليك

 عال اجلنني ابب:



رضي -وحدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة 
-ه رسول هللا فاضى في ،أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها -هللا تعاىل عنه

 عبد أو وليدة. بغرةٍ  -صلى هللا عليه وسلم
قضى  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا 

شرب وال  : كيف أغرم ما الفاال الذي قضي عليه ،يف اجلنني ياتل يف بطن أمه بغرة عبد أو وليدة
))إمنا هذا من  :-صلى هللا عليه وسلم-فاال رسول هللا  ؟!بطل ومثل ذلك ،أكل، وال نطق وال استهل

 .إخوان الكهان((
أو ستمائة  ،م خبمسني ديناراً الغرة تاوّ  :وحدثين عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه كان ياول

 الف درهم.ستة آ أو ،درهم، ودية املرأة امحرة املسلمة مخسمائة دينار
  شر مخسون ديناراً أو ستمائة درهم.: فدية جنني امحرة عشر ديتها، والع-ىلرمحه هللا تعا-قال مالك 
ويساط من  ،ود أمسع أحدًا خيالف يف أن اجلنني ال تكون فيه الغرة حىت يزايل بطن أمه :قال مالك
  .بطنها ميتاً 
 .مث مات أن فيه الدية كاملة ،ومسعت أنه إذا خرج اجلنني من بطن أمه حياً  :قال مالك

مث مات ففيه الدية كاملة،  ،فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ،وال حياة جلنني إال ابالستهالل :مالك قال
  .ونرى أن يف جنني األمة عشر مثن أمه

وإن  ،وإذا قتلت املرأة رجاًل أو امرأة عمدًا واليت قتلت حامل د ياد منها حىت تضع محلها :قال مالك
فإن قتلت عمدًا قتل  ،فليس على من قتلها يف جنينها شيءقتلت املرأة وهي حامل عمدًا أو خطأ 

  .ها ديتها، وليس يف جنينها ديةلتة قاالذي قتلها وليس يف جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقل
 أرى أن فيه عشر دية أمه. :يطرال، فاال ةوحدثين    سئل مالك عن جنني اليهودية والنصراني

 :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
 ابب: عال اجلنني

واجلنني معروف أن له أطوار، واألحكام إمنا ترتب على اجلنني بعد نفخ  ،احلمل الذي يف بطن أمه :اجلنني
الروح، األحكام املتعلقة به بعد نفخ روحه، فإذا أعتدي عليها قبل نفخ الروح، وبعد نفخ الروح له حكم، 

تتعلق به  ى أنه إنسان، شيء من خلق اإلنسانيدل عل أحكام األم تتعلق ابلتصوير، يعين إذا وجد فيه ما
، األحكام املتعلقة ابجلنني تثبت هبا فتخرج به من العدة إىل غري ذلك من األحكام املتعلقة ،أحكام األم



وكذلك ما جيب ال يكفن وال يغسل وال يصلى عليه،  بنفخ الروح به، فإذا سقط قبل نفخ الروح فإنه حينئذٍ 
  فيه.
"وحدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن  :-هللا تعاىل رمحه-يقول 

عوف عن أيب هريرة أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها، فاضى فيه رسول هللا 
ه م هذم، تقو  يعين يعطى يف مقابله عبد أو وليدة، أو يقو   بغرة عبد أو وليدة" -صلى هللا عليه وسلم-

  عشر دية األم، يعين مخس من اإلبل.الغرة ب
 -صلى هللا عليه وسلم-"وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا  :قال

الذي قضي عليه،  اعارض قضى يف اجلنني ياتل يف بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فاال الذي قضي عليه"
، متفق عليه، تفق عليه صحيح، كسابقهمن املوهو  -لسالمعليه الصالة وا-يعين هذا قضاء من النيب 

"فاال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما ال شرب وال أكل، وال نطق وال استهل،  فاعارض املقضي عليه
صلى هللا عليه -"فاال رسول هللا يعين يذهب هدراً، أو يطل، يعين يارك بدون مقابل  ؟!"ومثل ذلك بطل

وال شك أن االعاراض  ))هذا من سجع الكهان(( :يف رواية "ن الكهان(())إمنا هذا من إخوا: -وسلم
 بل خمالفة واضحة وصرحية، ومصادمة للنص بكالم ال قيمة له. ،مبثل هذا الكالم املسجوع ال قيمة له

 يف هذا الزمن. -أحسن هللا إليك-هذا من شيوخ العاالنية طالب: 
مخس من اإلبل عشر كيف أقبل   :ملقابل قد يقول قائلاب "؟!"كيف أغرم ما ال شرب وال أكل لهمهذا مث

ذلك مث بعد  ،ألنه قد يكون أمه وأبوه ينتظرانه عشر سنني أو أكثر ؟!دية يف مقابل محل انتظره سنني طويلة
ما يعطى إال مخس من اإلبل، لو يعطى مخسمائة ما قبل، لو كان الدين ابلرأي، لكن ال هذا وال هذا، 

  ال جيد يف نفسه شيء من هذا احلكم.ميع أن يرضى ويسلم حىت املسألة شرع، وعلى اجل
 ألن كالمه يشبه كالمهم؛ "خوان الكهان((إ))إمنا هذا من : -صلى هللا عليه وسلم-"فاال رسول هللا 

 ؟يعتنون ابألسجاع، ويعارضون هبا الشرع، نعم مألهن
 طالب:........

على حسب ما يستعمل  ))إن من البيان لسحراً(( ال يذموالبيان عمومًا ما يذم السجع والشعر ما يذم،  ال
  ن استعمل يف نصر الباطل فهو ابطل.فيه، فإن استعمل يف نصر احلق فهو حق، وإ

"وحدثين عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه كان ياول: الغرة تاوم مخسني ديناراً، أو  :قال
ثين عشر ألف درهم، هذه دية الرجل، دية املرأة على النصف، وا ،ملاذا؟ ألن الدية ألف دينار ستمائة دينار"



أو ستة  املسلمة مخسمائة دينار "ودية املرأة امحرة :قال مائة دينار، أو ستة آالف درهمفتكون مخس
  رهم.ستمائة د ؟الف درهم؟ مخسون ديناراً، وعشر الستة آوعشر اخلمسمائة دينار كمآالف درهم" 

أو ستمائة  ،دية جنني احلرة عشر ديتها، والعشر مخسون ديناراً  رة عشر ديتها"قال مالك: فدية جنني امح"
، فدية جنني احلرة عشر ديتها، دينار، لو قدر أن جنني احلرة من عبد، زوجها عبد، نعم يتبع أمه حرية ورقاً 

  .ستمائة ردهم وأوالعشر مخسون ديناراً 
"يزايل بطن  يعين ينفصل  تكون فيه الغرة حىت يزايل""قال مالك: ود أمسع أحدًا خيالف يف أن اجلنني ال

ألنه إن سقط حيًا احلكم خيتلف، نعم إذا سقط حيًا مث  "ويساط من بطنها ميتاً"يعين ينفصل منه أمه" 
 ؟مات فاحلكم خيتلف، فالدية كاملة، نعم

 طالب:.......
  حال. ، هي جناية على كلاجلناية تقدر، اجلناية تقدر بقدرها، تقدر بقدرها

 طالب:.......
  ؟وين

 طالب:.......
 .ابجلواز قبل األربعني بدواء مباح....أهل العلم يقولون 

 ،لعمرو بن حزم -عليه الصالة والسالم-هنا يقول: يف املنقلة مخسة عشرة من اإلبل كما يف كتاب النيب 
  .قال وهو جممع عليه، مخس عشرة من اإلبل

الك: ود أمسع أحدًا خيالف يف أن اجلنني ال تكون فيه الغرة حىت يزاول "قال م :-رمحه هللا تعاىل-يقول 
 بطن أمه، ويساط من بطنها ميتاً".

ألنه إذا انفصل  قال مالك: ومسعت أنه إذا خرج اجلنني من بطن أمه حياً، مث مات أن فيه الدية كاملة""
  لدية كاملة.ففيه ا ،كاملة  منها حياً صارت اجلناية عليه جناية على نفس معصومة

"فإذا خرج من  ويرث حينئذٍ  ،فإذا استهل ثبتت األحكام "قال مالك: وال حياة للجنني إال ابالستهالل"
 هناك عشر دية أمه بطن أمه فأستهل، مث مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن يف جنني األمة عشر مثن أمه"

  .أة رجاًل""قال مالك: وإذا قتلت املر  ألمة عشر مثن أمهويف ا ،يف احلرة
 طالب:.......

 ؟وين
 طالب:.......



  يعين على حسب ما تستحق أمه، عشر مثن أمه.
 واليت قتلت حامل د ياد منها حىت تضع محلها" "قال مالك: وإذا قتلت املرأة رجاًل أو امرأة عمداً 

وهي حامل عمداً  "وإن قتلت املرأة عليها احلدود حىت تضع محلها أهنا ال تقام يعين كما تقدم يف احلدود
"فإن قتلت عمداً مات تبعاً هلا من غري قصد للقاتل ألن  أو خطأ فليس على من قتلها يف جنينها شيء"

وليس يف جنينها  ،قتل الذي قتلها، وليس يف جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها
احلديث  يف "ليه فمات يف بطنهاولو اعتدى ع" ، ما سقط، مات وهو يف بطن أمهنفصلا األنه م "دية

 -صلى هللا عليه وسلم-أن الرسول " :ويف الذي يليه "رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها" :السابق
مل يقصد ابجلناية، يعين اجلناية ما  " لكن إذا جين عليه تبعًا ألمهقضى يف اجلنني يقتل يف بطن أمه بغرة

أنه ليس فيه شيء،  تبعًا هلا، على كالم اإلمام مالكفصارت  ،إمنا وقعت على األم ،وقعت عليه استقالالً 
مل قبل هذه جناية وهذه جناية، كمن قتل اثنني، ويقصد واحد، لكن هل احل ،واألقيس أنه كاملستقل، نعم
أمه وجب فيه عشر دية أمه، فإذا بطن هو لو قتل قبل انفصاله يف  ؟أو ال تثبت انفصاله تثبت له األحكام

يدل على أنه ال شيء فيه، وإمنا يكفي عقل أمه، دية أمه   -رمحه هللا تعاىل-ا فكالم اإلمام قتل تبعًا هل
  يس أن تثبت دية األم ودية اجلنني.ويثبت تبعاً هلا، وال شك أن األق ،كاملة

 عشر دية أمه" ه"وحدثين    قال: سئل مالك عن جنني اليهودية والنصرانية يطرال، قال: أرى أن في
ودي والنصراين حمل خالف بني أهل العلم، واألكثر على أهنا على النصف، على النصف من دية ودية اليه

  ء كانت التبعيض للدية أو للكفارة.املسلم، يف تبعيض اجلناية سوا
 هذا سؤال طرح يف الدرس املاضي.

نفي عقوبته،  ويف ،ألنه أجري جمرى اخلطأ ؛وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة :هنا يقول: قال يف الكايفو 
، فكذلك يف وأتجيلها  نفي عقوبته، وحتمل عاقلته ديتهألنه أجري جمرى اخلطأ يف وحتمل العاقلة ديته؛

ألن الدية حتملها العاقلة، وجتب الكفارة يف مال  جتب الكفارة مل يلزم القاتل شيء؛ وألنه لو مل الكفارة؛
 صيب واجملنون إذا قتال وإن تعمدا؛الكفارة يف مال ال ألن عمدمها جتب ا قتل وإن تعمدا؛الصيب واجملنون إذ
وهذا من  مدمها أجري جمرى اخلطأ يف أحكامهألن ع عمد الصيب واجملنون كخطأ املكلف؛ ألنه تقدم أن

  .هبيمته بيدها تأحكامه، وجتب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتل
 ؟كيف



 ،، يعين أروش اجلناايت كلها تثبت يف حق من رفع عنه القلمفقتله النائم إذا انقلب على شخص وجتب على
لكن إثبات التبعات عليهم يف مثل هذا إمنا هو من ابب  ،من الصيب واجملنون والنائم، هؤالء رفع عنهم القلم

  ضعي.ربط األسباب ابملسببات، ال من ابب التكليف، وإمنا هو من ابب احلكم الو 
أو فمها إذا كان قائدها أو  قتله، وعلى من قتلت هبيمته بيدهالب على شخص فوجتب على النائم إذا انق

فصارت هي املباشرة وهو  ، فقتلتألن حكم القتل لزمه، يعين كأهنا صارت آلة بيده أو سائقها؛ اكبهار 
  .قتل عمد، لكن قاتل هبذه اآللة اليت هي الدابة :املتسبب، ال يقال

فكذلك   ،ألن حكم القتل لزمه ؛ا إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقهامهوعلى من قتلت هبيمته بيدها أو ف
يلزمه، لو ابلت دابته يف  ر موز مثاًل فوطئه شخص فسقط فماتلو رمى قش :الفقهاء يقولون .كفارته

لكن هذا القول قول معروف  ،الطريق فسقط أحد فمات يلزمه، وال شك أن املسألة خالفية بني أهل العلم
  .عندهم

لقتل فال تسقط ابلعجز، ككفارة ومن عجز عن الكفارة بقيت يف ذمته؛ ألهنا كفارة جتب اب :ىل أن قالإ
وليس فيها  ،قصد الصيد احلرمي، والكفارة كما هو معروف عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعني

 إطعام.
اجبة ومرتبة كما يف اآلية يقول: يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: حكم كفارة القتل خطأ وأهنا و 

الكرمية، فقال: وعلى القاتل احلر ال العبد لعدم صحة عتقه املسلم ال الكافر؛ ألنه ليس من أهل القرب، 
وإن كان صبيًا أو جمنوانً؛ ألن الكفارة من خطاب الوضع كعوض املتلفات، أو كان القاتل شريكًا لصيب أو 

 ولو كثر الشركاء.جمنون أو غريمها، فعلى كٍل كفارة كاملة، 
ال يلزم إال دية واحدة، كل واحد عليه  ،يعين لو اجتمع عشرة يف قتل واحد، اجتمعوا يف قتله، الدية تتبعض

ولو كثر الشركاء، هل معىن هذا أنه يعتق عنه  كفارة كاملة  فعلى كلٍ  ،على كالمه ؟العشر، لكن الكفارة
وذكر صاحب املغين أن الكفارة ال تتبعض،  :يقول هذا مفاد كالمه، ؟نعم ؟عشرة، ويصام عنه عشرون شهر

لكن هل تبقى يف ذمته لعدم االستطاعة، أو تسقط  ،والكفارة على غري املكلف من ابب احلكم الوضعي
مع العلم أن العاقلة ال تتحمل عنه إال الدية،  ؟عنه قياساً ملن أسقط الكفارة على من جامع يف هناية رمضان

  .ثالثأنواع القتل اليف وذلك 
ن الكفارة حق : إوعند أيب حنيفة ومجاعة من العلماء أنه ال كفارة على الصغري واجملنون، قالوا :يقول الكاتب

ومنهم الصغري  ))رفع القلم عن ثالثة(( :-صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب  ؛وليست حقًا ماليًا حمضاً  ،هلل
ابعتبار أهنا من ابب حكم  ،اجلمهور على أهنا جتبمثل هذا الزكاة يف مال الصيب واجملنون، و واجملنون، 



، وعند أيب حنيفة ال جتب الزكاة يف مال يف، فال يفيد فيها رفع القلم عنهالوضع، ال من ابب حكم التكل
  .ألهنما غري مكلفني ؛الصيب واجملنون

فارة على الصغري ألهنما ليسا من أهل التكليف، وذهب اجلمهور إىل وجوب الك ؛فال تلزمهما الكفارة :قال
ألن هللا أوجب الكفارة يف القتل اخلطأ، فدل ذلك على عدم اشارا  القصد، وإمنا يشار   ؛واجملنون

التكليف يف العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغري واجملنون ال قصد هلما، والقول األول مال إليه، 
  .، يعين قول أيب حنيفة-رمحه هللا-بن عثيمني ايقول الشيخ 

يعين ومثل هذا يف الصغري إذا أدخل يف اإلحرام، يعين أحرم له أبوه، اجلمهور على أنه يلزمه اإلمتام، وتارتب 
 ،ما هو مبكلف مىت رفض قبل رفضه :التبعات عليه، وال يرفض إحرامه حبال من األحوال، أبو حنيفة يقول

  .وهو من هذا الباب
 ..يف القتل. كمسألة تبعض الكفارة من شار  :يقول

 ؟اي شيخ يف قضية امحجوهذا.....  طالب:
 ه.متلفاته ومثل جناايتتلزمه مجيع التبعات، مثل  ه بطوعه واختيارهما دام دخل، أدخلمثل غريه،  ال أبد،

 ،مسألة تبعض الكفارة من شارك يف القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة
إذا كان التكفري ابلعتق فيمكن تبعضه أبن يشاركا  :رة ال تتبعض فإنه قد يقالألن الكفا تعددة؛والكفارة م

لكن يف حقيقة األمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل  ،يف شراء رقبة ويعتقاها، وهذا ممكن
ل واحد  فك ؟واحد منها قاتل ابملشاركة، وكذلك يقال يف الصيام، يعين لو أهنما قتاله عمدًا أال يقتالن به

عمدًا يتبعض، فيكون على هذا  القتل ولو كان :كأنه مستقل ابجلناية، نعم ولو قلنا ابلتبعض لقلنا أيضاً 
فيما لو  ،وال يبعض القتل، فكذلك البدل عنه ،وهذا نصف، فما داما يقتالن به يف حال العمد نصف

على كل حال  ؟أو ال تلزمه تل العمد، هل تلزم قاتنازلوا عن قاتل العمد إىل الدية، وعلى خالف يف الكفارة
 فالدية واحدة، والكفارة متعددة؛من شارك يف القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة،  :يقول

إذا كان التكفري ابلعتق فيمكن تبعضه أبن يشاركا يف شراء رقبة  :فإنه قد يقال ،ألن الكفارة ال تتبعض
ة األمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منها ويعتقاها وهذا ممكن، لكن يف حقيق

كل واحد يصوم شهر، إمنا كل واحد يصوم شهرين   :قاتل ابملشاركة، وكذلك يقال يف الصيام، يعين ما يقال
  .متتابعني
وهلذا  ،شارك مائة يف قتله فعليه كفارةيف جزء واحد من مائة جزء، يعين ا فاملذهب أنه إذا شارك ولو :يقول

وهناك وجه آخر ألصحاب  ،لو اجتمع مائة على قتل شخص فعليهم مائة كفارة، وعلى كل واحد كفارة



أمحد أهنم يشاركون يف الكفارة، يعين كاشاراكهم يف الدية، وعلى كل حال املسألة مثل ما أشران سابقًا أهنا 
 ..والنظر يقتضي أهنا إذا كانت متعلقة ابملال. ،حمل خالف

 يشرتكون.فهم طالب: 
 فهم يشاركون كالدية، وإذا كانت عبادة بدنية فال يشاركون فيها كالصيام، نعم.

 .أحسن هللا إليك
 ما فيه الدية كاملة ابب:

يف الشفتني الدية كاملة،  :حدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان ياول
 فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية.

 :فاال ابن شهاب ،عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل األعور يفاأ عني الصحيحوحدثين    
إن أحب الصحيح أن يستايد منه فله الاود، وإن أحب فله الدية، ألف دينار أو اثنا عشر ألف 

 درهم.
كاملة، ية كاملة، وأن يف اللسان الدية  سان الدالك أنه بلغه أن يف كل زوج من اإلنوحدثين    عن م

وأن يف األذنني إذا ذهب مسعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو د تصطلما، ويف ذكر الرجل الدية كاملة، 
 ويف األنثيني الدية كاملة.

  .وحدثني    عن مالك أنه بلغه أن يف ثديي املرأة الدية كاملة
  .وأخف ذلك عندي امحاجبان وثداي الرجل :قال مالك
إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه  األمر عندان أن الرجل :قال مالك

  .فله ثالث دايت اهورجاله وعين
 إن فيها الدية كاملة. :قال مالك يف عني األعور الصحيحة إذا فائت خطأ

 :-رمحه هللا تعاىل-نعم يقول املؤلف 
 ابب: ما فيه الدية كاملة

  .ر، أو اثين عشر ألف درهميعين مائة من اإلبل، أو ما تقوم به من ألف دينا
"حدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان ياول يف  :-رمحه هللا-يقول 

ألن هذا مما يف اإلنسان منه شيئان، فإذا استأصال فيهما الدية   الشفتني كلتيهما؛ الشفتني: الدية كاملة"
ففيهما  ،وكل شيء، كل ما يف اإلنسان منه شيئان واألنثيان، عينان واليدان والرجالنكاملة، وكذلك ال

فيه الدية كاملة، وما يف اإلنسان  الثنني، وما يف اإلنسان منه واحدني الدية كاملة، الدية كاملة يف اتجمتمع



يف   ،ويف الثالثة دية كاملة، وهكذا، ويف األصابع ابعتبارها عشرة ،منه ثالثة يف كل واحد منها ثلث الدية
ا عشر الدية، أصابع اليدين كل واحد عشر الدية، وأصابع الرجلني كل واحد عشر الدية، كل واحد منه

  .وهكذا
ألن االنتفاع هبا أكثر، يستقيم له  ؟ملاذا "يف الشفتني الدية الكاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية"

  شفة السفلى.أيكل بسهولة مع فقد الأن أيكل دون الشفة العليا، لكن ال يستقيم له أن 
"حدثين    عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل األعور يفاأ عني الصحيح، فاال ابن شهاب: 

الرجل األعور يفقأ عني الصحيح العني ابلعني، له أن يفقأ  إن أحب الصحيح أن يستايد منه فله الاود"
 ، وهي عنيدية كاملة دينار""وإن أحب فله الدية ألف عينه، ولو أدى ذلك إىل أن يكون اجلاين أعمى 

"وإن أحب فله الدية كالذكر مثاًل   "وذلكم ألن األعمى ليس عنده إال عني واحدة ففيها الدية كاملة"
  .ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم"

 طالب:........
 ؟نعم

  ؟على املاابل تكون العاوبةطالب: 
 كيف؟
 ؟النصف (له )ر كامل، مو بيعين مثالً امحني لو الذي ضربه يف عينه مبصطالب: 

 إال النصف.
 ؟اابلعلى امل ؟األعور دية كاملة هوراطالب: 

 ...ابعتبار أنه أعور ..،ال ابعتبار أنه لو هذا اجلاين أعمى
 هو على أنه أعور اجلاين، إن أحب الاود فله الاود.طالب: 

 ...ألنه ابعتبار. ؛إيه
 ؟افتدى يعين عينهطالب: 

اسة، إيه، مقابل أعمى، كأنه أذهب اثنتني، أذهب احلاسة كاملة، مقابل احل اآلن لو أحب القود كأنه
  احلاسة الكاملة.

 "وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن يف كل زوج من اإلنسان الدية كاملة، وأن يف اللسان الدية كاملة"
أي قطعتا  طلمتا""وأن يف األذنني إذا ذهب مسعهما الدية كاملة، اص ليس يف البدن منه إال شيء واحد

"ويف ذكر  ألن الكالم على االنتفاع ابألذنني "أو د تصطلما" ، وذهب بسبب ذلك السمعمن األصل



"ويف األنثيني الدية كاملة، ويف كل واحد منهما نصف  ألنه ليس فيه إال شيء واحد الرجل الدية كاملة"
  الدية".

املرأة، ملاذا؟ ألن  ين ثداي الرجل ليسا كثديييع "قال مالك: وأخف ذلك عندي امحاجبان، وثداي الرجل"
  .املرأة ختتلف عن اإلفادة من ثديي الرجل، نعم ياالستفادة من ثدي

يداه  ت"قال مالك: األمر عندان أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيب
 ،مسة، إن أصيبت أذانه سادسة، إن أصيب ذكره خاةإن أصيب لسانه رابع ورجاله وعيناه ثالث دايت"

  لسابق مثان أو أكثر من مثان دايت.إىل أن يبلغ فيما فصلنا يف الدرس ا
 .ألهنا متثل احلاسة كاملة "قال مالك يف عني األعور الصحيح إذا فائت خطأ: إن فيها الدية كاملة"

 ...وسلم. اللهم صل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 (4كتاب العاول )  –املوطأ شرال: 

 ابب: ما جاء يف عقل الشجاجو  -ابب: ما جاء يف عقل العني إذا ذهب بصرها 
 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري 

 
 سم.

 .أحسن هللا إليك
 بسم هللا الرمحن الرحيم

نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،امحمد  هل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
 .أمجعني
 لسامعني اي حي اي قيوم.غفر لشيخنا وللحاضرين وااللهم ا

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 ابب: ما جاء يف عال العني إذا ذهب بصرها

رضي هللا تعاىل -حدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن هللابت 
 ينار.يف العني الاائمة إذا أطفئت مائة د :كان ياول  -عنه

ليس يف ذلك إال االجتهاد إال أن يناص  :جاج العني، فاالوحِ  ، العنيرتي وسئل مالك عن شي  :قال   
 .فيكون له بادر ما ناص من بصر العني ،بصر العني
إنه  ويف اليد الشالء إذا قطعت:األمر عندان يف العني الاائمة العوراء إذا أطفئت  :قال مالك :قال   

 وليس يف ذلك عال مسمى. ،االجتهادليس يف ذلك إال 
 :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

 ما جاء يف عال العني :ابب
 يعين دية العني. 
 إذا ذهب بصرها

"حدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن هللابت كان ياول يف العني 
وصار اإلنسان يف ظالم،  ،هلا ابلسراج إذا أطفئ معىن أنه ذهب بصرها، طفئت تشبيهاً  الاائمة إذا طفئت"

 :قائمة يعين مل يتغري شكلها، إذا رأيته قلت "العني الاائمة إذا طفئت" "مائة دينار" ذلك إذا ذهب بصرهوك



يعين عشر دية، واألصل أن فيها نصف الدية مخسمائة دينار،  "مائة دينار"هذا مبصر، لكن البصر ذهب 
"كان ياول يف العني الاائمة إذا طفئت مائة  :يقول ؟م على املنفعة التامة ابلبصرفهل الشكل واملنظر يقد

وصار رجل  ،معىن هذا أنه إذا فعل ابلثانية كذلكعني قائمة بقيت كأنه يرى، كأنه يبصر، وعلى  دينار"
لكنه ال ما مخس الدية، بعض العميان تراه كأنه يبصر، كأنه يشوف، هوعيناه قائمتان كأنه ينظر في ،أعمى

، والسند إذاً ماذا عن قول زيد بن اثبت ؟ن تضرره بفقد البصر أقل من تضرره بتشوه العني: إيرى، هل نقول
 ؟ماذا عن هذا "كان ياول يف العني الاائمة إذا طفئت مائة دينار" إليه صحيح

 :......طالب
 ذهب البصر كامل مع كون العينني قائمتني.

 :......طالب
تغري يإلنسان ضربة تذهب البصر من الداخل، تذهب ابإلبصار من الداخل، ما يلزم أنه ال أحياانً يضرب ا

 لون العني.
 .-رضي هللا تعاىل عنه-اجتهاد من هللابت بن زيد طالب: 

كان البصر عنده ستة على ستة، فجاء من   ،نه ينقص من البصر بنسبة: إولو قلنا ه،ال شك أن هذا اجتهاد
 ؟جيتهد فيها كما قال اإلمام يف بعض القضااي ؟أو تقدر بقدرها : ابلنسبةولضربه صار مخسة على ستة، نق

 ؟وماذا عما لو ضربه وبصره ضعيف فقوي ،جيتهد فيها
 والن ارات. طالب: يعطيه قيمة الطبيب

شيء متحجر فينفجر ويبصر، فهل  وهذا حصل، يصري ،ألنه يذكر بعض العميان يصطدم بسارية ويبصر
 وإن مل يكن من غري قصد؟  حسن عليه: أأو يقال ؟ر أنه اعتدى عليه وضربه يعزرن هذا ابعتبا: إنقول
 ؟نعم

 :.......طالب
 هبذا؟ وش عالقة هذا
 سنه املسوس وطلع نظيف جديد! واقعة هذه؟قلع  :أنت لو تقول

 سمع ما يدري فالع ضرسه وصار يسمعيكون العرق الداخلي ضاغط على اإلذن وي طالب: يسمع،
 ما شخصه صح.

، بل هو يف األصل عن طريق عالج ال يستحق شيئاً  هو ما يستحق شيء إذا مل يقصد، إذا مل يكن ذلك
 ؟يستحق التعزير، لكنه يف مثل هذه الصورة ما يتصور أن أحد ييب يطالبه على جنايته، نعم معتٍد وجانٍ 



 :.......طالب
ة، حبيث لو تتعرض الثانية ألدىن شيء صار اجلناية واضحة وابلغة، اجلناية ابلغال، ما صار كامل، ال  ،ال ال

  .على خطر من العمى
 :.......طالب

 ؟وعشر الدية كاألصبع ه فيه ما فيه، يعين ذهب نصف بصرهلكن قبول ،على كل حال توجيهه ممكن
 :......طالب

  .ال ذهب من واحدة
 :......طالب

  ؟هوو ه وأ ؟ يزيد نظر الثانيةإيه ما خيالف، جيتمع النظر كله بواحدة
 :......طالب

كالمك هذا كأنه جاري على مذهب الشريطية البودي أهم من املكينة، ما يصلح اي أخي، هذا بصر، هذا 
  .ذهب البصر، فالثانية عرضة ألن يفقد البصر ابلكلية

 :......طالب
صر كامل، وذهب الب ،أيضاً لو كانت غري قائمة، أنت أنظر إىل النسبة اآلن هو يستحق مخسمائة من اإلبل

؟ أيهما أهم فما أعطاه إال العشر مائة من اإلبل، لو ذهب البصر مع الشكل ما يستحق مخسمائة ،نعم
  ؟البصر إالو الشكل 
 :......طالب

  ؟إذاً كيف نقول هبذا
 :......طالب

اها اي املاشية يظهر األثر ابلغ، متر على األشجار ما تر  هذه العني تروح كلها، ولذلك يف ال اجلهة اليت يف
  يعين تغطي عني. مشاالً مييناً و  أخي، إذا كان ما يف إال عني واحدة، لكن ابعتبار أن اإلنسان حذر يلتفت

 :......طالب
 املسألة كبرية يعين.ال ال 

حدة ما يستطيع الرتكيز مينة ما فيه إشكال يعين حىت لو يسوق صاحب العني الوا :أقولطالب: 
 .ويسرة

  .وليس مبلزم ،تهاد صحايبعلى كل حال احلكم من اج



 :......طالب
 .-رضي هللا عنه-ما أيخذ هبذا أحد، ما أظن أيخذ هبذا أحد، على كل حال هذا اجتهاده 

 :......طالب
وأذهب بصرها، كيف  ن لو اعتدى شخص فجعل عينه قائمةابلعني القائمة الشكل، اآلال هم يقصدون ال 

  ؟ عمد هذا.يقتص منه
 :......طالب
حىت يذهب بصره، وتبقى عينه قائمة، هذا نص  و ابلعمليات، يؤتى مبرآة وتعكس عليها الشمسال ما ه

 عليه أهل العلم هبذا.
يعين العظم املستدير  "وحجاج العني"يعين قطع اجلفن األسفل  "قال   : وسئل مالك عن شرت العني"

  لو تغري شكل العني ببياض مثالً يعني "ليس يف ذلك إال االجتهاد إال أن يناص بصر العني" :قال حوهلا
"فيكون له بادر ما  ملسألة كلها اجتهادية على كل حالا ؟هل هو أشد من شار العني أو حجاج العني

مائة من  ، وقلنا حبكم زيد، أخذان منههاطيب لو صارت العني قائمة أذهب ضوء ناص من بصر العني"
بقي أربعمائة، هل نلزم  ؟ أخذان مائة سابقةأبربعمائة كم نلزمه  فجاء شخص ففقأ هذه العني القائمةاإلبل، 

  ؟ ما نلزمه أبربعمائة.هذا أبربعمائة
قدر النقص إمنا يقرره أصحاب و  "إال أن يناص بصر العني فيكون له بادر ما ناص من بصر العني"

ذا قطعت أنه "قال مالك: األمر عندان يف العني الاائمة العوراء إذا طفئت، ويف اليد الشالء إاخلربة، 
نه يلزم فيها : إيعين لو أخذان بفتوى زيد لقلنا ليس يف ذلك إال االجتهاد، وليس يف ذلك عال مسمى"

"ويف اليد الشالء إذا قطعت  ا قلنا بفتوى زيد أخذان منه مائةأربعمائة، العني العوراء إذا طفئت، مثل م
الدية إمنا هو يف اليد املؤثرة العاملة، ألن نصف  ليس يف ذلك إال االجتهاد، وليس يف ذلك عال مسمى"

 ؟نعم
 :.......طالب
 ؟وين

 :......طالب
  ، نعم؟إذا كان املراد بطفئت تغري شكلها وتشوه ،إذا طفئت ، يعين قائمةنعم

 :......طالب



هنا طفئت يعين انطبق : إألن طفئت يطلق إبزاء البصر، ال يطلق إبزاء العني، ال هو ميكن أن يقال ؛ال تغري
على كل حال يف هذه األمور تقدر هذه اجلناايت، تشكل هلا جلان من فنها عليها، ميكن أن يقال هذا، ج

 أهل اخلربة وتقدرها، نعم.
  أحسن هللا إليك

 : ما جاء يف عال الشجاجابب
وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد أنه مسع سليمان بن يسار يذكر أن املوضحة يف الوجه مثل 

فيزاد يف عالها ما بينها وبني عال نصف املوضحة يف الرأس  ،الرأس إال أن تعيب الوجه املوضحة يف
  .فيكون فيها مخسة وسبعون ديناراً 

  ان أن يف املنالة مخس عشرة فريضة.: واألمر عند-رمحه هللا تعاىل-قال مالك 
  يف الرأس ويف الوجه.اغ، وهي تكون وال خترق إىل الدم ،واملنالة اليت يطري فراشها من الع م :قال

وقد قال ابن  املأمومة واجلائفة ليس فيهما قود،األمر اجملتمع عليه عندان أن  :-رمحه هللا-قال مالك 
  .ليس يف املأمومة قود :شهاب

ما يصل إىل الدماغ وال تكون املأمومة إال يف الرأس، و  ،واملأمومة ما خرق الع م إىل الدماغ :قال مالك
  إذا خرق الع م.

وهذا  ،األمر عندان أنه ليس فيما دون املوضحة من الشجاج عال حىت تبلغ املوضحة :قال مالك
انتهى إىل املوضحة يف   -صلى هللا عليه وسلم-العال يف املوضحة فما فوقها، وذلك أن رسول هللا 

 الادمي األئمة يف ، ود تا ِ ، وجعل فيها مخسًا من اإلبل-رضي هللا تعاىل عنه-كتابه لعمرو بن حزم 
  ملوضحة بعال.وال يف امحديث فيما دون ا
عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال: كل انفذة يف عضو من  وحدثين    عن مالك

 األعضاء ففيها ثلث عال ذلك العضو. 
حدثين مالك كان ابن شهاب ال يرى ذلك، وأان ال أرى يف انفذة يف عضو من األعضاء يف اجلسد أمراً 

  ليس يف ذلك أمر جمتمع عليه عندان.و  ،ولكين أرى فيها االجتهاد جيتهد اإلمام يف ذلك ،معاً عليهجمت
فما كان يف  ،األمر عندان أن املأمومة واملنالة واملوضحة ال تكون إال يف الوجه والرأس :قال مالك

 .اجلسد من ذلك فليس فيه إال االجتهاد
منفردان، والرأس ألنما ع مان  ؛من الرأس يف جراحهما اللحي األسفل واألنف ىفال أر  :قال مالك

  بعدمها ع م واحد.



قاد  -مارضي هللا تعاىل عنه-وحدثين    عن مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن أن عبد هللا بن الزبري 
 من املنالة.
  :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

 ابب: ما جاء يف عال الشجاج 
ملقدر، ومنها ما ال ميكن ومنها ما ميكن إحلاقه اب ،ه ابلنص، ومنها ما ترك تقديرهالشجاج منها ما جاء تقدير 

   إحلاقه.
"وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد أنه مسع سليمان بن يسار يذكر أن  :-رمحه هللا تعاىل-يقول 

ضح ويو  ،د واللحموخيارق اجلل ،ألن كل منها ينتهي إىل عظم املوضحة يف الوجه مثل املوضحة يف الرأس"
"فيزاد يف عالها  ألن عيب الرأس أقل من عيب الوجه "إال أن تعيب الوجه فيزاد يف عالها" ويربز العظم

"إال أن تعيب الوجه فيزاد يف  "ما بينها وبني عال نصف املوضحة يف الرأس" ما تسببته من تشويه "بادر
  ؟املوضحة فيها فيها مخسة وسبعون ديناراً"فيكون  ،عالها ما بينها وبني عال نصف املوضحة يف الرأس

، ويضاف إىل اخلمسني مخسني ؟كم فيها من الداننري  ، مخس من اإلبل، فيكون يف كل..،مخس، طيبكم؟ 
  كون اجملموع مخسة وسبعون ديناراً.في نصف املوضحة

و بن حزم، يعين كما جاء يف حديث عمر  "قال مالك: واألمر عندان أن يف املنالة مخسة عشرة فريضة"
وترض بعض  ،ويتضح العظم، املنقلة تزيد عليها، توضح العظم ،ط اللحم واجللدكش، املوضحة ت..املنقلة

العظام، وتنقلها عن مكاهنا، ولذا جاء عقلها أكثر من عقل املوضحة، مخسة عشرة فريضة، مخس عشرة من 
ألهنا إذا خرقت إىل الدماغ صارت  الدماغ؛ ا من العظم، وال خترق إىلاملنقلة اليت يطري فراشه :اإلبل، وقالوا

  الرأس ويف الوجه، يعين كاملوضحة. مأمومة، وهي تكون يف
يعين ولو كانت عن عمد،  "قال مالك: األمر اجملتمع عليه عندان أن املأمومة واجلائفة ليس فيهما قود"

، هذه أمور ال ميكن تقديرها ليس يف املأمومة قود :، وقد قال ابن شهاب؟ ال يسلم من الزايدةنعم ؟ملاذا
  ؤمن احليف والزايدة.بدقة فال ي

"وال تكون املأمومة إال يف  يعين أمت الدماغ وقصدته "قال مالك: واملأمومة ما خرق الع م إىل الدماغ"
ما يف مأمومة يف الصدر وال يف اليد وال يف الرجل،  املأمومة الرأس، وما يصل إىل الدماغ إذا خرق الع م"

وقصدت ما قصدت، يعين لو أهنا قصدت القلب، أمت القلب وقصدته تسمى  ،مت ما أمتوإن أ
  إمنا تكون يف الرأس فقط. ،..إمنا املأمومةال،  ؟مأمومة



ملاذا؟ ألنه  حىت تبلغ املوضحة" "قال مالك: األمر عندان أنه ليس فيما دون املوضحة من الشجاج عال
هو العظم أمكن ضبطها، لكن قبل ذلك ال ميكن ضبطها، قد ال ميكن ضبطها، يعين إذا وصلت إىل حد و 

وعظمه عشرة  هنه يؤتى ابملسبار فيأخذ بنسبتها، لكن أيضًا الناس يتفاوتون، بعض الناس بني جلد: إيقال
، وبعضهم واحد ملي، فمثل هؤالء التفاوت الكبري بني الناس جيعل مثل هذه األمور إمنا تقدر بقدرها، انيتس

وعظمه إال شيء يسري، بينما الرجل السمني بني  هالناس، الرجل النحيف مثاًل ما بني جلد يعين خيتلفون
  .جلده وعظمه شيء كثري، فمثل هذه األمور ال شك أهنا تقدر بقدرها

 -صلى هللا عليه وسلم-"حىت تبلغ املوضحة، وإمنا العال يف املوضحة فما فوقها، وذلك أن رسول هللا 
كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها مخساً من اإلبل، ود تا  األئمة يف الادمي وال   انتهى إىل املوضحة يف

يعين ما يف شيء اثبت، ما قضى أحد ممن يعتد بقوله بشيء اثبت،  يف امحديث فيما دون املوضحة بعال"
"وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال: كل انفذة يف عضو  :قال
ما يف ما  ،انفذة يف عضو من األعضاء ؟انفذة إىل أي حد ألعضاء ففيها ثلث عال ذلك العضو"من ا
ن انفذة يف العضو من األعضاء : إمخس، وإذا قلنا ؟كم يف املوضحة يف الرأس  ؟نعم ؟، املوضحة مثالً ..يقول

 ؟كم؟ كموصارت موضحة يف الرجل أو يف اليد، وأوضحت العظم ثلث عقل ذلك العضو، العضو عقله  
ثلث عقل اليد، ثلث اخلمسمائة، مائة ومخسة وسبعني،  ائة، وإذا جعلنا املوضحة يف اليدمخسم ؟اليد مثالً 

؟ أو مائة وسبعني تقريباً، أو مائة وستة وستني وثلث، هل ميكن أن يقال هبذا واملوضحة يف الرأس فيها مخس
  ال ليس املقصود هذا.

  .ثلث عال ذلك العضو" "كل انفذة يف عضو من األعضاء ففيها
: يعين مل يوافق ابن املسيب على اجتهاده هذا، قال "حدثين مالك كان ابن شهاب ال يرى ذلك" :قال

، إمنا يقدر بقدره "يف عضو من األعضاء يف اجلسد أمرًا جمتمعًا عليه -هذا مالك-"وأان ال أرى يف انفذة 
د اإلمام يف ذلك، وليس يف ذلك أمر جمتمع عليه "ولكين أرى فيها االجتهاد جيته تشكل له جلنة ويقوم

  .عندان"
"قال مالك: األمر عندان أن املأمومة واملنالة واملوضحة ال تكون إال يف الوجه والرأس، فما كان يف 

  .اجلسد من ذلك فليس فيه إال االجتهاد"
منفردان، والرأس  "قال مالك: فال أرى اللحي األسفل واألنف من الرأس يف جراحهما؛ ألنما ع مان

يعين يقصد ابلرأس اجلمجمة، يعين الفك األعلى تبع الرأس، لكن الفك األسفل ليس  بعدمها ع م واحد"
  تبعه، واألنف أيضاً ليس تبعاً له.



أو  لة""وحدثين    عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن عبد هللا بن الزبري أقاد من املناِ  :قال
ال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فالذي ينقل من مكانه يصح أن لة، على كل حاملنقَ 
ن من حج به فقد حج، ابن الزبري أقاد من املنقلة، لكن هل : إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا ابألمس: إيقال

تقدر هذه العظام  ال ميكن أن ،ال بد من احليف ؟أال يؤمن من احليف ؟املنقلة ميكن ضبطها ليتم القود فيها
ألصل، فهل يؤمن أن يكون يف ر صغرية من العظام انتقلت يف اسَ اليت انتقلت من مكاهنا، قد تكون عشر كِ 

  ميكن أن يقاد يف مثل هذه الصورة. صعبة هذه، ال ؟أن ينتقل عشر أو عشرين أو مخس القود
 لغ. ب هنعم إي
 نعم؟
 

 طالب:......
وعاش  ،وسلم من ذلك ،وأمكن خياطته ،ئم فبقر بطنه، وأخذ الكليةاعتدى عليه، اعتدى عليه وهو انأو 

طرد هذا متجه يعين م ؟كليتني كل واحدة نصف الدية  هنه ابعتبار أن في: إهل يقال ،بكلية واحدة، نعم
 عندهم.

 
 .وهللا أعلم 

 وعلى آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يم بسم هللا الرمحن الرح
 (5كتاب العاول )  –املوطأ شرال: 

وابب:  -وابب: العمل يف عقل األسنان  -وابب: جامع عقل األسنان  -ابب: ما جاء يف عقل األصابع 
 وابب: ما جاء يف دية أهل الذمة. -ما جاء يف دية جراح العبد 

 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري
 

 سم.
  أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرمحن الرحيم
بينا حممد وعلى آله وصحبه  هل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، ن امحمد

   أمجعني.
 ، واغفر للسامعني اي حي اي قيوم.وأجزه عنا خري اجلزاء ،غفر لشيخنااللهم ا

 : -رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 ما جاء يف عال األصابع ابب:

سألت سعيد بن املسيب كم يف أصبع  :بن أيب عبد الرمحن أنه قال    عن مالك عن ربيعةوحدثين 
 ؟كم يف ثالث  :عشرون من اإلبل، فالت :قال ؟كم يف إصبعني  :عشر من اإلبل، فالت :فاال ؟املرأة
، حني ع م جرحها :عشرون من اإلبل، فالت :قال ؟كم يف أربع  :ثالثون من اإلبل، فالت :فاال

  ، أو جاهل متعلم.بتثت: بل عاد مفالت ؟أعراقي أنت :اال سعيدف واشتدت مصيبتها ناص عالها؟
 : هي السنة اي ابن أخي.فاال سعيد
وذلك أن مخس  ،األمر عندان يف أصابع الكف إذا قطعت فاد يف عالها: -رمحه هللا تعاىل-قال مالك 

 .يف كل إصبع عشرة من اإلبل ،األصابع إذا قطعت كان عالها عال الكف مخسني من اإلبل
وهي من اإلبل ثالث  ،وحساب األصابع ثالثة وثالثون دينارًا، وثلث دينار يف كل أمنلة :قال مالك

 فرائ  وثلث فريضة.
 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

، أما وعلى آله وصحبه أمجعني ، نبينا حممداحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله
 بعد:



 :-رمحه هللا تعاىل-لف فيقول املؤ 
 ابب: ما جاء يف عال األصابع

 تمعة ومتفرقة من الرجال ومن النساء.جم ع، فالعقل هو الدية، دية األصابعيعين يف دية األصاب
شيخ اإلمام  ،ربيعة الرأي "وحدثين    عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن" :-رمحه هللا-يقول 
وسعيد أحد الفقهاء  "أنه قال: سألت سعيد بن املسيب"م املسلمني علم من أعال ،إمام مشهور ،مالك

هو يعرف أن يف اإلصبع عشر من  "كم يف إصبع املرأة؟" الفقهاء السبعة من فقهاء املدينةاملشهورين، 
فأجابه  ؟أو على النصف منه فأشكل عليه هل املرأة مثل الرجل كما تقدم يف حديث عمرو بن حزم،  ،اإلبل
عشر من اإلبل، فالت: كم يف إصبعني؟ قال: عشرون من اإلبل، فالت: كم يف ثالثة؟ " :قالف ،سعيد

 ملاذا؟ ألن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية على ما تقدم، تعاقله إىل ثلث الدية، قال: ثالثون من اإلبل"
يعين هذا يورث إشكال،  "فالت: كم يف أربع؟ قال: عشرون من اإلبل" فإن زادت عن الثلث نقصت

على القاعدة السابقة، وأن املرأة تعاقل الرجل إىل  لكنه جارٍ  ؟!عقل الثالثة األصابع أكثر من عقل األربعة
لكانت ديتها مثل دية الرجل، لكان يف مخسة  ن عقلها يف أصابعها كأصابع الرجلثلث الدية، ولو كا

  .املرأة على النصف من دية الرجلألن دية  مثل الرجل، وعادلت ديتها كاملة؛ ني من اإلبلساألصابع مخ
يعين مثال تقرييب الشرائح يف االستهالكات الشرحية األوىل كذا غالية، مث الثانية أرخص منها،  يعين نظري هذا

ألنه لو استمر صار إىل ما  أول الثالثة أرخص من آخر الثانية، وهذا واضح يعين؛مث الثالثة أرخص منها، جتد 
تقف فيه املسألة إىل حد ال يضطرب فيه دية الرجل مع دية املرأة،  ،د من حسمال هناية، لكن هنا ال ب

القاعدة أن املرأة على النصف من الرجل، وهذا أمر مقرر يف الشرع، لكن ملاذا مل يكن من األصل إصبع 
 ؟ويف إصبعني عشر، ويف ثالث مخس عشرة، ويف أربعة عشرين ؟املرأة فيه مخس من اإلبل وينتهي اإلشكال
كم يف أربع؟ قال: عشرون من " :ولذا ملا قال له ،ابلسمع ؟املسألة هل تكون املسألة ابلرأي أو ابلسمع

يعين  "؟"حني ع م جرحها، واشتدت مصيبها ناص عالها معروف -ربيعة الرأي-ربيعة  فالت" ،اإلبل
 وقد ،برأيك يعين هل أنت من أهل العراق تنظر يف النصوص "فاال سعيد: أعراقي أنت؟" نقصت ديتها

يعين نظري ما قالت عائشة  "أعراقي أنت؟ فالت: بل عاد متثبت" تدفع بعض السنن اليت ختالف عقلك
لكن  ،ال :قالت ؟أحرورية أنت :قالت ؟ملن سألتها عن احلائض ما ابهلا تقضي الصيام وال تقضي الصالة

يااًن ال يستطيع العقل أن يرقى وعللها وحكمها واضحة، وأح ،اسأل، يعين أحيااًن تكون األحكام معللة
قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة " ضا والتسليم، وكما قرر أهل العلمعليه الر  ملستوى التشريع، وحينئذٍ 

ألن العقل ال يدرك كل شيء، ولو كان العقل يدرك كل شيء ملا احتيج إىل  يم؛ال بد من التسل "التسليم



لكن العربة ابلشرع، وما جاءان عن هللا وعن رسوله فعلى العني  كب هذا العقل وخالص ينتهي،الشرع، ُر 
  س، وقد أحسن من انتهى إىل ما مسع.والرأ
أحد احتمالني، إن كان عنده خرب  فاال سعيد: أعراقي أنت؟ فالت: بل عاد متثبت، أو جاهل متعلم""
كان ما عنده خرب إن   ل متعلم""أو جاه ن هذا الكالم سابق يريد أن يتثبت؛ ألنه عامل، وهو ابلفعل عاملم

عن املسألة يتعلم من هذا اإلمام، وهو إمام يتعلم من إمام، وقد يكون السؤال يف أوائل أمره، قد يكون 
السؤال يف بداية الطلب، فيكون جاهل يتعلم، أو يكون بعد أن رسخت قدمه يف العلم فيكون عامل متثبت، 

وما حيضر عنده أحد، واجلموع الغفرية عند مالك  ،سجد النبويوربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك جيلس يف امل
درهم من سلطان خري من قنطار من علم، يعين  :وهو تلميذه، يذكر يف كتب السري أنه قيل له بذلك، قال

وهذا الشخص له األمور، فيلتف حوله الناس، ، وتسهل واملعني من قبله أيتونه الناس ،املدعوم من ويل األمر
له عمل  ، جتد بعض الناس ما-جل وعال-، مع أن القلوب بيد هللا -رمحه هللا-وهذا رأيه  عم،الذي ما يد

الناس ال  ؟فإذا مات احتشد الناس لشهود جنازته، تتساءل وش السبب ،يذكر بني واضح عند الناس
إليه هو  أو مل جيلس ،، وعلى كل حال سواء جلس إليه-جل وعال-إمنا القلوب بيد هللا  ،يساقون ابألسوا 
 .أو جاهل متعلم إن كان سؤاله متقدماً  ،عامل متثبت إن كان سؤاله متأخراً  عامل، وهو حينئذٍ 

ولذلك الذي يعارض النصوص ينظر يف أمره، إن كانت معارضته  فاال سعيد: هي السنة اي ابن أخي""
كان السؤال سببه للنصوص برأيه يشم منها االعاراض على الشرع مثل هذا يشدد عليه يف النكري، وإن  

 يرفق به. ومعتمد يف ذلك على نص حينئذٍ ، وأن املفيت متأكد من جوابه ،التثبت يف احلكم
يار، إذا : هي السنة قف خالص، ما لك خهي السنة، وإذا قيل "فاال سعيد: هي السنة اي ابن أخي"

عليه الصالة -النيب  هي السنة يعين سنة :وقول سعيد سوله أمرًا ما يف خيار، هي السنة،قضى هللا ور 
، وحيتمل أن يكون سنة من تقدم من اخللفاء الراشدين، لكن األصل أنه ما يقال يف مثل هذه -والسالم

يكون من ابب املرفوع  ، وحينئذٍ -عليه الصالة والسالم-السياقات من بيان األحكام إال ويراد هبا سنة النيب 
هي  :العلم، منهم من حيتج هبا مطلقاً، ومنهم من يقولومراسيل سعيد هي أصح املراسيل عند أهل  املرسل،

إرسال ابن املسيب عندان حسن، يعين حيتج به، وأما ابلنسبة  :مرجحة على غريها، واإلمام الشافعي يقول
 عندهم إشكال يف املراسيل حجة مطلقاً. هؤالء ما يفةملالك وأيب حن

 ."هي السنة اي ابن أخي"
مت ديتها  "إذا قطعت فاد يف عالها"يعين اخلمسة  صابع الكف إذا قطعت""قال مالك: األمر عندان يف أ

يعين  "وذلك أن مخس األصابع إذا قطعت كان عالها عال الكف" :يقول مخسون من اإلبل،دية اليد، 



، وكل ما يف اإلنسان منه شيئان فإنه إلبل نصف الدية؛ ألن يف اإلنسان يدينديتها دية اليد مخسني من ا
على ما تقدم يعين  "مخسني من اإلبل يف كل أصبع عشرة من اإلبل"ما نصف الدية واحد منهيكون لكل 

 يف حديث عمرو بن حزم.
 ألن كل أصبع فيه ثالث يف كل أمنلة" "قال مالك: وحساب األصابع ثالثة وثالثون دينارًا وثلث دينار

الثة ث لة خيرج الناتج لكل أمنلةثني أمنسمت األلف دينار على الثال، إذا قأانمل، فيكون عندان ثالثون أمنلة
ألنك إذا قسمت املائة من اإلبل  "وهي من اإلبل ثالث فرائ  وثلث فريضة" وثالثون ديناراً وثلث دينار

 ؟على الثالثني صار الناتج ثالث وثالثني وثلث فريضة، نعم
 :.......طالب

 ؟وش فيها
 :.......طالب
عليه الصالة -ك النيب ر دمرفوع، يبقى النظر يف سعيد، ما أه يدل على أن "من السنة" :قول سعيد ،ال

السنة انتهى اإلشكال، مرفوع من  :فيكون حكمه حكم املرفوع املرسل، لذلك لو قال الصحايب ،-والسالم
 متصل.

 أو ق           ول الص           حايب م           ن الس           نة
 بع                  د الن                  يب قال                  ه أبعص                  رِ 

 

 ول            و حن            و أم            ران حكم            ه الرف            ع 
 

.................................. 
 ج

هل  ن السنةم :-رضي هللا عن اجلميع-بعد سنني طويلة، فلو قال الصحايب يف عهد معاوية مثاًل ولو 
 :، ولو أتخر قوله-عليه الصالة والسالم-سنة الرسول  ،الوإال سنة..؟ سنة علي  إالو : سنة معاوية نقول

وجاء يف خرب سامل، يعين يف  ،-والسالم عليه الصالة-يعين سنة النيب  : من السنةمن السنة، فإذا قال سعيد
إذا أردت السنة أو أردت أن تصيب السنة فهجر ابلصالة، يعين يوم عرفة،  :بن عمر مع احلجاج، قالاقصة 

ما  ؟-عليه الصالة والسالم-وهل يريدون ابلسنة إال سنة النيب  :إذا أردت أن تصيب السنة، فقال سامل
-عليه الصالة والسالم-النيب  فاملراد سنة ،فظ السنة يف بيان حكم شرعييريدون يف بيان األحكام إذا قرن ل

 ؟، مث بعد ذلك النظر يف مراسيل سعيد مع غريه، نعم
 :.......طالب
  ؟وش هو
 :.......طالب



  ؟وش فيها
  .يبوهنا ثالث على حساهبم ؟ثالث إالو يعين هي أمنلتان 

 :.......طالب
 ؟هاه

 .......:طالب
لواقع، لكن على حساهبم يبوهنا ثالث، إال إذا كانوا يريدون احلكم يف هذا اإلطالق هو اإيه معروف، 

 للغالب، فالغالب أن الثمانية ثالثة واالثنني اثنتني، نعم.
 أحسن هللا إليك

 ابب: جامع عال األسنان
عمر بن اخلطاب أن  حدثين    عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل

 يف الرتقوة جبمل، ويف الضلع جبمل.قضى يف الضرس جبمل، و  -رضي هللا تعاىل عنه-اخلطاب  عمر بن
-قضى عمر بن اخلطاب  :وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب ياول

 -مارضي هللا تعاىل عنه-يف األضراس ببعري بعري، وقضى معاوية بن أيب سفيان  -رضي هللا تعاىل عنه
 يف األضراس خبمسة أبعرة.

وتزيد يف  ،-رضي هللا تعاىل عنه-فالدية تناص يف قضاء عمر بن اخلطاب  :قال سعيد بن املسيب
فتلك الدية لو كنت أان جلعلت يف األضراس بعريين بعريين، ، ف-رضي هللا تعاىل عنه-قضاء معاوية 

 سواء، وكل جمتهد مأجور.
إذا أصيبت السن  :د عن سعيد بن املسيب أنه كان ياولوحدثين    عن مالك عن    بن سعي

 .فإن طرحت بعد أن أسودت ففيها عالها أيضاً اتماً  ،فأسودت ففيها عالها اتماً 
 :-رمحه هللا تعاىل-يقول 

 ابب: جامع عال األسنان
ا ويف كل أصبع مم" :مخس من اإلبل، ولذلك يقولكم؟ األسنان تقدم يف حديث عمرو بن حزم أن يف السن  

ما جاء يف املرفوع مفروغ منه، يف السن مخس، فماذا عن ما قضى  "ويف السن مخس ،هنالك عشر من اإلبل
  ؟به عمر بن اخلطاب ومعاوية وسعيد

"وحدثين    عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم : -رمحه هللا تعاىل-يقول 
الضرس حكمه حكم السن، ومنهم  لضرس جبمل"موىل عمر بن اخلطاب أن عمر بن اخلطاب قضى يف ا



ال السن جيمع بني كونه  :ألن قلعه أكثر أثرًا يف الفك، ومنهم من يقول : هو أشد من السن؛من يقول
ألهنم يقيمون هلا وزن هذه األمور كما  لضرس، أيضًا مسألة املنظر والشكل؛احلاجة إليه داعية كاحلاجة إىل ا
سيأيت يف السن إذا أسود، نعم يتشوه الشكل إذا أجتث السن خبالف ما إذا  تقدم يف العني القائمة، وكما

وأن يف  ،قلع الضرس، فتتفاوت هذه عن هذه، واألصل أن اجلميع سواء، كما جاء يف حديث عمرو بن حزم
أن هذا يف األسنان فقط، وأما األضراس فال تدخل  -رضي هللا عنه-السن مخس من اإلبل، اجتهاد عمر 

قضى يف " يف الارقوة جبمل، ويف الِضَلع جبملعمرو بن حزم، ولذا قضى يف الضرس جبمل، و يف حديث 
 س. واألصل أن يكون يف الضرس كالسن مخ "الضرس جبمل

األضالع  ع"لي "ويف الرتقوة جبمل، ويف الضِ وبني الكتف  العظم الذي بني النحر الارقوة جبمل، والارقوة هذه
فكيف تقابل أعضاء  : إن هذه أمور يسريةقد يقول قائل جبمل" "كل ضلع هذه اليت هي قفص الصدر
يعين أييت شخص إىل ترقوة إنسان ويعطيه مجل وميشي، أو يكسر  ؟كيف تقابل  ؟اإلنسان مبثل هذه األقيام

يكفيه مجل وانتهى، هذا يف اخلطأ، وإذا كانت الدية خطأ مائة من اإلبل، فال يعين أهنا يف  :فيه ضلع ويقول
ظر إىل أن هذا أزهق نفس إنسان بغري حق، فتزهق نفسه يف مقابل لك، إذا أريد إزهاق النفس، ونُ العمد كذ

لكن احلكم الشرعي ال بد أن ينضبط، ويكون هناك مرجع، وإال لو  ،ذلك، يعين ليست املسألة معاوضة
 ..ن بعض الرجال.: إنظران إىل مثل هذا النظر لقلنا

 :.......طالب
 وواح           د ك           األلف إن أم           ر ع           ين    دالن              اس أل              ف م              نهم كواح              

 

بعض الناس، لكن ال بد من ضابط،  بل، وهذا ما يسوى وال انقة واحدةيعين هذا يسوى مليون من اإل
 ة، ويف النساء يقول الشاعر:الناس أمام التشريع العام سواسي

 رةم        نهن م        ن تس        وى مث        انني بك        
 

 ج  وم    نهن م    ن ه    ي غالي    ة بقي    د قع    ود 
 

والواقع يشهد هبذا، لكن هناك تشريع عام يعين لو ترك األمر لالجتهادات ما  ،صحيح، الناس يتفاوتون
ناس مثل الرجل الفقري العادي انضبطت األمور، لكن ال بد من التحديد يف مثل هذا، جتد فطرة أغلى ال

ة، هذا يفطر باريل: ألن هذه أمور عامة ال بد من ضبطها للجميع، ولو ترك اجملال لالجتهادات فقال صاع؛
وهذا يفطر بصاع، وهذا يفطر مبد، ما تنضبط األمور، فال تنضبط أمور الشرع إال مبثل هذا، كون اإلنسان 

أو حىت يف ميزان الشرع لو كان أعلم الناس وأعبد  ،أو عند قومه، أو عند عشريته ،يعين غايل عند نفسه
 بد أن يصدر فيها نظام يسع ألن هذه األمور ال عن أفسق الناس يف مثل هذه األمور؛الناس ما اختلف 

اجلميع، وليست معاوضة، يعين لو أن اإلنسان دهس له ولد ليفديه ابلدنيا كلها، لكن هذا الشرع، وليس 



يعين الذي ما يدركه كثري  ،الشرع ابلعقل، نعم الشرع ال ينايف العقل، وال أييت ابملستحيل، وإمنا أييت ابحملري
 .، فالعقل الصريح ال يناقض النقل الصحيحمن العقول، وإن كان موافقاً للعقل

لليل واألمر سهل، إذا  ا ن كله ضلع وخالص، خله يو : سهل ما دام مجل أكسر بيقول "ويف الضلع جبمل"
ثْ ُلهيا{ : ال اي أخي أنت متعمد أنتكان بينك وبينه عداوة، نقول  [( سورة الشورى16)] }ويجيزياء سييِّئيٍة سييِّئيٌة مِّ

يف اخلطأ اليت ال يد قدم، إىل أن يرضى املعتدى عليه، لكن املسألة  ( هللااي)فدي ضلعك وإذا أردت أن ت
 لنإنسان فيه.

"وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب ياول: قضى عمر بن اخلطاب يف 
ثر يف الشكل واملنظر، ألن األسنان هلا أ يرى الفرق بني األضراس واألسنان؛ كأنه  األضراس ببعري بعري"

"وقضى معاوية بن أيب سفيان يف خبالف األضراس، مع أن األضراس ابلنسبة لألكل أهم من األسنان، نعم 
ألنه  ؛عمر ملزم اءقض :ولعل هذا هو املوافق للمرفوع، قد يقول قائل "مخسة أبعرة األضراس خبمسة أبعرة

))عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من  هديه، واالستنان بسنتخليفة راشد أمران ابالهتداء هب
نعم صحيح، هذا كالم صحيح إال إذا كان معارضاً بنص، بنص مرفوع، فال كالم ألحد مع  :نقول بعدي((
 .-عليه الصالة والسالم-قوله 

  أبعرة."وقضى معاوية بن أيب سفيان يف األضراس خبمسة أبعرة مخسة 
قضاء  كيف تزيد يف  تناص يف قضاء عمر، وتزيد يف قضاء معاوية" قال سعيد بن املسيب: فالدية

 ؟معاوية
 :.......طالب

 ؟نعم ؟تزيد عن الدية الكاملة أو ال
ألنه لو اعتربان األسنان مع األضراس ثالثني فكان فيه ثالثني من اإلبل مجيع الفم،  ؛قول عمر ما فيه إشكال

من الدية، لكن جعل هلا   مائة ومخسني من اإلبل أكثروإذا نظران إليها فثالثني يف قضاء معاوية تصري
املتوسط عشرين، فنظر  الشيخ والكبري وبني الطفل الصغرياخلمس ابعتبار املتوسط، يعين متوسط الناس بني 

وسط يعين مت "وتزيد يف قضاء معاوية، فلو كنت أان جلعلت يف األضراس بعريين بعريين" طإىل هذا املتوس
 فإذا وجد املرفوع فال كالم ألحد.  قضاء معاوية، واملعول يف ذلك كله على املرفوع،وبني بني قضاء عمر

ت ن أهاًل لالجتهاد، يعين توفرت فيه آالكل جمتهد إذا كا  "فتلك الدية سواء، وكل جمتهد مأجور"
االجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وعلى كل حال هو مأجور، وبعض الناس 



كل جمتهد مصيب، فإن كان مراده إصابة احلق فاحلق واحد ال يتعدد، وإن كان مراده إصابة األجر   :ليقو 
 ."وكل جمتهد مأجور" .فالكالم صحيح

"وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه كان ياول: إذا أصيبت السن 
صغرية ما كسرت السن، لكن السن أسودت،  ضربه حبصاة فأسودت ففيها عالها اتمًا مخس من اإلبل"

 ،ها، هذا غري االصفرار الذي يكون بسبب املأكوالتبعض األسنان سود بسبب ضربة أو شبهترون 
وبسبب األخبرة اليت تتصاعد من املعدة، وبسبب إمهال التنظيف أحياانً، وبسبب بعض أنواع املاء، بعض 

أثر، لكن اإلشكال يف الضربة اليت تؤثر السواد، فيكون لون أنواع املاء تسبب صفار لألسنان، هذه ما هلا 
يعين اعتدى عليها اثين،  عالها اتمًا مخس من اإلبل، فإن طرحت بعد ذلك" ا"فيه :السن أسود، يقول

أصيبت  ؟مثل العني هملاذا ال يقال هذ؟ شخص آخر اعتدى عليها فسقطت، ففيها عقلها أيضًا اتماً، ملاذا
ن : إرت ال تبصر، مث أصيبت اثنية فتشوه شكلها، اآلن السن حيتاج إىل ديتني، هل نقولفانطفأ نورها، وصا

 ؟نعم ؟البصر له نصيب والشكل له نصيب على ما تقدم :أو نقول ؟العني يف هذه احلالة حتتاج إىل ديتني
 :.......طالب
 ؟كيف
 :.......طالب

وبقيت قائمة مائة من  ،هاصيبت وذهب ضوءكالم زيد أهنا إذا ألكن تقدم لنا يف   ،األصل فيها البصر
يها، مث أعتدي عليها فتشوه اإلبل، ما يف مخسمائة، تقدم يف الدرس األول، ولو كانت قائمة وال بصر ف

هذا له شأن، لكن كيف يكون يف السن الواحدة أكثر من عقل اتم فيما إذا و ال شك أنه يضمن،  شكلها
 :.......طالب ؟أسودت مث طرحت

  ؟ها، طيب لكن أليس للشكل واملنظر كالعني القائمة له نصيبيستفاد من
 :.......طالب
  ؟هاه

 :.......طالب
 طيب.
 :.......طالب

 ال ما فيها نصف الدية وهي قائمة، بقدرها، على ما تقدم يف الدرس السابق.
 :.......طالب



وما  ،أذهبت بصره، نعم ن البصر له نصف الدية، اعتدى وأذهب البصر، ضربه ضربة: إلكن أنت إذا قلت
يبصر، الثاين الذي اعتدى عليه مرة اثنية نعم ما شاء هللا هذا يشوف،  :زالت العني قائمة، من شافه قال

ال ما يارك، فكل شيء حبسبه،  ؟هذا مستويف نصيبه :نقول ؟يارك ؟حىت ذهب مجال العينني ؟وش مصريه
، ولو -رمحه هللا-وهذا اجتهاد من سعيد  اتماً" "فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عالها أيضاً  :وهنا يقول

 نعم. إذا قلعت بعد ذلك تكمل ملا بُعد، ما دام أسودت يؤخذ منه بقدرها، مث :اجتهد جمتهد وقال
  أحسن هللا إليك

 العمل يف عال األسنان ابب:
ان بن د بن امحصني عن أيب غطفان بن طريف املري أنه أخ ه أن مرو حدثين    عن مالك عن داو 

فاال عبد هللا بن عباس  ؟يسأله ماذا يف الضرس -مارضي هللا عنه-امحكم بعثه إىل عبد هللا بن عباس 
رضي هللا -فردين مروان إىل عبد هللا بن عباس  :فيه مخس من اإلبل، قال :-مارضي هللا تعاىل عنه-

لو  :-مارضي هللا عنه-س فاال عبد هللا بن عبا ؟أجتعل مادم الفم مثل األضراس :فاال -ماتعاىل عنه
 ت  ذلك إال ابألصابع عالها سواء.د تع

، وال يفضل وحدثين    عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كان يسوي بني األسنان يف العال
 بعضها على بع .

صلى -واألمر عندان أن مادم الفم واألضراس واألنياب عالها سواء، وذلك أن رسول هللا  :قال مالك
ال يفضل بعضها على  ،والضرس سن من األسنان ))يف السن مخس من اإلبل(( :قال -يه وسلمهللا عل
 بع .
  ؟نعم

 :.......طالب
 صحيح.
 :.......طالب

 بعري واحد.
 :.......طالب
مخس من اإلبل وانتهى اإلشكال، لكن قد يقال املرفوع، هذا ما فيه اجتهاد، املرجح ما جاء يف النص ال ال 
جتهاد قد يدخل يف أسنان شخص، أسنانه آيلة إىل السقو  مثاًل، يعين شخص بيطيح سنه ن اال: إمثالً 

 ؟عليه وسقط، هل يعترب مثل السن الراسي مخس من اإلبل، مث بعد ذلك واحد........ مثاًل، يتحرك



 :.......طالب
 ؟هاه

 :.......طالب
 بال شك هذا مفروغ منه هذا.

 :.......طالب
نه يف األسنان ال يف األضراس، : إأن يقال :هذا احتمال، األمر الثاينو ما بلغه إنه  :لهو ما فيه، إما أن يقا

األسنان، السن مخس  :قال ؟واجتهاد عمر يف األضراس، يعين هل اجتهاد مثل هذا سائغ ووقف مع النص
 من اإلبل، وهذا ليس بسن، هذا ضرس.

 :.......طالب
ا فيه اجتهاد، إذا كان ليس ثبوته فيه نظر مثاًل، يعين إذا كان ليس بقطعي الداللة على املوضوع هذ

لالجتهاد جمال يف إثباته ونفيه من جهة، نعم إذا كان األمر حيتمل الثبوت وعدمه، جيتهد اجملتهد يف اإلثبات 
ما فيها احتمال ال جمال إن وعدمه، مث إذا ثبت ينظر يف داللته على املراد فيها احتمال أو ما فيها احتمال، 

 جتهاد.لال
 :.......طالب

من  نةبطن عر : املالكية يقولون ))ارفعوا عن بطن عرنة((نعم ما فيه اجتهاد، خالص انقطع الكالم، يعين 
من عرفة هلذا احلديث، ملاذا؟  :اجلمهور على أهنا ليست من عرفة هلذا احلديث، واملالكية يقولون ؟عرفة، ملاذا
من مىن، لو مل تكن منها ما هنى عن الوقوف فيها، فإذا كان اللفظ ارفعوا  ،ارفعوا من مزدلفة :ألنه ما قال

  .والكل مأجور ،حيتمل، نعم لالجتهاد فيه جمال ممكن، يبقى راجح ومرجوح هذا حمل اإلصابة واخلطأ
 :.......طالب

 دعوته أنه كان يكره التسييب؛هو األصل الشائع املشهور عند أهل العلم مسيب، ابلفتح، لكن إن ثبتت 
" على كل حال األمر فيه سيب هللا من سيب أيب" :ذكر عنه أنه كان يقولو ألن املسيب اسم مفعول، 

 سعة.
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول 
 العمل يف عال األسنان ابب:

"وحدثين    عن مالك عن داود بن امحصني عن أيب غطفان بن طريف املري أنه أخ ه أن مروان بن 
بن عباس يسأله ماذا يف الضرس؟ فاال عبد هللا بن عباس: فيه مخس من امحكم بعثه إىل عبد هللا 



"قال: فردين مروان إىل عبد هللا بن عباس،  قتضى ما جاء يف حديث عمرو بن حزميعين على م اإلبل"
يعين هل مقدم الرأس  ؟ويرى مثل األضراس ،الذي يبني للناس فاال: أجتعل مادم الفم مثل األضراس؟"

خيتلف ال شك، لكن هذا ال شك أنه اجتهاد يف مقابل نص، يعين  ؟هل الوجه مثل القفا ؟مثل مؤخر الرأس
 لكن ما دام فيه نص ما فيه إشكال.لو مل يرد نص وصارت املسألة اجتهادية لكان هلذا النظر جمال، 

عل مخس من اإلبل، قال: فردين مروان إىل عبد هللا بن عباس فاال: أجت ه"وقال عبد هللا بن عباس: في
يعين  مادم الفم مثل األضراس؟ فاال عبد هللا بن عباس: لو د تعت  ذلك إال ابألصابع عالها سواء"

يعين يف  شك أن بعض األصابع أنفع من بعض، السبابة اليت تشري إىل التوحيد مثل اخلنصر، نعم، وال
بعض، وعلى كل حال هي  الكتابة مثاًل السبابة أنفع من اخلنصر، ويف كثري من األمور بعضها أنفع من

ة من اجلزيئات حكم خاص ما يئخنضع لكل شيء، لكل تفصيل، لكل جز  إذا أردان أن :سواء، ومثل ما قلنا
 نها مع هذا اإلمجال تنضبط األمور.وال ما أحيط هبا، لك ،انتهت الشريعة

 ."فاال عبد هللا بن عباس: لو د تعت  ذلك إال ابألصابع كان عالها سواء"
   عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بني األسنان يف العال، وال يفضل  "وحدثين

 فضربه إنسان وسقط،يبقى النظر فيما أشران إليه، وهو أنه إذا كان السن آيل للسقو ،  بعضها على بع "
ما  ن الروحلك ،العالمات بدأت تظهر ،بدليل أن اإلنسان لو كان آياًل للموت : إنه ال فرق؟هل نقول

ما يهدر، فيمكن أن يكون هذا  ،ال ؟ ألنه ييب ميوت؟هدر :هل نقول خرجت، فاعتدى عليه أحد فقتله،
 ؟مثله، نعم
 :.......طالب

أو خاف، بعض الناس ما  ذاه ابحلركة فما استطاعألنه آ ؛أنت افارض أن هذا اإلنسان حاول أن يقلع سنه
هذا حمسن؟  :نقول أوسقط، هل له أن يطالبه؟ ليس له ذلك، جيرؤ إىل أن يقلع السن، فجاء واحد ضربه ف

 :.......طالب
 .لو كان إبذنه ما احتاج يطالب ،ألنه بغري إذنه له أن يطالب أو ليس له؟

 "أنه كان يسوي بني األسنان، وال يفضل بعضها على بع ". 
جاءت جمملة يف  نهأل "قال مالك: واألمر عندان أن مادم الفم واألضراس واألنياب عالها سواء"

))يف السن مخس من قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"وذلك أن رسول هللا  حديث عمرو بن حزم
 .والضرس سن من األسنان، ال يفضل بعضها على بع " اإلبل((
 نعم.



  أحسن هللا إليك
 ابب: ما جاء يف دية جراال العبد

الن يف موضحة العبد بن يسار كاان ياو وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان 
 نصف عشر مثنه.

من جرحه قدر  العبد يصاب ابجلراال أن علىلغه أن مروان بن امحكم كان ياضي يف وحدثين مالك أنه ب
 ما ناص من مثن العبد.

واألمر عندان أن يف موضحة العبد نصف عشر مثنه، ويف منالته العشر،  :-رمحه هللا-قال مالك 
هذه اخلصال  ل واحد منهما ثلث مثنه، وفيما سوىويف ك ،ن مثنه، ويف مأمومته وجائفتهونصف العشر م

 قيمة العبد ما يصح العبد وي أ كم بني ن ر يف ذلك بعداألربع مما يصاب به العبد ما ناص من مثنه، يُ 
 تني.رم الذي أصابه ما بني الايممث يغ ؟وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا بعد أن أصابه اجلرال،

مث صح كسره فليس على من أصابه شيء،  ،سرت يده أو رجلهيف العبد إذا كُ  -رمحه هللا-قال مالك 
 ن أصابه قدر ما ناص من مثن العبد.فإن أصاب كسره ذلك ناص أو عثل كان على م

األمر عندان يف الاصاص بني املماليك كهيئة قصاص األحرار نفس األمة بنفس العبد،  :قال مالك
وإن شاء خذ العال،   سيد العبد املاتول فإن شاء قتل،خريّ  ، فإذا قتل العبد عبدًا عمداً جبرحهوجرحها 

فإن أخذ العال أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد الااتل أن يعطي مثن العبد املاتول فعل، وإن شاء 
الااتل، ورضي  وليس لرب العبد املاتول إذا أخذ العبد ،أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غري ذلك
 . نزلته يف الاتل د يف قطع اليد والرجل وأشباه ذلكبه أن ياتله، وذلك يف الاصاص كله بني العبي

إن شاء أن يعال عنه ما قد  إن سيد العبد :قال مالك يف العبد املسلم جيرال اليهوي أو النصراين
دية جرحه أو مثنه أو مثنه كله فيباع فيعطي اليهودي أو النصراين من مثن العبد  أسلمه وأفعل  أصاب

 .عطي اليهودي وال النصراين عبداً مسلماً إن أحاط بثمنه، وال يُ 
 :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

 ابب: ما جاء يف دية جراال العبد
 ، وهذا يف دية جراح العبد.يعين ما تقدم يف عقل احلر

يف  :يمان بن يسار كاان ياوالن"وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسل :قال
ألن موضحة احلر مخس من اإلبل، وهي نصف العشر ابلنسبة لديته،  موضحة العبد نصف عشر مثنه"

الف رة آوالعبد ليس له دية، إمنا له القيمة، له القيمة وليس فيه الدية، فنصف عشر مثنه إذا قدر أنه بعش



 ،الفقوم مبائة ألف، فنصف العشر مخسة آأنه ي وإذا قدر ،فنصف العشر مخسمائة، املوضحة مخسمائة
"وحدثين مالك أنه بلغه أن مروان بن امحكم كان ياضي يف العبد يصاب ابجلراال  :وهكذا ابحلساب، قال

مع القيمة مع  رش، الفرق بني القيمة مع السالمةاأل أن على من جرحه قدر ما ناص من مثن العبد"
الف، يكون القدر ألفني، يؤخذ من اجلاين ف، ويقوم معيب بثمانية آالعيب والنقص، فيقوم سليم بعشرة آال

وتقوم معيبة، لو أن إنساانً اعتدى  دى عليها أحد فتقوم سليمةألفني، وهذا يفعلونه يف السلع كلها، إذا اعت
ا األرش، األرش بني قيمتها ال شك أن لصاحبه ،مث بعد ذلك حصل فيها خلل وعيب ،على سيارة شخص

العيب فقط ليس هو احلكم  يف بعض احلاالت من إصالح ني قيمتها معيبة، وما يقضى بهساملة، وب
ثالثة  لك :الف، يقوليعتدى عليها جبناية تصلح بثالثة آائة ألف، مبألن السيارة قد تكون  الشرعي؛

ألفني، يعين لك املتوسط، أو قالت  :وقال واحد ،مخس :وقال واحد ،اذهب إىل ثالث ورش ومثن ،الفآ
، لك املتوسط، أربعة آالف، مث إذا عرضها ثالثة :والثالثة قالت ،أربعة :الف، والثانية قالت: مخسة آورشة

عشرين ألف، بداًل من أن تستحق مائة ألف جتيب مثانني بعد الصدمة، ال شك أن له األرش،  يف السوق
  فرق بني قيمتها سليمة، وبني قيمتها معيبة.

واآلن  ،العبد خملوق إنسان له حقوقه :قد يقول قائل من مثن العبد" "أن على من جرحه قدر ما ناص
بل وجد من بعض الدول   ،بغض النظر عن موافقة الشرع وخمالفة الشرع ،يوجد من يدافع بقوة عن إنسانيته

 ،، ال شك أن العبد نفس، ومسلمة هلا حقوقهان تعامل القردة معاملة اإلنسانكما مسعنا يف األخبار أهنا اآل
سببه الكفر، فال شك أن هلذا أثر يف  ، جيوز االعتداء عليها، لكنها يف ميزان الشرع الرق نقص حكميال

الشرع، لكن ليس حمببًا للشرع، يعين الرق ليس ابألمر احملبب، احملبب لدى الشارع العتق، ولذا جعله كفارة 
رفع وال يرتفع إال اثبت ال يُ لكنه مع ذلك الرق حكم شرعي  ،لكثري من األمور، فالشارع يتشوف للعتق
  .لكنه ال يلزم به إال من وجب عليه ،حبكم شرعي آخر، نعم الشرع يتشوف لعتق

هذا  ،هذا ال اعاراض عليه مشاعره كالسلع اليت تباع وتشارى هذا العبد وهو إنسان له نفسيته، ولهعل ج
لوا فيه قياس الشبه، فنظروا يف أكثر من الشارع، والعلماء حينما جعلوه مبثابة السلع ال مبثابة احلر أعم

األحكام املتعلقة به، هل تشبه األحكام املتعلقة ابإلنسان، أو تشبه األحكام املتعلقة ابلسلع اليت تباع 
الذي جيمعها أهنا تباع وتشارى، بغض النظر عن مشاعره ونفسيته، وليس هذا بظلم من  ؟ فرأوا أنوتشارى

والشرع  ،أبوه اجلاين عليه، أو جده اجلاين عليه، مع أنه هذا حكم الشرع الشارع، هو اجلاين على نفسه، أو
يف اتريخ اإلسالم من ذا وجد على مر العصور لالرق أفضل له من احلرية، و  قد يكون هلذا الشخص بعينه

ًرا{، ويف الكتابة اشار  حيرر ويرفض ى ، كونه يبقس عالةألن بعض النا [( سورة الن  ور55)] }ِإْن عيِلْمُتْم ِفيِهْم خيي ْ



فيه  ،مما يعترب يف ابدي الرأي هضم هلذا احلق ..،ألنه مع وجود هذا رقيق أفضل له من أن حيرر فيضيع؛
ملبسه، حقوقه كاملة يف  ،مسكنه ،أيضًا رفعة من جوانب، وهو أن النفقة عليه واجبة، كفالته واجبة، نفقته

صلح الناس يف أمور البصري العامل العليم اخلبري مبا يألن هذا الشرع جاء من اخلالق  ؛الشرع، وال اعاراض
 دينهم ودنياهم.

ألنا ابلنسبة للحر نصف عشر الدية  أن يف موضحة العبد نصف عشر مثنه؛ "قال مالك: واألمر عندان
وتوضح العظم،  ،اجلناية املوضحة اليت توضح العظم، تكشط اجللد مع اللحم مخس من اإلبل، ويف منالته"

 منالته العشر ونصف العشر من مثنه"ويف " ينتقل معها بعض العظام عن مكانه قلة وهي أشديف املنو 
ة للعبد إذا قدران قيمته بعشرة ونصف العشر، يعين مخسة عشر من اإلبل ابلنسبة للحر، وابلنسب العشر

يف  "إىل اجلوف اليت ختارق العظم وتؤم الدماغ، أو تصل  "ويف مأمومته وجائفته" : ألف ومخسمائةالف قلناآ
ألنما يف امحر ثلث الدية، ويف ما سوى هذه اخلصال األربع مما يصاب به  كل واحدة منهما ثلث مثنه؛

"ين ر يف ذلك بعد ما يصح  ن مثنه يكون هو قيمة هذه اجلنايةالذي ينقص م العبد مما ناص من مثنه"
حًا قبل أن يصيبه هذا، مث يغرم الذي العبد وي أ، كم بني قيمة العبد بعد أن أصابه اجلرال وقيمته صحي

افارضنا أن شخصًا اعتدى على حر وكسر رجله، مث بعد ذلك أدخل املستشفى  أصابه ما بني الايمتني"
 :ألنه يقول ر يده، مث عوجل وعادت اليد كما هي؛على عبد فكس وعوجل وبرئ وعادت كما هي، أو اعتدى

ما أصابه اجلرال وقيمته صحيحًا قبل أن   قيمته بعدما يصح العبد وي أ كم بني ن ر يف ذلك بعديُ "
يعين إن وجد فرق  "مث يغرم الذي أصابه ما بني الايمتني" يمته شيءإذا عاد كما هو ما بني ق يصيبه هذا"

 يغرم.
يعين يقال  "قال مالك: ويف العبد إذا كسرت يده أو رجله مث صح كسره فليس على من أصابه شيء"

وتعطل مدة طويلة عن خدمة سيده،  ،وهذا جلس يف املستشفى ؟ ما عليك شيءله: اذهب توكل على هللا
 ؟وأصيب من اآلالم ما أصيب به، نعم

 ......طالب:
  ؟كيف

 ......طالب:
آالم العبد أيضاً ضاع، و  السيد اآلن حق ؟طيب نفقة على العالج، لكن ماذا وراء ذلك غري العالج اآلن

والرجل فيها نصف  وهللا كسر رجله :ملقدرة ما يف شيء، يعين ما يقال، هذا ابلنسبة لألمور ااً ذهبت هدر 



ليها أيضاً ال، لكن تقوم هذه اجلناية، وما أتثر، واآلاثر املارتبة ع ،أو نصف القيمة يدفع نصف الدية الدية
 تقوم، مث يكلف بدفعها.

يء، فإن أصاب  "قال مالك يف العبد إذا كسرت يده أو رجله مث صح كسره فليس على من أصابه ش
"أو ما أشبه ذلك كان على من أصابه  خلل ما عاد العضو كما كان، تشويه كسره ذلك ناص أو عثل"
 يعين األرش. قدر ما ناص من مثن العبد"

يعين مملوك اعتدى على مملوك، انتهينا من احلر  "قال مالك: األمر عندان يف الاصاص بني املماليك"
"قال مالك: األمر عندان يف  يف العبد إيش..؟عتدي على مملوك، يعتدي على مملوك، اآلن مملوك ي

"وجرحها جبرحه،  النفس ابلنفس نفس األمة بنفس العبد" الاصاص بني املماليك كهيئة قصاص األحرار
 يعين القيمة فإذا قتل العبد عبدًا عمدًا خري سيد العبد املاتول فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العال"

أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد الااتل أن يعطي مثن العبد  -قيمة العبد- خذ"فإن أخذ العال أ
يعين لو كانت القيمة أكثر من قيمة العبد القاتل، قيمة املقتول  "املاتول فعل، وإن شاء أسلم عبده

الك أن : غاية ما هنأو يقول ؟وقيمة العبد القاتل عشرة، هل يلزم سيد القاتل أن يدفع عشرين ،عشرون ألفاً 
  نظائر تقدمت يف األبواب السابقة. يعين له يدفع العبد؟

قيمته أقل من قيمة سيما إذا كانت  ال "إن شاء أن يعطي مثن العبد املاتول فعل، وإن شاء أسلم عبده"
أكثر من مصيبة، يعين يفقد العبد،  يعين ال جيمع له بني "فإذا أسلمه فليس له غري ذلك" العبد املقتول
"فإذا أسله فليس عليه غري ذلك، وليس لرب العبد املاتول إذا أخذ  ضًا معه شيء من املالويفقد أي

"وذلك يف  فليس له أن يعود إليهملاذا؟ ألنه تنازل عن القصاص،  العبد الااتل، ورضي به أن ياتله"
  .الاصاص كله بني العبيد يف قطع اليد والرجل وأشباه ذلك  نزلته يف الاتل"

ما قد   العبد املسلم جيرال اليهودي أو النصراين أن سيد العبد إن شاء أن يعال عنه"قال مالك يف
مل جيعل للكافرين على  -جل وعال-ألن هللا  ؛ما ميلكه اليهودي وال النصراين "أو أسلمه فيباع أصاب فعل
مثنه كله إذا   أو "فيباع، فيعطي اليهودي أو النصراين من مثن العبد دية جرحه" :، يقولاملؤمنني سبيالً 

وز أن ال جي "إن أحاط بثمنه، وال يعطي اليهودي وال النصراين عبداً مسلماً"كانت تستوعب الثمن كامالً 
من ختليصه،  ولو كان رقيقاً، فال بد حينئذٍ  ،ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه يستويل الكافر على املسلم؛

 ؟نعم
 :.......طالب

 ؟ش لونإي



 :.......طالب
  ...رش وما نقصي لن تتعدى قيمته، فيها األمة، هقي

 :.......طالب
بني القيمتني، يف  فيؤخذ الفرق ،وبني قيمته ملا صار معيباً  ،قيمتها ملا كان صحيحاً  ،ينظر فيما نقص إيه،

  ، مث ينظر فيه.ه حىت يربأوقتها، وينظر في
 :.......طالب
 م؟ نع

 :.......طالب
 شيء، وتقدم هذا. ما يلزم، إذا دفع العبد ما عليه

 اقرأ.
  أحسن هللا إليك.

 ابب: ما جاء يف دية أهل الذمة
قضى أن دية اليهودي أو  -رمحه هللا تعاىل-وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز 

 أحدمها مثل نصف دية امحر املسلم. النصراين إذا قتل
 أن ياتله مسلم قتل غيلة فياتل به.األمر عندان أن ال ياتل مسلم بكافر إال  :قال مالك

 ية اجملوسي مثامنائة درهم.د :وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد أن سليمان بن يسار كان ياول
  : وهو األمر عندان.قال مالك
وجراال اليهودي والنصراين واجملوسي يف دايهتم على حساب جراال املسلمني يف دايهتم،  :قال مالك

يته، واملأمومة ثلث ديته، واجلائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاهتم  املوضحة نصف عشر د
 كلها.
 :-رمحه هللا تعاىل-يقول 

 ابب: ما جاء يف دية أهل الذمة
أهل الذمة هم أهل الكتاب الذي يدفعون اجلزية عن يد وهم صاغرون، ويلحق هبم من له شبه كتاب  

خذ من مجيع املخالفني حىت املشركني، وعلى كل حال ن اجلزية ميكن أن تؤ : إكاجملوس، ومنهم من يقول
 املقرر واملرجح أن اجلزية إمنا تؤخذ من أهل الكتاب، وأن اخليار بني أن يسلموا أو يدفعوا اجلزية أو يقاتلون.

 طالب: اجملوس؟



 اجملوس ملحقون هبم، وأما غريهم فليس فيهم إال اإلسالم أو القتل.
 :.......طالب
 ؟ن قدر عليه أخذ، وإن عجز عنه ترك، نعمهذا حق إ املسألة
 :.......طالب

على كل حال إن قدر عليه أخذ، وإن عجز عنه ترك، ال يكلف هللا نفساً إال وسعها، يعين وضع األمة اآلن 
 ما خيفاك.

 :.......طالب
 .-إن شاء هللا-على كل حال إحنا نقرر كالم أهل العلم، والواقع ينحل 

الك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهوي أو النصراين إذا "حدثين    عن م :يقول
وهذا قول معروف عند أهل العلم، وهو املرجح، وإن كان من  قتل أحدمها مثل نصف دية امحر املسلم"

 ى أن دية الكتايب مثل دية املسلم.أهل العلم من ير 
"وأن ال ياتل مسلم بكافر إال أن  به النصوجاء  "قال مالك: األمر عندان أن ال ياتل مسلم بكافر"

  تعزيراً. يعين يقتل تعزيراً ال حداً، يقتل به ياتله مسلم قتل غيلة فياتل به"
عن مالك عن    بن سعيد أن سليمان بن يسار كان ياول: دية اجملوسي مثامنائة    "وحدثين  :قال

 . درهم"
وهو من  ،وما أفىت به سليمان بن يسار ،ل اإلمام مالكوعلى هذا على قو  "قال مالك: وهو األمر عندان"

  حقني هبم يف إبقائهم مع اجلزية.لدية، وإن كانوا ملاجملوس غري ملحقني أبهل الكتاب اب الفقهاء السبعة أن
أخذ اجلزية، وزايدة هذا اخليار على ب يف يعين إذا أحلق اجملوس أبهل الكتا "قال مالك: وهو األمر عندان"

فإن هذا ال يعين أهنم يلحقون هبم من كل وجه، وال شك أهنم خيتلفون يف كثري من  ،أهل الشرك غريهم من
ال، طعام أهل الكتاب حل لنا، نساء أهل الكتاب حل لنا، لكن ؟ األحكام، طعام اجملوس حل لنا، نعم

  ؟نعم ،نساء اجملوس ال، فهناك أحكام يتفقون فيها مع أهل الكتاب، وأحكام خيتلفون فيها معهم
 :.......طالب

إىل اختالل أمن أو ما هذا اجتهادية وتعزير وليست حبكم، تعزير هذا، يعين إذا أدى مثل  املسألة مسألة
  لمصلحة العليا، املصلحة العامة.أشبه ذلك اإلمام له يعين ابلنظر ل
  ."قال مالك: وهو األمر عندان"



يعين يعاملون   دايهتم على حساب جراال املسلمني""قال مالك: وجراال اليهودي والنصراين واجملوسي يف 
، مثل ما يعامل املسلم إال أنه يف السقف على النصف منه، أو ديته مثامنائة درهم، فيحاسب على ..كأهنم
على  :يعين ربع عشر دية مسلم، إذا قلنا ،نصف عشر دية اليهودي "فاملوضحة نصف عشر ديته"هذا، 

 وتعادل سدس دية مسلم "واجلائفة ثلث ديته" ين سدس دية مسلميع "واملأمومة ثلث ديته"النصف، 
 . "فعلى حساب ذلك جراحاهتم كلها"

 ...على حممد. اللهم صل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 (6)العاول كتاب   –املوطأ شرال: 

 ابب: ما يوجب العقل على الرجل يف خاصة ماله
 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرمحن الرحيم
وعلى آله وصحبه  األنبياء واملرسلني، نبينا حممد امحمد  هل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف

 . أمجعني
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 

 ابب: ما يوجب العال على الرجل يف خاصة ماله
ليس على العاقلة عال يف قتل  :أنه كان ياول حدثين    عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه

 العمد، إمنا عليهم عال قتل اخلطأ.
وحدثين    عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شيئًا من دية العبد 

 إال أن يشاءوا ذلك.
 .وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد مثل ذلك

ضت السنة يف قتل العمد حني يعفو أولياء املاتول أن الدية تكون م :إن ابن شهاب قال :قال مالك
 على الااتل يف ماله خاصة إال أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها.

فما بلغ الثلث فهو  ،واألمر عندان أن الدية ال جتب على العاقلة حىت تبلغ الثلث فصاعداً  :قال مالك
 اجلارال خاصة. وما كان دون الثلث فهو يف مال ،على العاقلة
األمر الذي ال اختالف فيه عندان فيمن قبلت منه الدية يف قتل العمد أو يف شيء من  :قال مالك

اجلراال اليت فيها الاصاص أن عال ذلك ال يكون على العاقلة إال أن يشاءوا، وإمنا عال ذلك يف مال 
وليس على العاقلة منه  ،ًا عليهالااتل أو اجلارال خاصة، إن وجد له مال، فإن د يوجد له مال كان دين

 شيئاً إال أن يشاءوا.
وعلى ذلك رأي أهل الفاه  ،وال تعال العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء :قال مالك

 -تبارر وتعاىل-عندان، ود أمسع أن أحداً ضمن العاقلة من دية العمد شيئاً، ومما يعرف به ذلك أن هللا 



 [( سورة البارة118)] ِفيي ليُه ِمْن أيِخيِه شيْيٌء فياتِّبياٌع اِبْلميْعُروِف ويأيدياء ِإليْيِه إبِِْحسياٍن{}فيميْن عُ قال يف كتابه: 
عه ابملعروف، وليؤد أعطي من أخيه شيء من العال فليتبمن أنه  -وهللا أعلم-وتفسري ذلك فيما نرى 

  إليه إبحسان.
نه إذا ج  أحدمها جناية دون الثلث: إليت ال مال هلا واملرأة ا ،قال مالك يف الصيب الذي ال مال له

إن كان هلما مال أخذ منه، وإال فجناية كل واحد منهما  ،ضامن على الصيب واملرأة يف ماهلما خاصة
 بعال جناية الصيب، وليس ذلك عليه.دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، وال يؤخذ أبو الصيب 

اختالف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه الايمة يوم ياتل، وال حتمل  األمر عندان الذي ال :قال مالك
خاصة ابلغًا ما بلغ، يف ماله عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئًا قل أو كثر، وإمنا ذلك على الذي أصابه 

 أو أكثر فذلك عليه يف ماله، وذلك ألن العبد سلعة من السلع. ،العبد الدية وإن كانت قيمة
 ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ،العاملني احلمد هلل رب
ألن املخطئ مرفوع عنه اإلمث،  ؛إمنا هو على العاقلة ، وأنه يف قتل اخلطأالعقل وهو الدية عنتقدم الكالم 

تعمد لسفك الدم فإنه ال وجاء هبا الشرع، لكن امل ،قد ابتلي هبذه املصيبة من غري قصد منه، فإعانته حقو 
على أن يستمر يف جناايته، وأنه كلما قتل له يعان، وحتميل غريه الدية يف هذه احلالة ال شك أنه إعانة 

 .فعت التبعات من غريه، فمثل هذا الدية عليه، ابلغة ما بلغتعمداً دُ 
 :يقول

  ابب: ما يوجب العال على الرجل يف خاصة ماله
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ياول: ليس على العاقلة عال يف قتل "حدثين    عن مالك عن 

 ،ومثل ما ذكران أن املخطئ ما قصد هذه اجلناية، وإمنا ابتلي هبا ابتالء العمد، إمنا عليهم عال قتل اخلطأ"
 .فزهقت بسببها نفس غري مقصودة، فيعان على هذا

نة أن العاقلة ال حتمل شيئًا من دية العمد "وحدثين    عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت الس
 مينعون من هذا، األمر إليهم، ال عوا له بشيء بطيب نفسه منه، فإنيعين إذا ترب  إال أن يشاءوا ذلك"

  لكنهم ال يلزمون.
 "حدثين    عن مالك عن    بن سعيد مثل ذلك. 

لياء املاتول أن تكون الدية على قال مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة باتل العمد حني يعفو أو 
 وهذا أيضاً واضح. الااتل يف ماله خاصة إال أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها"



يعين ولو كانت  "قال مالك: واألمر عندان أن الدية ال جتب على العاقلة حىت تبلغ الثلث فصاعداً"
أو  ،له، مثل ما جتحف الدية الكاملةألن هذا ال جيحف مبا تكون على العاقلة فيما دون الثلث؛خطأ، ال 
 ."وما كان دون الثلث فهو يف مال اجلارال خاصة" ا بلغ الثلث فهو على العاقلةأو ثلثها، فم ،نصفها

اختالف فيه عندان فيمن قبلت منه الدية يف قتل العمد يف شيء من اجلراال ال "قال مالك: األمر الذي 
هذا كله أتييد ملا تقدم، وإمنا  العاقلة إال أن يشاءوا" اليت فيها الاصاص أن عال ذلك ال يكون على

عقل ذلك يف مال القاتل أو اجلارح خاصة، إن وجد له مال، يعين إذا عدلوا أولياء اجملين عليه بقتل العمد، 
فيه كفارة من ابب أوىل،  :منهم من يقول ؟نعم ؟كفارة  اإن عدلوا إىل الدية، هل مع الدية كفارة أو ليس فيه

كاليمني الغموس، هو أعظم من أن يكفر ومل يذكر فيه كفارة   : هو أعظم من أن يكفرم من يقولومنه
هو من ابب قياس األوىل، إذا  :ابلنص، وإمنا الكفارة يف قتل اخلطأ، ومن يقول بوجوب الكفارة عليه يقول

 .ن جتب على القاتل عمداً من ابب أوىلبت الكفارة على القاتل خطأ فلئوج
 ،فإن د يوجد مال كان دينًا عليه ،ل ذلك يف مال الااتل أو اجلارال خاصة إن وجد له مال"وإمنا عا

  على ما تقدم. "واوليس على العاقلة منه شيئاً إال أن يشاء
ألنه هو اجلاين على نفسه،  "قال مالك: وال تعال العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء"

حىت يعان هبا، هذا يف حال اخلطأ، أما يف حال العمد فهو أبعد إذا جىن وليس فيه دية، مل جيب عليه دية 
على نفسه، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندان، ومل أمسع أن أحدًا ضمن العاقلة من دية العمد شيئاً، ومما 

يعين  [( سورة البقرة495)] }فيميْن ُعِفيي ليُه ِمْن أيِخيِه شيْيٌء{قال يف كتابه:  -تبارك وتعاىل-يعرف به ذلك أن هللا 
عفي له من القصاص شيء، وعدل عن القصاص إىل الدية، فإتباع ابملعروف وأداء إليه إبحسان، يعين عليه 

 ، وأن يؤدي إبحسان.ملعروفابأن يتبع 
إليه  وليؤد أنه من أعطي من أخيه من العال فليتعبه ابملعروف، -وهللا أعلم-"فتفسري ذلك فيما نرى 

  .إبحسان
أما  لك يف الصيب الذي ال مال، واملرأة اليت ال مال هلا إذا ج  أحدمها جناية دون الثلث""قال ما

"يف الصيب الذي ال مال، واملرأة  فهي مكلفة عمدها عمد، وخطأها خطأوأما املرأة  الصيب فعمده خطأ،
يعين  هلما خاصة"اليت ال مال هلا إذا ج  أحدمها جناية دون الثلث أنه ضامن على الصيب واملرأة يف ما

"إن كان هلما مال أخذ منه، وإال فجناية كل واحد منهما  ، يعين إن كانت هلم أموالإمنا يؤخذ من أمواهلم
"ليس على العاقلة منه شيء، وال يؤخذ أبو الصيب بعال جناية الصيب، حىت جيد ما يدفع  دين عليه"

فإنه يدفع العقل من ماله فقط، وال يكلف  إمنا يؤخذ من ماله إذا كان وليه يف املال وليس ذلك عليه"



فعليه كفل من  ،ويف تربية ابنه ،ن األب قد يفر  يف حفظ ابنه: إقد يقول قائل، األب أن يدفع جناية ابنه
لد غري مكلف، فإن كان له أخذ منه، وإن مل يكن له مال انتظر به حىت جيتمع ته، على كل حال الو جرمي

 ؟املال، نعم
 .......طالب:

  ، من ماله، من مال االبن.إيه
وال رابه  ،دام ما حفظه ما :منهم من يقول "وال يؤخذ أبو الصيب بعال جناية الصيب وليس ذلك عليه"

الاربية اليت يتقي هبا أموال الناس يتحمل، نعم مثل ما قيل يف احملرم وسفره مبوليته إذا زنت وهي بكر، كيف 
 فظها، فعليه كفل من ذلك.فر  يف ح يكلف ألنه ؟يكلف أن يسافر معها

 :يقولما  قال مالك: األمر عندان الذي ال اختالف فيه أن العبد إذا قتل كان فيه الايمة يوم قتل""
 ؟ إن كان يستحق مخسني أتخذ مخسني أو العكسكم يسوى يوم قتل  :وهللا أان شاريه مبائة ألف، نقول له

ألهنا ليست  قاتله من قيمة العبد شيئًا قل أو كثر" "إذا قتل كانت فيه الايمة يوم قتل، وال حتمل عاقلة
 قيمة وليست بدية، كسائر املتلفات.بدية، والدية على العاقلة، وهذه 

"وال حتمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئاً قل أو كثر، وإمنا ذلك على الذي أصابه يف ماله خاصة ابلغًا 
 ك عليه يف ماله، وذلك أن العبد سلعة من السلع"، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلما بلغ

يعين كما لو اعتدى على أي سلعة، وفيها القيمة وليس فيها الدية، ومعلوم أن الذي حتمله العاقلة هو الدية 
  .ال القيمة، وهللا أعلم

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 .......طالب:

 ..ني الغموس.كاليم  القتل العمد أعظم من أن يكفر
  

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
  (7)العاولكتاب   –املوطأ شرال: 

 ابب: جامع العقلو  -ابب: ما جاء يف مرياث العقل والتغليظ فيه 
 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري 

 
  .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 سم.
 بسم هللا الرمحن الرحيم
بينا حممد وعلى آله وصحبه سالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نوالصالة وال ،امحمد  هل رب العاملني

 أمجعني.
 عني اي حي اي قيوم.غفر لشيخنا وللساماللهم ا

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 ابب: ما جاء يف مرياث العال والتغليظ فيه

 :ناس   نشد ال -رضي هللا تعاىل عنه-عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب  حدثين   
فاال:   -رضي هللا تعاىل عنه-فاام الضحار بن سفيان الكاليب  ،من كان عنده علم من الدية أن خي ين

فاال له  ،أن أورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها :-صلى هللا عليه وسلم-كتب إيل رسول هللا 
رضي -ل عمر بن اخلطاب حىت آتيك، فلما نز  اءأدخل اخلب :-رضي هللا تعاىل عنه-عمر بن اخلطاب 

 .-رضي هللا تعاىل عنه-فاضى بذلك عمر بن اخلطاب  ،أخ ه الضحار -هللا تعاىل عنه
 : وكان قتل أشيم خطأ.قال ابن شهاب

قتادة حذف  :وحدثين مالك عن    بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجاًل من بين مدجل ياال له
-ت، فادم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فأصابه ساقه، فنزي يف جرحه فما ،ابنه ابلسيف

اعدد على ماء قدي عشرين ومائة بعري حىت أقدم  :فذكر ذلك له، فاال له عمر -رضي هللا تعاىل عنه
، أخذ من تلك اإلبل ثالثني حاة -رضي هللا تعاىل عنه-عليك، فلما قدم إليه عمر بن اخلطاب 

-خذها، فإن رسول هللا : ذا، قالقال: هأن ؟و املاتولأين أخ :، مث قالةوثالثني جذعة، وأربعني خلف
 .))ليس لااتل شيء((قال:  -صلى هللا عليه وسلم



 ؟أتغلظ الدية يف الشهر امحرام :ئالوحدثين مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن ايسر سُ 
 .نعم :فاال ؟يف النفس هل يزاد يف اجلراال كما يزاد :ولكن يزاد فيها للحرمة، فايل لسعيد ،ال :فااال

يف عال املدجلي حني  -رضي هللا تعاىل عنه-أرامها أرادا مثل الذي صنع عمر بن اخلطاب  :قال مالك
 أصاب ابنه.

أحيحة بن اجلالال،   :وحدثين مالك عن    بن سعيد عن عروة بن الزبري أن رجالً من األنصار ياال له
كنا   :فأخذه أحيحة فاتله، فاال أخواله ،أخواله كان له عم صغري هو أصغر من أحيحة، وكان عند

  .غلبنا حق امرئ يف عمه ،ستوى على عممها، حىت إذا هورم هأهل مثُ 
 : فلذلك ال يرث قاتل من قتل.قال عروة
األمر الذي ال اختالف فيه عندان أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل شيئاً، وال من  :قال مالك

ع له مرياث، وأن الذي ياتل خطأ ال يرث من الدية شيئاً، وقد أختلف يف أن وال  جب أحدًا وق ،ماله
أن يرث من ماله، وال يرث من إيل فأحب  ،لريثه وليأخذ ماله ؛ ألنه ال يتهم على أنه قتلهيرث من ماله

 ديته.
أمجعني، أما وعلى آله وصحبه  ، نبينا حممدوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ،العاملني احلمد هلل رب

 بعد:
 :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 

 ابب ما جاء يف مرياث العال والتغليظ فيه
والزمان واملكان أو ال  ؟ نظرًا الختالف األحوالوالتغليظ فيه هل يغلظ يف كميته أو كيفيته ،لديةالعقل ا
  ؟يغلظ
نشدهم يعين رفع  س   ""حدثين    عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب نشد النا :يقول

ألن النشيد أصله رفع الصوت، إما بشعر أو  "من كان عنده علم من الدية أن خي ين" :صوته سائالً، قائالً 
"من كان عنده علم من الدية أن خي ين، فاام الضحار بن سفيان الكاليب فاال: كتب  حبداء أو بسؤال
"من كان عنده  رأة أشيم الضبايب من دية زوجها"أن أورث ام -صلى هللا عليه وسلم-إيل رسول هللا 

يعين أي شيء يتعلق  "من كان عنده علم من الدية أن خي ين" السؤال عام علم من الدية أن خي ين"
أن  -صلى هللا عليه وسلم-"فاام الضحار بن سفيان الكاليب فاال: كتب إيل رسول هللا  ابلدية خيربين

أدخل  :فاال له عمر بن اخلطاب "من دية زوجها،ه عالقة ابلدية ذا له أورث امرأة أشيم الضبايب"
"فلما نزل  مر آخر، مما يتعلق ابلعقل والديةأمره أن يدخل لعله أن أييت آخر فيخربه أب حىت آتيك" اءاخلب



  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا أخربه الضحاك مبا ذكره سابقًا  عمر بن اخلطاب أخ ه الضحار"
الدية سبق أن  فاضى بذلك عمر بن اخلطاب"" أن يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجهاكتب إليه 

ألن امليت ال ميلك،  ؟بعد موته ا حدثت يف ماله بعد انقطاع ملكهأو إمن ان أهنا هل هي مما ميلكه املقتولذكر 
  ؟نعم ؟هنا مثل ماله: إإذا قلنا ؟ما الذي يارتب على هذا

 طالب:......
والوصية وغريه تدخل يف كل ما يدخل فيه ماله، كل ما يدخل فيه تالد ماله يدخل فيه، وإذا اإلرث نعم 
يعين بعد ارتفاع األهلية  ،وال استقر ملكه هلا حىت خرجت نفسه ،نه ما ملكها حىت خرجت نفسه: إقلنا

يف مرياث  ولذلك ؟حكم امللك يف كوهنا تورث، وتدخل يف أصل ماله أو ال يكون حكمها للملك، وحينئذٍ 
خوة وهم يتوارثون، من يتوارث رة فيهم الولد والوالد واألم واإلإذا سقط السقف على أس ىواهلدم الغرقى
 ؟ كيف يرث بعضهم بعضاً   ،مثالً  يف وقت واحد، أو غرقوا يف سفينة وماتوا ؟منهم

 طالب:......
ه وبناته ومعه أبناؤ  السيارة مثاًل، والد ألنه ال يرث هذا قاتل، نعم البقية يف أو سيارة على أن ال يكون القائد

حد من اآلخر يرث كل وا :قالوا ؟حصل عليهم حادث وماتوا، كيف يتوارثونو  ،وزوجته، ركبوا يف سيارة نقل
دفعًا للدور، وش معىن هذا  :ا ورثه منه، هناك يقولوننعم من تالد ماله ال مما ورثه منه، من تالد ماله، ال مم

ص، لكن إذا ورثناه األب من االبن واالبن من األب من املال القدمي تنتهي املسألة خال لو ورثنا ؟ أنالكالم
ألن  هناية، وعلى هذا يلزم عليه الدور؛عدان من جديد، مث نعود اثلثة ورابعة وخامسة إىل ما ال  مما ورثه منه

دور يف مثل هذه املسألة،  الدور ترتيب شيء على شيء مارتب عليه، فال تنتهي املسألة، هنا ما فيه دور، ال
بعد ارتفاع األهلية، وهل  ؟أو استقر امللك بعد ارتفاع األهلية امللك يف وقت أهلية امللكلكن هل استقر 

يف قاتل اخلطأ أنه يرث، يرث من غري الدية اليت  -رمحه هللا-أيتينا يف قول مالك  ؟هلذا أثر أو ال أثر له
رث، وسيأيت هذا، ملاذا ال يرث من الدية اليت دفعها؟ ألهنا وجبت دفعها، خالفًا لقول اجلمهور أنه ال ي

 .خوتهليد القدمي فهو فيه كإعقوبة عليه، فال ترد إليه، خبالف املال الت
امرأة أشيم الضبايب ورث  :كتب إىل الضحاك بن سفيان الكاليب فقال  -عليه الصالة والسالم-هنا الرسول 

 ؟قتل خطأ، يف أحد عنده نسخة خمرجةألنه قتل خطأ، أشيم  من دية زوجها؛
 .طالب:......

  ؟نريد أصل القصة، النسخ املخرجةال،  ،ال
 .طالب:......



  ؟وش اللي معك
 .طالب:......

 ؟نعم
 .طالب:......

 ؟الزهري ؟أيوه
 .طالب:......

وهو حيكي  ،عندان عن ابن شهاب أن عمر، ابن شهاب مل يدرك عمر بال شك ؟هو من حديث الباب
 ؟مل يشهدها، وش يقول بشار قصة

 .طالب:......
  هذا ما هو حبديث الزهري عن سعيد.أيهم؟ 

 .طالب:......
 .عن سعيدا هو هو ابن شهاب، لكن م

 .طالب:......
يقدم مبقدمة، أنه جاء من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر،  ، يقول لنا قبلما خيالف ،إيه

 ندان مقطوعة بال شك.لكن الذي ع ،وتكون القصة موصولة
 .طالب:......

  .تعداه ،ال ال، إيه
 .طالب:......

 و؟ طيب اآلن اتصل، نفس الكالم ه
 .طالب:......

طاب، لكن إذا كان يرويه عن بن اخل هاب مل يدرك عمراملقصود أن إسناده الذي معنا غري متصل، ابن ش
فهذا يدل على أن الدية  يم خطأ"وكان قتل أش "قال ابن شهاب: فسعيد ممن روى عن العشرة سعيد

تدخل يف مال املقتول، وتورث عنه كسائر أمواله، تدخل يف ماله فتورث عنه كسائر أمواله، وكون اإلمام 
ال يرى أن القاتل يرث من ديته اليت دفعها ال يؤثر على هذا، بدليل أن غري القاتل يرث  -رمحه هللا-مالك 

 ،وأخذت منه عقوبة له ، هلذه العلة اليت ذكرانها، وإمنا لكونه دفعهامن هذه الدية، وكون القاتل ال يرث ال
وكفارة ملا ارتكب ولو كان خطأ، واألصل أن اخلطأ مرفوع، لكن هذا أمر ال بد منه، والدية ال بد منها، 



ة، فيوجد بدهلا، يف الكفارة عتق رقبة مؤمن ،-جل وعال-والكفارة ال بد منها، تسبب يف قتل نفس تعبد هللا 
الكفارة ن يف قتل الكافر : إ، والذي يقول-جل وعال-كما كان املقتول يعبد هللا   -جل وعال-تعبد هللا 

  نفية.ومنهم من ال يشار  كاحل ،ويعتق رقبة منهم من يشار  أن تكون مؤمنة ،أيضاً 
دة "وحدثين مالك عن    بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجاًل من بين مدجل ياال له: قتا :قال

  .يعين حصل معه نزيف ، فأصاب ساقه، فنزي يف جرحه فمات"حذف ابنه ابلسيف
 .طالب:......

 ؟هاه
 .غرغرينا طالب:....

  ينا، تصري نزيف، نعم؟ال هذا لو استمر به األمر، لكن يف هذه احلال ما تصري غرغر 
 يف جرحه فمات"فنزي  ،فأصاب ساقه ،"أن رجاًل من بين مدجل ياال له: قتادة حذف ابنه ابلسيف

 ؟لكنه يف مقتل أو يف غري مقتل ،قاتل ؟غري قاتل إالو ه، حذف ابنه ابلسيف، السيف قاتل اآلن هذا قتل ابن
 ؟نعم

 .طالب:......
أما قصد احلذف  ؟نعم ؟يف رمي السيف قاصد له، لكن هل حيتمل أنه قاصد قتله أو ال ..،هو قاصد ألن

اإلشارة ابلسالح  ،ذا كان يريد ختويفه على الوجه املنهي عنهفهو ظاهر، يعين حذف ابنه ابلسيف، إال إ
املقبض انفك،  ، فأفلت السيف من يده، ولنفارض أنحرام، لكن أراد ختويفه به على الوجه املنهي عنه
هذا يدل على أنه رماه به،  حذف ابنه ابلسيف"كر "مقبض السيف، وهذا حيصل، وكل هذا ما ُذ 

  ؟ابلسيف، نعم
 .طالب:......

 ؟كيف
 .طالب:......

 لكن ال يقاد به، قد يتعمد قتله، قد يتعمد القتل، لكن هنا يف هذه الصورة. ال قد يتعمدال 
 .طالب:......

 ؟هذا سيف رماه به، وش معىن حذفه
 .طالب:......

 النتيجة مات. ةثقيل إالو ة مات على كل حال خفيف



 .طالب:......
لو كان يريد حذف  يء، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ششوف اي أخي ما زلنا اآلن ما بعد قرران 

بال إشكال، أراد  : خطأ، خطأ وإال ما هو خبطأ؟ خطأضيب أو محار وحش فأصاب الولد قلنا أومثاًل غزال 
 إيش؟ شبه عمدوقصد ضرب األصبع فمات منه، هذا  ،أن يضرب الولد يف أصبعه مثاًل الذي ال ميوت به

أو عمد، على كل حال مثل هذا  شيء امسه شبه عمد، ما يف إال خطأما يف عند اجلمهور، وعند مالك 
"فأصاب ساقه،  وإمنا رماه بقاتل الذي يظهر أنه ملحق بشبه العمد، ال يريد قتله، لكنه مات، ال يريد قتله

سراقة بن جعشم  فنزي يف جرحه فمات، فادم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فذكر له ذلك"
ذلك يف اهلجرة، مث بعد  -عليه الصالة والسالم-حينما أرسلته قريش جبعل ليخرب عن النيب  صاحب القصة

وال خيرب عنه، فصارت مرة واثنية  ،أن يدعو له -عليه الصالة والسالم-ساخت به قوائم فرسه، مث نشد النيب 
  ، إىل أن أسلم بعد ذلك.واثلثة

"فاال  ذكر القصة، قصة املدجلي ذكرها له له" "قدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك
"عشرين ومائة بعري هذا بني مكة واملدينة معروف إىل اآلن، ومأهول و  له عمر: أعدد على ماء قديد"

يش؟ أن ينتقي : أعدد مائة وعشرين، من أجل إاآلن الدية مائة من اإلبل، وهذا قال حىت أقدم عليك"
"حىت أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن  ر من العدد أمكن االنتقاءكان أكثألنه إذا   ؛منها مائة مغلظة

؟ مائة، فما زاد يف كم اجملموع  ، ثالثني جذعة، وأربعني خلفة"اخلطاب أخذ من تلك اإلبل ثالثني حاة
إمنا زاد يف الكيف، وهذا هو التغليظ يف قتل شبه العمد، ويف قتل العمد إذا عدل عن القصاص إىل  العدد
 تغلظ الدية، يعين من ابب أوىل، أوىل من شبه العمد.الدية، 

 .طالب:......
 إيه حصل.حصل هذا، 

 ..طالب:....... وعلى أي أساس.
األصل أنه إما قود أو دية، والدية معروفة وحمددة من قبل الشرع، نعم؟ لكن  دية،هو ما عندك إال قود أو 

قال: أان ال أريد القصاص أان أريد الدية، ماذا يستفيد  قد ال يتنازل عن القود إىل الدية إال مببالغ، لكن لو
 قال: لن أتنازل عنإذا ورثة املقتول من القصاص؟ إمنا يستفيدون من الدية، الدية حمددة شرعاً، لكن 

 يصري من ابب الصلح ما يف إشكال. ؟القصاص إال مببلغ كذا
 .طالب:......

  ؟عاد إذا رأى املسألة فيها ضرر على الناس نعم



 .طالب:......
  القود، مهما بلغت أسهل من القود. ال هو املبالغة مهما كانت أخف من

 .طالب:......
أسهل من القود مهما بلغت، وعلى ذلك إذا رأى اإلمام املصلحة يف حتديد مثل هذا األمر، وأنه وجد هي 

 دية. ه، هذه مسألة اجتهالها اخلصم، أو تؤدي إىل اإلضرار به وأبسرته وقبيلتممن يبالغ مبالغة ال حيت
 ؟نعم "أخذ من تلك اإلبل ثالثني حاة، وثالثني جذعة، وأربعني خلفة"

 .طالب:......
  .إذا دلت القرائن
 .طالب:......
  .السيف يقتل
 .طالب:......

  ؟وش هو
 .طالب:......

 ما أقيد به، األب ال يقاد ابلولد.ال حىت لو تعمده وضرب عنقه ابلسيف 
 ؟هاه

 .....طالب:..
 ؟صارت املسألة مع غري االبن لكن لو
 : لو أراد رأسه.......طالب

هذا ابلنسبة للوالد مع ولده ال يقاد به، هذا مفروغ منه، لو أابن عنقه ابلسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت 
ألن السيف قاتل وقصد  : عمدهل نقول ؟مع أجنيب مثل هذه القصة كيف تصنف بني األنواع الثالثة

 إرسال آلة تقتل غالباً فمات منها؟ شبه العمد.أنه قصد  ؟السيف وإن مل يقصد القتلإرسال 
 .طالب:......

هذا شبه العمد، فمات، مثل مدرس    والعصا، اآللة ال تقتلو د موجود، لكن اآللة ال تقتل، ابلسال القص
الضرب، لكن  هو قاصد ؟ن هذا عمد: إضرب الطالب مع أصبعه ابلقلم ومات، وحصلت هذه، هل يقال

  .ما قصد القتل



قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ذا، فاال: خذها فإن رسول هللا : هأن"مث قال: أين أخو املاتول؟ قال
ب األب واألخ، واأل إال األب واألخ، ليس له وارث سوى هذا ليس له من يرثه "))ليس لااتل شيء((

 قاتل، والقاتل ال يرث، ومل يبق إال األخ فليأخذها.
  ؟نعم "وحدثين مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار" :قال

 .طالب:......
  ؟وش لون

 .طالب:......
  ؟إيه، امرأة أشيم
 .طالب:......

 ل االجتهاد، ولو ما وجد نص اجتهدال جيتهد ويصيب يف الغالب، وهو من أهوإعمر يقف عند النصوص 
 وقد جيتهد ويوافق اجتهاده النص، وهذا حصل عنده كثري. ، لكن إذا وجد نص انتهى،-رضي هللا عنه-

 .طالب:......
 كلهم.

 .طالب:......
 ؟نعم ة زوجها، وغريه مثلها، مثل الزوجة،اآلن ورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها، ورثها من دي

 .طالب:......
 ؟األخ، نعمحلجب  حمجوب وجوده مثل عدمه، ما حيجب غريه، ولو كان األب واراثً ال ال 

 .طالب:......
  ؟أيوه

 .طالب:......
: هل نقول لدية، فهل تورث الدية أو ال تورث؟، وأخذت منه ا؟ القاتل أجنيب، مقتول قتل خطأمن القاتل

 ، مثل االحتماالت اليت...وهذا الزوج ما ملك إال بعد ؟ن الصلة بني الزوج والزوجة انقطعت ابملوتإ
أهلية امللك،  كماله الذي ملكه يف وقت األهلية  كتالد ماله،  ؟ما تورث إالو ث أوردانها، يعين هل الدية تور 

هنا من ضمن أمواله هل له أن يعفو عن : إالذي معنا يدل على أهنا من ضمن أمواله، وعلى هذا إذا قلنا
 ؟ليس له إالو : خالص ال قود وال دية، له وما مات مباشرة، فقال ،يعين يف أخر رمق قتله ؟قاتله
 .ب:......طال



 ال أريد قود وال دية. :ال لو قال
 .طالب:......

ورأفة هبم، حمتاجني  ،تنازل عن القود إىل الدية، شفقة أبوالده ،، أريد الدية: ال أريد قودلو قال ،طيب
 ومساكني.

 .طالب:......
، وأنه ا قلتال مل ، فال ينفذ تصرفه،ما ملك؟ ما ملك إىل اآلن إالو مسألة اثنية هل ملك مسألة أخرى، 

 .عن شيء مل ميلكه، نعم عفا
 إن عدان على ما كنا عليه سابقاً. ترى ما منشي هبذه الطريقة "وحدثين مالك" :قال
 حدثين مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار سئال أتغلظ الدية يف الشهر امحرام؟"و "

ولكن  ال، "فاال: ؟ال إالو البلد احلرام مثاًل تغلظ  ؟ يفاألشهر احلرم األربعة تغلظ فيها الدية أو ال تغلظ
يعين مفهوم الكالم أهنا ال تغلظ يف الكيفية، وإمنا يزاد يف الكمية، يعين بداًل من أن  يزاد فيها للحرمة"

تكون دية مغلظة فيها أربعون يف بطوهنا أوالدها، تكون مائة وعشرين من غري تغليظ، هي دية اخلطأ إال أهنا 
ألن يف  ؟ أسهل هذا؛اًل للشهر احلرام أو للبلد احلرام، أيهما أوىل التغليظ يف العدد أو يف الكيفيةتزاد مث

وال يف  ايدة يف السيئات يف البلد احلرامتغليظ الكيفية حمافظة على النص، ولذلك أهل العلم ال يرون الز 
فيتها ال يف كميتها، فهل نقول لكن تغلظ يف كي ه السيئات عددها واحدالشهر احلرام، وإمنا يرون أن هذ

على فتوى هذين اإلمامني سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار، ومها من الفقهاء السبعة املعروفني، تغلظ 
"قاال: ال، ولكن يزاد فيها للحرمة، فايل لسعيد: هل يزاد يف اجلراال كما يزاد يف  ؟الدية يف الشهر احلرام
 لبعري؟ مائة من اإلبل يزاد عليهايعين يزاد على املائة ا ؟كيف يزاد  احلكم واحد، لكن النفس؟ فااال: نعم"
وال تزيدوا يف العدد، والتغليظ  وا علي الدية خلوه مثل شبه العمدغلظأان  :قد يقول القائل ؟ألنه يف بلد حرام

 شك فال لنصيف الكيفية فيه حمافظة على ما جاء يف النص من حيث العدد، أما الزايدة على ما جاء يف ا
 .أهنا تتضمن خمالفة

عمر بن  "قال مالك: أرامها أراد مثل الذي صنع عمر بن اخلطاب يف عال املدجلي حني أصاب ابنه"
  ؟ ال يف الكمية.غلظ يف الكيفية ؟اخلطاب ما الذي فعله

فكالم  "قال مالك: أرامها أرادا مثل الذي صنع عمر بن اخلطاب يف عال املدجلي حني أصاب ابنه"
"أتغلظ ف ما يظهر من سياق كالمهما مالك حينما محل التغليظ على الكيفية دون الكمية خال اإلمام

الزايدة هذه كما يقرر أهل العلم حيتمل أن  الدية يف الشهر امحرام؟ فااال: ال، ولكن يزاد فيها للحرمة"



وإن كانت الزايدة  ،فهي الزايدة يف الكيفية فإن كانت الزايدة متصلةوأن تكون منفصلة،  ،تكون متصلة
ره، على منفصلة فهي الزايدة يف الكمية، ومها نفيا أن تغلظ الدية يف الشهر احلرام، والكالم أوله يعارض آخ

  ؟ما هو موجود إالو حسب فهمنا، الشرح موجود 
 .طالب:......

  ؟معك الزرقاينإيه 
 .طالب:......
 وش يقول؟

 .طالب:......
 ؟الثالثة السرد، والواحد الفرد، قعدة واحلجة وحمرم ورجب، نعم الشهر احلرام فشمل األربعة،جنس 

 ......... مثل ما صنع عمر بن اخلطاب يف عال املدجلي، قيلطالب.....
  بس؟

 .طالب:......
  ؟ما جاء جبديد، يف املنتقى معكم

 ؟أحد معه املنتقى
 .طالب:......

، فلما أقدم إليه عمر أخذ من تلك اإلبل على ماء قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك "أعدد ال
يعين حينما يزيد العدد هو ال يريد أخذ املائة والعشرين، أراد أن ينتقي من هذه املائة  "ثالثني وثالثني وأربعني

بل صار له خيار؟ ما يصري له أعدد مائة من اإل :لو قال ،والعشرين ليتم له االنتقاء، لكن العدد املطلوب
 خيار.
أحيحة ياال له:  ثين عن مالك عن    بن سعيد عن عروة بن الزبري أن رجاًل من األنصار"وحد :قال

  .كان له عم صغري" بن اجلالال
كان له   ،أحيحة بن اجلالال :مالك عن    بن سعيد عن عروة بن الزبري أن رجالً من األنصار ياال له"

 هة فاتله، فاال أخواله: كنا أهل مثُ فأخذه أحيح ،هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله ،عم صغري
اآلن األخوال ابلنسبة للعصبة ابن األخ من  حىت إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ يف عمه" هورم

نه أل "كان عند أخواله فأخذه أحيحة" فهو يغلبهم عليهالعصبة، واألخوال ليسوا بعصبة من ذوي األرحام، 
وظروف  ؟دري وش مناسبة هذه القصةال ن أحيحة فاتله""فأخذه  ابن أخيه من عصبته، هذا األصل



فر  ما ندري،  ؟هل قتله عن عمد أو خطأ أو سقط منه من بعريه فمات ؟وكيف قتله ؟وملاذا قتله ؟القصة
 ؟نعم ؟يف حفظه

 .طالب:......
ر  يف دم على أخواله فأخذه، فحمله ففميكن ملا جاء وادعاه وهو من عصبته قُ  ،ى عن كيفية القتلر دما يُ 

، احتمال هذا، املقصود أن ظروف القصة ال بد من ري فطاح وسقط ومات، يصري قتل خطأمسكه على البع
 ا.بسطها ليتم االستدالل هب
 ؟قال شيء الشارح عنها

 .طالب:......
  ؟وش يقول

 .طالب:......
 ؟من الشرح

 .طالب:......
 ؟هاه

ياال بري بن العوام أن رجاًل من األنصار عن    بن سعيد األنصاري عن عروة بن الز مالك طالب: 
كان له عم صغري   ،بضم اجليم وختفيف الالم وآخره مهملة بن اجلالال هملتني مصغر، ا ،أحيحةله: 

 ،، بضم املثلثةهكنا أهل مثُ   :فاتله، فاال أخوالهفأخذه أحيحة وكان عند أخواله  ،وهو أصغر من أحيحة
والوجه عندي الفتح، والثم  ،ا دثون يروونه ابلضم :ل أبو عبيدوكسر امليم الثايلة، وهاء الضمري، قا

ضم الراء وكسر امليم ورمه ب عمرو: والثم الرم،  مثاً، وقال أبوأمثُ  : مثتتإصالال الشيء وإحكامه، ياال
 ما :وهو الصحيح، وإن أنكره بعضهم، وقال ابن السكيت ،هكذا روته الرواة :شديدة، قال األزهري

كنا الاائمني به منذ ولد إىل أن كأنه أريد  مة البيت،  ر مالرم و فالثم قماش البيت،  بضمهما،له مث وال رم 
والثانية  ،أوالمها مفتوحة وميمني ،وفتحها لةماملهحىت إذا استوى على عممه بضم العني  ،شب وقوي
يد إذا طال اعتم، ورواه أبو عب :واعتدال شبابه، وياال للنبت ،على طولههي  فةفخممكسورة و 
 ، أي شد امليم الثانية.روياهل هقال ،ابلتشديد

فلذلك  :فأخذه منا قهراً علينا، قال عروة ،قد تشدد لالزدواج، غلبنا حق امرئ يف عمه :قال اجلوهري
 اإلصابة: بعد ذلك أثر املوطأ هذا د أقف على نسب ال يرث قاتل من قتل، أي الذي قتله، قال يف



قد ذكره بع  من ألف يف الصحابة، وزعم أن أحيحة بن اجلالال هذا يف أنساب األنصار، و  أحيحة
 ..حراس بن حجفة بن كلفة. :ابمحريش، وياال

 ؟القصة وش فيها ما يهمنا هذا، نيب القصة
 .طالب:......

 زد. ،زد
 .طالب:......

فيأخذه  ال يتصور أن أحيحة يقصد إىل عمه عند أخواله ،انتهينا منه، لكن نيب كيفية القتل، وظروف القتل
 ؟فيقتله عمداً، ما هو متصور هذا، نعم

 .طالب:......
 غريهم، ما لنا هبم الزم. ،غريهم

..... يف رجال املوطأ، داءقد أبغ  الااضي أبو عبد هللا بن امحو  :قاض يف املشار طالب: وقال عي
 ولد... ايبأحيحة الصح كونوزعم أن أحيحة بن اجلالال قدمي الوفاة، وأنه عمر حىت أدرر اإلسالم، في

  ؟ما يف شيء
  .ما يفيدهذا 

 ؟ألنه صغري، نعم ؟ وهذا يبعد؛املقصود أنه أخذه من أخواله فقتله على كيفية ال يدرى هل هي عن عمد
 .طالب:......

 ؟كيف
 .طالب:......

  ؟أثر بني
 .طالب:......

 شب.
 مثان سنني. ،سبع سنني ،شبطالب: 

 .يف عمه"حىت إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ "
  نشوف. وف،شن

  ."قال عروة: فلذلك ال يرث قاتل من قتل"



"قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندان أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل شيئاً، وال من 
 "وال  جب أحدًا وقع له مرياث"طأ قاتل العمد هذا ما فيه خالف أنه ال يرث، اخلالف يف قتل اخل ماله"

، فال يرجع ألهنا أخذت منه عقوبة له "وأن الذي ياتل خطأ ال يرث من الدية شيئاً" كعدمه  ألن وجوده
القرائن ذا قتل خطأ، دلت هم على أنه قتله لريثه، إألنه ال يت "وقد اختلف يف أن يرث من ماله" شيء منها

القتل املانع من  :ونألن العلماء يقول ، واجلمهور على أنه ال يرث؛اختلف فيه القوية على أنه قتله خطأ
"ألنه ال يتهم على أنه قتل لريثه وليأخذ ماله، فأحب أن يرث  ث ما أوجب قوداً، أو دية، أو كفارةاملريا

ألنه هو  نه مل يقصد القتل حوادث السيارات؛من القرائن اليت تدل على أيعين  من ماله، وال يرث من ديته"
 ؟نعم ؟يف السيارة هل ييب يقصد قتله وهو معه

وقول اجلمهور يوقع يف  ،ال ميكن أن يتهم، فهذه ال شك أهنا مسألة مشكلة ؟هل يتهم يف أنه يريد قتل أبيه
، عشرة من األوالد، تسعة منهم عققة له ما زالت حية، شخص بعض القضااي يف حرج، مثل قضيتنا اآلن

يهم حادث ومات األب، فصار عل ،والعاشر ولد بر به فاستجاب وذهب به ،أبوهم أن يعتمر فرفضوا أراد
واألب من األثرايء الكبار، إحراج، فعلى رأي اجلمهور يرث أو ما يرث؟ ال يرث، وعلى رأي اإلمام مالك 

 ،وله وجه إن أفتوا به، ما يسلم من وجه ،وينظرون يف رأي مالك ،واملسألة تنظر اآلن عند أهل العلم ،يرث
 وهللا املستعان، نعم.

 جامع العال :ابب
  عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة حدثين  

والبئر  ،))جرال العجماء جبار :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه-
 .واملعدن جبار، ويف الركاز اخلمس(( ،جبار

 : وتفسري اجلبار أنه ال دية فيه.قال مالك
الاائد والسائق والراكب كلهم ضامنون ملا أصابت الدابة إال أن ترمح الدابة من غري أن  :وقال مالك

يف الذي أجرى فرسه  -رضي هللا تعاىل عنه-قد قضى عمر بن اخلطاب و شيء ترمح له،  ايفعل هب
  ابلعال.

 ه.حرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسفالاائد والراكب والسائق أ :-رمحه هللا تعاىل-قال مالك 
أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على  ،واألمر عندان يف الذي  فر البئر على الطريق :قال مالك

طريق املسلمني، أن ما صنع من ذلك مما ال جيوز له أن يصنعه على طريق املسلمني فهو ضامن ملا 
خاصة، وما أصيب يف ذلك من جرال أو غريه، فما كان من ذلك عاله دون ثلث الدية فهو من ماله 



وما صنع من ذلك مما جيوز له أن يصنعه على طريق املسلمني  ،بلغ الثلث فصاعدًا فهو على العاقلة
والدابة ينزل عنها الرجل  ،ومن ذلك البئر  فرها الرجل للمطر ،فال ضمان عليه فيه، وال غرم

 الطريق فليس على أحد يف هذا غرم. فيافها على ،للحاجة
 ،ل يف البئر فيدركه رجل آخر يف أثره فيجبذ األسفل األعلى فيخران يف البئروقال مالك يف رجل ينز 

  أن على عاقلة الذي جبذه الدية. فيهلكان مجيعاً 
 إن الذي أمره أو يرقي يف النخلة فيهلك يف ذلك الصيب أيمره الرجل ينزل يف البئر، قال مالك يف

 ضامن ملا أصابه من هالر أو غريه.
والصبيان عال جيب عليهم أن ذي ال اختالف فيه عندان أنه ليس على النساء األمر ال :قال مالك

 .مع العاقلة فيما تعاله العاقلة من الدايت، وإمنا جيب العال على من بلغ امحلم من الرجال يعالوه
وقد تعاقل  ،وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو ماطعني ،تلزمه العاقلة إن شاءوا :وقال مالك يف عال املوايل
 -رضي هللا تعاىل عنه-ويف زمن أيب بكر الصديق  ،-صلى هللا عليه وسلم-الناس يف زمن رسول هللا 

، فليس ألحد -رضي هللا تعاىل عنه-وإمنا كان ديوان يف زمان عمر بن اخلطاب  ،قبل أن يكون ديوان
قال:  -سلمصلى هللا عليه و -وألن النيب  ؛ ألن الوالء ال ينتال؛أن يعال عنه غري قومه ومواليه

  .))الوالء ملن أعتق((
 .والوالء نسب هللابت :قال مالك
 .واألمر عندان فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما ناص من مثنها :قال مالك

وذلك أن الاتل أييت  ،نه ال يؤخذ به: إقال مالك يف الرجل يكون عليه الاتل فيصيب حدًا من امحدود
فأرى  ؟لك د جتلد من افرتى عليك ما : الفرية فإنا تثبت على من قيلت له ياال لهعلى ذلك كله إال

إال الاتل؛  وال أرى أن يااد منه يف شيء من اجلراال ،أن جيلد املاتول امحد من قبل أن ياتل، مث ياتل
 ألن الاتل أييت على ذلك كله.

يف قرية أو غريها د يؤخذ به أقرب الناس األمر عندان أن الاتيل إذا وجد بني ظهراين قوم  :وقال مالك
مث يلاى على ابب قوم ليلطخوا به، فليس يؤخذ أحد  ،إليه دارًا وال مكاانً، وذلك أنه قد ياتل الاتيل

فعل  قال مالك يف مجاعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح ال يدرى من . ثل ذلك
وإن كان  وأن عاله على الاوم الذي انزعوه، ،ليه العالإن أحسن ما مسع يف ذلك أن ع ذلك به:

 اجلريح أو الاتيل من غري الفرياني فعاله على الفرياني مجيعاً.
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 



 ابب: جامع العال 
مجة واحدة، والعادة يف مثل هذه الارمجة أهنا توضع ملسائل متعددة ال ترتبط برابط واحد، وال جيمعها تر 

 ليت ال تدخل حتت األبواب السابقة.املسائل ا -يعين العادة جرت هبذا يف الغالب-فيجمع فيها 
"حدثين    عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب  :يقول

دن جبار، واملع ،والبئر جبار ،))جرال العجماء جبارقال:  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة أن رسول هللا 
  عليه كما هو معروف هبذا اإلسناد. هذا احلديث متفقو " ويف الركاز اخلمس((

هي اليت ال تنطق، تشبيهًا هلا ابألعجمي الذي ال ينطق العربية، كأن  :العجماء ))جرال العجماء جبار((
من وجه،   ميوات، وفرقوا بني العجمي واألعجككالم أو كأصوات العجما  ،الكالم بغري العربية ال قيمة له

أعجمي نسبة إىل عجم الذين ال يتكلمون ابلعربية ولو كان عربياً،  ؟ما وجه التفريق ؟كيف كان ذلك
  ولو نطق ابلعربية. إىل العجم تهوالعجمي من نسب

ي جعل حت أو جنت جناية يف الوقت الذسيما إذا جر  الدابة جرحها هدر، ال ))جرال العجماء جبار((
أما إذا تعدت وجنت يف الوقت الذي جعل على أهل الدواب حفظها فإن  على أهل األموال حفظها،

، فإن كانت يف النهار فله و حمل فيه ما ميكن إتالفه فأتلفتأ ،جنايتها مضمونة، لو دخلت الدابة مزرعة قوم
وعلى أهل األموال أن حيفظوها  ،حكم، وإن كانت يف الليل فلها حكم، على أهل الدواب أن حيفظوها ليالً 

 .اراً هن
دخلت هذه البقرة أو الناقة أو غريمها من العجماوات إىل حمل فكسرت آلة مثينة يف هذا  ))العجماء جبار((

، ويف الليل هلا حكم. يف النهار جبار، ويف الليل مضمون، أرسلت فدهست صبيًا يف النهار هلا حكم ،احملل
إذا   ،هدر :وسقط فيه من سقط، نقول ،الناسحفر بئرًا ليجتمع به املطر، أو ليستقي منه  البئر جبار(())

ومل يكن يف ذلك تلبيس على  ،ألن هذه مصلحة عامة، وما دام أذن فيه كان يف حمل مأذون ابحلفر فيه؛
، نعم، وضع كاش مثاًل على بئر، على بيارة مثالً ال مينع من الوقوع فيه، وضع ابل الناس أبن وضع عليه شيئاً 

 حينئذٍ  و تركها مكشوفة حبيث يراها الناسيضمن، لكن ل :يه، مثل هذا نقولش ما مينع من السقو  فاكابل
؛ ألنه أو البيارة يف الشارع فسقط فيها من سقط يضمن نع من حفر البئر يف هذا املكانال يضمن، لو مُ 

 حفر يف مكان غري مأذون فيه.
ول وغريمها، صاروا يشتغلون يف املعدن املكان الذي يستخرج منه املعادن كالذهب والبار  ))واملعدن جبار((

هذا املعدن فسقط عليهم، كثريًا ما نسمع من سقو  املناجم على العمال، وهذا يف السنوات األخرية، هذا 
، من السنوات املاضية، هذا جبار، ال قود فيه ثيكثر يف الصني، يعين وقائع ال تسلم سنة من عدة حواد



يعمل ابألجرة ومن يعمل جماانً، وبني الكبري والصغري، الذي  وال دية وال كفارة وال شيء، ويفرق بني من
 ري على ما سيأيت. أيخذ أجرة خيتلف عن الذي يشتغل جماانً تعاوانً وبني من الكبري والصغ

 ؟يكون زكاته، نعم وحينئذٍ  ،وهو ما يوجد من دفن اجلاهلية فيه مخسه أيخذ ))ويف الركاز اخلمس((
 .طالب:......
احد عنده اساراحة يؤجرها فيها مسبح، استأجرها أسرة فوقع فيها صيب من أوالدهم، هل نعم املسابح، و 

صاحب  : هذا مسبح لألطفال،هو إذا حصل منه تغرير يضمن، لو قيل ؟يضمن أو ال يضمن :نقول
هذا للكبار وهذا لألطفال، فصار مسبح األطفال يغرق الكبار، يضمن، أنه غرهم، أما إذا   :االساراحة قال

 ؟، نعم، وأقدموا على بينة فعليهم حفظ أوالدهموليس فيها غش ،نت املسألة واضحةكا
 .طالب:......
 طيب وش هو؟ 
 .طالب:......
 .سائق، عليها قائد، عليها راكب، نعم بيجي هذا هاسائق مو مع هاإن كان مع ،هو ييب جيي
 .أنه ال دية فيه" : وتفسري اجلبار"قال مالك

القائد الذي ميشي أمام الدابة، والسائق الذي ميشي خلفها،  لسائق والراكب""وقال مالك: الاائد وا
هم، وإبمكاهنم كفها ألن مقودها أبيدي امنون ملا أصابت الدابة؛كلهم ض  ،والراكب الذي يركبها من فوقها

، رحمتهيقودها فمرت بصيب ف "إال أن ترمح الدابة من غري أن يفعل هبا شيء ترمح ألجله" عن هذا األذى
ألن بعض الدواب إذا ما   إذا كان قد تسبب يف هذا التصرف؛بيده إال تليس أو راكب عليها فرحمته، هذه

"وقد قضى عمر بن  رمح، نعم، فهذه يكون على املتسببضربت أو خنزت يف مكان مؤثر عندها ت
هدين، ما  وكثري ما حيصل حوادث يف سباق اخليل ابلنسبة للمشا اخلطاب يف الذي أجرى فرسه ابلعال"

 افعون وينظرون وحيصل هلم ما حيصلكان هناك حدود متنع من قرب املشاهدين من حمل السباق، كانوا يتد
 ألنه متسبب. "وقد قضى عمر بن اخلطاب يف الذي أجرى فرسه ابلعال"

  .ألن املقود أبيديهم "الراكب والسائق أحرى أن يغرمواالاائد و "قال مالك: ف
 .طالب:......
وبعد ذلك حيصل ما بعضهم يدف بعض  ،، هو ميدان سباق، لكنهم يضيقونه ابملشاهدةما هو مثالً 

  حيصل.
 .طالب:......



 . ما دام املقود بيده عليه أن يصيب، نعم
 .طالب:......

 ترفس برجلها من خلفها.
 .طالب:......

 ؟وين
 .طالب:......
 شيء؟ وحصل منها 
 .طالب:......

 .كل حال هم املتسببون، يضمنون
على  أو يصنع أشباه هذا ،أو يربط الدابة ،"قال مالك: واألمر عندان يف الذي  فر البئر على الطريق

أو رمى قشر موز مثاًل، ابلت  ،عند احلنابلة يف بعض كتبهم أنه لو ابلت دابته يف الطريق طريق املسلمني"
إنسان فخر فمات أنه يضمن، لكن  أو رمى قشر موز فوطئه ،مث وطئها إنسان فخر صريعاً  ،دابته يف الطريق

طيب الذي يغري  ؟ابلضمان :هل يقال ،والقتل فيها بعيد جداً  ،مثل هذه األسباب مثل هذه األسباب
ومنها  واألسباب كثرية، لكن منها البعيدالزيت عند ابب البيت، مث أييت واحد ويسقط وميوت هذا أشد، 

 ؟ال يضمن، نعم وندر القتل فيه فإنه حينئذٍ القريب، فما قرب وكثر القتل فيه يضمن، وما بعد 
 الذي يرمي قشر املوز؟ طالب:

 ؟عند احلنابلة نصوا عليه أنه يضمن، نعم
 .طالب:......

أنت تصور املسألة، ما هي من الوضوح هبذا املكان أكل املوز ورمى القشر يبيه يف القمامة يسقط، ما 
  .سقط، سقط جبوارها، مث جاء واحد ووطئه سقط

 .ب:......طال
 هذا مث يرمي ابقي املاء. ةال لو قلنا هبذا بعد الذي يشرب من الرباد

 .طالب:......
 نعم السرياميك طيب، يضمن.

 .طالب:......



ألن  يب وبني كونه بعيد جداً؛يضمن، فرق بني كون السبب قر  :ما نقول ،طيب وضع األذى، لكن أيمث
وأراد أن يرقيه ونفخ يف وجهه فتأثر من  ،ميكن الواحد مر عليه يعين ريبة جداً وبعيدة جداً املوت له أسباب ق
أمور بعيدة جداً ما يضمن هبا اي أخي، طيب األب وضع السرياميك  ؟بعد هذابه سوي تالربد ومات، وش 

 ؟األب، نعم إالو ، األم العجوز املسكينة وانكسرت يف البيت أو األخ أو ما أشبه ذلك فسقط أحد املارة
 .طالب:......

ألن هذه أسباب غري مقصودة، ويبعد مثل هذا  ؛تكسروا الناس من أمور يقصدوهنا هم أبنفسهم وأوالدهم
 ،منها، لكن ال شك أن القرب والبعد له نصيبه، يعين تقدر األمور بقدرها، امرأة انمت جبنب ولدها

ما  إالو ن : تضممث بعد ذلك حصل ما حصل، فمات بسببها، هل نقول ،ووضعت االحتياطات الكاملة
امرأة فرطت، هذه مسألة تقرب وتبعد، ولالجتهاد فيها جمال، ولذلك الرواايت األخرى ما يضمن  ؟تضمن

؟ يضمن ؟هذا هو السبب :ومشى وسقط شخص ومات، نقول ،إذا ابلت دابته، ابلت دابته يف الطريق
  ابلت دابته.

 .طالب:......
وبعد، شيء يبعد كل البعد هذا ما يضمن، وشيء يقرب ال ما تنضبط األمور، ما تنضبط، مسألة فيها قرب 

 حبيث يكون يقرب من املباشرة هذا يضمن، وبني ذلك أمور اجتهادية حسب تقرير اجملتهد.
 .طالب:......

 إيه.
 وأتت  ا عندها من األذى. ،طالب: فبالت الدابة

 ...كالم مالك امسع.  ؟كل لو يش ييب يقشوف إ
 طالب........
  ؟موين يودون دواهب
 .طالب:......

 أنت، غرفة واحدة فيها عشرين نفس. ما عنده، عنده بيت غرفة فيها عشرين نفس، وتعرف هذا
 طالب: يؤذي الناس هذا؟!

 ا؟وين يوديه
 .طالب:......

  .-جل وعال-هذا مصدر رزقه إبذن هللا 



ال  ..،عد من األمورت الظروف واألحوال واحلاجة وعدمها وأيضاً  ،على كل حال كل األمور تقدر بقدرها
الدواجن يف البيوت اآلن ممنوعة تضعها، وال يف بيتك  شك أن القضااي ختتلف ابختالف األزمان، كانت

  .ألنك تؤذي اجلريان برائحتها تضعها؛
 .طالب:......

"قال مالك: واألمر عندان يف الذي  فر البئر على الطريق  -هللا رمحه-على كل حال شوف كالم اإلمام 
ا ال جيوز له أن يصنعه على إمنا صنع ذلك مم أو يصنع أشباه هذا على طريق املسلمني ،ربط الدابةأو ي

إذا كان ممنوع، ممنوع حيفر بيارة يف  طريق املسلمني فهو ضامن ملا أصيب يف ذلك من جرال أو غريه"
 مث ،ر البئرسمح هبذا، يسمح يف حفطريق املسلمني هذا يضمن، مسموح ال يضمن، ويف بعض البلدان يُ 

  .))والبئر جبار(( بعد ذلك ال يضمن
"إمنا صنع من ذلك مما ال جيوز أن يصنعه على طريق املسلمني فهو ضامن ملا أصيب يف ذلك من جرال 

أقل ألنه تقدم أن العاقلة تعقل  أو غريه، فما كان من ذلك عاله دون ثلث الدية فهو من ماله اخلاص"
وما صنع من ذلك مما جيوز له ، لغ الثلث فصاعدًا فهو على العاقلة"يف ماله اخلاص، ومن ب من الثلث

 ومن ذلك البئر  فرها الرجل للمطر، ،وال غرم طريق املسلمني فال ضمان عليه فيهأن يصنعه على 
 .فيافها على الطريق، فليس على أحد يف هذا غرم" والدابة ينزل عنها الرجل محاجته

 ؟ما يضمن إالو رة شغالة مثاًل، نعم، ومشت يضمن والسيا البقالة لو نزل إىل "وقال مالك يف الرجل"
 ما أمهلها ومل يضمنها، وش يسمونه؟ وسائل للتأمني، حين ؛ ألنه ما أمنها؛ ألن فيهايضمن

 .طالب:......
  ة.سهل ال... التطفية

 جلنط. طالب:
فر  يضمن، لكن لو جاء ووضع فيكون م ا أو شيءأو بنمرة متسكه ،ما أمنها بفرامل أو بغريها جبلنطيعين 

 مجيع االحتياطات ومشت.
 .طالب:......
  لثاين.يضمن ا ،عاد هذا الثاين

 يسحبه جيره األسفل األعلى" بذ"وقال مالك يف الرجل ينزل يف البئر فيدركه رجل آخر يف أثره فيج
املتسبب بقتل  وهل، ألنه هو القات ن على عاقلة الذي جبذه الدية": إ"فيخران يف البئر فيهلكان مجيعاً 

  ، وإن مات معه.صاحبه



أو يرقى يف النخلة فيهلك يف ذلك أن الذي أمره  ،"قال مالك يف الصيب أيمره الرجل ينزل يف البئر
: أقتل هبا فالن وقال له ،ألنه ال يدرك مصلحته، وكذا لو أعطاه آلة ضامن ملا أصابه من هالر أو غريه"

 ر.ال يدرك مثل هذه األمو ألنه  ضمن؛
عال جيب عليهم أن "قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندان أنه ليس على النساء والصبيان 

وإمنا جيب العال  ،يعالوه مع العاقلة، وإمنا العاقلة عصبة الرجل البالغون فيما تعاله العاقلة من الدايت
  .على من بلغ امحلم من الرجال"

يعين إذا رضوا بذلك،  ،يعين على حسب اختيارهم لة إن شاءوا""وقال مالك يف عال املوايل تلزمه العاق
ما يف إلزام مع  ؟فيه إلزام مع املشيئة؟ ما فيه تنافر إالو ، هذا تنافر تلزمه إن شاءوا ؟لكن كيف تلزمه العاقلة

 املشيئة.
 .طالب:......

 ..؟أن.يعين التزموا أول األمر مث أرادوا  "يف عال املوايل تلزمه العاقلة إن شاءوا"
 .طالب:......

 "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو ماطعني" ؟يش معىن هذا الكالمإ "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو ماطعني"
أو أن يقطع  ،سواء كان مما تتحصل فيه من األموال العامة ،أقرب ما يكون أن يكون العقل يف بيت املال
وكل شيء  ،هذه األمور انقطعت يعين، الديوان انقطعألن  ؛شيئًا يسدد به هذه الدية، هذا أقرب ما يكون

ل ال شك أنه يضمن مثل مث تتابعت العصور فصار بيت املا ،-رضي هللا عنه-انقطع، كان على عهد عمر 
 هذه األمور.
ودى القتيل يف مسألة القسامة، ملا حلف رفضوا أن حيلف اليهود،  -عليه الصالة والسالم-ولذلك النيب 
 .وإمنا تكون يف بيت املال ،فدية مثل هذا ال تضيع ،-عليه الصالة والسالم-ه النيب اد، و واورفضوا أن حيلف

ويف زمان أيب بكر الصديق قبل أن  ،-صلى هللا عليه وسلم-"وقد تعاقل الناس يف زمن رسول هللا 
كيف حيصل و  هم؟كيف جيمعوا،  العاقلة تفرق ؟اآلن من وجبت عليه الدية هل تدفعها العاقلة يكون ديوان"

"قبل أن يكون ديوان، وإمنا كان  دفع من بيت املالوال يوجد من يلزمهم هبذا، املقصود أنه يُ  ؟عليهم
 ألن الوالء ال ينتال" الديوان يف زمان عمر بن اخلطاب، فليس ألحد أن يعال عنه غري قومه ومواليه

ألنه  ألن الوالء ال ينتال"ن بيت املال "يكون عقلهم م لكن إذا رفض العاقلة املوايل أن يعقلوا فإهنم حينئذٍ 
  ".))الوالء ملن أعتق((قال:  -عليه الصالة والسالم-"وألن النيب  حلمة كلحمة النسب

  ."قال مالك: والوالء نسب هللابت



 مثنها"ن ما ناص م ئاً قدرقال مالك: واألمر عندان فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شي
 ، كما تقدم يف الرقيق.وبني قيمتها معيبة السلع، الفرق بني قيمتها ساملة ريعين كسائ ،األرش

عليه قود ييب يقتل، مث  "قال مالك يف الرجل يكون عليه الاتل فيصيب حدًا من امحدود أنه ال يؤخذ به"
 ؟ال يؤخذ به، يعين ييب يقتل وقد سرق، تقطع يده مث يقتل بعد ذلك أصاب حدًا من احلدود فإنه حينئذٍ 

أن جتدع أطرافه كلها  القتل أييت على ذلك كله، أعظم من ،إمنا يكفي ،على كالم اإلمام مالك ال يؤخذ به
محي، فمثل هذه إن طالبوا إبقامة حد الفرية عليه أقيمت نوعار ال ي ،ألهنا حق آدمي، ال يسقط إال الفرية؛

  يها أكربها.إهنا تتداخل، ويقضي علعليه، وأما اجلناايت يف األنفس واألطراف ف
هل جيلد قبل ذلك أو ال  ،الرجم، وخيتلف أهل العلم يف اجللد ؟ونظري ذلك الزاين احملصن، الواجب يف حقه

وحديث عبادة بن  ،جيلد، واجلمهورال نه لة أنه جيلد، واجلمهور يقولون: إاملعروف عند احلناب ؟جيلد
  ابلة.يشهد لقول احلن ))الثيب ابلثيب جلد مائة والرجم(( :الصامت

 "فإنا تثبت على من قيلت له، ياال له: ما لك د جتلد من افرتى عليك؟" يعين القذف "إال الفرية"
ال هذا خيتلف عن الفرية،  ؟طع الذي سرق منكملاذا ما قُ أبنه يعين يعري هبذا،  يعين لو سرق هل يعري 

 .خيتلف عن القذف
"فحينئٍذ فأرى أن  صادق يف كالمه لطالبت جبلده لوال أنه ؟""ياال له: ما لك د جتلد من افرتى عليك

ألن  جيلد املاتول امحد من قبل أن ياتل مث ياتل، وال أرى أن يااد منه يف شيء من اجلراال إال الاتل
 تل.ألن ما دون القتل من قطع ومن أمور أخرى تدخل يف الق "الاتل أييت على ذلك كله

بني ظهراين قوم يف قرية أو غريها د يؤخذ به أقرب الناس  "وقال مالك: األمر عندان أن الاتيل إذا وجد
"وذلك أنه قد ياتل وهللا هو أقرب إىل بيت آل فالن، آل فالن هم الذين قتلوه، ملاذا؟  :ما يقال إليه داراً"

لكن لو ألقي من وراء السور  الاتيل مث يلاى على ابب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد  ثل ذلك"
 ؟القتيل يف بيتهم، نعم ؟ما يؤاخذون إالو ، يؤاخذون مث من ألقاه ذهب يبلغيف بيتهم، 

 .طالب:......
ويشد عليهم يف التقرير، واألصل أهنم قتلوه، وإال لو  ،على كل حال يقررون ؟ما يؤاخذون إالو يؤاخذون 

عموا أنه ألقي م من كان بينه وبينه إحن وعداوات فقتلوه وز أهدر دم مثل هذا الستدرج الناس إىل بيوهت
يسارسل الناس يف مثل  : نعم نقتله؛ لئالقال ؟كما قيل يف الرجل جيد مع امرأته رجاًل فيقتله، أتقتلونهعليهم،  
بنته فيقتله، فمثل هذه أو على مث يدعى أنه وقع على امرأته  ا، فيكون هناك عداوات فيدعى كضيف،هذ

 أنه يقتل.هذا واحلكم يف مثل  ،فال بد من حسمها ،األمور ال تنتهي



إن  :"قال مالك يف مجاعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح ال يدرى من فعل ذلك به
يعين اقتتل حيان أو قبيلتان  أن عاله على الاوم الذين انزعوه"و  ،أحسن ما قيل يف ذلك أن عليه العال
"وإن كان اجلريح أو الاتيل من  ولين عقل املقتأو على احلي الثا ،فقتل من أحدمها قتيل على القبيلة الثانية

 .وهللا أعلم "بني الفرياني فعاله على الفرياني مجيعاً" واحد مر بينهم فقتل غري الفرياني"
 على آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد و 
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 لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.ا

  سم.
  أحسن هللا إليك
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  ، واجزه عنا خري اجلزاء، واغفر للسامعني اي حي اي قيوم.غفر لشيخنااللهم ا

  :-رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 
 ابب: ما جاء يف الغيلة والسحر 

رضي هللا تعاىل -وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 
 .قتل نفراً مخسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة -عنه

  : لو متاأل عليه أهل صنعاء لاتلتهم مجيعاً.-رضي هللا عنه-وقال عمر 
-بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النيب  وحدثين    عن مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد

ا أمرت هب، فوقد كانت دبرهتا ،قتلت جارية هلا سحرهتا -ارضي هللا تعاىل عنهو  -صلى هللا عليه وسلم
  فاتلت.

-الساحر الذي يعمل السحر ود يعمل ذلك له غريه هو مثل الذي قال هللا  :-رمحه هللا-قال مالك 
فأرى  [( سورة البارة112)] ْد عيِلُموْا ليميِن اْشت يرياُه ميا ليُه يف اآلِخريِة ِمْن خياليٍق{}ويلياي  يف كتابه: -تبارر وتعاىل

 أن ياتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.
أما  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ، نبينا حممداحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله

 بعد: 



 :-تعاىلرمحه هللا -فيقول املؤلف 
 ابب: ما جاء يف الغيلة والسحر 

فيقتله،   مكان حبيث خيفى أمره على غريهأبن يستدرجه إىل ،والسر ، وهي اخلديعةيعين قتل الغيلة :الغيلة
ما كان خفية،  ان الغيلة الذي ال شبهة يف كونه عمداً، على كل حال الغيلة ظاهرها أهن: إومنهم من يقول

عليه الصالة -ألن النيب  احلامل املرضع...، بسبب و ء املرضع؛ ب و ءومنه الغيلة اليت تكون بسب
ألن الولد الرضيع يتضرر  ))أردت أن أهنى عن الغيلة فإذا فارس والروم يغيلون فال يضرهم(( :يقول -والسالم

عليه الصالة -فالنيب  فارس والروم فإهنم ال يتضررون،سيما يف بالد العرب، وأما يف بالد  ابحلمل ال
أراد أن ينهى عن هذه الغيلة ظنًا أن الناس كلهم يتضررون، وملا كان الدين للعاملني للناس أمجعني  -والسالم

فاحلكم للغالب، فنسبة العرب ابلنسبة لغريهم أقل من غريهم، فإذا كان الغالب ال يتضرر فإنه ال حيكم ابملنع 
ظنًا منه أن الناس كلهم  ،ن ينهى عن الغيلةأراد أ -عليه الصالة والسالم-من أجل تضرر البعض، فالنيب 

، ويبقى أنه يف حق من يتضرر فلما تبني له أن أكثر الناس ال يتضررون عدل عن هذا النهي ،يتضررون
 .ألن الضرر جيب رفعه، فال ضرر وال ضرار ممنوع؛
ل نفراً "وحدثين    عن مالك عن    بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قت :يقول

يعين  عليه أهل صنعاء لاتلتهم مجيعاً" : لو متاألمخسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، قال عمر
أنه لو اشارك جمموعة، وكل واحد منهم صار سببًا يف موته،  عة ابلواحد مذهب مجهور أهل العلمقتل اجلما

لو " ، وأفتوا مبوجبهوعملوا به ،ابلقبولتلقاه العلماء  -رضي هللا عنه-شك أهنم يقتلون به، وخرب عمر  ال
ن أو ل بقتله إال مبساعدة فالن أو فالتقيعين لو أن بعضهم ال يس عليه أهل صنعاء لاتلتهم مجيعاً" متاأل

  فالن كلهم قتله، يقتلون به.
حدثين    عن مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النيب و " :قالوا
 كفر، وعقد ورقى شيطانية  - العافيةنسأل هللا-السحر  قتلت جارية هلا سحرهتا" -صلى هللا عليه وسلم-

وأن يقربوا لشياطينهم ما خيرجون به من  ،-جل وعال-يستعملها السحرة بعد أن يشركوا ابهلل  ةوأخبر  ةوأدخن
بني املرء وزوجه، ومن الضرر من التفريق  ،الدين، مث بعد ذلك حيصل منهم ما حيصل من أثر هذا السحر

وكفر  ،وإرادته، لكن هذه أسباب حمرمة إمجاعاً  -جل وعال-وكل هذا إبذن هللا  ،املعنوي للمسحورو احلسي 
}ويليايْد عيِلُموْا ليميِن اْشت يرياُه ميا ليُه يف اآلِخريِة ِمْن  :-جل وعال-كما دل عليه قوله   -جل وعال-هلل اب

نيٌة فيالي تيْكُفْر{ [قرة( سورة الب460)] خياليٍق{ واألئمة كلهم على أن  [( سورة البقرة460)] }حيىتَّ ي يُاوالي ِإمنَّيا  يُْن ِفت ْ
ال يكفر، وإن   همن غري أن يسحر به أن ،جمرد تعلم السحر من غري فعل له : إنمنهم من يقول ،السحر كفر



لكنه إذا كفر بسحره،  ،ة من املوبقاتوموبق ،كان مرتكبًا كبرية من كبائر الذنوب، وعظيمة من العظائم
غري سحر كفر يكفر، هذا ال حيتاج إىل كالم، لو قدم إليهم ب من امللة هذا حينئذٍ به وقدم للشياطني ما خيرج 
بشيء من العبادات  -جل وعال-يتقرب إىل غري هللا  أو يقرب -جل وعال-غري هللا  إمجاعاً، فالذي يدعو

غريه، لكن عامة أهل العلم على أن الساحر كافر، وأنه يقتل، ون بسحر أو ، ما حيتاج إىل أن يكهذا يكفر
  الذي معنا.ومنهم حفصة يف اخلرب  ،وقد قتل الصحابة وعمر بن عبد العزيز السحرة
"فأمرت هبا عن دبر حياهتا  ،يعين أوصت بعتقها بعد موهتا "قتلت جارية هلا سحرهتا، وكانت قد دبرهتا"

  نعم؟ فاتلت"
 .....طالب:..

  ؟نعم لشرك،تعلم السحر ال شك أنه من املوبقات، وال يتم هذا إال اب
 طالب:.......
هنا قنوات تبث السحر، وتعلم  ،، لكن اآلن ما حيتاج إىل أن يقرأبه ويقرأ أيضًا ما يشرك ،يقرأ يف الكتب

شة أنت، أنت تقرأ ما يف ال أنت تقرأ ما يف الشا :قول: أان ال أتلفظ وال أقرأ، جاهل، نالناس السحر، يقول
ألنه مناقض لرأس املال  ؛، فال جيوز لك أن تتطلع على هذه الشاشات حبال، واألمر جد خطريالشاشة
  ؟، نعم-نسأل هللا السالمة والعافية-للتوحيد 

 طالب:.......
جمرد فقد كفر مبا أنزل على حممد، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان  ،هذا ما فيه إشكالأما إذا صدق 
إطالع على حمرم من غري نية اإلنكار، أما إذا كان يطلع عليه  : هذاأان أريد أن أطلع، نقول :إطالع يقول

  ، إذا كان أهالً لذلك.-إن شاء هللا-لينكر ويرد وينقض هذا مأجور 
 طالب:.......

 .صالة هذا إذا جاء إىل الكاهن ولو مل يصدقه مل تقبل له
وقد يتأثر يومًا ما،  ،أان ما أصدق، لكن يسمع :ياولو ويشوف،  ميسمعهياعد عندهم و طالب: 

 ..و صل يف نفسه.
والتساهل فيها أمره عظيم  ،ولذلك النظر يف هذه األمور ،موبقة من املوبقات ،ال املسألة مسألة عظيمة

 ؟جداً، نعم
 :.......طالب



الكفر ما هو كفر، أو ما شابه يُ  بذبح -جل وعال-وتقرب إىل غري هللا  ،-جل وعال-ال إذا دعا غري هللا 
ال بد أن يكفر،  تعمدًا عارفًا حبكمه غري جاهل بهعلى أشخاص، إذا أرتكب هذا املكفر م على هوى

 .فالساحر كافر
 "..."قال مالك: الساحر

 فقتلت، واآلمر ابلقتل هو القاتل. ،اقتلوها :يعين ما نفذت القتل بيدها، إمنا قالت أمرت هبا فاتلت""
 هل هو مرده إىل الشخص أم مرده إىل ويل األمر؟ -أحسن هللا إليك-لكن الاصد طالب: 

 وال يثرب عليها(( ،))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلدابلنسبة للعبيد واألرقاء مردهم إىل مالكهم، نعم 
  أما ابلنسبة لألحرار فمردهم إىل ويل األمر.

 طالب:.......
دة ألن الفائ مدى صحة توبته ولذلك ال يستتاب؛ هل العلم أنه ال يعرفاألصل أنه مثله كما يقرر أوهللا 

ال ميكن اإلطالع عليها، فأمره خفي خفاء يف خفاء، فال ميكن اإلطالع عليها، لكن  ةستتاباملرتبة على اال
وشهد له الناس ابخلري، ومل يعد إىل ذلك  ،وحسنت توبته، وصلح أمره ،لو اتب من نفسه قبل أن يستتاب

 ؟نعم ،-إن شاء هللا تعاىل-فيه إشكال ما 
 ؟الساحر مرتدطالب: 

 .نعم هو مرتد، هو كافر نعم
تبارر -هو مثل الذي قال هللا  "قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ود يعمل ذلك له غريه

فأرى أن  [( سورة البارة112)] }ويليايْد عيِلُموْا ليميِن اْشت يرياُه ميا ليُه يف اآلِخريِة ِمْن خياليٍق{ يف كتابه: -وتعاىل
، قد ال يستطيع هذا الساحر أن يسحر فالانً  ،وطبقات ألن عندك السحرة مراتب ودرجات ياتل ذلك"

فيذهب إىل من فوقه يف املرتبة، وقد يوصي هذا الشخص الذي أراد السحر منه أن يذهب إىل فالن ابلبلد 
مل السحر ومل يعمل ذلك غريه يعين أن الساحر الفالين، فهل مراد اإلمام مالك أن الساحر الذي يع

الواسطة، مها سحرة كلهم، نفارض أهنم عشرة كل واحد فوق الثاين، وكل واحد شر من الثاين، فجاء إىل 
ذهب إىل البلد الفالين فهناك ساحر يعين : امث يقول ،ساحر مثالً يف بلداي يذهب إىل الساحر، وحصل قضا

، ويقرب ،ن هذا الوسيط ال يكفر مع أنه مرتكب للسحر: إه، فهل نقولشر منه، أمهر منه على حد زعم
كلهم كفار نسأل هللا السالمة والعافية، وليس معىن هذا أن الساحر الذي   ؟مع غري هذا الشخص ويفعل

يعمل السحر ومل يعمل ذلك له غريه، يعين مراد اإلمام مالك أن الساحر الذي عمل السحر ال املسحور، 
ألن عندان ساحر ومسحور  الذي يذهب إىل الساحر ليسحر غريه؛، أو ال الشخص ..وإن ذهب إىل



أان أريد البنت  :وواسطة بينهما، فمثاًل شخص تعجبه امرأة فيخطبها فارفض، فيذهب إىل ساحر فيقول
 :نا أسبوع وهذه حصلت، أمهله أسبوع فجاء إليه قالله: أبداً، اعتربها عندك، أمالفالنية ورفضت، قال

انتظرين اثلث، مث بعد ذلك عجز يف  ،عجزت :قال ،زت، انتظر أسبوع اثين، مث ملا جاء األسبوع الثاينعج
النهاية، وذهبوا الشياطني الذين أرادهم هلذه البنت ألخت الواسطة، عجزوا عن هذه، والسبب أهنا مالزمة 

هذه األمور جتعل تعلق اإلنسان  لألذكار يف وقتها، وهذه مسألة واقعية بال إشكال، يعين سئلنا عنها، ومثل
وال يلتفت إىل غريه، ولن يضره أحد، ال يستطيع أحد أن يوصل إليه أي ضرر إال من  ،-جل وعال-بربه 

ال الواسطة بينهما، هو  مام مالك الساحر الذي عقد العقدقبله هو، إذا حصل اخللل من قبله، فمراد اإل
ما  إالو الذي طلب السحر ليحصل لفالن يقتل  هذا ؟سطةالساحر الذي جيب أن يقتل، لكن ماذا عن الوا

 ؟يقتل
 ياتل يف السحر، أشر من الاتل، هذا فساد دين ودنيا. يلة إذا كان ياتل ابلواحد مائةمثل الغطالب: 

 ؟هو ما يف شك األمر عظيم، نعم
 :.......طالب
 ؟اإلمام مالك، واملتسبب تسبب؟ الذي عقد العقد وسحر بنفسه، الذي يقصدهاملباشر وأيهما املأيهما 
 ؟نعم

 :.......طالب
 ؟لقاتل: إنه مثل الذي أمسك لاآلن املباشرة تقضي على أثر التسبب أو نقولطيب 
 :.......طالب

 شرك بنفسه انتهى.إيه إذا أشرك انتهى، إذا أ
 .....أان :. ياولطالب:....

  .هو الذي ينقلها إيه
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

على سحره، لكن الرجل ما مات، الساحر كفر بسحره فيقتل حداً، حد كفر ما فيه إشكال، ردة، متالئوا 
 ؟نعم ؟والواسطة
 :.......طالب



أو كفر  ؟وكفر مبا أنزل على حممد، وهل هو كفر دون كفر ،وكونه ال تقبل له صالة ,حكمه ومسألة التحرمي
ألهنم ال خيدمونه جماانً، ال خيدمونه إال أن  ساحر؛سيما إذا قدم شيء إىل هذا ال ال ؟أكرب خمرج عن امللة

ألنه لو  لفعل التصديق؛من الزم هذا ا :يقدم هلم شيء، لكن قد يقدم هلم من مال، ما يقدم هلم شرك، أوالً 
ألنه  ب؛ولو مل يقر  ،مل يصدقه ما ذهب إليه، وال دفع إليه املال، فهو مصدق له بال شك، فالكفر حاصل له

ضرر بسببه أحد ال بد أن ما ميكن، إذا ت ؟أن يذهب ويدفع إليه األموال وهو مكذب لهصدقه، هل ميكن 
عليه، اإلمام مالك يرى أن القتل هو خاص ابلساحر، ولو مل حيصل منه تعدي على  ألنه ما متالئ يؤاخذ به؛

تل ولو مل رك معهم، هذا يقويش ،وأنه يتعامل مع الشياطني، ويقدم هلم ،رف أن هذا ساحرغريه، يعين عُ 
فيعاقب هو ومن تسبب يف هذا الضرر، فإذا كان الرائش  نه ساحر، أما إذا تضرر أحد بسحرهأل يضر أحد؛

فاملتسبب يف هذا السحر ال شك أنه أمره عظيم، فما يلحق من الضرر  ،ملعون كلعن املرتشي والراشي
 والساحر حده القتل على كل حال. ،ابلنسبة للمسحور يتحمل تبعته

 ......:.طالب
  ؟!، ييب يدفع املقابل وهو ما صدق..وهو ما ،لكنه صدقه، ييب يدفع قروش ،إيه

 :.......طالب
 صدقه أبنه يضر هذا املسحور.

 :.......طالب
املهم أنه صدقه، هذا تصديق، ولذلك هذا املوضوع يف غاية من اخلطورة، وحصلت بسببه كوارث، كوارث 

ويستشري بني املسلمني، والتساهل يزيد افية، وأمر السحر والسحرة حصلت بسببه، نسأل هللا السالمة والع
ألن ضررها ليس ابألمر اليسري واهلني، يعين امرأة مسكينة  فوة؛يف مثل هذا الباب ال شك أنه زلة عظيمة وه

لب إىل بيت دعارة بسبب السحر، نسأل هللا السالمة، صوامة قوامة بسبب هذا، أمر خطري صينة دينة، جتُ 
 ، قد تكفر بسبب هذا.، قد تفنت يف دينهاجداً 

 :.......طالب
ومثله أيضاً، مثله نعم، يعين هذا تصديق للسحرة، إذا ذهبت لساحر ليحل عنك السحر فأنت مصدق له، 

 ؟أنت مصدق له، وهللا املستعان، نعم
 :.......طالب



إليها، لكن لو كان مثالً ويعرف رقمها، هذا ذاهب  ،ما دام قصد هذه القناة، وفتح عليها قاصدًا هلا
فوقع عليها عليه لزاماً  ،ويبحث عن كذا ،ويبحث عن أخبار ،شخص نسأل هللا العافية مبتلى بقنوات كثرية

 ؟أن ينصرف مباشرة كنظرة الفجأة، نعم
 :.......طالب

  .نه وقع عليها من غري قصد: إعلى كل حال لو قال
 :.......طالب

  ؟يعلم هبا لكن هل يستطيع أن حيذفها قبل أن
 :.......طالب
 نسأل هللا السالمة والعافية. ،ينصرف عنه مباشرة ،الفجأة : إنه حكمه حكم نظرهذا قلنا
 :.......طالب
 ؟وش هو
 :.......طالب

املسحور إذا غلب على عقله حبيث ال يستطيع أن يتصرف تصرف العقالء فإنه يرفع عنه التكليف، كثرياً ما 
قد ال ميكنها من الصالة مثالً، أو من   وفيها جن مثالً، وأن من اجلن ممن فيها ،يسأل أن امرأة مسحورة

صلت، هذه أمور عظائم،  الصيام، يفطرها قهرًا عنها، أو يهددها بفعل الفاحشة فيها مثاًل، إن صامت أو
جل -ه هللا يعين أمور ال حيتملها البشر، لكن نسأل هللا السالمة والعافية، األمر خطري جداً، فعلى من وال

أمر املسلمني أن يهتم هلذا األمر، وهذا من أعظم املنكرات اليت من أجلها وجبت الوالايت وفرضت،  -وعال
 ،فرض اخلليفة ألي شيء؟ فرضت اإلمامة ألي شيء؟ ملثل هذه األمور، لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 ؟والقيام ابلدين، وهذا منه، بل من أعظم األمور هذا، نعم
 :.......لبطا

قد يكون فيه  ،على كل حال ابلنسبة ما يعرض على القضاة هلم رأيهم ونظرهم من خالل القضااي اليت تردهم
ما فيه، ما مينع من احلكم ابلقتل، وقد يكون، هذا هلم اجتهادهم وهلم أتويلهم، لكن على القضاة أن يتقوا 

ري جداً، يعين شوف رأينا اآلاثر، رأينا اآلاثر ألنه خط ، أن ال يتساهلوا يف هذا األمر؛-جل وعال-هللا 
ألنه  متباعدتني ليقتل أوالده ابلسكني؛ شخص من خيار الناس يقف يف منتصف الطريق بني بلدتني

 ؟مسحور، نسأل العافية، يضجعه مثل ما يضجع الشاة، نعم
 :.......طالب



 ؟وش هي
 :.......طالب
لكن  ،يد، ومحل املطلق على املقيد معروف عند أهل العلميعين عندان مطلق وعندان مق ))من تصبح((نعم 

أنه من ابب العموم واخلصوص، ومقتضى ذلك أن  ،نه ليس من ابب اإلطالق والتقييد: إمنهم من يقول
ال  لى بعض أفراد العام حبكم موافقالتنصيص على بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص، التنصيص ع

من املدينة، إن تيسرت وإال  ،رص اإلنسان على العجوة, ومن العاليةيقتضي التخصيص، على كل حال حي
  أن يقوم مقامه. -إن شاء هللا تعاىل-فغريها يرجى 

خرة، ليس له ما له نصيب يف اآل [( سورة البقرة460)] }ويليايْد عيِلُموْا ليميِن اْشت يرياُه ميا ليُه يف اآلِخريِة ِمْن خياليٍق{
 .يعين هو الذي ابشر السحر أرى أن ياتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه""ف أدىن نصيب يف اآلخرة

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ما جيب يف العمد ابب:
ويل وحدثين    عن مالك عن عمر بن حسني موىل عائشة بنت قدامة أن عبد امللك بن مروان أقاد 

  قتله بعصا، فاتله وليه بعصا.رجل من رجل 
مر اجملتمع عليه الذي ال اختالف فيه عندان أن الرجل إذا ضرب الرجل واأل :-رمحه هللا-قال مالك 

  .بعصا أو رماه حبجر أو ضربه عمداً فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه الاصاص
فاتل العمد عندان أن يعمد الرجل إىل الرجل فيضربه حىت تفي  نفسه، ومن العمد أيضاً  :قال مالك

ضربه فيموت، وهو حي فينزى يف  ،مث ينصرف عنه ،نائرة تكون بينهماأن يضرب الرجل الرجل يف ال
 فتكون يف ذلك الاسامة.

والنساء ابملرأة كذلك،  األمر عندان أنه ياتل يف العمد الرجال األحرار ابلرجل امحر الواحد، :قال مالك
 والعبيد ابلعبد كذلك.

 :-رمحه هللا تعاىل-يقول 
 ما جيب يف العمد
، وشبه ن اإلمام مالك عنده العمد واخلطأ، وأعمد وشبه عمد وخطأالقتل ثالثة أنواع،  عرفنا سابقًا أن

لضرر مبا ال يقتل غالباً، اصد لالعمد يدخل يف العمد، وهو يف احلقيقة عمد؛ ألنه قاصد للضرر، لكنه ق



لكنه قاصد اآللة ال تقتل، عصا صغرية ضربه هبا فمات، هذا شبه عمد عند اجلمهور،  بالنظر إىل اآللةف
 .للضرر عند مالك فدخل يف العمد

"حدثين    عن مالك عن عمر بن حسني موىل عائشة بنت قدامة أن عبد امللك بن  :وهنا يقول
قتله بعصا، هل املراد به ضربه يعين مماثلة،  له بعصا، فاتله وليه بعصا"ل قتمروان أقاد ويل رجل من رج

أو أنه قتله بعصا غليظة تقتل غالباً  ؟تل فيكون مؤيداً لقول مالكوالعصا مما ال يق ،مرة واحدة بعصا فمات
فيكون ابلفعل عمد حىت عند  ؟أو أنه كرر عليه الضرب هبذا العصا حىت مات ؟إذا ضربه من بعض املواضع

فإنه يكون عمد، فقتله وليه  ،األكثر، حىت عند اجلمهور إذا كرر عليه الضرب آبلة ال تقتل مبرة واحدة
إذا كرر الضرب حىت مات، أو تكون  ،لى كل حال ميكن محله على وجه يصح عند اجلمهوربعصا، وع

وأما عند مالك فال إشكال أنه لو ضربه بعصا ال تقتل غالباً فمات فإن هذا  ،العصا غليظة حبيث تقتل غالباً 
لقلم مع أصابعه عمد، وحيصل أحيااًن أن تكون املنية دنت واآللة ال تقتل، كما حصل ملعلم ضرب طالبًا اب

لكن ما تعمد  ،ضربه، هو تعمد الضرر ؟هل تعمد قتله ؟نه عمد: إفمات، هل هذا نستطيع أن نقول
 ؛ ألن اآللة ال تقتل غالباً.املوت، هذا شبه عمد عند اجلمهور

ع عليه الذي ال اختالف فيه عندان أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه تمقال مالك: األمر اجمل"
ال  افارض أن احلجر صغري و ضربه عمدًا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد، وفيه الاصاص"حبجر، أ

يقتل غالباً، والرجل الذي رمي ابحلجر مريض، تبعه فجرى املتبوع فرماه حبجر صغري ال يقتل غالبًا فمات 
ال يقتل؟ يعين  إالو ؟ يقتل به نعم ؟ألن عنده مرض، قد يكون ابلقلب مثالً، ماذا نقول عن مثل هذا ؛الرجل

يعين ما دامت الروح يف اجلسد، يعين  ؟كاالعتداء على الصحيح أو ال  يضاالعتداء على مثل هذا الرجل املر 
احلكم واحد كله، ما دامت الروح يف اجلسد  ؟خيتلف احلكم بني شخص مريض وبني شخص صحيح

يكون شبه عمد ما فيه قصاص، نه شبه عمد، واآللة ال تقتل غالبًا : إفاحلكم واحد، لكن عند من يقول
 .نه ما يف شيء امسه شبه عمد يكون قتله عمداً : إوالذي يقول

حىت خترج  الرجل فيضربه حىت تفي  نفسه"إىل  مد الرجل"قال مالك: فاتل العمد عندان هو أن يع
 "ومن العمد أيضًا أن يضرب الرجل الرجل يف النائرة تكون ، يعين يكرر عليه الضرب حىت ميوتروحه

"ومن العمد أيضًا أن  ، بينهم ضغائن، بينهم أحقادبينهم شحناء ،بينهم منافسة، بينهم عداوة بينهما"
يعين ينزف  يضرب الرجل الرجل يف النائرة تكون بينهما، مث ينصرف عنه وهو حي فينزى يف ضربه"

 القسامة من أجل إيش؟ "فتكون يف ذلك الاسامة" جرحه
 :.......طالب



 ؟هاه
 ..:.....طالب
 ؟نعم ؟شك يف الضارب واملضروب ، لكن اآلن هل يفإيه

 :.......طالب
هذا إذا جهل الضارب واضح ابلنسبة للقسامة مع اللوث، نعم، لكن إذا علم الضارب، نعم، القسامة ما 

  ؟ذٍ ئفائدهتا حين
 :.......طالب
 ؟نعم

 :.......طالب
 .انصرف عنه وهو حي فنزف فمات

 :.......طالب
 مثل ما قلنا يف املسألة ؟أو كان بسبب آخر نظر يف املوت، هل كان بسبب اجلرحكن يال ما جهل، ل

أو مات  ح ميتاً، هل مات بسبب هذا اجلرح، مث بعد ذلك أصبالسابقة رجل ضرب فجرح جرح يسري
تكون القسامة، فيحلف هذا أنه ما مات بسبب هذا اجلرح، وحيلف أولياء املقتول أنه  وحينئذٍ  ؟بسبب آخر

 ؟اخلربةوأهل املعرفة و  لكن هل مثل هذا مرده إىل مثل هذه القسامة، أو مرده إىل التقارير ،بسببه مات
ينهما، مث "ومن العمد أيضًا أن يضرب الرجل الرجل يف النائرة تكون ب :يقول -رمحه هللا تعاىل-فاإلمام 

لف القاتل أنه ما احللف حي يف ضربه فيموت، فتكون يف ذلك الاسامة" ينصرف عنه وهو حي فينزى
مات بسبب هذا اجلرح، وحيلف أولياء املقتول أنه مات بسبب هذا اجلرح، يعين هل القسامة اليت ستأيت 

شرعت من أجل هذا، أو شرعت حينما جيهل القاتل، األصل يف شرعيتها حينما  -إن شاء هللا تعاىل-قريباً 
يف عداوة بني فالن وفالن،  ،ل، وهناك لوثجيهل القاتل، على ما سيأيت، فإذا جهل القاتل وجد املقتو 

 يستدعى هذا الرجل الذي دلت القرينة على أنه هو القاتل فتحصل القسامة، أما هنا فاملعتدي معروف.
 :.......طالب
  .إيه

 :.......طالب
 لكن مثل هذه األمور حينما يعلم القاتل.

 اآلن ال نستطيع أن جنزم  نه قاتل.طالب: 



اجلاين مقر أبنه  ؟علم اجلاين، خله جاين أوسع شوي، حينما يعلم اجلاين ما فائدة القسامةحينما ي :ال أقول
؟ هذا حيتاج إىل خربة، وال حيتاج إىل هذا اجلرح، لكن هل ميوت بسبب هذا اجلرح أو ال ميوتو جرحه 

 قسامة، نعم؟
 ى؟وش مع  ينز طالب: 

 يعين ينزف، ينزف اجلرح. ىينز 
 :.......طالب
  .يف ضربه ىفينز  ،ال

 :.......طالب
  عداوة.
 :.......طالب
  أخوذة من النار اليت حترق القلوب.م ،ال النائرة
 :.......طالب
مأخوذة من النار اليت حترق القلوب، قلوب بعض الناس على بعض،  اأهن مثل ما صرح الشراحالنائرة، ال ال 

 .ءبغضا ،شحناء ،عداوة
 ء، أو بينهم شحناء بني هذا وهذا.وهم كلهم هلم شحنا ....قد يكونطالب: 

 كتاب القسامة.  ،ني بيجي اببتإذا ما عرف، إذا ما عرف معروف، وسيأيت هلا ابب، بعد ورق
..، ويف حي كلهم بينهم عداوة، ..لكن ترر يف هذا املكان. ،طالب: إذا عرف اجلاين، أن هذا ضرب

 يف ضرابت كثرية.يف الطب يثبت، ممكن أنه يثبت هذا اجلرال، لكن إذا كان  يعين
 املسألة ما تسلم.وهللا 

 .... لكن ما ين ر..ين ر إىل...طالب: 
شخص وجد شخصًا عند خبائه يتحرش ابلنساء، يف الرب، ، دعوان من مسألتنا األوىل، وهذه مسألة واقعية

وع، فلما جاء ويل أمر هؤالء النسوة هرب فتبعه هذا وصار يرميه ابحلجارة، والرجل مريض ابلقلب املتب
ال، أرأيت الرجل جيد مع ؟ أو جتيز قتله هل جنايته توجب قتله :أوالً  ؟فسقط ميتاً، هل موته بسبب احلجارة

هذا سد للباب، وإال ترتب على ذلك شر مستطري، أمور ما تنتهي، هذا ما  ،ال؟ امرأته رجاًل أيقتله فتقتلونه
وهناك تقارير تثبت أنه مريض ابلقلب، فهل يوجب القتل، وال يبيح القتل، تبعه فرمجه حبجر فخر ميتاً، 

 ؟أبنه هو السبب الظاهر اآلن :يلتفت إىل هذه التقارير أو يقال



 :.......طالب
  .هذه حقوق ليست حدود

 :.......طالب
 .فيها قصاص، نعم

 :.......طالب
 ؟املقصود أن مثل هذه األمور أمور ينتاهبا أيضاً أمور أخرى، نعم

 :.......طالب
 إيه.
... لسيارة، يعين توصل إىل العلم إىل......هل املوت بسبب نوبة قلبية..الااتل الولد وليست اب: طال

 ...؟يؤخذ هبا .....ابعتبار قرائن يستدل هبا
وهللا ما يف شك أن هذه مردها إىل القضاء، والقاضي بوسائله وأعوانه ال شك أنه يصل إىل ما يصل إليه، 

 .فله أجر واحدإن اجتهد فله أجران، وإن أخطأ 
كما تقدم يف الباب املاضي أن   "قال مالك: األمر عندان أنه ياتل يف العمد الرجال األحرار ابلرجل امحر"

 يعين كما مضى يف الباب السابق.اجلماعة يقتلون ابلواحد، والنساء ابملرأة كذلك، والعبيد ابلعبد كذلك، 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 ابب: الاصاص يف الاتل

رضي هللا تعاىل -  عن مالك أنه بلغه أن مروان بن امحكم كتب إىل معاوية بن أيب سفيان حدثين  
 : أن أقتله به.-رضي هللا تعاىل عنه-يذكر أنه أيت بسكران قد قتل رجالً فكتب إليه معاوية  -ماعنه

رُّ اِبمْحُرِّ }امحُْ  :-تبارر وتعاىل-أحسن ما مسعت يف رويل هذه اآلية قول هللا  :قال مالك :قال   
فهؤالء الذكور واألنثى ابألنثى أن الاصاص يكون بني اإلانث كما  [( سورة البارة118)] وياْلعيْبُد اِبْلعيْبِد{

يكون بني الذكور، واملرأة امحرة تاتل ابملرأة امحرة، كما ياتل امحر ابمحر، واألمة تاتل ابألمة، كما ياتل 
نساء كما يكون بني الرجال، والاصاص أيضًا يكون بني الرجال العبد ابلعبد، والاصاص يكون بني ال

نيا عيليْيِهْم ِفيهيا أينَّ الن َّْفسي اِبلن َّْفِس وياْلعينْيي  :قال يف كتابه -تبارر وتعاىل-وذلك أن هللا  ،والنساء ت يب ْ }ويكي
نِّ وي  نَّ اِبلسِّ -ذكر هللا ف [( سورة املائدة15)] اجْلُُروالي ِقصياٌص{اِبْلعينْيِ وياألينفي اِبألينِف وياأُلُذني اِبأُلُذِن ويالسِّ

 ة بنفس الرجل امحر، وجرحها جبرحه.أن النفس ابلنفس، فنفس املرأة امحر  -تبارر وتعاىل



فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله  الرجل للرجل قال مالك يف الرجل ميسك
 ا يريد الضرب مما يضرب به الناس ال يرى أنه عمد لاتلهى إمنقتال به مجيعاً، وإن أمسكه وهو أنه ير 

 ألنه أمسكه، وال يكون عليه الاتل. فإنه ياتل الااتل، ويعاقب املمسك أشد العاوبة، ويسجن سنة
فياتل الااتل أو تفاأ عني  ،أو يفاأ عينه عمداً  ،يف الرجل ياتل الرجل عمداً  -رمحه هللا-قال مالك 

ئت عينه يف اص، وإمنا كان حق الذي قتل أو فانه ليس عليه دية وال قص: إمنه قبل أن ياتص الفاقئ
مث ميوت الااتل فال يكون لصاحب  ،الشيء ابلذي ذهب، وإمنا ذلك  نزلة الرجل ياتل الرجل عمداً 

اُص }ُكِتبي عيليْيُكُم اْلِاصي : -تبارر وتعاىل-وذلك لاول هللا  ،الدم إذا مات الااتل شيء، دية وال غريها
ليى امْحُرُّ اِبمْحُرِّ وياْلعيْبُد اِبْلعيْبِد{  .[( سورة البارة118)] يف اْلايت ْ

فإمنا يكون له الاصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له  :قال مالك
 .قصاص وال دية

ا قتله عمداً، وال ياتل ليس بني امحر والعبد قود يف شيء من اجلراال، والعبد ياتل ابمحر إذ :قال مالك
 وإن قتله عمدًا، وهو أحسن ما مسعت. ،امحر ابلعبد
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

 ابب: الاصاص يف الاتل 
"حدثين    عن مالك أنه بلغه أن مروان بن امحكم كتب إىل معاوية بن أيب سفيان يذكر أنه قد أيت 

هذا قاتل لكنه قتل يف حالة ال يعقل فيها  أقتله به"أن  :بسكران قد قتل رجاًل فكتب إليه معاوية
وقبل أن تغطي عليه  تح ابابً يتذرع به، فيشرب اخلمرةنه قد يف: إأو نقول ؟عنه مثل هذا أالتصرف، فهل يدر 

عقله يقتل، وال شك أنه هو املتسبب لرفع التكليف عنه، ولذا خيتلفون يف طالقه عن السكران، منهم من 
نه ما دام ارتفع العقل ارتفع : إاملتسبب يؤاخذ به، وكذلك سائر تصرفاته، ومنهم من يقولما دام هو  :يقول

التكليف، ولكن ال شك أن سد األبواب املوصلة إىل الفوضى والعبث أبموال ودماء وأعراض املسلمني ال 
 -ه الصالة والسالمعلي-ملا جيء، أو ملا جاء ماعز إليه  -عليه الصالة والسالم-بد من أن حيتا  هلا، النيب 

وسأل  ((؟))هل بك من جنون :قال -عليه الصالة والسالم-صريح، النيب  نًا التوبة، ومبينًا أنه زىن زانمعل
 :-عليه الصالة والسالم-من صاحلينا، مث قال النيب  ،ال، ما نعلم إال أنه ويف العقل :عنه، قالوا

عنه احلد، هل  ، ويريد بذلك أن يدرأاستنكهوهف ؟ما شرب إالو يعين مشوه، هل شرب مخر  ))استنكهوه((
ويقاس  ؟اً مسلماً نفسه ليطهر مما ارتكبه من حدبيجيعل هذا أصل ملا جاء اتئباً منو  ؟يفعل هذا جبميع اجلناة

من أراد أن ؟ ال ميكن أن يقال مبثل هذا، فعليه غريه من أهل السوابق واجلرائم من املفسدين يف األرض



كران، فمثل نه سكران، قتل وهو س: إعل ما يريد بغريه يشرب شيئًا من اخلمر، ويقاليتشفى أو يقتل أو يف
ألنه إمنا أختذ ذلك ذريعة، إىل أن يصل إىل غرضه فيقتل مسلماً، لكن إذا حصل أن  هذا ال بد أن يقتل به؛

 مث قتله حال سكره، ،وال نية له يف قتل أحد، ودلت القرائن على ذلك ،هذا صحيح، شرب اخلمر
ه تقارير ن هذا عنده مرض نفسي، وعند؛ أبالقصاص لقضااي حيصل القتل العمد، مث يدرأفتسمعون من ا

عنده تقارير تدل على أنه عنده مرض نفسي، يصل به هذا  ؟ما يستفيد إالو تدل على ذلك، يستفيد 
 :ه، ولذا قالاملرض إىل أن يتصرف بغري عقل، وال شك أن هذا ليس من تسببه، بينما شرب اخلمر من تسبب

ل احلد بال شك، لكن الزوا ؟ زوال العقل يدرأاحلد فهل شرب اخلمر يدرأ أن أقتله به" :"كتب إليه معاوية
خيتلف عما إذا زال عقله من غري تسبب، وإذا دلت القرائن على أنه إمنا  إن كان هو املتسبب بزواله عقله

ك، وإن كان شرب هذه اخلمرة اليت هي أم هذا ال بد أن يؤاخذ به، بال ش ،شرب لريتكب هذا املنكر
 معصومة، مثل هذا هو حمل االجتهاد.اخلبائث، مث بعد ذلك طرأ له بعد زوال عقله ما يقتل به نفساً 

}امْحُرُّ اِبمْحُرِّ : -تبارر وتعاىل-"قال   : قال مالك: أحسن ما مسعت يف رويل هذه اآلية قول هللا 
أن الاصاص يكون  [( سورة البارة118)] }وياألُنثيى اِبألُنثيى{ فهؤالء الذكور [( سورة البارة118)] وياْلعيْبُد اِبْلعيْبِد{

ن : إوال يقال ،قتل مبن قتلتيعين مثل املرأة إذا قتلت قتل عمد فإهنا تُ  بني اإلانث كما يكون بني الذكور"
  .نعم ،احلربوالذرية، إمنا هذا يف  هنى عن قتل النساء -عليه الصالة والسالم-النيب 

فؤ بني تكافؤ ال إشكال، عند التكااليعين  "واملرأة امحرة تاتل كما ياتل امحر ابمحر، واألمة تاتل ابألمة"
 "كما ياتل العبد ابلعبد، والاصاص يكون بني النساء كما يكون بني الرجال" القاتل واملقتول ال إشكال
وياألُنثيى }: ويف اآلية السابقة ال والنساء""والاصاص أيضًا يكون بني الرج يعين يف النفس والطرف

فماذا عن الرجل  {وياألُنثيى اِبألُنثيى} يعين الرجل احلر ابلرجل احلر [( سورة البقرة495)] {}امْحُرُّ اِبمْحُرِّ  {اِبألُنثيى
تبارك -فيه تكافؤ ملا جاء عن هللا  :أو نقول ؟فال قصاص : ما فيه تكافؤهل نقول ؟ابألنثى واألنثى ابلرجل

نيا عيليْيِهْم ِفيهيا أينَّ الن َّْفسي اِبلن َّْفِس{ ؟يف كتابه -وتعاىل ب ْ ت ي  واملرأة نفس، والرجل نفس [( سورة املائدة19)] }ويكي
نِّ وياجْلُُروالي ِقصياٌص{ نَّ اِبلسِّ ومل مييز  [ة( سورة املائد19)] }وياْلعينْيي اِبْلعينْيِ وياألينفي اِبألينِف وياألُُذني اِبألُُذِن ويالسِّ

 ؟ألهنا كلها نفس، نعم ميز بينهما يف الدية، فهل مييز بينهما يف القصاص ؛يف هذا بني الذكور والنساء
أن النفس ابلنفس،  -تبارك وتعاىل-اجلمهور على أن املرأة تقتل ابلرجل، والرجل يقتل ابملرأة، فذكر هللا 

 ة بنفس الرجل احلر، وجرحها جبرحه.فنفس املرأة احلر 
إما أن ميسكه ليقتله، أو  أنه ال خيلو ال مالك يف الرجل ميسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه""ق

قتل واملمسك يعرف حقه، أحيااًن أييت الشخص يريد ال وهناك صورة اثلثة أن ميسكه ليأخذميسكه ليؤدبه، 



ه فأعين عليه، فيمسكه يريد هذا اعتدى علي ضربين فأريد أن أضرب :هذا يقتل، أحياانً يقول أنه يريد القتل
ألنه أحياانً يف بعض  يريد أن أيخذ منه حقه يف الظاهر؛ أن يضربه فقط دون قتل، هذا ال يقتل به، وأحياانً 

احلرامي احلرامي، مث  :سيما مع اختال  الناس، يستغل بعض الظروف فيقول شخص يرفع صوته الظروف ال
  ؟نعم ؟املمسك وش عليه ذا ؟يسأل ذاهذا ما ،تلهيتبعونه فيمسكه واحد على أنه سارق، نعم فيق

ال ختتلف عن الصورتني اللتني ذكرمها اإلمام، ولذا مثل هذه الفوضى، ومثل هذه الغوغاء  لثةهذه صورة اث
رع هبا من يريد الفساد، ولذلك املظاهرات والغوغائيات كلها ال قيمة هلا شك أن اإلسالم حيسمها اليت يتذ

احلرامي احلرامي وتبعه الناس  :فإذا قيل ؛ ألنه يندس فيها من يريد الفساد،يقرهابل ال  ،يف اإلسالم
 ،ال يدخل أبداً  ؟ومسكوه، مث جاء أفرغ فيه رصاصة ومات، هذا يدخل يف الصورتني اللتني ذكرمها اإلمام

د صور اللهم إال إذا وجد ما يدل على كذب هذا املدعي، أو وج ،مسكاملهذه صورة اثلثة، وال شيء على 
 جد هذه القضيةنظرية هلذه الصورة قد تقدمتها، يعين أول مسألة يصدقها الناس، لكن إذا حصلت هذه وو 

ال شك أهنم حيتاطون، فإذا أمسك وقتله كالصورة السابقة ال شك  ؟أال يتحفظ الناس من مثل هذا التصرف
تل به مجيعاً، وإن أمسكه له قُ إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قت: "أنه عليه شيء من املؤاخذة، يقول

وهو يرى إنه إمنا يريد الضرب مما يضرب به الناس ال يرى أنه عمد لاتله، فإنه ياتل الااتل، ويعاقب 
 ،لكن لو هو ابلفعل سارق وال يكون عليه الاتل" ،ألنه أمسكه ؛املمسك أشد العاوبة، ويسجن سنة

وأعانه شخص آخر  ،وهرب به، فلحقه صاحب احمللوأخذ شيئًا مثينًا  ،مر حمل من احملالت ،هذا سارق
ألنه إمنا  هذا املمسك ال شيء عليه؛وأقوى فأمسكه، هذا ما اكتفى أبخذ ما أخذه وإمنا قتله،  ،أسرع منه

  .أمسكه ليؤخذ منه هذه الظالمة اليت ارتكبها
ئ عني الفاقئ قبل أن فاأو يفاأ عينه عمدًا فياتل الااتل أو ت ،"قال مالك يف الرجل ياتل الرجل عمداً 

"فالرجل ياتل الرجل عمداً، أو يفاأ عينه عمدًا فياتل  نه ليس عليه دية وال قصاص"ياتص منه: إ
 ،قتل أابان ،ما وصلنا لنا شيء، قتل صاحبنا :قتل زيد فتبعه عمرو فقتله، جاء أولياء املقتول قالوا الااتل"
حنا، إما وصلنا شيء  ولون:قيب فدهس، أو وقع يف بئر، ، أو قتله فهر ..حنا ما لنا دعوة كونهإ ،قتل أخاان

 ،"فياتل الااتل : ليس هلم شيءيقول اإلمام ؟ما هلم شيء إالو هلم شيء وما دام فاتت النفس نريد الدية، 
اص، وإمنا كان حق الذي قتل أو نه ليس عليه دية وال قص: إأو تفاأ عني الفاقئ قبل أن ياتص منه

ث ابلسيارة مات الراكب، طيب، شخص سافر آبخر فحصل حاد ذي ذهب"ت عينه يف الشيء ابلفائ
 ؟مات وال يلزم شيء :أو نقول : إن دية الراكب تلزم يف مال السائق؟وبعد يوم مات السائق، هل يقال

"فياتل الااتل، أو تفاأ عني الفاقئ قبل  السائق ذهب به إىل املستشفى فماتافارض أن هذا مات فوراً، و 



اإلمام نص  ؟هذا خيتص ابلعمد أو يشمل مجيع أنواع القتل ليس عليه دية وال قصاص" أن ياتص: إنه
على العمد، وإمنا كان حق الذي قتل أو فقئت عينه يف الشيء ابلذي ذهب إمنا ذلك مبنزلة الرجل يقتل 

دية  ميوت القاتل، إذا مات ما فيه إشكال، فال يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء الرجل عمدًا مث
ليى امْحُرُّ اِبمْحُرِّ وياْلعيْبُد  :-تبارك وتعاىل-وال غريها، وذلك لقول هللا  }ُكِتبي عيليْيُكُم اْلِاصياُص يف اْلايت ْ

فإمنا يكون له الاصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله " [( سورة البقرة495)] اِبْلعيْبِد{
تعلق ابلنفس، ما تعلق ابملال، احلق إمنا تعلق ابلنفس وذهبت النفس، ألن احلق  فليس له قصاص وال دية"

قلة، فتؤخذ ديته من عاقلة ويف اخلطأ تعلقه ابملال، والدية على العا ويف قتل شبه العمد ما تعلق ابملال،
 القاتل.

إذا جرح،  أو األرش ،إذا قتل إمنا فيه القيمة ""قال مالك: ليس بني امحر والعبد قود يف شيء من اجلراال
"وهو  ،"إذا قتله عمدًا، وال ياتل امحر ابلعبد وإن قتله عمدًا" ألنه كفاءة وزايدة "والعبد ياتل ابمحر"
 .لعدم التكافؤ أحسن ما مسعت"

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب: العفو يف قتل العمد
عفى عن ن يُ حدثين    عن مالك أنه أدرر من يرضى من أهل العلم ياولون يف الرجل إذا أوصى أ

 من غريه من أوليائه من بعده. ، وأنه أوىل بدمهإن ذلك جائز له قاتله إذا قتل عمدًا:
نه ليس على الااتل عال يلزمه قتل العمد بعد أن يستحاه وجيب له: إقال مالك يف الرجل يعفو عن 

 عفا عنه اشرتط ذلك عند العفو عنه.إال أن يكون الذي 
  جيلد مائة جلدة، ويسجن سنة. ا عفي عنه أنهقال مالك يف الااتل عمداً إذ

وأىب  ،البنون ، وللماتول بنون وبنات، فعفااامت على ذلك البينةفوإذا قتل الرجل عمدًا  :قال مالك
 وال أمر للبنات مع البنني يف الايام ابلدم والعفو عنه. ،فعفو البنني جائز على البنات ،البنات أن يعفون

 :-رمحه هللا تعاىل-يقول 
 ابب: العفو يف قتل العمد

أان  :نعرف أن قتل العمد فيه القصاص، فإذا عدل أولياء املقتول عن القصاص إىل الدية فرفض القاتل، يقول
 يس هلم؟ما عندي دية، تقتلون أقتلوا، هلم أن يلزموه بدفع الدية أو ل



لعلم ياولون يف الرجل "حدثين    عن مالك أنه أدرر من يرضى من أهل ا :-رمحه هللا تعاىل-يقول 
وإذا كان ألوليائه  ألن هذا ميلك نفسه، ن ذلك جائز له": إإذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمداً 

يعين بعد مباشرة  ؟أو بعد القتل لكن هل هذا يف حال الصحة ،أن يعفو عن القاتل فهو أوىل ابلعفو عنه
ان عفوت عمن يقتلين عمداً يف حال الصحة، له ذلك أو أ :يعين لو قال قائل مثالً  ،القتل وقبل خروج الروح

 ؟نعم ؟ليس له ذلك
 :......طالب

 هذا جيرئ على قتله، ويفتح ابب.
 ؟لكن لو علم وهللا بينهم مثالً شيء أو  صل بينهمطالب: 

ألنه ال ميلك نفسه، فليس له ذلك يف حال الصحة، لكن لو ضربه ضرابً  ال يف حال الصحة ليس له ذلك؛
 "إن ذلك جائز" قصاص، هو أوىل ابلعفو من أوليائههو يف حل مين، وال أريد  :وقال ،أو طعنه مثالً  ،حاً مرب 

 بدمه من غريه من أوليائه من بعده.أنه أوىل 
 وجيب له أنه ليس على الااتل عال يلزمه" ،"قال مالك يف الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحاه

ليس  ،نريد الدية، ال أنتم ما اشارطتم دية يف العفو : جاءوا من الغد قالوامث ،عفوان عن القصاص :إذا قالوا
 لنا عن القصاص إىل الدية هلم ذلك.وعد ،عفوان عنه :لكم ذلك، لكن إن قالوا

  .إال أن يكون الذي عفا عنه اشرتط ذلك عند العفو عنه" :"قال مالك
لئال يتمادى  ير؛هذا تعز  ويسجن سنة" ،ة جلدةنه جيلد مائ: إ"قال مالك يف الااتل عمدًا إذا عفي عنه

ألن بعض العفو ابلنسبة لبعض الناس جيعله يتمادى، فال بد أن يردع، ولكم يف القصاص حياة،  يف جرميته؛
 ،فإذا عفي عنه إىل غري بدل ال شك أن هذا جيرئه إىل قتل آخر، لكن هل من دليل على أنه جيلد مائة

 ؟من اإلمام يرى أنه مناسب ملثل هذه اجلنايةأو أن هذا اجتهاد  ؟ويسجن سنة
وأىب  ،البنون البينة، وللماتول بنون وبنات فعفاوقامت على ذلك  ،"قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً 

ألنه حق للعصبة، والبنون هم العصبة، وهم الذين  فعفو البنني جائز على البنات" ،البنات أن يعفون
 .العفو عنه"ابلدم و للبنات مع البنني يف الايام "وال أمر خبالف البنات يعقلون، 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 يف اجلراالابب: الاصاص 



عمدًا: إنه يااد منه، وال  األمر اجملتمع عليه عندان أن من كسر يدًا أو رجالً  :قال مالك :قال   
 يعال.

املستااد منه مثل جرال  فإن جاء جرال ،فيااد منه يااد من أحد حىت ت أ جراال صاحبهوال  :قال مالك
مات فليس على اجملروال األول املستايد  وأاألول حني يصح فهو الاود، وإن زاد جرال املستااد منه 

 ،وهبا عيب أو ناص أو عثل ابرئت جراحه وشل اجملروال األول، أو ،وإن برئ جرال املستااد منه ،شيء
لكنه يعال له بادر ما ناص من يد األول، و  :قال ،وال يااد جبرحه ،فإن املستااد منه ال يكسر الثانية

 ها، واجلراال يف اجلسد على مثل ذلك.أو فسد من
أو شبه ذلك  ،أو قطع إصبعها ،أو كسر يدها ،وإذا عمد الرجل إىل امرأته ففاأ عينها :قال مالك

 د يردلسوط فيصيبها من ضربه ما متعمدًا لذلك فإنا تااد منه، وأما الرجل يضرب امرأته ابمحبل أو اب
 نها على هذا الوجه، وال يااد منه.ود يتعمد، فإنه يعال ما أصاب م

 وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن أاب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ.
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول 

 ابب: الاصاص يف اجلراال
 يعين فيما دون النفس.

 ،تمع عليه عندان أن من كسر يدًا أو رجاًل عمدًا أنه يااد منهقال   : قال مالك: األمر اجمل" :يقول
ألن هذا عمد فيه القصاص، فإذا تنازلوا عن  يدفع دية إال إذا حصل الصلح بذلك؛يعين ما  وال يعال"

 يف الطرف. القصاص إىل الدية فكما حيصل ذلك يف النفس الكاملة حيصل
ألهنا  ؟ألنه ال يعلم أين ينتهي احلد يف هذه اجلراح "احبه"قال مالك: وال يااد من أحد حىت ت أ جراال ص

"فإن جاء جرال املستااد منه  فينتظر حىت يربأ اجلرح فيقاد منهفيحتاج إىل قصاص اثين للسراية،  ،قد تزيد
مثل جرال األول حني يصح فهو الاود، وإن زاد جرال املستااد منه أو مات فليس على اجملروال األول 

يعين جرح جرحًا فاستقيد منه مثله، شفي اجملروح األول فاستقيد من اجلارح عمداً  "للمستايد منه شيء
"فليس ، وهو اجلاين األول ألن هذا هو املعتدي ، ليس على املستقاد له األول شيء؛مثله، مث مات منه

 هاراحوشل اجملروال األول، أو وبرئ وج ،وأن برأ جرال املستااد منه، على اجملروال األول املستايد شيء
، قال: "فإن املستااد منه ال يكسر الثانية، وال يااد جبرحهيعين أثر وشني  هبا عيب أو ناص أو عثل"

، وبقدر هذا العثل ،يعين يؤخذ من املال بقدر هذا الشلل ولكنه يعال عنه بادر ما ناص من يد األول"
  .ل ذلك""من يد األول أو فسد منها، واجلراال يف اجلسد على مث أو العيب والنقص



نعم القصاص يكون بني الزوجني، كما يكون بني  "قال مالك: وإذا عمد الرجل إىل امرأته ففاأ عينها"
 "متعمدًا لذلك،يعين  أو شبه ذلك" ،"أو كسر يدها، أو قطع أصبعها ، واألجنيب منهالرجل واألجنبية
اد منه، وأما الرجل يضرب امرأته "فإنا تا ه، وتكسر يده، ويقطع أصبعه وهكذاتفقأ عين فإنا تااد منه"

أراد  أراد ضرهبا ففقأ عينها، فيصيبها من ضربه ما د يرد ود يتعمد"" من أجل أتديبهاأو ابلسوط"  ابمحبل
عليه منه، هي اليت تسببت يف  لتقي نفسها من الضرب ففقأ عينها، هذا ما ضرهبا مع ظهرها فتحرفت عنه

أو ابلسوط فيصيبها من ضربه ما د يرد ود يتعمد فإنه يعال ما  "وأما الرجل يضرب امرأته ابمحبل هذا
 إمنا هو خطأ، وليس بعمد. ألنه خطأ وليس بعمد" لوجه، وال يااد منه؛أصاب منها على هذا ا

ألنه  "وحدثين    عن مالك أنه بلغه أن أاب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ"
 .ميكن القود منه بدقة

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ابب: ما جاء يف دية السائبة وجنايته
عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتاه بع  امحجاج فاتل ابن  يب الزاندحدثين    عن مالك عن أ

يطلب دية  -رضي هللا تعاىل عنه-رجل من بين عائذ، فجاء العائذي أبو املاتول إىل عمر بن اخلطاب 
 :إذًا خترجون ديته، فاال :فاال عمر ،أرأيت لو قتله ابين :اال العائذيال دية له، ف :ابنه، فاال عمر
 ن ياتل ينام.وإ ،يرتر يلامإن هو إذاً كاألرقم 

  :-رمحه هللا تعاىل-يقول 
 ابب: ما جاء يف السائبة وجنايته 

 هب حيثما شاء، وال يكون والؤه له.السائبة هو العبد ياركه سيده، ويعتقه وياركه يسيب، ويذ
حدثين    عن مالك عن أيب الزاند عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتاه بع  امحجاج، فاتل " :لقا

 ؟يطلبها من من ابن رجل من بين عائذ، فجاء العائذي أبو املتاول إىل عمر بن اخلطاب يطلب دية ابنه"
 من الوايل. طالب: من أمري املؤمنني،

 يطلب دية ابنه.
 وال شيء، فرجع إىل ويل األمر.ء ألن هذا ليس له والطالب: 

خيتلف هذا القتل ابلنسبة للعمد واخلطأ، إذا كان عمداً  :أوالً  ..،يعين يف مثل هذه احلالة إذا كان هذا القاتل
"جاء العائذي أبو  ة على العاقلة، وهذا ال عاقلة له؛ ألنه سائبةفإنه يقاد به، وإذا كان خطأ فالدية، والدي



من أين أنيت لك ابلدية وهذا ال  طاب يطلب دية ابنه، فاال عمر: ال دية له"املاتول إىل عمر بن اخل
 ؟خياطب من فاال العائذي: أرأيت لو قتله ابين؟ فاال عمر: إذاً خترجون ديته"" ؟عاقلة له
 :.......طالب
  ؟نعم

 ؟لو أن العائذي قتل غريهإيش السائل؟ ، لدية السائ ؟إذاً خترجون ديته، دية من
 ..:.....طالب

ابين؟ فاال  ه"أرأيت لو قتل :ألهنا افارضنا املسألة يف قتل اخلطأ، فقال : ال دية له؛قال ال، اآلن السائبة،
  .دية املقتول الذي قتله ابنك عمر: إذاً خترجون ديته"

 :.......طالب
 ألن له عاقلة ولدك. ؛لو قتله خترجون

 :.......طالب
كيف   "إن يرتر يلام، وإن ياتل ينام"كاحلية كاألفعى  يعين   م""فاال: هو إذًا كاألرقم إن يرتر يلانعم 

 يعين إن يارك يقتل مثل احلية "إذًا هو كاألرقم إن يرتر يلام" ؟ العائذيمن القائل "فقال" ؟يلقم وينقم
  ؟كيف ينقم  "وإن ياتل ينام"

؟ تل فيه الدية، ملاذاوإذا قُ إذا قتل ال دية للمقتول،  فيه تكافؤ، يعين مثل هذا السائبة نعم ينتقم، فما صار
  ؟من بيت املال ن أن يودىال عاقلة له، والقاتل الثاين العائذي له عاقلة، لكن مثل هذا أال ميك ألن السائبة

يف مسألة القسامة على ما سيأيت، دفع ديته، ودية املسلم ال هتدر  -عليه الصالة والسالم-كما فعل النيب 
 .من بيت املال، وهللا أعلم ، وال مينع أن يودىعين من أقاربهي "ال دية له" :وال تضيع، فقوله

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله
 

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب القسامة –شرح: الموطأ 

 -باب: القسامة في قتل الخطأ  -الدم  باب: من تجوز قسامته في العمد من والة -باب: تبدئة أهل الدم في القسامة 

 باب: القسامة في العبيد. -باب: الميراث في القسامة 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
  سم.

 أحسن هللا إليك. 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلي
 اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا حي يا قيوم.

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 كتاب: القسامة 

 باب: تبدئة أهل الدم في القسامة
هل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن س

رجاال  من كبراء قومه أن عبد هللا بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن 
قتلتموه، فقالوا: وهللا ما  -وهللا–عبد هللا بن سهل قد قتل، وطرح في فقير بئر، أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم 

وعبد الرحمن،  -وهو أكبر منه-لى قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة قتلناه، فأقبل حتى قدم ع
يريد  ))كبر كبر(( :-صلى هللا عليه وسلم-فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول هللا 

ما أن ))إما أن يدوا ص :-صلى هللا عليه وسلم-السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول هللا  احبكم، وا 
ما قتلناه، فقال رسول  -وهللا–في ذلك، فكتبوا: إنا  -صلى هللا عليه وسلم-فكتب إليهم رسول هللا  يؤذنوا بحرب((

فقالوا: ال،  ))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟(( لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
من عنده، فبعث  -صلى هللا عليه وسلم-بمسلمين، فوداه رسول هللا قالوا: ليسوا  ))أفتحلف لكم يهود؟(( قال:

 إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار.
 قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. 

 : الفقير هو البئر.-رحمه هللا-قال مالك 
األنصاري ومحيصة  قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ُبشير بن يسار أنه أخبره أن عبد هللا بن سهل

بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فُقتل عبد هللا بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة 
، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال -صلى هللا عليه وسلم-وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي 



كلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد هللا بن سهل، فقال لهم فت ))كبر كبر(( :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
قالوا: يا رسول ))أتحلفون خمسين يمينا  وتستحقون دم صاحبكم أو قاتكلم؟((  :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ا: فقالو ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟((  :-صلى هللا عليه وسلم-هللا لم نشهد ولم نحضر، فقال لهم رسول هللا 
 يا رسول هللا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟!

 وداه من عنده.  -صلى هللا عليه وسلم-قال يحيى بن سعيد: فزعم ُبشير بن يسار أن رسول هللا 
قال مالك: األمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه األئمة في 

المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة ال تجب إال بأحد أمرين: إما أن القديم والحديث أن يبدأ باأليمان 
ن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم،  يقول المقتول: دمي عند فالن أو يأتي والة الدم بلوث من بينة، وا 

 لوجهين.فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من أدعوه عليه، وال تجب القسامة عندنا إال بأحد هذين ا
قال مالك: وتلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن الُمَبِدئين بالقسامة أهل 

 الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ.
 الحارثيين في قتل صاحبهم الذي ُقتل بخيبر. -صلى هللا عليه وسلم-قال مالك: وقد بِدأ رسول هللا 

ف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، وال ُيقتل في القسامة إال واحد، ال قال مالك: فإن حل
يقتل فيها اثنان، يحلف من والة الدم خمسون رجال  خمسين يمنيا ، فإن قل عددهم، أو نكل بعضهم ردت األيمان 

نه، فإن نكل أحد من أولئك فال سبيل عليهم، إال أن ينكل أحد من والة المقتول والة الدم الذين يجوز لهم العفو ع
 إلى الدم إذا نكل أحد منهم.

نما ترد األيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن ال يجوز لهم العفو عن الدم، فإن  قال يحيى: قال مالك: وا 
ن كان واحدا  فإن األيمان ال ترد على من بق ي من والة نكل أحد من والة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وا 

الدم إذا نكل أحد منهم عن األيمان، ولكن األيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم خمسون 
رجال  خمسين يمنيا ، فإن لم يبلغوا خمسين رجال  ردت األيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إال 

 الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يمينا  وبرأ.
نما فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت قال يحي ى: قال مالك: وا 

نما يلتمس الخلوة، قال: فلو لم  عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وا 
ي الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها إذا تكن القسامة إال فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل ف

عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى والة المقتول ُيَبِدؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل، وليحذر 
 القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول.

د والة المقتول األيمان عليهم، وهم نفر قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون في الدم فير 
لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان على نفسه خمسين يمينا ، وال تقطع األيمان عليهم بقدر عددهم، وال يبرؤون دون 

 أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا .
 قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

 ة الدم الذين يقسمون عليه، والذين ُيقتل بقسامتهم.قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم وال
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:



 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 كتاب: القسامة

دتها خمسين يمينا ، أو عدتها خمسون يمينا ، يحلف القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين؛ ألنها أيمان مكررة، ع
أولياء الدم خمسون، فإن نكلوا ردت على أولياء المدعى عليه، ردت على المدعى عليهم، والقصة ثابتة في 

الصحيحين وغيرهما، وشبه القسامة باللعان من حيث أنها أيمان على أمر ال يمكن الشهادة الواضحة البينة عليه، 
جل خفية في مكان يكون فيه شيء من الخفاء والغموض، وكذلك إذا أدعى الزوج على زوجته أنها حيث يقتل الر 

أ أولياء  زنت يصعب عليه أن يحضر البينة، وكذلك إذا قتل القتيل بين قوم ال يمكن إحضار البينة عليهم، في بد 
ه على من ي تهم بها، أما الناس البرآء المقتول كما يبدأ الزوج المدعي باأليمان، وال شك أن هذه القسامة إنما تتج

الذين ال يتهمون ال يقبل قول من يدعي عليهم، إال إذا أحضر بينة ضعيفة ال تقبل في مثل هذا الحكم استقالال ، وال 
بد من قرينة تدل على اتهامهم بذلك من لوث ال تثبت به الحجة، ولذا اليهود ال شك أنهم قوم خونة وأهل غدر، إذا 

ن المسلم قتلوه، فهذه تهمة، ولو وجد قتيل بين قريتين بينهما عداء قديم، أو بين قبيلتين بينهم ثارات وضغائن تمكنوا م
 وأحقاد يتجه اإلدعاء عليهم، أما إذا خلت المسألة من ذلك فال يتجه حينئذ  قسامة.

 باب: تبدئة أهل الدم في القسامة
قتيل أن يحلفوا خمسين يمينا ، ثم اعتذروا عن ذلك بأنهم لم طلب من أهل ال -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 

 "قال:فاعتذروا عن هذه األيمان،  ))على مثلها فاشهد(( يحضروا ولم يشهدوا، والشهادة ال بد أن تكون على أمر بي ن
شخص أو أيمان، أو قسم من  خمسين يمين "قالوا: كيف نقبل شهادة كفار؟"" ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟((

كافر ال يقيم له وزنا ، هذه المسألة ال شك أن فيها شيء من مخالفة بعض القواعد المقررة، يعني اليمين على غلبة 
اليمين من أهل القتيل لو حلفوا يأثمون و ال يأثمون؟ وهم ما  -عليه الصالة والسالم-ظن، يعني لما طلب النبي 

من هذا، وأنه ق تل بينهم، هل يتصور أن مسلما  يقتل مسلما  يقيم  عندهم إال أن هؤالء قوم أهل غدر، ما عندهم أكثر
ال يحتمل أن يكون بين مسلم وبين أخيه المسلم  بين يهود؟ هذا االحتمال قائم، لكنه ضعيف، فاليهود ألصق به، وا 

لحلف على ثارات وأمور قديمة، ثم يستغل الفرصة في كونه وجد بين أعداء فيقتله لتلصق التهمة بهم، ال شك أن ا
اليهود مسألة غلبة ظن أنهم قتلوا، وهل يكفي في مثل هذا غلبة الظن؟ يعني الذي حلف أنه ال يوجد بين البتيها أهل 

لماذا تحلف احتمال أن يوجد  -عليه الصالة والسالم-بيت أفقر منه، ومن أهل بيته، هذا حلف ما قال له النبي 
م الحلف في مثل هذه الصورة، ال سيما وأنها ال يتضرر بها أحد، لكن بالمدينة أهل بيت أفقر منكم؟ يجوز أهل العل

وهو الذي..، هو المبلغ عن هللا  -عليه الصالة والسالم-في مثل القتل؟ يعني لو حلفوا يأثمون أو ال يأثمون؟ النبي 
ن هذا األمر ال الشرع طلب منهم ذلك، ولو كان هذا ال يجوز لطلبه منهم أو ال ما طلبه منهم؟ لو كا -جل وعال-

يجوز، لو كان ليس لهم أن يحلفوا؟ ما طلب منهم، فغلبة الظن مع هذا اللوث الموجود، والبينة الضعيفة التي ال 
يثبت بها قود وال دية وال كفارة بمفردها إذا دعمت بهذه األيمان الخمسين قويت، على أن تكون بينة كاملة، أيضا  

ل منهم أيمانهم أو ال تقبل؟ وهم قوم كفار، ما قبل أهل القتيل أيمان اليهود بالمقابل المدعى عليهم يهود، هل تقب
ألنهم كفار، ومثل ما قلنا في الطرف األول نقول في الطرف الثاني، يعني لوال أن األيمان مقبولة منهم لما طلبها 

، -جل وعال-ون بربوبية هللا ، ولما أشار بها، فأيمان مثل هؤالء الذين يقرون ويعترف-عليه الصالة والسالم-النبي 
ال غير مقبولة؟ مقبولة يعني  نعم، كما أن شهادتهم في بعض الصور، يعني في السفر مثال  ال يوجد غيرهم مقبولة وا 



كما جاء في سورة المائدة، وآخران من غيركم، نعم في بعض الحاالت إذا احتيج إلى شهادة من ال تقبل شهادته في 
بحيث ال يوجد بينة غيرها تقبل، كشهادة الصبيان بعضهم على بعض عند جمع من أهل األصل، إذا احتيج إليها 

 العلم إذا لم يتفرقوا، ولم يوجد من يستقل بالشهادة.
 باب: تبدئة أهل الدم بالقسامة

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي : -رحمه هللا-قال 
ال ما تقبل؟  ه أخبره رجال من كبراء قومه"حثمة أن ال ما تقبل؟ تقبل وا  هؤالء الرجال تقبل شهادتهم على الجهالة وا 

تقبل؛ ألنهم صحابة، افترضنا أنهم غير صحابة، أنهم من التابعين، في مثل هذه الصورة جمع من أهل العلم يرى أنه 
أن الجهالة هذه مع العدد يجبر بعضهم بعضا ، حتى ولو  إذا كانوا ممن تقادم العهد بهم كالتابعين مثال  وهم جمع

تأخروا، من أهل العلم من يقبل رواية العدد ولو كانوا مجهولين، كما قالوا في قصة اختبار اإلمام البخاري بقلب 
ن كانوا مجهولين إال أن العدد  األحاديث حيث يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه، قالوا: شيوخ ابن عدي أئمة، وا 
 يجبر بعضه بعضا ، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين ليس ألحد كالم، في حديث الباب ليس ألحد كالم فيه.

حاجة، فاقة،  "أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد هللا بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم"
وهو رفيقه في السفر، لكن  بن سهل قد ُقتل" "فخرجوا إلى خيبر، فأتي محيصة فأخبر أن عبد هللافقر شديد أصابهم 

قالوا: الفقير البئر هذه قعرها  "أن عبد هللا بن سهل قد قتل، وطرح في فقير بئر"لما تفرقا است غلت الفرصة فق تل 
قريب، وفمها واسع، ويسمونها عند العوام، وش يسمونها يا أبو عبد هللا؟ يعني البئر القريب ماؤها؟ نعم؟ هبات، ما 

 ء هللا عليك، استغفر هللا. شا
وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤالء  قتلتموه" -وهللا-"فقال: أنتم محيصة أتى يهود  "في فقير بئر أو عين، فأتى يهود"

هم يهود، يقتلون في الليل والنهار، ولوال الحبل الممدود من الناس ما استطاعوا أن يقتلوا ذباب، لكن لحكمة بالغة 
على بعض المسلمين هذه الفئة المقيتة البغيضة التي ضربت عليها  -جل وعال-، سلط هللا -ل وعالج-يريدها هللا 

الذلة والمسكنة لتعود هذه األمة إلى دينها، وتراجع نفسها، لما انصرفوا عن دينهم سلط هللا عليهم هذه الفئة التي 
ئمة، لكن ليقضي هللا أمرا  كان مفعوال ، وهللا ضرب عليها الذلة والمسكنة، ولوال الحبل من الناس لما قامت لهم قا

 المستعان.
"فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم حلفوا، قدموا اليمين  قتلتموه، فقالوا: وهللا ما قتلناه" -وهللا-"أنتم 

و الذي يعني ه أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر"
أقرب إلى القصة من غيره، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، لكن لما كان السن له قدر، وله حق في التقديم 

صلى هللا -"فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-قدمه النبي 
من قوله: يريد السن؟ لئال يظن السامع أنه قل: هللا أكبر،  ما الذي نحتاجه يريد السن"))كبر كبر((  :-عليه وسلم

ألنه "فتكلم حويصة" هذا كبر، كبر يعني قل: هللا أكبر، لكن لما قال: يريد السن، يعني دع األكبر هو الذي يتكلم 
عليه صلى هللا -"فقال رسول هللا  الذي هو صاحب القصة، وهو الذي أقرب الناس إليها "ثم تكلم محيصة"األكبر 
ما أن يؤذنوا بحرب(( :-وسلم ))إما  بناء على أنهم قتلوه، ولم ينكروا، هذا إذا لم ينكروا "))إما أن يدوا صاحبكم، وا 

ما أن يؤذنوا بحرب(( يعني هل يكتفى من المعاهد بأخذ الدية إذا قتل عمدا ؟ أو يكون بهذا قد  أن يدوا صاحبكم، وا 
ما نقض العهد؟ الدية هنا أعم من مسألة قود أو أخذ دية، إما أن يذعنوا  أن يؤذنوا بحرب(( ))إما أن يدوا صاحبكم، وا 



ما أن يؤذنوا بحرب؛ ألنهم يكونوا بهذا قد نقضوا العهد.  لما يحكم به عليهم، وا 
وعلى هذا الحكم ال بد أن  ما قتلناه" -وهللا-في ذلك، فكتبوا: إنا  -صلى هللا عليه وسلم-"فكتب إليهم رسول هللا 

}َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَننُن َقْوٍم  بينته كاملة، ما قال: هذا مسلم، المدعي مسلم، والمقتول مسلم، والمدعى عليهم يهودتكون 
ال بد من تطبيق المقدمات الشرعية للحكم الشرعي،  ( سورة المائدة[5]) َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى{

ناس حينما يبادر بالحكم على خصمه، أو خصم قريبه أو حبيبه، أو من كانت بينه وبينه شيء من ويخطئ بعض ال
أمور الدنيا، بعض الناس يحكم مباشرة، أبدا  صاحبنا ما يكذب، ليش ما يكذب يا أخي؟ قد يخطئ، قد يغلط، ال بد 

لى القلب أو بغيض، هذا ال أثر له من استعمال المقدمات الشرعية ليخرج الحكم شرعيا ، سواء كان الخصم حبيب إ
 في الحكم.

 ))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟(( لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 
كما في الرواية الالحقة، كيف يحلف اإلنسان على شيء لم يشهده ولم  "لم نشهد ولم نحضر"قالوا:  فقالوا: ال"

منهم اليمين  -عليه الصالة والسالم-تقبل في مثل هذا أو ال تقبل؟ يعني حينما طلب النبي يحضره؟ وغلبة الظن 
هذا في ظاهره يسو غ لهم أن يحلفوا؟ نعم؟ أو المسألة مسألة حكم شرعي بيحكم بهذه األيمان صدقوا أو كذبوا؟ كما 

ذب، وكون القاضي يطلب منه اليمين قد يحلف المدعى عليه ويك ))البينة على المدعي، واليمين على من أنكر(( في
هل معنى هذا أنه مما يسوغ له اليمين ولو كان كاذبا ؟ ال، إذا  مجرد طلب اليمين ال يسوغ اليمين، بل اإلنسان يتدين 

 ؛ ألنه عبادة، فال يجوز له أن يحلف إال على أمر بي ن واضح.-جل وعال-بهذا اليمين هلل 
والذي ليس  فقالوا: ليسوا بمسلمين" ))أفتحلف لكم يهود؟(( فقالوا: ال، قال:))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟(( "

صلى هللا -"فوداه رسول هللا بمسلم الفاسق من المسلمين قد ال يتورع عن الحلف وهو كاذب فكيف بغير المسلم؟! 
وهل دفع الدية من فدل على أن دم المسلم ال يهدر، وأقل أحواله أن يودى من بيت المال،  من عنده" -عليه وسلم

فيبقى لولي األمر أن يدفع  -عليه الصالة والسالم-بيت المال على سيبل اللزوم والوجوب أو أن هذا تبرع من النبي 
"فبعث إليهم بمائة ناقة، حتى أدخلت  -عليه الصالة والسالم-أو ال يدفع؟ لكن األولى أن يدفع كما فعل النبي 

ورفس اإلبل يقال له؟ في عرف الناس  "حمراء"رفستني منها ناقة  منها ناقة" عليهم الدار، فقال سهل: لقد ركضتني
 نعم َرم ح، ما هو بر مح، وال ر مح، مصدر رمح أو رمحت ترمح رمحا ، نعم.

 يعني الذي ألقي فيه. "قال مالك: الفقير هو البئر"
 بن سهل األنصاري ومحيصة "قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ُبشير بن يسار أنه أخبره أن عبد هللا

الفصل  بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد هللا بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه"
-"فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي هنا ال بد منه؛ ألنه عطف على ضمير رفع متصل 

صاحب الشأن، أخوه هو المقتول، في القصة األولى محيصة أراد  كلم"فذهب عبد الرحمن يت -صلى هللا عليه وسلم
 ))كبر كبر((.  :-عليه الصالة والسالم-أن يتكلم، فقال النبي 

 فتكلم حويصة" ))كبر كبر((: -صلى هللا عليه وسلم-"فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول هللا 
بد الرحمن بن سهل، وهو صاحب أيضا ..، أو هو أقرب الناس إلى الحدث ألنه أكبر من ع "ثم محيصة"ألنه أكبر 

))أتحلفون خمسين يمينا  وتستحقون  :-صلى هللا عليه وسلم-"فذكرا شأن عبد هللا بن سهل، فقال لهم رسول هللا 
"قالوا: يا ه كيف تستحقون دم صاحبكم؟ يعني بدل الدم، الدية أو تستحقون القاتل لتقتلو  "دم صاحبكم أو قاتكلم؟((



 ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟(( :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا لم نشهد ولم نحضر، فقال لهم رسول هللا 
 وفيه ما تقدم. فقالوا: يا رسول هللا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟"

 نده".وداه من ع -صلى هللا عليه وسلم-"قال يحيى بن سعيد: فزعم ُبشير بن يسار أن رسول هللا 
والذي اجتمعت عليه األئمة في  "قال مالك: األمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة"

والفرق بين المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا َترك  "أن يبدأ باأليمان المدعون في القسامة"القديم والحديث 
-ألن النبي  "أن يبدأ باأليمان المدعون في القسامة"لم ي ترك ت رك، والمدعى عليه من إذا َترك لم ي ترك، إذا َترك 

"فيحلفون أن فبدأ بهم  ))تحلفون؟(( أتجه إلى حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال: -عليه الصالة والسالم
أتي والة "أو يالمقتول يقول: قتله فالن  القسامة ال تجب إال بأحد األمرين، إما أن يقول المقتول: دمي عند فالن"

بينة يعني ضعيفة ال تستقل بإثبات الحكم، يقول المقتول: دمي عند فالن، في مثل هذه الحالة  الدم بلوث من بينة"
باليهودي الذي  -عليه الصالة والسالم-تكون قسامة أو يؤخذ المدعى عليه فيقرر فإن اعترف قتل، كما فعل النبي 

فالن؟ ثم قالت: نعم، أ خذ فق رر به فاعترف فق تل بها، إذا قال  رض رأس الجارية بحجر؟ سئلت: من قتلك؟ فالن؟
 المقتول: دمي عند فالن يؤخذ فيقرر إن اعترف قتل به، إن لم يعترف تكون قسامة. 

ن لم تكن قاطعة" "على الذي يدعى عليه الدم، يعني ال تستقل بإثبات الحكم  "أو يأتي والة الدم بلوث من بينة وا 
 . للمدعين الدم على من أدعوا عليه، وال تجب القسامة عندنا إال بأحد هذين الوجهين" فهذا يوجب القسامة

"قال مالك: وتلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل 
ي يبدأ الرجل، كما في الكتاب يعني مثل ما قلنا سبق في اللعان أن الذ الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ"

والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وذكرنا قوال  لإلمام أبي حنيفة يخالف في ذلك أنه لو بدئ بالمرأة جاز، فهل 
يقول أبو حنفية في هذا الباب مثل ما قال في اللعان أنه لو بدئ بالمدعى عليهم يجوز أو ال يجوز؟ يعني أحد 

في هذا؟ في أحد يعرف؟ ينظر مذهب اإلمام أبي حنفية في هذا، يعني هل يجوز تبدئة  يعرف مذهب أبي حنفية
 المدعى عليهم باأليمان الخمسين كما في نظيره في مسألة اللعان؟

حويصة  الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر" -صلى هللا عليه وسلم-"قال مالك: وقد بِدأ رسول هللا 
 هل، هاه؟ومحيصة وعبد الرحمن بن س

 طالب:.......
أ، لو قال: بدأ قال: بالحارثيين.   بد 

 طالب:.......
 البداءة بالمدعى عليهم، وش يقول؟

 طالب:.......
 يعني اطرد مذهبه في هذا، انتهينا. 

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 إيه، ال عاد اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين.



 طالب:.......
واية أبي داود ما تعارض بها رواية الصحيحين أبدا ، هذه متفق عليها في هذه الصورة، لكن مذهب ما في شك أن ر 

اإلمام أبي حنيفة يطرد في مثل هذا؛ ألن المدعي عليه البينة وليست لديه بينة إذا  ترد اليمين على المدعى عليه، 
ني طردا  لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات المنكر عليه اليمين، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يع

عل فيها أيمان  واأليمان، األصل في المدعي أن عليه بينة، ما أحضر بينة يحلف المدعى عليه، لكن القسامة ج 
 المدعين بمنزلة البينة، ولذا لو حلف المدعون خمسين يمينا  ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم.

يعني  ون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، وال ُيقتل في القسامة إال واحد""قال مالك: فإن حلف المدع
لو قالوا: قتله أكثر من واحد، هم ليس لديهم من البينة إال أن صاحبهم ق تل، هذه دعواهم، وعنده من البينة الضعيفة 

فة، فال يؤخذ فيها أكثر من واحد، لوث وشبهه، فالقتل يحصل من واحد، والدعوى ضعيفة العتمادها على بينة ضعي
لو قال المدعون: قتله اثنان، ال يقبل قولهم، إنما لكم أنه قتل، لكم أنه قتل، والقتل يحصل من واحد، وليس عندكم 
من قوة البينة ما يقتل به أكثر من واحد، لكن لو ع رف أن هذا الشخص بينه وبين اثنين فقط عداوة، وهذان االثنان 

ن واحد، ووجد القتيل عند بابهما، وبينه وبينهما عداوة، يعني ليست الدعوى متجه إلى أحدهما دون يسكنان في مسك
اآلخر، بل الدعوى تتجه إلى االثنين، فيقتل االثنان أو واحد؟ يعني قول اإلمام مالك: وال يقتل في القسامة إال واحد، 

نين عداوة أو ثالثة، ووجد قتيال  عند بابهما، أو الصورة ظاهرة أو ما هي بظاهرة؟ نعم؟ يعني شخص بينه وبين اث
 باب الثالثة يسكنون في مسكن واحد.

 طالب:........
 إيه، لكن هل يقتل اثنين أو يقتل ثالثة أو ال يقتل إال واحد؟

 طالب: واحد.....
 السيارة مقفلة على البيت. 

 نعم؟
منهم في هذا المكتب أخذوا رشوة، فبلغ عنهم هذا نعم اآلن الدعوى متجهة، أربعة أشخاص يعملون في مكتب، ثالثة 

الرابع، فوجد من الغد هذا الرابع مقتول على مكتبه بين هؤالء الثالثة، الدعوى واحدة يعني، تتجه الدعوى على واحد 
واحد، منهم أو على اثنين أو على الثالثة كلهم؟ ألن اإلمام مالك يقول: ال يقتل فيها اثنان، ال يقتل في القسامة إال 

 إذا تصورنا أن الدعوى متجه على الثالثة على حد سواء أو على االثنين، نعم؟
 طالب:........

 لكن لو تبرأ الثالثة من قتله، وال يوجد ما يثبت إال هذا اللوث، أن بينهم وبينه عداوة، مبلغ عنهم، نعم؟
 طالب:........

 كيف؟ 
 طالب:........

 ا حلفوا، حلف أولياء المقتول أن هؤالء قتلوه، استحقوا دية صاحبهم أو دمه.القسامة متجه على الثالثة، لكن إذ
 طالب:.......

ليش؟ ألن دعوى القسامة فيها ضعف،  "وال يقتل في القسامة إال واحد": -رحمه هللا-إيه، ال هو اإلشكال قول مالك 



 ال تنوء بقتل أكثر من واحد، نعم؟
 طالب:........

 من القاتل؟ 
 ..طالب:.....

على كل حال مسألة التقرير وما التقرير والتحقيق قد يظهر القاتل، لكن قد يظهر أن الجميع اشتركوا فيه، اشتركوا في 
 قتله، وحينئذ  يقتلون به، نعم؟

 طالب:........
قامت إذا  ما أدعوا إال القتل، ما أدعوا على جماعة وال شيء، هم ادعوا على القتل والقتل يقوم به واحد، لكن إذا 

 القرائن على أن الثالثة كلهم اشتركوا في قتله، أو ال يوجد مرجح يرجح أحد المدعى عليهم على غيره.
 طالب:.......

ال عاد هذا ما يدرى، يعني المسألة مسألة خفاء وغموض، على كل حال يحلف من والة الدم خمسون رجال  خمسين 
ليهم، إن قل عددهم صار العدد مثال  خمسة وعشرين، كل واحد يمينا ، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت األيمان ع

يحلف يمينين، يقسم مرتين، إن كانوا سبعة عشر نعم، يحلف كل واحد منهم؟ وقربهم من الميت على حد سواء، 
ن كانوا سبعة عشر كل واحد يحلف ثالثة أيمان، يزيد واحد،  أوالده مثال  ثالثة، كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا ، وا 

ويجبر الكسر، نعم، لو قتلت امرأة مثال  ولها من يرثها زوجها وابنها فقط، يحلف الزوج؟ نعم؟ ربع األيمان بقدر إرثه، 
ويحلف الولد الباقي، الربع ربع الخمسين اثنا عشر ونصف، نقول له: يحلف ثالثة عشر يمين، والباقي سبعة وثالثين 

 ونصف، نقول: احلف ثمان وثالثين يمينا . 
إن قل عددهم، ونكل بعضهم ردت األيمان عليهم، إال أن ينكل أحد من والة المقتول والة الدم الذين يجوز لهم "ف

ال سبيل إلى الدم؛ ألن الدم ال يثبت إال  العفو، فإن نكل أحد من أولئك فال سبيل إلى الدم، إذا نكل أحد منهم"
 العمد، فيعدل حينئذ  إلى الدية. بأيمانهم، فإذا نكل أحد منهم كأنه عفا عن القود في قتل

نما ترد األيمان على من بقي منهم، إذا نكل أحد ممن ال يجوز له عفو" فإن نكل أحد من  "قال يحيى: قال مالك: وا 
ن كان واحدا ، فإن األيمان ال ترد على من بقي من والة الدم، يعني  والة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وا 

د، مثال ، واحد قال: ما أنا بحالف، واثنين قالوا: بنحلف، هل نقول: كل واحد يحلف خمسة شخص له ثالثة أوال
نما يملكون الدية، وكل يحلف بقدر إرثه، كل  وعشرين؟ لماذا؟ ألنهم اآلن ال يملكون القود، ال يملكون دم صاحبهم، وا 

لدية، والثاني حلف سبعة عشر يمين واحد يحلف الثلث، سبعة عشر يمين، فإذا حلف سبعة عشر يمين استحق ثلث ا
 استحق الثلث، والثالث ال يحلف وليس له شيء من الدية، ال يستحق شيئا .

"فإن األيمان ال ترد على من بقي من والة الدم إذا نكل أحد منهم على األيمان، ولكن األيمان إذا كان ذلك ترد 
فإذا لم يحلفوا خمسين ردت األيمان على من على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجال  خمسين يمينا ، 

 ألن األصل البراءة.  حلف منهم، فإن لم يوجد أحد إال الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يمينا  وبرأ"
نما فرق بين القسامة في الدم، واأليمان في الحقوق" لماذا طلب في القتل شاهدين مثال ؟  "قال يحيى: قال مالك: وا 

الشهادة، هنا فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق، اليمين على من أنكر، يحلف كم واأليمان هنا بمنزلة 
 من أنكر؟ يحلف واحدة، المدعي إذا جاء ببينة شاهد واحد يحلف، معه يمين، ما قال: يحلف خمسين يمين. 



نما فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل است استثتب  ثبت عليه في حقه""وا 
نما إذا فرط  عليه، كتب عليه، وأحضر الشهود، يعني في مسائل المداينة هل يمكن تحدث خفية؟ ال تحدث خفية، وا 
وأجراها خفية ولم يشهد على ذلك يتحمل، لكن األصل أنها تعلن، ويشهد عليها، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم 

"وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في يا فالن وفالن تعالوا اشهدوا علي، نعم  يقتله في جماعة، ما يأتي يقول:
نما يلتمس الخلوة"  . جماعة من الناس، وا 

تضيع  "فلو لم تكن القسامة إال فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء"قال: 
القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى والة المقتول بيِدؤون فيها "واجترأ الناس عليها إذا عرفوا الدماء 

 . ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول"
"قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم، فيرد والة المتقول األيمان عليهم، وهم نفر لهم 

يعني كما لو تفرد بالقتل؛ ألنه يدفع عنه نفسه، وهنا  كل إنسان منهم على نفسه خمسين يمينا "عدد: إنه يحلف 
"قد قال مالك في القوم يكون لهم عدد يتهمون بالدم، فيرد والة المقتول األيمان عليهم، وهم نفر لهم ننتبه فيقول: 

م األيمان عليهم؟ أتهم خمسة بقتله، يحلف لماذا ال تقس عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا "
ال كل واحد يحلف خمسين يمين؟ كل واحد يحلف خمسين يمين، لماذا؟ نعم؟ ألنه يحتمل  كل واحد عشرة أيمان وا 

"فيدفع عن نفسه القتل بخمسين يمينا ، وال تقطع األيمان عليهم أنهم قتلوه مجتمعين، وكل واحد منهم يستحق القتل 
 يبرءون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا ".  بقدر عددهم، وال

يختلف عن قوله  -رحمه هللا-يعني هل مثل هذا الكالم من اإلمام مالك  "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك"
ال ما يختلف؟ نعم؟  فيما سبق أنه ال يقتل إال واحد؟ يختلف وا 

 طالب:........
و كان اإلمام مالك يقرر قتل هؤالء الخمسة لو نكلوا، قلنا: يختلف، اآلن هو قرر قتل يعني لو أريد قتلهم، لو نكلوا، ل

ال دية؟ على كالمه السابق أنه ال  هنا؟ ما قرر قتل، لكن الدعوى اتجهت إلى هؤالء الخمسة، إذا نكلوا يلزمهم قتل وا 
إال واحد في القسامة لضعفها، ليست مثل  يقتل إال واحد مقتضى كالمه السابق أنه يعدل فيها إلى الدية، وأنه ال يقتل

 البينة يقتل فيها جميع من اشترك في القتل، البينة فيها قوة.
 "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك".

ال ي قسمون؟ نعم؟ "قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم والة الدم الذين يقسمون"  يقسمون وا 
 طالب:........
 كيف يقسمون؟ 

 ب:........طال
 "وهم والة الدم الذين يقسمون عليه" نعم؟

 طالب:........
ال نأخذ من الفرع؟ إذا  ذا أردنا أن نشتق من القسامة ومن القسم نرجع إلى األصل وا  ما قلنا: القسامة من القسم؟ وا 

ذا رجعنا إلى الفرع الذي هو القسام ة قلنا: يقسمون، كيف رجعنا إلى األصل قلنا: يقسمون عليه؛ ألنها من القسم، وا 
م، نعم؟   يقسمون؟ القسم غير القس 



 "والذين يقتل بقسامتهم".
 طالب...... ألن الذين يقولون: جماعة تقتل الواحد ال يريدون قودا ، إنما يريدون الدية....

، أو وجدت نعم حتى في الصورة التي صورنها في مسألة الموظفين األربعة ال يتجه عليهم القتل إال إذا اعترفوا به
 بينة، أما قتلهم بمجرد القسامة فال.

 نعم. 
 أحسن هللا إليك.

 باب: من تجوز قسامته في العمد من والة الدم
ن  قال يحيى: قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه ال يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وا 

 ي قتل العمد قسامة وال عفو.لم يكن للمقتول والة إال النساء، فليس للنساء ف
قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمدا : إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم 

 صاحبنا فذلك لهم.
: فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن؛ -رحمه هللا تعالى-قال مالك 
 الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. ألنهم هم

ن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء وقلن: ال ندع دم صاحبنا، فهن أحق  قال مالك: وا 
 وأولى بذلك؛ ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء، والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل.

دعين إال اثنان فصاعدا ، فترد األيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ، قال مالك: ال يقسم في قتل العمد من الم
 ثم قد استحق الدم، وذلك األمر عندنا.

ذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم، قتلوا به جميعا ، فإن هو مات بعد ضربهم كانت  قال مالك: وا 
ذا كانت القسامة لم تكن إال على رجل واحد، ولم ي قتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت ق  إال على رجل القسامة، وا 

 واحد.
 :-رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف 

 باب: من تجوز قسامته في العمد من والة الدم
يعني هل تطلب األيمان من كل من له صلة بالمقتول، أو ال تطلب إال من العصبة؟ وهل إذا عفا أحد منهم كانت له 

ب من أسباب القرابة يعدل عن القود كما في قتل العمد، أو هذا خاص بالعصبة نظير أدنى صلة بالمتقول؟ وأي سب
 قتل العمد؟ هم الذين إليهم العفو على ما تقدم.

ن  "قال يحيى: قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه ال يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وا 
لكن لو أدعى النسوة أن هذا قتل  يس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو"لم يكن للمقتول والة إال النساء فل

قريبهن خطأ، قالوا: دهسه بالسيارة، اآلن أخرجنا النساء من مسألة العمد ال في القود عند البينة الكاملة، وال في 
 العمد قسامة وال عفو""فليس للنساء في قتل القسامة، لكن في الخطأ؟ هل يقسمن في الخطأ أو ال كالعمد؟ يقول: 

عمال يهدمون حائطا  مجموعة على رأس الحائط يهدمون، فنزل قطعة من الحائط على رجل فمات، وال يدرى من أي 
العمال؟ امرأة كانت ترى، وهي من قريبات هذا الميت، وقالت: أنا رأيت هذا العامل الذي أسقط هذه القطعة، هذا قتل 

بشهادتها أو ال بد من قسامة؟ هذه دعوى منها، وال يكتفى بشهادتها، فهل  عمد أو خطأ؟ خطأ، وش نقول؟ نكتفي



تدخل في مثل هذا أو ال كالعمد؟ اإلمام مالك قرر أنها ال تدخل في العمد، فهل مفهوم قوله: فليس للنساء في قتل 
أن تعفو، إنما العفو العمد قسامة وال عفو، يعني لو قامت البينة التامة على أن هذا قتل قريبها عمدا  ليس لها 

للعصبة، والمراد بالعصبة يعني المتعصبون بأنفسهم؛ ألن النساء قد يكن عصبة، يعني مع الغير، بالغير أو مع 
 "فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو". الغير، ففي هذا الباب ال بد من العصبة بالنفس 

قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم "قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمدا : إنه إذا 
 صاحبنا فذلك لهم". 

"قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن، ألنهم هم الذين 
بل أيمان النساء فال يقبل ألنه ما دام ما تقبل أيمان النساء فال يقبل عفو النساء، ال تق استحقوا الدم، وحلفوا عليه"

 عفو النساء.
ن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء، وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا، فهن  "قال مالك: وا 

ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل، معروف أنه إذا  أحق وأولى بذلك"
يعني الذين لهم  "إن عفت العصبة أو الموالي"؟عم انتهى مسألة القود، كيف يقول اإلمام مالك: عفا بعض العصبة ن

"بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق أن يحلفوا، ولهم أن يطالبوا بالقود 
يعني وجب الدم  ت الدم وجب القتل"وأولى بذلك؛ ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثب

وثبت القتل وأنه عمد بالبينة الكاملة ثم عفا العصبة أو بعضهم وقف النساء قالوا: ال بد من أن يقتل، هل نقول: ال 
بد من القتل؛ ألن من طالب بالدم أولى ممن عفا؟ أو نقول: خالص سقط القود وبقيت الدية، وليس لهن إال ما 

أن من عفا وجوده مثل عدمه، عفا عن حقه وانتهى، لكن هل  -رحمه هللا-ظاهر كالم اإلمام يستحقونه من الدية؟ 
يقاد بعد أن عفا العصبة أو بعضهم؟ سواء كان في قتل العمد أو في القسامة؟ إذا وجد من يعفو ألن الدم ال يتجزأ 

ى بذلك؛ ألن من أخذ القود أحق "وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولفال يقتل، كيف يقول اإلمام مالك: 
 ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل"؟

 طالب:........
 يستحق الدم فعفا والد المقتول، وبقيت أمه وأخواته وزوجته وبناته، قالوا: ال، ال بد من القتل؟ لهن ذلك أو ال؟

 طالب:........
يمان، لكن ثبت الدم، حلف أولياء المقتول خمسين يمين واستحقوا ليس لهن نصيب في القسامة، وال ترد عليهن األ

-الدم، ثم عفوا، كما لو ثبت ذلك في البينة، عفا الوالد مثال ، أو عفا أحد من العصبة، يعني ظاهر اإلمام مالك 
رض أن أنت افت "ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل": -رحمه هللا

الجاني يقتل اآلن، اإلجراءات كلها تمت، وما بقي إال التنفيذ، ثم قال والد القتيل: عفوت، واعترض أوالده وبناته 
"ألن من أخذ القود أحق ممن هل يوافق عليها؟  -رحمه هللا–وزوجته، وأمه اعترضت، القاعدة التي ذكرها اإلمام 

 نعم؟ تركه من النساء والعصبة"
 طالب:........

 إذا ثبت الدم وجب القتل، اآلن ما بقي إال التنفيذ اآلن جميع اإلجراءات تمت.
طالب:..... وأنه إذا ثبت الدم يعني ثبت أن هذا الرجل قتل عمدا ، فاألصل في الشرع......أصال  هو القتل، وهو 



ريد أن األصل الذي ثبت يريد أن يعمل بهذا األصل، لو قلن النساء: ال، نريد القود، فهن على األصل؟ يعني هو ي
 هو األصل القصاص، القتل...؟

ال ما يقتل؟  طيب يقتل وا 
عمال األصل  طالب: يقتل هذا هو األصل عندنا، فقال: إذا منعت امرأة من الدية أو من العفو فهي على األصل، وا 

 أقوى من إعمال......، هذا على ما يبدو.
 الشرح وش يقول؟ 
 وش يقول الشارح؟ 

 ما في شيء؟ 
 الشرح ما فيه شيء؟ 

ن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم"يقول:  يعني ثبت القتل عمدا  بالبينة التامة، وأكملت جميع  "وا 
"عفا العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: ال ندع دم اإلجراءات ما بقي إال التنفيذ اآلن 
يعني كون نصيب النساء من الدية، أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا  صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك"

 ما فيه إشكال، يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية، أما بالنسبة للقود إذا عفا عنه بعضهم يسقط بال شك.
أحق ممن تركه  "وقلن: ال ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك؛ ألن من أخذ القوديقول:  -رحمه هللا-واإلمام 

 على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية.من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل" 
"قال مالك: ال يقسم في قتل العمد أو ال يقسم في قتل العمد من المدعين إال اثنان فصاعدا ، ترد األيمان عليهما 

 على ما تقدم. ألمر عندنا"حتى يحلفا خمسين يمينا ، ثم قد استحقا الدم، وذلك ا
ذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا " "لو تماأل أهل صنعاء ألنهم اشتركوا  "قال مالك: وا 

"فإن هو مات بعد ضربهم ، وقتل الجماعة بالواحد تقدم -رضي هللا عنه-كما في كالم عمر  على قتل رجل قتلوا به"
اجتمع عشرة فضربوا رجل إلى أن..، ضربا  مبرحا  فأدخل المستشفى على إثرها، ثم يعني ضربوه،  كانت القسامة"

مات بعد شهر، فإن هو مات بعد ضرب كانت القسامة، فيحلف أولياؤه أنه مات بسببها، ويحلف أولياء القاتل إن 
ذا كانت القسامة لم تكن إال على رجل واحد، يع رحمه -ني مذهب اإلمام نكل أولياء المقتول أنه لم يمت بسببها، وا 

 مطرد، ولو كانوا عشرة، إال على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إال على رجل واحد. -هللا
 سم.

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 مثل ما تقدم يعني األدخل في المسألة.

 طالب:.......
 يقررون حتى يتبين األقوى أثرا  منهم. 

 طالب:.......
 إذا ما تبين مثل ما افترضنا في المسائل السابقة. 



 نعم.
 باب: القسامة في قتل الخطأ

قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين 
ر إلى الذي يكون عليه يمينا  تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في األيمان كسور إذا قسمت بينهم ُنظ

 أكثر تلك األيمان إذا قسمت، وتجبر عليه تلك اليمين. 
قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إال النساء فإنهن يحلفن، ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إال رجل واحد 

نما يكون ذلك في قتل الخطأ، وال يكون في قتل العمد.  حلف خمسين يمينا  وأخذ الدية، وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب: القسامة في قتل الخطأ
 عرفنا مثل المسألة التي ذكرنها في هدم الحائط.

"قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين 
يحلف الزوج ربع األيمان،  -ما ذكرنا سابقا  ك-يعني إذا وجد زوج وابن  يمينا  تكون على قسم مواريثهم من الدية"

 ثالثة عشرة يمينا ، ما نقول: يحف اثنا عشر ونصف؛ ألنه ال يتجزأ، ويحلف االبن الباقي، ثمان وثالثين يمين.
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 ال هو مستحق عليه سبعة وثالثين ونصف.
 طالب: يصير واحد وخمسين.

ريثهم من الدية، فإن كانت في األيمان كسور إذا قسمت بينهم ُنظر إلى الذي يكون عليه "تكون على قسم مواإيه 
 يعني مثل الرد في الفرائض، في قسم المواريث. أكثر تلك األيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين"

د ال مدخل لهن، لكن يعني في العم "قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إال النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية"
"فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إال رجل واحد حلف خمسين يمينا  وأخذ في الخطأ لهن دخل 

نما يكون ذلك في القتل الخطأ، وال يكون في قتل العمد" يعني في قتل العمد ال يدخل فيه النساء على ما  الدية، وا 
نما يدخلن في قتل الخطأ.  تقدم، وا 

 م. نع
 أحسن هللا إليك.

 باب: الميراث في القسامة
قال يحيى: قال مالك: إذا قبل والة الدم الدية فهي مورثة على كتاب هللا، يرثها بنات الميت وأخواته، ومن يرثه من 

 النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته ألولى الناس بميراثه مع النساء.
ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غيب لم  قال مالك: إذا قام بع 

يأخذ ذلك، ولم يستحق من الدية شيئا  قل وال كثر، دون أن يستكمل القسامة، يحلف خمسين يمينا ، فإذا حلف 
تثبت الدية حتى يثبت الدم، خمسين يمينا  استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم ال يثبت إال بخمسين يمينا ، وال 



فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا  بقدر ميراثه منها، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة 
حقوقهم، إن جاء أخ ألم فله السدس، وعليه من الخمسين يمينا  السدس، فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل 

ن كان بع  الورثة غائبا  أو صبيا  لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا ، فإن جاء الغائب بعد  بطل حقه، وا 
 ذلك، أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها.

 قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
 :-رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف 

 باب: الميراث في القسامة
عرفنا أن األيمان توزع في القسامة على أولياء المقتول، فالدية التي تسبب عنها هذه القسامة يرثها أولياء المقتول، 

 وأيمانهم بقدر إرثهم؛ ألن اإلرث هو األصل الذي يرد عليه.
يت وأخواته ومن "قال يحيى: قال مالك: إذا قبل والة الدم الدية فهي موروثة على كتاب هللا تعالى، يرثها بنات الم

"فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما يعني كما يرثه زوجته وأبناؤه ووالداه، ومن يرثه من النساء  يرثه من النساء"
 يعني فألولى رجل ذكر. بقي من ديته ألولى الناس بميراثه مع النساء"

 ة بقدر حقه منها، وأصحابه غيب""قال مالك: فإذا قام بع  ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدي
إذا كانوا غائبين ينتظرون،  "لم يأخذ ذلك"يعني أصحابه غائبون، وأراد أن يستعجل محتاج، ولم يستحق من الدية...ل 

"لم يأخذ ذلك، ولم يستحق من الدية شيء قل وال كثر دون أن لم يأخذ نصيبه، ولو احتاج إليه، ولو اضطر إليه 
خمسين يمينا  كأنه ال يوجد وارث غيره؛ ألنه استعجل، وهذه ضريبة االستعجال، يحلف  يحلف يستكمل القسامة"

"قل أو كثر دون أن يستكمل القسامة، يحلف خمسين يمينا ، فإن حلف خمسين يمينا  استحق حصته من ويأخذ 
إذا ثبتت هذه الدية ليس له  إنما اتجه إليه خمسين يمين لتثبت الدية، يعني الدية ال تثبت إال بخمسين يمين، ثمالدية" 

"فإن حلف خمسين يمينا  استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم ال يثبت إال إال ما فرضه هللا له، وقسمه له 
بخمسين يمينا ، وال تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا  بقدر 

اثنان غائبان، فجاء الثالث قال: وهللا أنا عجل، أنا مضطر، محتاج، أبي ثلث الدية، يعني له ثالثة أوالد،  ميراثه"
قيل له: تحلف خمسين يمين، فحلف خمسين يمين استقرت الدية، فيأخذ ثلث الدية، ثم جاء الثاني فقيل له: تحلف 

ال نصيبك فقط سبعة عشر يمين؟ ثم جاء الثالث كذلك  رثة أحد حلف من "فإن جاء بعد ذلك من الو خمسين وا 
فإن جاء األخ ألم فله السدس، األخ ألم يرث  الخمسين يمينا  بقدر ميراثه، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم"

السدس في حالة؟ في مسألة الكاللة، حيث ال والد وال ولد، فله السدس، وعليه من الخمسين يمينا  السدس، يعني بعد 
من استعجل من الورثة يحلف خمسين يمينا ، نعم بقدر إرثه، يرث بقدر إرثه أن تستقر الدية بمضي خمسين يمين م

"فمن حلف استحق من الدية، السدس من الخمسين، إذا قسمنا خمسين على ستة، تسعة، نعم، تسعة، يجبر الكسر 
وهللا أنا با تورع جاء أخ ألم قال: وهللا ما أنا بحالف، قلنا: مالك شيء من الدية، جاء ولده قال:  ومن نكل بطل حقه"

"ومن نكل بطل حقه،  عن اليمين، أنا ما حضرت وال..، قلنا: ليس لك شيء من الدية، ال تستحق شيء من الدية
ن كان بع  الورثة غائبا  أو صبيا  لم يبلغ، حلف الذين حضروا خمسين يمينا ، واستحقت الدية" لكن يحجر  وا 

ن كان بع  الورثة غائبا  ى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه نصيب الغائب حتى يأتي ويحلف، ويبلغ الصغير حت "وا 
أو صبيا  لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا ، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل 



 يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها. منهما"
 "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت".

 م.نع
 أحسن هللا إليك.

 باب: القسامة في العبيد
قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا  أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع 
شاهده يمينا  واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ، ولم أسمع أحدا  من أهل 

 العلم قال ذلك.
قال مالك: فإن قتل العبد عبدا  عمدا  أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة وال يمين، وال يستحق سيده 

 ذلك إال ببينة عادلة، أو بشاهد، فيحلف مع شاهده.
 قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

 :-رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف 
 باب: القسامة في العبيد

ن كان الواقع في كالم اإلمام  القسامة  -رحمه هللا تعالى-في العبيد كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد، وا 
خالف ذلك، وأنه ال قسامة في العبيد؛ ألنه في األصل حكمه حكم السلع التي تباع وتشترى، فإذا أتلفت السلعة فيها 

 أنكر، وهكذا حكم العبيد.قسامة؟ ال، فيها البينة على المدعي، واليمين على من 
"قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا  أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع 

يعني كما لو حلف على دين في ذمة زيد من الناس، وأتى ببينة بشاهد، يحلف مع الشاهد يمينا  ليكمل  شاهده يمينا "
له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ، يعني مثل ما ذكرنا أن أحكام  هذه البينة الناقصة، ثم كان

يعني لو افترضنا أن العبد قتله عبد، يعني مع التكافؤ  "ولم أسمع أحدا  من أهل العلم قال ذلك"العبيد أحكام السلع 
حكم السلع أو حكم األحرار؟ ألن فيه قود،  أال يقتل به؟ يقتل به، والعبد بالعبد، هل نقول: إنه في هذه الصورة حكمها

"ولم أسمع أحدا  من أهل العلم قال ذلك" "وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ، ولم أسمع أحدا  إطالق اإلمام 
 يعني مقتضى كالم مالك أنه ولو كان القاتل عبدا . من أهل العلم قال ذلك"

ن على سيد العبد المقتول قسامة وال يمين، وال يستحق سيده ذلك "قال مالك: فإن قتل العبد عمدا  أو خطأ لم يك
البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أتى ببينة كاملة استحق قيمة العبد، أتى ببينة ناقصة إال ببينة عادلة" 

 "إال ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده". كمل باليمين على ما تقدم 
 نعم.  هذا أحسن ما سمعت""قال يحيى: قال مالك: و 

 وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 



 
 

 الموطأ
 كتاب الجامع

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 .، سمالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أحسن هللا إليك.

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
ري اجلزاء واغفر للسامعني اي حي اي قيوم قال وعلى آله وصبحه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خ

املصنف رمحه هللا تعاىل كتاب اجلامع ابب الدعاء للمدينة وأهلها حدثين حيىي بن حيىي قال حدثين مالك عن 
صلى -إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري عن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

وحدثين  «لهم ابرك هلم يف مكياهلم وابرك هلم يف صاعهم ومدهم يعين أهل املدينةال»قال:  -هللا عليه وسلم
حيىي عن مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أنه قال كان الناس إذا 

 - عليه وسلمصلى هللا-فإذا أخذه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رأوا أول الثمر جاؤوا به إىل رسول هللا 
اللهم ابرك لنا يف مثران وابرك لنا يف مدينتنا وابرك لنا يف صاعنا وابرك لنا يف ُمدان اللهم إن إبراهيم »قال: 

عبدك وخليلك ونبيك وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة وإين أدعوك للمدينة وإين أدعوك للمدينة مبثل ما 
 يراه فيعطيه فيعطيه ذلك الثمر.مث يدعو أصغر وليد  «دعاك به ملكة ومثله معه

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد:

فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: بسم هللا الرمحن الرحيم يعين جرت عادته كغريه رمحه هللا من افتتاح الكتب 
 جيعلونه حتت الارمجة كتاب اجلامع نه قد يضعون البسملة يف مطلع الكالم وأحياانً ا أابلبسملة وذكران مرارً 

يف األمر ا وما يقتضيه احلال ا مطلقً بسم هللا الرمحن الرحيم ووجه صنيعهم هذا أهنم بتقدميهم البسملة تقدميً 
لكن أهل العلم جروا ابلبداءة ابلبسملة واحلث على ذلك وإن كان اخلرب الوارد فيها فيه ما فيه من الضعف 

على ذلك ورأوا أن البداءة ابلبسملة كما يف الكتب واملراسالت إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم 
قدم الارمجة على البسملة فقال كتاب اجلامع بسم هللا الرمحن الرحيم فجعلوا الارمجة مبنزلة اسم السورة  منوأما 

القرآن وهذا معروف عند أهل العلم كتاب اجلامع الكتاب مضى تعريفه واسم السورة يكتب قبل البسملة يف 
مرارًا يف هذا الكتاب ويف غريه من الكتب واجلامع الذي جيمع مسائل شىت ال تدخل حتت ترمجة جتمعها أو 
جتمع أكثرها وغالبها بينما جتمع تراجم كثرية ال تنطوي حتت كتاب واحد جيمع هذه الاراجم فتجد الكتاب 

مع يرد فيه من األبواب وفيه من األحاديث ما ال يرتبط بعضها ببعض واقتدى املصنفون ابإلمام مالك اجلا
رمحه هللا تعاىل فرتبوا الكتب على األبواب على الكتب واألبواب فيما جيمعه كتاب واحد كالصالة والزكاة 

روق ومعروف عند أهل العلم وما ال والصيام واحلج والبيوع أفردوها أفردوا كتبها هبذه العناوين وهذا أمر مط



ميكن أن ينضوي حتت عنوان جيمع شتات هذه املسائل مسوه كتاب اجلامع ابب الدعاء للمدينة وأهلها 
الدعاء للمدينة وأهلها، املدينة يراد هبا املدينة النبوية وإن كان األصل يف املدينة يطلق املصر اجلامع جلمع من 

كما   -عليه الصالة والسالم-به واملدينة اسم علم ابلغلبة على مدينة النيب  الناس من مدن ابملكان أي أقام
غلب بعض األلفاظ على بعض األمور على بعض األشياء فالكتاب يطلق على كتاب سيبويه اسم ابلغالبة 

لكنه شاع بني أهل النحو إطالق   ٨البقرة:  ژ ٻ ٻ ژمع أنه لو كان إطالقه على القرآن لكان أوال 
على كتاب سيبويه وهذا علم ابلَغلبة كما جاء ذلك يف كثري من األمور ابب الدعاء للمدينة يعين  الكتاب

النبوية وكثر إطالق أو وصف املدينة أبهنا منورة يعين كثري يف على ألسنة الناس املدينة املنورة حىت يف 
ورة لكنه ال يعرف عند املتقدمني التعامالت الرمسية ويوجد يف بعض تواريخ املدينة املتأخرة وصفها أبهنا من

ألهنا  -عليه الصالة والسالم-هذا الوصف ال يعرف عند املتقدمني فإما أن يقال املدينة أو تضاف إىل النيب 
ابب الدعاء للمدينة وأهلها الدعاء للمدينة املراد به مبا ينفع أهلها مبا ينفع  -عليه الصالة والسالم-مدينته 

ق على املكان تطلق على أهلها كما يقال يف القرية أهنا كما تطلق على املكان تطلق أهلها واملدينة كما تطل
على أهل القرية ولذلك سؤاهلم أول األمر بسؤاهلم فاسأل القرية واملراد أهلها والقرية تطلق على القرية ومن 

استقر به فالدعاء سكنها على املكان ومن سكنه واملدينة أيًضا تطلق على املكان ومن سكنه ومن مدن به و 
 للمدينة هو يف احلقيقة دعاء ألهلها قال وحدثين حيىي بن حيىي قال.

 طالب: ................... 
الدعاء للمدينة واملراد ابلدعاء هلا الدعاء ألهلها والتنصيص على أهلها من ابب التصريح مبا هو جمرد توضيح 

مجادات تستفيد من الدعاء هلا املراد فائدة أهلها ومثل  يعين تستفيد املدينة نفسها من ابعتبارها جمموعة من
واألصل فيها أهنا تطلق على  -عليه الصالة والسالم-ما قلنا املدينة اسم جرى ابلغلبة على مدينة النيب 

املصر اجلامع مثل ما يقال الرايض مدينة مكة مدينة بغداد مدينة دمشق مدينة وهكذا فهذه مدن ودوهنا 
قرى يف العرف واالصطالح وبعض من يُدلس كما مسعنا يف بعض احلاالت بعض من يبيع القرى دوهنا ال

النعناع مثاًل أو شيء مما تشتهر به املدينة ويعرف بطيبه يقال نعناع املدينة نعناع املدينة املشاري على أهنا 
قع قال الرايض مدينة الرايض املدينة النبوية ألن االسم صار عليها ابلغلبة مث إذا استُثبت ورئي أنه خمالف للوا

مدينة فهو نعناع الرايض والرايض مدينة أان ما كذبت نقول دلَّست على الناس دلست على الناس لاروج 
بضاعتك وحدثين حيىي بن حيىي قال حدثين مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري عن 

ابرك هلم يعين أهل  «اللهم ابرك هلم يف مكياهلم» قال: -صلى هللا عليه وسلم-أنس بن مالك أن رسول هللا 
يعين زد من الربكة وهي النمو والزايدة احلسية واملعنوية احلسية واملعنوية مبعىن أنه يزيد يف  «ابرك»املدينة 

املكيال آلة الكيل  «اللهم ابرك هلم يف مكياهلم»الكمية ويزيد أيًضا يف األثر املارتب على ما يكال ابملدينة 



الصاع وما يشتق منه من نصفه وربعه املد وغريها واآلن ال وجود للمكاييل اآلن السلع كلها تباع ابلوزن  من
وال تباع ابلكيل وذلك بعد أن أُلغي ألغيت املكاييل وصار يف بعض اجلهات امتالك آلة الكيل جرمية يعاقب 

ب قانواًن على ذلك حىت أن قاضي عليها يف بعض اجلهات ملا ألغيت املكاييل من ُوجد عنده الصاع يعاق
من القضاة جيء له بشخص ميلك صاًعا فادعى عليه املدعي العام قال عنده صاع والقانون يعاقب عليه 
فقال القاضي للمدعى عليه هل امتالكك للصاع ابعتباره آنية من األواين تستعمله يف حياتك اليومية كما 

عمله يف البيع والشراء؟ كأنه لقنه احلجة مع أن هذا هذا حل تستعمل القدر واإلانء أو ألنك تكيل به وتست
جزئي ليس حبل مؤقت حل ملشكلة هلذا الشخص لئال يتعرض للعقاب أما احلل احلل الكلي فهو ابعتماد ما 
اعتمده الشارع فما يكال يباع ابلكيل ولو بيع وزاًن لدخله الراب وما يوزن يباع ابلوزن ولو بيع كياًل لدخله 

يعين لو بعت عشرة كيلو متر بعشرة كيلو متر جيوز واال ما جيوز؟ ما جيوز ما جيوز ألنه ميكن عشرة كيلو الراب 
جتي إحدى عشر صاع وعشر كيلو جتي تسعة آصع من بعض األنواع فال جيوز ال يتحقق التساوي مبثل هذا 

عليه الصالة -النيب فال بد من إبقاء األمور الشرعية على ما هي عليه على ما كانت عليه يف عهد 
وقل مثل هذا ابلعكس يعين ما يباع وزن ال بد أن يباع وزن ولو بيع ابلكيل ملا حتققت املساواة ما  -والسالم

يعين املكيال هو آلة الكيل كالصاع واملد وحنومها  «اللهم ابرك هلم يف مكياهلم»حتقق التساوي وهللا املستعان 
 «وابرك هلم يف صاعهم ومدهم وابرك هلم يف صاعهم ومدهم»يه املكيال واملراد الربكة فيما يكال ويستعمل ف

الصاع واملد من ابب عطف اخلاص على العام من ابب عطف اخلاص على العام للعناية بشأن اخلاص 
واالهتمام به فالصاع مكيال واملد مكيال يعين أهل املدينة والدعاء ألهل املدينة ال شك أنه دليل على 

دينة على ما سيأيت واخلالف يف املفاضلة بينها وبني مكة على ما سُيذكر إن شاء هللا تعاىل فضيلة هذه امل
وال شك أن يف مثل هذا ترغيب يف سكىن املدينة وهذا سيذكره املؤلف إن شاء هللا تعاىل قال وحدثين حيىي 

أول الثمر ابكورة الثمر  عن مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا
عليه الصالة -يقطفون شيًئا منه وأيتون به إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-جاؤوا به إىل رسول هللا 

اللهم ابرك لنا يف مثران اللهم ابرك لنا يف »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فإذا أخذه رسول هللا  -والسالم
يعين  «وابرك لنا يف مدينتنا»كن استعماله فيما ينتفع فيه الناس يعين مما يؤكل من هذه الثمار وما مي «مثران

يعين ما  «ابرك لنا يف مدينتنا وابرك لنا يف صاعنا»فيما ننتفع به منها من مساكن ومساجد وطرقات وغريها 
م يعين اي هللا حذف حرف النداء وُعوِ ض عنه املي «اللهم»كذلك   «وابرك لنا يف ُمدان»يكال يف هذا الصاع 

 فصار اللهم وإال أصلها اي هللا وال جتتمع الياء مع امليم هذه املشددة إال على جهة الُندرة: 
والشذوذ إين إذا ما حدث 

 .     أملَّ 
أقول اي اللهم اي اللهم                    

. 



 أيًضا فيه ما فيه: مع أن اجتماع اي و)ال( «ابرك لنا يف مثران»يعين اي هللا  «اللهم»وهذا عند أهل العلم شاذ 
يف اضطرار شذ مجع اي و)ال(     

إال مع هللا وحمكي اجلمل                     .
. 

اللهم ابرك لنا يف مثران وابرك لنا يف مدينتنا وابرك لنا يف صاعنا وابرك لنا يف مدينا اللهم إن »تقول اي هللا 
عبدك  «عبدك وخليلك ونبيك»وأزكى التسليم  وعلى نبينا أفضل الصالة -عليه الصالة والسالم- «إبراهيم

وإين »واخللة خالص احملبة ونبيك النبوة معروفة  «وخليلك»يعين مقام العبودية من أشرف مقامات العبد 
 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ  ١٨٦البقرة:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژأبدعية  «وإنه دعاك ملكة»يعين مثله  «عبدك ونبيك

البقرة:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ژفرق بني اآليتني األوىل والثانية   ٨٨: إبراهيم ژ  ڳ ڳ گ گ گ گ ژ  ٨٢إبراهيم: 

األوىل قبل صريورته بلًدا والثانية بعد أن صار بلًدا فدعي له ابألمن   ٨٢إبراهيم:  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ  ١٨٦
قبل أن يكون بلًدا ودعي له ابألمن بعد ذلك وهو البلد األمني والبلد اآلمن ويتخطف الناس من حوله كما 

وإنه دعاك ملكة »  ٦٨العنكبوت:  ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ژ  ٢٨القصص:  ژ ھ ھ  ہ ہ ہ ژوف هو معر 
يعين إذا كان وصفي وقدري عندك اي رب نظري قدر إبراهيم بل  «وإين أدعوك للمدينة مبثل ما دعاك به ملكة

ضعف يعين ضعف ما دعا به ملكة  «ومثله معه»أشد بل أعظم فإين أدعوك للمدينة مبثل ما دعاك به ملكة 
ما يدعو به ما دعاك به ملكة يعين إبراهيم ومثله معه واخلالف يف املفاضلة بني مكة واملدينة معروف بني أهل 
العلم واجلمهور على أن مكة أفضل البقاع على اإلطالق واملالكية يرجحون املدينة على مكة وأييت شيء من 

مالك رمحه هللا يف إشاعة فضل املدينة ألنه يرى ذكر األدلة على ما استدل به الفريقان وإن كان نفس اإلمام 
أن املدينة أفضل من مكة وابن عبد الرب وهو من أئمة املالكية يرى ما يراه اجلمهور أن مكة أفضل من املدينة 
مث يدعو أصغر وليد يراه يعين حوله أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر ألن الصغري تتعلق نفسه مبا يرى وال 

الكبري أن هذا له أو ليس له معروف الطفل ما يفرق بني ما ميلكه وبني ما ميلكه غريه ما ميلكه يقدر تقدير 
أبوه وما ميلكه غريه فيدعى أصغر وليد يراه فيعطى ذلك الثمر ويف هذا تفاؤل أن هذا الوليد يف مرحلة النمو 

ستتم منوه وبدأ يف النقص ما انسب فريجى أن ينمو هذا الثمر منو هذا الوليد لكن لو يعطي شيًخا كبريًا قد ا
يدعو أصغر وليد ال شك أن مثل هذا عند عدم استيعاب اجلميع ولو  -عليه الصالة والسالم-احلال وكونه 

استوعب اجلميع ألعطى اجلميع لكن مادام ما يكفي إال واحد يعطيه هذا الوليد وجتد األسر إذا اجتمعوا 
د بعض الناس حيضر ألوالده ما يؤكل ويارك أوالد اآلخرين وهم ال وهذه ال شك أهنا مما ينبغي أن يالحظ جت

يقدرون مثل هذه األمور فيقع أهله يف احلرج فإما أن حيضر للجميع أو يارك للجميع مراعاة ل خرين حبيث 
لو أن امرأة جاءت لولدها هبذه األمور اليت حتضر لألطفال وأطفال أختها وأطفال أخيها وأطفال من جيتمع 

يف هذا االجتماع ال شك أن نفوسهم تشرئب ملثل هذا فيحرجون أهليهم أو قد يعتدون على أوالد  معهم



هذه املرأة فيأخذون ما معهم وهذه حاصل ألهنم ال يفرقون أطفال ما مييزون بني هذه األمور فالذي ينبغي 
 أن حيضر للجميع أو يارك للجميع.

 طالب: ................... 
 وش فيه؟
 ................. طالب: ..

 وإين عبدك ونبيك.
 طالب: ................... 

 قال خليلك؟
 طالب: ................... 

 ملاذا ما قال خليلك؟
 طالب: ................... 

شهرة إبراهيم اخلليل عليه السالم ابخلُلة ال شك أهنا منصوص عليها يف نصوص الكتاب والسنة واستفاضة 
أفضل، وعرفنا مرارًا أن متيز شخص  -عليه الصالة والسالم-والعام أكثر وإن كان النيب ذلك بني اخلاص 

املقصود أن كون  «لو كنت متخًذا خلياًل الختذت أاب بكر خليالً »مبيزة وفضيلة ومعروف حديث أيب هريرة 
ه أفضل مطلًقا من إبراهيم عليه السالم يكون أشهر من غريه يف هذه اخللة اليت هي خالص احملبة ال يعين أن

ومع ذلك  -عليه الصالة والسالم-غريه كما ذكران يف مسألة أول من يكسى إبراهيم عليه السالم قبل حممد 
 حممد أفضل منه إمجاًعا، نعم. -عليه الصالة والسالم-النيب 

 طالب: ................... 
 هذا لعله موضوع الباب الذي يليه، نعم.

 أحسن هللا إليك.
اء يف ُسكىن املدينة واخلروج منها حدثين حيىي عن مالك عن قطن بن وهب بن عمري بن األجدع ابب ما ج
 أن أن.
 أن  أن .

أن  حُينَّس موىل الزبري بن العوام رضي هللا تعاىل عنه أخربه أنه كان جالًسا عند عبد هللا بن عمر رضي هللا 
إين أردت اخلروج اي أاب عبد الرمحن اشتد علينا الزمان تعاىل عنهما يف الفتنة فأتته موالة له تسلم عليه فقالت 

 -صلى هللا عليه وسلم-فقال هلا عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما اقعدي ُلكع فإين مسعت رسول هللا 
وحدثين حيىي عن  «ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد إال كنت له شفيًعا أو شهيًدا يوم القيامة»يقول: 



صلى -بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما أن أعرابًيا ابيع رسول هللا  مالك عن حممد
 -صلى هللا عليه وسلم-على اإلسالم فأصاب األعرايب وعك  وعك  ابملدينة فأتى رسول هللا  -هللا عليه وسلم

فقال أقلين بيعيت فأىب مث  مث جاءه -صلى هللا عليه وسلم-فقال اي رسول هللا أقلين بيعيت فأىب رسول هللا 
إمنا املدينة كالكري » -صلى هللا عليه وسلم-جاءه فقال أقلين بيعيت فأىب فخرج األعرايب فقال رسول هللا 

 .«تنفي خبثها وينصع طي  ُبها
ُبها طيبها.  طي ْ

 أحسن هللا إليك.
ُبها» بن يسار يقول مسعت وحدثين مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال مسعت أاب احلباب سعيد  «وينصع ِطي ْ

أمرت بقرية أتكل »يقول  -صلى هللا عليه وسلم-أاب هريرة رضي هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا 
وحدثين مالك عن هشام بن  «القرى يقولون يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري خبث احلديد

خيرج أحد  من املدينة رغبة عنها إال أبدله هللا  ال»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عروة عن أبيه أن رسول هللا 
 .«خريًا منه
 أبدهلا.

 أحسن هللا إليك.
ال خيرج أحد من املدينة رغبة عنها إال أبدهلا هللا خريًا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-قال أن رسول هللا 

اىل عنهما عن سفيان وحدثين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا تع «منه
تفتح »يقول  -صلى هللا عليه وسلم-عن سفيان بن أيب زهري رضي هللا تعاىل عنه أنه قال مسعت رسول هللا 

اليمن فيأيت قوم يبسهون فيتحملون أبهلهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأيت 
دينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتُفتح العراق فيأيت قوم يبسون قوم يبسون فيتحملون أبهلهم ومن أطاعهم وامل

وحدثين حيىي عن مالك عن ابن محاس  «فيتحملون أبهلهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون
لُتارَكن املدينة على »قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن عمه عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

فقالوا اي  «ما كانت حىت يدخل الكلب أو الذئب فيتغذى على بعض سواري املسجد أو على املنرب أحسن
رسول هللا فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال للعوايف للعوايف الطري والسباع وحدثين مالك أنه بلغه أن عمر 

مزاحم أختشى أن نكون ممن نفت بن عبد العزيز رمحه هللا حني خرج من املدينة التفت إليها فبكى مث قال اي 
 املدينة.

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف سكىن املدينة يعين الارغيب يف ذلك والارهيب والتنفري من 
اخلروج منها يعين لغري عذر أو مصلحة راجحة ألنه قد يقول قائل أنه خرج من املدينة خيار الناس بعد وفاته 



تفرقوا يف األمصار ال شك أهنم خرجوا مع علمهم ابلارغيب والتنفري من اخلروج ملا و  -عليه الصالة والسالم-
ترجح لديهم من مصلحة اجلهاد والدعوة والتعليم ال شك أن هذه مصاحل راجحة ألهنا متعدية يقول حدثين 

كان   حيىي عن مالك عن قطن بن وهب بن عمري بن األجدع أن حُينَّس موىل الزبري بن العوام أخربه أنه
جالًسا عند عبد هللا بن عمر يف الفتنة الفتنة هي مقتل عثمان رضي هللا عنه وهذه بداية الشر وإن كان قبلها 
مقتل عمر رضي هللا تعاىل عن اجلميع والفنت توالت على املدينة أن قتل اخللفاء ومنها االستباحة يف زمان 

املدينة وكل هذا ال يربر اخلروج منها فأتته موالة له  احلرة وما حصل بني ابن الزبري وبين أمية فنت توالت على
تسلم عليه فقالت إين أردت اخلروج اي أاب عبد الرمحن تعين من املدينة اشتدَّ علينا الزمان ال شك أنه يف 
أزمان الفنت تشتد األمور أمور املعيشة تشتد أمور احلياة كلها تضيق أمور العبادات ال تتيسر كما كانت قبل 

اشتد علينا الزمان يعين ما يقع فيه من حمن فقال هلا عبد هللا بن عمر اقعدي لكع يعين اي لكع حبذف ذلك، 
 حرف النداء واللكع اللئيم أو الغيب واألصل فيه أن يقال َلكاعِ على وزان حذام وقطام ويقول الشعر:

أطو ف ما أطو ف مث آوي        
 إىل بيت قعيدته لكاِع                    .

. 
أطو ف ما أطو ف مث آوي        

إىل بيت قعيدته لكاِع                     .
. 

 «ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-اقعدي لكع فإين مسعت رسول هللا 
لتنعم إمنا املدينة فيها ألواء وفيها شدة وفيها حر شديد وفيها برد شديد وفيها أمور ال يقصدها من أراد ا

النيب  «ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد إال كنت له شفيًعا أو شهيًدا يوم القيامة»يقصدها من أراد التعبد 
يشفع للعصاة من أمته ويشفع للخالئق وله شفاعات كثرية لكن التنصيص على  -عليه الصالة والسالم-

شهيًدا »م ويقتضي املزيد أو مزيد العناية هبم أهل املدينة الذين صربوا على ألوائها ال شك أنه أمر خاص هب
يعين يشهد هلم بصربهم على ألواء املدينة الذي رتب عليه األجر و)أو( هذه إما للشك  «شفيًعا أو شهيًدا

أو للتقسيم يعين يكون لبعض الناس شفيع وقد يكون بعض الناس حاجته إىل الشفاعة لكونه مذنب أشد 
 شد ألن ألنه حافظ لنفسه متق لربه يوم القيامة، نعم.وبعض الناس حاجته للشهادة أ
 طالب: ................... 

الشفاعة ألهل املدينة الذين صربوا نعم بال شك بال شك، قال رمحه هللا وحدثين حيىي عن مالك عن حممد 
سالم واألعراب على اإل -صلى هللا عليه وسلم-بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا أن أعرابًيا ابيع رسول هللا 
يسلمون أحيااًن رغبة وطمع  -عليه الصالة والسالم-عموًما يف أول األمر كما هي حال من أسلم يف عهده 

عليه -وأحيااًن رهبة واإلميان مل يتمكن من قلوهبم مث بعد ذلك إذا متكن صاروا كغريهم لكن هذا ابيع الرسول 
صلى هللا -ة يعين مح ى أصيب ابحلمى فأتى رسول هللا على اإلسالم فأصابه وعك ابملدين -الصالة والسالم



فقال اي رسول هللا أقلين بيعيت ألنه حينما يبايع على اإلسالم يبايع أيًضا على شرائعه يبايع على  -عليه وسلم
صلى -ما ابيع عليه النساء يف سورة املمتحنة ويبايع على اهلجرة فأصابه وعك ابملدينة فأتى النيب رسول هللا 

لزِمة فلما ندم طلب اإلقالة  - عليه وسلمهللا
ُ
فقال اي رسول هللا أقلين بيعيت يعين رجع وندم على هذه البيعة امل

قال ما ميكن مث جاءه فقال أقلين بيعيت فأىب مث جاءه الثالثة فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فأىب رسول هللا 
يه خيار خالص مادام التزم هبذه البيعة عليه أن ينفذ ما ف -عليه الصالة والسالم-أقلين بيعيت فأىب عليه النيب 

له وعدم إقالته لبيعته فخرج األعرايب فقال رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-فخرج األعرايب مع عدم إذنه 
الكري النار ال شك أنه أهنا إذا وضع عليها  «إمنا املدينة كالكري تنفي خبثها» -صلى هللا عليه وسلم-

ضة أو احلديد أنه يتساقط ما عليه من أوساخ يتساقط ما عليها من أوساخ وهكذا املدينة ال الذهب أو الف
يعين  «تنفي خبثها وينصع ِطْيبها»شك أهنا إذا وجد فيه من فيه خبث أو يف قلبه شيء أهنا تنفيه املدينة 

زمان متطاولة منذ يتضو ع ويفوح وينتشر وال شك أن مثل هذا الطيب معنوي قد يقول قائل املدينة منذ أ
قرون عديدة ويسكنها بعض ِشرار اخللق من املبتدعة وغريهم وخرج منها بعض خيار الناس أما من خرج 
منها فمعلوم أنه مل خيرج رغبة عنها وإن من خرج رغبة فيما هو أفضل من البقاء فيها واملسألة مسألة موازنة 

لد من البلدان الذي مل يرد فيه نص بلد عادي من ومفاضلة بني الفضائل يعين لو قدر أن شيخ شخًصا يف ب
بلدان املسلمني ما فيه نص يرغب يف سكنه مث وجد أنه يف هذا البلد نفعه أعظم مما لو سكن مكة أو املدينة 
مع العلم ابملضاعفات مضاعفات الصلوات هناك وتعظيم العبادات هناك وأيًضا تعظيم املخالفات قد وجد 

من خرج من مكة إىل الطائف خشية من مضاعفة السيئات ال سيما وأن مكة ال من الصحابة كابن عباس 
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژيشار  فيها عمل السيئة وإمنا يكتفى فيه يف ترتيب اإلمث عليه جمرد اإلرادة 

يعين جمرد اإلرادة وهذا أمر عظيم إذا قارن بني الطائف وبني مكة وجد أنه ينفع يف   ٨٢احلج:  ژ ڄ ڄ
ثر من نفعه يف مكة ال شك أن بقاءه يف الطائف أو خروجه من مكة إليها أنفع وهذا ما حصل الطائف أك

عليه -من الصحابة ابلفعل وجود املبتدعة وفيهم شرار اخللق نسأل هللا السالمة والعافية يف مدينة الرسول 
عليه -و يف زمن النيب منذ قرون متطاولة من أهل العلم من يقول أن مثل هذا النص إمنا ه -الصالة والسالم
وأما بعد ذلك فهي كغريها من  -عليه الصالة والسالم-كالكري تنفي خبثها يف زمن النيب   -الصالة والسالم

 البلدان يسكنها الرب والفاجر يسكنها، نعم.
 طالب: ................... 

ر كثري من شعائر اإلسالم من هو ابيع على اإلسالم وابيع على غري اإلسالم ابيع على اهلجرة وابيع على أمو 
شرائع اإلسالم فمن أهل العلم من يقول أنه طلب اإلقالة عن اإلسالم أراد أن يرتد يرجع إىل دينه فرفض 

ومنهم من يقول أنه إمنا طلب اإلقالة من اهلجرة بدليل أنه ُوعك ابملدينة  -عليه الصالة والسالم-النيب 



الطلق عند أهله وعشريته وذويه فرفض ال سيما وأنه جاء يستأذن يعين  أراد أن خيرج إىل اهلواءفوعك ابملدينة 
لو كان ردة عن اإلسالم ما حيتاج أن يستأذن يروح ألهله وما صار شيء ابلنسبة له فهذا الذي يرجح كونه 

 أراد اإلقالة فيما دون الردة.
 طالب: اي شيخ الراجح أحسن هللا إليك يف النفي.

 يعين هل...
 خاص واال عام؟ مثل حديث الدجال ال يبقى فيها منافق..طالب: هل هو 

فيها  -عليه الصالة والسالم-يعين حىت يف زمنه  -عليه الصالة والسالم-فيها منافقون حىت يف زمنه 
فيها شرار اخللق من من أصحاب البدع املغلظة  -عليه الصالة والسالم-منافقون وفيها اليهود وبعده 

وبعده أو نقول أن هذا خاص  -عليه الصالة والسالم-نقول أن هذا يف عصره هل  «كالكري تنفي خبثها»
 «كالكري تنفي خبثها»وإذا قلنا أنه عام حنتاج إىل أتويل مثل هذا احلديث  -عليه الصالة والسالم-بعصره 

يوجد  وقد يقال أن اخلبث هنا يراد به املتعدي حبيث ال يستقر فيها من خبثه متعدي إىل غريه ولذا يقال ال
 من دعاة البدع ورؤوسهم من وجد يف املدينة مع أن هذا أيًضا فيه ما فيه، نعم.

 طالب: ................... 
يعين من الطارئني عليها كحال هذا األعرايب يعين تنفي خبثها الوارد عليها والتشبيه ابلكري التشبيه ابلكري 

ضة وارد عليه وليس منه وهذا القول ال شك أن يؤيد هذا ألن اخلبث على احلديد وعلى الذهب وعلى الف
 له وجه.

 طالب: ما يكون أحسن هللا إليك النفي نسيب؟
وهللا مناسب جًدا أن يقال  «كالكري تنفي خبثها»هذا احلصر  «إمنا املدينة»يعين فيها أظهر من غريها لكن 

 من الوافدين عليها من الوافدين عليها، كيف؟
  طالب: ...................

ال، هذا من متام املناسبة حلال هذا الرجل الذي طلب اإلقالة هو وفد على املدينة ويريد أن يرجع إىل أهله 
ليشم اهلواء النقي الطلق نقول عوًضا من هذا اهلواء النقي الطلق الذي تريده ما الطيب املعنوي الذي تشتمل 

 حدثين، نعم.عليه املدينة بدالً من أن تشم هواء نقي تشم طيب هنا قال و 
 طالب: ................... 

معروف أن أن املبتدعة سكنوها من قدمي سكنوها من قدمي ويوافق جو املدينة وظرف املدينة ابعتبار أهنا 
يف حياته وبعد مماته ال شك أن من تشرئب نفسه إىل الغلو  -عليه الصالة والسالم-مأوى ومثوى الرسول 

يفضلون القرب منه وهذا واضح على مر العصور، وحدثين مالك عن حيىي  -عليه الصالة والسالم-ابلنيب 



صلى -بن سعيد أنه قال مسعت أاب احلُباب سعيد بن يسار يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا 
يعين  «أمرت بقرية»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-مسلسل ابلسماع مسعت رسول هللا  -هللا عليه وسلم
يعين هي املدينة ونعرف يف العرف أن املدينة غري القرية املدينة غري  «أتكل القرى»إىل قرية أمرت ابهلجرة 

كانت قرية يعين صغرية مث بعد أن قدم عليها صارت   -عليه الصالة والسالم-القرية قد يقال إهنا قبل قدومه 
قرية تطلق إبزاء املدينة مدينة هذا إذا قلنا أن العرف هو ابق على ما كان عليه من القدم وإن كانت ال

يعين تنطق  «أتكل القرى»القرى  أم «أتكل القرى»يعين أمرت أن أهاجر إىل قرية  «أمرت بقرية»والعكس 
منها اجليوش الفاحتة إىل سائر القرى فتضمها إليها كانت املدينة هي مأوى ومثوى اخللفاء كانت اخلالفة 

 تعاىل عنه إىل الكوفة مث انتقل معاوية إىل الشام وبنو العباس الراشدة يف املدينة إىل أن انتقل علي رضي هللا
سكنوا العراق املقصود أهنا كانت هي أم القرى وانطلقت منها اجليوش لتفتح هذه القرى وهذه األمصار 

عليه الصالة -كره النيب   «يقولون يثرب»لتنضم إليها فهي عاصمة اخلالفة وهي قاعدة بلدان املسلمني 
يعين امسها الشرعي املدينة كما جاء يف نصوص الكتاب  «وهي املدينة»ه التسمية يثرب هذ -والسالم

والسنة وجاء يثرب يف القرآن على لسان املنافقني ال ما جاء على سبيل اإلقرار وإمنا جاء يف سياق كالم 
إمنا من التثريب  كره التسمية ألهنا  -عليه الصالة والسالم-والنيب  «يقولون يثرب وهي املدينة»املنافقني 

يعين ال يوخبها نعم ال  «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يثِ رب عليها»والتوبيخ كما جاء يف حديث 
وهذا احلديث كسابقه  «يقولون يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري خبث احلديد»لوم وال توبيخ 

 ث الذي تقدم.خمرج يف الصحيحني وغريمها ومفاده هو مفاد احلدي
 طالب: ................... 

األصل فيه االستغالق لكن قد يكون من العام الذي أريد به اخلصوص من العام الذي أريد به اخلصوص 
ال خيرج أحد من »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا 

وهذا  «دينة رغبة عنها إال أبدهلا هللا خريًا منه إال أبدهلا هللا خريًا منهاملدينة رغبة عنها ال خيرج أحد من امل
معروف إذا كان راغًبا عنها مع علمها مبا جاء يف فضلها ال شك أنه يذم هبذا يذم هبذا ويبدهلا هللا خريًا منه 

ه ال يتناوله مثل لكن إن خرج ال رغبة عنها وإمنا ملصلحة راجحة كما فعل الصحابة رضوان هللا عليهم فإن
هذا قال وحدثين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن سفيان بن أيب زهري قال 

يعين يسرعون السري منه  «تفتح اليمن فيأيت قوم يبسهون»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-مسعت رسول هللا 
سري جمرد السري ومنهم من يقول السري بسرعة أو هو جمرد ال  ٢الواقعة:  ژ ں ں ڱ ژقول هللا جل وعال: 

 تسرع واال ما تسرع؟   ٢٢النمل:  ژ خبمب  حب        جب يئ  ىئ مئ حئ جئ ژيسمى بْس لكن يف قوله جل وعال: 
  طالب: ...................



 إذا كان تسرع كان ما حتسبها جامدة لو تسرع ما حسبتها جامدة.
  طالب: ...................

تفتح اليمن فيأيت قوم يبسهون »بال أيًضا بدليل حتسبها جامدة ال ُتسرع فالبس هو جمرد السري ال يسرع واجل
أييت قوم إىل املدينة أو أيتون إىل اليمن؟ يعين هل معىن أييت قوم يذهبون  «فيتحملون أبهليهم ومن أطاعهم

 إىل اليمن ويتحملون أبهليهم ومن أطاعهم؟ 
 .طالب: خيرجون من املدينة إىل..

ملا رأوا اليمن وما فيها من من املغري مما يغريهم أيتون إىل قومهم ابملدينة أيتون يبسون  «فيأيت قوم يبسون»
 فيزنون هلم السكىن يف اليمن.
  طالب: ...................

فيتحملون أبهليهم ومن »نعم ملا فتحوا اليمن جاء قوم من أهل اليمن يزينون ألهل املدينة السكن ابليمن 
يعين ولو وجد من أسباب الراحة والرفاية ابليمن أو بغريها من  «أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون
مثلهم إذا فتحت الشام جاؤوا إىل  «وتفتح الشام فيأيت قوم يبسون»البلدان املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

اء املغرية أين أنتم من اخلضر واملناظر الطبيعية وغري أهل املدينة وقالوا أين أنتم من األهنار أين أنتم من األجو 
ملا ذهبوا إىل هناك ووجدوا اجلو وجدوا املناظر  «أييت قوم يبسون فيتحملون أبهليهم ومن أطاعهم»ذلك 

الطبيعية وهذا نسمعه إىل اآلن إىل اآلن يزينون للناس حىت بعضهم يزين بالد الكفر مبثل هذه الدعاوى وش 
ر جند وأورواب جنان أييت انس يقولون هذا الكالم أو جالس حبر مكة واملدينة والناس أنت جالس بغبا

ابألجواء املاتعة يف أورواب وبالد الكفر والفجور ما هو بيأيت مثل هؤالء يزينون للناس؟ فيتحملون معهم من 
وتفتح الشام فيأيت »أطاعهم؟ نفس الشيء وهذه بعد فتحها بالد مسلمني واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

نفس الشيء  «قوم يبسون فيتحملون أبهليهم من أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق
كم مرة قال واملدينة   «فيأيت قوم يبسون فيتحملون أبهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون»

عليه -األمصار وفتحت هذه األمصار كما أخرب النيب خري هلم لو كانوا يعلمون؟ ثالث مرات بقدر هذه 
عليه الصالة -وفعل الناس ما فعلوا وانتقل إليها املسلمون من املدينة كما أخرب النيب  -الصالة والسالم

 ، نعم.-صلى هللا عليه وسلم-ويف هذا َعَلْم من أعالم نبوته ألهنا مل تفتح يف عهده  -والسالم
  .طالب: ..................

 أو ال؟ -عليه الصالة والسالم-يعين هل هو خاص بعصر النيب 
  طالب: ...................

 وش يقول؟



  طالب: ...................
 هؤالء إمنا خرجوا ملصلحة راجحة ال يرد مثل هذا، نعم.

  طالب: ...................
 اأُليب.

  طالب: ...................
، قال رمحه هللا وحدثين حيىي عن مالك عن ابن محاس عن عمه عن أيب هريرة أن هذا ما ذكرانه يف الشرح

لتاركن املدينة على أحسن ما كانت تارك املدينة على أحسن ما  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
والسبب مثل ما تقدم يف احلديث املاضي أن غريها من البلدان قد يكون أفضل للسكىن من حيث  «كانت
فتارك املدينة على »و ومن حيث سعة الرزق أحيااًن فتوجد األسباب اليت تكسب تكتسب هبا األرزاق اجل

قالوا معىن يغذي يبول  «أحسن ما كانت حىت يدخل الكلب أو الذئب فيغذِ ي على بعض سواري املسجد
بة عما عند هللا جل رغبة عنها تعلًقا ابلدنيا ورغ «تارك املدينة»على بعض سواري املسجد أو على املنرب 

ُفسِ رت ابلطري والسباع وهذا  «للعوايف للعوايف»وعال فقالوا اي رسول هللا فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال 
عند مجع من أهل العلم إمنا يكون يف آخر الزمان على أحسن ما كانت تارك للعوايف والسباع وهذا كما قال 

 ما يف قصة الراعي عندك عندك يف الشرح؟ نعم.مجع من أهل العلم أنه يف آخر الزمان عند
  طالب: ...................

 أي نعم إيه.
  طالب: ...................

 راعي راعي، عندك عندك ماذا قال؟
  طالب: ...................

 الطري والسباع بدل أو بيان للعوايف، نعم.
  طالب: ...................

 نعم.
  .......طالب: ............
 الراعيني من مزينة، نعم.

  طالب: ...................



نعم كثر الناس فيها يف عهد اخللفاء الراشدين بعد الفتح جاؤوا إىل املدينة مث بعد ذلك ملا كثروا وصارت 
أحسن ما تكون أو ما كانت انتقلت اخلالفة عنها إىل الشام أو إىل الكوفة قبل ذلك مث إىل الشام وكثرت 

 العوايف، نعم. السكنها إيا الفنت فقل أهلها وتضاءلت تضاءل بنياهنا وصغرت وصار ال فيه
  طالب: ...................

 ُيسكن.
  طالب: ...................
 ُعقيل ُعقيل وراك رجعت.

  طالب: ...................
ور املاضية منذ زمن االستباحة وقت أما كون املدينة انُتقل عنها وتضاءل بنياهنا وصغرت هذا تواىل يف العص
قاع يف وقت مث ينصرفون عنها أو صاحلرة إىل آخر األزمان وهي تزداد وتنقص ويفد إليها الناس من من األ

أكثر منهم يف وقت آخر أما ما ذكر يف النص يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري املدينة 
 أو يف آخر الزمان أو يف أثنائه وهللا املستعان، نعم.فال بد من وقوعه سواء وقع يف الزمن األول 

  طالب: ...................
على كل حال كون هذا يف آخر الزمان ال يعين أن مثل هذا الذي ُنص عليه يف احلديث مل يقع وال شك أهنا 

أهنا حصل  يف زمن احلرة خلت من أهلها حينما استبيحت حينما كثر القتل يف زمن احلجاج وغريه املقصود
واخلرب يف  -عليه الصالة والسالم-عليها من الكوارث واملصائب ما حصل وأما ما أخرب عنه النيب 

الصحيحني ال بد من وقوعه فإما أن يكون قد وقع أو يكون مما سيقع يف آخر الزمان قال وحدثين مالك أنه 
مث انتقل منها إىل الشام وتوىل اخلالفة بلغه أن عمر بن عبد العزيز حني خرج من املدينة كان أمري ابملدينة 

هناك التفت إليها فبكى خرج عمر بن عبد العزيز رمحه هللا من املدينة مث التفت إليها فبكى مث قال اي ُمزاحم 
من رجاله وأعوانه أختشى أن نكون ممن نفت املدينة ال شك أن هذا من ابب اهتام النفس وإال إن كان 

شك أنه ملصلحة راجحة ملصلحة راجحة يعين حينما تكون حينما يكون خروجه من أجل اخلالفة فال 
الشخص نفعه ابملدينة أقل مث جيد النفع يف غريها أعظم تكون راجحة أو يكون نفوذه يف املدينة أقل ونفوذه 
يف غريها أعظم هذه مصلحة راجحة كما كان احلال يف عهد عمر بن عبد العزيز يعين شيخنا الشيخ ابن ابز 

هللا ملا كان رئيس اجلامعة اإلسالمية ابملدينة مث نقل رئيًسا لنإفتاء ابلرايض مثاًل أال يقال أن هذه  رمحه
مصلحة راجحة؟ ال شك أهنا مصلحة راجحة وال يقال أن الشيخ ممن نفت املدينة ال ميكن أن يقول قائل 

 مبثل هذا وهللا املستعان، سم.
 أحسن هللا إليك.



دينة حدثين حيىي عن مالك عن عمرو عن عمرو موىل عن عمرو موىل املطلب عن ابب ما جاء يف حترمي امل
هذا جبل »طلع له أحد فقال  -صلى هللا عليه وسلم-أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

وحدثين مالك عن ابن شهاب عن سعيد  «حيبنا وحنبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأان  أحرم ما بني البتيها
 ن املسيِ ب عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أنه كان يقول لو رأيت الظهباء.ب
 .ءباظ ِ ال

 أحسن هللا إليك.
وحدثين  «ما بني البتيها حرام» -صلى هللا عليه وسلم-لو رأيت الظِ با ابملدينة ترتع ما ذعرهتا قال رسول هللا 

نصاري رضي هللا تعاىل عنه أنه وجد مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أيب أيوب األ
صلى هللا -غلمااًن قد أجلئوا ثعلبا إىل زاوية فطردهم عنه قال مالك ال أعلم إال أنه قال أيف حرم رسول هللا 

يصنع هذا؟! وحدثين حيىي عن مالك عن رجل قال دخل علي  زيد بن اثبت رضي هللا تعاىل  -عليه وسلم
 ا فأخذه من يدي فأرسله.عنه عن أيب األسوف قد اصطدت هُنسً 

يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف حترمي املدينة ال شك أن املدينة َحرم ومكة حرم وال اثلث هلما 
ومن خطأ الشائع أن يقال اثلث احلرمني ال حرم غري مكة واملدينة ومن ذلكم قول الناس يف زمننا حرم 

له شرًعا بل هو كغريه من األماكن ما جاء يف حترمي املدينة قال  اجلامعة أو احلرم اجلامعي كل هذا ال قيمة
 -صلى هللا عليه وسلم-حدثين حيىي عن مالك عن عمرو موىل املطلب عن أنس بن مالك أن رسول هللا 

يعين أننس به وال يلزم  «هذا جبل حيبنا وحنبه حيبنا وحنبه»طلع له أحد يعين وهو سائر وقرب منه وتراءاه قال 
ه احملبة أن يصرف له شيء مما خيتص به الرب جل وعال من التربك به أو التعبد فيه مبا مل يشرعه النيب من هذ

ولو كان خريًا لسبقنا إليه سلف هذه األمة وأئمتها وما يفعل يف اجلبل اآلن من  -عليه الصالة والسالم-
خالفة لشرع هللا جل وعال من بعض املزاوالت من تربك وشبهه من الوافدين وغريهم يوجد بعض األمور امل

حيبه وأينس به وجعل هللا فيه من الشعور حينما  -عليه الصالة والسالم-الغلو يف هذا اجلبل وإن كان النيب 
عليه الصالة -هذه من معجزات النيب  «اثبت أحد»وحترك به فقال له  -عليه الصالة والسالم-صعده النيب 

جلبل وفهم اجلبل عنه ومعجزاته كثرية منها حنني اجلذع ومنها ومن دالئل نبوته حيث خاطب ا -والسالم
عليه -كثري كثري نعم ابلنسبة له   -عليه الصالة والسالم-شكوى اجلمل ومنها أمور كثرية من معجزاته 

يعين هل حمبة اجلبل لذات اجلبل أو  «هذا جبل حيبنا وحنبه اللهم إن إبراهيم حر م مكةَ » -الصالة والسالم
  كما يقول الشاعر: ألهله يعين

وما حب الداير شغفن قليب        
ولكن حب من سكن الدايرا                     .

. 



حيب هذا اجلبل وأينس به وهذا هو األصل يف مثل هذا السياق وجعل  -عليه الصالة والسالم-ال، النيب 
وينقاد ألمره حينما أمره  -ة والسالمعليه الصال-هللا فيه من الشعور وفيه من اإلدراك ما جيعله حيب الرسول 

ابلثبات ثبت والقدرة اإلهلية يف جعل الشعور وهذا اإلدراك يف بعض اجلمادات ال شك أنه القدرة صاحلة 
ملثل هذا وإن كان بعضهم ممن يتكلم اليوم يف طبائع األشياء أنه يقول األشياء انميها وجامدها كلها عاقلة 

يعين جملرد أنه جاء يف بعض النصوص ما يدل على مثل هذا التعميم هذا ال  تعقل يعين ما فيه شيء ما يعقل
هذا ال شك أن   ٤٤اإلسراء:  ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژشك أنه خلل خلل يف العقل يعين جتعل مجاد حصاة 

القدرة اإلهلية ال شك لكن مع ذلك هل يستطيع أن يدفع عنه ما يضره أو جيلب ما ينفعه كما هو مقتضى 
ء؟ ال يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك فالعقل الذي هو منا  التكليف ال شك أنه خاص ببين نظر العقال

بعضهم ينازع يف تسمية املالئكة ُعقالء وألف يف هذا تنبيه أو إحتاف النبالء  «هذا جبل»آدم وكذلك اجلن 
 جل وعال بعدد يف الرد على من زعم أن املالئكة غري عقالء يعين إذا كان املالئكة الذين يعبدون هللا

األنفاس ال يفارون هؤالء ميكن أن يسلب عنهم العقل هذا من سلبه حري أبن يسلب عنه العقل لكن هو 
معروف الرجل هذا الذي قاله ولعله مل جيد نصًّا صرحًيا يصفهم ابلعقل لكن ال شك أن تصرفاهتم تصرفات 

 العقالء بل أشد من تصرفات كثري من العقالء وهللا املستعان.
  طالب: ...................

 وغريه وغريه وغريه من املالئكة يوكل عليهم أمور أوكل إليهم أمور قاموا هبا على خري قيام.
  طالب: ...................

بعض بعض أهل العلم جيمد أحيااًن حىت يطلب النص الصريح يف كل ما يطلب يعين ما يستدل به من 
ا جانًبا يُنكِ ب عنها جانًبا ويطلب نص حيتاج أن يقال يف الكتاب أو يف األمور العامة واخلاصة يلقي عنه

السنة أن املالئكة عقالء واال ما يثبت العقل هذا الكالم ما هو بصحيح وجوه االستدالل كثرية يف الشرع 
وال شك أنه صدر صدر من شخص له عناية يعين ابلنصوص لكنه مردود عليه كل يؤخذ من قوله ويارك إال 

وابملقابل ما ذكر من أن كل شيء على وجه  «هذا جبل حيبنا وحنبه»فقال  -عليه الصالة والسالم-عصوم امل
  ٤٤اإلسراء:  ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژقاع أو بقعة من البقاع اعتماد على مثل صقع من األصاألرض أو يف أي 

 جل وعال أن جيعل مكة يعين بطلبه من هللا «اللهم إن إبراهيم حر م مكة»وما ميكن أن يسبح وهو عاقل 
 -عليه الصالة والسالم-حراًما والتحرمي والتحليل إمنا هو هلل جل وعال وإبراهيم إمنا هو مبلغ كما أن النيب 

يعين احلرتني واحلرة األرض اليت تكسوها احلجارة السود واحلراتن ما  «وأان ُأحر ِم ما بني البتيها»مبلغ عن هللا 
ب ومها معروفتان احلرة الغربية واحلرة الشرقية هذه حدود حرم املدينة من جهة بني يف جهيت املشرق واملغر 

الشرق والغرب وأما من جهة الشمال واجلنوب فما بني عري إىل ثور قال وحدثين مالك عن ابن شهاب عن 



حاجتها سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ابملدينة ترتع ما ذعرهتا يعين مع شدة 
مجع ظيب ابملدينة ترتع ما ذعرهتا يعين ما إليها يعين ولو اشتدت احلاجة إليها لو مات من اجلوع ورأى الِظباء 

قال وحدثين مالك  «إن ما بني البتيها حرام» -صلى هللا عليه وسلم-أخفتها وال أفزعتها قال رسول هللا 
نصاري أنه وجد ِغلمااًن قد أجلئوا ثعلبا إىل زاوية عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أيب أيوب األ

فطردهم عنه فطردهم عنه ألن هذا من ابب إخافته من ابب اإلخافة قال مالك ال أعلم إال أنه قال أيف حرم 
أبن حيرمه   -عليه الصالة والسالم-ُيصنع مثل هذا؟! بلد دعا له النيب  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

م مكة وما جاء يف حترمي املدينة ال شك أن ما جاء يف حترمي مكة أشد وأقوى واجلزاء يف كما حرم إبراهي
صيد احلرم معروف حىت يف شجره مع املنع والتحرمي جاء فيه اجلزاء وأما ابلنسبة ملكة فيختلفون يف اجلزاء هل 

واالستغفار؟ ومنهم من  يقاس على ابلنسبة للمدينة هل يقاس على مكة أو يقال فيه الذم فقط وعليه التوبة
يفرق بني ما ِصيد يف احلرم فيجعل فيه اجلزاء وما صيد خارج احلرم وأدخل إليه ال جزاء فيه وعلى كل حال 

يدل على أن الصيد يف املدينة ليس حكمه حكم الصيد مبكة وأما  «اي أاب عمري ما فعل النغري»حديث 
نة منهم من يقول أنه ال شيء فيه مع املنع منه ومنهم ابلنسبة لألشجار فشجر مكة فيها الفداء وشجر املدي

من يقول أن حكمه ال خيتلف عن مكة ومنهم من يقول فيه السلب كما فعل سعد بن أيب وقاص وحدثين 
حيىي عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن اثبت وأان ابألسواف يعين موضع أبطراف املدينة بني 

طدت نُ ْهًسا يقول النهس طائر يشبه الصهَرد يدمي حتريك رأسه وذنبه يصطاد احلرتني يعين واقع يف احلرم قد اص
العصافري وأيوي إىل املقابر هذا النهس قد اصطدت هُنًسا فأخذه من يده فأرسله فأرسله لكن هل أخذ النيب 

بدليل أنه الن هَغر أو النغري من يد أخي أنس الصغري وأرسله أو ما أخذه؟ ما أخذه  -عليه الصالة والسالم-
 سأله عنه مرة أخرى فقال اي أاب عمري ما فعل النغري فيدل على أن حكم املدينة خيتلف عن حكم مكة.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
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 عضو هيئة كبار العلماء

 للبحوث العلمية واإلفتاءوعضو اللجنة الدائمة 

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 .، سمالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أحسن هللا إليك.

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
لسامعني اي حي اي للحاضرين وااللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خري اجلزاء واغفر  وعلى آله وصبحه أمجعني،

ابب ما جاء يف وابء املدينة وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قيوم قال املصنف رمحه هللا تعاىل 
املدينة  -وسلمصلى هللا عليه -عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها أهنا قالت ملا قدم رسول هللا 

 َوعك.

 ُوعك.
 أحسن هللا إليك.

ُوعك أبو بكر وبالل قالت فدخلت عليهما فقلت اي أبت كيف جتدك واي بالل كيف جتدك؟ قالت فكان 
 أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:

كل امرئ ُمَصبَّح يف أهله              
 .واملوت أدىن من شراك نعله    .

 ع عقريته فيقول:وكان بالل إذا أقلع  عنه يرف
أال ليت شعري هل أبينت ليلة              

بواد وحويل إذخر وجليل         .
. 
وهل أردن يوما مياه جمِ نة              

وهل يبدون يل شامة وطفيل         .
. 
 اللهم حبب»فأخربته فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-قالت عائشة رضي هللا تعاىل عنها فجئت رسول هللا 

قال  «إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وابرك لنا يف مدها وصاعها وانقل محاها فاجعلها ابجلحفة
قالت:  -صلى هللا عليه وسلم-مالك وحدثين حيىي بن سعيد أن عائشة رضي هللا تعاىل عنها زوج النيب 

 وكان عامر فهرية يقول: 
قد رأيت املوت قبل ذوقه              

بان حتفه من فوقه       إن اجل  .
. 

جمر عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أنه قال قال رسول هللا 
ُ
وحدثين عن مالك عن نُعيم بن عبد هللا بن امل

 .«على أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال»: -صلى هللا عليه وسلم-
ه ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبد

 بعد:
فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف وابء املدينة الوابء املرض العام الذي يكون من مسة هذه اجلهة 
أو تلك حبيث يصيب الكثري من أهلها يسمى وابء خبالف مرض أمراض األفراد الذي يصاب هذا هبذا 



ملرض وذاك مبرض اثلث ورابع برابع هذا ال يسمى وابء لكنه الذي يعم كثريًا من الناس وال املرض وذاك هبذا ا
عليه الصالة -خيتص أبفراد واملدينة كانت موبوءة كانت موبوءة يعين فيها وابء احلمى بكثرة فدعا النيب 

فيها إىل اجلحفة واجلحفة ملَّا هاجر إليها ابلربكة يف صاعها ومدها كما دعا أن تُنقل احلمى اليت  -والسالم
 معروف أهنا ميقات من؟ 
 طالب: .............. 

الشام ومصر ومن أييت من تلك اجلهات الشمالية والغربية كلهم حيرمون من اجلحفة وكانت مأهولة وتسمى 
 مهيعة مث خربت فصار الناس حيرمون من رابغ حيرمون من رابغ والدعاء بنقل احلمى من املدينة إىل اجلحفة
ألن غالب سكاهنا يف ذلك الوقت هم من اليهود هم من اليهود يقول وحدثين عن مالك، هذا حبث من 

أبن ينقل محى املدينة  -عليه الصالة والسالم-واحد من اإلخوان يقول احلكمة أو العلة من دعاء الرسول 
عائشة قالت قدم رسول إىل اجلحفة؟ يقول أخرج اإلمام أمحد يف املسند قال حدثنا يونس إىل أن قال عن 

املدينة وهي وبيئة ذُكر أن احلمى صرعتهم فمرض أبو بكر وكان إذا أخذته  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
نفس  «اللهم حبب إلينا»احلمى يقول وكان بالل يقول مثل اللي عندان يف الباب فلما رأى ذلك قال 

موضع بني مكة واملدينة وهي ميقات  احلديث يقول بعد ذلك وخرج احلديث من مصادر مث قال اجلحفة
عليه الصالة -أهل الشام وتبعد عن رابغ اثنني وعشرين كياًل جنوب شرق واحلكمة من دعاء الرسول 

بنقل احلمى من املدينة إىل اجلحفة يقول أما احلكمة فقد حبثت عنها كثريًا عند من أورد هذا  -والسالم
ل منهم وممن تكلم عنها اخلطايب والنووي وابن حبان يقول احلديث لكنين مل أجد من تكلم عنها إال قلي

نقل عن اخلطايب قال   «وحو ل محاها إىل اجلحفة»النووي يف شرح صحيح مسلم عند هذا احلديث وقوله 
كان ساكنوا اجلحفة يف ذلك الوقت يهوًدا ففيه دليل الدعاء على الكفار ابألمراض واألسقام واهلالك وفيه 

لصحة وطيب بالدهم والربكة وفيها كشف الضرر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء  الدعاء للمسلمني اب
فإن اجلحفة من يومئذ جمتنبة وال  -صلى هللا عليه وسلم-كافة إىل أن قال وهذا احلديث من أعالم نبوة نبينا 

احلمى إىل  بنقل -صلى هللا عليه وسلم-يشرب منها أحد إال حم  وقال ابن حبان والعلة يف دعاء النيب 
انقل » -صلى هللا عليه وسلم-اجلحفة أهنا حينئٍذ كانت دار يهود ومل يكن هبا مسلم فمن أجله قال الرسول 

وقد يقول أورد الدكتور صاحل الرفاعي يف كتابه األحاديث الواردة يف فضائل املدينة نقال  «مح اها إىل اجلحفة
أبن ابن حبان رمحه هللا أسند إىل معلومات اترخيية  عن الدكتور أكرم العَمري معقبا على قول ابن حبان

خاطئة حيث أن اجلحفة مل تكن حينئٍذ دارًا لليهود إذ مل ينقل ذلك عن أحد من أصحاب األخبار والتواريخ 
وبني ابن حبان وهذه األحداث ثالثة قرون قلت غفر هللا للعمري فإن ابن حبان مل يتفرد هبذا القول بل ذكره 

 وغريه قال اإلمام النووي وقال اخلطايب وغريه كان ساكنوا اجلحفة يف ذلك الوقت يهوًدا وهذا أيًضا اخلطايب



دليل أنه ليس قول ابن حبان فقط بل أيًضا قول اخلطايب وغريه وقد ذكر ابن حجر يف شرحه حلديث ابن 
داء اثئرة الرأس خرجت رأيت كأن امرأة سو »يف املدينة ملا قال  -صلى هللا عليه وسلم-عمر وهي رؤية النيب 

يقول ابن حجر يف فتح  «من املدينة حىت نزلت مبهيعة فتأولتها أن وابء املدينة ينقل إىل مهيعة وهي اجلحفة
وُأخرجت من »الباري وقد وقع يف رواية وُأخرجت بزايدة مهزة مضمومة يف أوهلا على البناء اجملهول ولفظه 

نسبة إليه  -صلى هللا عليه وسلم-فاعل اإلخراج هو الرسول  وظاهر الارمجة أن «املدينة فأسكنت اجلحفة
ألنه دعا به مث نقل ابن حجر عن املهلب بن أيب صربة قوله وهذه الرؤاي من الرؤاي املعربة وهي مما ضرب 
وهي مما ُضرب املثل لعلها من َضْرب املثل أنه شق من اسم السوء والدواء فتأول من ثوران شعر رأسها أن 

عليه الصالة -ويثري الشر خيرج من املدينة وكأنه يفهم من كالم ابن حجر هذا أن الرسول  الذي يسوء
دعا ألنه رأى يف املنام أهنا أخرجت بسبب دعائه فدعا أو أنه دعا بسبب الرؤاي وقد تكون العلة  -والسالم

حلمى شق عليه ملا رأى ما أبصحابه من أذى ومرض بسبب هذه ا -عليه الصالة والسالم-وهو أن الرسول 
ذلك فأراد أن يدعو هللا أن يرفع عنهم هذا املرض فاستحيا أن يطلب من ربه أن يرفعها كلًيا فدعا أن ينقلها 
إىل مكان آخر وهو اجلحفة هذا وهللا أعلم ابلصواب وأحكم ابملراد إىل آخره. اخلالصة أهنم كما قالوا يعين 

لموا انتقلوا إليها إىل املدينة يعين من أسلم منهم ينتقل إىل قالوا أن اجلحفة كان هبا نفر من اليهود فإن أس
املدينة وال يتضرر هبا ومن بقي على يهوديته ال مانع من الدعاء عليه يقول وحدثين عن مالك عن هشام بن 

املدينة ُوعك أبو  -صلى هللا عليه وسلم-عروة عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت ملا قدم رسول هللا 
كر وبالل يعين أصيبوا هبذه احلمى قالت فدخلت عليهما فقلت اي أبت كيف جتدك واي بالل كيف جتدك ب

دخلت عليهما يعين الظاهر أهنما يف مكان واحد فَدَخلت عليهما فقالت اي أبت كيف جتدك واي بالل  
ن حاله أن يسأله كيف جتدك؟ يعين تسأل عن حاهلما وهذا يعين مما يشرع للزائر زائر املريض أن يسأله ع

 عن حاله وإمنا زاره من أجل هذا قالت فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:
كل امرئ مصبح يف أهله              

واملوت أدىن من شراك نعله         .
. 

ألهنا تشتد عليه فريى أن املوت قريب منه فيقول يتمثل هبذا البيت وكان بالل إذا أقلع عنه يعين خفت عليه 
 احلمى يرفع عقريته يعين صوته فيقول:

أال ليت شعري هل أبينت ليلة              
بواد وحويل إذخر وجليل         .

. 
نبتان ينبتان مبكة اإلذخر معروف واجلليل نبت أيًضا يستفاد منه مبكة يف البيوت وهو نبت طيب الرائحة 

 إذخر وجليل.
وهل أردن يوما مياه جمنة              

.         ..................................
. 



جمنة السوق املعروف يف اجلاهلية قريب من مكة يبعد عنها ما يقرب من عشرين كيلو أو يزيد قلياًل ومثله 
 أيًضا سوق عكاظ ذو اجملاز أسواق معروفة يف اجلاهلية منها جِمَّنة.

وهل أردن يوًما مياه جِمَّنة              
ن يل شامة وطفيل       وهل يبدو   .

. 
قالوا جبالن مبكة واخلطايب يف شرحه على أو تعليقه على البخاري يقول كنت أظنهما جبالن تقليًدا لغريي 
فلما وقفت عليهما إذا هبما عينان من ماء تنبعان يبع منهما املاء وليسا جببلني وكأن بالاًل يتغىن مبكة 

عليه -ا الوابء وليس معىن هذا أنه أيسف من هجرته مع النيب ويتشوف إليها ألهنا خالية وساملة من هذ
لكن احلنني إىل الوطن األول ال شك أنه أمر غريزي جبلي وال مانع منه إذا مل يؤد ذلك  -الصالة والسالم

والناس مفطورون على احلنني إىل البلدان اليت  -عليه الصالة والسالم-إىل تقدميه على مراد هللا ومراد رسوله 
دوا فيها وترعرعوا فيها ونشئوا فيها وهذا ال مينع منه الشرع ما مل يارتب عليه تقدمي هذه احملبة على مراد هللا ول

قالت عائشة فجئت  -عليه الصالة والسالم-جل وعال أو تفضيل هذا البلد على ما فضله هللا ورسوله 
يعين كالم بالل الذي يتمثل به  «املدينةاللهم حبب إلينا »فأخربته فقال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ال شك أنه يدل على أن يف نفسه أن املدينة مفضولة وأن مكة أفضل منها وهبذا قال مجاهري أهل العلم 
-لكن املهاجر من املسلمني إذا حن إىل بلده األول كأنه يتأسف على هجرته فمثل هؤالء إذا دعا هلم النيب 

إليهم املدينة ال شك أهنم سوف يفقدون مثل هذا احلنني وال جيوز ُسكناهم أن حيبب  -عليه الصالة والسالم
وال جيوز هلم املقام فيها أكثر من  -عليه الصالة والسالم-مبكة أو رجعوهم إىل مكة ألهنم تركوها هلل ولرسوله 

داهنم حاشا مكة ثالثة أايم فالدعاء بتحبيب املدينة ابلنسبة للمهاجرين على كل بلد وابلنسبة لغريهم على بل
كحبنا مكة أو أشد  »فإهنا أفضل منها عند مجهور أهل العلم وإن قال مالك بتفضيل املدينة على مكة 

وعرفنا أن الصاع مكيال يسع يسع أربعة أمداد  «كحبنا مكة أو أشد وصححها وابرك لنا يف صاعها ومدها
هذا الذي سبق عنه احلديث واحلديث متفق واملد ملئ كفي الرجل املعتدل وانقل مُح اها فاجعلها ابجلحفة و 

عليه خمرج يف الصحيحني وقال مالك وحدثين حيىي بن سعيد أن عائشة قالت وكان عامر بن فهرية يقول 
البخاري ترجم للحديث األول يف كتاب املرضى بزايرة املرأة للرجل األجنيب زايرة املرأة للرجل األجنيب املريض 

شفى ووقفت على الباب كيف حالك اي فالن إذا كان من معارفها وأمنت الفتنة يعين لو أن املرأة مرت مبست
ومل توجد خلوة مع أن الذي يغلب من من على الظن من خالل هذا النص أهنما مًعا يف مكان واحد يعين 

 أابها وبالل رضي هللا عن اجلميع.
 طالب: موالهم اي شيخ.

 نعم.
 طالب: بالل موالهم.



 عتق..هو موالهم لكنه ملا 
 طالب: .............. 

على كل حال بينهم وبينه دالة وصلة ترتفع معها الفتنة وخشية الفتنة فالفتنة مأمونة قال مالك وحدثين حيىي 
 بن سعيد أن عائشة قالت وكان عامر بن فهرية يقول:
قد رأيت املوت قبل ذوقه              

إن اجلبان حتفه من فوقه         .
. 

ن الذي خياف املوت ويدرأ املوت وال يغشى األماكن اليت خياف منها ال شك أنه ينزل عليه املوت يعين اجلبا
ابلقدر من السماء فاإلنسان قد يتخوف من املوت فال جياهد قد يتخوف من املوت فال يسافر قد يتخوف 

يعين مثل ما عرف  من املوت فال يطلع أو يصعد على مكان مرتفع لكن إذا كان املوت أيتيه وهو يف فراشه
عن بعض العوام قيل له إن فالن ذهب إىل اجلهاد فقتل قال ما نروح للجهاد ألننا خناف من املوت قالوا 
طلع على خنلة صعد على خنلة فسقط فمات قال ما نصع فعل كذا قال ما نفعل قال فالن مات على 

 فراشه قال خف من هذا هذا اللي عاد ما له عالج وهو معىن قوله:
رأيت املوت قبل ذوقه               قد

إن اجلبان حتفه من فوقه         .
. 
 وال شك أن الشجاعة ال تقرب املنية وهللا املستعان.

 طالب: .............. 
 ما فيه إشكال إذا كان معناه صحيح ما فيه إشكال.

 طالب: .............. 
أو يذكر السامع مبا يناسب احلال ما فيه أدىن  على كل حال إذا كان خيشى الوفاة وأنشد شعرًا يذكره

إشكال وحدثين مالك أو حدثين عن مالك عن نعيم بن عبد هللا اجملمر عن أيب هريرة أنه قال قال رسول هللا 
 يعين على ِسككها ومداخلها، نعم. «على أنقاب املدينة مالئكة» -صلى هللا عليه وسلم-

 طالب: .............. 
ريزي جبلي هذا لكن حبيث ال يقدَّم على ما جاء به الشرع يعين بعض الناس حبه لوطنه ما فيه إشكال غ

جيعله أفضل من األماكن املقدسة نقول ال اي أخي حبه لوطنه جيعله ال خيرجه منه إىل ما أوجب هللا عز وجل 
 وز.حبه لوطنه جيعله حيمل احلقد والبغض لبعض املسلمني الذين ليسوا من وطنه هذا كله ما جي

 طالب: .............. 
 ال ال ما فيه إشكال هذا غريزي.

 طالب: .............. 



ال ال بالد بالد احلرب جتب عليه اهلجرة جتب عليه اهلجرة لكن لو متىن أن يسلم أهل هذه البالد ما يذم، 
 نعم.

 طالب: أقول أهله وقبيلته يتمىن أن يسلموا.
ل حب من أحسن وحب الولد وحب القريب وما أشبه ذلك أمور ما فيه إشكال هذا املسألة غريزية مث

مفطور عليها اإلنسان لكن العربة يف احلب الشرعي احلب االختياري إذا قدم هذا احلب على مراد هللا جل 
يعين سككها  «على أنقاب املدينة»ال شك أنه مذموم  -عليه الصالة والسالم-وعال وعلى مراد رسوله 

من سكن املدينة  «يدخلها الطاعون وال الدجال ال يدخلها الطاعون وال الدجال مالئكة ال»ومداخلها 
هلذه العلة ألنه ال يدخلها الطاعون ال شك أنه مقصد ال يؤثر يف النية ملاذا؟ ألنه لو كان مؤثرًا ما نص عليه 

ومضاعفة للصلوات لكن من هاجر إىل املدينة ملا فيها أو ما ورد فيها من فضل وأجر يف الصرب على ألوائها 
يف مسجدها ال شك أن أجره عظيم وإن شاركه شيء من هذا فإنه ال يؤثر حينئٍذ وال الدجال لكن من يف 
قلبه مرض أو فيه نفاق ترجف املدينة رجفات حىت خيرج من يف قلبه شيء من ذلك حىت يصل إىل الدجال 

 نعم. وخيرج إليه واملدينة تنفي خبثها كما يف جاء يف احلديث الصحيح،
 أحسن هللا إليك.

ابب ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة وحدثين وحدثين عن مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع 
أن قال  -صلى هللا عليه وسلم-عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يقول كان من آخر ما تكلم به رسول هللا 

وحدثين عن مالك  «ئهم مساجد ال يبقنَي دينان أبرض العربقاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيا»
قال مالك  «ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن شهاب أن رسول هللا 

قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه حىت أاته الثلج واليقني أن رسول 
فأجلى يهود خيرب قال مالك وقد أجلى  «ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب»قال  -لمصلى هللا عليه وس-هللا 

عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه يهود جنران وفدك فأما يهود خيرب فخرجوا منها ليس هلم من الثمر وال 
 صلى هللا عليه-ونصف األرض ألن رسول هللا  رمن األرض شيء وأما يهود فدك فكان هلم نصف الثم

كان صاحلهم على نصف الثمر ونصف األرض فأقام هلم عمر نصف الثمر ونصف األرض قيمة   -وسلم
 قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب مث أعطاهم القيمة وأجالهم منها.

-يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة إجالء اليهود من املدينة ألن النيب 
أبقاهم يف خيرب يف أطراف املدينة حىت ينظر يف حكمهم وعاَملهم على خيرب بشطر  -الصالة والسالمعليه 

حيث قرر إجالءهم  -عليه الصالة والسالم-ما خيرج منها وأبقاهم حىت أييت احلكم النهائي يف آخر حياته 
-لعرب وكانت هذه وصيته من بالد العرب ومن جزيرة العرب حبيث ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب وبالد ا



يف مرض موته ونف ذ عمر رضي هللا تعاىل عنه هذه الوصية فأجالهم أجالهم من  -عليه الصالة والسالم
خيرب وفدك وجنران مما يدل على أن املراد جبزيرة العرب هو املعىن األعم الذي يشمل القطر احملدود ابلبحار 

لعلم يرى أن املراد احلجاز فقط وبعضهم يضم إليها من اجلهات هذه جزيرة العرب وإن كان بعض أهل ا
اليمامة على كل حال اخلالف موجود يف كالم أهل العلم لكن املتبادر أن جزيرة العرب تشمل ما حتده 
البحار من اجلهات الثالث إىل أطراف الشام وحدثين عن مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن 

وال شك أن هذا مرسل وهو  -صلى هللا عليه وسلم-ر ما تكلم به رسول هللا عبد العزيز يقول كان من آخ
صلى -موصول يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها كان من آخر ما تكلم به رسول هللا 

 قاتلهم وتطلق املقاتلة هنا إبزاء اللعن ولذا جاء يف «قاتل هللا اليهود والنصارى»أن قال:  -هللا عليه وسلم
لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور »أو  «لعنة هللا على اليهود والنصارى»بعض الطرق وبعض األحاديث 

ومقابلة اجلمع ابجلمع اليهود والنصارى وقبور وأنبياء تقتضي  «أنبيائهم مساجد اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
م مساجد قاتل النصارى اختذوا قبور أنبيائهم القسمة أفراد يعين أن قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائه

مساجد واملعروف أن النصارى ليس هلم نيب إال عيسى عليه السالم فقط ومع ذلك عيسى رفع وليس له قرب 
على وجه األرض فيكون املراد اجملموع اليهود والنصارى قاتلهم هللا اختذوا قبور أنبيائهم ألن أنبياء اليهود 

ة عيسى عليه السالم متممة لداينة موسى فأنبياء اليهود أنبياء للنصارى وبعض بعض أنبياء للنصارى وداين
فيكون األنبياء ابلنسبة لليهود  «قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد»الرواايت 

 املسجد عند هذه القبور والصاحلني ابلنسبة للنصارى واختاذ القرب مسجد مبزاولة العبادات اليت إمنا تشرع يف
فاختاذ القبور مساجد ال شك أنه جير إىل تعظيم هؤالء املقبورين وحترمي العبادات يف القبور أو يف املقابر ليس 
لنجاستها كما يقول بعضهم بعض أهل العلم يرى أهنا إمنا متنع الصالة يف املقربة لنجاستها ويفرقون بني 

املقربة اليت فرش  عليها فرش أو طُيِ نت بطني طاهر كل هذا ال قيمة له ألن املقربة املنبوشة وغري املنبوشة و 
املقربة األصل الطهارة واملقبورون إن كانوا مسلمني فاملسلم ال ينجس حًيا وال ميًتا وكذلك عموم اآلدمي ال 
ن ينجس ابملوت فإذا كانت منبوشة واختلطت بدماء األموات وصديدهم وكذا يتجه لكن ليس النهي م

أجل النجاسة احلسية وإمنا هو لنجاسة الشرك املعنوية فاملنع من مزاولة هذه العبادات وتشبيهها ابلقبور إمنا 
هو لسد الذريعة املوصلة للشرك وكم من شخص تساهل يف هذا األمر مث جره ذلك إىل الشرك األكرب فعبد 

ديد أنه لشخص له عناية ابلسنة لكن القبور وعبد املقبور دون هللا جل وعال ويوجد كتاب مع األسف الش
العلم إن مل يصحبه التوفيق ال ينفع صاحبه وإذا مل يصحبه التحقيق فإنه يكون واباًل على صاحبه أمحد بن 
الصديق الغماري له كتاب امسه إحياء املقبور يف مشروعية بناء املشاهد والقباب على القبور ويف مقدمته ذكر 

ء على القبور مشاهد وقباب وأضرحة مرتفعة كما كما أمجع عليه املسلمون من تساؤاًل فقال هل يشرع البنا



سلف األمة وأئمتها إىل يومنا هذا أو ال تشرع بل تعد بدعة حمرمة كما يقوله وصفه أبوصاف قبيحة ويقصد 
ور خيار بذلك اإلمام اجملدد رمحه هللا تعاىل وقال إنه تعد ى واعتدى على قبور الصحابة وقبور التابعني وقب

األمة ملا استولوا على احلرمني أما بالدهم يعين جند فباعتبار أنه ال يوجد فيها ال عامل وال صاحل وال ويل 
يستحق أن يبىن عليه فليس فيه شيء من ذلك نسأل هللا السالمة والعافية يعين قلب للحقائق مع أن له 

وفيه رفض بل غلو يف الرفض نسأل هللا العافية مع ومل يؤت حتقيًقا  اعناية ابلسنة لكنه مع ذلك مل يؤت زكاءً 
كونه متصو ف غال يف التصوف أيًضا هو متلبس ابلرفض الكامل نسأل هللا السالمة والعافية وقدح يف 
الصحيحني ويف البخاري ومسلم من أجل احلارث األعور فنسأل هللا السالمة والعافية هذا تصور من 

على كتب السنة لكن إذا مل يصحبها التطبيق للسنة فال إذا كانت  شخص له عناية له يد يف السنة يعلق
دراستها من أجل أن يقال أنه عامل ابلسنة أو ألنه يهوى هذا الفن أو من أجل الربكة على حد زعمهم أن  
كل هذا ال ينفع صاحبه نسأل هللا السالمة والعافية ورأيت خبطه على نسخته من كتاب تلخيص االستغاثة 

الم ابن تيمية ماسح اإلسالم كاتب الكفار وبدل رمحه هللا كاتب لعنه هللا نسأل هللا السالمة لشيخ اإلس
 والعافية.

 طالب: .................. 
 كلهم ماتوا آخرهم عبد هللا آخرهم عبد هللا.

 طالب: .................. 
ذكر مثل هذه األمور وال يعلق هذا اإلشكال أنه بعض املؤرخني يذكر مثل هذه األمور وال يعلق عليها ي

عليها يقول قرب معروف وبعضهم يقول ترايق يقول تستجاب يستجاب عنده له مشهد مشهور كل هذا ال 
بد من التعليق عليه ال بد أن يعلَّق عليه وهللا املستعان وكم ُفنت فئام من املسلمني بسبب هذه القبور وكم 

 أنه يوجد من من من من الكبار من الفقهاء ومن األصوليني ابتلي ممن ينتسب إىل العلم هبذه األمور حىت
قرب نسأل هللا السالمة والعافية ويوجد أيًضا يف جند قبل دعوة الشيخ شيء من هذا  جتده سادنوغريهم 

يوجد شيء من التعلق ابلقبور يوجد تعلق أبشجار وأحجار لكن هذه الدعوة من املباركة من اإلمام اجملدد 
ىل جعلت هذه البالد خالية من ذلك متاًما نسأل هللا جل وعال أن يدمي النعمة فإنه بتحقيق رمحه هللا تعا

 ژعلشان إيش   ٢٢النور:  ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ژالتوحيد يتحقق األمن املنشود الذي يطلبه الناس كلهم 

ق األمن فتحقيق التوحيد والقضاء على مجيع مظاهر الشرك هو الذي حيق  ٢٢النور:  ژ ژڑ    ژ ڈ   ڈ ڎ
قاتل هللا اليهود »وما عدا ذلك لن ومل حيصل األمن يف وقت من األوقات مع هذه املخالفات العقدية 

 .«والنصارى
 طالب: ... بعض دعوة طالب العلم إىل اآلاثر يف املدينة ....



هذه األمور ال شك الدعوة إىل إحياء اآلاثر والتعلق ابآلاثر أنه وسيلة إىل مثل هذه األمور وسيلة إىل مثل 
وُكتب يف الصحف قدميًا وحديثًا من يدعو إىل تعظيم اآلاثر وإحياء هذه اآلاثر وبعثها من جيد وللشيخ ابن 
ابز رمحه هللا تعاىل رد مجيل على من كتب يف هذا املوضوع مساه ما هكذا تعظم اآلاثر أو ما هكذا.. على  

مثل هذه اآلاثر جتر ولذا أمر عمر رضي هللا تعاىل كل حال املسألة معروفة يعين عند أهل العلم وال شك أن 
عنه بقطع الشجرة اليت حصلت حتتها البيعة والشجرة أيضا اليت يف ذي احلليفة كلها خشية أن يتعلق هبا مث 

قاتل هللا اليهود والنصارى اختذ قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان »يؤول األمر إىل أن تعبد من دون هللا 
ولذا خُيطئ بل أيمث من يستقدم عامل  «ال يبقني دينان يف أرض العرب»واحلديث متفق عليه  «أبرض العرب

غري مسلم ألنه يكون سبًبا يف اجتماع أكثر من دين يف جزيرة العرب وأرض العرب مث قال وحدثين عن 
وهذا  « لعربال جيتمع دينان يف جزيرة ا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-مالك عن ابن شهاب أن رسول هللا 

 كسابقه واملراد ابجلزيرة ما حتفه البحار من اجلهات إىل أطراف الشام، نعم.
 طالب: .................. 

نعم غالم املغرية أبو لؤلؤة اجملوسي موجود لكنه موجود على أنه رقيق على أنه رقيق يعين خيتلف وضع الرقيق 
ر يعين فتش عن حقيقة هذا اخلرب حىت أاته عن وضع احلر قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عم

-الثلج واليقني يعين اخلرب الذي ال تردد فيه حبيث اراتح له ضمريه واطمأنت نفسه بذلك أن رسول هللا 
فأجلى يهود خيرب فأجلى يهود خيرب قال  «ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب» قال: -صلى هللا عليه وسلم

ود جنران وفدك جنران بعيدة جًدا عن بالد احلجاز يف جنوب اجلزيرة مالك وقد أجلى عمر بن اخلطاب يه
فأجالهم فأما يهود خيرب فخرجوا منها ليس هلم من الثمر وال من األرض شيء ألهنم أُبقوا حىت حيكم هللا 
من دون شر  وأما يهود فدك وفدك على مسافة القصر من املدينة فكان هلم نصف الثمر ونصف األرض 

كان صاحلهم  على نصف الثمر ونصف األرض ومن العدل   -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا شر  ألن رسو 
يف اإلسالم أن يوّف هلم مبا اتهفق عليه معهم يوّف هلم مبا اتفق معهم فأقام هلم عمر نصف الثمر ونصف 

ومن  األرض قيمة قيمًة من ذهب وورِق يعين قوَّم قوَّم نصف الثمر ونصف األرض قيمة من ذهب وورِق
فضة وإبل وِحبال وأقتاب يعين الرحل الذي يوضع على الدابَّة مث أعطاهم القيمة وأجالهم منها يعين وّفَّ هلم 

 مبا اشارطوا وما اتفق معه عليهم، نعم.
 أحسن هللا إليك.

ابب جامع ما جاء يف أمر املدينة وحدثين حيىي وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا 
وحدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد  «هذا جبل حيبنا وحنبه»طلع له أحد فقال  -صلى هللا عليه وسلم-



عن عبد الرمحن بن القاسم أن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أخربه أنه زار عبد هللا بن عياش املخزومي أنه زار 
 م إن هذا الشراب حيبه عمر.عبد هللا بن عياش املخزومي فرأى عنده نبيًذا وهو بطريق مكة فقال له أسل

 الشراَب.
 أحسن هللا إليك.

إن هذا الشراَب حيبه عمر بن اخلطاب رضي هللا تعلى عنه فحمل عبد هللا بن عياش قدًحا عظيًما فجاء به 
إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فوضعه يف ديديه فقربه عمر إىل فيه مث رفع رأسه فقال عمر إن هذا 

نه مث انوله رجالً عن ميينه فلما أدبر عبد هللا انداه عمر بن اخلطاب فقال أأنت القائل لشراب طيِ ب فشرب م
ملكة خري من املدينة فقال عبد هللا فقلت هي حرم هللا وأمنه وفيها بيته فقال عمر ال أقول يف بيت هللا وال 

هللا وأمنه وفيها بيته فقال  يف حرمه شيًئا مث قال عمر أأنت القائل ملكة خري من املدينة قال فقلت هي حرم
 عمر ال أقول يف حرم هللا وال يف بيته شيًئا مث انصرف.

نعم يقول رمحه هللا تعاىل ابب جامع ما جاء يف أمر املدينة وحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
ونه احملبة من كوهنم حيب  «هذا جبل حيبنا وحنبه»طلع له أحد فقال  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 

اآلدمي متصورة ألن ألنه يعقل وفيه أيًضا العاطفة فيه املودة وفيه الرمحة وفيه مجيع ما جبل عليهم من خصال 
لكن وحيبنا أما حنبه هذا واضح وهذا من حب بعض البقاع اليت جاء الشرع مبحبتها وال يقال أن هذا تعظيم 

هلا من حيث فضل ما يقام فيها ال يقال أنه حيبه الرسول ل اثر حبيث يصرف هلا شيء من العبادة فال مزية 
عليه الصالة -إًذا الصالة أفضل من غريه ال، ال يقال كون هذا اجلبل حيبه النيب  -عليه الصالة والسالم-

أن العبادة فيه أفضل من غريه كما أنه ال يقال يف األهنار اليت قيل إهنا من أهنار اجلنة أن هلا مزية  -والسالم
ى غريها فاالغتسال فيها أفضل من غريها ألنه مل يدل الدليل على ذلك تبقى أن هلا مزية لكن التعبد فيها عل

ممنوع وابتداع يعين النيل والفرات سيحان وجيحان من أهنار اجلنة لكن هل االغتسال فيها أفضل من غريها 
ما بني بييت ومنربي روضة »الروضة  ما جاء ما يدل على ذلك فالتعبد مبثل هذا ابتداع خبالف الروضة يعين

يدل  «إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا»لو مل نقف إال على هذا قلنا مثل هذه لكن حديث  «من رايض اجلنة
هل نقول  «ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة»على أن هلا مزية على غريها وأن التعبد فيها فاضل 

ار اجلنة؟ نقول النيل والفرات ما فيه إذا مررمت أبهنار اجلنة فاغتسلوا لو كان أنه مثل النيل والفرات أهنار من أهن
وهذا فرد من أفراد أعين  «إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا»فيها ذلك قلنا نعم لكن جاء يف احلديث الصحيح 

يص  التنصيص ما بني البيت واملنرب فرد من أفراد هذا احلديث والتنصيص على حلق الذكر ال يقتضي التخص
على بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص كما أن التنصيص على الرمي ال يقتضي ختصيص القوة ابلرمي 

ال يقتضي التخصيص بل الرمي فرد من أفراد  «أال إن القوة الرمي»  ٦٠األنفال:  ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ



كان الشخص ممن يقتدى به   العام والتنصيص عليه يقتضي أن له مزية لكن ال يقتضي التخصيص نعم إذا
ورأى أن بعض الناس قد يصرفون أو يتعلقون هبذا املكان مما ال جيوز صرفه أو أداؤه يف هذا املكان أو حيدث 
يف ذلك زحام شديد حبيث يشق على الناس ألهنم رأوا الشيخ املقتدى به فالن يقصد هذه الروضة وال 

أمر خارج لكن يف الظروف العادية والطبيعية ال شك أن هلا يصلي إال فيها هذه مسألة يعود األمر فيها إىل 
وهذه روضة من رايض  «إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا»قال  -عليه الصالة والسالم-مزي ة ألن ألن النيب 

 اجلنة، نعم.
 طالب: .................... 

 تصدر إال من أهل احملبة وهو حيبنا األصل أن احملبة ال «هذا جبل حيبنا وحنبه»يقول طلع له أحد فقال 
من احليواانت فيها قوى مدركة حتب ما ينفعها وتكره ما يضرها بواسطة  العقالء من األحياءالعاقل لكن غري 

هذه القو ة املدركة الرتفاع العقل عنها الذي هو منا  التكليف وأما اجلمادات فالقدرة اإلهلية صاحلة أن 
هنا تتكلم يف كما جاء يف النصوص الصحيحة قال وحدثين عن مالك يوجد فيها مثل هذه احملبة وكما أ

الباب طويل جزاك هللا خري يعين لو أجلته فهو أفضل حدثين عن مالك عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن 
بن القاسم أن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أخربه أنه زار عبد هللا بن عياش املخزومي فرأى عنده نبيًذا النبيذ 

نبذ يعين يلقى فيه شيء من التمر أو الزبيب ليكون حلًوا مذاقه فيطيب طعمه وال يارك حىت يشتد ماء ي
ويقذف ابلزبد حىت إذا أتى عليه أكثر من يومني ال شك أنه بيتغري واليومان أيًضا يف األايم شديدة احلر  

يشربه وكان حيبه وعمر رضي هللا  يوم وليلة فقط مث -عليه الصالة والسالم-كفيلة بتغريه ولذا كان ينبذ للنيب 
تعاىل عنه حيبه فرأى عنده نبيًذا وهو بطريق مكة وقال له أسلم موىل عمر إن هذا الشراب حيبه عمر بن 
اخلطاب فحمل عبد هللا بن عياش قدًحا عظيًما يعين إانء فيه من هذا الشراب فجاء به إىل عمر بن 

رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب كان يعمل للنيب  اخلطاب فوضعه بني يديه فقربه عمر إىل فيه مث
ينبذ له الليلة أو اليوم وإذا غلب على الظن أنه تغري أو ُشك فيه جيب تركه إن هذا  -عليه الصالة والسالم-

لشراب طيب فشرب منه مث انوله رجل عن ميينه وهذه السنة أو يناَول من على اليمني ولو كان صغريًا أو  
يف هذا حيث أعطى اإلانء  -عليه الصالة والسالم-ل ممن على اليسار كما جاء عن النيب كان شأنه أق

 األعرايب وأعطى ابن عباس وعن يساره أبو بكر وعمر رضي هللا عن اجلميع، اللهم صلى على حممد.
 طالب: .................... 

عن ميينه. مث انوله رجل عن ميينه فلما أدبر عبد البداءة ابلكبري ابلكبري سواء كان ِسًنا أو قدرًا يبدأ به مث من 
هللا انداه عمر بن اخلطاب مث قال أأنت القائل ملكة خري من املدينة؟ فقال عبد هللا فقلت هي حرم هللا وأمنه 
وفيها بيته واملسألة تقدم الكالم فيها وأن مجهور أهل العلم على تفضيل مكة ومالك يفضل املدينة على 



لرب وهو من أئمة املالكية يقول بقول اجلمهور يقول أأنت القائل ملكة خري من املدينة؟ الالم مكة وابن عبد ا
الم التوكيد وكأهنا واقعة يف جواب قسم مقدر وهللا ملكة خري من املدينة وإذا قال هذا الكالم ال شك أنه 

ضاعفة مضاعفة الصالة اجته عند من يفضل مكة على املدينة متجه يعين ما يالم على هذا وإذا نظران إىل امل
مثل هذا الكالم لكن هذا الكالم هل يصلح أن يلقى على أانس منعوا من الرجوع إىل مكة لاركهم إايها هلل 
ورسوله؟ ال ما يصلح ألن هذا يغري بعضهم للرجوع إىل مكة فال يصلح أن يلقى مثل هذا الكالم وإن كان 

ول منع؛ ألن هذه العبارة ملكة خري من املدينة هذا يف أصله صحيح وإذا تضمن التفضيل تنقص املفض
يقتضي أو يشم منه رائحة التنقص للمفضول وال شك أن املفضول فاضل بنص الشرع لكن وإن كان 

ال تفضلوين على » «ال تفضلوا بني األنبياء»املفضل عليه أفضل بنص الشرع أيًضا ولذا جاء يف احلديث 
  ٨٢٨البقرة:  ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژمع أن هللا جل وعال قال  «بياءال تفضلوا بني األن» «يونس بن مىت

هو أفضلهم وأشرفهم على اإلطالق لكن إذا ت ضمن التفضيل تنقص  -عليه الصالة والسالم-والنيب 
املفضول منع وهو من هذه احليثية إذا كان يتضمن تنقص املدينة مينع وإذا كان أيًضا يؤدي إىل رجوع بعض 

ىل مكة مع أهنم ممنوعون من الرجوع إليها فإنه حينئٍذ مينع فقال عبد هللا فقلت هي حرم هللا املهاجرين إىل إ
وأمنه وفيها بيته فقال عمر ال أقول يف بيت هللا وال يف حرمه شيًئا لكن مفاد قولك إما أن يتضمن تنقص 

كناها أو يكون فيه وبني شرفها وفضلها وحث على س -عليه الصالة والسالم-املدينة وقد فضلها النيب 
إغراء لبعض من هاجر من مكة إىل الرجوع إليها مث قال عمر أأنت القائل ملكة خري من املدينة؟ قال فقلت 

يعين اكتفى هبذا هي حرم هللا وأمنه وفيها بيته فقال عمر ال أقول يف حرم هللا وال يف بيته شيًئا مث انصرف 
عليه الصالة -قد فضلها هللا جل وعال وفضلها رسوله أن يقول أن مكة مفضولة و  ألن عمر ال يستطيع

إال أنه أراد أن يبني ميزة مكة يعين نظري ذلك شخص يثين على صحيح مسلم مثاًل يثين على  -والسالم
صحيح مسلم والدرس كله على صحيح مسلم والثناء عليه ألنه من يوجد من يتنقصه ويوجد من يزهد به 

ل لكن صحيح البخاري أفضل منه عندان خرب أن صحيح البخاري من طالب العلم مث أييت شخص يقو 
أفضل منه لكن ما هو هبذا وقته ليس هذا وقته عندان جزم أبن صحيح البخاري يعين هل من يفضل 
صحيح البخاري مقتضاه أنه يفضله على القرآن؟ ما هو بصحيح أو يفضل شيًئا مقتضاه أنه يفضله على ما 

 مفهوم اللقب ومفهومومن قال بذلك فال شك أنه فهم فهًما خاطًئا من  هو أفضل منه هذا ليس بصحيح
اللقب معروف عند أهل العلم أنه ال جيوز االحتجاج به يعين إذا تكلم عن صحيح مسلم مثاًل أو سنن أيب 

 داود هل معىن هذا أنين أفضه على غريه ال ليس معىن هذا أين أُفضله على غريه، نعم.
 أحسن هللا إليك.



ما جاء يف الطاعون وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن ابب 
اخلطاب عن عبد هللا بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل عن عبد هللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أن عمر 

اد أبو عبيدة بن اجلراح بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه خرج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجن
رضي هللا تعاىل عنه وأصحابه فأخربوه أن الوابء قد وقع أبرض الشام قال ابن عباس فقال عمر بن اخلطاب 
ادع يل املهاجرين األولني فدعاهم فاستشارهم وأخربهم أن الوابء قد وقع ابلشام فاختلفوا فقال بعضهم قد 

صلى هللا عليه -معك بقية الناس وأصحاب رسول هللا خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم 
وال نرى أن تقدمهم على هذا الوابء فقال عمر ارتفعوا عين مث قال ادع يل األنصار فدعوهتم  -وسلم

فاستشارهم فسلكوا سبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم فقال ارتفعوا عين مث قال ادع يل من كان هاهنا من 
الفتح فدعوهتم فلم خيتلف عليه منهم اثنان فقالوا نرى أن ترجع ابلناس وال مشيخة قريش من مهاجرة 

 تقدمهم على هذا الوابء فنادى عمر يف الناس إين مصبِ ح على ظهر وأصبح فأصبحوا عليه.
 فأصِبحوا.

ه لو  تعاىل عنفأصِبحوا عليه فقال أبو عبيدة رضي هللا تعاىل عنه أفرارًا من قدر هللا؟! فقال عمر رضي هللا 
قاهلا اي أاب عبيدة نعم نفر من قدر إىل قدر هللا أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واداًي له  كان ولو غريك

عدواتن إحدامها خمصبة واألخرى واألخرى جدبة أليس إن رعيت املخصبة رعيتها بقدر هللا وإن رعيت 
حاجته فقال إن عندي من هذا اجلدبة رعيتها بقدر هللا فجاء عبد الرمحن بن عوف وكان غائًبا يف بعض 

إذا مسعت به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-علًما مسعت رسول هللا 
قال فحمد هللا عمُر مث انصرف وحدثين عن مالك عن حممد بن  «أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه

هللا عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه أنه مسعه املنكدر وعن سامل بن أيب النضر موىل عمر بن عبيد 
يف الطاعون فقال أسامة قال رسول  -صلى هللا عليه وسلم-يسأل أسامة بن زيد ما مسعت من رسول هللا 

الطاعون رجز أرسل على طائفة من بين إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا » -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
قال مالك قال أبو النضر ال  «وا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منهمسعتم به أبرض فال تدخل

خيرجكم إال فرارًا منه وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة أن عمر بن اخلطاب 
الرمحن بن عوف  رضي هللا تعاىل عنه خرج إىل الشام فلما وبلغه أن الوابء قد وقع يف الشام فأخربه عبد

إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ورجع عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه من َسرغ وحدثين عن  «أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه

اب رضي هللا تعاىل عنه إمنا رجع ابلناس من مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد هللا أن عمر بن اخلط



سرغ عن حديث عبد الرمحن بن عوف رضي هللا تعاىل عنه وحدثين عن مالك أنه قال بلغين أن عمر بن 
 اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه قال لبيت بركبة أحب إيل.

 بركبَة.
 أحسن هللا إليك.

 د لطول األعمار والبقاء ولشدة الوابء ابلشام.لبيت بركبَة أحب إيل من عشرة أبيات ابلشام قال مالك يري
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ما جاء يف الطاعون الطاعون مرض صفته العموم والشمول إذا نزل أصاب 
الكثري وعلى مر التاريخ جتد املؤرخني يذكرون هذه الطواعني ويسموهنا أبمسائها طاعون عمواس وطاعون 

يؤرخ هبا لشدة أثرها ويف السنني األخرية سنة الرمحة ألنه جاء يف وصف الطاعون اجلارف وطاعون كذا ألهنا 
أنه رمحة وأنه شهادة ولذا يقول أهل العلم إذا نزلت ابملسلمني انزلة غري الطاعون فإن اإلمام يقنت يف 

يد املصاب الفرائض ألن الطاعون إذا نزل ال شك أنه يكون سبًبا يف وفاة الكثري لكنه شهادة واملطعون شه
ابلطاعون يف السنني األخرية هناك سنة تسمى سنة الرمحة وهي سنة ألف وثالمثائة وسبعة وثالثني هذه 

 جاءت على هذه البالد فتويف اجلمع الغفري من أهلها بسبب هذا الوابء.
 طالب: .................... 

 إذا كثر، كيف؟
 طالب: .................... 

 رمحة.
 ............. طالب: .......

 ال ال، النص على الطاعون فقط.
 طالب: .................... 

بذل املاعون يف فضل الطاعون هذا كتاب البن حجر املقصود أنه جاء يف فضله أشياء.. نصوص وإذا جاء 
ون إىل بلد ال شك أنه يؤثر فيها أتثريًا ابلًغا وقد ميوت مجيع األسرة يف بعض األسر انتهت هبذا الطاع

وطاعون َعَمواس الواقع سنة مثان عشرة ذهب فيه مجع من الصحابة ولعله هذا الذي وقع يف عهد عمر 
رضي هللا عنه على كل حال يقول وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عبد احلميد عن عبد الرمحن بن 

ن عمر بن اخلطاب زيد بن اخلطاب عن عبد هللا بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل عن عبد هللا بن عباس أ
خرج إىل الشام حىت إذا كان ِبسرغ سرغ قرية بوادي تبوك يف أطراف الشام يعين يف احلد الفاصل بني جزيرة 
العرب والشام وهو مصروف وغري مصروف جيوز صرفه وجيوز منعه من الصرف أما املنع فلعلتني العلمية 

هند مثالً ساكن الوسط ثالثي ساكن الوسط مثل والتأنيث إذا أردان البقعة وإذا صرفناه قلنا إنه ثالثي 



وإن كان علم على مؤنث إال أنه ثالثي ساكن الوسط ليت هنًدا مصروف فمثل هذا يصرف ألنه  مصروف
خفيف نوح ولو  كانت أمساء أعجمية لكنها مصروفة ألهنا ثالثية ساكنة الوسط فيجوز الصرف والعدم 

األجناد يعين األجناد مجع جند هم الذين بعثهم عمر رضي هللا وعدم الصرف حىت إذا كان بسرغ لقي أمراء 
تعاىل عنه عام الفتوح وأمر على كل طائفة منهم أمريا هؤالء هم أمراء األجناد قال أبو عبيدة بن اجلراح 
وأصحابه فأخربوه أن الوأب ابلقصر أو الوابء ابملد مع أهنم يُفضلون القصر قد وقع ابلشام قد وقع أبرض 

فقال ابن عباس فقال عمر بن اخلطاب ادع يل املهاجرين هكذا إذا أشكل عليه شيء يدعو أهل الشام 
العلم ادع يل املهاجرين وينزهلم منازهلم ويرتبهم ترتيبهم فاملهاجرون يُبدأ هبم كما بدأ هبم الرب جل وعال يف 

املهاجرين األولني فدعاهم سورة احلشر مث يثىن ابألنصار مث يثىن يثلث مبن تبعهم إبحسان فقال ادع يل 
فاستشارهم وش رأيكم ندخل واال ما ندخل؟ فأخربهم أن الوأب وقع ابلشام فاختلفوا فقال بعضهم قد 
خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنهم يعين مهما كلفك هذا األمر أنت خرجت هلذا األمر وهذا األمر مما 

عليه صلى هللا -الناس وأصحاب رسول هللا يرضي هللا جل وعال فال ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية 
على هذا الوابء يعين إذا كانت نفسك ترخص عليك يف سبيل هللا فانظر إىل  وال نرى أن تقدمهم -وسلم

من معك فانظر إىل من معك فقال ارتفعوا عين خالص عرف رأيهم مث قال ادع يل األنصار فدعوهتم 
اختالفهم فقال ارتفعوا عين يعين بعضهم قال أقدم أنت جئت فاستشارهم فسلكوا سبيل املهاجرين اختلفوا ك

ألمر حيبه هللا جل وعال فال ترجع عنه وبعضهم قال ال اآلن معك بقية الناس فال تقحم تقحمهم يف هذا 
الوابء الذي يكون سبًبا للقضاء عليهم فقال ارتفعوا عين مث قال ادع يل من كان هاهنا من مشيخة قريش 

لفتح ممن جاء بعدهم من مهاجرة الفتح فدعوهتم منهم من يقول أهنم أسلموا قبل الفتح يعين من مسلمة ا
وهاجروا يف الفتح ومنهم من يقول أهنم هم مسلمة الفتح وهذا هو الظاهر من مهاجرة الفتح فدعوهتم فلم 

أنه انتج عن  خيتلف عليه منهم اثنان فقالوا نرى أن ترجع ابلناس وال تقدمهم على هذا الوابء وهذا ال شك
يعين إذا نظران أن يف املهاجرين ممن حيب لقاء هللا ممن قد م لدينه وضحى لدينه وكذلك األنصار فإن هؤالء 
ممن أتخر إسالمهم ال شك أهنم ليسوا يف املنزلة من منزلة املهاجرين واألنصار وال يستوي من أنفق من قبل 

ع ابلناس خبالف املهاجرين واألنصار يعين قدموا ما الفتح وقاتل ال شك هؤالء كلهم اتفقوا على أن يرج
يواجهون به املوت خبالف مسلمة الفتح ممن أتخر إسالمهم هم دوهنم يف املنزلة وتصورهم أيًضا ملثل هذه 
القضااي ال شك أهنم سيكونوا تبًعا لذلك أقل فلم خيتلف اثنان فقالوا نرى أن ترجع ابلناس وال تقدمهم على 

دى عمر يف الناس إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه يعين جعل هؤالء كالارجيح بني القولني هذا الوابء فنا
والارجيح يرجَّح ولو ابلضعيف يعين هؤالء ال يعدلون املهاجرين واألنصار لكن مادام املهاجرون واألنصار ما 

ند أهل العلم يُرجَّح اتفقوا على كلمة واحدة حنتاج إىل مرجح فرجح رضي هللا تعاىل عنه بقول هؤالء وع



ابلضعيف يرجح ابلضعيف إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال فقال أبو عبيدة أفرارًا من قدر عليه 
 ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژيعين املكتوب  عليه املوت ييب ميوت سواء دخل أو رجع هذا قدر هللا 

هذه األمة وله قدم سابقة يف اإلسالم فقال عمر لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة أاب عبيدة أمني   ٤٩يونس:  ژ ۋ
وله منزلة رفيعة وأحد العشرة املبشرين ابجلنة لو غريك اي أاب عبيدة قاهلا يعين ليت اللي تكلم هبذا الكالم 
شخص غري أيب عبيدة ألن مثل هذا الكالم ال يليق به ملاذا؟ ألهنم إن ذهبوا فذهبوا بقدر هللا وإن رجعوا 

ر من قدر إىل قدر هللا مث ضرب مثاًل حسًيا قال أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واداًي رجعوا بقدر هللا نعم نف
له عدواتن واداي له عدواتن يعين جهتني شاطئ من اجلهة اليمني وأخرى من وآخر من جهة الشمال له 

اجلِدبة  جهتان إحدامها خُمصبة واألخرى جدبة أو جِدبة أليس إن رعيت اخلِصبة رعيتها بقدر هللا وإن رعيت
رعيتها بقدر هللا وال شك أن مثل هذا ال أتثري له يعين املسألة جمرد ترجيح يف أمر ظاهر املصلحة يف أمر 
تظهر مصلحته وال يقال إن إن اإلنسان إذا فعل كذا إذا صلى ركعتني فبقدر هللا وإن تركهما فبقدر هللا ال، 

در هللا فجاء عبد الرمحن بن عوف وكان غائًبا يف ألن املصلحة ظاهرة ابلفعل وإن رعيت اجلدبة رعيتها بق
إذا »يقول  -صلى هللا عليه وسلم-بعض حاجته وقال إن عندي من هذا علما علًما مسعت رسول هللا 

نعم لو  «أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه»يعين الطاعون  «مسعت به
ج فررت من قدر هللا لكن وقع يف بلد قبل أن تقدم عليه وإبمكانك أن تنجو منه وقع يف البلد وأردت أن ختر 

فتفر من قدر هللا إىل قدر هللا قال فحمد هللا عمر مث انصرف وحدثين عن مالك عن حممد بن املنكدر وعن 
ص سامل بن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه سعد بن أيب وقا

 -صلى هللا عليه وسلم-أيًضا أحد العشرة املبشرين أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد ما مسعت من رسول هللا 
الطاعون رجز يعين عذاب أرسله هللا على » -صلى هللا عليه وسلم-يف الطاعون فقال أسامة قال رسول هللا 

هذا التعبري املناسب واألدب الالئق  يعين  أرسله هللا على طائفة من بين إسرائيل مع أن مثل «طائفة أُرسل
وإن كان كله من قدر هللا جل  «والشر ليس إليك»جَبناب الرب جل وعال أن يبىن للمفعول ملاذا؟ ألنه شر 

والطاعون   ١٠اجلن:  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ  ۈ ۆ    ۆ ژوعال لكنه يف األسلوب ويف التعبري يبىن للمجهول 
فإذا مسعتم به »يل أو على من كان قبلكم من بين إسرائيل أو من غريهم رجز أُرسل على طائفة من بين إسرائ

وهذا الذي يدل عليه كالم أيب عبيدة  «أبرض فال تدخلوا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه
لك قال أبو أفرارًا من قدر هللا فأنت إذا كنت يف  البلد الذي نزل فيه الطاعون فال تفر منه مث بعد قال ما

النضر ال خيرجكم إال فرارًا منه يعين ليس لكم غرض من اخلروج من البلد إال الفرار منه لكن من كانت له 
حاجة يف هذا البلد مث وقع فيه الطاعون فانتهت حاجته وأراد أن يرجع إىل أهله هذا مل خيرج فرارًا من 

وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن عبد هللا بن الطاعون ألنه قال أنه ال خيرجكم إال فرارًا منه مث قال 



عامر بن ربيعة أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام فلما جاء سرغ أو سرًغا على الصرف وعدمه بلغه أن 
إذا مسعتم به »قال  -صلى هللا عليه وسلم-الوأب قد وقع ابلشام فأخربه عبد الرمحن بن عوف أن رسول هللا 

فرجع عمر بن اخلطاب من سرغ يعين   «وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منهأبرض فال تقدموا عليه وإذا 
كثري من الناس يف أايم احلج ياردد يف احلج ابعتبار أن البلد الفالين يف أفريقيا أو يف شرق آسيا فيه وابء 

بوء لكن  وسوف حيج من من هذه البالد بعض الناس فال داعي أن حنج هذه السنة ألنه قد حيج إنسان مو 
كم نسبة من حيج؟ وكم واآلن االحتياطات ملثل هذه األمور معروفة فمثل هذا ال مينع من احلج مثل هذا ال 

 مينع من احلج بل ترك احلج فرار من القدر.
 طالب: .................... 

كسابقه   فرجع عمر من سرغ «وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه»كل وابء ميكن أن ينتشر كل وابء ينتشر 
وحدثين عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن عبد هللا أن عمر بن اخلطاب إمنا رجع ابلناس من سرغ عن 
حديث عبد الرمحن بن عوف يعين أصبح على ظهر وقال إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه هذا ابلنسبة 

ينتج عنه العلم القطعي وهو ملا ترجح عنده ابالجتهاد مث بعد ذلك جاء اخلرب اليقني املثلج للصدر الذين 
خرب عبد الرمحن بن عوف وحدثين عن مالك أنه قال بلغين أن عمر بن اخلطاب قال لبيت بِرُكبة أحب إيل 
من عشرة أبيات ابلشام الشام البالد املباركة الذي ابركنا حوله ومع ذلك هي بالد موبوءة كثري هبا الوابء 

ل عمر رضي هللا عنه بيت بركبة وهي قرب الطائف أو ركبة أيًضا ووقع فيها الطاعون أكثر من مرة ولذا فض  
على طريق املدينة ألنه أكثر من موضع يسمى بركبة أحب إيل أحب إيل من عشرة أبيات ابلشام ألنه ليس 
فيها وابء وال شك أن مثل هذه البالد اليت ليس فيها وابء يتمكن معها اإلنسان من عبادة هللا جل وعال 

لق من أجله أكثر من البلدان املوبوءة وإن كان الوابء يارتب عليه األجر العظيم والثواب اجلزيل وحتقيق ما خ
قال مالك يريد لطول األعمار والبقاء وطول العمر والبقاء ال يطلب لذاته وإمنا يطلب لكثرة ما يقرب إىل 

ة مدة البقاء يف هذه الدنيا هللا جل وعال من عبادات ولشدة الوابء ابلشام الذي يقتضي قصر األعمار وقل
 حبيث ال يتمكن اإلنسان من زايدة يف عمله.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب القدر –الموطأ شرح: 
 باب النهي عن القول بالقدر

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .سم

  أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
وعلى آله وصحبه  نبينا محمد ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 كتاب القدر:

 باب النهي عن القول بالقدر:
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني

 الناس أغويت الذي آدم أنت :موسى له قال ،موسى آدم فحج وموسى آدم تحاج)) :قال -هللا عليه وسلم
 ؟برسالته الناس على واصطفاه ،شيء كل علم هللا أعطاه الذي موسى أنت :آدم له فقال ؟الجنة من وأخرجتهم

 ((.؟!أخلق أن قبل علي قدر قد أمر على أفتلومني :قال ،نعم :قال
 أخبره أنه الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن أنيسة أبي بن زيد عن مالك عن يحيى وحدثني

ْذ َأَخَذ َربَُّك  :اآلية هذه عن سئل -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن الجهني يسار بن مسلم عن }َواِ 
يََّتُهْم َوَأْشَهَدهُ  ْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسَت ِبَربُِِكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِِ

 هللا رسول سمعت: -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فقال [( سورة األعراف112)] ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن{
 -تبارك وتعالى- هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو فقال ،عنها يسأل -صلى هللا عليه وسلم-

 الجنة أهل وبعمل ،للجنة هؤالء خلقت :فقال ،ذرية منه استخرجحتى  ،بيمينه ظهره مسح ثم ،آدم خلق
 :رجل فقال ((يعملون  النار أهل وبعمل ،للنار هؤالء خلقت :فقال ،ذرية منه فاستخرج ظهره مسح ثم ،يعملون 

 للجنة العبد خلق إذا هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال :قال ؟العمل يمفف هللا رسول يا
 ((الجنة ربه فيدخله الجنة أهل أعمال من عمل على يموت حتى الجنة أهل بعمل استعمله

 به.
 أحسن هللا إليك. 



ذا ))فيدخله به الجنة،  النار أهل أعمال من عمل على يموت حتى النار أهل بعمل استعمله للنار العبد خلق وا 
 ((.الناربه  فيدخله
 ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .((نبيه وسنة هللا كتاب بهما تمسكتم
 من ا  ناس أدركت :قال أنه اليماني طاوس عن مسلم بن عمرو عن سعد بن زياد عن مالك عن يحيى وحدثني
 .بقدر شيء كل :يقولون  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب

صلى هللا عليه - هللا رسول قال: يقول -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد وسمعت :طاوس قال
 ...((والكيس العجزَ  حتى بقدر شيء كل)) :-وسلم

  َ  .العجز 
 أحسن هللا إليك.

.  العجز 
 أحسن هللا إليك.

 ((.والعجز الكيس أوجز والكيس، ))حتى الع
رضي هللا تعالى - الزبير بن هللا عبد سمعت :قال أنه دينار بن عمرو عن سعد بن زياد عن مالك وحدثني

 ".والفاتن الهادي هو هللا إن: "خطبته في يقول -ماعنه
ه هللا رحم- العزيز عبد بن عمر مع أسير كنت :قال أنه مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثني
ال تابوا فإن تستتيبهم أن رأيي :فقلت ؟القدرية هؤالء في رأيك ما :فقال -تعالى  فقال ،السيف على عرضتهم وا 
 ".رأيي وذلك: "العزيز عبد بن عمر
 .رأيي وذلك: مالك قال

ما أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 كتاب القدر:

هذا الكتاب المضاف إلى القدر ال شك أنه من أهم األبواب؛ ألهمية ما يذكر فيه، وأهمية ما يذكر فيه باعتبار 
األقدام من  تزلوهو مزلة األقدام، ومضلة األفهام، وأخفاها، بل هو سر هللا في خلقه،  أغمض األبواب أنه من

ال يعلم األشياء قبل  -جل وعال-طوائف من المسلمين، وأقدموا على نفي القدر، نفوه بالكلية، وقالوا: إن هللا  قبل
، وأن ال قدر، وأن األمر أنف، يعني مستأنف، ويقابلهم طائفة غلوا في إثبات القدر، فجعلوا العبد مسلوب وجودها

ارا  كامال  مستقال ، يستقل بفعل نفسه، يقابلهم الجبرية الذين قالوا: الحرية واإلرادة، واألولون جعلوه حرا  مختارا ، اختي
إنما هي كحركات ورق الشجر في  ،وحركاته نفسه، وهو مجبور على جميع أفعالهال يتصرف في شيء من 

 مهب الريح.



في عصر  وجدوا ،القدرية الغالة في النفي هم مجوس هذه األمة، ووجودهم قديم، من أقدم أهل األهواء والبدع
الحرص على العلم، الصحابة، وجاء إلى ابن عمر كما في صحيح مسلم من يقول له: إن بناحيتنا قوم وصفهم ب

حرصا  عليه، وأنهم يقولون: ال قدر، وأن األمر أنف، فقال ابن  -يطلبونه في البراري والقفار- وأنهم يتقفرونه
وا بالقدر؛ ألن اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان، ثم حتى يؤمنب َراء عمر: أخبرهم أنني منهم براء، وهم مني 

))وأن تؤمن بالقدر خيره وشره،  اإليمان، وذكر فيه أركان اإليمانجاء أورد الحديث الذي فيه سؤال جبريل عن 
ينكر والذي  -نسأل هللا السالمة والعافية-لهم ينكرون العلم، وهذا كفر محض القدرية النفاة كان أوائ حلوه ومره((

 العلم بعد ذلك قليل، إنما ينكرون المراتب األخرى، مراتب القدر األربع هي:
 ة الذين يبالغون ويغلون في النفيهذه مراتب القدر األربع، القدري، والتقدير، العلم، هاه؟ الكتابة، المشيئة، الخلق

من الطوائف زلوا زلة أقدامهم في  وبعض الزيدية، وكثير عتزلة، وفئات من الشيعة اإلماميةمنهم الم -نفي القدر-
..؛ ألنهم ما بالظلم؛ ألنه لو أجبرهم -جل وعال-نفي القدر، وجعلوا العبد يخلق فعله، فرارا  من وصف الرب 

المسألة ال تخلو من حالين: الحال األولى: المبالغة والغلو في النفي، كما توصلوا إليه، أو الغلو  فهموا إال أن
وسلف هذه األمة، فتوسطوا بين  السنة والجماعة وأئمة اإلسالمولم يوفقوا كما وفق أهل والمبالغة باإلثبات، 

ظالم للعباد حينما يكتب عليهم ويقدر عليهم الكفر  -جل وعال-الطائفتين، قالوا: إذا أثبتنا القدر معناه أن هللا 
م يقولون: المالك له أن يتصرف في والشرك والمعاصي والجرائم، ثم يعذبهم عليها، والجبرية الذين هم في مقابله

 .ملكه كيفما شاء، يقدر عليه الكفر ويعذبه على ذلك
 ألقااااااه فاااااي الااااايم مكتوفاااااا  ثااااام قاااااال لاااااه:

 

 إياااااااااااااااك إياااااااااااااااك أن تبتاااااااااااااال بالماااااااااااااااء   
 ج

وأثبتوا  ،هذا رأي الجبرية، ووفق هللا أهل السنة والجماعة فأثبتوا القدر على ما جاء في النصوص، وأثبتوا التكليف
رادة يختارأن لل رادة مقيدة بإرادة هللا  ،له أن يختار أحد الطريقين ،عبد حرية وا  أحد النجدين، لكنها حرية مقيدة، وا 

الذين أثبتوا مع  ،مجوس هذه األمة ،فيكون القول كقول القدرية النفاة ومشيئته، ال يستقل بفعل نفسه -جل وعال-
ية الذين خالفوا المعقول والمنقول، فيرون أن حركة اإلنسان خالقا ، وال يقولون كما يقول الجبر  -جل وعال-هللا 

كحركة ورق الشجر، كيف؟ في أحد يمنع اإلنسان أن يقوم إلى الصالة؟ أليس حرا  مختارا  أن يقوم ويذهب إلى 
المسجد؟ قالوا: ال، هو مجبور على القيام، ال يستطيع أن يجلس، والذي ال يصلي هو مجبور على القعود، تعالى 

ثم يعذب من جبره على القعود بحيث لم يترك له أدنى حرية يفعل  ،أن يكون في أفعاله مثل هذا -جل وعال- هللا
بها ما طلب منه، يعني هل اإلنسان عاجز عن أن يأخذ حجرا  فيرميه إلى أي هدف؟ هل يقول بهذا عاقل؟ هل 

مفروضة؟ هذا ال ينكره إال ممسوخ اإلنسان عاجز بأن يقف على قدميه ويسير إلى المسجد ليؤدي الصالة ال
فيه  ،نفي الرمي وما رميت نفي للرمي، إذ رميت [( سورة األنفال49)] }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ َّللِاَ َرَمى{ العقل

( سورة 49)] َّللِاَ َرَمى{}َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ  قدر، إذ رميت فيه رد على الجبريةرد على القدرية النفاة، نفاة ال
هو الذي أصاب،  -جل وعال-حذفت الحجر أو التراب ولكن هللا  يعني وما أصبت، اإلصابة من هللا، إذ [األنفال

جل -يعني اإلنسان له أن يأخذ الحجر ويرمي به الطير، وهذا هو المثبت، لكن اإلصابة هي التي إلى هللا 
فالذي يسر له هذه اإلصابة هو هللا  ،يصيب، وبعض الناس يصيبمن شخص يرمي وال م ، ولذا تجدون ك-وعال
، فهذا الباب أعني باب القدر مزلة قدم، واحتار فيه كثير ممن وصف بأنه من األذكياء، لكنه -جل وعال-



وكالم سيد األنام، الذي ال  ،استرسل وراء األوهام، وقادته ما يدعيه من األفهام غير معتمد على نص الكتاب
ثم يبدأ بمقدمات توصله إلى نتائج باطلة،  ،اده بيد النص هذا يضل بال شك، يسترسل في وراء الذهنيجعل قي

}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة   ى الصراط المستقيم، الصراط الوسطلكن من جعل خطامه وزمامه بالكتاب والسنة قاداه إل
 .[( سورة البقرة415)] َوَسط ا{

ذا الباب أبواب الدين بين أهل الغلو، أهل اإلفراط، وأهل التفريط، وأهل السنة في هوأهل السنة وسط في جميع 
وبين الجبرية، يعني لو قرأنا في تفسير الزمخشري وجدناه على رأي القدرية النفاة، معتزلي  وسط بين القدرية النفاة

ويتركون بعضا ، أو  هو، والرازي على العكس جبري، فهذا شأن أهل األهواء، ينظرون إلى بعض النصوص
يضربون بعض النصوص ببعض، ويسعون إلى إبطالها، وأما أهل السنة فينظرون إلى النصوص بالعينين 
كلتيهما، قد يجد نافي القدر بعض النصوص، ويجد الغالي في إثباته بعض النصوص، فإذا ضرب بعضها 

ألنه يحتار، كما  -هللا السالمة والعافية نسأل-ببعض فإما أن يكون هذا أو ذاك، أو ينسلخ من الدين بالكلية، 
 قال:

 كاااااااااام عااااااااااالم عااااااااااالم أعياااااااااات مذاهبااااااااااه
 هااااااااذا الاااااااااذي جعاااااااال األفهاااااااااام حاااااااااائرة

  ج

 وجاهااااااااااااال جاهااااااااااااال تلقااااااااااااااه مرزوقاااااااااااااا 
 وصاااااااااااير العاااااااااااالم النحريااااااااااار زناااااااااااديقا  

 

 ألنه ما اعتمد على الكتاب والسنة، وأهل العلم ينهون طالب العلم من االسترسال في مثل هذا ؟لماذا صار زنديق
الباب؛ ألنه في كثير من مباحثه ال بد أن ترضى وتسلم، وقدم اإلسالم ال تثبت إلى على قنطرة التسليم، هناك 
كتاب عظيم في هذا الباب البن القيم اسمه: )شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ال يصلح 

 -رحمه هللا-ن، إنما يقرأه المنتهي، وعقد ابن القيم لطبقات المتعلمين األولى والثانية، المبتدئين والمتوسطي
 .كعادته -هللا عليه رحمة-مناظرات في هذا الباب، وأفاد وأجاد 

المقصود أن على المسلم أن ينظر إلى النصوص كلها وأن يتوسط في هذا الباب، كما هو منهج ومذهب سلف 
 هذه األمة وأئمتها. 

 باب النهي عن القول بالقدر: 
ن القول بالقدر مبالغة في النفي أو في اإلثبات، أو االحتجاج به على ارتكاب ما حرم هللا ونهى عنه، النهي ع

زالت قائمة وباقية إلى يومنا  ، وهذه حجة مايقولون: لو شاء هللا ما أشركنا كما هو عادة المشركين، المشركون 
دره هللا علي، واالحتجاج بالقدر ال يجوز على هذا، إذا ليم اإلنسان على فعل ما ال ينبغي فعله قال: هذا أمر ق

المعايب؛ ألن المعايب ترتكبها أنت وأنت مختار، نعم لن تخرج عما قدر هللا لك، لكنك أنت المختار الرتكاب 
أنا مكتوب علي أني ال أصلي؟ وما يدريك  :هذه المعايب، يعني هل يستطيع أن يقول اإلنسان الذي ال يصلي

ما تصلي؟ هل اطلعت على الغيب؟ هل يستطيع أن يقول: أنا ال أستطيع الذهاب إلى أنه مكتوب عليك أنك 
المسجد؛ ألن هللا كتب علي أال أصلي؟ نقول: تستطيع، لو تضرب بسوط ذهبت إلى المسجد، والذي يستدل 

، يعني بالقدر على فعل المعائب ال يستطيع أو ال يمكن أن يستدل بالقدر على معايب اآلخرين تجاهه، ما يمكن
لو ضربه إنسان واحتج هذا اإلنسان الضارب بأن هذا أمر مقدر، أمر مقدر عليك، يرضى؟ ما يمكن أن يرضى، 



لكنه يبرر لنفسه ارتكاب المحرمات بهذه الحجة وال يرضاها من غيره له، إذا كنت ال ترضى أن تضرب ويحتج 
 وهللا المستعان. !بالقدر على أنك ضربت فكيف ترضى أن تتعامل مع ربك بهذه الحجة؟

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"
أولي العزم من الرسل، ومن من  ،آدم أبو البشر، وموسى بن عمران نبي بني إسرائيل "((وموسى آدم تحاج))

واألصل في الرواية أن تكون هذه بعد المحاجة، هذه النتيجة، أو (( موسى آدم فحج ))تحاج آدم وموسى أفضلهم
أنت  ؟((الجنة من وأخرجتهم الناس أغويت الذي آدم أنت :موسى له قال)) يكون هذا إجمال تفصيله في قوله:

له، وتهوين آدم الذي أغويت الناس بأكلك من الشجرة طلبا  للخلد فيها، بعد تسويل الشيطان، وتزيين الشيطان 
 أو للخلود فعوقب بالحرمان. عصية طلبا  للخلدهذه المبالشيطان له 

خلقك هللا  ،))أنت آدم أبو البشروفي الحديث الصحيح:  ؟((الجنة من وأخرجتهم الناس أغويت الذي آدم أنت))
عليه -آدم  ال شك أن هذا الذنب من وأسجد لك مالئكته، ثم تخرج الناس من الجنة تأكل من الشجرة(( ،بيده

أنه معصية وذنب، استحق عليه هذه العقوبة،  هللا عليه ويجتبيه ويهديه، ويوفقه للتوبة،قبل أن يتوب  -السالم
 ولو كان قبل التوبة، وقبل االجتباء، وقبل االصطفاء، لما جاز آلدم أن يحتج بما احتج به.

 علم هللا أعطاه الذي موسى أنت :آدم له الفق ؟الجنة من وأخرجتهم الناس أغويت الذي آدم أنت ))قال له موسى
))أن الخضر  :وفي الحديث الصحيح ))أنت موسى الذي أعطاه علم كل شيء((قال أجاب آدم:  ((؟شيء كل

 ؟كيف يقول هنا: أعطاه علم كل شيء قال له: ما علمي وما علمك إلى كما نقص هذا العصفور من البحر((
 ن لكل شيء.يعني أعطاه التوراة الذي فيها التبيا

 طالب: وكتبنا له.
 ؟نعم

 طالب: كتبنا له.
: قال اسمعوا إلى حجة آدم، ((نعم :قال ؟برسالته الناس على واصطفاه))الذي أعطاه علم كل شيء 

يعني االحتجاج بالقدر على المعائب ال يجوز، وهو طريقة  ((؟!أخلق أن قبل علي قدر قد أمر على أفتلومني))
يبرر لنفسه ارتكاب المحظورات، يقول: هذا أمر مكتوب علي، لكن إن قال ذلك قبل المشركين، طريقة كل من 

ن قال ذلك بعد التوب ون هذه المعصية مصيبة بحيث تك ة بشروطها، وندمه على ما بدر منهالتوبة رد عليه، وا 
 للتوبة، واجتباه وأخرج من الجنة، وتاب من ذنبه، ووفقه هللا ،وليست معيبة، آدم لما أكل من الشجرة بالنسبة له

ال معيبة؟ مصيبة؛ ألن األثر بقي، والذنب محته التوبة، التوبة تهدم الذنب، تهدم ما  بعد ذلك، صارت مصيبة وا 
كان قبلها، وتجب ما كان قبلها، فالذنب انتهى أثره، بقيت المصيبة، وهو األثر المترتب على هذا الذنب، له أن 

فصدمته سيارة، بعد أن بذل جميع األسباب أسباب السالمة، يعني  يحتج بالقدر، يعني شخص يمشي في طريقه
ثم يحصل ما  ،ن يصدم، يعني بعض الناس يمشي من غير اكتراث، ال يلتفت يمينا  وال شماال  عرض نفسه لئ ما

ألنها معيبة هذه، بسبب نفسه، ويأثم بسبب ذلك، فيصير ذنبا ، أما  ؛يحصل، يعاب عليه، وال يحتج بالقدر حينئذ
إذا فعل االحتياطات الالزمة، وتحرى واحتاط لنفسه، ثم أتاه ما لم يكن بحسبانه، اصطدم، صدم، رعاك يا فالن 



التفت يمين وشمال، لكن طلع هذا ما أدري من وين و وقدره، أشوف  شوف؟ قال: هذا أمر كتبه هللا عليما ت
أو  على قدميهسواء  كان يمشي  ،األسباببعد أن بذل جميع  ألنه مصيبة، وليست معيبة هذا يحتج بالقدر؛ ؟طلع

في سيارة، أحيانا  يكون اإلنسان في طريقه، ويمشي السرعة المحددة بل أقل أحيانا ، مما ال يؤثر على اآلخرين، 
ويمشي على ما  ،وفي طريقه وأسباب وسائل السالمة كلها قد بذلت، ثم بعد ذلك يأتيه شخص يقطع اإلشارة

مثل هذا يحتج بالقدر، لكن الثاني ما  ،يقابله في خطه المعاكس لخط السيارة األخرى يقولون طبلون السيارة، و 
يحتج بالقدر، ال يحتج بالقدر، هذا الذي قطع اإلشارة وقابل الناس، هذا ليس له أن يحتج بالقدر؛ ألن هذه معيبة 

ذا أمر مكتوب، ما لنا وليست مصيبة، بينما المصاب الذي بذل جميع االحتياطات، هذا له أن يحتج، وهللا ه
ويحتاط أكثر مما  ،مفر من المكتوب، وبعض العامة وهذا سمع يخاف خوفا  شديدا  أكثر من المطلوب شرعا  

ما جاءك إال المكتوب، قال: أنا ما أخاف إال من  ياط، ثم إذا قيل له: ترفق يا أخي،ينبغي بذله من أسباب االحت
ال ما هو بصحيح؟ هو ما جاي إال جاي، بالمكتوب، اللي ما هو مكتوب ما هو  هذا الكالم بحد ذاته صحيح وا 

 ، نعم؟المكتوب، صحيح، واللي ما هو بمكتوب ما هو بحاصل، لكن أيضا  يالم على مقدماته قبل
 طالب:...... 

أصل المقدمات فيها اإلساءة، االحتياط واالحتراز الشديد، وكونه ال ينام، يعني يأوي إلى الفراش بعد صالة 
شاء، ويؤذن الفجر وهو يتقلب في فراشه؛ ألن بعض األوالد ما بعد جاء، خائف عليهم، طيب خائف عليهم، الع

ابذل من األسباب الممكنة اللي يمكن أن تعدل طريقتهم فيها، أما أن تجلس في فراشك، وتقول: أنا خائف عليهم، 
أو  أما األسباب التي هي مجرد أماني، وخائف من المكتوب، أبذل أسباب نافعة، إذا كنت خائف عليهم بالفعل،

 هذه ما تجدي، فال شك أن مثل هذا يالم. حسرات فقط
والوسائل باطلة، مثل واحد يقول: ويش اللي مأل المقابر  عني النتيجة صحيحة، لكن المقدماتكالمه في الجملة ي

، لكن -جل وعال-أقدار من هللا كلها بآجال، وب ؟ هذا الكالم في غايته ونهايته كل هذه األمورنعم ؟إال القدر
، وحينما -جل وعال-وسائل هذه النتائج هي التي يالم عليها اإلنسان، يالم اإلنسان على فعله ال على فعل هللا 

واحتياطات غير شرعية، نعم، وسائل يناقش عن ما يبذله من أسباب واحتياطات أكثر من المطلوب شرعا ، أو 
 .-جل وعال- يالم على فعله هو، ال على فعل هللا

تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أالكافر إذا قال:  ))أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟!((
يعني هل ألبي لهب أو ألبي طالب أن يحتج بمثل هذا الكالم، أو من في حكمهما؟ ال، أوال : ما الذي  ؟أخلق

ما الذي منعك وقد ركب فيك الحرية واالختيار؟ يعني أبو  األمر الثاني: ؟يدريك أنه كتب عليك أن تموت كافرا  
ال ما يستطيع؟ يستطيع؛ ألنه يتكلم بما  طالب ال يستطيع أن يقول: ال إله إال هللا حينما طلبت منه؟ يستطيع وا 

وقدره، يعني مع هذه الحرية، وهذا  -جل وعال-شاء مختار حر، لكن ال يمكن أن يكون إال ما أراده هللا 
إذا تأمله بعين التحري واالتباع ال شك أنه  ، لكن اإلنساناألنظار ر، وال شك أن هذا الباب من مضايقاالختيا

 .يلوح له مثل الشمس
بعض أهل العلم يقول: إن آدم حج موسى لسوء أدبه مع أبيه؛ ألن األصل أن االبن يتأدب مع أبيه، يعني قال 

ال غير صحيح؟ غير صحيح،  ؟له: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة لكن هذا الكالم صحيح وا 



ومدارها على أن  الكثيرة بهذا، لكن محور المسألة نعم على االبن أن يتأدب مع أبيه، وجاءت النصوص
قال: أتلومني على أمر  -عليه السالم-االحتجاج بالقدر إنما هو على المعائب ال على المصائب، فلو أن آدم 

قاله قبل التوبة؟ قلنا: نعم، هذا احتجاج بالقدر وال يجوز، قاله بعد التوبة وبعد االجتباء  قدره علي قبل أن أخلق
نعم يحتج بالقدر، أظن هذا في غاية  ،وبعد االصطفاء، وبقيت اآلثار التي هي بالنسبة إليه وأوالده مصيبة

 الظهور.
 أنه الخطاب بن زيد بن رحمنال عبد بن الحميد عبد عن أنيسة أبي بن زيد عن مالك عن يحيى وحدثني"

ْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن : اآلية هذه عن سئل الخطاب بن عمر أن الجهني يسار بن مسلم عن أخبره }َواِ 
يََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسَت ِبَربُِِكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا يَ  ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا ُظُهوِرِهْم ُذرِِ

 ،عنها يسأل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: الخطاب بن عمر فقال [( سورة األعراف112)] َغاِفِليَن{
حتى  ،بيمينه ظهره مسح ثم ،آدم خلق -تبارك وتعالى- هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال

 ،ذرية منه فاستخرج ظهره مسح ثم ،يعملون  الجنة أهل وبعمل ،للجنة هؤالء خلقت :قالف ،ذرية منه استخرج
 ."((يعملون  النار أهل وبعمل ،للنار هؤالء خلقت :فقال

ال  ، والكالم فيه مثل الكالم في القدر، مكتوب على زيد من اختيار؟ هذا موافق للقدر السابقفي هذا جبر وا 
فالن أنه يموت مسلم، لكنه غير مجبور على هذا، وبين له، وأوجب عليه  الناس أنه يموت كافر، مكتوب على

، ولم -نسأل هللا السالمة والعافية-التكاليف، ومنع من المحرمات، واختار الطريق المعوج الذي يوصل إلى النار 
 يختر الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة.

وقال:  ،النتائج معروفة، يعني لو دخل األستاذ القاعة يعني ما دامت "؟العمل ففيم هللا رسول يا :رجل فقال"
وبينهما ممر، قال: هؤالء ناجحين، كلهم ناجحون، وهؤالء  قاعة مقسومة إلى قسمين، قسم يمين وقسم شمالال

 خالص تعرف أن هؤالء ناجحين، وهؤالء راسبين ليش ؟كلهم راسبون، وترى عندكم بكرة اختار، ويش لون اختبار
حنا إ ؟لماذا نذاكر ؟ب ففيما العملاا بالنسبة للبشر اللي عقولهم ما تحتمل، نعم، هذا يمكن أن يجهذ ؟االختبار

 راسبين، وهؤالء ناجحين، خالص ما نحتاج مذاكرة، أعطنا النتائج وانتهينا.
هللا  صلى- هللا رسول فقالففيم العمل؟ قال:  ،نعم -جل وعال-دامت النتائج معروفة عند هللا  ففيما العمل؟ ما

 أهل أعمال من عمل على يموت حتى الجنة أهل بعمل استعمله للجنة العبد خلق إذا هللا إن)) :-عليه وسلم
يعني هل هذا مجرد من شيء يبذله هذا الشخص؟ أو مصحوب بما يبذله هذا الشخص  ((الجنةبه  فيدخله الجنة

ال  ما منه شيء؟ ال بد أن يكون منه شيء من مما يؤديه إلى مثل هذا التوفيق؟ يعني هل المخلوق منه شيء وا 
 يكون سببا  لهذا التوفيق.

ذا))  ((الناربه  فيدخله النار أهل أعمال من عمل على يموت حتى النار أهل بعمل استعمله للنار العبد خلق وا 
وأنه ليس  ؟يعني حينما يزني الزاني، أو يسرق السارق هل هو مرتاح راحة تامة يدل أن ذمته بريئة من هذا العمل

وأنه جاءها مختار، وميله القلبي إلى هذه  ؟أو يحس من نفسه بالخطيئة ،له أي دور وال دخل في هذه الجريمة
 ،كل إنسان يجد هذا من نفسه، الذي ذهب إلى المسجد، وتقدم إلى المسجد ؟الجريمة مما يكون سببا  في عذابه

ا ال شك أنه يجد في هذا ما يجد من اللذة والنعيم، وهو وصلى ما كتب له، وقرب من اإلمام، واستمع لقراءته، هذ



هو الموفق، له أن يفعل هذا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن مع ذلك العبد  -جل وعال-الفاعل لهذا األمر، وهللا 
ن كانت هذه النتائج معلومة ومحسومة إال أن له دورا  كبيرا  في هذه النتائج، إذا بذل أسباب دخول الجنة دخل ها وا 

ذا بذل أسباب دخول النار دخلها، وتبقى أن المسألة يعني كثير من الناس ال يستطيع استيعابها؛  بإذن هللا، وا 
ألنها من المضايق، فمثل هذا يقول: رضينا وسلمنا وآمنا، ال يسترسل وراء الذهن؛ ألنه قد يصل به األمر إلى 

اردة في هذا الباب ال شك أنه تلوح له هذه ما وصل بأولئك، لكن من تأملها، وبعد أن عرف النصوص الو 
 القضايا مثل الشمس.

نقال  عن ابن عبد البر يقول في المسألة  ،وأشار إلى هذا الباب من الموطأ ،القرطبي ذكر في مسألة الفطرة
ا ِفْطَرَة َّللاَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها{الثانية:  يِن َحِنيف   عن الصحيح في :الثانية" [( سورة الروم56)] }َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِِ

 على)) :رواية في ((الفطرة على يولد إال مولود من ما)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال هريرة أبي
 ثم (؟(جدعاء من فيها تحسون  هل ،جمعاء بهيمة البهيمة تنتج كما ويمجسانه وينصرانه يهودانه أبواهف ،الملة هذه
 فيو  [( سورة الروم56)] }ِفْطَرَة َّللاَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَِّ{ شئتم إن اقرءوا: هريرة أبو يقول
 كانوا بما أعلم هللا)): قال ؟صغيرا   يموت من أفرأيت هللا، رسول يا: قالوا ((تجدعونها أنتم تكونوا حتى)): رواية

 .مسلم لفظهذا  ((عاملين
 أبو قاله سالم،اإل منها متعددة، أقوال على والسنة الكتاب في المذكورة الفطرة معنى في العلماء اختلف :الثالثة
؛ ألنه ما قال باآلية واحتجوا التأويل، أهل من السلف عامة عند المعروف وهو: قالوا وغيرهما، شهاب وابن هريرة

صل، ثم أهله من شياطين اإلنس والجن يجتالونه عن هذا في الحديث أو يسلمانه، فدل على أن اإلسالم هو األ
- هللا رسول أن المجاشعي حمار بن عياض بحديث ذلك وعضدوا هريرة، أبي وحديث األصل، واحتجوا باآلية،

 حنفاء وبنيه آدم خلق هللا أن ؟كتابه في هللا حدثني بما أحدثكم أال)): يوما   للناس قال -صلى هللا عليه وسلم
المزارع يزرع األرض  ((وحراما   حالال   هللا أعطاهم مما فجعلوا ،فيه حرام ال حالال   المال أعطاهمو  مسلمين،

باألسباب الشرعية والثمار تطلع ال شبهة فيها وال شية فيها، ثم بعد ذلك إذا حمل هذه الثمرة باع الصاع 
ى مثل هذا التصرف؟ الحرام، ومن الذي أرغمه عل بصاعين، األصل حالل، لكن تصرفه هذا جعل فيه

 الحديث. ...((وحراما   حالال   هللا أعطاهم مما فجعلوا ،فيه حرام ال حالال   المال وأعطاهم))
 خلق الطفل أن: الحديث معنى فيكون  التأويل هذا وعلى ((الفطرة من خمس)): -صلى هللا عليه وسلم- وبقوله
 أن قبل ماتوا إذا وأنهم صلبه، من أخرجهم حين آدم ذرية على هللا أخذه الذي الميثاق على الكفر من سليما  
 يعني على الميثاق.، كفار أوالد أو كانوا مسلمين أوالد الجنة، في يدركوا
 للحياة ابتدأهم أنه من خلقه عليه هللا فطر ما على أي عليها، هللا ابتدأهم التي البداءة هي الفطرة: آخرون  وقال

لى والشقاء، والسعادة والموت : والفاطر، البداءة العرب كالم في والفطرة: قال، البلوغ عند إليه ون يصير  ما وا 
 أعرابيان أتى حتى ؟رضواأل السموات فاطر ما أدري  أكن لم: قال أنه عباس ابن عن روي  بما واحتجوا المبتدئ،
 هذا إلى يذهب حنبل بن أحمد كان: المروزي  قال، ابتدأتها أي فطرتها، أنا: أحدهما فقال بئر، في يختصمان

 من فيه القدر باب في وذكر ،موطئه في مالك رسمه ما: له التمهيد كتاب في عمر أبو قال، تركه ثم القول



 وهللا ،هذا نحو ذلك في مذهبه أن على يدل ،، يعني ابتداء الخلقهذا نحو ذلك في مذهبه أن على يدل اآلثار
 .أعلم

يقول: يدل  م مسح ظهره، فقال: خلقت هؤالء للنار(())فمسح ظهره، ثم قال: خلقت هؤالء للجنة ثيعني الحديث: 
 وهللا أعلم. ،هذا نحو ذلك في مذهبه أن على يدلعلى هذا، 

اَلَلُة{: تعالى هللا قول في القرظي كعب عن روي  ما به احتجوا ومما ا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ ا َهَدى َوَفِريق  ( 56)] }َفِريق 
ن ،الضاللة إلى صيره للضاللة هخلق هللا ابتدأ من: قال [سورة األعراف  خلقه ابتدأ ومن الهدى، بأعمال عمل وا 

ن ،الهدى إلى صيره الهدى على  بأعمال وعمل ،الضاللة على إبليس خلق هللا ابتدأ الضاللة، بأعمال عمل وا 
 من جاءو ثم قال: ، الكافرين من وكان: قال خلقه، عليه ابتدأ ما إلىتعالى  هللا رده ثم المالئكة، مع السعادة
 نصاراأل من غالم جنازة إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول دعي: قالت -ارضي هللا عنه- عائشة حديث
 يا ذلك غير أو)): قال! يدركه ولم السوء يعمل لم الجنة، عصافير من عصفور لهذا طوبى هللا، رسول يا: فقلت

 أصالب في وهم لها خلقهم أهال   للنار وخلق ئهم،آبا أصالب في وهم لها خلقهم أهال للجنة خلق هللا إن! عائشة
 .نالسن في هماج ابن خرجه ((آبائهم

 السعادة سابقة هي قال من: -يعني القرطبي– العباس أبو شيخنا قال، إلى أن قال: ...أقول: في كالم طويل
 [( سورة الروم56)] يَل ِلَخْلِق َّللاَِّ{}اَل َتْبدِ : قال تعالى هللا ؛ ألنالقرآن في المذكورة بالفطرة يليق إنما فهذا والشقاوة

: والنظر الفقه أهل من طائفة وقالت، وتغير تبدل بأنها الحديث بقية في أخبر قد؛ ألنه فال الحديث في وأما
 ربه بها يعرف خلقة على يولد مولود كل: قال فكأنه بربه، المعرفة في المولود عليها خلق التي الخلقة هي الفطرة

 ...المعرفة مبلغ بلغ إذا
بما ال تجده في غيره،  ،واستيعاب لألقوال ،في كالم كثير، وتفصيل في هذه المسألة -رحمه هللا-أطال القرطبي 

ال قراءته طيبة، ولو رجع إليه اإلخوان وتأمل ا ما فيه أفادوا، ال سيما وهو قد و وأخشى أن يأخذ جميع الوقت، وا 
 ؟اط بين ما ذكره، وبين ما عندنا، نعمأحال إلى ما في هذا الكتاب، يعني فيه ارتب

يََّتُهْم{طالب: في وقوله:  ْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِِ من الذي يتذكر هذا  [( سورة األعراف112)] }َواِ 
 الميثاق؟

، كالم طويل، لو بعضهم قال: مما يحتج به على أن هذا مجرد الخلقة نعم أنه ما في أحد يذكر هذا الميثاق، نعم
 رجعت إلى التفسير وجت الكالم مفصل.

 تضلوا لن أمرين فيكم تركت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثنييقول: "
كتمأو  ))ما مسكتم((أو  ((تمسكتم ما ، -عليه الصالة والسالم- ((نبيه وسنة هللا كتاب :بهما ))ما مسَّ

 تاب والسنة كفيل وضامن للمسلم أال يزل وال يزيغ وال يحيد، وال تؤثر فيه الفتن بإذن هللا تعالى.فاالعتصام بالك
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

 مسكتم تمسكتم.



 طالب:......
كتمإيه بالتخفيف، ضبطها بالتخفيف، لكن ا ُكوَن{ ألصل فيها مسَّ  ؟نعم [( سورة األعراف496)] }َوالَِّذيَن ُيَمسَّ

 ب:......طال
 فيه الكالم الذي ذكره؟ ؟كالتمهيد اللي مع
 طالب:......

، قالها أبو عمر بن عبد البر، هذا اختيار مالك، أو كالم مالك قريب من على.. ألنه أحال ؟عن نفس الحديث
 هذا، لعله في االستذكار مثال ، في غير التمهيد.

 الثاني؟ طالب: كالم اإلمام مالك في الموطأ يشير إلى هذا الكالم
، يقول: نحو، لو قارنت يعني لو قرأت جميع ما في التفسير في الجزء الرابع عشر صفحة هذا الكالم يقول: نحو

وقارنت  ،ما في التفسيرأربعة وعشرين، ثالثة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، يعني في أوائله، قرأت 
ن طيب جزاك هللا خير، ونظرت إلى كالم ابن عبد بين هذا الباب في الموطأ، وكتبت خالصة وربطت بينهم يكو 

 البر إما في التمهيد أو االستذكار.
 طالب:......

 ؟نعم ،ال، ال
 طالب:......

صفحة  ال ال، شوف في أول الجزء الرابع عشر، مر علينا قريبا ، ما أبطينا يعني، قبل شهر، قبل شهر ترى،
ا{}َفَأِقْم َوْجَهَك  أربعة وعشرين وخمسة وعشرين يِن َحِنيف   سورة الروم. [( سورة الروم56)] ِللدِِ

-كل ما في األمر أن هللا  فهم الشخص المقابل أال يتوهم أنطالب: على وجه المناظرة واإلقناع إذا أردنا أن ن
 ...علم أعمال العباد -سبحانه وتعالى

 التي لهم فيها الحرية واالختيار.
الكتابة والمشيئة والخلق؛ ألنه لو قلنا هذا لربما  اإلشارة إليها مراتب، دون ذكر أوطالب: دون ذكر بقية ال
 ....علم -سبحانه وتعالى-وكل ما في األمر أن هللا  ،توهم أنه مجبور على هذا

وْا َلَعاُدوْا{ ؟يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن، يعني لو كان كيف يكون  -جل وعال-إذا كان هللا   }َوَلْو ُردُّ
وشركهم، لو ردوا إلى  دخلوا النار، وعذبوا بسبب كفرهم يعرف أن هؤالء إذا -جل وعال-هللا  [ألنعام( سورة ا05)]

يعلم هذا، وأنهم يشركون بطوعهم واختيارهم، ال إجبار، يعني كل  -جل وعال-الدنيا لعادوا إلى شركهم، هللا 
ه، في أحد يقول: وهللا أنا حاولت إنسان يعرف من نفسه أنه بيده أن يمسك هذا ويرميه على فالن ويفقأ عين

وعجزت؟ يعني سمعتم واحد أخذ حجر وقال: عجزت أرميه؟ ما في أحد، يقول: وهللا با أقوم للصالة، وكلما قمت 
سقطت من غير علة إال أنني مجبور على ترك الصالة؟ هذا الكالم ما هو بصحيح، يعني هذا يدركه حتى 

 األمور، هذه فطرة.األطفال، حتى األطفال يعرفون مثل هذه 
  "...سعد بن زياد عن مالك عن يحيى وحدثني": -رحمه هللا-قال 

 طالب:......



 وين؟
 طالب:......

إيه اإلمام مالك يريد أن يلفت نظر المسلم والقارئ لهذا الكتاب على وجه الخصوص أن يجعل الكتاب والسنة 
ََ أو شماال  ال بد أن  يضل، وال يمكن أن يصل إلى الصراط المستقيم من غير هما القائد، فإذا حاد عنهما يمينا 

 طريق الكتاب والسنة.
 أدركت :قال أنه اليماني طاوس عن مسلم بن عمرو عن سعد بن زياد عن مالك عن يحيى وحدثني"قال: 
}ِإنَّا يقول:  -جل وعال-وهللا  "بقدر شيء كل :يقولون  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من ناسا  
 .[( سورة القمر17)] َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{ ُكلَّ 
 "((بقدر شيء كل)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول عمر بن هللا عبد وسمعت :طاوس قال"

هل  شك ((والعجز الكيس)) أو ))حتى العجز والكيس(( لقرآن، والتمثيل له ببعض األفراديعني موافق لما في ا
الكيس الحزم، الحزم هو الكيس، والعجز والتفريط ضده، يعني كون اإلنسان إذا أمر ؟ م الكيسقدم العجز أو قد

أو رأى إلى عمل هو بحاجة إليه مما ينفعه في دينه أو  ،فاستجاب بسرعة هذا كيس، إذا أمر ثم تراخى وتردد
ذا تراخى حتى يفوت هذا عجز، وكل هذا بقدر هللا  .-جل وعال- دنياه بادر إلى فعله هذا كيس، وا 

 في يقول الزبير بن هللا عبد سمعت :قال أنه دينار بن عمرو عن سعد بن زياد عن مالك وحدثني"قال: 
هو الذي علم هذه األمور وكتبها وقدرها على خلقه،  -جل وعال-نعم هللا  "والفاتن الهادي هو هللا إن: "خطبته

األسلوب يعني حقيقة األمر هذا هو الواقع، من فهو الهادي لمن يشاء، وهو المضل لمن يشاء، لكن من حيث 
هو الهادي وهو المضل، وهو الفاتن عن  -جل وعال-يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، فاهلل 

من هؤالء الهداة يعملون بعمل أهل الهداية، والغواة يعملون بعمل  -جل وعال-الصراط المستقيم، لكن لما علم هللا 
 أهل الغواية.

 ما :فقال العزيز عبد بن عمر مع أسير كنت :قال أنه مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثني"قال: 
كفروا بال شك القدرية: الغالة في نفي القدر ما رأيك فيهم؟ ال شك أنهم إذا نفوا العلم  ؟"القدرية هؤالء في رأيك

يعني تقام عليهم الحجة ويستتابوا، تطلب منهم  "تستتيبهم أن رأيي :فقلت"بإجماع، فهم كفار إذا نفوا العلم 
ال تابوا فإن" التوبة، وأن يرجعوا عن هذا القول فإما أن يتوبوا، ويرجعوا عن هذا  "السيف على عرضتهم وا 

ال يقتلون؛ ألنهم مرتدون ا يعني عمر بن عبد العزيز وافق أبي  "رأيي وذلك: "العزيز عبد بن عمر فقال" لضالل وا 
وافق عمه، ووافق الخليفة الراشد الزاهد عمر بن  "رأيي وذلك: مالك قال"الك بن أنس م اإلمام مسهيل بن مالك ع
 ؟عبد العزيز، نعم
 طالب:......

ما هو باسم ألنه ليس مرفوع، اللهم إال أن يقال: إن هذا مما ال يقال بالرأي، ما يمكن أن يقوله عبد هللا بن الزبير 
فقلته، الذين احتجوا بإثبات صفة العزم اعتمدوا  سلمة: فعزم هللا لي ما قالت أمبرأيه، فله حكم الرفع، يعني مثل

 على كالم أم سلمة قالوا: هو موقوف، وأجيب عن ذلك بأنه ال يمكن أن يقال من قبل الرأي، نعم.
 أحسن هللا إليك.



 :القدر أهل في جاء ما جامع باب
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- يرةهر  أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ((.لها قدر ما لها فإنما ولتنكح ،صحفتها لتستفرغ أختها طالق المرأة تسأل ال)) :قال -وسلم

رضي هللا - سفيان أبي بن معاوية قال :قال القرظي كعب بن محمد عن زياد بن يزيد عن مالك عن وحدثني
 ذا ينفع وال ،هللا منع لما معطي وال ،هللا أعطى لما مانع ال إنه الناس يهاأ: "المنبر على وهو -ماتعالى عنه

 ".الدين في يفقهه خيرا   به هللا يرد من ،الجد منه الجد
 على -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من الكلمات هؤالء سمعت: "-رضي هللا تعالى عنه- معاوية قال ثم
 ".األعواد هذه

 يعجل ال الذي ،ينبغي كما شيء كل خلق الذي هلل الحمد يقول: كان أنه بلغه أنه مالك عن يحيى وحدثني
 .مرمى هللا وراء ليس ،دعا لمن هللا سمع ،وكفى هللا حسبي ،وقدره أناه شيء

 .الطلب في فأجملوا رزقه يستكمل حتى يموت لن أحدا   إن :يقال كان أنه بلغه أنه مالك عن وحدثني
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :القدر أهل في جاء ما جامع باب

ما جاء في أهل القدر، ثم ذكر حديث أبي هريرة في نهي المرأة أن تسأل طالق ضرتها، فالمرأة التي تسأل طالق 
 ضرتها من أهل القدر، لماذا؟ ألنها توهمت أن هذه الضرة تأخذ شيئا  مما كتب هللا لها.

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ،هذه المرأة التي لها ضرة "((لها قدر ما لها فإنما ولتنكح ،صحفتها لتستفرغ أختها طالق المرأة تسأل ال))

أو ثالث قالت واحدة منهما: طلق فالنة، طيب لماذا؟ قالت: هي اآلن آخذة نصف  ،امرأتان تحت رجل واحد
ل لها أنها قد أخذت نصف ما كتب هللا لها، كانت عنده امرأة واحدة إذا جاء بالراتب كامال  سلمه نصيبي، فقد يخي

لها، أو نفقة البيت كاملة ثم جاءت أخرى والراتب ال يستوعب بيتين، فأخذ منه شيء للبيت الثاني، فيخيل إليها 
، لن تأخذ شيئا  مما كتب لها، إنما تأخذ ما أنها أخذت شيئا  مما كتب لها، هي لن تأخذ شيئا  مما كتب لها، أبدا  

كتب لها كامال ، ولن تموت حتى تستكمل رزقها، يعني ما أخذته الثانية ليس على حساب األولى، يعني ليس 
على حساب ما قدر وكتب لألولى، قد يكون في ظاهر األمر اإلنسان يتصور أن الراتب مثال  ثالثة آالف، 

لثالثة د والتدبير، فتزوج امرأة ثانية فاحتاجت إلى ألف هذه الجديدة من هذه اوكاف للبيت يعني مع االقتصا
بمرض يأخذ هذا المبلغ أو أكثر منه؟  أنه لو لم يتزوج البتلي أو ابتليت   وما يدريك  فقصر في نفقة البيت األول، 

 قدر ما لها فإنما ولتنكح ،صحفتها لتستفرغ أختها طالق المرأة تسأل ال))ن هذه على حسابك، ولذا قال: و فلن تك
خطب من قبل معدد عنده امرأة أو امرأتين أو ثالث تقول: لن أوافق على ربع يعني المرأة حينما تقبل أو ت   ((لها

زوج، تحتاج إلى زوج كامل، والواقع قد يكون ربع هذا أفضل من زوج كامل قد ضيق عليه في معيشته، أو 
ما جبلوا لى، وهذا واضح، ليس هذا يعني مصادمة لرغبات الناس، أو ضيق عليه في خلقه، أو أقل في مزايا أخر 

من غير نظر إلى  ))إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه(( الغيرة، ال، لكن هذا تقرير شرعي عليه من
ا نها ال تريد ضرة، عندها غيرة قد توقعها في المحرمات، بسبب غيرته: أاعتبارات أخرى، لكن إذا قالت المرأة



األمر إليها، يعني ال أحد يكرهها، وال أحد يلزمها، إذا اعترفت بشرع هللا، وأن هذا شرع، وأنه ال يمكن أن يعترض 
، المسألة مسألة عرض وطلب، فعلى كل حال هذا أمر شرعي فال ..عليه، لكن ظروفها النفسية، أو ظروفها

ذا تصورت أن هذه الضرة  قد تأخذ شيئا  مما كتبه هللا لها، فهو تصور يجوز للمرأة أن تطلب طالق ضرتها، وا 
 باطل، وصارت من أهل القدر، فلن يستطيع أحد أن يأخذ شيئا  مما كتب لغيره أبدا .

- سفيان أبي بن معاوية قال :قال القرظي كعب بن محمد عن زياد بن يزيد عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
 وال ،هللا أعطى لما مانع ال إنه الناس أيها": -المدينةيعني منبر - المنبر على وهو -رضي هللا تعالى عنه

))وال راد لما بعض الروايات:  ))اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت((في الحديث:  "منع لما معطي
 هللا يرد من"ال حظه وال نصيبه،  -جل وعال-الحظ والنصيب، هذا ال ينفعه من هللا  "وال ينفع ذا الجد" قضيت((

 يعني يفهمه ما جاء عن هللا وعن رسوله في جميع أبواب الدين. "الدين في يفقهه خيرا   هب
يعني على  "األعواد هذه على -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من الكلمات هؤالء سمعت": معاوية قال ثم

 هذا المنبر، في منبر المدينة.
 شيء كل خلق "ينبغي كما شيء كل خلق الذي هلل الحمد يقال: أنه بلغه أنه مالك عن يحيى وحدثني"قال: 
وكله حسن، لكن  ،فخلق هللا كله على ما أراد "-جل وعال-"على ما أراده هللا  يعني أحسن خلقه ينبغي كما

الحسن نسبي، الحسن لبني آدم شيء، والحسن للطيور شيء، والحسن لكل فصيلة شيء، فخلق هللا كله حسن، 
نَساِن ِمن ِطيٍن{}الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ شَ  كل أو  فكل نوع أو كل جنس [( سورة السجدة9)] ْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإلِْ

يعني قدر تأخره، ال يمكن أن يعجل، يعني  "وقدره أناه شيء يعجل ال الذي"فصيلة من نوع حسنها مناسب لها 
في الساعة الفالنية، قدر لك أن تموت في ال يمكن أن تولد قبله بلحظة،  قدر لك أن تولد في اليوم الفالنيأنت 

وقدره متأخرا  ال يمكن أن يعجل  ،يعني أخره ""الذي ال يعجل شيء أناهال يمكن أن تموت قبلها، اللحظة الفالنية 
هذا  أو بعده لم يوجد في هذا الوقت، إما قبله أو تمنيه أنه ..،دعاء اإلنسان أنه ..،عن وقته، ولذا فالدعاء بمثل

لينصره، لكنه ال  -عليه الصالة والسالم-له، نعم يحب الخير لنفسه، ويحب أن لو وجد في عصر النبي ال قيمة 
وتكون من  -عليه الصالة والسالم-يعترض على ما قدر هللا له، وما يدريك أنك قد توجد في عصر النبي 

ستطيع أن يتقدم وال يتأخر ال ما تدري أنت، على اإلنسان أن يرضى بما كتب له، وأن يجزم أنه ال ي ؟المنافقين
وال في الذهاب، ولو كان محل لو وجد صاحب محل تجاري تأخر في  دة وال في الوفاة، وال في المجيءفي الوال

يوم من األيام أخذه النوم، وما خرج إلى المحل إال في التاسعة صباحا ، والعادة أنه يخرج في السابعة، فقيل له: 
قاسمها الناس، وتقاسموا أرباحها، يعني هل يستطيع أن يغير من الواقع تة وبيعت، و فاتك، جيء بالبضاعة الفالني

 تأخرك، فال يمكن أن تستقدم وال تتأخر عن هذا الوقت. -جل وعال-شيء؟ أراد هللا 
يعني كفاني في جميع أموري، والحاسب هو الكافي، حسبنا  "وكفى هللا حسبي"الذي ال يعجل شيء أناه، وقدره، 

عليه الصالة -عم الوكيل، هذه خير ما يقال في الشدائد، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد هللا ون
 حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. -والسالم

؛ ألن اإلجابة من الزم -جل وعال-يعني أجاب دعاء من دعاه، فيه إثبات السمع هلل  "دعا لمن هللا سمع"
-ذي ال يسمع ال يمكن أن يجيب، وهذا أمر ال يختلف فيه أحد، خالفا  لمن منفى صفة السمع عن هللا السمع، ال



ادعاءا  وزعما  أنها مشابهة للمخلوق، لكن ما ثبت عن هللا وعن رسوله فيما يتعلق باهلل من أسماء  -جل وعال
 وصفات ال بد من إثباتها كما جاءت، وهذا مذهب أئمة اإلسالم قاطبة.

، قد تطلب من -جل وعال-يعني ليست هناك غاية تطلب وراء هللا " مرمى هللا وراء ليس ع هللا لمن دعا،"سم
لك ما أنت بصدد طلبه،  ، واألسباب ال قيمة لها إذا لم يقدر-جل وعال-لكن الغاية هو هللا  ،دونه من األسباب
 .-جل وعال- لكنها ال تستقل بالنفع، فالغاية والمرمى هو هللا أسباب نعم نافعة

 حتى يموت لن أحدا   إن" هذا منقطع "يقال كان أنه بلغه نه: إيقال كان أنه بلغه أنه مالك عن وحدثني"قال: 
 في فأجملوا" ))لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها((عن جابر:  المرفوع الحديثوجاء فيه  "رزقه يستكمل
الحسنات، أجملوا، سددوا  هبا تكتسب ، وم-جل وعال-يعني طلب الرزق، وطلب ما يرضي الرب  "الطلب

وقاربوا، وأجملوا في طلب ما ينفعكم من رزق الدنيا، وما يوصلكم إلى جنات النعيم في اآلخرة، من غير إفراط وال 
؛ ألنه -جل وعال-المطلوب األسمى واألسنى هو ما يرضي هللا  ،دف األصليهتفريط في األمرين، على أن ال

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{ إنما خلق لتحقيق العبودية هذا هو الهدف، وأما  [( سورة الذاريات90)] }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
 .وهللا أعلمفإنما هو من أجل تحقيق هذا الهدف، تحصيل أمر الدنيا 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب حسن الخلق –الموطأ 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

 والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والسامعين 
 كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق:تعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 

صلى هللا عليه - هللا رسول به أوصاني ما آخر" :قال -رضي هللا عنه- جبل بن معاذ أن مالك عن وحدثني
 (.(جبل بن معاذ يا للناس خلقك أحسن)) :قال أن الغرز في رجلي وضعت حين -وسلم

 أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 كان فإن ،إثما   يكن لم ما أيسرهما أخذ إال ق  أمرين في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول خير ما: "قالت
 فينتقم هللا حرمة تنتهك أن إال لنفسه - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول انتقم وما ،منه الناس أبعد كان إثما  
 ".بها هلل

 رسول أنما -رضي هللا عنه- طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 (.(يعنيه ال ما تركه المرء إسالم حسن من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 على رجل استأذن" :قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،البيت في معه وأنا :عائشة قالت ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 أن أنشب فلم :عائشة قالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له أذن ثم ((العشيرة ابن بئس)) :-وسلم
 قلت ما فيه قلت هللا رسول يا :قلت الرجل خرج فلما ،معه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ضحك سمعت

 الناس اتقاه من الناس شر من إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،معه ضحكت أن تنشب لم ثم
 (.(لشره

 ما تعلموا أن بتمأحب إذا: "قال أنه األحبار كعب عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثني
 ".الثناء حسن من يتبعه ماذا فانظروا ربه عند للعبد

 ،بالليل القائم درجة خلقه بحسن ليدرك المرء أن بلغني" :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".بالهواجر الظامي
 كثير من يربخ أخبركم أال: "يقول المسيب بن سعيد سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

ياكم ،البين ذات إصالح :قال بلى :قالوا ؟والصدقة الصالة من  ".الحالقة هي فإنها والبغضة وا 



 (.(األخالق حسن ألتمم بعثت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه قد أنه مالك عن وحدثني
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 

 تعالى: كتاب حسن الخلق:  -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 
 كتاب حسن الخلق:

الكتاب مضى الكالم فيه مرارا ، فهذا هو الكتاب السابع واألربعون من كتب الموطأ، فال داعي للكالم في هذه 
النفس، وتميل إليه، وتحبه، والخلق هو الدين  الكلمة، والحسن ضد السوء، الحسن ضد السوء، وهو ما تستخفه

( وجاء أيضا  ))أدبني ربي فأحسن تأديبي(والطبع والسجية، ويأتي بمعنى األدب الشرعي كما جاء في الخبر: 
وقد بعض ليتمم مكارم األخالق، فهو  -عليه الصالة والسالم-قول عائشة: "كان خلقه القرآن" يعني خلق النبي 

، خلقه القرآن، فحياته وعيشته، وسيرته، وشمائله، ترجمة، ترجمة -عليه الصالة والسالم-لق أكمل الناس في الخ
يم {عملية للقرآن، ترجمة عملية للقرآن،  ل ق  َعظ   هذا بالنسبة لحسن الخلق. سورة القلم (1) }َوا  نََّك َلَعلى خ 

ذا قلنا أن حسن الخلق المراد به األدب الشرعي، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب، وينظر ما جاء في  وا 
هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة ليتأدب بها، ليتأدب بها، ليكون مع علمه عامال  بعلمه، قدوة لغيره، 
والكتاب العزيز والسنة المطهرة فيها الشيء الكثير مما يحتاجه المسلم ال سيما طالب العلم في تعامله مع الناس، 

يكون في التعامل مع النفس، ومع األقربين من الوالدين  -جل وعال-لتعامل مع هللا والخلق كما يكون في ا
واألخوة واألخوات، والعمات، واألعمام، واألخوال، والخاالت، وسائر األقارب ويكون أيضا  مع المسلمين، ومع 

باب البر والصلة  غيرهم ممن له عهد أو ميثاق، ال بد أن يتعامل مع كل إنسان بما يليق به، ولذا يترجمون 
واآلداب، باب البر والصلة واآلداب، فالبر يكون ألقرب الناس للوالدين، والصلة لألقارب، واآلداب مع سائر 

 الناس.
باب ما جاء في حسن الخلق، يعني من النصوص، وما جاء في هذا الباب ال يكاد يحصر، ال يكاد يحصر، 

جدا ، وهي من خير ما يعنى به طال بالعلم لكي يعيش عيشة ونصوص الكتاب والسنة في هذا متضافرة، وكثيرة 
وما نشاهده ونسمعه من سوء التعامل بين المسلمين وقد  -عليه الصالة والسالم-قويمة بأدب هللا وأدب رسوله 

يوجد مع األسف بين طالب العلم، كل هذا إنما هو بالغفلة عن هذا الباب العظيم، تجد الجفاء بين األشقاء، تجد 
جفاء بين الوالد وولده، واألم مع ابنها وبنتها، بين الزوج وزوجته، مع الجار كل هذا أمرنا باإلحسان إليهم، ال

والتعامل معهم على أكمل وجه، غفل الناس عن تحصيل هذا الباب العظيم من أبواب الدين، وال يتم الفقه في 
ل بأدلتها ومعرفة الراجح منها، وهو ال يستطيع أن الدين إال به، ثم ماذا إذا حمل طالب العلم من األحكام ما حم

يتعامل مع والده، ال يستطيع أن يتعامل مع زوجته، مع إخوانه، مع أوالده، ماذا يستفيد من هذا العلم إال النفرة 
 والبغضاء وكثير من األمور التي ال تحمد عقباها إنما أوتي اإلنسان من قبل هذا الباب بسببها.

جدا  التي تدعوا إلى حسن الخلق، ومع األسف أن الذي استأثر باالسم هو ما يدعو إلى سوء كتب األدب كثيرة 
الخلق، وسفاسف األمور، فتجد كتب األدب المصطلح عليه أدب الدرس عند الناس، الفن المعروف، كثير منه 

صص مسفة يدعو إلى سوء األدب مع األسف، لما اشتملت عليه هذه الكتب المصنفة في هذا الباب من ق
فاحشة بذيئة، وأخبار كاذبة تحمل في طياتها البغضاء والشحناء؛ ألن مؤلفيها ليسوا على درجة من التدين 



واالستقامة مع أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يفصل بين العلم واألدب، يفصل بين العلم واألدب، من أهل 
ور ومع ذلك يؤلف في الجواري والغلمان، كتاب العلم من تولى القضاء واإلفتاء، وألف في علوم الشريعة، مشه

من أسوأ الكتب، ويذكر في مقدمته أنه قد يستغرب من إمام وعالم ومؤلف وفقيه قاضي أن يطرق مثل هذه 
الموضوعات، لكنه أجاب بما يفاد منه أنه ال عالقة للدين باألدب، وأن هذا فن، وذاك فن، مع األسف أن هذا 

له أيضا  قصائد في األدب الشرعي يعني بالمقابل، وهي مشهورة ومحفوظة عند عالم من علماء المسلمين و 
 طالب العلم من القدم.

هذا إذا كان بهذه المثابة من العلم والدين، والمناصب العلية في الدولة اإلسالمية مشكلة، هذا هو اإلشكال، أما 
دين، يعني من عرف بالفسق والشرب أن يدعو إلى األدب الفاحش والبذيء من هو، ممن ال يعرف بعلم وال 

والمجون، وغير ذلك هذا أمره سهل، يعني سهل أن يطرق مثل هذا الموضوع شخص من أهل الشرب، شرب 
الخمر مثال ؛ ألنه ليس بقدوة، ال يغتر الناس به، لكن اإلشكال حينما يطرق هذا الباب شخص محسوب على 

وف وضعه، وهللا المستعان، حينما عتب على صاحب زهر أهل العلم، فمثل زكي مبارك من المتأخرين، ومعر 
اآلداب إغفاله للمجون، وقال: إنه أغفل جانبا  مهما  من جوانب األدب، والحياة يقول كما يقول هو، وأظنه ليس 
بكامل عقله لما يكتب هذا الكالم: تفقد حيويتها حينما تكون هدى  خالص، يقول: أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم 

 الغي رشد. أن بعض
هذا ما عليه شره، هذا ليس ممن يقتدى به، أو يؤخذ بكالمه، نظائره كثير يعني في األدباء، لكن اإلشكال حينما 
يصدر هذا من عالم، ويرى أن العلم الشرعي فن، واألدب فن آخر، الدين واحد، يعني نظير ما يذكره بعض 

يترجم لعالم ثم يمدح قبره وأن ضريحه شفاء، ترياق  المؤرخين ممن عرف بسالمة المعتقد في الجملة، ثم يأتي
مجرب، هذا فصل بين التوحيد والتاريخ، فالدين وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضا ، وأبوابه يرتبط بعضها ببعض، 

، فالنصوص نصوص الكتاب -عليه الصالة والسالم-وال يتم الفقه فيه إال إذا تفقنها على مراد هللا، ومراد رسوله 
وأقاويل سلف هذه األمة تدعو إلى حسن الخلق، وفي كتب األدب ما يدعو إلى الفحش، وبذاءة اللسان،  ،والسنة

يراث، أو ما يورث الشحناء والبغضاء، كل هذا ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر منه.  وا 
ن كان فيها ما فيها لكن يكون ا إلنسان على حذر وفي كتب األدب التي هذه صفتها مما يعنى به أهل العلم وا 

منها، ويستصحب النصوص ويجعلها هي الحادي والسائق والقائد، ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الكتب كما يقول 
أهل العلم من باب استجمام النفس، وترويح النفس، ويمر فيها في أثناءها بعض الفوائد التي يحتاجها طالب 

مؤلفيها أنفع من كتب األدب في هذا الباب، وأكثر فائدة؛ العلم، وكتب التواريخ إذا سلمت من الكذب وعرف ثقة 
الكونية في السابقين والالحقين  -جل وعال-ألن فيها العبرة، فيها العبرة يعتبر طالب العلم بما مضى بسنن هللا 

التي ال تتغير وال تتبدل، هذه محل عبرة لكن بعض المؤرخين ال يتورع عن الكذب أو نقل الكذب، وهنا تكمن 
مشكلة، وعلى كل حال المقصود باألدب عندنا األدب الشرعي، واستمداده من نصوص الكتاب والسنة، نعني ال

حسن الخلق من نصوص الكتاب والسنة وأقاويل سلف هذه األمة، والكالم في هذا الباب كثير عند أهل العلم 
شرح منظومة اآلداب، الشرح  منظوم ومنثور، فلو رجعنا إلى اآلداب الشرعية البن مفلح، أو غذاء األلباب



للسفاريني والنظم البن عبد القوي، ومنظومة الشيخ حافظ الحكمي الميمية في الوصايا واآلداب العليمة اشتملت 
 على كثير من مسائل هذا الباب.

 يقول: باب ما جاء في حسن الخلق:
 وضعت حين - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول به أوصاني ما آخر" :قال جبل بن معاذ أن مالك عن وحدثني
 (.(جبل بن ))يا معاذ  بنَ ( (معاذ يا للناس خلقك حسن)) :قال أن الغرز في رجلي

األحاديث التي جاءت مرسلة سواء  كانت مما حذف من آخرها أو صارت بالغات من مالك أو غير ذلك كلها 
ربعة أحاديث هذا آخرها، التي لم وصلها ابن عبد البر في التمهيد، كلها وصلها، سوى أربعة أحاديث، سوى أ

رحمه -يستطع ابن عبد البر أن يصلها وأن يجدها موصولة في كتاب من الكتب المعتبرة، على أن ابن الصالح 
تعالى وصل هذه األحاديث األربعة، فصارت األحاديث كلها موصولة، لكن ال يعني أنها صحيحة إذا تم  -هللا

 توصل بأسانيد حسنة، وقد توصل بأسانيد ضعيفة.وصلها فقد توصل بأسانيد صحيحة وقد 
 رسول به أوصاني ما آخرعلى كل حال هذا الخبر معناه صحيح، معناه صحيح، قال، إن معاذ بن جبل قال: "

 -عليه الصالة والسالم-حينما بعثه إلى اليمن، وقصته معروفة حينما أرسله النبي  -صلى هللا عليه وسلم- هللا
( إلى آخر الحديث، وفيه زوائد في على الروايات ))إنك تأتي قوما  أهل كتاب...(ا قال، إلى اليمن وقال له م

 رجلي وضعت حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به أوصاني ما آخرالمعروفة المشهورة، ومنها هذا، "كان 
 (.جبل(بن  معاذ يا للناس خلقك حسن))أ :قال أن ، الغرز الذي يركب فيه على الرحل،الغرز في

( يعني تواضع للناس، وتعامل مع الناس بما يليق بكل إنسان من التعامل وأمرنا أن ننزل الناس ))أحسن خلقك(
منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما في حديث عائشة في مقدمة مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، 

تعظيم، بما يليق به، من غير غلو، ويتعامل مع النظير بأيضا  فيتعامل مع الكبير باالحترام والتقدير واإلجالل، وال
بمثل هذا من المودة واالحترام والتقدير ويتعامل مع الصغير بالرحمة والرأفة والشفقة، فيعامل كل إنسان بما يليق 

 به.
 ())وخالق الناس بخلق حسن(( ))وخالق الناس بخلق حسن(( جاء في حديثه اآلخر: ))أحسن خلقك للناس(

))إن أحبكم إلي، وأقربكم مني ( ))إن أقربكم(فحسن الخلق مطلوب، وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، 
( كل هذه تدل على أن هذا له شأن في الشرع، وال يمكن أن تسود المودة مجلسا  يوم القيامة أحاسنكم أخالقا (

 والمحبة واالحترام بين الناس إال بمثل هذا.
( يا معاذ منادى مبني على الضم في محل نصب؛ ألنه مفرد، وابن: نعت، أو بدل، أو بيان ل())يا معاذ بن جب

 من معاذ، منصوب؛ ألن محل معاذ النصب، وابن: مضاف، وجبل: مضاف إليه.
صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني: -رحمه هللا-قال 
 ".أيسرهما أخذ إال قط أمرين في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول خير ما: "لتقا أنها -وسلم

 -عليه الصالة والسالم-بين أمرين، وفي بعضها في أمرين،  ما خير بين أمرين، أو في أمرين، بعض الروايات
املة مع شخص ، أو ممن بينه عهد أو عقد أو يريد مع-جل وعال-إال أخذ أيسرهما، والتخيير هذا إما من هللا 

، لكن اختيار األيسر بالنسبة لما بينه وبين ربه -عليه الصالة والسالم-ويخيره الطرف الثاني، فيختار األيسر 



، كما فعل في ليلة اإلسراء وفي -عليه الصالة والسالم-من التكاليف ال شك أن الدافع إليه الشفقة على أمته، 
 غيرها.

ر ممن يتصدر لإلفتاء يستدل بهذا الحديث على اختيار األيسر من أقوال إال أخذ أيسرهما، األسهل، ونسمع كثي
أهل العلم، وهذا الكالم ليس بصحيح، بل باطل؛ ألن اختيار األيسر من أقوال أهل العلم هو ما يعرف عند أهل 

هل في  العلم بتتبع الرخص، لما كان هناك اختيار نعم، الرسول يختار األيسر، لكن اآلن هل في اختيار، اآلن
مندوحة أن تأخذ بالواجب أو ال تأخذ؟ يعني إذا قال مالك، أو الجمهور قالوا: طواف الوداع واجب، وقال مالك: 
ال ال؟ محل  سنة، هل لنا خيار في أن ننظر في رأي مالك، نختار األيسر منهما، هل هذا محل الحديث وا 

يعة، كمل الدين، فال في مجال لالختيار، في الحديث لما كان هناك مجال لالختيار، اآلن انتهى، كملت الشر 
ال لجعلنا مالكا  ومن  مجال راجح ومرجوح، فنأخذ بالراجح، ونترك المرجوح، ما في مندوحة وال في خيار، وا 

م ن  يضاهيهم من أهل العلم هم أهل التخيير للناس، وهذا ليس بصحيح الذي يخير من بيده الخيار،  }َوَما َكاَن ل م ؤ 
{َواَل م ؤ   م  ر ه  َيَرة  م ن  َأم  م  ال خ  وَن َله  ر ا َأن َيك  ول ه  َأم  َنة  إ َذا َقَضى ّللاَّ  َوَرس  ، ما فيه، ما في خيار، سورة األحزاب (50) م 

ال  -عليه الصالة والسالم-الرسول  أمر بطواف الوداع، وخفف عن الحائض والنفساء، هل هذا واجب وا 
أصل المستحب خفيف، أقوى الناس، لتخيير، ما فيه مجال للتخفيف، مستحب؟ لو كان مستحب ما فيه مجال ل

وأنشط الناس له أن يتركه مادام مستحب، لكن التخفيف عن النساء النفساء والحيض دليل على أنه واجب، وليس 
َعام  َعَشَرة  َمَساك يَن م ن  أَ هذا مجال للتخيير، التخيير فيما جاء فيه التخيير، كفارة اليمين،  م وَن }إ ط  ع  َسط  َما ت ط  و 

ر ير  َرَقَبة { َوت ه م  َأو  َتح  م  َأو  ك س  ، اختير األيسر أنت من الثالثة، تقول: وهللا رقبة بمائة سورة المائدة (57) أَه ل يك 
ألف، والكسوة بألف مثال  للعشرة، وخمسة عشر كيلو رز بثالثين ريال أو بخمسين ريال مثال ، اختر األيسر؛ ألنه 

ذا ترجح في  مجال للتخيير من قبل من يملك التخيير، أما سائر الناس ما لهم خيرة، في دليل راجح ومرجوح، وا 
عند اإلنسان حكم ال يجوز له أن يتنازل عنه بحال من األحوال، ليس له أن يتنازل، بل يجب عليه أن يعمل وأن 

: هذا مستحب، هذا تشهي، هذا تنازل عن ويقول للناس ،يفتي بما يدين هللا به، أما أن يترجح عنده الوجوب
شيء ال يملك التنازل عنه، هذا دين، ولذلك تضيع أمور المسلمين بهذه الطريقة، وعلى إثرها تضيع عبادات 

بسبب ضياع الفتوى تضيع أديان الناس، إذا كان اإلنسان إذا فعل محرما  وجد من يقول له:  الناس على ضياع،
فالن، ويذهب إلى فالن، وفالن عرف بالتساهل، وفالن عرف بالتشديد، واآلن ما عليك شيء، انتهى، ويترك 

يلوك الناس بألسنتهم بعض أهل التحري من أهل العلم، ويقولون: فالن ال تستفتونه، كل شيء حرام، يعني هذا 
 موجود، وهذا واقع، وهللا المستعان.

 خذ أيسرهما" نعم.في أمرين قط إال أ -صلى هللا عليه وسلم- "ما خير رسول هللا
 طالب: أحسن هللا إليك، المشقة تجلب التيسير.

هناك قواعد وعمومات شرعية، يعني المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير في أصل التشريع، يعني المشقة في 
السفر تجلب رخص السفر، لكن مشقة الصيام في الصيف في الحضر تجلب التيسير تفطر؟ ما تفطر يا أخي، 

سفر المشقة تجلب التيسير؛ ألن األصل في السفر المشقة، ولهذا قرنت به الرخص، فالسفر وصف لكن في ال
ذا وجد مشقة ال يحتملها اإلنسان، وال يطيقها أشرف على الهالك يفطر،  مؤثر، وسببه في األصل المشقة، وا 



سان بفعله، أو ال يأثم فالمشقة تجلب التيسير، مشقة في مستحب، مشقة في ارتكاب مكروه، يعني ال يأثم اإلن
المخالف ألمره في حال االستحباب لبيان الجواز،  -عليه الصالة والسالم-بتركه، تجلب التيسير؛ ألن فعل النبي 

وفعله المخالف لنهيه الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة إنما هو لبيان الجواز، ويبقى أن األفضل أن تفعل 
المكروه، هذه األمور التي فيها خيار، أما الواجبات الصريحة ما فيها  في المستحب، واألفضل أن تترك في

 خيار، نعم إذا وجد مشقة ال يحتملها اإلنسان بحيث تخرج عن طوقه وعادته في تحملها ترخص.
طالب: المسائل التي يكون فيها الخالف ويصعب فيها الترجيح هل في مثل هذا اختيار األسهل من أقوال أهل 

 العلم؟
العلم يختلفون في مثل هذا إذا عدم المرجح، منهم من يقول: نختار األيسر، نختار األيسر؛ ألن اليسر سيمة أهل 

هذه الشريعة، ومنهم من يقول: ال، الدين دين تكاليف، وال تبرأ الذمة إال بالخروج من العهدة بيقين، فعلى هذا 
ن في مسألة ما لم يستطع فيها الترجيح، بأن صارت تأخذ باألشد، وهما قوالن ألهل العلم، لكن إذا توقف اإلنسا

من عضل المسائل، يعني الكفتان متساويتان، الواجب في مثل هذه الصورة على المجتهد أن يتوقف حتى يترجح 
 لديه أحد القولين، إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع الترجيح له أن يقلد، له أن يقلد، نعم.

 طالب:.....
ر، إن الدين يسر، لكن يسر نسبي، لكنه يسر نسبي، يعني هل في ديننا إذا أصابتك هو األصل أن الدين يس

نجاسة تقرضها بالمقراض؟ نعم هل في ديننا من التوبة أن تقتل نفسك؟ ال، األصرار واألغالل التي كانت علينا 
ال من قا يه  إ الَّ ل كلها انتهت، التي كانت على من قبلنا، فديننا يسر بالنسبة للشرائع السابقة، وا  }لَّم  َتك ون وا  َبال غ 

} ق   اأَلنف س  ، يعني ما، هذا نص شرعي، ماذا نعمل بهذا النص؟ كيف نعمل بمثل هذا سورة النحل (9) ب ش 
النص؟ وال ينكر أحد أن صيام الهواجر شاقة على النفس، هل نقول من يسر الدين أن نترك الصيام في 

 الصيف؟ ال.
 ؟؟؟؟؟؟رأي المرجوح أولى من االتفاق علىطالب: االجتماع على ال

أهل العلم في بعض القضايا في بعض القضايا وبالنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على بعض األقوال، 
ََ لمصلحة راجحة، فالمرجوح ليس بملغى، يعني له دليل، أقول: له  يرون أن اإلمام له أن يرجح قوال  مرجوحا 

 األحوال، وهذا معروف عند أهل العلم.دليل وله ما يرجحه في بعض 
، ما لم يكن إثما ، كيف يكون إثم؟ يعني مفضيا  إلى اإلثم، بمعنى أن، لو أن إثما   يكنإال أخذ أيسرهما ما لم 

 اختاره، وعمل به، وشق على من بعده. -عليه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:......

، ي  َ  -عليه الصالة والسالم-عني يفضي إلى اإلثم، فيختاره النبي ماذا يرى؟ يفضي إلى اإلثم ما لم يكن إثمَا
وعمل به، وعمل به الصدر األول، ثم بعد ذلك شق على بعض الناس مما جعلهم يتركونه لشدته عليهم، يفضي 

؛ ألنه في هذا شق -عليه الصالة والسالم-في مثل هذه الحالة إلى الحرج، كما أسف وندم على دخوله البيت 
 -عليه الصالة والسالم-يعني لو تظافر المدح، مدح دخول البيت، وفعل دخول البيت، لو أن النبي على أمته، 

اعتمر في  -عليه الصالة والسالم-حث عليه، مع كونه دخله، أال يقتتل الناس على دخوله؟ يعني لو أن النبي 



( يعني لو ))حجة معي(ية: ( في روا))عمرة في رمضان تعدل حجة(: -عليه الصالة والسالم-رمضان مع قوله 
اعتمر في رمضان تقاتل الناس عليه، لكن لما ما اعتمر، وحث عليه، ولم  -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

أفضل الخلق، وأكمل الخلق ما اعتمر، فيصير في  -عليه الصالة والسالم-يعتمر، كثير من الناس يقول: النبي 
عليه الصالة -القول والفعل القتتل الناس عليه، ولذلك ندم  شيء من التخفيف على األمة، لكن لو تظافر

 على دخول البيت. -والسالم
؛ ألنه معصوم من ارتكاب اإلثم، ومع ذلك يكره ما -عليه الصالة والسالم-، منه الناس أبعد كان إثما   كان فإن

ه عند ربه، والموافقة في لمنزلت -جل وعال-، فهو أشد الناس كراهية لما يكرهه هللا -جل وعال-يكرهه هللا 
 المحاب والمكاره ال شك أن هذا دليل المحبة.

عليه الصالة -، نعم أساء بعض الناس األدب إلى النبي لنفسه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول انتقم وما
 أو بلغه ومع ذلك ما انتقم. -عليه الصالة والسالم-مما سمعه النبي  -والسالم

، قد يقول قائل: لماذا حد الذين خاضوا في اإلفك، أليس هذا انتقام هللا حرمة تنتهك أن إال ما انتقم لنفسه،
للنفس؟ نقول: ال، هذا انتهاك حرمة؛ ألن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها الحد، فهذا ليس انتصارا  لنفسه، 

نما هو ألنها انتهكت حرمة هللا  خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، ، فينتقم هلل بها، وأمر بقتل ابن -جل وعال-وا 
ويسب الدين، ولسبه للدين ولكونه ارتد عن اإلسالم استحق القتل، ال  -عليه الصالة والسالم-وكان يهجو النبي 
 فيكون منتصرا  لنفسه. -عليه الصالة والسالم-ألنه سب النبي 

صلى هللا - هللا رسول أن طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
 (.(يعنيه ال ما تركه المرء إسالم حسن من)) :قال -عليه وسلم

علي بن الحسين تابعي، فالخبر مرسل، لكنه مسند في الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري، مالك عن الزهري 
 عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالحديث أقل أحواله أنه حسن.

(؛ ألن فيما يعنيه ما يشغله عما ال يعنيه؛ ألن فيما يعنيه، الوقت ال (يعنيه ال ما تركه المرء إسالم حسن من))
يستوعب ما يعنيه، فكيف إذا اشتغل بما ال يعنيه، ال شك أنه يترتب على ذلك التفريط بما يعنيه من أمور دينه 

ن الفضول والتدخل في ودنياه، فلو أن كل إنسان اشتغل بخويصة نفسه وما يعنيه، النتهى كثير من المشاكل، لك
أمور الناس هذا الذي يورث المشاكل بين الناس، وال يعني هذا أن فالنا  من الناس ارتكب معصية، ال ينصح وال 
يؤمر، وال ينهى؛ ألن األمر ال يعنيك، إال األمر يعنيك، مما يعنيك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما 

نيك تغيير المنكر، فإذا وجد مثل هذا فإن هذا مما يعنيك؛ ألنه قد يستدل يعنيك النصيحة ألخيك المسلم، نعم، يع
بهذا الحديث من يرى ترك النصيحة للناس، وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دع الناس وشأنهم، هذا 

لنهي عن ال يعنيك، عليك بخويصة نفسك، ولذا المغرضون أعداء الدين، وأعداء الملة، يرون األمر بالمعروف وا
 إسالم حسن من))المنكر تدخل في شئون الناس، إذا كان تدخل في شئون اآلخرين، معناه أنه ليس مما يعنيك، 

( نقول: ال، هذا الكالم ليس بصحيح، أنت مسئول عن هذا المنكر، وعن تغيير هذا (يعنيه ال ما تركه المرء
)فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك )( هذا األصل، ))من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده(المنكر 

( أسلوب حصري، الدين ))الدين النصيحة(( فال بد من التغيير، ال بد من بذل النصيحة، أضعف اإليمان(



( فالدين هو ))هلل ولكتابه ولرسوله ألئمة المسلمين وعامتهم(النصيحة ثالثا ، قلنا لمن يا رسول هللا؟ قال: 
لدين الذي هو النصيحة أن تنصح ألخيك لكونه دخل في شيء يضره، دخل في شيء يضره، النصيحة، ومن ا

 ما يقال وهللا هذا تدخل في شئون الناس.
أنت عندك خبرة في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، رأيت أخاك تورط في مشروع يضره في مجال من هذه 

ال، هذا األمر يعنيك؛ ألنك  تدخلت في أمر ال يعنك، المجاالت تسدي له النصيحة، ما يقال وهللا أنت ملقوف
 ( كاألمر والنهي.))الدين النصيحة(مكلف به شرعا ، 

( لكن رأيت عمارة شاهقة تمت بناءها وتم استثمارها فتأتي وتنظر فيها ))من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه(
في أثناء العمل، ال بأس هذه نصيحة، لكن  وال تسدي نصيحة إلى صاحبها، يعني لو عدلت كذا، أو فعلت كذا

تنظر إليها بعد تمامها وبعد استثمارها وتتحدث بينك وبين نفسك وبين أناس آخرين ال يعنيهم األمر، شوف هذا 
المفترض أنه حطها عشرين دور بدل خمسة عشر، المفروض، هذا ال يعنيك، هذا ضياع وقت بالنسبة لك، إن 

وأسدها إلى صاحبها، نعم، أو تتحدث في المجالس أن فالنا  بنا عمارة، وأسكنها من كان عندك نصيحة اذهب 
، اذهب يا أخي وانصحه، هذا المفروض، ال تتحدث به في المجالس؛ -جل وعال-يستعملها فيما ال يرضي هللا 

 ألخيك. ألن حديثك في المجالس الذي ال يترتب عليه مصلحة هذا هو الذي ال يعنيك، بخالف بذل النصيحة
 على رجل استأذن" :قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
" يعني جاء تعيينه أنه عيينة بن حصن، أو األقرع بن حابس، من الجفاة، -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 على رجل استأذنالم، ثم بعد ذلك، قالت عائشة، "ممن أسلم ولما يقر اإليمان في قلبه، أسلموا ودخلوا في اإلس
صلى - هللا رسول فقال، البيت في معه وأنا ،البيت في معه وأنا :عائشة قالت "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

( يعني ذكر ))بئس بن العشيرة(( ))بئس بن العشيرة(( يقوله لعائشة، (العشيرة ابن بئس)) :-هللا عليه وسلم
، -جل وعال-فيه ال سيما مثل هذا الذي جاهر وأعلن بخلقه البذيء السيئ الذي يجاهر بما حرم هللا  اإلنسان بما

عليه -سواء  كان في األخالق أو في العبادات، أو المعامالت هذا معروف أنه هو الذي فضح نفسه، لكن النبي 
 رسول ضحك سمعت أن ي لم ألبث،، يعنأنشب لما: -رضي هللا عنه-لما أذن له قالت عائشة  -الصالة والسالم

، يعني المفترض يعني في اتحاد المواقف أنه مادام بئس أخو العشيرة على حد معه -صلى هللا عليه وسلم- هللا
ا وهذا الذي يتبادر إلى أذهان عموم الناس، ما دام بئس أخو العشيرة ليش تضحك -رضي هللا عنه-فهم عائشة 

رضي هللا -انبسط معه، وضحك معه، فاستغربت عائشة  -صالة والسالمعليه ال-معه، وتنبسط معه، الرسول 
- هللا رسول فقال ،معه ضحكت أن تنشب لم ثم قلت ما فيه قلت هللا رسول يا :قلت الرجل خرج فلما ا،-عنه

 (.(لشره الناس اتقاه من الناس شر من إن)) :-صلى هللا عليه وسلم
لكالم اتقاء شره، وأهل العلم يقررون أن المداراة مطلوبة، المدارة يعني مثل هذا يالطف في القول، ويدارى في ا

مطلوبة، يعني في التعامل، بخالف المداهنة، المداهنة التي يترتب عليها تنازل عن واجب، أو تجاوز محظور، 
ن وَن{أو ارتكاب محظور، هذا ال يجوز بحال،  ه  ه ن  َفي د  وا َلو  ت د   .سورة القلم (7) }َود 

مداراة والتعامل مع الناس بما يحقق المصلحة وال يترتب عليه أدنى مفسدة، فإن هذا أمر شرعي، ولذا ترجم أما ال
عليه اإلمام البخاري باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، 



رجمة اإلمام البخاري من اإلمام البخاري، وفي مسلم في كتاب األدب: باب مداراة من يتقى فحشه، ومعروف ت
 وأما ترجمة مسلم فهي من الشراح، وهنا من النووي.

 ، نعم.األحبار كعب عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثنيقال: 
 طالب:...... 

 ما ترتكب محظور وال تترك مأمور، إن ارتكبت محظور أو تركت مأمور هذه مداهنة.
 ما تعلموا أن أحببتم إذا: "قال أنه األحبار كعب عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن الكم عن وحدثني
 ".الثناء حسن من يتبعه ماذا انظروا ربه عند للعبد

 هذا موقوف على كعب، ومعناه صحيح.
( بت، وجبت())وجبت وجأنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا ، فقال:  -عليه الصالة والسالم-في المرفوع عن النبي 

، -عليه الصالة والسالم-( فقالوا للرسول ))وجبت وجبت، وجبت(ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال: 
))نعم، أثنيتم على هذا خيرا  حصل هذا وحصل هذا وقلت وجبت في األول، وقلت وجبت في الثاني، قال: 

 أن أحببتم إذا( فيقول هنا: "نتم شهداء هللا في أرضه(فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا  فوجبت له النار، أ
 ". الثناء حسن من يتبعه ماذا انظرواف ربه عند للعبد ما تعلموا

 ،بالليل القائم درجة خلقه بحسن ليدرك المرء أن بلغني" :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيثم قال: 
 ".بالهواجر الظامي

في الحديث أثقل ما يوضع في الميزان، أو من أثقل ما يوضع في الميزان حسن ال شك أن حسن الخلق كما جاء 
الخلق، فإذا وجد حسن الخلق ووجد سيء الخلق، وقائم صائم، ال شك أن هذا يبلغ درجته، وقد يفوقه على حسب 

 ما عند الثاني من حسن في خلقه، أو عدمه.
 من كثير من بخير أخبركم أال: "يقول المسيب نب سعيد سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".البين ذات إصالح :قال بلى :قالوا ؟والصدقة الصالة

ال الفريضة ال يعدلها شيء من األركان، فضال  عن  ألن الصالة نفعها قاصر، والمقصود من الصالة النافلة، وا 
ن كان نفعها قاصرا  إال أنها ا لركن الثاني بعد الشهادتين والصدقة نفعها ال الواجبات، الفريضة ال يعدلها شيء، وا 

شك أنه متعد لكنه آني، تتصدق على إنسان بدرهم أو دينار، يأكله فينتهي منه، نعم، ونفع متعد، وال شك أن 
ثوابه عظيم، لكن إصالح ذات البين، رجل مع زوجته تدابرا وتقاطعا وقرب أمرهما من الفراق تصلح بينهما، هذا 

واإلصالح بين الناس صدقة، أو أخوان تقاطعا من ذو سنين بسبب إرث، أو وقف أو ما أشبه  من أعظم األمور،
 ذلك، أو ابن مع ابنه، أو أب مع أبيه، ابن مع أبيه، وهكذا.

 قال: إصالح ذات البين؛ ألنه نفع متعد ودائم، وأما الصالة فنفعها قاصر، والصدقة نفعها متعد، لكنه منقطع.
ياكم"  ".والبغضة وا 
لبغضة شدة البغض والحقد على الناس، تحمل بغضا  للناس، وحقدا  عليهم، وتتربص بهم، وتفرح إذا أصيبوا، ا

 وقد يظهر من مالمح وجهك شيء من ذلك، فال شك أن هذا من األمور المحذر منها، المكروهة لدى الشرع.
 ".الحالقة هي فإنها "إياكم والبغضة



))ال أقول تحلق كما يحلق الموسى الشعر، ولذا جاء في الحديث المرفوع: الحالقة التي تحلق الدين، وتستأصله 
نما تحلق الدين(  (.الشعر، وا 

 (.(األخالقمكارم  ألتمم بعثت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه قد أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 (.(األخالقمكارم  مألتم بعثت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه قد أنه

إنما بعث هاديا  للناس  -عليه الصالة والسالم-هذا الحديث موصول من وجوه عن أبي هريرة، بعثت، النبي 
 كافة، بشيرا  لمن أطاعه نذيرا  لمن خالف أمره.

 (.))إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(في بعض الروايات الحصر 
أو غير حصري فإنه من باب العناية واالهتمام بشأن حسن  وعلى كل حال هذا األسلوب سواء  كان حصريا  

-كانوا على خلق موروث عن أبيهم إبراهيم  -عليه الصالة والسالم-الخلق، وكان الناس على خلق قبل بعثته 
بما فرطوا به وزيادة عليه مما لم  -عليه الصالة والسالم-، لكنهم فرطوا في كثير منه، وجاء النبي -عليه السالم

حسن األخالق ومكارم األخالق كما في  -عليه الصالة والسالم-م من قبل عن طريق األنبياء والرسل، فتمم يأته
 .-عليه الصالة والسالم-الروايات األخرى 

 تفضل.
 طالب:......

 : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.-رحمه هللا-يقول البخاري 
بأمر مما ينكر عليه في الشرع نصح فلم ينتصح، كما يوجد في  يعني لو أن شخصا  عرف واشتهر بين الناس

الذين يكتبون في الصحف، ويتكلمون في القنوات وفي المجالس، في المجالس الرسمية وغيرها، هل يقال إن مثل 
هذا بيان شره، وبيان منزلته في الشرع، هل يقال مثال  إن هذا غيبة نعم؟ ليس بغيبة، هذا الرجل عرف بسوء 

ق، نعم، ومن النصيحة للناس أيضا  أن يعرف، من لم يعرف يعرفه، يعني هذا من باب النصيحة للناس أن الخل
ذا اقتضت النصيحة الكالم في اإلنسان فيما يكره، الذي جاء عموم النهي عنه،  يقال فيه مثل هذا الكالم، وا 

يجب أحيانا ، يعني الكالم في الرواة  وتسميته غيبة، إذا كانت المصلحة راجحة فال شك أن مثل هذا يجوز، بل قد
 غيبة في األصل، لن صيانة للسنة ال بد من الكالم فيه.

 ( كيف يتم فهمه مع الوعيد الذي جاء في الغيبة؟))بئس أخو العشيرة(مثل ما كتب هنا يقول في الحديث: 
المثابة ال مانع من الكالم  عرفنا هذا أنه ألنه تظاهر بفحشه، وصار الناس يتقونه من أجل شره، فإذا كان بهذه

فيه، وأنه ليس على منهج؛ ألنه قد يظن بعض السذج أن مثل هذا الصنيع من هذا الرجل أنه هو الحزم؛ ألن 
بعض الناس ال يربيهم إال الشدة والقوة والقسوة، قد يقال إن هذا حزم، نقول: هذا ليس بصحيح، هذا شر، فعلى 

 و، مادام الناس يتقونه من أجل شره فإنه يكون حينئذ من شر الناس.الناس أن يتقوه ليكون من شر الناس ه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما جاء في الحياء:



صلى - النبي إلى يرفعه ركانة بن طلحة بن زيد عن الزرقي سلمة بن صفوان بن سلمة عن مالك عن وحدثني
 (.(الحياء اإلسالم وخلق خلق دين كلل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه - هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 الحياء فإن دعه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال الحياء في أخاه يعظ وهو رجل على مر -وسلم
 (.(اإليمان من

 تعالى: باب ما جاء في الحياء: -رحمه هللا-يقول المؤلف 
الحياء خلق حميد شرعي، يورث في صاحبه ومن تحلى به االنقباض عما ال يحمد شرعا  أو عرفا ، عما ال يحمد 
شرعا  أو عرفا ، فهذا الخلق الشرعي الذي ال يأتي إال بخير، الذي ال يأتي إال بخير، وهو من اإليمان، كما جاء 

 أتي في الحديث حديث الباب الثاني.في حديث الشعب، وكما سي
قد يلتبس على بعض الناس الحياء العرفي بالحياء الشرعي، الحياء الشرعي يورث االنكفاف عما ال يحمد، عما 
ال يحمد، االنكفاف عما يحمد ليس بحياء شرعي، فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وبذلهم 

يخجل منه، ال يستطيع أن يقارفه حياء  وخجال ، هذا حياء عرفي، لكنه  وتوجيههم وتعليمهم، بعض الناس قد
 يوجب االنكفاف عما يحمد شرعا ، فليس من الحياء الشرعي في شيء.

ال مذموم شرعا ؟  هذا الخجيل يورث االنكفاف عما يحمد شرعا ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمود وا 
عظة الناس، هذا كله محمود، فإذا كان الحياء يكف عن أمر محمود  محمود، النصيحة للناس، توجيه الناس،

شرعا ، يكف هذا الحياء العرفي عن أمر محمود قلنا: هذا ليس بشرعي، وخجل مذموم، بينما إذا كان هذا الخلق 
 ، نعم.الحميد يكف اإلنسان عما يذم شرعا ، فإنه حينئذ يكون محمودا ، وهو الحياء الذي ال يأتي إال بخير، يقول

 طالب:......
 .-عليه الصالة والسالم-هذا كالم الرسول 

 طالب:......
هو موجود من القدم، يعني التقسيم هذا موجود من القدم بجامع أن كال  منهما يدعو إلى االنكفاف، يعني عموم 

تجده يواجه مواجهة الناس حياء، أو عدم مواجهة الناس حياء، فإن كان عدم مواجهتهم فيما يذم، بعض الناس 
الناس فيما يذم به شرعا ، هذا ال عنده ال حياء شرعي وال عرفي هذا، وهذا قد يكون هو القسم األخير إذا قسمناه 
تدريجيا  قلنا: إن هناك حياء يكف عما يذم به شرعا  وال يكف عما يحمد به شرعا  هذا إيش؟ المحمود، المحمود 

 من كل وجه.
د وعما يذم هذا الخجل، هذا أيضا  محمود من وجه، مذموم من وجه، بعض وهناك حياء يكف مطلقا  عما يحم

))إذا الناس، القسمة رباعية، بعض الناس ال يوجد عنده ال هذا وال هذا، ال يستحيي من أحد، وجاء في الحديث: 
، ( هذا مذموم، مذموم من كل وجه؟ ال، قد يمدح من وجه، هذا ال يستحيي مطلقا  لم تستحي فاصنع ما شئت(

 تجده يقدم على ما يذم به، وال يستحيي أن ينكر على من يأتي مذموما ، هذا من وجه دون وجه.
القسم األخر األرذل المذموم من كل وجه الذي ال يستحيي عما يذم به، ويستحيي عما يمدح به، أيضا  القسمة 

وم هذا موجود في الناس، يعني الرباعية ظاهرة، نعم، في من ال يستحيي مطلقا  يقدم على كل شيء محمود ومذم



بما يسوءه، وعادي أن ينكر منكر سيان عنده؛ ألنه  عادي أن يواجه إنسان على ال شيء ألتفه األسباب 
ما في شيء اسمه شيء يردعه عن مواجهة الناس، سواء  كانت بحق أو بباطل، ويقابله الذي يستحيي من إنكار 

يستحيي من إنكار المحمود بل ال يقدم عليه، وال يستحيي من إنكار المحمود والمذموم، وبين المرتبتين نعم من 
 المذموم والعكس، ولكل واحدة منزلتها.

الحياء العرفي الذي يكف عما يحمد به شرعا ، الحياء المذموم هذا، الخجل موجود بين الناس، تقول له: اتكلم 
ع، ولو كان من الحفاو، يعني ما في مبرر يقول: ما أقدر، بعض الناس تقول له: صل بالناس، يقول: ما أستطي

لهذا الخجل، يعني ما في شيء محسوس أو شيء يمنعه، يعني يوجد مثل هذا مع األسف مع طالب العلم في 
مناسبات كثيرة، يصلي الناس ظهر وعشرين ثالثين من الجماعة من خريجي الكليات الشرعية، ما يستطيع أن 

ال مذموم؟ مذموم بال شك، وحصل وقائع من هذا النوع، يصلون ظهر فيهم من هو  يواجه الناس هذا محمود وا 
كفؤ، لكنه ما تعود، وقد يقوم بهذه المهمة مع وجود أخيار وطالب علم، يقوم بها شخص فاسق؛ ألنه تعود هذا 

اس، األمر، وليكن مذيع مثال ، مذيع بقناة مثال ، تعود هذا األمر وال يصعب عليه أن يصعد المنبر ويخطب بالن
ال مذموم؟ مذموم يا أخي بال شك، مذموم، وعلى طالب العلم أن  لكن هل هذا بالنسبة لطالب العلم محمود وا 
يهيئ نفسه لكل ما يمدح به شرعا ، وكم حصل من قضية صارت مفتاح خير لبعض العلماء، يعني تجد مثال  من 

يل له: اخطب، قال: وهللا ما تهيأت، وال يشار إليهم بالبنان بالخطابة اآلن، سبب ذلك أنه أحرج في موقف، ق
تعود، ثم خطب على ضعف، يعني أول خطبة تعرفون ويش وضعها، قال: ما دخلت مسجد لصالة الجمعة إال 

 وفي جيبي خطبة، ومع الوقت ترك الخطب المكتوبة، وصار معروف من مشاهير الخطباء.
ناس تقول وهللا اآلن احنا جالسين مرتاحين المقصود أن مثل هذه األمور ال بد أن يتعود عليها، بعض ال

ال ذكرهم، يقول: وهللا  ومبسوطين، وفي ناس عندهم أغاني بجواركم، بنزهة، برحلة، تقول: قم يا أخي انصحهم وا 
ما تعودت، أنكر عليهم، وهللا ما تعودت، ويش معنى ما تعودت؟ هذا حال كثير من طالب العلم، فهذا الحياء 

ال مذموم؟ م  ذموم.ممدوح وا 
المقصود أن مثل هذه األمور ال شك أنها الحياء الذي ال يأتي إال بخير هو الحياء الشرعي، هو الحياء الشرعي، 
يذكر، يذكر بعض الناس عن أنفسهم خالف ما يتوقعه اإلنسان إطالقا  من خالل ما كتبوا، يعني في الحياء في 

الكتاب، وهو مدرس في مدرسة القضاء الشرعي، وله واحد كتب عن حياته مجلد، مجلد ويقول عن نفسه في هذا 
زميل في نفس المدرسة، واحتاجوا إلى تعلم اللغة اإلنجليزية، يقول: لنرى العالم بالعينين بدل عين واحدة، فقلت 
لصاحبي: ابحث عن مدرس، وأنا أبحث، كل واحد بطريقته ثم نتعلم عليه، يقول: بحثت فوجدت شخص إنجليزي 

شهر الزواج توا متزوجين، فقلت لصاحبي: وجدت البغية، أنت لك الزوج، وأنا لي الزوجة،  شاب وزوجته، في
ال ال؟ نعم، هذا كتبه في مذكرته في حياته، نعم، ومع  هذه تعلمنا، وهذا تعلمك، هل هذا مما يستحى منه شرعا  وا 

ليها تنطقها، وقلت لها: ذلك يقول: إنها تقول: أن العين العربة صعبة، يعني قصده حرف عين، يعني صعب ع
ال  أن العين اإلنجليزية أصعب، هو يقصد عينها، نسأل هللا العافية، هل مثل هذا الكالم مما يستحيا منه شرعا  وا 
ال؟ بلى، بالمقابل نفس الكتاب بنفس الكتاب يقول: أجلس في المجلس ساعتين ثالث ساعات، وأنا أحتاج الدورة 

 لذلك يحصل وجود ما يذم، وانتفاء ما يمدح، يوجد تناقضات في مثل هذا.استحيي أن أستأذن، نفس الشخص، و 



تجد إنسان عنده جرأة ينكر، ينكر الحق، ويستحيي عن إنكار الباطل، يعني الناس فيهم من هذه النوعيات، نسأل 
 هللا العافية.

؟  طالب: لكن يا شيخ أحسن هللا إليك هل يسمى حياء 
في يشمله هذا، الكالم على الحياء العرفي، حتى من القدم، حتى الشراح هو خجل، هو خجل لكن الحياء العر 

 يعظ أخاه في الحياء، ها شوف يعظ أخاه في الحياء.
 طالب:......

 ال، ال ال، الشراح بينوا هذا.
 طالب:......

 يأتي إال إيه الحياء الشرعي ال يأتي إال بخير، والحياء بمفهومه العام نعم فيه وفيه، لكن الحياء الشرعي ال
 بخير.
- النبي إلى يرفعه ركانة بن طلحة بن زيد عن الزرقي سلمة بن صفوان بن سلمة عن مالك عن وحدثنييقول: 

 (.(خلق دين لكل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قالوهو مرسل،  -عليه الصالة والسالم
عليه -جاءت بالخير، واتقاء الشر، والنبي  ( يعني األديان السماوية جاءت لألمم بالخير،(خلق دين لكل))

 .-عليه الصالة والسالم-ال خير إال دل األمة عليه، وال شر إال حذرها منه،  -الصالة والسالم
 (.(الحياء اإلسالم وخلق خلق دين لكل))قال: 

ا يستحيا خلق اإلسالم الحياء، ولذلك تجد المسلم يستحيي من ذكر أشياء ال يخجل عن ذكرها غير المسلم مم
))إن مما أدرك الناس من كالم النبوة منه شرعا  أو عرفا ، فخلق هذا الدين الحياء، وجاء في الحديث الصحيح: 

( فدل على أن الحياء متوارث في سائر األديان، الحياء متوارث في سائر األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت(
 اهره ومعالمه أكثر، وصار شأنه في هذا الدين أعظم.األديان، لكنه في هذه الديانة في اإلسالم برزت مظ

ر َب َمَثال  مَّا َبع وَضة {في الحديث الصحيح: "إن هللا ال يستحيي من الحق" وفي اآلية  ي ي َأن َيض  َتح   }إ نَّ ّللاََّ اَل َيس 
على ألسنة "إن هللا ال يستحيي من الحق" إيش معنى "ال يستحيي من الحق" يعني شيع ، سورة البقرة (00)

ال ليس بصحيح؟  الناس: ال حياء في الدين، هذا الكالم صحيح وا 
 طالب: ليس بصحيح.

يعني إن كان القصد منه في مسائل الدين كما قالت أم سلمة: "إن هللا ال يستحيي من الحق" يعني في مسائل 
صحيح، لكن إذا كان نفي الدين يعني لو أردت أن تسأل عن مسألة ال حياء فيها، على هذا الوجه يمكن حمله، 

 للحياء بالكلية عن الدين أبدا  هذا العكس، الحياء كله خير، وخلق اإلسالم الحياء.
ر َب َمَثال { ي ي َأن َيض  َتح  ، إيش معنى ال يستحيي؟ يعني ال يترك؛ ألن مآل الحياء سورة البقرة (00) }إ نَّ ّللاََّ اَل َيس 

 .-جل وعال-ق منفي عن هللا الترك، فالحياء الذي يؤدي إلى ترك الح
صلى هللا - هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 

، يعني يقول له: ال تستحي أنت، هذا موجود في معامالت الحياء في أخاه يعظ وهو رجل على مر -عليه وسلم
هم، وصار مثلما يقولون: خراج والج، نعم، وله أخ ما تعود وال الناس وأعراضهم، تجد واحد عاشر الناس، عامل



تمرن على هذا، ويقول له: خذ هذه البضاعة بعها، أو حرج عليها بالمزاد، هل كل إنسان من الناس يستطيع أن 
يقول: من يزيد؟ يرفع صوته بهذا؟ نعم؟ كثير من طالب العلم ال يستطيع أن يبلغ خلف اإلمام، إذا قال: هللا 

ال ال؟ فضال  عن كونه يحرج بين الناس، كم نقول، كم نقول، نقول يا أخي: أ كبر، رفع صوته باهلل أكبر، صح وا 
يعظ أخاه، ال تستحي، اشتغل، ترزق، نعم يعظ أخاه في الحياء، ولعله يقصد به الحياء مطلقا ، يعني ال تستحي 

 فإن دعه))( يعني اتركه، ))دعه(: -لصالة والسالمعليه ا-مطلقا ، ال عما يحمد، وال عما يذم، ولذلك قال النبي 
( نعم الحياء من اإليمان، الحياء شعبة من شعب اإليمان، ))ال يأت إال بخير(( وفي رواية: (اإليمان من الحياء

اإليمان بضع وستون شعبة في مسلم بضع وسبعون شعبة، في بعضها ستون أو سبعون، أعالها قول: ال إله إال 
 إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب اإليمان. هللا، وأدناها

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 الغضب في جاء ما باب
صلى هللا - هللا رسول إلى أتى رجال   أن عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

صلى هللا - هللا رسول فقال ،فأنسى علي تكثر وال ،بهن أعيش كلمات علمني هللا رسول يا :فقال -عليه وسلم
 (.(تغضب ال)) :-عليه وسلم
- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

 (.(الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد إنما ،بالصرعة الشديد ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
 الغضب في جاء ما باب تعالى: -رحمه هللا-يقول المؤلف 

 الغضب معروف ال يحتاج إلى بيان، وبيانه كبيان الماء، الغضب خروج النفس عن حد االعتدال بسبب المثير.
والغضب غريزة موجودة عند الناس، لكنهم يتفاوتون فيها، لكنهم يتفاوتون فيها، فمن الناس من يثور ألدنى سبب، 

ال يثور، ومنهم من يغلي قلبه بالغضب ألتفه األسباب، ومنهم الحليم ومن الناس من يثور لغير سبب، ومنهم من 
الذي اتصف بالحلم واألناة، كاألحنف، وممن وصف بذلك معن بن زائدة المشهور، حصل رهان بين اثنين إن 

لك أغضبه فله كذا وكذا من اإلبل، فجاء إليه وسبه بأبشع أنواع الهجاء والذم بالشعر المحفوو إلى اليوم، ومع ذ
يعرض عنه إلى أن أيس من إغضابه، وهذه منة ونعمة، لكن هناك مواقف ال بد فيها من الغضب ال سيما إذا 

 ، -جل وعال-انتهكت محارم هللا 
 بوادر تحمي صفوه أن يكدرا  وال خير في حلم إذا لم تكن له 

ثل هذا ال بد أن يكف، ال سيما بعض الناس إذا ما تعومل معه معاملة تردعه عن بعض تصرفاته يسترسل، فم
وال شك أن الغضب غريزة، ويزيد مع عدم الكف، وعدم خزم النفس والحلم بالتحلم، يعني مع الوقت تجده يتصف 

ن لم يكن متصفا  به قبل ذلك كما أن العلم بالتعلم كذلك الحلم بالتحلم، والفقه بالتفقه.  بهذا الخلق وا 
 وال ، كلمات،بهن أعيش كلمات علمني هللا رسول يا :فقال -وسلم صلى هللا عليه- هللا رسول إلى أتى رجال   أن

: إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي، فأرشدني، -عليه الصالة والسالم-، مثل الذي قال للنبي فأنسى علي تكثر



َ  طويال  يشتمل على جمل كثيرة فأنسى علي تكثر وال ،بهن أعيش كلمات علمنيهنا:  ، يعني لو علمه حديثَا
 ينسى بعضه ال سيما وقد عرف من نفسه ضعف الحافظة.يمكن 

صلى - هللا رسول فقال وال تكثر علي فأنسى، وأعيش بهن، يعني أنتفع بهن في معيشتي في ديني وفي دنياي،
 (.(تغضب ال)) :-هللا عليه وسلم
ره، ( وأي نصيحة أبلغ من هذه النصيحة، وكم للغضب من آثار على الشخص نفسه، وعلى غي))ال تغضب(

والغضب مؤثر تأثيرا  بالغا  في صحة اإلنسان، وله أيضا  آثار متعدية تصل إلى حد القتل، تصل إلى حد القذف، 
نسأل هللا السالمة -تصل إلى حد أن يقول كلمة ال يلقي لها باال  أثناء غضبه يهوي بها في النار سبعين خريفا  

إنسان وقع في عظائم األمور بسبب الغضب، ولذا وكمن إنسان شتم الدين بسبب الغضب، وكمن  -والعافية
ن كان جالسا  فليضطجع أو  الغضب من الشيطان فإذا وجده اإلنسان فليغير وضعه، إن كان واقفا  فليجلس، وا 

ن توضأ؛ ألن الشيطان إنما، حرارة الشيطان إنما تطفأ بالماء.  ليقف، المقصود أنه يغير وضعه، وا 
- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن هابش ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 

( يعني الذي يصرع الناس ليس هذا (بالصرعة)) ( ليس الشديد القوي (الشديد ليس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
 ))المؤمن القوي خيرهو الشديد، ليس هذا هو القوي، ليس هذا الذي يمدح بقوته، جاء في الحديث الصحيح: 

الرجل القوي، قال: المؤمن،  -عليه الصالة والسالم-( وما قال الرسول وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف(
( في إيمانه، ويتبع ذلك ما يتطلبه اإليمان ))خير من المؤمن الضعيف(يعني القوي في إيمانه، القوي في إيمانه، 

يس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس، وهذا البناء من قوة في البدن، وا عداد للعدو، وما أشبه ذلك، هنا يقول: ل
صرعة السم الفاعل صرعة، يعني ضحكة، همزة، لمزة، الذي يصرع الناس، لمزة الذي يلمز الناس، همزة الذي 

 يهمز الناس.
، بعض التراجم، تراجم األئمة يقولون: اإلمام العالم، المتفنن، الرحلة، رحلة، هذا اسم المفعول يعني يرحل إليه

 يرحل إليه، ورحلة يعني يرحل اسم الفاعل.
 (.(الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد إنما))
( يستعيذ باهلل من الشيطان، ويتوضأ ويترك هذه اآلثار المترتبة على الغضب، (الغضب عند نفسه يملك الذي))

ما يحصل وال يرتب عليه ما يتطلبه الغضب عند دخول الشيطان من قتل، من سفك دم، من كالم ب ذيء، كثيرا  
 الطالق بسبب الغضب، ثم بعد ذلك الندم، وكالم أهل العلم في طالق الغضبان معروف.

المقصود أنه مسبباته كلها أو جلها سيئة، يندم عنها بسرعة، أو يندم صاحبها بسرعة، فعلى اإلنسان أن يملك 
فسي، أنا جبلت على الغضب، لكن الحلم نفسه عند الغضب، وقد يقول اإلنسان: هذا شيء ال أستطيع أن أملك ن

عليه الصالة -بالتحلم، ومع ذلك أثر عن بعض الصحابة أنه كان شديد الغضب لكنه وجه من قبل النبي 
ذا حصل منه  -والسالم إلى كثرة االستغفار، وعليه أن يتحلم، وينظر في عواقب األمور قبل أن تصدر عنه، وا 

 بد أن يتحمل المسئولية، فإذا غضب وتكلم في حق فالن أو عالن ال بد أو بدر منه شيء مما ال تحمد عقباه ال
 أن يذهب إليه، ويستسمحه، ويستبيحه ويستحله مما حصل منه، وهللا المستعان.

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نب



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب حسن الخلق –الموطأ 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك 

 المهاجرة في جاء ما باب تعالى: -رحمه هللا-قال المؤلف 
 أن -رضي هللا عنه- األنصاري  أيوب أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 اهذ فيعر  يلتقيان ،ليال ثالث فوق  أخاه يهاجر أن لمسلم يحل ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 (.(بالسالم يبدأ الذي وخيرهما ،هذا ويعر 
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 فوق  أخاه يهاجر أن لمسلم يحل وال ،إخوانا   هللا عباد وكونوا تدابروا وال تحاسدوا وال تباغضوا ال)) :قال -وسلم
 (.(ليال ثالث
 .بوجهك عنه فتدبر المسلم أخيك عن اإلعرا  إال التدابر أحسب ال: -رحمه هللا- مالك قال

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 وال دواتحاس وال تنافسوا وال تحسسوا وال تجسسوا وال ،الحديث أكذب الظن فإن والظن إياكم)) :قال -وسلم

 (.(إخوانا   هللا عباد وكونوا ،تدابروا وال تباغضوا
: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال الخراساني هللا عبد مسلم أبي بن عطاء عن مالك عن وحدثني

 (.(الشحناء وتذهب تحابواو  وتهادوا ،الغل يذهب تصافحوا))
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثني

 باهلل يشرك ال مسلم عبد لكل فيغفر الخميس ويوم االثنين يوم الجنة أبواب تفتح)) :قال -هللا عليه وسلم
 (.(يصطلحا حتى هذين أنظروا يصطلحا حتى هذين أنظروا فيقال ،شحناء أخيه وبين بينه كانت رجال إال ،شيئا  

: قال أنه -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن مريم أبي بن مسلم عن مالك عن وحدثني
 بينه كانت عبدا   إال مؤمن عبد لكل فيغفر ،الخميس ويوم االثنين يوم مرتين جمعة كل الناس أعمال تعر 
 اتركوا  أو يفيئا حتى هذين اتركوا :فيقال ،شحناء أخيه وبين

 اركو، نعم. فيقال؟
 ن حتى يفيئا.فيقال: اتركوا هذي

 أو اركو



 في سق .
 "يفيئا حتى هذين اركوا"أو 

 ك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.بار الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم و 
 المهاجرة في جاء ما بابتعالى:  -رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 

لهجرة، الهجرة الممدوحة من الترك أيضا ، ترك بالد الكفر إلى المهاجرة: مفاعلة من الهجر، وهو الترك، ومنه ا
ديار اإلسالم، وعموم الترك فيه ما يمدح، وفيه ما يذم، والمهاجرة هنا مفاعلة من الهجر الذي هو ترك الصلة، 
فالمهاجرة في مقابل الصلة، وكل من الهجر والصلة في الشرع عالج إذا وجد السبب المقتضي للهجر ترجح، 

ال َوة { فاألصل أن المسلمين أخوة، وا  م ن وَن إ خ  ، ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سورة الحجرات (46) }إ نََّما ال م ؤ 
هجر  -عليه الصالة والسالم-هذا هو األصل لكن إذا ارتكب ما يقتضي الهجر فالهجر شرعي، فالنبي  ،ثالث

شرعي لمخالفة شرعية لبدعة أو ارتكاب محظور حتى الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يوما ، فالهجر ألمر 
يفيء، حتى يرجع، وكان هذا الهجر وترك الصلة أنفع وأجدى بالنسبة لهذا الشخص فهو شرعي، مطلوب، أما 
إذا كانت الصلة أنفع له وأقرب إلى أن يؤلف قلبه بهذه الصلة ويرجع ويفيء عما كان عليه من مخالفة فالصلة 

 أرجح من المهاجرة.
- هللا رسول أن األنصاري  أيوب أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عن حدثنيقول: ي

( يعني في الدين، ومن باب أولى أخوة النسب إذا (أخاه يهاجر أن لمسلم يحل ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
ذا وجدت أخوة  الدين فهي أقوى من أخوة النسب، اجتمعت مع الدين، فإذا اجتمعت مع الدين كان الحق أعظم، وا 

وأخوة النسب المجردة عن الدين لها حقها من الصلة، يعني ال يمنع أن يصل أخاه ما لم يكن محاربا  للمسلمين، 
( يهاجر سواء  ))أن يهاجر أخاه فوق ثالث ليال(( يعني ال يجوز بل يحرم للمسلم ))ال يحل(المقصود أنه يقول: 

، بمعنى أن كل واحد منهما يهجر اآلخر وال يصله، أو من طرف واحد، أو من كانت المهاجرة من الطرفين
طرف واحد، بمعنى أن أحدهما هاجر ألخيه والثاني واصل، فالهاجر هو الذي ال يجوز له هذا الفعل، والثاني إن 

 وصلهم مع القطيعة من قبلهم فكأنما يسفهم المل كما في الحديث الصحيح.
( فوق ثالث ليال مفهومه أن الثالث الليال تجوز المهاجرة فيها، (ليال ثالث فوق  ر أخاه))ال يحل لمسلم أن يهاج

تجوز القطعية فيها، ثالث ليال، ولو كان مقصود القطع إن كان القطع مقصود، وعدم الصلة مقصودة لمشاحنة 
ال فقد يهج ر اإلنسان أخاه شهرا  وال بينهما، فالنفس لها حظ، النفس لها حظ تركت لها هذه الفرصة ثالث ليال، وا 

يأثم بمعنى أنه مجرد ترك من غير قصد للهجر، يعني كون اإلنسان ما يزور أخاه إال في الشهر مرة من بين 
مقتض لهذا الهجر، ومن غير مقصد، من غير قصد لهذا الهجر وهذا الترك، والنفوس سليمة لم يداخلها شيء 

وهللا أنا مشغول، وأنت مشغول لو تكون لنا دورية في الشهر مرة، فال مانع، بل اإلنسان يرتب مع أخيه ويقول: 
هل نقول إن هذا هجر أخاه فوق ثالث؟ نعم؟ إنما المقصود به الهجر مع القطع، مع قطع الرحم الذي يقتضي 

 القصد لهذا الهجر.



أخذ النفس شيئا  من ( فالثالث فما دون جائزة بمفهوم هذا الحديث؛ ألن النفس لها حظ، يعني ت))فوق ثالث ليال(
حظها مما جبلت عليه في الشرع، كما أنه ال يجوز المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث 

 إال أن يكون الزوج، فالنفس أيضا  لوحظ حقها في مثل هذا.
 (.(بالسالم يبدأ الذي وخيرهما ،هذا ويعرض هذا فيعرض يلتقيان))فوق ثالث 

صد ومن غير هجر ال يمكن أن يوجد منه هذا األثر يعرض هذا ويعرض هذا، بل إذا التقيا الترك من غير ق
تبادال ما يدل على المحبة والمودة بينهما، لكن الهجر المقصود ولو كان فوق ثالث ليال شيئا  يسيرا ؛ فإنه يحرم؛ 

بدأ بالسالم، خيرهما الذي يبدأ ألنه يلزم منه أن يعرض هذا إذا التقيا، ويعرض هذا عن أخيه، وخيرهما الذي ي
بالسالم وواقع كثير من الناس ال سيما من العامة، وقد يوجد من بعض الخاصة أن الكبير يستنكف أن يبدأ 
الصغير، نعم الصغير في الشرع عليه أن يحترم الكبير، ويسلم الصغير على الكبير نعم لكن لو سلم الكبير على 

( وكثير من الناس إذا قيل له: بينك ))فخيرهما الذي يبدأ بالسالم(رهما، الصغير ال شك أن مثل هذا يكون خي
وبين أخيك قطيعة، قال: أنا أكبر منه، الحق لي، أنا لي الحق، أو أنا العم، لي الحق، أو أنا الخال لي الحق، 

 (.))خيرهما الذي يبدأ بالسالم(ال، ال 
ا  له حق، واألخ الكبير له حق، والوالد أعظم، والوالدة ومع أن العم له حق، وعم الرجل صنو أبيه، والخال أيض

( سواء  كان أكبر أو أصغر أو ))خيرهما الذي يبدأ بالسالم(أشد، واألجداد والجدات كذلك، لكن القاعدة الشرعية: 
 (.))خيرهما الذي يبدأ بالسالم(السبب الجامع بينهما في حقه وفي جانبه أقوى كالعم والخال وما أشبه ذلك، 

يذكر في كتب األدب أنه صار بين الحسن والحسين شيء من القطيعة اليسيرة يعني يومين أو ثالث أو شيء 
من هذا ال تصل إلى حد الممنوع، لكنه مع ذلك قيل للحسن: أال تذهب فتصالح أخاك، أو قيل للحسين، قيل 

ر، وأؤثره بهذه الخيرية، كالم صدق ألحدهما، نعم، فقال: اإليثار مطلوب، اإليثار مطلوب، ومدح األنصاب اإليثا
ما هو بدعوى، لكن بعض الناس قد يقول: أنا أؤثره بهذه الخيرية ليكمل ما قال أن الحق لي، على شان يجي 

 أخوه ويسلم عليه، أنا أؤثره، هذا من باب اإليثار؟ ال، ليس من باب اإليثار.
( وقد تكون القطيعة عن ال شيء، أمر بالسالم())خيرهما الذي يبدأ وعلى كل حال القاعدة المطردة الشرعية 

يسير جدا ، وقد يكون وهميا ، وتستمر السنين الطويلة على هذا، والشيطان واقف بينهما، ال يريد اإلصالح، وعلى 
كل حال ال يجوز الهجر فوق ثالث فإذا وجد فأعرض هذا وأعرض هذا ال شك أن هذا من تحريض الشيطان 

لمحظور العظيم الذي هو القطيعة، ومع ذلك على اإلنسان أن يستعيذ باهلل من الشيطان بين األخوة ليقعوا في ا
الرجيم، ويتنازل، ويؤثر أخاه، أو يؤثر نفسه، وهذا أولى؛ ألن اإليثار بالقرب عند أهل العلم اإليثار بالقرب مكروه 

( فعليه أن يستعيذ باهلل من الشيطان م())خيرهما الذي يبدأ بالسالعند أهل العلم، وال يجوز اإليثار بالواجبات، فا 
 الرجيم، ويذهب إلى أخيه ويسترضيه ليكون خيرهما، والحديث متفق عليه، نعم.

 طالب:......
العبرة بما في القلوب، تجد بعض األسر بينهم بغضاء وشحناء من أجل  نعم اإلشكال أن العبرة بما في القلوب،

م بعد ذلك يسعى المصلحون لجمعهم في اجتماع شهري أو ما أشبه موروثات وأسبال وما أشبه ذلك وأوقاف، ث
ذلك لألسرة أو للعائلة فتجدهم يجتمعون وينصرفون على ما كانوا عليه، كل واحد يسلم على الثاني ويبش في 



ذا خال بعضهم وانفرد أكل عرض هذا وما أشبه ذلك، وسب  وجهه وقلبه مشحون بالبغضاء والتدابر والتقاطع وا 
 ذا ال يجدي شيئا ، هذا ال يجدي، العبرة بما في القلوب.هذا، ه

 طالب:......
نعم، أهل العلم يقولون: إن السالم يقطع اإلثم، السالم يقطع اإلثم، لكن إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه، إذا 

 تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه.
 طالب: المسائل الشرعية؟

هجر المبتدع أمر مقرر في الشرع، المخالف أيضا ، العاصي يهجر المسائل الشرعية مطلوب فيها الهجر، 
 ليرتدع أما إذا كان يزداد شره ويتعدى ضرره إذا هجر فالمداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة.

 طالب:......
وهللا ما في شك أن هذا جاء من قبل الشارع، والشرع ال شك أنه يدرك ما في أنفس الناس وقلوبهم وعاداتهم، 

هذا الحد فال شك أن النفس يتدرج فيها الحقد من أعلى مستوياته وقت النزاع إلى أن اليوم األول أشد، فحد 
والثاني أخف، والثالث أقل، فتعطى النفس شيء من حظها، ولو حصلت الصلة من أول لحظة، وغلب اإلنسان 

 نفسه األمارة بالسوء هذا أفضل بال شك، لكن الجواز إلى ثالث فقط.
 ...طالب:...

آلى شهرا  أال يكلم نساءه  -عليه الصالة والسالم-ال، التأديب يقولون: لو زاد، لو زاد بقدر الجرم، لو زاد، النبي 
شهرا ، كما في الحديث الصحيح، وأيضا  األب له أن يهجر ولده لكي يرتدع؛ ألن هؤالء القلوب في الغالب 

ما ينطوي عليه القلوب من حقد وغل وتدابر وتقاطع،  سليمة، إنما المقصود من هذا الهجر هو التأديب، وليس
ال، إنما لألب أن يهجر ولده فوق ثالث، لكن ليس للولد أن يهجر أباه، ليس له أن يهجر أباه؛ ألن داعي األب 

 هو المصلحة، وداعي االبن هو التشفي؛ ألن قلوب اآلباء واألمهات تختلف عن قلوب األوالد.
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن مالك بن أنس عن شهاب ناب عن مالك عن وحدثنيقال: 

( يعني ال تتباغضوا، أي: ال يبغض بعضكم بعضا ، وهذه مفاعلة من طرفين كما هو (تباغضوا ال))( (تباغضوا
األصل، لكن لو وقعت من طرف واحد دخلت فيها، شخص يبغض أخاه، وأخوه ال يبغضه، ال شك أن مثل هذا 

إذا لم يكن سبب ومبرر للبغض؛ ألن البغض، الحب في هللا والبغض في هللا من أوثق عرى اإليمان، إذا  آثم،
 كان يبغضه هلل لما عنده من مخالفة، فإن هذا من أوثق عرى اإليمان.

 اإلشكال إذا وجد التباغض والتهاجر بسبب أمور الدنيا.
لبغض له أسباب، وال يحد هكذا فجأة من غير سبب، نعم ( يعني ال تتعاطوا أسباب البغض؛ ألن ا(تباغضوا ال))

بعض األنفس، بعض أنفس الناس تجده مجرد ما يرى الشخص يقول: أنا وهللا ما دخل قلبي، ال أحبه، ما لي، 
عرفته، في سبب؟ ما في سبب، بس ما لي وهللا خلقه، يقولونه الناس، هذا موجود في قلوب الناس، هو له أصل 

ن لم يكن له أ ثر شرعي يعني األرواح جنود مجندة يعني ما تعارف ائتلف، قد تعرف ترى اإلنسان من أول وا 
وهلة وتحبه، وترى الثانية من أول وهلة وتكرهه، لكن مع ذلك اآلثار المترتبة على مثل هذا ال يجوز تعليقها إال 

 بسبب شرعي.



أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن غيره،  ( الحسد المحرم الذي يأكل الحسنات هو:(تحاسدوا وال تباغضوا ال))
، كما يوجد -جل وعال-يتمنى زوال النعمة عن غيره، لكن إذا كان الغير يستعمل هذه النعمة فيما ال يرضي هللا 

اآلن من أثرياء اليوم، تجده مفسد في ماله، أال يتمنى المسلم أن يزول عنه هذا المال من أجل إفساده؟ نعم؟ ال 
ذي ال مبرر له وال سبب، لكن شخص مفسد عرف باإلفساد بسبب ماله فإنما هذا، هذا يدعا لمجرد الحسد ال
{دعا  -عليه السالم-عليه، وموسى  د  َعَلى ق ل وب ه م  د  َوال ه م  َواش  ، فهذه الدعوة سورة يونس (55) }َربََّنا اط م س  َعَلى َأم 

 ا ال يجوز بحال، وهو الحسد المذموم.ال بأس بها إذا وجد مبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإن هذ
 طالب:.....

ال المفسد فسادا  عالنية كما يلعن المؤذي من الكفار يدعى على هذا إذا آذى وبذلت األسباب  هذا إذا أمكن، وا 
 في حقه ولم يرتدع يدعى عليه.

من الشحناء والبغضاء،  ( بمعنى أن كل واحد يولي اآلخر دبره لما بينهم(تدابروا وال تحاسدوا وال تباغضوا ال))
 يعرض هذا ويعرض هذا عن الثاني، كل واحد يولي الثاني دبره.

 ( عباَد منصوب، ونصبه هل هو لكونه خبر كان؟ (إخوانا   هللا عباد وكونوا))
 طالب: اسم منادى

ال ما هو منادى، لكن بحذف حرف النداء، كونوا يا عباد هللا إخوانا ، أال يصلح أن يكون خبر كان؟ يصلح وا  
يصلح؟ ما يصلح، لماذا؟ هم عباد هللا، فال يؤمروا بأن يكونوا عبادا  هلل، هم عباد هلل هنا األصل، كونوا إخوانا ، 
ال كونوا عبادا  هلل، هم عباد هلل فال يؤمر بمثل هذا، وعباد هللا هذا ال شك أنه منادى، منادى  هذا خبر كان، وا 

 مضاف.
 ة عباد هللا؟؟طالب: يشمل على التحقيق والعبودي

خوانا ؟  وا 
 طالب:......

 ما تجي، كونوا يا عباد هللا إخوانا .
 ( وهذا تقدم.(ليال ثالث فوق  أخاه يهاجر أن لمسلم يحل وال))
 .بوجهك عنه فتدبر المسلم أخيك عن اإلعراض إال التدابر أحسب ال: مالك قال

جد اثنان بينهما شحناء تجده ال يطيق النظر إليه، وتجده تلتفت، وهذا يالحظ في بعض المجالس أنه إذا و 
 منصرف عنه طيلة الجلسة، فمثل هذا ال يجوز.

 طالب:......
 على كل حال إذا وجد المبرر فال حد له، حتى ينتهي السبب.

 طالب:......
صغير،  على كل حال إذا كان، الناس منازل، إذا وجدت المخالفة من كبير ما هي مثل المخالفة من شخص

 هذه تختلف باختالف حال اإلنسان، نعم.
 طالب:......



ال هو على سبب ما يبعث عليه، إن احتجت جارك الذي عن يمينك وتحدث معه، وترتب على ذلك أنك 
تنصرف، هذا ما له أثر، أو كان فيك ألم في ظهرك تحتاج إلى أن تلتفت أحيانا  يمنيا  وأحيانا  شماال ، هذا ما له 

 م على التدابر الذي ينبعث عن شيء في النفس.أثر، الكال
صلى هللا عليه - هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني: -رحمه هللا-قال 
 (.(الحديث أكذب الظن فإن))( إياكم والظن تحذير احذروا الظن، والسبب في ذلك (والظن إياكم)) :قال -وسلم

بدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه ال يغني من الحق شيئا ، إلى كونه مرادفا  للشك، إلى الظن له استعماالت ي
{كونه االحتمال الراجح إلى أن يصل إلى درجة العلم واليقين،  يَن َيظ ن وَن َأنَّه م م اَلق و َرب  ه م  ، سورة البقرة (10) }الَّذ 

واحدة، بل هو على حسب السياق الذي يقتضيه حسب  فاستعماله في النصوص وفي لغة العرب ليس على وتيرة
 ما يقتضيه السياق.

( ما المراد بالحديث هنا؟ يعني ما يتحدث به أكذب الكالم؟ هذا ))إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث(وهنا: 
ليس بكالم، هو ظن في النفس، فهو أكذب حديث النفس؛ ألنه يوجد في الحديث الذي يتحدث به ما هو أعظم 

َض الظَّن   إ ث م {يقول:  -جل وعال-من الظن، هللا  ، مفهومه أن البعض الثاني ليس سورة الحجرات (40) }إ نَّ َبع 
بإثم، وهناك مما يتحدث به ما هو شر من مجرد ظن، هناك قطع، وهو أشد من الظن، إذا ظننت بأخيك أو 

تجزم وترتب اآلثار على هذا الجزم، غلب على ظنك أو شككت في أخيك في أمر من األمور أسهل من كونك 
َض يقول:  -جل وعال-فكونه أكذب الحديث المراد به حديث النفس؛ ألنه ما يزال يتردد في النفس، هللا  }إ نَّ َبع 

ال ما يجوز؟ نعم؟ يستفصل، سورة الحجرات (40) الظَّن   إ ث م { ، لو قال قائل: إن بعض الظن ليس بإثم، يجوز وا 
جل -البعض الذي أثبته هللا وأنه إثم، قال: ليس بإثم، هذا تكذيب هلل  -جل وعال-ثبته هللا إن كان يقصد ما أ

َض الظَّن   إ ث م {يقول:  -جل وعال-، هللا -وعال ، وهو يقول: إن بعض الظن ليس سورة الحجرات (40) }إ نَّ َبع 
ن قال: ال، أنا أريد؛ ألنه -وعال جل-هذه مصادمة وتكذيب هلل  -جل وعال-بإثم، إن كان يريد ما أثبته هللا  ، وا 

قد يوجد اآلن من يكتب، من يكتب كتابات موهمة ثم بعد ذلك قد يحكم عليه بالردة بسببها، إال أنه إذا وجد 
َض يقول:  -جل وعال-االحتمال يستفصل في مثل هذا ما مرادك بالظن الذي أثبت أنه ليس بإثم، وهللا  }إ نَّ َبع 

، بل البعض الذي -جل وعال-؟، إن قال: أنا أريد البعض الذي ال يريده هللا سورة الحجرات (40) الظَّن   إ ث م {
َض الظَّن   إ ث م {يقول:  -جل وعال-يفهم مفهوم مخالفة مما ذكر، قلنا: كالمك صحيح، لكن إن قال إن هللا   }إ نَّ َبع 

، ويريد ما أثبته، نقول: ال، أنت ترتد ، وأنا أقول: ليس بصحيح، إن بعض الظن ليس بإثمسورة الحجرات (40)
 ، هذه ردة، فمثل هذا يحتاج إلى استفصال.-جل وعال-بهذا، مكذب هلل 

( هما في هذا السياق مترادفان، معناهما واحد؛ ألنهما سيقا (تحسسوا وال ،تجسسوا وال))فإن الظن أكذب الحديث، 
 على جهة المنع.
وا {وب على لسان يعق -جل وعال-أما في قول هللا  يه  َواَل َتي َأس  َف َوَأخ  وا  م ن ي وس  س  َهب وا  َفَتَحسَّ  (59) }َيا َبن يَّ اذ 

، التحسس هنا هو المنهي عنه هنا؟ ال، يختلف، التحسس وهو البحث والتحري هذا ما فيه إشكال، سورة يوسف
عليه -ا ال يجوز بحال، والنبي البحث والتحري إلرادة الخير، وأما التجسس وهو إلرادة الوقيعة والشر للناس هذ

نهى أن يخبر عن أصحابه، ليخرج إليهم سليم الصدر، الحديث في صحيح مسلم، نهى أن  -الصالة والسالم



يخبره أحد عن أصحابه، يجي واحد يقول: وهللا فالن ترى فعل فالن كذا، لكن إذا فعل أحد ما يضر بالعامة فال 
 بد من اإلخبار.

، فهذا يختلف باختالف المخبر عنه، -صلى هللا عليه وسلم- ألخبرن بك رسول هللا قال الصحابي: في مواطن
ن كان ما يرتكبه مما  فإن كان المخبر عنه قد ارتكب شيئا  ال يضر بالناس، مثل هذا ينصح وال يخبر عنه، وا 

ن كان يتضرر به العامة فال بد من  ينفع الناس أو ينتفع به في آخرتها فمثل هذا ال يجوز بحال أن يخبر عنه، وا 
ال يخبر عنه، فمثل هذه األمور تحتاج إلى تفصيل، وكثيرا  ما يسأل  اإلخبار عنه، ينصح إن انتصح وارتدع وا 
عن حكم العمل في هذا المجال، من اتخذه للوقيعة ولإلضرار بالمسلمين ال يجوز بحال، ومن اتخذه للنصح 

نهى أن يخبر عن أصحابه،  -عليه الصالة والسالم-النبي ألئمة المسلمين وعامتهم هذا ال شك أنه عمل طيب، 
، ما يتضرر به الناس ال بد من اإلخبار، وال -صلى هللا عليه وسلم- لكن الصحابي قال: ألخبرن بك رسول هللا

 بد قبل ذلك من بذل النصيحة لهذا الشخص الذي يراد اإلخبار عنه.
ال فكيف يقضى على الشرور في أما إذا كان مراده اإلضرار بالمسلمين بعامة المس لمين ال بد أن يخبر عنه، وا 

مهدها إال بهذه الطريقة، فال بد من التفصيل في مثل هذا العمل، وبعض الناس يتخذه وسيلة للكسب من غير 
نظر للهدف، يأت ليعمل في هذا المجال ما همه إال الراتب، نقول: يا أخي على حسب ما تزاوله من عمل، فإن 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-إلضرار بالمسلمين ال سيما بخاصتهم فعليك اإلثم العظيم كان قصدك ا
 ( نعم.(تنافسوا وال))وال تجسسوا وال تحسسوا، 

 طالب:......
 ابن عبد البر يقول في هذا الحديث واحد، يقول: ما بينهم فرق.

، ومعلوم أن المنافسة إذا وجد أطراف يتنافسون ( ألمنافسة المذمومة هي المنافسة في أمور الدنيا))وال تنافسوا(
في أمور الدنيا ال شك أنهم يسترسلون في أمور الدنيا، ويغفلون عما خلقوا من أجله، لكن المنافسة في أمور 
الدين والعبادة مطلوبة، والمسارعة والمسابقة كلها مطلوبة، لكن في أمور الدنيا تمنع لما يترتب عليها؛ ألن 

قت المنافسة يريد أن يحصل على أكبر قدر من صاحبه بأي وسيلة كانت، فتجده يستغل الوقت، اإلنسان في و 
 وتجده يستغل الوسائل التي تكسبه هذا المتنافس عليه سواء  كان بحق أو بغير حق.

ن ( كله على تنافسوا، منافسة مفاعلة، ومحاسدة، كل واحد يحسد الثاني ولو حصل م(تحاسدوا وال ))وال تنافسوا،
طرف واحد دخل في المنع، وعرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفنا أنه إذا كان هذا الغير 
يستعملها فيما ال يرضي هللا، ويؤذي الناس، ويفسد على الناس أديانهم فإن مثل هذا ال مانع من تمني زوال 

 النعمة عنه.
 هذه ال تدخل في هذا النهي، ال حسد إال في اثنتين.( أما الغبطة تمني مثل مال الغير ))وال تحاسدوا(

 (.(إخوانا   هللا عباد وكونوا)) ( كذلك،(تدابروا وال)) ( هذا تقدم،(تباغضوا وال))
ن الخراساني هللا عبد مسلم أبي بن عطاء عن مالك عن وحدثني: -رحمه هللا-قال  ، هكذا أورده اإلمام مرسال ، وا 

 (.(الغل يذهب تصافحوا)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال نذري،شئت فقل: معضال  كما قاله الم



( المراد كل واحد يفضي إلى أخيه بصفحة يده، بصفحة يده، يعني بطون األصابع مع الراحة على ))تصافحوا(
وهو  الطريقة المأثورة، فالمصافحة وسيلة إلى إذهاب الغل من القلوب، والحقد، والحديث هنا معضل، مرسل،

( هذا في األدب المفرد (تحابواو  تهادوا))يتصل من وجوه عند ابن عدي، واألصبهاني في الترغيب، وأما قوله: 
عند اإلمام البخاري بسند حسن، والحديث بكامله من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر، أيضا  سنده ال بأس به، 

 فبمجموعه وما يشهد له يصل إلى درجة الحسن لغيره.
( المصافحة معروفة، وهناك استعماالت كثيرة للمصافحة، في بعض البلدان تختلف عن حوا يذهب الغل())تصاف

بعض، لكن مع ذلك هي األمر المتوارث من القدم هي اإلفضاء بصفحة اليد، يعني داخل اليد إلى صفحة يد 
 أخيه.

، ))يذهب( وحرك بالكسر اللتقاء ( فعل مضار مجزوم جواب الطلب، أو بشرط مقدر إن تتصافحوا يذهب 
ال فهو مجزوم، الغل، فاعل، والغل والحقد والضغينة بمعنى  واحد.  الساكنين، وا 

( من الهدية وال شك أن الهدية تسل السخيمة، وتذهب ما في النفس؛ ألنها ))وتهادوا تحابوا(( ))وتهادوا تحابوا(
 ضرب من اإلحسان، والنتيجة المودة والمحبة.

المراد بها العداوة والبغضاء، واألحقاد والضغائن، إذا وجدت الهدية، فاإلحسان إلى اإلنسان ( و (الشحناء وتذهب))
 يملك به

 لطالما استعبد اإلنسان إحسان  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
 من هي له القصيدة هذه؟

 طالب:...... 
 ال، ليست ألبي البقاء ال، لصالح بن عبد القدوس، صالح بن عبد القدوس.

 لب:......طا
 إي نعم، عند ابن عدي وعند أيضا  عند أبي يعلى، وعند البخاري في األدب المفرد، أسانيد متصلة وحسنة.

 طالب:......
 ال، ال معضل هذا حديث الباب معضل، لكنه من وجوه كثيرة متصل.

- هللا ولرس أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثنيقال: 
))ترفع ( وفي الحديث اآلخر: (الخميس ويوم االثنين يوم الجنة أبواب تفتح)) :قال -صلى هللا عليه وسلم

( وذا جاء الحث على صوم ))تعرض األعمال على هللا يوم االثنين والخميس(( وفي الحديث الثالث: األعمال(
))وأحب أن يرفع عملي : -عليه الصالة والسالم- هذين اليومين؛ ألنهما يومان ترفع فيهما األعمال، قال النبي

ن كان ما جاء في االثنين أقوى مما جاء في الخميس؛ ألن له أكثر من علة، وأكثر من سبب.وأنا صائم(  ( وا 
 (.(شيئا   باهلل يشرك ال مسلم عبد لكل فيغفر ))تفتح أبواب الجنة يوم االثنين ويوم الخميس

هنا يتناول األكبر واألصغر؛ ألن شيئا  نكرة في سياق النفي تعم أي شيء يسمى ( والشرك (شيئا   باهلل يشرك ال))
َرَك : -جل وعال-شرك، فيدخل في هذا األكبر واألصغر، كما قال بعضهم في قول هللا  ف ر  َأن ي ش  }إ نَّ ّللا َ اَل َيغ 



أهل العلم، إال أن الصغير ال كبيره وصغيره عند جمع من  ، فالشرك ليس بقابل للغفرانسورة النساء (15) ب ه {
 يقتضي التخليد بخالف الكبير، ومنهم من يقول: إن الصغير تحت المشيئة كالكبائر.

( وبين أخيه، فضال  عن أن (شحناء أخيه وبين بينه كانت رجال إال))فيغفر لكل عبد مسلم ال يشرك باهلل شيئا ، 
 حتى هذين أنظروا))فيقال: دت هذه الشحناء وهي العداوة تكون بينه وبين أبيه، أو أمه، أو جده أو جدته فإذا وج

( فاألمر ليس بالسهل كون الناس يغفر لهم إال هذا القاطع، هذا األمر ليس بالهين أن اإلنسان ديدنه (يصطلحا
، حتى يتفقا، يصطلحا حتى، يعني أخروا وأجلوا أمر هذين أنظروا سؤال هللا المغفرة إن لم يغفر له عطب، فيقال

 ول ما في أنفسهما.ويز 
 ( تأكيد لفظي لالهتمام به والعناية بشأنه.(يصطلحا حتى هذين أنظروا))

 تعرض: "قال أنه هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن مريم أبي بن مسلم عن مالك عن وحدثنيثم قال: 
يقال له جمعة، " يعني كل أسبوع، يعني تعرض يوم الجمعة مرتين؟ ال، األسبوع مرتين جمعة كل الناس أعمال

 كما أنه يقال له: سبت، ما رأينا الشمس سبتا ، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة.
" هذا يوضح المراد، وأن المراد بذلك في الخميس ويوم االثنين يوم "تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين،

 األسبوع كالحديث السابق.
" من كان بينه وبين أخيه شحناء وترتب عليها شحناء يهأخ وبين بينه كانت عبدا   إال مؤمن عبد لكل فيغفر"

ال مسلم؟ هاه؟ يعني عنده أصل اإليمان، عنده مطلق اإليمان ال اإليمان المطلق،  القطعية هل يقال له مؤمن وا 
وعلى كل حال الذي يفرق بين اإليمان واإلسالم، ويقول: إن اإلسالم اإليمان ال يستحقه مثل هذا الذي ارتكب 

ال منقطع؟ منقطع؛ ألن هذا مسلم، واستثناءه كبيرة م ن كبائر الذنوب يعني مطلقه يقول: إن االستثناء متصل وا 
ذا قلنا إنه مؤمن عنده أصل اإليمان، وعنده مطلق  من اإليمان استثناء من الغير عند من يقول بالمغايرة، وا 

 اإليمان، ال اإليمان المطلق قلنا: االستثناء متصل.
" حتى يرجعا، حتى يصطلحا كما في يفيئا حتى هذين اتركوا :فيقال بينه وبين أخيه شحناء، "إال عبدا  كانت
 " يعني يرجعا، والفيئة هي الرجوع.يفيئا حتى هذين" يعني أخروا "اركوا"أو  الحديث السابق

 سم.
 طالب:......

 ليكون صائما ، ليكون صائما .
 طالب:......
 ويش المانع؟ 
 طالب:......
 إن شاء هللا. ما في بأس

 طالب:...... 



ال، ال بعض الناس ما يصوم إال االثنين فقط من كل أسبوع، وال تجتمع له هذه األعمال إال يوم االثنين، أو 
الخميس؛ ألنه موظف مثال  يشق عليه الصيام أثناء الدوام، والجمعة ال يجوز إفرادها فيصوم الخميس ويش 

 المانع.
 طالب:......

 إيه.
 .طالب:.....

 ال، القصد أعظم أجرا ؛ ألنه يتم فيه اجتماع هذه األعمال مع االمتثال.
 طالب:......

 ال، ال.
طالب: في درجات دون الهجر، يعني سمعت أحد طلبة العلم يعبر بهذا التعبير، تقول له يعني: بينك وبين 

لوحشة، أنا نسلم بعضنا فالن شيء، يقول: المسلم ما يغل قلبه على أخيه المسلم، لكن اللي بيني وبينه ا
 على بع  لكن االنبساط في الحديث وكذا ما هو موجود.

هو ما يلزم المسلم أن يعامل الناس على درجة واحدة ما يلزم أن يعامل زيد وعمرو وعبيد على درجة واحدة 
النفوس ال تكون فيها  يتفاوتون في معامالتهم على حسب تفاوتهم منه قربا  وبعدا ، واتفاقا  واختالفا  لكن الكالم على

 شيء من هذا نعم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سم.
 أحسن هللا إليك. 
 :بها للجمال الثياب لبس في جاء ما بابكتاب اللباس: 

 مع خرجنا: قال أنه -رضي هللا عنه- األنصاري  هللا عبد بن جابر عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
- هللا رسول إذا شجرة تحت نازل أنا فبينا :جابر قال ،أنمار بني غزوة في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 فقمت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فنزل :قال الظل إلى هلم هللا رسول يا :فقلت -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه - هللا رسول إلى قربته ثم فكسرته قثاء جرو فيها فوجدت شيئا   فيها فالتمست ،لنا غرارة إلى

 صاحب وعندنا :جابر قال المدينة من هللا رسول يا به خرجنا :فقلت :قال (؟(هذا لكم أين من)) :فقال -وسلم
 فنظر :قال خلقا قد له بردان وعليه الظهر في يذهب أدبر ثم فجهزته :قال ،ظهرنا يرعى يذهب نجهزه لنا

 في ثوبان له هللا رسول يا بلى :فقلت (؟(هذين غير ثوبان له أما)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 رسول فقال "قال يذهب ولى ثم فلبسهما فدعوته :قال ((فليلبسهما فمره فادعه)) :قال ،إياهما كسوته العيبة
 فسمعه :قال (؟(له خيرا   هذا أليس ،عنقه هللا ضربيلبس الخلقين  له ما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

 فقتل :قال ((هللا سبيل في)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال هللا سبيل في هللا رسول يا :فقال الرجل
 .هللا سبيل في الرجل

 أبي  القارأ  إلى أنظر أن ألحب إني" :قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".الثياب
 يم.ت أبي بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 تميمة.
 هللا أوسع إذا"-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر قال :قال سيرين بنمحمد  عن تميمة أبي بن أيوب عن

 ".ثيابه عليه رجل جمع أنفسكم على فأوسعوا عليكم
 تعالى: كتاب اللباس -رحمه هللا-يقول المؤلف 

ن أطلق على غيره كالزوج  اللباس يراد به ما يواري البدن، ما يوارى به البدن، وتستر به العورة، هذه حقيقته، وا 
{}ه نَّ ل َباس  لَّك م  وَ والزوجة،  ، هذا االستعمال على خالف األصل، يسمون سورة البقرة (459) َأنت م  ل َباس  لَّه نَّ

 بعضهم يقول: يقول مجاز، بعضهم يقول: مجاز.
على كل حال هو استعمال غير أصلي؛ ألن االستعمال األصلي للثياب التي تواري البدن، وستر العورات مطلب 
شرعي توافقه الفطر السليمة بخالف الفطر المنحرفة التي اجتالتها الشياطين، وكان من أهداف إبليس األولى أن 

للناس من تلك األيام إلى قيام الساعة، فنزع ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، ومازال يصنع هذا ويسول 
قال في  -جل وعال-اللباس الذي ال يجوز نزعه إنما هو استجابة لرغبة إبليس وأتباعه من أهل النفاق؛ ألن هللا 

ن يَن عَ أواخر سورة األحزاب:  ن يَن ي د  م  َك َوَبَنات َك َون َساء ال م ؤ  َواج  َز  َنى }َيا َأي َها النَّب ي  ق ل أل   َلي ه نَّ م ن َجاَلب يب ه نَّ َذل َك َأد 
ا يم  َذي َن َوَكاَن ّللاَّ  َغف ور ا رَّح  َن َفاَل ي ؤ  َرف  ، يعني في سورة األحزاب (06 - 97) َلئ ن لَّم  َينَته  ال م َناف ق وَن{* َأن ي ع 

بليس وأتباعه من المنافق -جل وعال-مخالفة مثل هذا األمر، هللا  ين يدعون إلى الكشف، ينزع يأمر بالستر وا 



عنهما لباسهما، وعلى كل حال الرائحة تشم من خالل األسطر في كتابات بعض الكتاب، ومن خالل الجمل 
والكلمات، من خالل بعض المقاالت والحق بين وواضح،وال يعني هذا أن من أداه اجتهاده وهو من أهل النصح، 

اجتهاد في مسألة من المسائل أن يلحق بأمثال هؤالء الذين ال  ومن أهل العلم الحقيقي، ومن أهل االجتهاد إلى
عالقة لهم بعلم وال خلق وال دين، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني إذا قيل: إن هناك من يدعو إلى كشف 
الوجه وكشف ما يزيد على الوجه، ووصفنا هذا بالنفاق وظاهر من خالل النصوص، ومن خالل المقاصد التي 

ها النيات، بل أفصحت عنها األلسنة، ال يعني بهذا أننا نرمي من اجتهد ورأى أن كشف الوجه، وهو من ال تكن
ن أخطأ، لكن إذا كان أهال   أهل االجتهاد أنه ال بأس به، نقول: اجتهد، وهو مثاب على اجتهاده، ومأجور عليه وا 

متهم، أما إذا كان هدفه وغرضه اإلفساد وليس لالجتهاد، وحاديه إلى ذلك النصح هلل ورسوله وألئمة المسلمين وعا
جل -له في االجتهاد في الشرع في العلم في الدين أي نصيب، مثل هذا يليق أن يوصف بما وصفه هللا به 

 .-وعال
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ال، ال هذه مسألة شرعية، أبدا  أبد، قصد ما يدين هللا به من خالل النظر في النصوص.
 طالب:......

ال، ال ما هو بسهل على الناس، العكس، ال ال هو يقصد أن األدلة دلته على هذا، ال أكثر وال أقل، وهو من 
ن أخطأ.  أهل االجتهاد، نقول: هو مأجور على كل حال وا 

 :للجمال الثياب لبس في جاء ما باب
-وللوفود، ينبغي أن يقتدى به، وقال هللا  يتجمل أي: في األعياد والجمع -عليه الصالة والسالم-نعم كان النبي 

{: -جل وعال د  ج  ل   َمس  نَد ك  ذ وا  ز يَنَتك م  ع  ، يعني عند كل صالة، من المؤسف أن ترى سورة األعراف (54) }خ 
بعض الناس حتى من كبار السن وبعض من عليه على ما يقول العامة الشرهة يعني ليس بأهل لمثل هذا التبذل 
ذا خرج إلى الدوام اعتنى بمظهره هذه مخالفة  إذا جاء إلى الصالة ال سيما لصالة الفجر يأتي بقميص النوم، وا 

ذ وا  ز يَنتَ لقوله:  {}خ  د  ج  ل   َمس  نَد ك   .سورة األعراف (54) ك م  ع 
دليل على تعظيمه وتعظيم شرعه ودينه، بخالف من ال يهتم بذلك وال  -جل وعال-وال شك أن التهيؤ للقاء هللا 

 يرفع به بأسا .
 بها: للجمال الثياب لبس في جاء ما باب

صلى هللا - هللا رسول مع خرجنا: قال أنه األنصاري  هللا عبد بن جابر عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ، وهي المعروفة بغزوة غطفان، وكانت في السنة الثالثة بعد الهجرة.أنمار بني غزوة في -عليه وسلم

، الظل إلى هلم هللا رسول يا :فقلت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إذا شجرة تحت نازل أنا فبينا :جابر قال
يعني  ،الظل إلى هلم هللا رسول يا :فقلت، يعني سبق إليها ونزل تحتها، شجرة تحت نازل أنا بيناتعال إلى الظل، 

 تعال إلى الظل، ليؤثره في مجلسه.



، الغرارة مازالت مستعملة عند البادية بهذا لنا غرارة إلى فقمت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فنزل :قال 
 االسم وهي: ما يحفظ به األمتعة.

، صغير من صغار القثاء والخيار، الصغير يقال له جرو، كما يقال قثاء جرو فيها فوجدت شيئا   فيها فالتمست
ن كان عاد توسعوا في  لصغار الكالب جرو، جرو كلب، وهكذا، وأيضا  يقال لصغار الشمام يقال له جرو، وا 

 استعماله فصاروا يطلقونه على الكبير والصغير.
( ؟(هذا لكم أين من)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى قربته ثم فكسرتهفوجدت فيها جرو قثاء، 

ن جاز له أن يأكل ما لم يتخذ خبنة، فال يأخذ، مادام وصل به  يعني يتثبت، ال يكون مر ببستان لغيره فأخذه، وا 
البطن، التخلص منه إلى هذا المكان يحتمل أن يكون أخذه فالتثبت مطلوب ال سيما فيما يدخل الجوف، ويدخل 

 صعب.
 .المدينة من هللا رسول يا به خرجنا المدينة من هللا رسول يا به خرجنا :فقلت :قال (؟(هذا لكم أين من))

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
ال ما هي  ال، ال من شعر، المستعمل اآلن من شعر، أحيانا  يجعلون في أطراف محمل العدل المزودة معروفة وا 
بتحمل بعرى، يجعلون في أطرافها تمر، ويخيطون عليه، وقد يمكث في مكانه األوقات الطويلة، بحيث إذا 

ال فهو بمثابة ما يجعل ويخاط عليه من أجل أن  يكون له شيء يمكن أن يمسك به، احتاجوا إليه وجدوه، وا 
وحدثونا يعني ناس عاصرناهم وأدركناهم ومنهم ناس موجودين اآلن، أنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا بعد سنين 
فيأكلونه، وحدثنا من عدل عن الطريق كيلوات كثيرة إلى منزل نزلوا به في العام الماضي علهم أن يجدوا فيه 

يئا  قد سقط منهم، وهللا المستعان، والذي غير الحال من الضيق إلى السعة شيء قد سقط منهم رجاء أن يجدوا ش
سنته اإللهية إذا لم تشكر هذه النعم أن تغير إلى الضيق، السنن ال تتغير وال تتبدل، والذين سافروا إلى األمصار 

ت حالنا إلى ما من أهل هذه البالد رأوا العجب العجاب مما عندهم من الخيرات ثم غيرت بالنسبة لهم وغير 
م  َحتَّى ترون، فاإلنسان إذا سمع مثل هذه األمور يضع يده على قلبه، يخشى من التغيير  }إ نَّ ّللا َ اَل ي َغي  ر  َما ب َقو 

} ه م  وا  َما ب َأن ف س  ، ونحن نرى الخدم يأتون إلينا من األمصار واآلفاق البعيدة وكان أجدادنا سورة الرعد (44) ي َغي  ر 
 ون لخدمتهم، فعلى اإلنسان أن يراجع نفسه، وهللا المستعان.يذهب

، الظهر ظهرنا يرعى يذهب نجهزه لنا صاحب وعندنا :جابر قال قال: فقلت: خرجنا به يا رسول هللا من المدينة،
))فليجد ( ))من كان له فضل ظهر فليجد به على من ال ظهر له(نعم الدواب، الدواب التي تركب، وجاء فيها: 

( واإلنسان وهو راكب سيارته بمفرده، أو مع نفر يسير ويجد إنسان منقطع في الطريق على من ال ظهر له(به 
يجد بهذا المكان الزائد لمثل هذا، لكن الذي يجعل الناس يترددون في مثل هذه األمور وجود بعض الوقائع الذي 

وقائع حصل فيها نصب، وفيها  يسيء فيها بعض الناس إلى بعض، يسيء فيها بعض الناس إلى بعض، وجد
 احتيال، وفيها اعتداء، لكن األصل في المسلم أنه على ظاهره ما لم يغلب على الظن، أو تقوم قرينة أنه مفسد.

 .خلقا قد له بردان وعليه الظهر في يذهب أدبر ثم فجهزته :قال



 يعني قد بليا من طول ما لبسا.
( يعني أفضل من أحسن ؟(هذين غير ثوبان له أما)) :فقالإليه  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فنظر :قال

، العيبة هي الوعاء الذي يحفظ به المتاع العيبة في ثوبان له هللا رسول يا بلى :فقلت من هذين الثوبين الخلقين،
الغيبة في ال سيما الثياب، فالعيبة شيء يحفظ به المتاع، ورحلة ابن رشيد اسمها "ملئ العيبة بما جمع بطول 

الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة" هذه رحلة من أنفع الرحالت على اإلطالق إن لم تكن هي األنفع على اإلطالق 
البن رشيد في خمسة مجلدات كلها فوائد علمية، ونكات وطرائف ومطارحات بين أهل العلم الذين لقيهم في بالد 

  توجد في غيرها.الحرمين، وفيها تحريرات وتحقيقات في علوم الحديث ال
 طالب:......

 طبع منه ثالثة، أعرف األول والثالث والخامس.
 طالب: في أي دار؟

 ما أدري وهللا بأي دار، لكن أول طبع في تونس المجلد الثالث ثم طبع في دار الغرب مجلد مفرق يعني.
 طالب: ملئ العيبة.

نة، وعاء الطيب يقال له: جؤنة، وهذه من غرائب "ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة" ووعاء الطيب يقال له: جؤ 
المفارقات فيه جؤنة العطار كتاب اسمه: "جؤنة العطار" اللي هو وعاء الطيب، والعيبة وعاء األثاث والمتاع، 
وجؤنة العطار أسوأ كتاب، من أسوأ الكتب هذا الكتاب، وذاك من أفضل الكتب وهذا من أسوأ الكتب، هذا تذكرة 

مجلدات أو أربعة، جمع فيه من الكالم الذي يهدم به عقيدة أهل السنة والجماعة نسأل هللا يعني في ثالث 
 العافية.

 طالب: لمن األول واآلخر؟
 هذاك البن رشيد معروف رحلة ابن رشيد مشهورة، وهذا الغماري نسأل هللا العافية.

ادخرهما للرعاية، يكفيه الثياب الخلقة، لكن أيام ، لكنه إياهما كسوته فقلت: بلى يا رسول هللا له ثوبان في العيبة
 فدعوته :قال ((فليلبسهما فمره فادعه)) :قال المناسبات تحتاج إلى ثياب أنظف وأحسن أجود، كسوته إياهما،

( يعني ضرب هللا عنقه( له ما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال يذهب ولى ثم فلبسهما فدعوته فلبسهما
))تربت ( ))عقراء حلقاء(ألم المؤمنين:  -عليه الصالة والسالم-كنه غير مقصود كما قال النبي هذا دعاء ل

 ( هناك أدعية غير مقصودة.يداه(
( لكنه ما جبلت عليه النفس من المحافظة على الثمين، وعدم ؟(له خيرا   هذا أليس ضرب هللا عنقه، له ما))

 المباالة واالهتمام بدونه.
، يعني خروجي هذا في سبيل هللا هللا سبيل في هللا رسول يا :فقال الرجل فسمعه :قال (له؟( ))أليس هذا خيرا  

مثل، أنا أرعى الظهر، لكن هل أنا خرجت في سبيل هللا، أجير هو، يرعى الظهر، فهل خروجي هذا في سبيل 
 سبيل في)) :-هللا عليه وسلمصلى - هللا رسول فقال هللا كإخواني، أو أنا لي مجرد األجرة ولست في سبيل هللا؟

 .هللا سبيل في الرجل فقتل :قال ((هللا
 طالب:...... 



على اإلنسان أن يعتني بنفسه بحيث ال يزدرى، المسلم يتوسط في أموره كلها، ومادام يستطيع فال يجعل نفسه 
بس ثوب في موضع االزدراء من قبل اآلخرين، يكون مضحكة للناس، يلبس ثوب خلق وعنده نظيف، أو يل

مرقع، وعنده ثوب مستقيم، وال فيه إشكال، أو ثوب فيه شقوق وخروق وفتوق، مثل هذا ال يليق بالسلم أن يزدرى، 
والناس ما يتركونه، أقول مثل هذا في جميع متاع الدنيا، يعني ال يكون اإلنسان يدفعه ورعه وتحريه وزهده أن 

أيضا  يبالغ في عمارة القصور الشاهقة التي ال يؤجر يسكن الخرب التي يخشى عليه وعلى ذريته منها، وال 
 عليها.

 ( فقال؟))ضرب هللا عنقه(طالب: يكون ما سمعه الرجل يقول: 
ن كانت ضرب هللا عنقه في سبيل هللا  ال فاألصل أنها ال يراد بها الدعاء، وا  إيه هذا يعني في قرينة، قرينة وا 

 صار للشهادة.
 ".الثياب أبيض القارئ  إلى أنظر أن ألحب إني" :قال الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

أنظر إلى القارئ يعني طالب العلم أو قارئ القرآن يعني ينبغي أن يظهر بمظهر الئق، بمظهر مناسب، 
))فإنها أطيب ( وجاء في حديث: ))البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم(والبياض أفضل الثياب، 

 بياض أفضل من غيره؛ ألنه إذا وقع عليه شيء مما يخدشه بان بخالف الثياب األخرى.( فالوأطهر(
ن كنا نسمع حتى من الكبار أنهم  تميمة أبي بن أيوب عن مالك عن وحدثني السختياني بفتح السين، وا 

 ".أنفسكم على فأوسعوا عليكم هللا أوسع إذا: "الخطاب بن عمر قال :قالمحمد  سيرين بنا عنيكسرونها، 
يحب أن يرى أثر النعمة، فإذا وسع على  -جل وعال-" نعم إن هللا أنفسكم على فأوسعوا عليكم هللا أوسع إذا"

 اإلنسان يوسع على نفسه، ويوسع على من تحت يده، وال يضيق على نفسه وال على من واله هللا إياهم.
 ".ثيابه عليه رجل جمع"فأوسعوا على أنفسكم 

به األمر يعني لجميع عليه ثيابه، ويلبس من الثياب ما يناسبه ويليق به، من الثياب المتنوعة  هذا خبر لكن يراد
من القمص السراويل والقباء وما أشبه ذلك واأللبسة عرفية، األلبسة عرفية، يعني يلبس في كل زمان أو مكان ما 

 يناسب وما تعورف عليه في هذا الزمان، وما تعورف عليه في هذا المكان.
 طالب:......

هذا يخرج عنه اإلطالق في كونها عرفية، يخرج عنه ما جاء النهي عنه في الشرع، فالمنهي عنه ال يدخل ولو 
 تعارف الناس عليه كاإلسبال مثال  أو ما فيه مشابهة للكفار أو ما أشبه ذلك.

 اللهم صلي على محمد.
 
 
 

 

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب اللباس –الموطأ شرح: 
 من لبسه للنساء يكره ما باب - الخز لبس في جاء ما باب - والذهب المصبغة الثياب لبس في جاء ما باب
باب ما جاء في االنتعال  - هاثوب   المرأة إسبال في جاء ما باب - ثوبه الرجل إسبال في جاء ما باب - الثياب

 ء في لبس الثياب.باب ما جا -
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 ين يا حي يا قيوم.اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامع

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 :والذهب المصبغة الثياب لبس في جاء ما باب

 ،بالمشق المصبوغ الثوب يلبس كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .بالزعفران والمصبوغ

صلى - هللا رسول أن بلغني ألنه ؛الذهب من ئا  شي الغلمان يلبس أن أكره وأنا :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال
 .والصغير منهم الكبير للرجال أكرهه فأنا ،الذهب تختم عن نهى -هللا عليه وسلم

 ذلك من أعلم ال :قال األفنية وفي للرجال البيوت في المعصفرة المالحف في يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال
 .إلي أحب اللباس من ذلك وغير ،حراما   شيئا  

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد: 

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 :والذهب -أو المصبوغة- المصبغة الثياب لبس في جاء ما باب

لنسبة للرجال والتشديد في أمرها، وجاء الثياب المصبغة إن كانت مصبوغة بالحمرة الخالصة فهذا جاء منعها با
عليه الصالة -وجاء أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فجاء إلى النبي  ،النهي عن لبس المزعفر والمعصفر

ال فالنهي  ،-والسالم وفي ثوبه ردع أو ردغ من زعفران، وحمله أهل العلم على أنه علق بثوبه من ثوب امرأته وا 
 ، واألصل في النهي التحريم.اهة في مثل هذاالعلم يطلقون الكر  ثابت، وأهل



لكنه أجيب عنه بما ذكر، لكن اإلمام  ،بعض الصحابة لبس شيئا  من هذا كما سمعنا في عبد الرحمن بن عوف
 عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: د عن ابن عمر كما في الخبر األول، أسن -رحمه هللا تعالى-مالكا  
 ."بالمشق المصبوغ ثوبال يلبس كان عمر بن هللا

قالوا: المشق المغرة، والمغرة البياض المشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، والعامة ما زالوا يسمون اللبن المختلط 
 بشيء من الدم يسمونه إيش؟ هاه؟

 طالب:......
 ؟؟ ما زال، نعمال يمكن أنه ما أدركه من األدنى، إيه، يسمونه اللبن المختلط بالدم إيش يسمونه العامة....... 

 طالب: مغير.
زال العامة يسمونه بهذا االسم، فهو بياض مخلوط بحمرة،  ما ،إيه يسمونه مغير أو مغر، أو شيء من هذا إيه

عليه الصالة -لكنه ليس بخالص، وأما الثوب األحمر الخالص فجاء التشديد فيه بالنسبة للرجال، والنبي 
قال: إنها حلة ليست حمراء خالصة  -رحمه هللا تعالى-كن ابن القيم جاء أنه لبس الحلة الحمراء، ل -والسالم

نما فيها الخطوط المغايرة للونها، واألحمر الخالص النهي عنه ثابت، لكن إن خالطه لون آخر انتفى المحظور  وا 
 كالشماغ مثال  فيه بياض، لكن لو كان أحمر خالص لمنع منه.

رضي -أو أن النهي لم يبلغ ابن عمر  ،نهي عنه، فلعله لم يكن خالصا  وهذا أيضا  جاء ال "بالزعفران والمصبوغ"
 .-ماهللا عنه

ن كانوا غير مكلفين، إال أن ما  "الذهب من شيئا   الغلمان يلبس أن أكره وأنا :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال" وا 
ل فيه الكبار والصغار، يدخ ))الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي((يمنع منه المكلف يمنع منه غير المكلف 

 -رحمه هللا تعالى-والنهي في مثل هذه الحالة إنما يتجه على أولياء أمورهم، والكراهية هنا يريد بها اإلمام مالك 
وهذا مفاده عند المتقدمين، وفي كثير من النصوص جاءت بإزاء  "أكره أن يلبس الغلمان شيئا  من الذهب" التحريم

الكراهة إلى كراهية تحريم وكراهية تنزيه، لكن جل استعمال المتقدمين لها محمول على التحريم، والعلماء يقسمون 
ن اإلمام مالك أنه يكره الذهب كراهية : إوال يقال "والصغير منهم الكبير للرجال أكرهه فأنا"كراهية التحريم، بدليل 
 ال يمكن أن يظن به هذا. ،تنزيه بالنسبة للرجال

، وذكر أنه حرام على ذكور أمته فيشمل الذهب تختم عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني ألنه
 الكبار والصغار.

يطردون هذا في جميع  ،الحنفية لهم رأي في المسألة وأن الصغير غير مكلف، فال يطالب بما يطالب به المكلف
كلف، لكن أكثر في ماله؛ ألنه غير موال زكاة  ،قول ووجه عند الشافعية ،األبواب، يلبس الحرير، ويلبس الذهب

واألمر بالنسبة للزكاة إنما يتجه  ،أن هذا من باب ربط األسباب المسببات، والنهي في مثل هذا أهل العلم على
 إلى ولي أمره في المال كما هو معلوم.

بارا  كانوا أو هذا يدل على أنه يرى أنه محرم على الذكور ك "والصغير منهم الكبير للرجال أكرهه فأنا"قال: 
 صغارا .

 ؟نعم "قال يحيى"



 طالب:......
 إيش هي؟

 طالب:......
 ال، الذهب ما يعفى عنه.

 طالب:......
هذا البس  :دام يقال قل منه شيء ال، ماتسيما دام يستقل منه إذا عرض على النار  ،الذهب ما يعفى عنه

 للذهب ال.
 طالب:......

دام النبي  الفقهاء ينصون على أن مثل هذا يتجاوز عنه، لكن البعد عنه ماوما أشبه ذلك  ،حلية السيف والمنطقة
 منهم من يخص ذلك باألكل والشرب، لكن ال وجه له. ))حرام على ذكور أمتي((يقول:  -عليه الصالة والسالم-

 طالب:......
 مثل هذا ال معارض له. ))حرام على ذكور أمتي((دام النص المحكم  على كل حال ما

 ذلك من أعلم ال :قال ،األفنية وفي للرجال البيوت في المعصفرة المالحف في يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال"
في "واألحمر، يقول:  ألنه جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر "إلي أحب اللباس من ذلك وغير ،حراما   شيئا  

 ،يعني مثل القمص التي يلبسها الناس ه قريبا  منه،، وفي فنائتستعمل ثوب بذلة للمهنة في البيت "البيوت
لكنهم إذا أرادوا أن يبتعدوا عن بيوتهم لبسوا ما يليق بهم، فاإلمام مالك يرى أن مثل هذا  ،ويتساهلون في أمرها

 ؟اللباس الذي ال يواجه به األجانب عنهم ممن يحترمهم هذا ال بأس به، نعم
 طالب:......

 خالص ال.ال، األحمر األمر فيه أشد، األحمر ال
 طالب:......

وأفنية البيوت، يعني هذا  ،على كل حال على الذكور ما يصلح، اإلمام مالك يرخص في المعصفرة في البيوت
كأنه يريد قميص البذلة الذي يوفر به ثوب التجمل، ومع األسف أن بعض الناس يأتي إلى المسجد يصلي بها 

ذا أراد الذهاب إلى الدوام ذهب ع }ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد يقول:  -جل وعال-لى أكمل حال، وهللا صالة الصبح، وا 
 هذا تساهل وتسامح غير مرضي، هللا أحق أن يستحيى منه من الناس. [( سورة األعراف54)]ُكلِِ َمْسِجٍد{ 
 طالب:......

 لبس الحلة الحمراء. -عليه الصالة والسالم-هو إذا كان فيه لون آخر ما في إشكال، النبي 
 ب:......طال

 خالص، لو لبس شماغ أحمر ما فيه نقاط بيض قلنا: ما يجوز. ما يصلح، ،ما ينفع خالص
 طالب:......

سراف ،منهم من يلحقه بالعلة ومنهم من يقول: التنصيص على الذهب  ،يقول: هذا أشد في العلة، فخر وخيالء وا 
 والفضة وما عدا ذلك فال.



 أحسن هللا إليك. 
 والنساء؟ طالب: الحمرة للرجال

 .ال، النساء ال
اآلن لو دخلت إلى مساجد المسلمين وجدت الغالب أن الفرش حمر وفيها خطوط صفر، مواضع القدمين في 

ال تحمروا وال  -رضي هللا عنه-الغالب أصفر، والفرشة حمراء، وكانت موجودة عندنا قبل هذه، وجاء كالم عمر 
 يعني في المساجد، فينتبه لمثل هذا. ،تصفروا

دام ثبت النهي عن المعصفر  وعلى كل حال ما "إلي أحب اللباس من ذلك وغير ،حراما   شيئا   ذلك من أعلم ال"
 وعن المزعفر فيتقى بقدر اإلمكان.

 طالب:......
 .التشبه ال، التشبه ممنوع

 طالب:......
 نعم. ،دام تشبه ممنوع، ممنوع لذاته للتشبه ولو كان، ما

 أحسن هللا إليك. 
 :الخز لبس في جاء ما باب

صلى هللا عليه - النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني
 .تلبسه عائشة كانت خز مطرف الزبير بن هللا عبد كست أنها -وسلم
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :الخز لبس في جاء ما باب
يكون حراما  على الرجال، ويطلق ويراد به ما سداه حرير، ولحمته  ذ  وحينئ ،يطلق ويراد به الحرير الخالص :الخز

صوف، وهذا هو المحمول على ما جاء في إباحته، ما جاء في إباحته محمول على هذا، ليس بحرير خالص، 
ولحمته صوف، بمعنى أن الحرير ينغمر في الصوف، فكأنه غير موجود، وجاء الترخيص فيه،  ،سداه حرير

والتحريم والتشديد في أمره، ونصوص التحريم محمولة على الخالص، ونصوص اإلباحة محمولة وجاء المنع، 
 على ما سمعتم.

وهذا من باب عطف العام  ))الخز والحرير((بعض الروايات:  ))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير((
يدل على أنها أمور محرمة كما  ن(())يستحلو على الخاص، والخز نوع من أنواع الحرير، فهو محرم بال شك 

 عطف عليها.
وما في حديث الباب محمول على المخلوط الذي نسبة الحرير  ،وعلى كل حال مثل هذا محمول على الخالص

 فيه يسيرة.
ابن  كست أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني"

، المطرف ثوب له أعالم "خز مطرف" نى، عائشة يقال لها: أم عبد هللاوبه كانت تك "يرالزب بن هللا عبدأختها 



ال ما فيه إشكال؟ نعم؛ ألنه كان لباس امرأة،  كانت عائشة تلبسه "تلبسه عائشة كانت" وفيه خطوط فيه إشكال وا 
 فكيف تكسوه هذا الصبي؟ 

 طالب:......
فكانت تلبس ألنه مما يلبسه النساء، ثم رأت أنه  ،وعا  على الرجالنعم ربما غيرت هيئته، أو ربما كانت تظنه ممن

 ؟لما كان مخلوطا  فصار مما يباح للرجال واالجتهاد يتغير، نعم
 طالب:......

إنما هو خاص بالنساء فكانت تلبسه،  ،بعض األلبسة مشتركة، لكن هي كانت تظن هذا النوع ممنوعا  من الرجال
 ؟ورأت أن المخلوط تنزل عليه نصوص اإلباحة فكسته ابن أختها، نعم ،رثم بعد ذلك اجتهدت في األم

 الصناعي........طالب: اآلن الحرير 
ال فال، التسمية ما تكفي، مجرد االسم ما يكفي، لكن إذا كانت  إذا كانت طبيعته مثله، ومادته من جنسه نعم، وا 

ن كان مجرد اشتراك في االسم فال،  المادة واحدة فال شك أنه يمنع، إذا كان المآل واحد، المادة واحدة يمنع، وا 
ال،  فيه..؟ يقولون: الذهب األسود، هل يكون فيه زكاة الذهب هذا أو ،الذهب األسود، يعنون البترول :كما يقال

 نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 :الثياب من لبسه للنساء يكره ما باب
 عائشة على الرحمن عبد بنت حفصة دخلت :التق أنها أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني

 عائشة فشقته ،رقيق خمار حفصة وعلى، -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه-
 .كثيفا   خمارا   وكستها
: قال أنه -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن صالح أبي عن مريم أبي بن مسلم عن مالك عن وحدثني

 خمسمائة مسيرة من يوجد وريحها ،ريحها يجدن وال ،الجنة يدخلن ال ،مميالت مائالت اتعاري كاسيات نساء"
 ".عام

 الليل من قام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ((...الليلةُ  فتح ماذا)) :فقال السماء أفق في فنظر
 الليلةَ 

 أحسن هللا إليك. 
 أيقظوا ؟القيامة يوم عارية الدنيا في كاسية من كم ؟الفتن من وقع وماذا ؟الخزائن من فتح الليلةَ ))ماذا 
 ((.الحجر صواحب

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الثياب من لبسه للنساء يكره ما باب

 والكراهة في اصطالحه واصطالح المتقدمين تطلق ويراد بها كراهة التحريم.



 عبد بنت حفصة دخلت :قالت أنها أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني": -رحمه هللا-قال 
 حفصة وعلى، -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة"عمتها  على عبد الرحمن بن أبي بكر نعم، "الرحمن
ال يكفي  ألن هذا ال يكفي، "-رضي هللا عنها- عائشة فشقته" : ما يغطي الرأس والوجهالخمار "رقيق خمار

فالمرأة في عرفهم ال يقتصر على المكلفة، بل إذا بلغت المرأة تسعا  أو البنت  ،حجابا  للمرأة، ومن قارب المرأة
، فبنت تسع فما فوق تلزم بما يلزم به النساء، والناس -ارضي هللا عنه-تسعا  فهي امرأة، كما تقول عائشة 

ذا قيل لهم:يتساهلون ف مكلفة، لكن على ولي أمرها أن يلزمها؛ ألن التأثير بالنسبة قيل: غير  ي مثل هذا، وا 
ال على الجسم؟ على الجسم بال شك، البنات بنات  للرجال، وافتتانهم بالنساء إنما هو في الغالب على السن وا 

 تسع وأحيانا  ثمان، وأحيانا  بنات سبع تفتن الرجال، فإذا كانت بهذه المثابة تلزم بما تلزم به المرأة.
، كثيفا   خمارا   وكستها؛ لئال تعود إلى لبسه مرة ثانية، ة عليها خمار رقيق، فشقته عائشةكل حال حفص على
ن كانت غير مكلفة، وعلى كل حال سواء  كانت مكلفة أو غير طيغ ي شعرها وبشرتها؛ لئال يفتتن بها الرجال، وا 

 مكلفة ممن تلفت أنظار الرجال ال بد من حجبها عنهم.
 كاسيات نساء: "قال أنه هريرة أبي عن صالح أبي عن مريم أبي بن مسلم عن مالك عن وحدثني"قال: 
هكذا موقوف عند أكثر رواة الموطأ، لكنه موصول في بعض روايات الموطأ، وهو موصول أيضا  في  "عاريات

 في مسلم. -عليه الصالة والسالم-مرفوع إلى النبي  ،صحيح مسلم
، عاريات عن شكرها، أو كاسيات باأللبسة -جل وعال-ات من نعم هللا كاسي "نساء كاسيات عاريات"قال: 
، هذه بلبس الضيق أو الشفاف أو القصير أو ما أشبه ذلك ،لكنهن عاريات عن حقيقة االكتساء الشرعي ،العرفية

ن كانت تزعم أنها كاسية   إال أنها عارية حكما .وا 
مميالت إلى الرجال إليهن، أو مائالت  ،ه األمور الفاتنةمائالت إلى مثل هذ "مميالت مائالت"كاسيات عاريات، 

عن الحق مميالت لغيرهن من بنات جنسهن إليه، ومنهم من يحمل ذلك على ما هو أعم من هذا، مما ذكر 
 فيشمل إمالة كل شيء بالنسبة للمرأة.

ما فيه ميل إلى جهة من  ،وتجدون فيما يزاوله النساء سواء  كان في ثيابهن أو أبدانهن، أو أصباغهن أو شعورهن
الجهات، أكثر من الجهات األخرى، وال شك أن هذا من أعالم النبوة، تجدون القصة مائلة، والشعر التسريحة 

 مائلة، كل شيء فيه ميل، وهللا المستعان.
ْجَن َتَبرَُّج الْ من أجل هذا التبرج الذي نهيت عنه المرأة المسلم،  "الجنة يدخلن ال" ( 55)] َجاِهِليَِّة اأْلُوَلى{}َواَل َتَبرَّ

ومر علينا في درس التفسير أن من تبرج الجاهلية األولى شق القميص من الجانبين، وانظر ترى  [سورة األحزاب
في نساء المسلمين اليوم، بما في ذلك من فيهن شيء من الصالح، أو من نساء بعض الصالحين، تجد الشق 

وأحيانا  يصل إلى الركبة، وقد يزيد على ذلك ال سيما في مجتمعات  ،من الجانبين أحيانا  إلى منتصف الساق
 هذا تبرج الجاهلية األولى، وهذا ضرب منه. ))لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة((النساء 

نسأل -هذا نص من نصوص الوعيد  سنة" خمسمائة مسيرة من يوجد وريحها ،ريحها يجدن وال"ثم بعد ذلك: 
مراره كما جاء ال شك أنه أبلغ في الزجر عن مثل هذه األع -يةهللا العاف مال، والنساء يتساهلن في مثل هذا، وا 

 المرأة تركب السيارة في الشارع، وتنزل من السيارة ويبدو منها ما ال يجوز إظهاره لغير الزوج، وهللا المستعان.



 طالب: أفضل تفسير كاسيات عاريات؟
 ويش هو؟

 ر؟طالب: أقول أصح تفسي
اللي يظهر أنه في اللباس، في اللباس يعني كاسيات على حد زعمهن، وعلى حد عرفهن، لكنها في الحقيقة 

 عارية.
 ......طالب: ما يدخل في مائالت مميالت

على كل حال كل ما يحتمل اللفظ يدخل، ولبس األحذية المرتفعة والخف المرتفع، أو النعل المرتفع هذا جاء في 
، سببه بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت تمشي مع واحدة أطول منها، فالرجال ينظرون ..صحيح مسلم أنه من

 ينظرون إلى القصيرة، فتلتفت أنظارهم بلبس هذا الخف أو هذا النعل المرتفع.ال إلى الطويلة، و 
 طالب:......

 على كل حال إذا ثبت أن هذا هو تبرج الجاهلية األولى ولو في البيت.
 طالب:......

 يعني إذا ظهر شيء من جسمها هذا ضيق. ،ما يبين األحجام
 من قام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
من  الليلةَ  فتح ماذا)) :السماء أفق في فنظر الليل من قام"وصول في الصحيح في البخاري وغيره وهو م "الليل

جل -خزائن من بركات السماء لمن يستغل مثل هذا الوقت، وقت النزول اإللهي فيما يرضي هللا من  الخزائن(("
 .-وعال
 ((القيامة يوم عارية الدنيا في كاسية من كم))يعني من عرض نفسه لها، ثم قال:  ؟((الفتن من وقع وماذا))

امة ما لم يكن يحتسب، هذه تزعم أنها كاسية في الدنيا لكنها عارية يوم القيامة، كم من شخص يبدو له يوم القي
كاسية، وهي في الحقيقة عارية، وهذا يزعم أنه عالم، وهو في الحقيقة جاهل، وهذا يزعم أنه عابد، وهو في 

َن َّللاَِّ َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن{وهكذا  -نسأل هللا العافية-الحقيقة ضال  لهم يظهر  [( سورة الزمر19)] }َوَبَدا َلُهم مِِ
 .-نسأل هللا العافية–يوم القيامة، يظن أن هذا العمل في ميزان حسناته فإذا هو في ميزان سيئاته 

عليه -من أجل الذكر والصالة والدعاء بما يدفع هذه الفتن، والمراد نساء النبي  ((الحجر صواحب أيقظوا))
 في حجراته، نعم. -الصالة والسالم

 أحسن هللا إليك. 
 :ثوبه الرجل سبالإ في جاء ما باب

صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ((.القيامة يوم إليه هللا ينظر ال خيالء ثوبه يجر الذي)) :قال -عليه وسلم
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني

 ((.بطرا   إزاره يجر من إلى القيامة يوم -تبارك وتعالى- هللا ينظر ال)) :قال -هللا عليه وسلم



رضي هللا - عمر بن هللا عبد عن يخبره كلهم أسلم بن وزيد دينار بن هللا وعبد نافع عن مالك عن وحدثني
 ((.خيالء ثوبه يجر من إلى القيامة يوم هللا رينظ ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -ماعنه

رضي هللا تعالى - الخدري  سعيد أبا سألت :قال أنه أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن وحدثني
 إلى المؤمن إزرة)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت بعلم أخبرك أنا :فقال اإلزار عن -عنه

 القيامة يوم هللا ينظر ال ،النار ففي ذلك من أسفل ما ،الكعبين وبين بينه فيما يهعل جناح ال ،ساقيه أنصاف
 ((.بطرا   إزاره جر من إلى
 ؟نعم

 طالب:......
 باب اإلزار واإلسبال في إيش؟، يبي يجي

 طالب: الذهب.
أو أي شيء  ،ذهبتتخذ إناء من ال على سبيل التحلي، لكن ال يجوز لها أنالذهب ما فيه إال النساء حل إلناثها 

 من الذهب ما لم يكن حلية.
 طالب:......

نا قد أسود من الجلوس لبس، الجلوس نوع من اللبس، كما قال أنس: فعمدت إلى حصير ل ،إال جاء النهي عنه
 هو داخل في اللبس.طول ما لبس، ف

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :ثوبه الرجل إسبال في جاء ما باب

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد نع مالك عن وحدثني"قال: 
لشديدة هي ما إذا اقترن هذه العقوبة العظيمة ا (("القيامة يوم إليه هللا ينظر ال خيالء ثوبه يجر الذي)) :قال

-خيالء والبطر فإن هللا لكن إذا تخلف القيد اختلف الحكم، فإذا استصحب ال ))الذي يجر ثوبه خيالء(( بالخيالء
 ال ينظر إليه يوم القيامة. -جل وعال

 الحديث الذي يليه:
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني"

 ."((بطرا   إزاره يجر من إلى القيامة يوم -تبارك وتعالى- هللا ينظر
ألبي بكر أنه لم يكن يفعل ذلك خيالء وال بطرا  وال شيء مما يتعلق بالترفع  -الة والسالمعليه الص-وشهد النبي 

 فمن الذي يبرئ غيره. -عليه الصالة والسالم-عن الناس في قلبه، برأه النبي 
 ؟بكر هل كان مسبال  يا شيخ طالب: لكن أبا
 يسترخي إزاره.
 ..ي لكن هو األصل فيه.خر طالب: يست

فأبو بكر  ))أنت لست ممن يفعله خيالء وال بطرا ((فقال:  -عليه الصالة والسالم-سأل النبي على كل حال هو 
سترخي إزاري ومع ذلك ال أفعله ناس، يقول: أنا ي؛ ألنه قد يحتج بعض ال-عليه الصالة والسالم-شهد له النبي 



ثم بعد ذلك نظرا   ،ب أو فوقههل هو تحت الكع ؟خيالء وال كبر، لكن ننظر في حقيقة اإلزار، يعني ما تفصيله
ن كنا ..ثم ينزل، نقول ولكونه نضو الخلقة ينزل؟ يعني ما يستمسك على الحق ، نعرف أن هذا ما فعله خيالء، وا 

 .-عليه الصالة والسالم-ال نجزم بذلك كما نجزم به ألبي بكر؛ ألنه شهد له النبي 
نفسه فهو تزكية للنفس ال تقبل، ال تقبل منه، والناس وأما من عداه يبقى على المنع، وكون اإلنسان يدعي ذلك ل

 ليس لهم إال الظاهر.
))ال ينظر هللا إليه يوم  ه شديدهذا ما يتعلق بإسبال اإلزار إذا اقترن به الخيالء، اقترنت به هذه العلة فحكم

 القيامة((.
 عمر بن هللا عبد عن يخبر لهمك أسلم بن وزيد دينار بن هللا وعبد نافع عن مالك عن وحدثني"وبعد ذلك قال: 

كل هذه  (("خيالء ثوبه يجر من إلى القيامة يوم هللا ينظر ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
عليه الصالة -والخيالء، وعرف النبي  ه بطرا ، والبطر معروف أنه الكبرمقيدة بالخيالء والبطر إلى من يجر إزار 

إذا كان يترفع على الناس بهذا اإلزار، مع األسف أن  وغمط الناس(( ،الحق ))بطرالكبر بكونه:  -والسالم
بعض الناس يؤثر فيه اللباس الجديد أو الفاخر تجده يترفع ويتعالى على الناس إذا لبس البشت كأنه حاز الدنيا 

لو بنفسه إلى طبقات كالدخان يع"وتعالى عليهم، أال يدري أنه  ،بحذافيرها، أو لبس الثوب الجديد ترفع على الناس
 ليس العبرة باللباس، العبرة بما بين الجنبين من علم وعقل ودين، وحسن خلق. "الجو وهو وضيع

را" وتعرب حينئذ   را (())َبطَ   حال، وبطرا  تمييز. وضبطها بعضهم "َبط 
 طالب:...... 

 في الحديث الذي يليه. ئبيج
 لعقوبة إذا وجدت العلة، والعقوبة شديدة وعظيمة.هذا الحديث مقيد بالخيالء وبالبطر، ويستحق هذه ا

 اإلزار عن الخدري  سعيد أبا سألت :قال أنه أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
مباشرة، وال علم إال ما كان  -عليه الصالة والسالم-نعم وأي علم؟ ألنه تلقاه عن النبي  "بعلم أخبرك أنا :فقال

 إلى المؤمن إزرة)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت" -عليه الصالة والسالم-عن طريقه 
يناقش بعض العلماء وطالب العلم المراد باألزرة، وهل يدخل فيها كل ما يلبس على أسفل  (("ساقيه أنصاف
كأن و  ؟لمشالح وما أشبههاكا ال ما يلتحف بهأو أن هذا خاص باإلزار ال يلحق به القميص وال السراويل، و  ؟البدن

يعني بعضهم يقول: ل في الباب، أجناس العموم التي أشرنا إليها من أزر وسراويل ومشالح وقمص كلها تدخ
البشت ما يدخل في هذا، السروال ما يدخل، البنطلون ما يدخل، القميص ما يدخل، ما في إال اإلزار، اإلزار إذا 

من غير قصد صاحبه، اإلزار هو اللي مظنته أن يسترخي من غير  كان هو المظنة فيه أنه هو الذي يسترخي
قصد، فما عداه ال يسترخي إال من قصد، فيكون أولى بالحكم من اإلزار، اإلزار معروف أنه يربط على أسفل 
البدن، وجربتموه في الحج أنه قد يسترخي، تشوف الناس من خيار الناس أحيانا  مع شدة العمل والتعب وكثرته 

بعه ينزل عن الكعبين من غير قصد، لكن نزول السروال أيضا  حكمه حكم اإلزار؛ ألنه قد ينزل من غير وتتا
ذا كان اإلزار الذي قد ينزل من غير  قصد، أما بالنسبة للقميص والبشت وما أشبه ذلك فإنه لن ينزل إال بقصد، وا 

له خيالء فيه هذا االحتمال، وفيه هذا ألبي بكر أنه لم يكن يفع -عليه الصالة والسالم-وشهد النبي  ،قصد



لكن  رخصة،(( الكعبين وبين بينه فيما عليه جناح ال))إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، المجال، ومع ذلك قال: 
يعني ما نزل  ((النار ففي ذلك من أسفل ما ))ال جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، العزيمة إلى أنصاف ساقيه

وهل المقصود ما نزل من اإلزار أو صاحبه؟ صاحبه،  ((النار ففي ذلك من أسفل ما)) ارعن الكعبين ففي الن
))ما  لمراد الضاللة أو صاحبها؟ صاحبهاهل ا ))كل ضاللة في النار((: -عليه الصالة والسالم-إذا قال النبي 

 يوم هللا ينظر ال))ما أسفل من ذلك ففي النار،  المراد صاحبه، ليس المراد اإلزار أسفل من الكعبين ففي النار((
 ؟نعم(( بطرا   إزاره جر من إلى القيامة

 طالب:......
على كل حال يكفيه، على كل حال يكفيه أن يعذب أسفله في النار، وأبو طالب عليه نعالن من نار يغلي منهما 

 دماغه، نسأل هللا العافية.
ان: إحداهما مطلقة عندنا جملت ((بطرا   إزاره جر من إلى القيامة يوم هللا ينظر ال ))ما أسفل من ذلك ففي النار،

 من إلى القيامة يوم هللا ينظر ال))مطلقة غير مقيدة بالخيالء، و ))ما أسفل من ذلك ففي النار(( واألخرى مقيدة
ذا اختلف الحكم  من مجرد كونه في النار،حكم أشد  ،وال شك أن كونه ال ينظر هللا إليه أشد(( بطرا   إزاره جر وا 

هل يحمل المطلق على المقيد أو ال يحمل؟ ال يحمل، إذا اختلف الحكم ال يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل 
المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم عند جمهور أهل العلم، وأما إن اتحد الحكم والسبب فمعلوم أن هذا متفق 

المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم ولو اتحد السبب فإنه ال عليه، محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحمل 
ن اختلفا في الحكم والسبب محل إجماع أنه ال يحمل المطلق على المقيد، نعم  ؟يحمل المطلق على المقيد، وا 

 طالب:......
ذا موجود في إيه هذا يتحدث عن بعض المتصوفة، متصوفة زمانه هؤالء األكمام يوسعونها كثيرا ، وكان ه

 ؟نعم ،البادية، وموجود في بالد الصعيد وغيره، في الصعيد موجودة
 طالب:......

كمه إلى الرسغ،  -عليه الصالة والسالم-على كل حال الكم يختلف عما يلبس على البدن، الكم يختلف، النبي 
سبال الكم ليس كإسبال اإلزار، يختلف عن إسبال اإلزار، يطلقون الكراهة فقط،   ؟الزيادة في الكم الكراهة، نعموا 

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ، يعني إلى هذا.كمه إلى الرسغ -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
دام إلى نصف الساق هذه هي العزيمة، وله أن يترخص إلى الكعب، فبحسب ما يؤثره هذا الفعل عليه في  ما

ن كانت جائزة، أو كانت العزيمةاألمور  داخله أو خارجه ومحيطه، يعني بعض قد يعرض للمفوق ما يجعله  وا 
فائق، بعض الناس إذا لبس إلى نصف الساق ادعى أنه األوحد في األمة، وهو رأسها ومرجعها، هذا يقال له: لو 

بعض الناس ألن  ا يحصل في الزيادة يحصل في النقص؛يسبل أسهل مما وقر في قلبه من كبر؛ ألن الكبر كم



، ومع ذلك يترفع على الناس، ويزعم أنه قد بلغ مرتبة ومرحلة من التدين لم يبلغها غيره، مثل هذا تجد ثيابه خلقه
يقال له: ال، ال عليك بالرخصة، القصد القصد، فإذا كان هذا يؤثر في نفسه فالرخصة أفضل له؛ ألنه وقر في 

 قلبه ما هو أعظم وأشد.
أو ترتب عليه مضايقات بسببها،  ،س ينزلونه فوق منزلته من أجل هذاوأيضا  إذا ترتب على ذلك أن النا

 فليترخص.
 طالب: أحسن هللا إليك. 

ن )إلى( تقتضي أن )على( يجوز يعني على الكعب قول بع  أهل : إمسألتين: األولى: هل يصح أن يقال
 العلم.

 البخاري؟األمر الثاني: هل يصح نسبة مذهب عدم اإلسبال في السراويل إلى اإلمام 
 ما نسب إلى اإلمام البخاري ما أذكر شيء اآلن.

عليه  ن ما على الكعب ليس في النار، إنما المتوعدمفهومه أ ))ما أسفل من ذلك ففي النار((وأما مفهوم قوله: 
 ؟نعم ))ما أسفل((ما نزل عن الكعب، هذا واضح من مفهوم 

 طالب:......
، بعض الناس مثلما ذكر عن بعض -عليه الصالة والسالم-لكمه  أهل العلم يطلقون أنه مكروه؛ ألنه مخالف

الجهات أن الكم الواحد يصلح أن يكون ثوبا  لبعض الناس، وعند البادية سابقا  في بالد نجد يوجد مثل هذا 
على كل حال كل هذا من وجد اآلن في صعيد مصر، ما أشبه ذلك موجود، وي وأاألردان، أو المرودن 

 .اإلسراف
 .....طالب:.

 .-عليه الصالة والسالم-هو أثبت ما فيه وصف كم النبي 
 طالب:......
 إيه ال بأس.
 طالب:......

 ؟في المسند هذا، نعم
ال جميع الشخص؟  طالب: ما أسفل الكعبين الجزء الزائد في النار وا 

ن يكون شيء منه في يكفيه أ، القدر الزائد هذا األصل، المفهوم من الحديث، لكن وهللا سواء  كان هذا أو ذاك
 ، وجاء في الحديث إن أبا طالب عليه نعالن من نار يغلي منهما دماغه، النار ما منها شيء يستهان به.النار

 سعيد ما هو على شرط مسلم؟ طالب: أحسن هللا إليك، حديث أبي
 إال، رواته كلهم ثقات، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :هاثوبِ  المرأة إسبال في جاء ما باب
 ا.ثوَبه



 أحسن هللا إليك. 
 :هاثوبَ  المرأة إسبال في جاء ما باب

 صفية عن -رضي هللا تعالى عنه- عمر ابن مولى نافع أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن وحدثني
 أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- سلمة أم عن أخبرته أنها عبيد أبي بنت
 :قال ،عنها ينكشف إذا   :سلمة أم قالت ((شبرا   ترخيه)) :قال ؟هللا رسول يا فالمرأة :اراإلز  كرذُ  حين قالت
 ((.عليه تزيد ال فذراعا  ))

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :هاثوبَ  المرأة إسبال في جاء ما باب

 مصدر مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله كفعله، يعني ما حكمه؟ ،معمول للمصدره ثوب منصوب؛ ألن
زوجة عبد  "عبيد أبي بنت صفية عن عمر ابن مولى نافع أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن ثنيوحد"

 هللا بن عمر، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة.
 ذكر حين قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن أخبرته أنها "صفية بنت أبي عبيد

يعني ماذا عنها؟ ماذا عن إزارها هل تدخل فيما أسفل من  ؟"هللا رسول يا فالمرأة" إلزاريعني بالنسبة ل "اإلزار
 ذلك ففي النار أو ال تدخل؟

 أم قالت" بحيث يغطي القدمينيعني ما يكفي أن ينزل عن الكعب، بل ترخيه شبرا ،  "((شبرا   ترخيه))قال: "
وقد أدركنا النساء قبل ثالثين  (("عليه تزيد ال فذراعا  )) :قال" مع المشي ما يكفي شبر "عنها ينكشف إذا   :سلمة

سنة تسحب الثوب وراءها ذراع أو أكثر من ذراع أحيانا ، فهذا بالنسبة للنساء ال يجوز أن يبدو منها شيئا  بالنسبة 
ذا أو ذراعا  على األكثر ال تز  دمين، ال بد أن ترخي ثوبها شبرا  وال ق للرجال األجانب، ال وجه وال كفين يد عليه، وا 

ذا كان بعض النساء ال ينحسر  ،وينحسر عنها ،كان مثل هذا ينكشف عنها والنساء في أجسامهن يختلفن، وا 
 ولو زاد على الشبر ولو بلغ الذراع. ،ن ينحسر عنها وينكشفو بالذراع فإن بعض النساء عرضة لئعنها بالشبر أ

ويزاد عليه  ،بعد طولها، يعني يفصل عليها على طولهافإذا وصل إلى الذراع  ،على كل حال الذراع هو الغاية
إزرة المؤمن إلى نصف ساقه نزيد عليه ذراع بالنسبة للمرأة، ال، ما يصلح هذا، ما هو بالمقارنة  :ذراع، ال يقول

 ؟مقارنة المرأة بالرجل ال، نعم
 في نفس الموطن.قالته طالب: 

ينكشف  قالت أم سلمة: إذا   ))ترخيه شبرا ((عني بعد طولها ي ))ترخيه((حين ذكر فالمرأة يا رسول هللا؟ قال: 
َ  ال تزيد عليه((عنها، قال:  والمساومة والمقاولة هنا هل هي في التخفيف أو في التشديد بالنسبة لنساء  ))فذراعَا

ثا  مع إناتجد المقاولة والمفاوضة بين العامة ذكورا  كانوا أو  ،الصدر األول؟ في التشديد بخالف ما نعيشه اآلن
مع تساهل المقابل  ،، وهذا يدل على حرص السلف على ما يصون الدين والعرضأهل العلم من أجل التخفيف

تساهل الخلف ال سيما في العصور المتأخرة بعد أن اختلطوا بأعدائهم، وصار العدو داخل البيوت في حقيقته 
 هللا المستعان.وفي صورته وشبحه، داخل البيوت، ويقتدى بهم، ويستن بسننهم، و



ذراعين كل هذا  :من أجل أن تشدد، ونجزم أنها ودت لو قال -عليه الصالة والسالم-أم المؤمنين تقاول الرسول 
ذا  من باب االحتياط والديانة والصيانة، وحفظ النفس من أن يتعرض لها، ونساء اليوم على العكس من ذلك، وا 

وما يدري أنه هو السبب الرئيس  ،الئمة على هذا المتعرضتعرض لها وضويقت أخذت تشتكي، ووليها ينحي بال
أو ذلك الفاسق الذي  ،الذي مكن هذه المرأة من هذا اللباس، ثم بعد ذلك هذه المرأة هي المباشرة مع ذلك الرجل

 أراد التحرش بها.
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 باب ما جاء في االنتعال:

صلى - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي نع األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ((.جميعا   ليحفهما أو جميعا   لينعلهما واحدة نعل في أحدكم يمشين ال)) :قال -هللا عليه وسلم

صلى - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
ذا ،باليمين فليبدأ أحدكم انتعل إذا)) :قال -هللا عليه وسلم  ((لعُ نَ تَ  أولهما اليمنى ولتكن ،بالشمال فليبدأ نزع وا 
 ت ن عل، ت ن عل 

  أحسن هللا إليك.
 ((.تنزع وآخرهما لعَ نْ تُ  أولهما))

 خلعت لم :فقال نعليه نزع رجال   أن األحبار كعب عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثني
ِس ُطو ى{: اآلية هذه تأولت لعلك ؟نعليك  كعب قال ثم :قال [( سورة طده12)] }َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
 :كعب فقال ؟الرجل أجابه ما أدري  ال :مالك قال ؟-عليه الصالة والسالم- موسى نعال كانت ما أتدري  :للرجل
 ".ميت حمار جلد من كانتا

 النجاسة به؟ أة أال..... التصاقطالب: بالنسبة لثوب المر 
 .ه ما بعدهيطهر 
 ؟، نعم-رحمه هللا-يقول 

 طالب:...... 
 أال يخرج منها شيء هو الوجوب. ،على كل حال الستر هو الوجوب

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 باب ما جاء في االنتعال:

 االنتعال لبس النعلين.
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن ريرةه أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"

أو يترك  ،يعني يلبس نعلين على القدمين (("جميعا   ليحفهما أو ،جميعا   لينعلهما واحدة نعل في أحدكم يمشين
عليه الصالة -انتعل واحتفى، مشى حافيا   -عليه الصالة والسالم-هذا، والنبي  ماإما هذا وا   ،القدمين بدون نعل



ن هذه طريقة الشيطان األخرى فال، ويقول بعض الشراح: إ ، ولبس النعلين، أما أن يلبس واحدة دون -الموالس
 يمشي بنعل واحدة، ونهينا عن التشبه به، على كل حال النهي ثابت، والعلة هللا أعلم بها.

 عند أحمد وصححه. "فإنها نعلة الشيطان"طالب: 
 ليحفهما أو ،جميعا   لينعلهما ،واحدة نعل في أحدكم يمشين ال)) نهياءت العلة، والذي يهمنا العلى كل حال ج

يعني في آن  ،وال يعني االجتماع هنا جميعا  في الموضعين أنه يدخل النعلين حال كونهما مجتمعتين(( جميعا  
ذا أراد االح نما يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى على ما في الحديث الذي يليه، وا  تفاء ليخلع واحدة، يلبسهما ال، وا 

 ثم يخلع اليمنى. ،اليسرى 
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

 إيش؟
 طالب:......

 اب مثله.ر  مثلها الخف تماما ، الش  
هل يدخل في هذا ما يتعلق باليد، برد  ((جميعا   ليحفهما أو ،جميعا   لينعلهما ،واحدة نعل في أحدكم يمشين ال))

يلبس في اليدين أو يترك اليدين؟ وأحيانا  إحدى اليدين تحتاج إلى عالج،  :مثال  وال وجد إال قفاز واحد، هل نقول
واألخرى ما تحتاج،  ،تحتاج إلى تدفئة، أو تحتاج إلى دهان، أو قل مثل هذا في القدم، القدم محتاجة إلى عالج

 فاحتيج إلى لف هذه القدم دون تلك، هل يدخل هذا في الحديث أو ال يدخل؟
 طالب: ال يدخل.

 ؟نعم
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 هو يبي يمشي عليهن، وهذه ملفوفة وهذه ما لفت، هاه؟ 
 طالب:......

ال، رجعنا اآلن عن اليد اآلن بالرجل، هذه محتاجة إلى دهان وتلف فيما يشبه الخف، هناك أربطة في 
ال ما  ال ال بد أن يلبس اثنتين؟الصيدليات تشبه الخفاف لألقدام، فيلبسها بعد أن يدهنها بالعالج يكفي وا   يكفي؟ وا 

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب: يكون ماشيا ؟
 ؟نعم ،هو بيمشي هو، هو بيمشي

 طالب:......



 ؟إيه نعم
 طالب:......
 التحريم. :إذا قلنا ،إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، هذا ال يزول النهي :النهي للتحريم ما دخل قولهم :هذا إذا قلنا

 نهي.طالب: يقوم مقام ال
 طيب نفترض أنه حر شديد وال وجد إال نعل واحدة.

 ...طالب: الضرورات إذا كان يتأذى
 ؟هو بيتأذى افترض أنه خرج من المسجد وال قدامه إلى البيت إال سفلت أو البالط، وقد ضاع إحدى نعليه، هاه

 طالب: يجوز في هذه الحالة.
 يعني الضرورات تقدر بقدرها.

 طالب:......
 .تشبهوال قصد ال

 طالب: وال عمد إلى مثل هذا.
 ما قصد التشبه.

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"
ذا)) خف الذي يقيها الحر والقرتبقى أطول مدة في التكرمة لها، ول (("باليمين فليبدأ أحدكم انتعل إذا))  نزع وا 

لتبقى في الخف وفي النعل أطول من بقاء اليسرى،  ((تنزع وآخرهما ،تنعل أولهما اليمنى ولتكن ،البالشم فليبدأ
وأهل العلم يقولون في الدخول إلى محل قضاء  ،وهي أحق بالتكرمة ،وذلك من أجل وقايتها من كل مؤذي

لدخول إلى المسجد، ويقدم واليمنى خروجا ، عكس مسجد ونعل، فيقدم اليمنى في ا ،الحاجة يقدم اليسرى دخوال  
 اليسرى في الخروج، والنعل كذلك، والعلة ما سمعتم.

 ؟نعم "مالك عن وحدثني"قال: 
 طالب:......

 ؟أيهم
 طالب:...... 
تحريم وال يقتضي وجوب، لكن األصل في  أنه في اآلداب ال يقتضي -قاعدة كثير من أهل العلم- على القاعدة

 النواهي أنها للتحريم ما لم يوجد صارف. األوامر أنها للوجوب، واألصل في
 طالب:......

كثير من الناس يغفل، يغفل عن مثل هذا بناء  على أنه أمر مستحب كما هو قول واجب إيه،  باليميناءة بدال إيه
 األكثر، ويتساهلون في هذا، لكن لو اإلنسان عود نفسه وأطرها على هذا ما نسي.

 لم :فقال نعليه نزع رجال   أن األحبار كعب عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن وحدثني"قال: 
}َفاْخَلْع : اآلية هذه تأولت لعلك "لم خلعت نعليك؟نزع نعليه في الوادي المقدس؛ ألنه قال له:  ؟"نعليك خلعت

ِس ُطو ى{  ".[( سورة طده12)] َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ



 طالب:......
المسجد عليه، يعني كما هو معمول به اآلن في بالد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال،  يعني قاس

ِس ُطو ى{ويستدلون باآلية  نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان  [( سورة طاه40)] }َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد  ليهبخلع نع -عليه السالم-الوادي المقدس أمر موسى 

صلى بالنعلين في  -عليه الصالة والسالم-النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي 
 .صالة في النعال، فال وجه للقياسمسجده، وأمر بال
ِس ُطو ى{ }َفاْخَلعْ "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه اآلية وهنا يقول كعب:  ( سورة 12)] َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ

هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب  "الرجل أجابه ما أدري  ال" :مالك قاللذلك  كعب قال ثمقال:  "[طده
ما يدري بما  أيضا " الرجل أجابه ما أدري  ال" :مالك قال ؟"موسى نعال كان ما أتدري " :للرجل آخر؟ ثم قال كعب

 حمار جلد من كانتا" :كعب فقالبما أجابه أتدري ما كان نعال موسى؟  ؟ ولم يدرلما خلعت نعليك :أجابه بقوله
يعني حفظ كالم كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا ال شك أنه متلقى عن كعب األحبار وهو  "ميت

جل -أنه يذهب للقاء ربه  -عليه السالم- اإلسرائيليات التي ال تصدق وال تكذب، لكنه مع ذلك ال يظن بموسى
ن كان ال يعرف أيضا  حكم الحمار في شريعته.بهذه النعل النجسة -وعال  ، وا 

لما كان في نعليه أذى فأتاه  -عليه الصالة والسالم-مثل النبي  .....يعلم أنهوال طالب: أو هو اشتراها 
 جبريل فأمره بخلعها.

فهو طاهر، وعلى  ، كما كان في صدر اإلسالمالحمار في وقته أيضا  مباحفأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون 
))أيما إهاب دبغ فقد طهر(( ليدخل في عموم حديث:  ؟كل حال ال يدرى أيضا  هل جلد الحمار الميت دبغ أو ال

 نعم.إسرائيل ال يترتب عليه حكم شرعي،  وعلى كل حال هذا من أخبار بني
 أحسن هللا إليك.
 في لبس الثياب: باب ما جاء 

 رسول نهى: "قال أنه -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 الرجل يحتبي أن وعن ،المنابذة وعن ،المالمسة عن ،بيعتين وعن ،لبستين عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 ".شقيه أحد على الواحد بالثوب الرجل يشتمل أن وعن ،شيء منه فرجه على ليس واحد ثوب في

رضي هللا - الخطاب بن عمر أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
  ...تباع راءيَ سَ  حلة رأى -تعالى عنه

يرا  .ءس 
 أحسن هللا إليك. 

 إذا وللوفد ،الجمعة يوم فلبستها الحلة هذه اشتريت لو هللا رسول يا :فقال ،المسجد باب عندتباع  ءِسيرا
 جاء ثم ((اآلخرة في له خالق ال من هذه يلبس إنما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،عليك قدموا
 ،حلة منها -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فأعطى ،حلل منها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول



 ما عطارد حلة في قلت وقد أكسوتنيها -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول يا: -رضي هللا عنه- عمر فقال
 .بمكة مشركا   له أخا   عمر فكساها ((لتلبسها أكسكها لم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟قلت

-رضي هللا تعالى عنه- مالك بن أنس قال :قال أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 دلبِ  ثالث برقع كتفيه بين رقع وقد ،المدينة أمير يومئذ وهو -رضي هللا تعالى عنه- لخطابا بن عمر رأيت: "

 ".بع  فوق  بعضها
 ؟نعم

 ....طالب: انتعل جالس
أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع  ،إيه جاء األمر به، فاالنتعال من قيام خالف األولى

 إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس.أيضا  على ما إذا خشي من السقوط، 
 ...طالب: أو انكشاف العورة.

 ال، هو االنكشاف اللبس جالس.
 ....فكان لما لبس السراويل : إنه...إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا :قالوا ،طالب: ال، إذا جلس يستر

 االنتعال، النهي عن االنتعال قائما ؟
 سراويل لبس قائما .طالب: إيه قائما ، ثم قالوا: لما لبس ال

 أو من أي أمر مكروه يتجه النهي. ،على كل حال االنتعال قاعدا  إذا خشي من السقوط
 :-رحمه هللا-قال 

 باب ما جاء في لبس الثياب: 
صلى هللا عليه - هللا رسول نهى: "قال أنه هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"

يعني من باب اللف والنشر المشوش، يعني  "المنابذة وعن المالمسة عن، ينبيعت وعن لبستين عن -وسلم
ثم أخذ يفصل وينشر المراد  "عن لبستين وعن بيعتين" تبا  لقدم اللبستين على البيعتينغير المرتب، ولو كان مر 

يعني غير  ،باللبستين وبالبيعتين، قدم نشر البيعتين مع تأخرهما في اللف على طريقة اللف والنشر المشوش
هذا  {}َيْوَم َتْبَي ُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ في كالم العرب معروف و  ،المرتب، وهذا أسلوب معروف حتى في القرآن

ْت } لف، النشر يعني غير مرتب، البيعتين هما المالمسة والمنابذة،  [( سورة آل عمران460)] {َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّ
والمنابذة أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك، أو تنبذ إليه هذه الحصاة فيدخل  ،فهو عليك بكذاالمالمسة أي ثوب تلمسه 
يتفق معه في هذه الصورة، فهي منابذة، إذا نبذ الحصاة منابذة، ويسمى أيضا  بيع  ،في معنى بيع الحصاة

بسه فهو عليك بكذا، ن المالمسة يعني في مكان مظلم فيه ثياب كثيرة، أي ثوب تل: إالحصاة، ومنهم من يقول
أو علي بكذا من غير نظر فيه فيدخل فيه  ،أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك فهو عليك بكذا ،وأيضا  بيع المنابذة

، وال يفعل مثل هذا إال إذا كانت متفاوتة، أما  سيما إذا كانت الثياب متفاوتةالغرر، السبب في النهي الغرر، ال
 على طريقة واحدة ما يفعل مثل هذا.و  ،إذا كانت متساوية من مصنع واحد
 "شيء منه فرجه على ليس واحد ثوب في الرجل بي"أن يحت :اللبسة األولى ،ثم جاء إلى ذكر تفصيل اللبستين

وليس عليه إال ثوب واحد، وجاء النهي عن هذا االحتباء إذا لم يكن عليه إال  ،رفع الساقين والفخذين :االحتباء



العورة غالبا ، وعلى هذا ينزل ما جاء من النهي عن االحتباء وقت الخطبة يوم  فإنه تنكشف معه ،ثوب واحد
 الجمعة، وما جاء في جوازه على أن عليه ثوبين ال تنكشف معهما العورة.

هذه يوردونها كما جاء في بعض النصوص عن اشتمال " شقيه أحد على الواحد بالثوب الرجل يشتمل أن وعن"
 لثوب بحيث لو أراد إخراج يده التقاء شيء يؤذيه لما تمكن.الصماء، يعني يلف بدنه با

مع أن اللفظ يحتمل أن يكون الثوب ساتر لشق دون  "شقيه أحد على الواحد بالثوب الرجل يشتمل أن وعن"
أنه يلف به بدنه فال  :أو كما جاء في الروايات األخرى  ،شق، الشق الثاني احتمال أن تنكشف معه العورة لضيقه

 إخراج يده منه لدفع ما يؤذيه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باشتمال الصماء.يستطيع 
ثوب من حرير  ِسيراء" حلة رأى الخطاب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"

 المخططة كأن فيها سيور، وهي الخطوط. ءوالسيرا
اب المساجد ال شيء فيه، ما لم يترتب عليه تضييق وهذا يدل على أن البيع عند أبو  "المسجد باب عند"تباع 

يذاء لهم، أو الوقوف أمام أبواب البيوت، أو ما أشبه ذلك، فإن وجد مثل هذا منع لهذه العوارض،  على الناس، وا 
ال فاألصل الجواز؛ ألنه ال يجوز البيع داخل المسجد، وأما عند باب المسجد فال بأس.  وا 

 "عليك قدموا إذا وللوفد الجمعة يوم فلبستها الحلة هذه اشتريت لو هللا رسول يا :فقال "تباع عند باب المسجد،
يفعل يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف  -عليه الصالة والسالم-يوم الجمعة يستحب أهل العلم كما كان النبي 

 الوفود.وكذلك يتجمل للوفد؛ ألن فيه إظهار هيبة المسلمين، وفيه أيضا  إكرام لهؤالء  ،ويتطيب، ويغتسل
يعني ال نصيب له  (("اآلخرة في له خالق ال من هذه يلبس إنما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"

 على ذكور هذه األمة؛ ألنها حرير. في اآلخرة؛ ألنها حرام
جيء بحلل من اليمن، ومن البحرين، ومن الجهات،  "حلل منها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء ثم"

 قلت وقد أكسوتنيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يا: عمر فقال ،حلة منهاطى عمر بن الخطاب "فأع
 أكسكها لم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" أنه يلبسها من ال خالق له ؟"قلت ما عطارد حلة في

 أو إحدى بناته ممن تحل له، ،جتهاحتمال أنه كساها ليبيعها وينتفع بثمنها، احتمال أن يكسوها زو  "((لتلبسها
، ال أنه أعطاه إياها كسوة أنه أعطاه إياها ليلبسها "فكساها"الواضح من قوله:  "بمكة مشركا   له أخا   عمر فكساها"

ن كان المشرك مخاطب بفروع الشريعة كالمسلم.  ليستفيد من ثمنها، أو يكسوها زوجته، وا 
ال أنه إباحة له من أجل أن  ؟ليتصرف بها كما تصرف عمر اها إياههل كساها إياه بمعنى أعط "فكساها"فقوله: 
كساها عمر، ال  -عليه الصالة والسالم-ما يزيل اإلشكال، النبي  ))لم أكسكها لتلبسها((في قوله:  ؟يلبسها

ال فما يمنع من يعني أعطاه إياها، وحينئذ   ،ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها ه المسلم يرتفع اإلشكال، وا 
كساها  -عليه الصالة والسالم-ال إشكال؛ ألن النبي  يمنع منه المشرك؛ ألنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذ  

 عمر، وعمر كساها أخوه، وال يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه.
 نب عمر رأيت: "مالك بن أنس قال :قال أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 

وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين  "المدينة أمير يومئذ وهو الخطاب
يلبس الثوب  "ثالث برقع كتفيه بين رقع وقد" ه أمير المدينة يعني لوجوده فيهافي أقاصي البالد وأدانيها، وكون



تستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده ل "بع  فوق  بعضها لبد" -وأرضاه رضي هللا عنه-المرقع 
بيت المال، وتجبى إليه األموال من بالد اإلسالم قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين 

 شيئا ، وهذه حالهم، وهللا المستعان.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله.

 ......طالب:
 ه؟ها

 ......طالب:
 .لي تباع عند المسجدال

 ......طالب:
 .. اسم، اسم رجل. عطارد

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (  1) كتاب صفة النبي صلى هللا عليه و سلم –الموطأ شرح: 
 -عليه السالم- مريم ابن عيسى صفة في جاء ما باب، -صلى هللا عليه وسلم- النبي صفة في جاء ما باب

 لمساكينباب ما جاء في ا -باب النهي عن األكل بالشمال  -الفطرة في السنة في جاء ما باب - والدجال
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 حي يا قيوم.واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا  ،اللهم اغفر لشيخنا

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 :-صلى هللا عليه وسلم-كتاب صفة النبي 

 :-صلى هللا عليه وسلم- النبي صفة في جاء ما باب
 سمعه أنه -رضي هللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثنيو 

 ،األمهق باألبي  وليس ،بالقصير وال ،البائن بالطويل يسل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان" :يقول
 وبالمدينة ،سنين عشر بمكة فأقام ،سنة أربعين رأس على هللا بعثه ،بالسب  وال القط  بالجعد وال ،دمباآل وال

- بيضاء شعرة عشرون  ولحيته رأسه في وليس ،سنة ستين رأس على -عز وجل- هللا وتوفاه ،سنين عشر
 ".-وسلمصلى هللا عليه 

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 :-صلى هللا عليه وسلم-كتاب صفة النبي 
لقيةالخلقية وال -عليه الصالة والسالم-صفة النبي  ، وهي ملحقة -عليه الصالة والسالم-وهي من سنته  ،خ 

وهو  ،وجميع ما يتعلق به؛ ألنه هو القدوة ،وعلى شمائله وأخالقه ،فال بد من االطالع على صفاته ،بالسنة
 هي الترجمة العملية للدين بجميع فروعه. -عليه الصالة والسالم-األسوة، وحياته 

 يقول:
 :-صلى هللا عليه وسلم- النبي صفة في جاء ما باب



رضي هللا - مالك بن أنس عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثني"وهنا في صفاته الَخلقية، قال: 
يالحظ على كثير من طالب العلم االهتمام بالسنة، واالهتمام باألحكام، واالهتمام  "يقول سمعه أنه -تعالى عنه

 -عليه الصالة والسالم-السيرة النبوية، وشمائل المصطفى  بالعقائد، لكن يالحظ التقصير الشديد في
وخصائصه، يالحظ هذا األمر، مع أنها موجودة في كتب السنة، يعني ألفت على سبيل االستقالل، وألف فيها 

عليه الصالة -تبعا  ألبواب الدين في الجوامع التي تجمع أكثر أبواب الدين، فتجد هذه األمور المتعلقة به 
 ودالئل نبوته، كلها ألف فيها الشيء الكثير. من سيرته وشمائله وخصائصه ومعجزاته -والسالم

وال بالسيرة، التقصير موجود، لكن هذه  دروس شيوخنا دروس خاصة بالشمائل قد يقول قائل: إننا ال نرى في
صنف الشمائل األبواب تدرس ضمن الجوامع الكبيرة، صحيح البخاري فيه أبواب مفردة لهذا الشأن، الترمذي 

النبوية، وغيرهم كتبوا، لكن الذي يجعل بعض العلماء وبعض طالب العلم ال يفردون هذه األبواب بدروس 
خاصة، أو بعناية خاصة هو ما يوجد في كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب من الشمائل والخصائص 

-الغلو واإلطراء الذي جاء ذمه على لسانه وغيرها من الغلو، يعني كثير مما كتب في هذا الباب فيه شيء من 
، فيكتفون بما كتب في الجوامع كالبخاري، والترمذي، وغيرهما، الكتب الجامعة التي تجمع -عليه الصالة والسالم

في هذا الباب ويتركون  -عليه الصالة والسالم-أكثر أبواب الدين، فيكتفون بهذا، ويكتفون بما صح عن النبي 
ال فمثل كتاب الشفاء للقاضي  ،شيء من اإلطراء والغلوالكالم الذي فيه  ال سيما إذا كان عمدته غير صحيح، وا 

كتاب يكاد أن يكون كالورد في كثير من أقطار  ،-عليه الصالة والسالم-عياض بالتعريف بحقوق المصطفى 
ذا قيل لقرآن في بعض النواحي ما بعد، إنه يقرأ قريبا  من قراءة القرآن، أو قد يكون أكثر مما يقرأ ا :المسلمين، وا 

وطباعته كطباعة المصحف، رأينا طبعات كثيرة للشفاء مثلما يطبع المصحف، بالخط باليد، ويخطه الذي يخط 
جه، فضال  المصحف، وبين كل جملتين أو حديثين دائرة، وقد يكون فيها رقم، تشبيها  له بالمصحف من كل و 

ب بهذه العناية، وكل هذا، كله من الغلو، وفي شروح الشفاء كالم ال وغيره، كلها تكت عن كتاب دالئل الخيرات
))ال تطروني كما أطرت  بل جاء النهي الصريح عن اإلطراء أبدا ، ه معتدل في نظره إلى أبواب الدينيقبل

 ويرمونه المعتدل بالجفاء مع ،-عليه الصالة والسالم-غلو في النبي  النصارى ابن مريم(( ))إياكم والغلو((
عليه -تبعا  لتوجيهه  ،وأنكر هذا اإلطراء ،ونفى هذا اإلطراء ،األسف الشديد أنهم يرمون من اعتدل في هذا الباب

ال شك أنها من واجبات الدين، وال  -عليه الصالة والسالم-يرمى بالجفاء، فمحبة الرسول  -الصالة والسالم
والناس  ،ليه من كل شيء، من والده وولدهأحب إ -عليه الصالة والسالم-يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول 

عليه الصالة -فيه  الغلوواإلفراط و  ..،أجمعين، وحتى يكون أحب إليه من نفسه، لكن محبته ال تعني المبالغة في
له  -جل وعال-حتى وجد من بعضهم صرف محض حق هللا  -صلى هللا عليه وسلم- ، الذي نهى عنه-والسالم

ال يجوز بحال، هذا الشرك، وهناك القصائد والمدائح النبوية، وكتب فيها  ، هذا-عليه الصالة والسالم-
، وكثير من أشعاره ال يخلو من -عليه الصالة والسالم-المجلدات، وبعض الشعراء خصص نفسه لمدح النبي 

مثل وهي ديدنهم صباح مساء، وعاقهم  ،هذا اإلطراء وهذا الغلو، وصار الناس يتلقفون هذه القصائد ويرددونها
بترديد هذه األناشيد،  -عليه الصالة والسالم-فليست محبة النبي  والعمل الصالح،هذا عن التوفيق للعلم النافع، 



عليه -، إنما محبته تتمثل في اتباعه -عليه الصالة والسالم-وأطروا فيها النبي  ،وال تلك الجمل التي بالغوا فيها
 .-الصالة والسالم

 سمعه أنه -رضي هللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن الرحمن عبد أبي بن بيعةر  عن مالك عن حدثني"يقول: 
 ليس بالطويل البائن "...بالقصير وال ،البائن بالطويل ليس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "يقول

ن كان العرب يتمدحون بالطول، وأن أعزاء الرجال طيال ،يعني المفرط في الطول، الزيادة في الطول ها على ما وا 
حتى قال ابن حجر في الفتح ما قال قبول بين الناس، وبين طول مفرط، قالوا، لكن مع ذلك فرق بين طول م

بالنسبة لمن طوله مفرط، الطول هذا يعني قال: إنه مظنة للسفه، يقول: لبعد القلب من الدماغ، هذا كالم ابن 
، ليس -عليه الصالة والسالم-توسط هي صفته حجر، لكن ال يعني هذا أن القصار يمدحون بقصرهم، ال، ال

نما هو ربعة من الرجال، بين الطويل والقصير.  بالطويل البائن، يعني المفرط في الطول، وال بالقصير، وا 
الذي يشبه من ابتلي بالبرص مثال ، وليس بياضه مثل بياض الجص بحيث يقذر، ال،  "األمهق باألبي  وليس"

 س باألبيض األمهق.دمة، وفيه شيء من الحمرة، وليبياضه أيضا  فيه شيء من األ
 أبيض مشرب بحمرة. -عليه الصالة والسالم-يعني األسمر، شديد السمرة، إنما هو أزهر  "باآلدم وال"
وال بالجعد القطط، يعني شعره ليس بالجعد المتجعد كشعور الزنج، وال بالسبط  "بالسب  وال القط  بالجعد وال"

 .-عليه الصالة والسالم-ئدة، بل شعره متوسط الذي فيه نعومة زا
، ، لما كمل األربعين وهي تمام األشد بعثه هللا، اكتمال العقلسنة أربعين رأس على "أربعين رأس على هللا بعثه"

عشر سنين المعروف أنه أقام بها ثالث عشرة سنة، من بعثته  "سنين عشر بمكة فأقام" إنما يكون في األربعين
إن العشر بعد استئناف الوحي،  :ث عشرة سنة، لكن الكسر يحذفونه في حسابهم، ومنهم من يقولإلى هجرته ثال

ثم بعد ذلك استأنف بقوة، وأمر بالتبليغ والصدع، من هنا عدت بعثته على مثل هذا الحديث،  ،انقطع الوحي مدة
 سنين، فتكون العدة ثالث عشرة سنة.مع أنه بعث قبل ذلك بثالث 

 على -عز وجل- هللا وتوفاه" ، أقام في المدينة عشر سنيننعم بالمدينة عشر سنين "سنين رعش وبالمدينة"
 :هكذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ستين سنة، وجاء أيضا  في الحديث الصحيح "سنة ستين رأس

ر إلى األربعين ثالثا  وستين سنة، وهذا هو الواقع بدقة، ثالث وستين سنة، إذا أضفنا الثالث عشرة، والعش
صارت ثالث وستين سنة، فقوله: ستين سنة إنما هو على عدم اعتبار الكسر، يعني مع حذف الكسر، كثيرا  ما 

ويحذفون الكسر، أو يجبرونه كما في الرواية األخرى خمسا  وستين سنة، فعد سنة مثال   ،يقتصرون على العقود
 وصار خمسا  وستين سنة. ،وسنة الوفاة ،الوالدة

إال الشيء اليسير الذي يصح  -عليه الصالة والسالم-لم يشب " بيضاء شعرة عشرون  ولحيته رأسه في ليسو "
باعتبار أن هذه العشرون  -صلى هللا عليه وسلم- نفيه، ويصح إثباته، فمثال  أنس يقول: ما شاب رسول هللا
والذي يثبت يقول: إنه في  ،-السالمعليه الصالة و -الشعرة ال يمكن أن ترى إال بالتحديد، وبالقرب من لحيته 

شعرات حمراء تغيرت، وبعضهم يقول: إن هذا من كثرة استعمال الطيب، ال سيما الحار منه يغير لون الشعر، 
وعلى كل حال فيه هذه العدة من الشعر، أو تزيد قليال  كما في بعض الروايات أو تنقص، على كل حال كل هذا 

 ر، نعم.على سبيل التقريب، فيه شيب يسي



 أحسن هللا إليك. 
 : والدجال -عليه السالم- مريم ابن عيسى صفة في جاء ما باب

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 أنت ما كأحسن ،لمة هل ،الرجال أدم من راء أنت ما كأحسن ،آدم رجال   فرأيت ،الكعبة عند الليلة أراني)) :قال
 ...((مملَ الَ  من راء

 ال لمم.
 أحسن هللا إليك. 

 من فسألت ،بالكعبة يطوف ،رجلين عواتق على أو ،رجلين على متكئا   ،ماء تقطر فهي رجلها قد من اِللمم))
 من تفسأل ،طافية عنبة كأنها اليمنى العين أعور قط  جعد برجل أنا إذا ثم ،مريم ابن المسيح هذا :قيل ؟هذا
 ((.الدجال المسيح هذا :لي فقيل ؟هذا
 ؟نعم

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 إيه الفائدة منها.
 طالب:......

 صوركم وأبدانكم.
لقة ليست محل للذم وال للمدح -عليه الصالة والسالم-نعم، لماذا اعتنى العلماء بالصفات الَخلقية للنبي   ؟والخ 

ال سيما الصفات التي تمدح عند الناس، الناس بميلهم وطبيعتهم وغريزتهم يقول أهل العلم: إن معرفة الصفات 
على هذا الشكل، وعلى هذه  -عليه الصالة والسالم-يميلون إلى األشكال الجميلة المحببة، فإذا عرفنا أن النبي 

يل إلى هذه الهيئة، وعلى هذا الوصف بالصفات الجميلة التي هي بالنسبة لبني آدم أجمل الصفات، فالنفوس تم
هذا دليل على اهتمام الصحابة وعنايتهم بذلك،  -عليه الصالة والسالم-الصفة، وأيضا  نقل جميع ما يتعلق به 

دح هذا، أبيض، ونم -عليه الصالة والسالم-فال يفوتون شيئا ، وليس معنى هذا أننا نمدح األبيض؛ ألن الرسول 
صفات ن الصفات الجميلة، الرجل المشتمل على قالوا: إللمدح وال للذم، لكن هم  ، هذا ليس محال  ال، ال

الباطنة، لكن نجد ، وبعضهم أيضا  يطرد ذلك فيقول: إن هذه الصفات الظاهرة دليل على حسن الصفات جميلة..
 .العكس أحيانا  

ال ، ف-عليه الصالة والسالم-واهتمامهم بجميع ما يتعلق بالنبي  ،على كل حال هذا دليل على عناية الصحابة
 ؟يظن بهم أنهم نقلوا أشياء ال دخل لها في التشريع، ثم بعد ذلك يفرطون في نقل ما هو محل للتشريع، نعم

 طالب:......
، -عليه الصالة والسالم-نهم فرطوا في شيء مما يقتدى به فيه : إحنا ما ذكرنا هذا؟ بحيث ال يمكن أن يقالإ

 ويهتمون بأشياء ليست محال  لالقتداء.



 ..طالب:....
على هذه الصفة من الكمال البشري الخلقي  -عليه الصالة والسالم-إن كون الرسول  :إيه ما في شك حتى قالوا

 ال شك أنه يقربه إلى القلوب عند كثير من الناس، هذا أمر فطري.
 طالب:......

ضافتها إلى النبي   .-ة والسالمعليه الصال-الخلقية والخلقية، ذكروا هذا من السنة، باعتبار نسبتها وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 : والدجال -عليه السالم- مريم ابن عيسى صفة في جاء ما باب

المسيح،  :جمعهما في مثل هذا الباب، وهذا الحديث إنما اجتماعهما في وصف المسيح، كل منهما يقال له
أو يمسح األرض وهذا ممسوح بن مريم، والمسيح الدجال، هذا مسيح هداية، وهذا مسيح غواية، االمسيح عيسى 

 ممسوح القدم ال أخمص له، وذاك ممسوح العين. -عليه السالم-وألن هذا أيضا  عيسى  بطوافه، وهذا كذلك؛
على كل حال االشتراك في اللفظ هو الذي يجمعهما في مثل هذه الترجمة، ومجيئهما في هذا الحديث أيضا  

ن االتفاق في هذا الوصف ال يعني االتفاق في المدح والذم، إنما للداللة على أن كال  منهما يوصف بالمسيح، وأ
 صفة مدح، وصفة المسيح بالنسبة للدجال صفة ذم. -عليه السالم-صفة المسيح بالنسبة لعيسى 

 لو تشوف لنا العاشر من فتح الباري.
 أراني)) :قال -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 نعم،...... ((رجال   فرأيت)) في المنام، رأى نفسه عند الكعبة، ورؤيا األنبياء وحي (("الكعبة عند الليلة
يعني من السمران  ((الرجال أدم من راء أنت ما كأحسن)) يعني فيه شيء من السمرة ((آدمرجال   ))فرأيتيقول: 

ة األذنين، اللمة هي الشعر إذا جاوز شحم من اِللمم(( راء أنت ام كأحسن لمة له)) الذين ليس بياضهم ناصعا  
رجلها يعني سرحها  ((ماء تقطر فهي رجلها قد من اِللمم، راء أنت ما كأحسن))فإن جاوز ذلك سمي جمة 

 -عليه السالم-المعروف أن عيسى  ((بالكعبة يطوف رجلين عواتق على أو ،رجلين على متكئا  )) بالمشط،
 ليس بكبير يحتاج إلى مثل هذا. قبض وهو صغير

لعله كان في تلك الرؤيا في حكم المشتكي،  ((بالكعبة يطوف رجلين عواتق على أو رجلين على متكئا  ))يقول: 
 إذا))ف ورؤيا األنبياء حق، يعني هذه صفته، ((مريم ابن المسيح هذا :قيل ؟هذا من فسألت))يطوف بالكعبة، 

يقال للشيء طاف إذا برز، فإذا  ((طافية عنبة -يعني عينه– كأنها ،ليمنىا العين أعور ،قط  جعد برجل أنا
عليه -كون عيسى  ((الدجال المسيح هذا ))فقيل لي:على الماء يعني برز فوقه، كأن هذه بارزة ناتئة،  اطف

 -لسالمعليه الصالة وا-والرسول  ))ثم إذا أنا برجل(( ت هذا ال إشكال فيه، لكن اإلشكاليطوف بالبي -السالم
 كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح الدجال(( ،أعور العين ،))جعد قط  عند الكعبة

إن المنع إذا خرج في آخر  :والمعروف أن المسيح الدجال ممنوع من دخول الكعبة، من دخول مكة، فهل يقال
 الزمان، وقبل ذلك ال يمنع لهذا الحديث؟ أو أنه ممنوع مطلقا ؟ 

 ب:......طال
 ويش هو؟



 طالب:......
يعني عند الكعبة، أو  ،يعني بعد خروجه في آخر الزمان، وقبل ذلك ال يمنع؟ المقصود ثم إذا أنا برجل قطط

 رى اإلنسان في المكان الفالني وبدنه في أقصى الدنيا.نقول: إن هذه رؤيا ال يلزم أن تكون حقيقة، فقد ي  
 طالب:......

ن رؤيا األنبياء حق، وهذه أمور واقعة ال محالة عند الكعبة، هل من الزم كون : إل إذا قلنااآلن اإلشكال، اإلشكا
 رؤيا األنبياء حق أن تكون األبدان في هذا المكان الذي رؤيت فيه؟

 طالب:......
به، والشيطان ال يتراءى  ،في المنام في الرياض مثال   -عليه الصالة والسالم-من الظاهر، لو أنت رأيت النبي 

 إن جسده نقل إلى الرياض؟ :هل نقول
 طالب:......

 .-عليه الصالة والسالم-هو رؤيته حق، الشيطان ال يتمثل به 
على الحقيقة في سائر األمور، فلذلك لعله المنع منه بعد  -صلى هللا عليه وسلم- طالب: لكن هو رأياه

 خروجه كما يقولون، ال قبل خروجه.
صلى - النبي كون  من يلزم ال إذ مكة، أو المدينة يدخل الدجال أن على لحديثا بهذا استدل من وغلطيقول: 

 بمكة -عليه الصالة والسالم- زمانه في رآه أنه سلم ولو حقيقة، دخلها أنه بمكة المنام في رآه -هللا عليه وسلم
 سكن كونهل لدجالا ليس أنه صياد ابن على استدل وقد الزمان، آخر في خرج إذا ذلك بعد يدخلها أن يلزم فال

 .سيأتي ماعلى  الدجالالمسيح  هو أنه على يحلفان وجابر عمر فكان ذلك ومع المدينة،
 على كل حال ابن الصياد جاء ما يدل على أنه أسلم بعد ذلك.

صلى - النبي كون  من يلزم ال إذ مكة، أو المدينة يدخل الدجال أن على الحديث بهذا استدل من غلطفيقول: 
دون غير الممكن،  عني يبقى أن الرؤيا حق في الممكني، حقيقة دخلها أنه بمكة المنام في رآه -سلمهللا عليه و 

بل لها ما يؤيدها، وغير  ،إذ ال معارض لها -عليه الصالة والسالم-الممكن هذه األوصاف التي ذكرها النبي 
 أنه ال يدخل مكة وال المدينة. :الممكن وهو ما يدل على خالفه من حديث

 .الزمان آخر في خرج إذا ذلك بعد يدخلها أن يلزم فال بمكة زمانه في رآه أنه سلم ولوقال:  ثم
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 .يعني فيما ال معارضة فيه
 طالب:......

مخالف لنص وص األخرى، وكونه عند الكعبة من نصوص أخرى إيه، األوصاف مطابقة لما جاء في النص
ذا حمل على   ما يخرج في آخر الزمان انتفى كل شيء. النص اآلخر على أنه بعدآخر، وا 

 طالب:......



 إيه هو الحديث كله عند الكعبة.
 طالب:......

 السياق واحد. ))ثم إذا أنا برجل جعد قطط((
 طالب:......
 .السياق واحد
 طالب:......

 قيقة.ال، لو سلم أنه رآه حقيقة في هذا المكان، هو أوال  ال يرى أنه رآه ح
 كون  من يلزم ال إذ مكة، أو المدينة يدخل الدجال أن على الحديث بهذا استدل من وغلطشوف ويش يقول: 

وتؤل لك على  ،يعني مثلما ترى رؤيا حق، حقيقة دخلها أنه بمكة المنام في رآه -عليه الصالة والسالم- النبي
 .الني، لكن عوارض هذه الرؤيا كلها حقوما هو بالمكان الف ،وجهها أنك رأيت فالن في المكان الفالني

 طالب:......
 رآه يطوف بالبيت. -عليه السالم-دون جسده، بخالف عيسى 

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
يعني أنه موجود إلى اآلن أو يخلق فيما بعد؟ حديث الجساسة أنه موجود، حديث الجساسة صحيح ما في 

 ؟إشكال، نعم
 طالب:......

كانت  خل مكة والمدينة، ولكل وقت حكمه،أنه إذا خرج في آخر الزمان ال يد ،هذا أظهر شيء هو اللي يظهر،
 ثم منعوا منها شرعا . ،أيضا  مكة والمدينة محل للكفار

 سم.
 طالب:......

 نعم. ،وهذا نبي، بجامع النبوة باعتبار أن هذا نبي
 :الفطرة في السنة في جاء ما باب

 خمس: "قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني
 ".واالختتان ،العانة وحلق ،اإلب  ونتف ،الشارب وقص ،األظفار تقليم الفطرة من

 -عليه الصالة والسالم- إبراهيم كان: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 يا :فقال ،الشيب رأى الناس وأول ،الشارب قص الناس وأول ،اختتن الناس وأول ،الضيف ضيف الناس أول
 ".وقارا   زدني رب :فقال ،إبراهيم يا وقار :-تبارك وتعالى- هللا فقال ؟هذا ما رب
 هالشف طرف يبدو حتى الشارب من يؤخذ" :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال

 الشفة، الشفة.



 أحسن هللا إليك.
 ".بنفسه فيمثل يجزه وال اإلطار وهو حتى يبدو طرف الشفة،

 ؟نعم
 طالب:......

 أراني الليلة عند الكعبة.
 رأى هذه الرؤيا. -صلى هللا عليه وسلم- طالب: يعني هو رأى النبي

 وهو بالمدينة إيه.
 طالب: ورأى نفسه عند الكعبة.

 إيه.
 طالب: وفي حقيقة األمر، وبالتالي إذا رأى داخل مكة....

 لظاهر من النص.هذا االحتمال ا
 : -رحمه هللا-قال 
 :الفطرة في السنة في جاء ما باب
وجاء  "الفطرة من خمس: "قال هريرة أبي عن أبيه عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني"

 اللحم. ،يعني قصها فيما يزيد على محاذاة األصبع "األظفار تقليم" "عشر من الفطرة" أكثر من ذلك
فمنها  ،من سنن الفطرة، هذه من الفطرة" واالختتان ،العانة وحلق ،اإلب  ونتف ،الشارب وقصفار، "تقليم األظ

 ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، وتكملة العشر تقدمت.
بحيث ال تترك فتطول طوال  يجتمع فيه األوساخ واألقذار، ونجد بعض الشباب  تقليم األظفار" :"خمس من الفطرة
يطيل األظافر، ونجد أيضا  من ال يهتم بتطبيق السنة كذلك، فعلى المسلم أن يهتم من هذه ممن يقلد الكفار 

 الخصال التي دلت عليها النصوص الصحيحة.
 طالب:......

 كالهما واحد، األظفار جنس، جمع ظفر جنس.
، قصه بحيث همثليرى أن الحلق  -رحمه هللا-وجاء أيضا  في النسائي حلقه، إال أن اإلمام مالك  "وقص الشارب"

 ال يكثر فيفحش ويقذر به.
فيقوم مقامه  ،وال يطيق هذا النتف ،اإلبط جاء فيه النتف إال إذا كان اإلنسان ال يستطيع "ونتف اإلب "

 االستحداد، يعني أخذه بالموسى ونحوه.
 ما ينبت حول القبل من الشعر الخشن. "وحلق العانة"
يشبهونه بعرف الديك، واالختتان بالنسبة  ،أو فرج األنثى ،س ذكر الرجلوهو قطع القلفة التي في رأ "واالختتان"

فهو واجب، وأما بالنسبة للنساء فهو ال شك أنه أفضل،  م الطهارة إال به، ال تتم إال بهللرجال واجب؛ ألنه ال يت
 إال أن الوجوب فيه خالف. ة وسنة عند عامة أهل العلمومكرم
 ؟نعم "المسيب بن سعيد عن سعيد نب يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 



 طالب:......
مع أن الناس  ))ال يترك أكثر من أربعين يوما ((فقال:  ،في ترك الشعر -عليه الصالة والسالم-سئل النبي 

يتفاوتون، نمو الشعر عند زيد ليس كنموه عند عمرو مثال ، فالمسألة مسألة حاجة، وال يجوز أن يتجاوز بذلك 
 األربعين.
 ....طالب:..

وهو  ،إيه، لكن الناس يتفاوتون، بعض الناس لو تركه عشرة أيام صار قبيح، وبعض الناس يتجاوز األربعين
 ماثل.

 طالب:...... 
 إيه. ،وهللا األصل أنه يأثم

 طالب:...... 
ه أنه بمعنى أنه ال يحلقه، مع أنه جاء في رواية عند النسائي وغير "يؤخذ من الشارب، وال يجزه" ال، قال مالك: 

 ؟الحلق، نعم
 .......طالب:
 نعم ال يزيد على األربعين مهما كان وضعه. إيه نعم

 طالب:......
 ذكرت أنا هذا أن الناس يتفاوتون، لكن الحد األقصى للجميع األربعين.

 طالب:......
ن لم تطل  ، الحد األقصى للجميع األربعين طالت أو لم تطل.وا 

صلى هللا عليه - إبراهيم كان: "قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
وأدى ما يجب تجاه الضيف، والحكم في قرى الضيف  ،يعني قرى الضيف "الضيف ضيف الناس أول -وسلم

))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(( وضيافة الضيف ال شك أنه يتفاوت، فأحيانا  يجب، وجاء: 
ال لو وجد في المطاعم وفي والواجب في  قرى الضيف إذا كان في بلد ال يجد فيه الطعام إال في بيوت الناس، وا 

الفنادق وفي غيرها ال شك أن مثل هذا الوجوب ال يتجه، لكن إذا ضاقت به األرض ولم يجد من يطعمه، فطرق 
 باب أحد من المسلمين وجب عليه أن يضيفه.

وعمره ثمانون بالقدوم، وهل هو اآللة أو مكان؟ محل خالف بين  -لسالمعليه ا-اختتن  "اختتن الناس وأول"
 أهل العلم، وعلى كل حال هو أول من اختتن.

تتن، وأول الناس ، أول الناس اخ-عليه السالم-هذه األوليات المذكورة إلبراهيم  "الشارب قص الناس وأول"
قص، هل يتصور أن الناس قبل إبراهيم يتركون كل شيء على طبيعته بحيث يكونون كاألغنام؟ أو أن شعورهم 
ال تصل إلى هذا الحد بحيث تحتاج إلى قص؟ يعني هل الخليقة كلهم على وتيرة واحدة؟ بالنسبة لألعمار 

تبعا  لذلك تغيرت هذه العوارض مثل الشعور  إنه :تغيرت، بالنسبة للطول والعرض أيضا  تغير، فهل نقول
أو  ؟كل هؤالء لم يحتاجوا إلى القص -عليه السالم-وما أشبه ذلك، بحيث يكون من قبل إبراهيم  ،واألظفار



ألنه تركت هذه الشعور على طبعها ووتيرتها يمكن يصيرون مثل  ؟نقول: هم بحاجة لكن ما قصوا وال أمروا بذلك
ن أول الحيض إنما هو في : إم، أو نقول: إنهم لم يحتاجوا قبل ذلك، كما قيل في الحيضاألغنام، تغطي أبدانه

ن كان القول اآلخر أنه من بداية الخلق، وأن هذا شيء كتبه هللا على بنات  بني إسرائيل، عقوبة لبني إسرائيل، وا 
 آدم كما في الحديث الصحيح.

يقول: إن اللحية لو تركت وصلت إلى األرض، لكن  -يتهوهذا يبرر لنفسه األخذ من لح–بعض الناس يقول: إن 
 ال بد من األخذ منها، هل هذا الكالم صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لكن نرى من عجائب األمور أن اللحية تزيد

تصير الجذوع بيض، من أين طلعت ها إلى أن بدليل أنك إذا صبغت مثال  تجد الذي يصبغ يومين ثالثة أربعة 
 ن الصبغ انحصر عنها، أو أن هذه زيادة في الشعر؟ : إلالبيض ذي؟ هل نقو 

 طالب: زيادة.
 هاه؟ ؟نعم

 طالب: شيء يزيد وشيء يتساق .
إيه يتساقط شعرة بكاملها، لكن ما يتساقط من عرض الشعر كله، الذي يزيد الشعر كله، فهل معنى هذا أنه 

جاوز سنا  معينة تقف على مستوى واحد ما ينقص من الشعر بقدره؟ وهذا هو األصل، كثير من الناس بعد أن يت
 تزيد.

 طالب: والشيب نفسه إذا صبغ يا شيخ تبقى الجذور نفس الشيء ترجع ثاني.
 ويش لون؟

 ....طالب: اللي تقف.
إيه هذا اإلشكال، أمر محير، يعني أمر محير، يعني اللي يصبغ، اللي ما يصبغ ما يبين عنده، ما في إشكال 

أو اثنين مل بيض، من أين جاء  إذا صبر أسبوع واحد صارت الجذوع بمقدار مل واحد،عنده، لكن الذي يصبغ 
 ؟ن الشعر زاد: إوهي باقية على طولها، أو نقول ،ن الصبغ انحسر عنها: إ؟ هل نقولهذه

 طالب: شعر آخر يتساق .
 ويش اللي يتساقط؟ يتساقط من أطرافه بقدر ما زاد؟ ؟إيه، لكن الكالم ويش هو عليه

 :......طالب
 ؟ ...كيف تساقط الشعر

 طالب:......
 ؟طيب اللي ما سقطت وهي زائدة ليش ما طالت زيادة

 طالب:......
 فيها مادة دهنية بال شك.هو 

 طالب: ال قصدي غير المادة...
نت الجذوع أو الجذور فيها مادة دهنية، هذا ما فيه إشكال، هل هذه المادة الدهنية تقاوم هذا الشعر؟ أ :ال، أقول

ترى هذا البياض يزيد شيئا  فشيئا  إلى أن يصل إلى األطراف السواد، ما ترون هذا عند اللي يصبغون، ال سيما 



إذا تأخر شهر شهرين زاد البياض، إذا تأخر سنة صار في األطراف فقط، أبو عبد هللا عندنا شاهد على هذا، 
 ويش تقول؟
 طالب:......

 ؟ويش رأيك أنت في المسألة أنتأقول: 
 طالب:......

 ويش لون جذوع؟
 طالب:......

 ال، ال الماء أكثر تحت يا شيخ، الماء أكثر.
طالب: التخليل شيء، والغسل شيء، يعني لو واحد يغسل وجهه باليوم سبع مرات ثمان مرات يتوضأ ثالث 

 ...مرات أو أربع مرات...
 ها ويش عندك يا أبو عبد هللا؟

 طالب:.....
 ل؟الشعر هو هو، ما يطو 

 طالب:......
النظر إلى لحى هؤالء الذين يصبغون، وأنه بعد أسبوع ملم واحد، األمر فيه شيء محير يعني  ن: إال، أنا أقول

ذا زاد سنة مثال  تجد الصبغ في األطراف.انتي متر أسبوعين اثنين، شهر أكثر، يمكن س  أو يزيد، وا 
 طالب:......

ر أنه يطول، انحسار الصبغ، هذا البادي للعيان، لكن وأين يذهب هذا الكالم على أن الظاهر من انحسار الشع
ر لنفسه األخذ واحد من أهل العلم يقرر أن الشعر بازدياد مستمر، ويبر  : إنفي البدايةلكم هذا الطول؟ أنا قلت 
ن اللحية لو تركت صارت إلى األرض، نقول: هذا ليس بصحيح، شوف المشايخ عامة كلهم من لحيته، ويقول: إ

 لحاهم هي مستواها واحد من ثالثين وأربعين سنة، ومع ذلك ما زادت.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب النهي عن األكل بالشمال:

 أن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن السلمي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن مالك عن حدثني
 عن كاشفا   واحد ثوب في يحتبي وأن ،الصماء يشتمل وأن ،واحدة نعل في يمشي أو ،بشماله الرجل يأكل
 .فرجه

- عمر بن هللا عبد عن عمر بن هللا عبد بن هللا عبيد بن بكر أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 وليشرب بيمينه فليأكل أحدكم أكل إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا تعالى عنه

 ((.بشماله ويشرب بشماله أكلي الشيطان فإن ،بيمينه



يعني كان الناس ال يشيبون، يبلغ اإلنسان ألف  "وأول الناس رأى الشيب ،وأول الناس قص الشارب"يقول:  نعم،
، فاستنكر وتعجب، فقال: يا رب ما هذا؟ شيء يعني يرى ألول -عليه السالم-سنة ولحيته سوداء قبل إبراهيم 

: وقار يا إبراهيم، فقال: رب زدني -تبارك وتعالى-ا رب ما هذا؟ قال هللا قال: ي، ال شك أنه مثار للعجب، مرة
 وقارا .

ال شك أن الشيب يدل على الكبر في السن، والكبر في السن دليل أيضا  على الهيبة عند من دونه، وعند من و 
، وأنه يلزم ييرهتغومع ذلكم جاء األمر ب ،خلقته وفطرته سوية، ال شك أنه يهاب مثل هذا الشيب، ويوقر صاحبه

 وجنبوه السواد((. ،))غيروا هذا الشيب: -عليه الصالة والسالم-كما جاء عنه  ،تغييره ويجنب السواد
حمال  لهذا األمر  ،ويؤتسى بهم ،وبعضهم يترك اللحية بيضاء بدون تغيير، وهو من أهل العلم الذين يقتدى بهم

وفيه ما فيه، وهللا المستعان، لكن أقل أحواله  ،مؤونة على مجرد االستحباب، وأن التغيير فيه كلفة، وفيه
 ؟نعم ،االستحباب المؤكد، والتغيير يكون بالحناء، أو بالحناء مع الكتم، وال يجوز التغيير بالسواد البتة

 طالب:... له حكم المرفوع؟
ل هذا من تلقاء و ن يقما يمكن أه عن اإلسرائيليات، فله حكم الرفع؛ ألن يه له حكم الرفع، إن لم يكن متلقىإ

 نفسه.
 طالب:......

 وليس المراد بالشيبة بياض الشعر، كبر السن مع العجز والضعف. ،للجميع هذا، للجميع
 طالب:......

ما أدري  ،هو ما في شك أنه يحتاج إلى وقت، لكن أيضا  االمتثال يحتاج إلى وقت، هناك مواد تباع في األسواق
 .دقائق وأنت منتهي وهللا عن حقيقتها يقولون: خمس

 طالب:......
 .ما أدري وهللا ؟فيها ضرروما 

 طالب:......
 من أجل هذه الكلفة. مله كلفة، كثير من المشايخ لحاهم بيض كله هو ما في شك
 طالب:......
 شيء أبد. ما هو مسو  
 طالب:......

 لكن ما له وقت ينام فيه؟
 طالب:......

 ، ..مالة تكفيه، وأبو عبد هللا أخبرهم بالتجربة، ترى ما يعرض على أنهال، في وقت للنوم، واآلن يصمم له ش
 طالب:......
 .ترى كثير من الناس يزل من المئونة ،عندك تجربة تخف المئونة أخبر الناسإن كان أخي أنت 

 طالب:......



 كيف تصنع؟
 طالب:......

 ال، هو السواد اللون، اللون يختلف.
 طالب:......

 الكتم تسعين بالمائة، والحناء عشرة بالمائة. ال، ال هو يحط
 طالب:......
 ، يجي كلما زاد.ال، ال يجي
 طالب:......

 سواد، سواد بال شك، وهذا ما أتحدث عنها أنا.
 طالب:......

 هذه السنة ليست موجودة، لكن هل الداعي لها موجود أو غير موجود؟
 طالب:......

 هذه السنن ليست موجودة.
 طالب:......

ال ما تزيد؟ ؟نعم، لكن ما الداعي ال ال؟ األظفار تزيد؟ الشعور تزيد في وقتهم قبل إبراهيم وا   الداعي إليها موجود وا 
 طالب:......

 الخلقة. ،الخلقة
 طالب:......
 طبعة المخرجة، طبعة سليم الهاللي.لكن في ال

 طالب:......
 معكم النسخ المحققة المخرجة؟

 طالب:......
 ويش الطبعة اللي معك؟ "أول من ضيف الضيف"حديث هذا ال

 طالب:...... 
 ما لنا بهم كالم...... 

 طالب:...... 
 إيه؟ ،تخريج

 طالب:......
 ويش عندك؟
 طالب:...... 



عليه الصالة -ن حذف النبي : إنه مما ال يقال بالرأي، يبقى أنه مرسل، يعني إذا قلنا: إيعني حتى لو قلنا
 إلرسال.ال يؤثر يبقى ا -والسالم
 : -رحمه هللا-قال 

 باب النهي عن األكل بالشمال:
متذرعا  بكونه ال يستطيع،  ،والدعاء على من أكل بشماله ،ثبت النهي عن األكل بالشمال، واألمر باألكل باليمين

والذي يمنعه من ذلك الكبر، ومع األسف أن كثير من المسلمين إنما يأكلون ويشربون بشمائلهم، وال يأكلون 
أن توضع  -عندهم في بالدهم بالد الكفر-ليمين، اقتداء  باألمم األخرى، حتى قالوا: إنه من أدب وضع الطعام با

اآلالت كلها عن جهة الشمال، الملعقة والسكين والشوكة كلها على جهة الشمال، ويكثر السؤال عند من يريد 
ال بد أن يضع هذه األمور على جهة  عرف تعارفوا عليه، وأنه ،االلتحاق بالمطاعم، وأن من شرطهم هذا

الشمال، يعني سئل مرارا  عن هذا األمر، ولديهم دورات تدريبية وتعليمية للسفرجية أنهم يضعون هذه اآلالت كلها 
على جهة الشمال، ولو وضعها لجهة اليمين صار مخالف، ويمكن أن يطرد من المطعم، دليل على الغربة، وأن 

ونجد في بيوت األخيار  ،-نسأل هللا السالمة والعافية- يستقلوا وال بمثل هذه األمورالمسلمين ال يستطيعون أن 
 من يأكل بالشمال، ويشرب بالشمال، نسأل هللا العافية.

مالك عن أبي الزبير، أبو الزبير  :أوال   "السلمي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن مالك عن حدثني"و 
في صحيح مسلم فال كالم، ال ن يصرح عند أهل العلم، لكن الحديث مخرج معروف بالتدليس عن جابر ال بد أ

 حمولة على االتصال عند أهل العلم.فعنعنات المدلسين م ،دام في الصحيح ما كالم
يفتح فيه الثاني، والنسبة إلى مكسور الثاني نسبة إلى بني سلمة بكسر الالم،  "عن جابر بن عبد هللا السلمي"

نمري، وعمر بن عبد البر النمري، إذا كان مكسور الثاني يفتح في النسبة، كما تقول بالنسبة  مي، نمرةمة سلَ سل  
مل كي، صاحب  :مل كي، هذه هي الجادة، وهذه القاعدة؛ ألننا نسمع أحيانا  من يقول :مَلكي ما تقول :إلى الملك

النسبة، مثل سَلمي نسبة إلى بني  مَلكي؛ ألنه مكسور الثاني يفتح فيالالسمو المل كي، ليس بصحيح، إنما هو 
 سلمة، نمري نسبة إلى نمر.

وهذا النهي ال شك أن األصل فيه  "بشماله الرجل يأكل أن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن"
ن قالوا نما هو مجرد الكراهة. ،ن موضوعه األدب، فال يرقى إلى التحريم: إالتحريم، وا   وا 

هذا يرقى بهذا كله إلى تحريم  ،مر باألكل باليمين، والدعاء على من أكل بشمالهعلى كل حال مع ما ورد من األ
 األكل والشرب بالشمال.

 وقد تقدم الكالم في النعل الواحدة، وأنها صفة الشيطان. "واحدة نعل في يمشي أو"
 دفع ما يضره.ويلفه عليه بحيث ال يستطيع أن يخرج يده ل ،بأن يدخل يديه في الكساء "الصماء يشتمل وأن"
إذا احتبى في الثوب الواحد لزم من ذلك أن ينكشف فرجه، ولذا  "فرجه عن كاشفا   واحد ثوب في يحتبي وأن"

يعرض عورته  ،وهو محمول على هذه الصورة، إذا كان عليه ثوب واحد ،جاء النهي عن االحتباء مطلقا  
ما إلى بطنه، وسواء  ربط ذلك بحبل أو فعل ويضمه ،لالنكشاف ال يجوز، واالحتباء أن يرفع ساقيه مع فخذيه

 ذلك بيديه كل هذا احتباء، وهو مظنة لالنكشاف، وقد جاء النهي عنه.



 طالب:...... 
 نعم. ،إذا كان عليه أكثر من ثوب بحيث ال يعرض عورته لالنكشاف ما في إشكال، ينتفي

هي عنه، وجاء اإلذن فيه، كل هذا تبعا  وكذلك االستلقاء ورفع إحدى الرجلين على األخرى مستلقيا ، جاء الن
ذا خيف انكشاف العورة فال.  النكشاف العورة وسترها، فإذا أمن انكشاف العورة فال بأس، وا 

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب: االحتباء.
 ال، ال هو األصل النهي، فإذا أمن اإلباحة.

 طالب:......
 ويش فيه؟ ويش فيه؟

 طالب:......
 جلسته؟

 .طالب:.....
 نعم. ،يأكل مستوفزا  

 عمر بن هللا عبد عن عمر بن هللا عبد بن هللا عبيد بن بكر أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
 يأكل الشيطان فإن ،بيمينه وليشرب بيمينه فليأكل أحدكم أكل إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن

ذا اقترن  ،ل والشرب بالشمالعن األكي وهذا فيه النه (("بشماله ويشرب بشماله فأقل أحواله الكراهة الشديدة وا 
 ،التحريم، لكن عند من يعدل مثل هذاهو وصل إلى درجة التحريم، واألصل في النهي  ،بذلك التشبه باألعداء

باب  ويصرف النهي في مثل هذه األبواب من التحريم إلى الكراهة، وهو قول كثير من أهل العلم، لكن الدين كله
ألصل في النهي التحريم، وفي األمر ي فيها واحد، واألمر فيها واحد، اواحد، ومتساوي األقدام، فأبوابه النه

 الوجوب، نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 باب ما جاء في المساكين:
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 والتمرة ،واللقمتان اللقمة فترده الناس على يطوف الذي الطواف بهذا المسكين ليس)) :قال -ليه وسلمهللا ع

 فيتصدق له الناس يفطن وال ،يغنيه غنى يجد ال الذي)) :قال ؟هللا رسول يا المسكين فما :قالوا ((والتمرتان
 ((.الناس فيسأل يقوم وال ،عليه

صلى هللا - هللا رسول أن جدته عن الحارثي ثم األنصاري  بجيد ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ((.محرق  بظلف ولو المسكين ردوا)) :قال -عليه وسلم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 باب ما جاء في المسكين:



؟ -عليه الصالة والسالم-صفة النبي و ، فما الرابط بين هذا الباب -عليه الصالة والسالم-والكتاب صفة النبي 
إلى أن  اللهم أحيني مسكينا (())عد، إذا قلنا: نجد الرابط من ب   ))اللهم أحيني مسكينا ((للهم إال إذا استحضرنا ا

عد، لكن هل المسكين المذكور في الحديثين هو ما يطلبه نجد رابط من ب   ))واحشرني في زمرة المساكين((قال: 
 ، أو غيره؟-عليه الصالة والسالم-النبي 
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني"يقول: 

المسكين إذا أفرد عند أهل العلم يدخل فيه الفقير، لكن إذا ذكر الفقير  "((الطواف بهذا المسكين ليس))
َدَقاُت ِلْلُفَقَراوالمسكين فحال المسكين أفضل من حال الفقير  فالمسكين  [( سورة التوبة06)] ء َواْلَمَساِكيِن{}ِإنََّما الصَّ

 هذا أشد الفقر هذا. [( سورة البلد40)] }َأْو ِمْسِكين ا َذا َمْتَرَبٍة{غير الفقير، لكن في مثل 
 ، ويتعرض لهم، فيسألهميطرق أبواب الناس ((الناس على يطوف الذي ))ليس المسكين بهذا الطوافوهنا يقول: 

 ((يغنيه غنى يجد ال الذي)) :قال ؟هللا رسول يا المسكين فما :قالوا ((والتمرتان والتمرة ،قمتانوالل اللقمة فترده))
ال يسأل، وهذا ال  ،ومع ذلك ال يتعرض للناس ((عليه فيتصدق له الناس يفطن وال)) ال يجد ما يغنيه عن الناس

لكن هل هذه الصفة محمودة أو شك أنه أحوج من الذي يتعرض للناس، أحوج؛ ألنه قد يموت وهو في بيته، 
مذمومة؟ كونه ال يجد غنى  يغنيه، وال يفطن له فيتصدق عليه، وال يقوم فيسأل الناس؟ ال يسأل الناس مطلقا  ال 

ال يذم؟ يذم بال شك،  ،إلحافا  وال غير إلحاف هذا، هو متعفف لكن إذا وصل به الحال إلى حد الهالك يمدح وا 
وعن  ،فإن خشي على نفسه لزمه السؤال، الذي ال يجد غنى  يغنيه عن الناس ،هلكنه في غالب أحواله هذه حال

االحتياج إليهم، وال يفطن الناس له فيتصدق عليه، هذا محتاج حاجة شديدة، ومع ذلك ال يتعرض عن و  ،سؤالهم
وهذا من كمال  لمسألة الناس، والناس أيضا  في غفلة عنه؛ ألنه يخرج في زي ال يظهر عليه أثر الحاجة والفاقة،

 ؟تعففه عما في أيدي الناس، نعم
 طالب:......

 ال، الكماليات ال، الكماليات ال، وال الحاجيات، إنما ما يؤخذ له الزكاة، الحوائج األصلية.
 طالب:......

، اآلن يعتبرون التكييف والتبريد ووسائل النقل كلها حوائج أصلية ال يمكن أن يعيش البيت حاجة أصليةإيه، 
على كل حال هذه أمور نسبية، والبلدان تتفاوت في مثل يختلف باختالف البيئات واألعراف،  ونها، لكن هذابد
 ؟نعم ،هذا

 طالب:......
 ؟ال، قبل ذلك النهي عن األكل بالشمال، نعم

َربَُّهم ِباْلَغَداِة }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن  يكون يا شيخ ألنه من صفته أنه يأكل مع المساكين، وأنه طالب: ما
} { [( سورة األنعام52)] َواْلَعِشيِِ  ؟[( سورة الكهف28)] }َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِِ

لو نبي نتوسع، لو توسعنا أدخلنا الدين  ،يأكل مع المساكين، ويصلي مع المصلين، وأدخلنا الدين كله في هذا
 ....ون، ويحج مع، ويضحي مع اللي يضح-عليه الصالة والسالم-في صفته  ،له في هذاك

 ...مع المساكينطالب: ال أنا أقصد في صفته أنه من تواضعه يأكل 



 .-عليه الصالة والسالم-
ة فإن كان المسكن ))اللهم أحيني مسكينا (( ين المساكين أقرب ما يكون السؤالال، هو نريد صفة تربط بينه وب

ن لم تكن هي  -عليه الصالة والسالم-التي ذكرت في هذا الحديث هي التي سألها النبي  تمت المطابقة، وا 
 فبمجرد االسم، الموافقة في االسم.

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ....إيه معروف، إيه يعني

 طالب:......
ن الباب والكتاب فيه تكلف، ال سيما وأن وجود الرابط في كل باب، والمناسبة بين الحديث وبين الباب، وبي

أول ما يؤلف الشيء فيه شيء من عدم الكمال، ثم  ،الكتاب من أوائل المصنفات، تعرفون أن أوائل المصنفات
 يكمله من بعده.

جدته صحابية  "جدته عن -الحارثي ثم- األنصاري  بجيد ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
ال ال؟  وا 
 ...يه يمكن تكون صحابية الطبقةطالب: إ

 اه؟ه
 طالب: الطبقة هي أقول الطبقة إيه ممكن، زيد بن أسلم تابعي، وابن بجيد.

ال ما هي صحابية ،اإلمكان ممكن  ويش قال عندكم؟ ؟لكن حقيقتها صحابية وا 
 طالب:......

 انتهى اإلشكال، من المبايعات انتهى.
أو محَرق، يعني  "((ق محرِ  بظلف ولو المسكين ردوا)) :قال -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول أن"عن جدته 

 إذا جاء السائل وبيدك ما تعطيه...
 طالب:......

 إيه خالص من المبايعات ما فيها إشكال.
 طالب: حديثها في البخاري يا شيخ.

 هذا؟
 ال، لها حديث ثاني في البخاري. طالب:

 ؟هذا
 طالب:.....

 في النسائي.هذا 



لها حديث يقول: حدثنا مالك حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد  :أنا أقول طالب: إيه ال
أخرجه  ))يا نساء المؤمنات ال تحقرن إحداكن((قال:  -صلى هللا عليه وسلم- بن معاذ عن جدته أن النبي
 ..بن سعد بن معاذ عن جدته، هي اللي...البخاري ومسلم عن عمرو 

 عات ما في إشكال.ما دام من المباي واضح،
وفي  ))ردوا المسكين(( يعني إذا جاء يسأل ))ردوا المسكين(("قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 
))الذي ال يجد، وال يقوم قالوا: فما المسكين يا رسول هللا؟ قال:  ))ليس المسكين بهذا الطواف(( الحديث السابق

 وهو ،أو محرَّق، فهذا يسأل الناس ((محرق  بظلف ولو لمسكينا ردوا))وهنا في الحديث: فيسأل الناس(( 
"ليس المسكين بالذي يتعرض الناس، ويقوم ويسألهم، إنما المسكين الذي ال  مسكين، والمسكنة نفيت عن السابق

ن كان الجميع يجتمعون في المسكنة،  يقوم فيسأل الناس" فالمسكنة المنفية هي المسكنة الحقيقية الخاصة، وا 
لى الناس أو وأدخل فيه، و  كين الذي هو أولى بهذا الوصف،مساكين؛ ألنهم ال يجدون ما يكفيهم؛ إنما المس كلهم

))ولو بأن يتصدق عليه، هو الذي ال يتعرض للناس، لكن الذي يتعرض للناس ويسألهم هذا يرد ولو بالقليل، 
ذي يسأل ال سيما في المجامع العامة هذه مبالغة في قلة ما يدفع به هذا السؤال، والمسكين ال بظلف محرق((

يطيل السؤال، ويشغل الناس، ويلهيهم عن أذكارهم،  ، بعض المساكين، وبعض الفقراءكالمساجد بعض الناس
ويسيء إليهم، وقد ال تكون الحاجة داعية إلى مثل هذا، وبعض المساكين أقل من هذا بكثير، ومع ذلك تجد إمام 

ن يمنع ا منع أن يسأل الضالة وهي من حقه وكانت له فلئدقة عليه، وأنه إذالمسجد يتصدى له، ويمنع من الص
من يسأل غير حقه من باب أولى، فالمسألة تحتاج إلى توسط وتوازن، ال يترك المجال بحيث تكون المساجد 

هم الذين يسألون الناس، وتقطع أذكار الناس بهذا، ويشوش عليهم، بعضهم يؤذي المصلي، بعض ،مسرحا  للسؤال
يكون فيه شيء من نقص العقل، قد يتعرض ألذى من ال يعطيه، وهذا وجد، ومع ذلك التوسط في األمور كلها 

اِئَل َفاَل َتْنَهْر{ كان وال ينهر، إنما يشار عليه أن يجلس في م : يمنع بالكليةال نقول [( سورة الضحى46)] }َوَأمَّا السَّ
لشك أيضا  مطلوب، بعض الناس يظهر عليه عالمات الصدق، ، والتثبت عند ايعرف أنه محتاج فيتصدق عليه

 وبعض الناس يظهر عليه عالمات عدم الصدق، وبعض الناس يشك في أمره، فمثل هذا ال بد من التثبت فيه.
 طالب:......

لكن مع  ))لو صدق السائل ما أفلح من رده((وجاء:  ))للسائل جائزته ولو جاء على فرس((إيه جاء في الخبر 
اإلنسان قد يكون في بعض األحوال ما معه شيء فهو معذور، لكن مثل هذه األمور التي إذا جزمت وغلب  ذلك

على ظنك أنه بالفعل محتاج أعطه ما يكفيه، إذا شككت في أمره فأعطه شيء يسير بحيث توفق بين النصوص 
 كلها.

 طالب:......
لكن إذا كان أنه صادق في دعواه، هذا ال يرد، شوف يا أخي إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من هذا النوع، و 

وتحتاج إلى حل جذري، يأتي  ،، فمثل هذا ينبغي أن يبلغ عنه، هنا من يسأل، وهذه مشكلة قائمةكاذبا  في دعواه
قامة رسمية، ثم ال يمكن من العمل الذي يليق به، ما يمكن من عمل أصال ،  بغير إقامة وبغير دخول رسمي، وا 

إن  ،لو ترك له المجال، فهل يعطى أو ال يعطى؟ ال شك أن مثل هذا األمر ينتابه أموروهو قوي مكتسب 



وما أشبه ذلك، وهذه أمور ال شك  ،أعطيته أعنته على هذه اإلقامة غير الرسمية، وعرضته للمضايقات واألذى
ن تركته عرضته ألمر أعظم وأشد، عرضته للنهبة للسرقة، ال بد أ ن يعيش مثل هذا، أنها تحكمها المصلحة، وا 

إن من المصلحة التعاون مع الجهات لطرد مثل هؤالء إلى بلدانهم، وقد يكونوا في بلدانهم مضايقين،  :فهل نقول
مثل هؤالء يتصدق عليهم باليسر الذي ال يضر، والحمد هلل البلد خيراته  :أو نقول ؟وال يجدون ما يأكلون مثال  

وصريحة ويتابعون، ومع  في مثل هذه األمور يعني األنظمة واضحةونعرف أن والة األمر  ؟تسع أكثر من هذا
كفا  إلفساده، لكن وجد  ل هذا ال شك أن اإلخبار عنه قربةه للبلد، مثذلك ينبغي مثل المفسد الذي ال خير في بقائ

ال جاء لطلب علم أو شبهه، وفي بلده ال يجد من يتعلم على يده، وال سبب يأكل م ، مثل نهمثال  طالب علم، وا 
، أو يتذرع ببقاء غيره ممن يرى فيه ا...؛ لئال يبقى معرض لإلهانة، أو معرض لهذا يسعى في تصحيح وضعه

اإلفساد، فمثل هذا يشفع له من أجل تصحيح وضعه، ثم بعد ذلك إذا كانت إقامته نظامية يمكن من عمل 
 ي تبعا  لهذا.مناسب، ويمكن أيضا  من طريقة كسب مناسبة، وطلب العلم وغيره كله يأت

 طالب:......
اِئَل َفاَل َتْنَهْر{، نعم وهللا يخشى التأثم  ...[( سورة الضحى46)] }َوَأمَّا السَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (2) كتاب صفة النبي صلى هللا عليه و سلم –الموطأ شرح: 
بااب ماا جااء فاي  -بااب النهاي عان الشاراب فاي آنياة الفضاة والانفخ فاي الشاراب  -باب ما جااء فاي معاى الكاافر 

 .والشراب مالطعا في جاء ما جامع باب - اليمين عن ومناولته الشرب في السنة باب -شرب الرجل وهو قائم 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 
 باب ما جاء في معى الكافر:

صلى هللا - هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني
 ((.أمعاء سبعة في يأكل والكافر ،واحد معى في المسلم يأكل)) :-عليه وسلم
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثني

 ،حالبها فشرب فحلبت ،بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر ،كافر ضيف ضافه -هللا عليه وسلم
- هللا رسول له فأمر ،فأسلم أصبح إنه ثم ،شياه سبع حالب شرب حتى ،فشربه أخرى  ثم ،فشربه أخرى  ثم

صلى - هللا رسول فقال ،يستتمها فلم بأخرى  له أمر ثم ،حالبها فشرب ،فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم
 ((.أمعاء سبعة في يشرب والكافر ،واحد معى في يشرب المؤمن)) :-هللا عليه وسلم

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب ما جاء في معى الكافر:

، واألمعاء كما هو معروف هي المصارين، واحدها مصير، وهي معروفة ال تحتاج إلى اء: واحد األمعوالمعى
تعريف، ومنها على ما يقسمه األطباء الدقيقة والغليظة، المقصود أن ما جاء في معى الكافر وسعته، أو في 

وال اهتمام  ،غير رقابةيستكثر منها من  ،سعته وضيقه بالنسبة للمسلم، والكافر في الغالب أنه شره في أمور دنياه
ه ولذته في يملشأن اآلخرة، فيستكثر من هذه الدنيا؛ ألنه ليس له في اآلخرة من خالق، بينما المؤمن يدخر نع

فالكافر يستكثر منها بقدر إمكانه،  وجنة الكافر(( ،))الدنيا سجن المؤمناآلخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: 
ويحرص على جمعها وكنزها، وال ينفقها في سبيل هللا، فيه شبه من هؤالء،  ،ولذا نجد من يلهث على هذه الدنيا

ما جاء عن هللا وعن رسوله في حقيقة هذه الدنيا، وأنها ال تعدل عند هللا جناح بعوضة، يأخذ  ،بينما الذي يعرف
حينما يأكل بنهم، ويعنيه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وذلكم أن الكافر  ،منها بقدر البلغة، ما يبلغه



وال يعمل لما أمامه بخالف المسلم فإنه يأكل مقتصدا  في أكله، ويشرب مقتصدا   ،ويشرب بنهم، ال يدرك ما وراءه
وكثرة الشرب لها آثارها على أمور دينه، وعلى أمور دنياه، فإن من أكل كثيرا  نام  ،في شربه؛ ألن كثرة األكل

 ،كفضول الكالم ،كفضول النوم -أعني فضول الطعام–عما خلق له، وهذا كثيرا ، ومن نام كثيرا  غفل كثيرا  
 فضول، جميع الفضول تجد المؤمن الحريص على أمر دينه، تجده يتقلل منها بقدر اإلمكان. ،فضول الخلطة

وهذه الفضول هي منافذ الشيطان إلى القلب، فمن حفظها وراقبها ال شك أنه يسلم من كثير من خطرات الشيطان 
 وما خلق من أجله. ،ساوسه، فيتجه إلى آخرتهوو 

 :-رحمه هللا-قال 
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن حدثني"
ألنه قد يقول قائل مثال : إذا جئنا بأمعاء مسلم،  (("أمعاء سبعة في يأكل والكافر ،واحد معى في المسلم يأكل))
أمعاء كافر ما نجدها في الحجم متفاوتة، نجدها متساوية، إال أن األمعاء مع كثرة األكل، ومع كثرة الشرب و 

ال فاألصل أن الخلقة هنا، والخلقة  ،تتمدد وتكبر وتنتفخ ويتبع ذلك البطن يكبر، لكثرة ما في جوفه ووسطه، وا 
 ،، وأما المسلم فإنه يلتفت لما أمامهالدنيا كله الشره والتعلق بهذه هناك ما تختلف، وعلى كل حال سبب ذلك

وفطم نفسه عن الزيادة على القدر الكافي فإنه يجد نفسه  ،ويتقلل منها بقدر اإلمكان، ومع ذلك إذا تقلل منها
))يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل تعاف ما زاد على ذلك؛ ألنه مرن نفسه على ذلك، ولذا جاء قوله: 

 وتوضيحه في مسلم، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ((في سبعة أمعاء
 توضيحه في الحديث الذي يليه:

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن حدثني"
من يؤويه، ، الضيافة مطلوبة لكل أحد، ال سيما الغريب، الذي ليس له كافر يعني نزل به ضيف "ضيف ضافه

فإنه  ،إذا اقترن ذلك بتأليفه وتيسير دعوته إلى اإلسالم ،ولو كان كافرا ، ال سيما إذا كان هذا من باب التأليف
ال فاألصل أن الكافر ال يخلو إما أن يكون حربيا  فهذا ليس له حق في ضيافة وال  ،يؤجر على هذه الضيافة وا 

ن كان معاهدا    فله من الحقوق ما كفلها له الشرع. غيرها، بل هو بصدد أن يقتل، وا 
كل كبد رطب فيها أجر، والمرأة البغي  "بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر"ضافه ضيف كافر 

 دخلت الجنة بسبب كلب سقته.
حليب الذي حلب من هذه الحليب، ال "حالبها فشرب فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر"

يعني ناتج سبع شياه، حليب سبع  "شياه سبع حالب شرب حتى فشربه أخرى  ثم ،فشربه أخرى  ثم" شربهالشاه 
 شياه، وال شك أن مثل هذه الشياه تتفاوت، فمنها ما حالبها كثير، ومنها ما حالبها قليل، لكن العبرة بالمتوسط.

 له فأمر فأسلم أصبح إنه ثم" مه يكرمفإذا رجي إسالوال شك أن التعامل مع هؤالء يجدي،  "فأسلم أصبح إنه ثم"
وهذا من بركة  "يستتمها فلم بأخرى  له أمر ثم ،حالبها فشرب ،فحلبت بشاة -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

فهو يحرص  ،هذا الدين؛ ألن شربه حالب سبع شياه ال شك أنه سببه ما تقدم من أنه ال خالق له في اآلخرة
وهي رأس ماله، ومع ذلكم يستمر النهم فيه حتى  ،التي هي في الحقيقة جنته ،على أن يستكثر من هذه الدنيا

يسع بطنه وأمعاءه هذه األمور، والمسلم بصدد االنتباه إلى ما خلق من أجله، فتجده يعان على ذلك ويقتصد في 



- هللا رسول فقال، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، تصاد، ويبارك له فيما يقتصر عليهأمره، ويعان على هذا االق
 ((.أمعاء سبعة في يشرب والكافر ،واحد معى في يشرب المؤمن)) :-صلى هللا عليه وسلم

من  المطاعم عروض،أضعاف ما يأكله غيره، ووجد اآلن في  فاواقع أن من المسلمين من يأكل أضعنجد في ال
إلى عشرين ثالثين، هل هذا أو عدد كذا، يعرضون  ،أو عدد كذا من السندوتشات ،أكل عدد كذا من الصحون 

ينطبق على خلق المسلم المشار إليه في هذا الحديث؟ ال وهللا ما ينطبق على خلق المسلم، وال ينبغي أن يكون 
المسلم على هذه الحالة إطالقا ، بل هذا معرض نفسه للضرر، وهو آثم بفعله هذا، وعلى غير طريقة المسلمين، 

 ؟، نعمالقتصاد في األكل والشربه إلى الكن الحديث كأن فيه التوجي
 طالب:......

 .معى  
 طالب:...... 

 ؟نعم ،واحد معى   ال،
 طالب:......
 ؟، نعمى  مثل مع آلالء على وزن أفعال، واحدها إلى  ؟ ا[( سورة النجم99)] }َفِبَأيِِ آاَلء{
 طالب:......

 يش؟إل ؟كيف يمنع من الصرف
 طالب:......

، ، نعم مثل فتى   ؟نعم مثل فتى 
 طالب:......

 ال، المسألة يعني سبعة أضعاف.
 طالب: يعني يأكل كما يأكل سبعة من المسلمين؟

 .نعم إيه، ولذلك انظر حاله لما أسلم تغير، نعم
 أحسن هللا إليك.

 باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:
 عبد بن هللا عبد عن -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن زيد عن نافع عن مالك عن حدثني
 رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن -مرضي هللا عنه- الصديق بكر أبي بن الرحمن

 ((.جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في يشرب الذي)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 عند كنت: قال أنه الجهني المثنى أبي عن وقاص أبي بن سعد مولى حبيب بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 رسول من أسمعت :الحكم بن مروان له فقال -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبو عليه فدخل الحكم بن مروان
 فقال ،نعم :-رضي هللا عنه- سعيد أبو له فقال ؟الشراب في النفخ عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 القدح فأبن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ،واحد نفس من أروى  ال إني هللا رسول يا :رجل له
 ((.فأهرقها)) :قال ،فيه القذاة أرى  فإني :قال ((تنفس ثم فاك عن



 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:

 بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن زيد عن نافع عن مالك عن حدثني"قال: 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم عن الصديق بكر أبي
))الذي يشرب في آنية وجاء أيضا :  (("جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في يشرب الذي)) :قال

في حديث حذيفة التنصيص على الذهب والفضة، وأنها لهم في الدنيا، ولكم في اآلخرة، فاألكل  فضة((الذهب وال
والشرب في آنية الذهب والفضة حرام ال يجوز ال للرجال وال للنساء، والذي يشرب فيهما إنما يجرجر في بطنه 

جهنم، يعني نار جهنم تتجرجر  ار  جهنم، أو يجرجر في بطنه ن نار جهنم، إنما يجرجر أي: يحدر في بطنه نارَ 
بالنسبة لألكل في بطنه، وضبطت بالضبطين، إما مفعول أو فاعل، وعلى كل حال التحريم ثابت، والحكم 

يكون متفقا  عليه بين أهل العلم، ودليله صحيح صريح، والخالف في االستعمال في غير  والشرب أمر يكاد
 عمال في غير األكل والشرب.األكل والشرب مجرد االتخاذ، أو مجرد االست

ن كان الترخيص في  فالجمهور على أنه يحرم اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في األكل والشرب وغيرهما، وا 
 الفضة جاء فيه التوسعة أكثر من الذهب.

على كل حال استعمال الذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام على ذكور أمتي كالحرير، حل إلناثها بالنسبة 
 حلية، وأما ما عدا ذلك فيستوي فيه الرجال والنساء.لل

نما هم الذين يتمتعون بها من غير تردد، فالكافر ال  وكونها لهم في الدنيا يعني الكفار ال يعني أنها حالل لهم، وا 
ه ، والمسلم هو الذي يتوقف عند أمر هللا، وعند نهيه، وعند أمر رسول-جل وعال-يتردد في استعمال ما حرم هللا 

ونهيه، وال يعني هذا أنها حالال  لهم؛ ألنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعند جماهير أهل  -عليه الصالة والسالم-
العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا منها، وقوله: فإنها لهم، ال يعني أنها حالل لهم، بل يعاقبون عليها 

يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحجتهم أنهم  في اآلخرة، في قول الجمهور خالفا  للحنفية الذين
ال يطالبون بها حال كفرهم، وال يطالبون بقضائها إذا أسلموا، فما معنى التكليف؟ الجمهور يرون أن التكليف إنما 

 هو من أجل زيادة عذابهم عليها في اآلخرة، هذه فائدة الخالف.
االتخاذ واالستعمال أعم من أن يكون في األكل والشرب، والجمهور  ())فإنها لهم في الدنيا، ولكم في اآلخرة(

طردوا ما جاء في هذا الحديث في جميع أنواع االستعمال، في غير األكل والشرب؛ ألنه إذا منع من األكل 
والشرب والحاجة داعية إلى ذلك فالمنع من غيره من باب أولى، يعني مجرد اتخاذه زينة ليست له فائدة، وال 

دعو الحاجة إلى ذلك، أو استعماله في أمور أخرى، كساعة ذهب، أو قلم ذهب، أو ما أشبه ذلك كل هذا ال ت
 يجوز بحال.
 طالب:......

 ؟مجرد االتخاذ؛ ألن هذا كنز، هذا سرف وخيالء، نعم وال
 طالب:......

 ثم ماذا؟ ،إيه



 طالب:...... 
 يعني كنز أو زينة؟

 طالب:......
 ديت زكاته فليس بكنز.هذا كنز، هذا إذا أ

 طالب:......
 هذا رصيد هذا، هذا في حكم الرصيد، فإذا أديت زكاته فليس بكنز.

 طالب:...... 
 .ال، ما يجوز
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

ال ال؟ يعني مما يتحلى به وننظر في  ؟مما يجوز لبسه للنساء :فنقول ؟لكن هذه الساعة هل حكمها حكم الحلية وا 
التي  ءالحلة السيرا ،-عليه الصالة والسالم-لما جاءت الحلل إلى النبي  -رضي هللا تعالى عنه-ر حديث عم

وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ مثله، فإذا كانت مما  ،تقدمت، فأعطى منها عمر، فقال: كيف تعطيني منها
حرم ال مانع، إذا أهديت تبيعها، يستفاد منه على غير هذه الحالة أو يباع فيستفاد من ثمنه على غير الوجه الم

الحلة كساها لما أعطي هذه  -رضي هللا تعالى عنه-ال سيما إذا كان يستفاد منها على غير الوجه المحرم، عمر 
ويستفيد من ثمنها،  ،هذا تقدم، وال يعني هذا أنها تباح لهذا األخ المشرك، لكن يبيعها أخا  له مشركا  بمكة

 ا ابنته، مما يجوز له أن يتخذها.ويكسوها امرأته، أو يكسوه
 طالب: إن كانت ال تصلح للنساء؟

إن كانت ال تصلح إال على هذه الحالة، يعني نفترض إنه شماغ حرير هذا ال يصلح للنساء، وال يجوز لبسه 
ا ، لكن إذ..، حرم هللا األصنام مثال ، ال يجوز بيعهاللرجال، ماذا يصنع به؟ يعني مثلما قالوا في مسائل في

غير كسرت واستفيد منها، لو افترضنا أنه صنم ذهب فكسر وبيع على أساس أنه ذهب خام، أو ما أشبه ذلك، 
فبيع مصوغا  ما في إشكال، إذا كان يستعمل على وجه مباح ما في إشكال، أما إذا كان  مصوغ أو صيغ

 ؟استعماله على وجه واحد وهو محرم فال، نعم
 طالب:......

ن النص خاص بالذهب والفضة، فال يتعداه إلى غيره، : إمنهم من يقول ،م معروف يعنيهذا كالم أهل العل
ويقولون: إن الفقراء الذين تتعلق نفوسهم بهذه األموال ال يعرفون غير الذهب والفضة، فال يتأثرون بغيرهما، 

عادن ما هو أغلى من ومنهم من يقول: إذا منع الذهب والفضة فمنع ما فوقهما من باب أولى؛ ألن هناك من الم
من أي مادة  ،الذهب والفضة، فيكون من باب قياس األولى، وعلى كل حال اإلسراف والتبذير ممنوع من أصله

 كان.
 طالب:......



إلى أبيض والعكس، فهو  حقيقته ذهب، اللون يمكن أن يغير من أصفر الذهب األبيض، الصاغة يقولون: إن
 .مثله

 طالب:......
 ؟كان يتحلل منه ذهب فال يجوز استعماله البتة، نعمعلى كل حال إذا 

 طالب:......
 من؟

 طالب: أم سلمة.
 ؟أم سلمة الذي وضعت فيه الشعر، نعم

 طالب:......
نه ال يجوز االتخاذ، وال يجوز سائر : إ-وهم جمهور أهل العلم-ذكرت أصل المسألة والخالف فيها، من يقول 

فمنعك من  ، وقد منعت من استعماله،لماذا؟ ألنك تبقي شيء يحجز ماال   ،االستعماالت مجرد االتخاذ ال يجوز
استعماله فيما قد تدعو إليه الحاجة دليل على منعك من مجرد االتخاذ أو االستعمال فيما ال تدعو إليه الحاجة، 

ل، وال وما عدا ذلك ما فيه إشكا ،النهي خاص باألكل والشرب هور، من أهل العلم من يرى أنهذا كالم الجم
شك أن االتخاذ من هذه المعادن الثمينة الغالية ال شك أنه فيه ما فيه، فيه سرف، فيه خيالء، وفيه أنه حلية أهل 
الجنة، وفيه التضييق على النقدين، العلل كلها موجودة التي يذكرها أهل العلم، وال شك أن المتحري الحريص 

براء ذمته ال يفعل مثل هذه األمور.  على دينه وا 
: قال أنه الجهني المثنى أبي عن وقاص أبي بن سعد مولى حبيب بن أيوب عن مالك عن وحدثني"يقول: 
- هللا رسول من أسمعت :الحكم بن مروان له فقال الخدري  سعيد أبو عليه فدخل الحكم بن مروان عند كنت

 ن النفخ في الشراب،"نهى ع الشرب يعني من آداب ؟"الشراب في النفخ عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم
نهى عن النفخ في الشراب، لماذا؟ ألنه قد يخرج منه شيء يقذره عليه وعلى من بعده  "نعم :سعيد أبو له فقال

 .ممن يريد الشرب بعده
 رسول له فقال" يقول: أحتاج إلى أن أتنفس "واحد نفس من أروى  ال إني هللا رسول يا :رجل له فقال "قال: نعم،

ال شماال  ثم تنفس، أبعده عنك (("تنفس ثم كيف عن القدح فأبن)) :-ليه وسلمصلى هللا ع- هللا  :قال" يمينا  وا 
وال  ،يجد القطعة من الشيء الذي سقطت في هذا الشراب هذه تهراق (("فأهرقها)) :قال ،فيه القذاة أرى  فإني

بريد، وال يبرد إال إذا نفخ فهل يلزم شربها، تهراق وما حولها، عندنا تنفس وعندنا نفخ، طعام حار يحتاج إلى ت
 ؟ن النفخ من التنفس باعتبار أن كال  منهما يخرج من الفم: إأو نقول ؟ن التنفس شيء، والنفخ شيء آخر: إنقول

 طالب:......
 واحد، واحد يعني النفخ من المعدة يخرج أو من الفم؟

 طالب:......
نفخ الذي من الفم فما دون ائحته كريهة، أما مجرد الال، انتبه، التنفس ال شك أنه يخرج من المعدة، ولذلك ر 

، لو تأملت ونظرت بدقة لوجدت الفرق أن النفخ يختلف عن التنفس، ففرق بين اإلنسان ا  كبير  ا  اختالف فيختلف



ال شيء من  ،نفخ عليه ،أو ينفخ عليه، افترض أن في يدك حرق ومر وقال: أف ،يتنفس في وجه آخر وبرد وا 
فيه بأدنى رائحة؛ ألنه ال يخرج من الجوف من المعدة، بينما لو أرسلت النفس على طبيعته  هذا، هذا ما تحس

 ؟من فمك أو أنفك ال شك أن الرائحة قبيحة، فتحتاج إلى دقة تأمل، لو جربت وجدت، نعم
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ال.
 طالب:...... 

لطعام من المعدة، أو من جوف األنف، أو من داخل ، وقد يخرج معه شيء يقذر اال، ال هذا رائحته كريهة
 األنف قد يخرج شيء.

 طالب:......
ال، ال النفخ لو تأملته ما وجدت فيه هذه الرائحة التي تخرج من المعدة، تأمل أنت، فعندي أن النفخ يختلف 

اج إليه البتة؛ ألنه ال يبرد اختالفا  جذريا  عن التنفس، وقد يحتاج إلى النفخ لحرارة الطعام، بينما التنفس ال يحت
 ؟الطعام التنفس، نعم

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:...... 
))فأبن القدح عن فيك ثم نهى عن النفخ الذي هو بمعنى التنفس، ولذلك قال: فإني ال أروى من نفس واحد، قال: 

ال..،أنت لو احتجت  ،لكن أنت أنت، تأمل المعنى تنفس(( نفخه حتى يبرد، وهل  تتوقف في في إناء ماء حار وا 
 وهذا ال شك أنه يقذر. فخ؟ أما بالنسبة للتنفس هذا قبيح،يتوقع أن يخرج من فمك شيء للن

 طالب:......
 يخرج رائحة قبيحة تؤثر في الماء، تؤثر في السائل. ال،

 طالب:......
 وهللا إذا كان في باقي طعام وقذره أخذ العلة، أخذ الحكم.

 طالب:......
 ؟تجد العجب الفرق بينهما، نعم، وجرب وترى، صير من باب أولى؛ ألن الرائحة تختلفال، ال ما ي

 طالب:......
هل يتقذر  ولذلك النفث على المريض ))فأبن القدح عن فيك ثم تنفس((هو ما يحمل معنى التنفس بدليل 

هذا تنفس؟ ليس تنفس أبدا ،  :هل تخر الرائحة أثناء النفخ؟ ما تخرج، والرقية في الماء، هل نقول ..؟المريض من
 النفخ والنفث يختلفان عن التنفس، وجرب وتجد.

 طالب:......



ال، ال مما يأخذه الفم من الهوى النفخ، إذا فتحت فمك دخل الهواء ثم أخرجته، ما يخرج من أقصى الحلق أبدا ، 
 ؟نعم

 طالب:......
كله يدخل في هذا من النفس، ال من نفخه، لو نفخ ما إذا  نمنع النفث على الناس والنفخ عليهم إطالقا ؛ ألن هذا 

، طلع شيء، النفخ يخرج بإخراج الهواء الذي دخل من خارج الفم إليه ثم يخرج، بينما التنفس يخرج من داخل
بأن النفخ هو التنفس لمنعنا  :، إنما يتنفس من أنفه، وفرق بين األمرين، ولو قلناولذلك ما في أحد ينفخ من أنفه

 ؟هذا تنفس في اإلناء، ومن تأمل وجد الفرق، نعم :على المريض، النفث على أي مادة من المواد، لقلناالنفث 
 طالب:......

 الرائحة قبيحة من التنفس، وتؤثر في الماء، تنتقل إلى الماء تؤثر فيه.
 طالب:......

 ألجل تقذير الماء.
 طالب:......

 ، النفخ ما يؤثر في الماء، النفخ...ال
 ......طالب:
 كيف؟

 طالب:......
 أيوه.

 طالب:......
، األطباء يقولون: مليم واحد من اللعاب فيه ما أدري كم ..هم يقولون  -اصبر، اسمع- ...طيب، هم يقولون 

ويش  ؟ويش يصير هذا أجل ؟مليون مكروب، صح يقولون هذا، وين جاء التعامل مع الزوجة، ومعاشرة الزوجة
ل العشرة بين الزوجين ألجل ها المكروبات أجل هذه، يعني ما وجد نصوص تدل يصير هذا؟ يعني نمنع التعام

 على هذا في العشرة بين الزوجين؟
 طالب:......

 خالص يا أخي انتهينا.
 طالب:......

 .ال، ال الفرق واضح، واضح الفرق مثل الشمس
 سم.

 طالب:......
 يعني ال لقصد الزينة وال الحلية.

 طالب:......
 شرة؟ويخلعه مبا



 طالب:......
 ، نعم.ل حال مثل هذا ال يقصد به اللبسعلى ك

 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم:
- عفان بن وعثمان طالب أبي بن وعلي -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن حدثني

 .قياما   يشربون  كانوا -مارضي هللا عنه
 ال كانا -مارضي هللا عنه- وقاص أبي بن وسعد المؤمنين أم عائشة أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 .بأسا   قائم وهو اإلنسان بشرب يريان

 ".قائما   يشرب -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنه القارأ  جعفر أبي عن مالك وحدثني
 .قائما   يشرب كان أنه -رضي هللا عنه- أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالك عن وحدثني
 : -رحمه هللا-يقول 

 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم:
هذا ثابت ما فيه  ))من شرب قائما  فليقئ((قال:  -عليه الصالة والسالم-ثبت النهي عن الشرب قائما ، وثبت أنه 

ن : إيقول إشكال، ثم بعد ذلك ثبت عنه أنه شرب من ماء زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق وهو قائم، فالذي
ألن األرض غير مناسبة  ؛نه شرب من ماء زمزم: إهذا نسخ للنهي السابق ال إشكال في هذا، والذي يقول

للجلوس، فيطرد هذا فيما إذا كان المكان ال يناسب الجلوس، ويبقى النهي على حاله، ومن أهل العلم من يرى 
لى المنع، وعلى كل حال وجود مثل هذه ، فتبقى ع...أن الشرب قائما  خاص بماء زمزم دون ما عداه من

رفع  ،إنها نواسخ :أو من ماء زمزم، إما أن يقال ،من الشن المعلق -عليه الصالة والسالم-الصوارف من شربه 
عليه الصالة -للحكم بالكلية، أو يقال: إنه رفع جزئي، بمعنى أنها صوارف من التحريم إلى الكراهة، وفعله 

ز، وهما مسلكان ألهل العلم، منهم من يقول: إن الشرب قائما  مكروه، األصل فيه ذلك لبيان الجوا -والسالم
 التحريم، لكنه صرف بمثل هذه النصوص، ومنهم من يقول: إن الحكم نسخ.

عليه الصالة -وأهنأ، لكن يبقى أن الصحابة فعلوا ذلك بعده  أفضل وأمرأوعلى كل حال أن الشرب من جلوس 
 هم فهموا أن النهي منسوخ.مما يدل على أن -والسالم

واإلمام مالك كثيرا  ما يعتمد على الموقوفات من أفعال الصحابة، ويترك المرفوع؛ ألن المرفوع ال يخفى على 
 .-عليه الصالة والسالم-طالب العلم، ويبقى الموقوف للداللة على أن األمر استمر بعده 

 يشربون  كانوا عفان بن وعثمان طالب أبي بن ليوع الخطاب بن عمر أن بلغه أنه مالك عن حدثني"فيقول: 
هل يتصور من هؤالء أنهم يخالفون النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن شرب القائم؟ لكن فهموا  "قياما  

 أنه نسخ، كان نهي ثم نسخ.
 بشرب يريان ال كانا وقاص أبي بن وسعد المؤمنين أم عائشة أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
 كسابقه. "بأسا   قائم وهو اإلنسان
عليه -ألنه رأى النبي  "قائما   يشرب عمر بن هللا عبد رأيت" :قال أنه القارأ  جعفر أبي عن مالك وحدثني"قال: 

 يشرب قائما . -الصالة والسالم



ل هذا ك "قائما   يشرب كان أنه أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالك عن وحدثني"ثم بعد ذلك قال: 
 ؟فهم فهموا أن النهي منسوخ، نعم -عليه الصالة والسالم-للداللة على أن األمر استمر بعد النبي 

 طالب:......
 إيه كلها موصولة، هذه من األحاديث الموصولة.

 ))من شرب قائما  فليقئ((.قال:  -عليه الصالة والسالم-طالب: النبي 
 ؟مفليقئ هذا في أول األمر لما كان محرما ، نع

 طالب:......
ألولى أن : اينهض، إما أن يكون ناسخا ، أو يكون صارف، الصرف واضح من التحريم إلى الكراهة، ولذلك يقال

ممن لم يبلغهم النهي،  ،يشرب اإلنسان جالسا ، لكن يبقى مسألة زمزم، زمزم شرب بين الجموع الكثيرة وهو قائم
بلغهم النهي، فهذا يقوي النسخ كما قيل في نظيره في قطع ، ممن لم ي-عليه الصالة والسالم-يعني في حجه 

 الخف.
 طالب:......

 ، نعم.-رضوان هللا عليهم-بالقرائن نعم إيه، ولذلك فعله الصحابة 
 :اليمين عن ومناولته الشرب في السنة باب

 -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن حدثني
 أعطى ثم فشرب، -رضي هللا عنه- بكر أبو يساره وعن أعرابي يمينه وعن ،البئر من بماء شيب قد بلبن أتي

 ((.فاأليمن األيمن)) :وقال األعرابي
- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- األنصاري  سعد بن سهل عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني

 لي أتأذن)) :للغالم فقال ،األشياخ يساره وعن ،غالم يمينه وعن منه فشرب بشراب أتي -صلى هللا عليه وسلم
صلى - هللا رسول فتله :قال ،أحدا   منك بنصيبي أوثر ال هللا رسول يا وهللا ال :الغالم فقال ؟((هؤالء أعطي أن

 .يده في -هللا عليه وسلم
  :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :ناليمي عن ومناولته الشرب في السنة باب

، سواء  كان بالكبيريعني إذا شرب يعطي من عن يمينه، فالسنة أن يبدأ إذا كانوا مترتبين  ،اليمين عن ومناولته
إذا كانوا مرتبين، ثم بعد ذلك من على يمين هذا الكبير، فالتيامن له مدخل في هذا،  ،كبير السن، أو كبير القدر

عليه الصالة -ثم من عن يمينه كما أعطي النبي  ،الكبير وكبر كبر، أيضا  له مدخل، فيجمع بينهما بأن يعطى
وهو في وسط الجلسة عن يمينه أناس، وعن يساره أناس، بدء به، ثم بعد ذلك من عن يمينه  ،القدح -والسالم

لكن األصل أنه إذا  ،إلى أن ينتهوا، إذا تنازل من عن اليمين، استأذن فأذن ال مانع أن يعطى الذي على الشمال
بدء بالكبير أنه يأخذه من عن يمينه، والحادثتان في حديثي الباب صغير الذي على اليمين، غالم، ابن أعطي و 

رضي هللا -عباس، وعن اليسار أبو بكر وعمر، وفي القصة األخرى أعرابي، والذي على اليسار أبو بكر وعمر 
 ن لها مدخل في التقديم.، ومع ذلك قدم الغالم وقدم األعرابي على أبي بكر وعمر؛ ألن اليمي-معنه



 قد بلبن أتي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن حدثني"قال: 
 يمينه وعن" للبيع، أما البيع فال؛ ألنه غش وجاء مدح شوب اللبن بالماء لالستعمال ال "البئر من بماء شيب
األيمن هو الذي له  (("فاأليمن األيمن)) :وقال ،األعرابي أعطى ثم فشربالصديق،  بكر أبو يساره وعن أعرابي

ن كان بعضهم ينازع في مثل هذه الصور  ،ويفرق بين المنفصل والمتصل ،نصيب، هو المقدم على غيره، وا 
عليه -ويفرق بين يمين الشارب ويمين المعطي، لكن الصورة ظاهرة إذا ترتبوا وقدم األكبر، كما قدم النبي 

يعني  ،فالبقية من عن يمينه، هذا ظاهر الصورة ،أو في القدر ،سواء  كان الكبر هذا في السن -لسالمالصالة وا
التي ال تحتمل غير هذا، أما أن نعطي الكبير ثم بعد ذلك من عن يمين الساقي عكسنا تماما ، يعني أعطينا أبو 

طينا أبا بكر في الصورة الموجودة عندنا، وأعطينا يمين الساقي كأننا أع ،بكر وتركنا األعرابي، لو فعلنا هذا
 وتركنا الذي على اليمين.

 طالب:......
 .هيميندام أعطي هذا يعطى من على  ما ولو كان يدور، الحكم واحد،

 طالب:......
 .-عليه الصالة والسالم-من يسار النبي 
 طالب:......

الباقي عن يمينه، خالص  ،-الة والسالمعليه الص-ما عليك من الساقي، الساقي أعطى الكبير، أعطى النبي 
 ؟انتهى، انحلت المسألة، يعني لو أن الساقي شرب هو قبل الناس يعطي من عن يمينه، نعم

 طالب:......
ثم من عن يمينه، يمشي هذا في الحديثين  ،نفس الشيء، الحكم واحد، الساقي ما له عالقة، يعطى الكبير

 كليهما.
 طالب:......

 ؟باليمين؛ ألنها هي األصل، نعم، يبدأ عن يمينه
 طالب:...... 
ال لو قدم الك  أولى." كبر كبربير "وا 

 أن األنصاري  سعد بن سهل عن -يعني سلمة بن دينار- دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 -بارالك– األشياخ يساره وعن ،غالم يمينه وعن ،منه فشرب بشراب أتي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ال شك أن مثل هذا االستئذان لجبر خاطر الجميع؛ ألن الصغير  ؟(("هؤالء أعطي أن لي أتأذن)) :للغالم فقال

 لي أتأذن))ال بد من إذنه؛ ألنه أحق، فيجبر خاطره باالستئذان، والكبير أيضا  له نصيب في التقديم واألولوية، 
 أوثر ال ،هللا رسول يا وهللا ال :الغالم فقال" عباسبعض الطرق أن الصغير ابن وجاء في ؟(( هؤالء أعطي أن

يعني وضعه في يده، ألقاه في يده،  "يده في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فتله :قال ،أحدا   منك بنصيبي
 ثم من عن يمينه، نعم. ،واللفظ يدل على أنه بقوة، أعطاه إياه بقوة، فكل هذا يدل على أنه يبدأ بالكبير

 :والشراب الطعام في جاء ام جامع باب



 قال: يقول -رضي هللا عنه- مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني
 أعرف ضعيفا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صوت سمعت لقد :-مارضي هللا عنه- سليم ألم طلحة أبو
 الخبز فلفت لها خمارا   أخذت ثم ،شعير من أقراصا   فأخرجت ،نعم :فقالت ؟شيء من عندك فهل ،الجوع فيه

 فذهبت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى أرسلتني ثم ،ببعضه وردتني ،يدي تحت دسته ثم ،ببعضه
 هللا رسول فقال ،عليهم فقمت ،الناس ومعه ،المسجد في جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فوجدت به
 رسول فقال ،نعم :فقلت ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال ؟((طلحة أبو آرسلك)) :-لمصلى هللا عليه وس-
 طلحة أبا جئت حتى أيديهم بين وانطلقت فانطلق :قال ((قوموا)) :معه لمن -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 من عندنا سولي ،بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يا :طلحة أبو فقال ،فأخبرته
صلى هللا عليه - هللا رسول لقي حتى طلحة أبو فانطلق :قال ،أعلم ورسوله هللا :فقالت ،نطعمهم ما الطعام
صلى هللا - هللا رسول فقال ،دخال حتى معه طلحة وأبو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأقبل ،-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر زالخب بذلك فأتت ؟((عندك ما سليم أم يا هلمي)) :-عليه وسلم
 أن هللا شاء ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم ،فندمته لها عكة سليم أم عليه وعصرت ،ففت
 فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((بالدخول لعشرة ائذن)) :قال ثم ،يقول
 :قال ثم خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم
 ،وشبعوا كلهم القوم أكل حتى ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن))

 .رجال   ثمانون  أو ،رجال   سبعون  والقوم
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 ((.األربعة كافي الثالثة وطعام ،الثالثة كافي االثنين طعام)) :قال -وسلم

صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 فإن ،المصباح وأطفئوا ،اإلناء خمروا أو ،اإلناء وأكفئوا ،لسقاءا وأوكوا ،الباب أغلقوا)) :قال -عليه وسلم
ن ،إناء   يكشف وال ،وكاء   يحل وال ،غلقا   يفتح ال الشيطان  ((.بيتهم الناس على تضرم الفويسقة وا 
صلى هللا عليه - هللا رسول أن الكعبي شريح أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني
 اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ،ليصمت أو خيرا   فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان نم)) :قال -وسلم
 كان فما أيام ثالثة وضيافته ،وليلة يوم جائزته ،ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ،جاره فليكرم
 ((.يحرجه حتى عنده يثوي  أن له يحل وال ،صدقة فهو ذلك بعد

 أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 فنزل ،بئرا   فوجد ،العطش عليه اشتد إذ بطريق يمشي رجل بينما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 مثل العطش من الكلب هذا بلغ لقد :الرجل فقال ،العطش من الثرى  يأكل يلهث كلب فإذا ،وخرج فشرب فيها
 :فقالوا ((له فغفر ،له هللا فشكر ،الكلب فسقى رقي حتى بفيه أمسكه ثم خفه فمأ البئر فنزل ،مني بلغ الذي
ن هللا رسول يا  ((.أجر رطبة كبد ذي كل في)) :فقال ؟ألجرا   البهائم في لنا وا 



- هللا رسول بعث: قال أنه -رضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وهب عن مالك عن وحدثني
 ،فيهم وأنا :قال ،مائة ثالث وهم ،الجراح بن عبيدة أبا عليهم رفأمِ  الساحل قبل بعثا -صلى هللا عليه وسلم

 ،الجيش ذلك بأزواد -رضي هللا عنه- عبيدة أبو فأمر ،الزاد فني الطريق ببع  كنا إذا حتى فخرجنا :قال
 ،تمرة تمرة إال تصبنا ولم ،فني حتى قليال   قليال   يوم لك يقوتناه فكان :قال ،تمر مزودي فكان ،كله ذلك فجمع
 ،الظرب مثل حوت فإذا ،البحر إلى انتهينا ثم :قال ،فنيت حيث فقدها وجدنا لقد :فقال ؟تمرة تغني وما :فقلت
 ثم ،فنصبا أضالعه من بضلعين -رضي هللا عنه- عبيدة أبو أمر ثم ،ليلة عشرة ثماني الجيش ذلك منه فأكل
 .تصبهما ولم ،تحتهما مرت ثم ،فرحلت حلةبرا أمر
 .الجبيل ربالظِ  :مالك قال

 الَظرب.
 الَظرب الجبيل.

صلى هللا عليه - هللا رسول أن جدته عن معاذ بن سعد بن عمرو عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ((.محرقا   شاة كراع ولو لجارتها إحداكن تحقرن  ال المؤمنات نساء يا)) :قال -وسلم
 هللا قاتل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن نيوحدث
 ((.ثمنه فأكلوا فباعوه الشحم أكل عن نهوا اليهود

 قف على هذا.
 طالب:......

 نعم؟
 وهللا ما عندي فيه إشكال بخالف التنفس.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :والشراب الطعام في جاء ما جامع باب
نما يجمعها الموضوع العام.الباب ال  جامع الذي يجمع أحديث في الغالب ال مناسبة بينها ظاهرة، وا 

 طلحة أبو قال: يقول مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني"يقول: 
صلى هللا - هللا رسول صوت سمعت لقد" وجهاقته بأم سليم؟ ز أم سليم هي أم أنس، وأبو طلحة عال "سليم ألم

نعم ينكسر الصوت مع الجوع، ويظهر عليه عالمات الحاجة القوية  "الجوع فيه أعرف ضعيفا   -عليه وسلم
 فيعرف الجائع، كما أنه يعرف العطشان، يعرف المجهد، يعرف المريض بضعف صوته. ،الماسة إلى الطعام

 على كل حال الجائع صوته ضعيف.
يعني  ؟"شيء من عندك فهل، الجوع فيه أعرف ضعيفا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صوت "سمعت

 من أقراصا   فأخرجت ،نعم :فقالت" الرتفاع هذا الوصف الذي أضعفه -عليه الصالة والسالم-نطعمه النبي 
ت الخبز، لفببعض الخمار  "ببعضه الخبز فلفت لها خمارا   أخذت ثم" من الشعير أقراص جمع قرص "شعير

يعني باقي  ،جعلته رداء   "ببعضه وردتني ،يدي تحت دسته ثم "فلفت الخبز ببعضه، لماذا؟ لئال يبرد فييبس
بعض هذا الخمار فيه الخبز، وجعلته  -خمارها– ته على أنس، فإذا كان هذا الخمارالخمار جعلته رداء، وضع



الخمار، إنما وضعت، لفت الخبز ببعض الخمار،  تحت يده، يعني شيء يسير لم يستوعب الخمار كله، وال أكثر
 .وجعلت باقي الخمار رداء

 فوجدت" يعني بالخبز "به فذهبت :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى أرسلتني ثم "وردتني ببعضه،
؟ إلى أين ذهب به؟ إلى أين ذهب بالخبز "الناس ومعه المسجد في جالسا   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،عليهم فقمت "وجدت رسول هللا جالسا  في المسجد ومعه الناس،يقول: 
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،نعم :قلت ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال ؟((طلحة أبو آرسلك)) :-وسلم
إما أن يكون قد جاء  "فأخبرته طلحة باأ جئت حتى أيديهم بين وانطلقت ،فانطلق ((قوموا)) :معه لمن -وسلم

فقال: دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة، أو يكون أوصله إلى أبي  -عليه الصالة والسالم-بالخبز إلى النبي 
صلى هللا - ثم أرسلتني إلى رسول هللا"، لكن ظاهر اللفظ يقول: -عليه الصالة والسالم-ثم دعا النبي  ،طلحة

عليه الصالة -فكأن النبي  "-صلى هللا عليه وسلم- إلى رسول هللا -عني بالخبزي-فذهبت به  -عليه وسلم
 قال: دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة. -والسالم

يعني وقفت عليهم، جالسين هم، أكثر من  "عليهم فقمت "فوجدت رسول هللا جالسا  في المسجد ومعه الناس،
وهذا  "؟((طلحة أبو آرسلك)) :-عليه الصالة والسالم-النبي  فقال" أو يزيدون، وقفت عليهم، يعني قمتسبعين 

 ،نعم :قلتف ؟((للطعام)) :قال ،نعم :فقلت :قال" -عليه الصالة والسالم-ال شك أنه من عالماته ودالئل نبوته 
 أبا جئت حتى أيديهم بين وانطلقت فانطلققال:  ((قوموا)) :معه لمن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
يعني أمر  "بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يا :طلحة أبو فقال ،فأخبرته حةطل

يستغرب في األمور العادية، يؤتى بسبعين على شان أقراص يسيرة من الشعير يأكلها واحد، طعام شخص واحد 
 ،-عليه الصالة والسالم-لنبي يدعى إليه هذا الجمع، محل استغراب في الظروف العادية، لكن من عرف حال ا

 ما يستغرب مثل هذا. -عليه الصالة والسالم-وما حصل على يديه من تكثير الطعام ببركة دعائه 
 ما الطعام من عندنا وليس ،بالناس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جاء قد سليم أم يا"فقال أبو طلحة: 

طيب عندك األقراص؟  ليس عندنا من الطعام ما نطعمهم""و  عام أقراص الشعير ما اعتبرها شيءالط "نطعمهم
"وليس عندنا فقط،  -صلى هللا عليه وسلم- هذه وجودها مثل عدمها، يا هللا تكفي واحد، هي صنعت لرسول هللا

دع األمر هلل، نحن اجتهدنا وبذلنا ما عندنا والباقي على هللا  "أعلم ورسوله هللا :فقالت من الطعام ما نطعمهم،
يعرف ظروف أم سليم، يعرف ظروف أبا  -عليه الصالة والسالم-، هللا ورسوله أعلم، والنبي -وعالجل -

 نهم ما عندهم ما يكفي هؤالء كلهم.طلحة، ويعرف أ
 رسول فأقبل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لقي حتى طلحة أبو فانطلق :قال "فقالت: هللا ورسوله أعلم،

 يا هلمي)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،دخال حتى معه طلحة وأبو -صلى هللا عليه وسلم- هللا
صلى هللا - هللا رسول به فأمر -خبز الشعير- الخبز بذلك فأتت" يعني هاتي ما عندك يا أم سليم (("سليم أم

 إيش معنى فت؟ نعم؟ "ففت -عليه وسلم
 طالب:......



فت، والتفتيت يسيرة، كأنه جرش أو شبه الطحن، المقصود أنه ، التفتيت يعني تقطيع الشيء إلى أجزاء نعم
 معروف، تفتيت الشيء.

 "لها عكة سليم أم عليه وعصرت ففت، -صلى هللا عليه وسلم-"فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول هللا 
ليه "وعصرت ع يعني صبته عليه "فندمته" ن القربة فيه السمن أو العسلمعروف العكة إناء من جلد صغير دو 

ال فخبز الشعير فيه خشونة، وفيه شيء من اليبس، فلما آدمته  أم سليم عكة لها فندمته" جعلته إداما  يسيغه وا 
 ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم" لسمن أو العسل الذي في هذه العكةوأساغته بهذه العكة وبهذا ا

 على هذا الطعام اليسير. -جل وعال-من هللا التي تجلب البركة  يعني من األدعية "يقول أن هللا شاء
هات  (("بالدخول لعشرة ائذن)) :قال ثم، يقول أن هللا شاء ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم"

 ائذن)) :قال ثم" يعني والطعام على حاله "خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن" عشرة، وهو طعام وحد
 ثم ،شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا تىح فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة
 أكل حتى ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم فأذن ((لعشرة ائذن)) :قال ثم ،خرجوا
 ."رجال   ثمانون  أو ،رجال   سبعون  والقوم ،وشبعوا كلهم القوم

ائل: إنهم إذا ين دفعة واحدة؟ المكان ال يستوعب، واألمر الثاني: قد يقول قلماذا ما دعا السبعين أو الثمان
، يعني قد ...شيء اليسير قد يجامل بعضهم، وقد إذا رأى العدد الكبير يجاملون ما يأكلون اجتمعوا على هذا ال

كل أكل حاجته ولم يجامل بعضهم بعضا ، ف ،والطعام موجود أكلوا ،يجاملون في مثل هذا، لكن إذا كانوا عشرة
 حتى شبع، ثم بعد ذلك يدعى غيرهم، والمكان أيضا  ال يستوعب.

 ."الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
وله نظائر كثيرة في مسائل تكثير الطعام، وتكثير الشراب، اللبن والماء،  ،والمعجزة النبوية في مثل هذا ظاهرة
ليه، وفي الحديث داللة على أن الشبع المنهي عنه هو والحديث متفق ع ،هذه أدلتها في الصحيحين متضافرة

وأرضى نهمته، وكسر سورة الجوع عنه هذا ال  ،االستمرار عليه، وأما إذا وجد الجوع ثم شبع اإلنسان مرة واحدة
يكاد فمن لم يدع ال سيما إذا كان الطعام يسير  أو دعوةشيء فيه، لكن ال يصير ديدنه الشبع، وكذلك استتباع 

ج منه صاحب المنزل إذا كان يعرف المدعو أن مثل هذا ال يحرج صاحب المنزل، ال يوقعه في حرج، أن يحر 
 فإنه يفرح به، وبمن يأتي به، نعم. ن يدعو إذا كان المدعو عزيز عليهمثل هذا يجوز، وبعض م

 :قال -ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
لماذا؟ ألن االجتماع بركة، االجتماع فيه بركة،  (("األربعة كافي الثالثة وطعام ،الثالثة كافي االثنين طعام))

ذا اجتمع األربعة على طعام  الثالثة اجتماع الناس الزاد فيه بركة، فإذا اجتمع الثالثة على طعام االثنين كفاهم، وا 
فاوتون، والنساء تتفاوت التي تتولى صنع الطعام، منهن من جبلت على وهكذا، وال شك أن الناس يت كفاهم

 :الزيادة، ومنهن من جبلت على النقص، فالتي جبلت على الزيادة إذا دعا الزوج عشرة يحتاج إلى أن يقول لها
عندي خمسة، وبعض النساء من جبلت على النقص إذا دعا عشرة قال: عندي عشرين، ومع ذلك المعول على 

هذا الحديث، والمسألة مسألة التوسط في األمور، يعني التي تعطي األمور قدرها، إذا قال: عندي عشرة مثل 
جاءت بطعام عشرة، طعام العشرة يكفي أكثر من هذا العدد الذين اجتمعوا، كما أن طعام االثنين يكفي الثالثة، 



ألن النسب  ؟ام الجماعة يكفي أكثر منهمن طع: إنقولفي األربعة، فهل نقول بهذه النسب، أو طعام الثالثة يك
ذا قلنا :متفاوتة، إذا قلنا طعام الثالثة  :طعام االثنين كافي الثالثة، قلنا: طعام العشرة يكفي خمسة عشر، نعم، وا 

طعام الخمسة عشر يكفي العشرين، النسبة تتفاوت في مثل هذا، فالنسبة في أول األمر  :كافي األربعة قلنا
ن المقصود من هذا الحديث أن االجتماع على الطعام بركة، في ثاني األمر الربع، أو نقول: إ الثلث، والنسبة

 وأما التقدير بدقة ليس بمقصود.
والبركة أيضا  تتفاوت، فقد يكون طعام الخمسة يكفي العشرة، طعام العشرين يكفي الخمسين، وقد يكون طعام 

فوسهم من عدم التصديق بمثل هذا الخبر، وعلى كل حال ال بد االثنين ال يكفي الثالثة، لماذا؟ لما يحتف في ن
النتيجة تكون كما  ثم ،ثم بعد ذلك فعل األسباب التي جاء بها الشرع ،من التصديق والتسليم بما جاء عن الشرع

 .الطعام الذي يمكن االجتماع عليه، ال شك أن المقصود بفي الحديث
فهل تفريق الطعام مثل اللي يسمونه البوفية  يكفي األربعة وهكذاطعام الثالثة طيب قد يقول قائل: إذا كان 

ال االجتماع على إناء واحد؟ ال شك أن الواضح في مثل هذا االجتماع على إناء واحد، والتفريق  المفتوح أفضل وا 
ثل والتفتيت بمعنى أن كل واحد يغترف من هذا الطعام ال يؤدي معنى االجتماع الذي جاء به هذا الحديث، وم

؛ ألن البركة تنزل في وسط لطعام، فعلى هذا يؤكل من أطرافههذا البركة تنزل في أعلى الطعام، في وسط ا
وينبغي أال يصنع مثل هذا؟ ما  ؟ما في بركة :الطعام، فماذا عن الطعام الذي يكون ليس في وسطه شيء؟ نقول

تى بعض الوالئم الكبيرة يترك الوسط ، حبعض الكيكات وسطها ما في شيءفي أطعمة تصنع على هذه الكيفية؟ 
 ن مثل هذا ال ينبغي أن يصنع؛ ألن البركة تنزل في الوسط، والوسط ما في شيء، نعم؟: إفاضي، فهل نقول

 طالب:......
 ؟وغيرها، نعم لدوناتطيب إذا  نمنع الكيكات المدورة هذه وا

 طالب:......
جل -لكن هللا  ،ن قبلهم ما تفننوا مثل هذا التفننلو مسهم الضر كما مس م ،على كل حال لو جاءت الحاجة

 واألجر والثواب على قدر الشكر والصبر، وهللا المستعان. ،حكيم عليم، يوسع ويضيق -وعال
 طالب:......
 البقية نعم.

 طالب: هل هذا من االجتماع.....
 رق.، هذا تفيظهر أن االجتماع على إناء واحدوهللا كأنه ما هو باجتماع هذا، اللي 

 طالب:......
ال، البركة كما جاء في الحديث الصحيح في وسطه، وجاء النهي عن األكل من الوسط؛ ألن البركة تنزل في 

 وسطه.
 طالب:...... 

 يعني ما دون األطراف.
 طالب:......



 ، الوسط حسي هذا معروف...وهللا ما أدري نحتاج إلى
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هللا عبد بن برجا عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
إذا أراد اإلنسان أن ينام يغلق عليه الباب؛ ألن الشيطان ال يفتح الباب  "((السقاء وأوكوا ،الباب أغلقوا)) :قال

 المغلق.
كما في  أو يضره، وأيضا  الشيطان ال يحل وكاء   ،ويقذره عليه ،لئال ينساب فيه شيء يؤذيه ((السقاء وأوكوا))

 الحديث.
، ((اإلناء خمروا أو)) شيطان، أو الدواب المؤذية السامة؛ لئال يعرض للحس اليعني اقلبوه ((اإلناء وأكفئوا))
يعني  ؟أو خمروه : أكفئوا اإلناء)أو( هذه شك، يعني هل قال ((اإلناء خمروا أو، اإلناء وأكفئوا، السقاء وأوكوا))

 غطوه.
أن المصباح فيه نار قد يتعدى ضررها إلى من بجوارها، كثيرا  ما تحدث الحرائق  وال شك ((المصباح وأطفئوا))

 بسبب هذا المصباح، وهذه الدفايات الموجودة المحرقة.
 وال)) المربوط ال يحله ((وكاء   يحل وال)) المغلق ال يفتحه الشيطان ((غلقا   يفتح ال)) العلة ((الشيطان فإن))

ن مغطى، إناء   يكشف يعني تأتي إلى هذه الفتيلة أو  ((بيتهم الناس على تضرم)) يعني الفأرة ((ةالفويسق وا 
 تأتي بشيء إليها فتوقده وتحرقه فيحترق البيت ومن فيه.

صلى هللا - هللا رسول أن الكعبي شريح أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
األصل أن اإلنسان محاسب  (("ليصمت أو خيرا   فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من)) :قال -عليه وسلم

ن قال شرا  كتب في صحيفة  ،بجميع ما يلفظ به، فإن قال خيرا  كتب في ميزان حسناته في صحيفة الحسنات، وا 
ن قال ال هذا وال هذا جل -مع أن قوله  ؟فالخالف بين أهل العلم معروف هل يكتب أو ال يكتب ،السيئات، وا 

يدل على أن كل شيء يكتب، وعلى هذا على  [( سورة ق45)] ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد{}مَ : -وعال
 المحظور والممنوع، فمن كثر كالمه كثر سقطهاإلنسان أن يحتاط لنفسه؛ ألن كثرة الكالم ال بد أن توقع في 

كثر الكالم في القيل والقال الذي ال فائدة فيه فضال  وفاز من جبل على الصمت؛ ألن أ ))ليقل خيرا  أو ليصمت((
ل يؤاخذ الناس أو وه ولذا قال معاذ بن جبل: وهل نؤاخذعن الكالم المحرم، فعلى اإلنسان أن يهتم لمثل هذا، 

))على مناخرهم إال  أو قال: ))وهل يكب الناس على وجوههم((، قال: -على الكالم يعني- على حصائد ألسنتهم
فال شك أن من يحتاط لنفسه، ويتحرى في هذا الباب، والناصح لنفسه أن يلزم الصمت إال  سنتهم((حصائد أل
 فيما ينفع.

))وما زال  صية بالجار في أحاديث كثيرة جدا  وقد جاءت الو  ((جاره فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن))
حق اإلسالم، وحق و  من حق، حق الجوار، فالجار له أكثر جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه((

ال لو لم يكن له إال حق اإلسالم والجوار، أو حق الجوار فقط إن كان غير مسلم.  القرابة، إن كان قريبا ، وا 
ال يجوز أن يجوع  ،ال يجوز أن يحتاج المسلم بين المسلمين ((ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن))

ن، ال يجوز أن يبيت في العراء والبرد الشديد أو الحر الشديد بين إخوانه المسلمين فالضيف بين إخوانه المسلمي
 الذي بعد عن أهله ووطنه ال بد من أن يقوم المسلمون به، وهذا من فروض الكفايات.



 ثالثة)) يعني القدر الزائد على ذلك ((وضيافته)) يعني الواجب يوم وليلة ((وليلة يوم جائزته ))فليكرم ضيفه
 يثوي  أن -يعني الضيف– له يحل وال))يعني إحسان إلى هذا الضيف  ((صدقة فهو ذلك بعد كان فما ،أيام
يعني ال يحل له أن يأتي بمتاعه ويسكن عند هذا، صاحب هذا البيت، ويقول: عليك أن  ((يحرجه حتى عنده

ولذا جاء النهي عن الدخول تكرم الضيف، اآلن صار شريك، ما صار ضيف هذا، فال يجوز له أن يحرجه، 
ثم بعد ذلك إذا  ،-عليه الصالة والسالم-على المضيف قبل نضج الطعام، وانتظار نضجه، ال سيما بيوت النبي 

ولهم ظروفهم، ال سيما في أوقاتنا التي نعيشها، فعلى كل حال  نتشروا؛ ألن الناس لهم خصوصياتهمطعمتم فا
 ه، وعلى الضيف أيضا  أن يالحظ خصوصيات صاحب البيت.وأن يكرم ضيف ،على صاحب البيت أن يضيف

ال.  ..؟نقف على الحديث وا 
 طالب:......

 ..طيب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (  3) كتاب صفة النبي صلى هللا عليه و سلم –شرح: الموطأ 
 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 هذا وقفنا عليه، وقرأت إلى إيش؟ ))بينما رجل يمشي(( :ا على حديثوقفن

 .))قاتل هللا اليهود(( :ديث عبد هللا بن أبي بكرطالب: قرأنا إلى ح
 طيب. ،إلى هذا

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
صلى هللا - هللا رسول أن هريرة بيأ عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني

 ((العطش عليه اشتد إذ بطريق يمشي رجل بينما)) :قال -عليه وسلم
أقول: الكتاب إذا طال به األمد ال شك أنه يمل، وهذا على مستوى التعليم، وعلى مستوى التأليف، تجد المعلم 

تنبيه على ما ال بد منه، وهذا شيء في أول الكتاب يبسط، وهمة ونشاط، ثم بعد ذلك يفتر، ثم يقتصر على ال
 مالحظ.

المؤلفات أيضا  تجد المؤلف ينشط في أول الكتاب، ويبسط ويشرق ويغرب، ثم بعد ذلك يقتصر على الشيء 
بينما هو شرح مبسوط، فال شك أن الشرح في أول الكتاب  ،ويكون أقرب ما يكون إلى التعليقات اليسيرة ،اليسير

وهذا شيء مالحظ يعني، وسببه الملل من قبل كثير من الطالب، المطالبة قوية يختلف عن الشرح في آخره، 
 بأن ننهي الكتاب، وننجز الكتاب.

 يقول: 
صلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني"

 طش عطشا  شديدا  كاد أن يهلك منهع "((العطش عليه اشتد إذ بطريق يمشي رجل بينما)) :قال -عليه وسلم
 ((يلهث كلب فإذا ،وخرج فشرب فيها ))فنزلنزل في البئر ليشرب منه، ليستقي منه،  ((فنزل بئرا   فوجد))

والشيء بالشيء يذكر، عطشه قبل شربه ذكره بحاجة هذا الكلب الحاجة الشديدة، ولو لم يمر به هذا العطش ما 
 الكلب.أدرك مثل هذا العطش من هذا 



" وهذه صفة يلهث"التراب الندي، يأكله من العطش؛ ألن فيه شيء من الرطوبة،  ((الثرى  يأكل ))فإذا كلب يلهث،
هو في لهث دائم، لكنه واضح  [( سورة األعراف490)] }ِإن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث{مالزمة له،  للكلب

ال قد يقول قائ أو بما استدل على عطشه؟ واللهث صفة مالزمة للكلب، حتى  ؟ل: على ما استدلعليه العطش، وا 
ن تركته لهث، لكن استدل بالقرائن ارة إما لبعد الماء مثال ، أو لشدة حر  ،لو شرب لهث، لو حملت عليه لهث، وا 

 في الجو، استدل به على أن لهثه بسبب العطش.
ألن اإلنسان إذا  ((مني بلغ الذي مثل العطش من الكلب ذاه بلغ لقد))يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: 

ذا عطش تذكر إخوانه الذين ال يجدون من يسقيهم، وهذه من  جاع تذكر إخوانه الذين ال يجدون ما يشبعهم، وا 
حكم مشروعية الصيام، فأعظم حكم مشروعية الصيام تحقيق التقوى، ثم العطف على إخوانه الذين ال يجدون ما 

 لقد))وال في غير رمضان، وفي هذا تذكير، وهذا ملحوو أيضا  في هذا الحديث، ولذا قال:  ،رمضان يأكلون في
ولو قدر أن إنسانا  ممن أنعم هللا عليه  ((خفه فمأ البئر فنزل ،مني بلغ الذي مثل العطش من الكلب هذا بلغ

لظن أن الناس كلهم في مثل ما وال يرى حاجات الناس يتحسس حاجات الناس  ،ولم يجتمع بالناس ،ولم يخرج
هو فيه، وهذه الطبقة الذين ال يدرون عن حاجات الناس ال شك أنهم إذا صاروا حول الوالة فإن ضررهم بالغ 

لذا كانوا يقولون لولي األمر الذي شغل بأعماله: الناس كلهم ما شاء هللا بخير، وال تجد فقير؛  ؛على فقراء الناس
ال يوجد فقير، وال يوجد جاهل، سببه عدم مخالطة الناس، وعدم معرفة أحوال  نه: إألنه قد يسمع من يقول

ال فالفقر موجود، والجهل  ن الناس ما عندهم مخالفات، وما موجود، بعضهم يقول لبعض الوالة: إالناس، وا 
حة ، وتسمع مثل هذه الكلمات، وال شك أن مثل هذا غش لولي األمر، غش له، هو فيما يقابل النصي..عندهم

ويخالط الناس ال شك أن مجالسته لمن  ،الواجبة، ومعارض لها، نسأل هللا العافية، فالذي يعرف أحوال الناس
 .بيده القرار خير، هذا إذا اقترن ذلك بالنية الصالحة

 ثم))فنزل البئر فمأ خفه،  ، فتذكر حاله قبل النزول في البئرالرجللب بلغ به من العطش مثلما بلغ بفهذا الك
ورجليه في الصعود، ال يستطيع أن يصعد وهو في جوف البئر بيد  لماذا؟ ألنه يحتاج إلى يديه ((بفيه سكهأم

: أن القصة ، وفي بعض الرواياتالكلب فسقى ، صعد وزنا  ومعنى،رقي حتى واحدة، لكنه أمسك الخف بفيه
هذا العمل يسير، لكنه عند هللا عظيم، فغفر له  شكر هللا له صنيعه ((له فغفر ،له هللا فشكر))، قال: المرأة بغي

الذي أزال الغصن من طريق المسلمين غفر له، فقد يوفق اإلنسان لعمل ال يكلفه شيئا  يذكر، ومع ذلك يكون 
 الثواب المرتب عليه عظيم.

ن هللا رسول يا :فقالوا ))فشكر هللا له، فغفر له((" ه البهائم لما سلط بنو آدم على هذ ؟"ألجرا   البهائم في لنا وا 
ويأكلوا لحمها،  ،وصار لهم من السلطة عليها إلى حد أن لهم أن يقتلوها ،وخلقت من أجل نفعهم، وملكوا أمرها

فكيف بغير  ،ويؤكل لحمها ،ظنوا أن ما فيها أجر ما دام هذه البهيمة المحترمة يصل الحد إلى أمر أن تقتل
ن لنا في البهائم ألجرا  "له: ظنوا أن ما فيها أجر، وقو  ؟!المحترمة مثل هذا الكلب يشمل المحترم وغير  ؟"وا 

 ،وأن يطبخوه ويشووه في النار ؟!المحترم، فإذا كان المحترم لبني آدم أن يقتلوه، وأي شيء أعظم من القتل
ال ما في إطعامه أجر؟ يعني قد يتصور اإلنسان أن اإلنسان ما دام سلط  ،ويأكلوا لحمه فهل في إطعامه أجر وا 

ذا كان ال قيمة لها ى هذا الحد أنها العليها إل  أو تموت بسكين ما في فرق. ،فكونها تموت عطشا   قيمة لها، وا 



ن لنا في البهائم ألجرا ؟  البهيمة وهي تقاد إلى المذبح، وهي تقاد إلى  (("أجر رطبة كبد ذي كل في)) :فقال"وا 
وهذا من عناية اإلسالم بالحيوان،  ((جرأ رطبة كبد ذي كل في)) :قالالذبح يعرض عليها الماء وفيه أجر، 

ذا كانت هذه عنايته بالحيوان  ،جاءت به الشريعة ،والحيوان له حقوق  واألحاديث والنصوص في ذلك كثيرة، وا 
ذا كان الكفار يطنطنون بمثل هذه األمور حقوق الحيوان، حقوق اإلنسان، فإن اإلسالم  فكيف بعنايته باإلنسان، وا 

اإلنسان  ،قرنا ، هذا ديننا، فمع األسف الشديد أن أولئك الذين يطنطنون بحقوق الحيوان قد سبقهم بأربعة عشر
ن قالوا ن قالوا ذلك، بدليل أن الدماء تجري  ،حقوق اإلنسان :عندهم أقل شأنا  من الحيوان، وا  حقوق اإلنسان، وا 

يعاقب، ومع ذلك ألوف مؤلفة والذي يسيء إليها  ،أنهار على وجه األرض من الناس، والحيوان حقوقها محفوظة
وشأن القتل في  ؟!فأين حقوق اإلنسان فضال  عن حقوق الحيوان ،تقتل ال سيما من الدم الرخيص دماء المسلمين

))ال يزال المسلم في فسحة و ؟!فكيف بمن يقتل مسلما   ))من قتل معاهدا  لم يرح رائحة الجنة((اإلسالم عظيم، 
وقرن القتل بالشرك، وحكم على القاتل عمدا  بالخلود في النار في آية النساء،  من دينه حتى يصيب دما  حراما ((

ن كان الكالم ألهل العلم في المسألة معروف أنه ال يكفر بمجرد القتل، لكن شأن القتل عظيم، فأين هؤالء  ،وا 
ذا كان دم المسلم في شريعة ؟!الذين ينادون بحقوق الحيوان من حقوق اإلنسان أقل  عظم الدماء فعلىاإلسالم أ  وا 

وال نرجع لمعاتبة  ،تمكن منا بالعدل ،األحوال أن يطالبوا بالعدل، لكن هذا من غفلتنا، كيف نطالب عدوا  لنا
الذي به نستطيع أن نكف يد المعتدي علينا، وال سلط علينا العدو إال بسبب  ؟!!أنفسنا، وتصحيح أوضاعنا

كيف يكون تكونوا عونا  لألعداء على أنفسكم، وصاياهم أن يقولوا: ال  ذنوبنا، وكان الوالة إذا أرسلوا الجيوش من
 يكون عونا  لعدوه على نفسه. ان عون للعدو على نفسه؟ بالمعصيةاإلنس

دامت  رطبة، الحي ال شك أن فيه رطوبة، فما "))في كل ذات كبد رطبة أجر((: -عليه الصالة والسالم-فقال "
 ن الرطوبة هذه باعتبار ما سيكون إذا سقي، فتكون كبده رطبة.إ :روحه في جسده فهو رطب، أو يقال

صلى هللا عليه - هللا رسول بعث: قال أنه هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وهب عن مالك عن وحدثني"قال: 
عامر بن  "الجراح بن عبيدة أبا عليهم رفأمَّ " قبل يعني جهة الساحل، ساحل البحر "الساحل قبل بعثا   -وسلم
 وأنا" :قال عدد هذا الجيش، عدد هذا البعث ثالثمائة "ثالثمائة وهم" راح، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال:الج
يعني يروي القصة من داخل الحدث، يعني ما يرويها بواسطة  "فخرجنا" :قال جابر يقول: وأنا فيهم، "فيهم

"وأنا فيهم، قال: فخرجنا حتى إذا  شاهداته، هذا من ممخبرين، أو بواسطة وكاالت أنباء يحتمل الصدق والكذب
 ذلك بأزواد عبيدة أبو فأمر" ؟! فني الزادفني زادهم، ما الذي يكفيهم ثالثمائة كنا ببع  الطريق فني الزاد"

 فأمر بأزواد، كيف فني ثم يأمر باألزواد وقد فني؟  جمع ما معهم، فقوله: فني الزاد "كله ذلك فجمع ،الجيش
 طالب:......

 فكان"فجمع ذلك كله  بعضهم أو أكثرهم، وبقي مع بعضهم نه فني منإقارب الفناء، أو يقال:  :أن يقالإما 
، أو كان في مزودي تمر، يعني البالغ، المجموع الذي جمع من الجيش كله مزودي تمر، المزودة "تمر مزودي

زال العرب يسمونها مزودة، صح  ماأظن تعرفونها، مزودي تثنية مزودة، والمزودة هي التي يوضع فيها المتاع، و 
ال ال؟ أو ما تدرون   .الحضر ما يدرون، ويسمونها مزودة؟ إيه ؟وا 

 "يقوتناه فكان :قال "مزودي تمر،



تمر هذا الذي كان في السابق أكل التمر كثير يعني اإلنسان في جلسة يأكل الكيلو والكيلوين من دون  ةالمزود
وعددهم  أكلون بكثرة، فكيف وقد فني زادهمي ب قبل أن تبسط الدنيا، والناسقريتردد؛ لقلة الطعام، يعني إلى عهد 
 ؟ثالثمائة كيف يكفيهم مزودتي التمر

انتهى، ما في شيء، والذي عاش في هذه األيام، وفي هذه  "فني حتى قليال   قليال   يوم كل "قال: فكان يقوتناه
ام التي يوضع فيها الطعام فيها عروتان، العرى الظروف قد ال يتصور مثل هذا األمر، المزودة، مزودة الطع

ألنه ما تجعل حبل  على شان يصير فيها إمكانية للحمل؛أحيانا  تربط على شيء إما على حصاة، أو على شيء 
بس على شان ما يمكن تحمل بهذه الطريقة، لكن يوضع لها بمقدار الكف شيء من أجل أن يسهل حملها فيه، 

فيه حصاة، وأحيانا  يوضع فيه تمر، يرجع إليه عند الضرورة، وقد ينسى، ثم يأتي عليه هذا الشيء أحيانا  يوضع 
ويحدثنا من فعل هذا أنهم قد يرجعون إليه بعد  ،السنة أو أكثر، وطريقة الحفظ ليست بعد مناسبة في هذه المزودة

نعم، يعني إذا تذكروا أو  إذا ما بقي إال الموت، فالناس يعيشون في ،سنين، هذا يجعل لوقت الضرورة القصوى 
سمعوا عن العهد القريب قبل خمسين أو ستين سنة شيء ال يخطر على البال من الجوع، وهذه النعم التي فتحت 
على هذه البالد كانت البلدان المجاورة قد سبقت إليها، يعني في مصر والشام نعم، كان اآلباء واألجداد 

ما شكرت  [( سورة الشورى 56)] }َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر{لك يهاجرون، في العراق أيضا  نعم، ثم بعد ذ
والنعم إنما تدوم وتزداد بالشكر، ثم فتحت الدنيا على هذه البالد وما جاورها، وضيق على بالد أخرى  ،هذه النعم

تون، واأليام دول، األيام دول قد كانت تتخبط في مال هللا، ونعم هللا، ضيق عليهم، فصار العكس، صاروا هم يأ
ويساء التعامل معه، وال يدري هذا المسيء أنه في يوم من األيام  ،يأتي العامل إلى هذه البالد جاءت به الحاجة

يذهب إلى العمل في بيت هذا العامل، وحصل هذا، عملوا في مصر وفي الشام، وفي العراق وفي الهند أيضا ، 
ثم يساء إليك،  ،الد، وأساءوا إليهم، والجزاء من جنس العمل، قد تدور بك األيامثم جاءوا بعمال من هذه الب

فيما والنا ممن جعلهم تحت أيدينا من النساء  -جل وعال-لكن علينا أن نتقي هللا  ،والقصص والحوادث كثيرة
 والذراري والعمال والخدم وما أشبه ذلك.

طيب تمرة ويش  "تمرة تمرة إال تصبنا ولم حتى فني -تمرة يعطيهم على- "فكان يقوتنا كل يوم قليال  قليال  
 ."فقدها وجدنا لقد :فقال" هل تسد جوع؟ ال "!؟تمرة تغني وما :فقلت" تسوي؟ تمرة واحدة ماذا تصنع؟

 طالب:......
حين  فقدها وجدنا لقد"فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال:  أل جابر، وهب بن كيسان يسأل جابرإيه نعم إيه، يس

 "ليلة عشرة ثماني الجيش ذلك منه فأكل -الجبل– الظرب مثل حوت فإذا ،البحر إلى انتهينا ثم :قال، فنيت
ذا قلنا في اليوم وجبتين كم؟ حوت واحد،  :ثالثمائة في ثمانية عشرة، يعني كم؟ ستمائة وجبة، ستمائة وجبة، وا 

 ؟نعم
 طالب: ألف ومائتين.

يعني  "فنصبا أضالعه من بضلعين عبيدة أبو أمر ثم عشرة ليلة،"فأكل منه ذلك الجيش ثمانية  ألف ومائتين
الذين سافروا إلى الساحل الغربي  "تصبها ولم تحتها مرت ثم ،فرحلت براحلة أمر ثم" صار مثل الدرواز كالقوس



كن لكن هذا أشد، ما في نسبة بينها وبين هذا، يعني يم بوابتها سقفها حوت،رأينا مزرعة إحنا في البدع وجهته، 
 طول هذا.

 ."تصبها ولم تحتها مرت ثم"
 يعني الجبل الصغير. :الجبيلالَظرب الجبيل"  :مالك قال"

 ...-رحمه هللا-ثم بعد هذا قال 
يعني ما استنبط من الحديث أمور كثيرة فيه أحكام، وآداب وعبر، لكن الوقت ال يستوعب لبسط هذه المسائل، 

م والنهد والعروض، الشركة في الطعام والنهد، الطعام الموجود الذي فالبخاري ترجم عليه باب الشركة في الطعا
يؤخذ من كل شخص مبلغ معين، ثم بعد ذلك يشترى به  ،مما ملكوه كما هنا، والنهد يسمونه اآلن القطة ،معهم

ما يكفي الجميع، ومثل هذا يتسامح فيه، يعني إذا فرض على كل شخص مائة ريال، واشتري بها، أو أنفق على 
وهللا فالن يأكل أكثر من فالن، هذا عليه مائة وخمسين، وهذا عليه سبعين،  :هذه الحملة إلى الرجوع، ما يقال

باب  :وهذا عليه ثمانين، وهذا عليه عشرين ما يأكل، يتسامح في مثل هذا، فأيضا  النووي ترجم على الحديث
 الحل ميتته((. ،ه))هو الطهور ماؤ  البحر، وهذا فيه حديث أبي هريرة إباحة ميتة

 طالب:...... 
 وين؟

 طالب:......
 يش الفرق بينهما؟ال، ال، إ

 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......
القطة هذه أو النهد يؤخذ من كل شخص مائة ريال، والبوفية المفتوح ال سيما مع هذا  :حنا قلناالبوفية المفتوحة إ

ذا إلى عقود ما هو بعقد عشرين ريال، فالنظر في مثل هالتنافس الموجود في المطاعم يقال: كل حتى تشبع ب
لكن في ، كل شخص له عقده، تأكل بعشرين قد تأكل بمائة، وقد ال تأكل إال بعشرة، هذا الغرر ظاهر، واحد
مسألة الحاجة الداعية إلى هذا معروفة، بخالف البوفية المفتوح، الحاجة الداعية إلى هذا بأن يوجد من  :أوال   النهد
وال يترتب عليه الضرر المترتب على البوفية المفتوح؛ ألن الداخل إلى هذه البوفية معروف أنه  ،لى هذا األمريتو 

جاء للتحدي، ما جاء ليأكل أكل حاجة، ومسألة النهد ما يمكن أن يأكل اإلنسان تحدي، إذا أكل تحدي وقف 
 البوفية المفتوح جاء من أجل هذا.عند حده، إذا عرف أنه يأكل أكثر من حاجته يوقف عند حده، بينما 

 طالب:......
 إيه.

 طالب:......
 ...؟ ال، ال بنفسيةيقولون له: كل حتى تشبعهم ال، ال اللي رايح هناك 

 طالب:......



المقصود أنه إذا دخله مثل هذه النوعية، وال داعي إلى ذلك، يعني ما في داعي، يعني بينما الجيش كله ينزل إلى 
 هذا فيه مشقة عليه. ؟!ى لنفسهالبلد وكل يتقض

صلى هللا - هللا رسول أن جدته عن معاذ بن سعد بن عمرو عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
قا ، جاء في ر  أو محَ  (("رقا  محْ  شاة كراع ولو ،لجارتها إحداكن تحقرن  ال المؤمنات نساء يا)) :قال -عليه وسلم

ذا  ؟يعني ما الذي في ظلف الشاة ،فرسن شاة هو الكراع، والكراع المحرق  ))ولو فرسن شاة((الرواية األخرى:  وا 
، وال شك أن وجود مثل هذه ، ولو بالشيء اليسيرأحرق ويش يبقى منه؟ كل هذا من باب الحث على الصلة
يبقى ولو كان شيئا  يسير؛ ألن كثيرا  من الناس  ،الصلة في المجتمع المسلم يزرع فيه المودة والرحمة والشفقة

، ما ينمد هذا، أو ما يقولون مثل هذا؟ وما يدريك أن جارك ..عنده شيء من الطعام، يقول: هذا ما يسوى من
 بحاجة إلى أقل من هذا، ما تدري، فأعرض.

الكراع وهو  ((لو كراع شاة محرقا   لجارتها إحداكن تحقرن  ال))وهنا:  ولو فرسن شاة(( لجارتهاجارة  تحقرن  ال))
نما هذا فيه المبالغة في الصلة ،شيء الظلف ليس فيه الة ولو كانت بشيء يسير، وفي حديث التخلف عن ص ،وا 

 "...بعظم العشاء قال: "ولو أن أحدهم علم
 طالب:......

لعرق: هو ا عرقا  سمينا   أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء(( ،))لو أن أحدهم يجد عرقا  سمينا  ال، بعرق سمين، 
صف هذا بالحسن؟ ألن بعضهم قالوا: المرماتين الحسنتين ما بين ظلفي الشاة، كيف يو حم، العظم إذا كان عليه ل

لحم حسن، لكن ما  ة، ال شك أن بين ضلعي الشاظلفي محرف أو مصحف عن ضلعي الشاة ن ما بينيقول: إ
 ؟نعمحم حسن، فقال بعضهم: إن هذا مصحف، بين ظلفيها ما في ل

 طالب:......
 ويردها.

 طالب:......
 ،أو المهدي إليه شيء يسير، هذا خطاب للمتصدقالظروف تقدر بقدرها، يعني ما تأتي إلى بيت غني وتهدي 

تقول له: جزاك هللا خير، لكن  ))من صنع إليكم معروفا  فكافئوه((أيضا  هناك خطاب من الشارع للمتصدق عليه، 
يعني باألساليب تمشي األمور، فكل له  ..،عن حنا لسنا بحاجته، لو أبقيناه عندنا للغد خرب، فسد، ابحثإوهللا 

ما يخصه من خطاب الشرع، أما بهذه الطريقة أن تعمد إلى أسوأ ما عندك وتعطيه جارك الغني، والغني بعد يرد 
 عليك بمثل هذا أو أشد، هذا كله من فساد القلوب يعني، سبب فساد القلوب.

 طالب:......
هب به إلى رها، تصور أنه بعد وليمة بقي شيء يسير من الطعام فذ  على كل حال الظروف واألحوال تقدر بقد

مبرة من المبرات ليودع في ثالجتهم ليوزع على الفقراء، يقول الذي ذهب به: فوجئت أن عندهم طابور الساعة 
ينتظرون ما يأتي، قال: حطه اآلن نأكله، ما يحتاج ثالجات، فالغفلة عن مثل هذه األمور  ،ثنتين من الليل

 جعلنا نتصور مثل هذا التصور، ال شك أن مثل هذه األمور لها من يستقبلها.ي
 :-رحمه هللا-قال 



 هللا قاتل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"
))إذا صلى أحدكم لحديث: لعنهم، ولذا بعض الشراح فسر ا :يعني لعنهم كما جاء في بعض الروايات (("اليهود

يعني إن أبى، فقال هذا الشارح:  ))فليقاتله((ثم قال:  إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه((
بالسب والشتم؛ ألن قاتل تأتي بمعنى لعن، بالسب والشتم، هذا الكالم ليس بصحيح، يعني إذا جاءت في موضع 

اضع، ولذا غريب الحديث فرع من فروع اللغة، ومع ذلك من أهم أنواع علوم ال يعني أنها تأتي في كثير من المو 
ن كان لغويا   الحديث، ال ينوء به إال من جمع هللا له بين اللغة والحديث؛ ألن الذي ليس لديه علم بالحديث وا 

ثل هذا اللي فسر بيأتي إلى كتب اللغة ويفسر اللفظ بما وقف عليه من كتب اللغة بما ال يوافق السياق أحيانا  م
، والذي عنده معرفة بالحديث وليست لديه خبرة باللغة يصلي يلعنه ويسبه أعوذ باهللباللعن والسب، وهو  "فليقاتله"

وموائمتها  ،قد ال يستطيع الوقوف على المعنى المراد، وال يستطيع التمييز بين األلفاو الموجودة في كتب اللغة
ومما ال  ،ال يستطيع أن يميز الراجح من المرجوح من األلفاو مما له أصل، و -عليه الصالة والسالم-لكالمه 

أصل له، ال سيما وأن كثيرا  من كتب اللغة تأثرت بالمذاهب، سواء  كانت الفرعية أو األصلية، مؤلفات المتأخرين 
كان حنفي  باللغة متأثرة بالمذاهب بال شك، فإذا كان مؤلف هذا الكتاب شافعي تأثر بمذهب الشافعي، إذا

؛ ألن الحقائق قد تشترك فيها اللغوية مع لمذاهب بالمفردات؟ لها دخل كبير، قد يقول قائل: إيش دخل ا...تأثر
فنحتاج إلى تمييز بين هذه الحقائق، فال شك أن الذي يفسر الحديث ويتصدى لشرحه ال بد أن يكون  ،الشرعية

 قد جمع بين الحديث واللغة.
 ))جملوه((مفسرة: الرواية ال ((ثمنه فأكلوا فباعوه الشحم أكل عن نهوا)) اليهود أهل حيلو  ))قاتل هللا اليهود((

ثم بعد ذلك  ،فباعوه فأكلوه، قالوا: ما أكلنا شحم، يقولون: ما أكلنا شحم، لكن الشحم غيروه باإلذابة يعني أذابوه،
ب المحرم، والحيلة من أجل ارتكاب المحرم باعوا هذا الشحم المذاب الجميل فأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا على ارتكا

أو لفعل واجب  ،أو ترك الواجب حرام؛ ألنه وسيلة إلى غاية محرمة، والحيلة إلى الخالص أو التخلص من محرم
 معروفة، وجاء النهي عن مشابهتهم. مطلوبة، واليهود أهل حيل، وقصة السبت

 ،هؤالء أذابوا هذا الشحم وغيروه عن مسماه بأدنى الحيل(( ))ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم هللا
 المحرم المجرد،ارتكاب للمحرم مع الحيلة، وهي شر من ارتكاب  ،ثم بعد ذلك باعوه بأقل ثمن، وكل هذا تحايل

ويش معنى  ،أو إلى شيء مختلف فيه ،لكن لو تحايلوا إلى ما يخرج الشيء المحرم عن حقيقته إلى شيء مباح
دك ماء نجس عالجته على قول من يقول باالستحالة حتى طهر، أو أضفت إليه ما يطهره ثم بعته، هذه هذا؟ عن

 .إن هذا حرام؟ الغاية مباحة، فال تكن الحيلة محرمة :حيلة، لكن هل نقول
تخلل بنفسه مباح ما في إشكال، لكن إذا خللته حرم عليك، والمسألة فيها خالف بين  مختلف فيه: عندك خمر

نك ارتكبت ما ارتكبت اليهود؟ في مشابهة في التحيل، لكن الغاية تختلف، : إالعلم، فخللته فبعته، هل نقول أهل
إنما النهي عن التخليل، فهذه أيضا  تختلف، والحكم فيها يختلف ليس متفق عليه خل طاهر ما في إشكال،  هذا

ن كان التخليل حرام، لكنه عمد إلى هذا التخليل فخلله فباعه خال   يستفاد منه، يعني حقيقة الخل  ،مثلما عندنا، وا 
 ية على حد واحد.أو خلله مخلل، الحقيقة ما تختلف، فليست األمور مستو  ،تختلف بينما إذا تخلل بنفسه



تحتاج إلى دراهم ما  تبعضهم يجعل من مثل هذه الحيل مسألة التورق، يقول: إنها حيلة إلى المحرم، األصل أن
آالف ما يمكن أن  تحتاج إلى سلعة، تحتاج دراهم إلى أجل فال بد أن يزاد عليك في القيمة، تحتاج إلى عشرة

ربا، والمسلم ما يصنع مثل هذا، هذا األصل فيه والمفترض فيه، تأخذها إال بإحدى عشر ألف مثال ، وهذا عين ال
فيعمد إلى أن يكون بينهما سلعة تشترى باثني عشر ألف، أو بإحدى عشر ألف، وتباع بعشرة آالف من أهل 

وشيخ اإلسالم أيضا ، قبلهم ابن عباس، وشيخ  ،العلم من يرى أنها حيلة، هذا عمر بن عبد العزيز يصرح بهذا
ابن تيمية يصرح بهذا، وبعض المعاصرين يقول: إن الربا الصريح عشرة آالف بإحدى عشر ألف أسهل  اإلسالم

يعني هل يمكن  ؟دراهم بدراهم أسهل من التورق، لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا وعامة أهل العلم على جوازه
وخذ منهم عشرة آالف بإحدى أن يقال لزيد من الناس بدال  من التورق اذهب إلى البنك وأنت محتاج ومضطر 

 المذاهب األربعة كلهم يجيزونها. ،مع أن مسألة التورق مباحة عند عامة أهل العلم ؟عشر ألف
 طالب:......

ال، هذه ليست مثلها، وليست من الحيل التحايل المحرم، بل اشتريت سلعة فبعتها واستفدت من ثمنها، وهذا قول 
 نعم. ،عامة أهل العلم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.  ،العالمينالحمد هلل رب 

 :في تتمة -رحمه هللا-قال اإلمام مالك 
 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب:

 ،البري  والبقل ،القراح بالماء عليكم إسرائيل بني يا :يقول كان مريم بن عيسى أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
ياكم ،الشعير وخبز  .بشكره تقوموا لن فإنكم البر وخبز وا 

 الصديق بكر أبا فيه فوجد المسجد دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،الجوع أخرجنا :فقاال فسألهما -مارضي هللا عنه- الخطاب بن وعمر

 وقام ،يعمل عنده بشعير لهم فأمر ،األنصاري  التيهان بن الهيثم أبي إلى فذهبوا ((الجوع أخرجني وأنا)) :
 لهم واستعذب شاة لهم فذبح ((الدر ذات عن نكب)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،شاة لهم يذبح
ه صلى هللا علي- هللا رسول فقال ،الماء ذلك من وشربوا ،منه فأكلوا الطعام بذلك أتوا ثم ،نخلة في فعلق ،ماء
 ((.اليوم هذا نعيم عن لتسألن)) :-وسلم

 فدعا ،بسمن خبزا   يأكل كان -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ...الصحفةب رِ َض وَ  باللقمة ويتبع يأكل فجعل البادية أهل من رجال  

 .الصحفة رَ َض وَ 
 ؟نعم
 .الصحفة رَ َض وَ 

 ترأي وال ،سمنا   أكلت ما وهللا :فقال مقفر كأنك :-رضي هللا عنه- عمر فقال ،الصحفة وضر باللقمة ويتبع
 ".يحيون  ما أول من الناس يحيا حتى السمن آكل ال :عمر فقال ،وكذا كذا منذ به أكال  



 رأيت" :قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 يأكل حتى فيأكله تمر من صاع له يطرح المؤمنين أمير يومئذٍ  وهو -ي هللا عنهرض- الخطاب بن عمر

 ".حشفها
- عمر سئل :قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 ".منه نأكل قفعة عندي أن وددت" :فقال الجراد عن -رضي هللا عنه
 أبي مع جالسا   كنت :قال أنه خثيم بن مالك بن حميد عن حلحلة بن عمرو بن محمد عن مالك عن وحدثني
 فقال حميد :قال ،عنده فنزلوا ،دواب على المدينة أهل من قوم فأتاه بالعقيق بأرضه -رضي هللا عنه- هريرة
 في راصأق ثالثة فوضعت :قال ،شيئا   أطعمينا :ويقول ،السالم يقرئك ابنك إن :فقل أمي إلى اذهب" :هريرة أبو

 أبو كبر أيديهم بين وضعتها فلما ،إليهم وحملتها ،رأسي على وضعتها ثم ،وملح زيت من وشيئا   ،صحفة
 يصب فلم ،والتمر الماء األسودين إال طعامنا يكن لم أن بعد الخبز من أشبعنا الذي هلل الحمد :وقال ،هريرة
 ،مراحها وأطب ،عنها الرعام وامسح ،غنمك إلى أحسن أخي ابن يا :قال انصرفوا فلما ،شيئا   الطعام من القوم
 من الثلة تكون  زمان الناس على يأتي أن ليوشك بيده نفسي والذي ،الجنة دواب من فإنها ناحيتها في وصل
 ".مروان دار من صاحبها إلى أحب الغنم

 ومعه امبطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتي: قال كيسان بن وهب نعيم أبي عن مالك عن وحدثني
 ((.يليك مما وكل ،هللا سم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ،سلمة أبي بن عمر ربيبه

 بن هللا عبد إلى رجل جاء" :يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 إبله ضالة تبغي كنت إن :عباس ناب له فقال ؟إبله لبن من أفأشرب ،إبل وله يتيما   لي إن :له فقال ،عباس
  رباهاجُ  وتهنأ

 َجرباها.
 ".الحلب في ناهك وال ،بنسل مضر غير فاشرب ،وردها يوم وتسقيها ،حوضها وتل  ،رباهاجَ  وتهنأ

 فيطعمه الدواء حتى شراب وال بطعام أبدا   يؤتى ال كان أنه: "أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 فأصبحنا شر بكل نعمتك ألفتنا اللهم ،أكبر هللا ونعمنا ،وسقانا وأطعمنا هدانا الذي هلل حمدال :قال إال يشربه أو

 وربُ  ،الصالحين إلهُ  ،غيرك إله وال ،خيرك إال خير ال ،وشكرها تمامها فنسألك ،خير بكل وأمسينا منها
 .العالمين

 إلَه. ،إلهَ 
  غيرك إلهُ  وال
 .الصالحين إلهَ 
  عالمينال وربُ  ،الصالحين إلهَ 

 رَب.
 عذاب وقنا ،رزقتنا فيما لنا بارك اللهم ،باهلل إال قوة وال ،هللا شاء ما ،هللا إال إله وال ،هلل الحمد ،العالمين وربَ 
 ".النار



 إذا بأس بذلك ليس :مالك فقال ؟غالمها مع أو منها محرم ذي غير مع المرأة تأكل هل مالك سئل :يحيى قال
 .الرجال من معه تأكل أن لمرأةل يعرف ما وجه على ذلك كان
 تخلو أن للمرأة ويكره ،ذلك مثل على أخيها مع أو ،يؤاكله ممن غيره ومع ،زوجها مع المرأة تأكل وقد :قال
 .حرمة وبينها بينه ليس الرجل مع

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 عليكم إسرائيل بني يا :يقول كان" وهذا من اإلسرائيليات "مريم بن عيسى أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"

الذي ال يكلفكم  "البري  والبقل" ه كدر، وليس فيه ملوحة وال شوائبالقراح الخالص الذي ليس في "القراح بالماء
األثمان، وال تتكلفوا في  الذي يباع بأرخص "الشعير وخبز" ئونة، يعني تخففوا من هذه الدنياوال م زراعة وال حصد

ياكم" طعامكم ياكم وخبز البر، ، ومعبر إلى الدار اآلخرةهذا غالي، المسألة مسألة ممر "البر بزوخ وا   فإنكم "وا 
، وعلى كل حال هذا فيه لفت إلى -عليه السالم-هذا من اإلسرائيليات التي تذكر عن عيسى  "بشكره تقوموا لن

لكن  ،ال يقوم بشكره، عليه أن يأكلأن اإلنسان عليه أن يقتصد في أموره كلها، وال يلزم أن يترك خبز البر؛ ألنه 
 عليه أن يشكر، يأكل الحالل ويقوم بشكره، وهللا المستعان.

 بكر أبا فيه فوجد المسجد دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"قال: 
 وأنا)) :-عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول فقال ،الجوع أخرجنا :فقاال فسألهما الخطاب بن وعمر الصديق
بل الهالل ثم الهالل  يشه شيء من الشدة، تمر به األيامفي ع -عليه الصالة والسالم-كان  (("الجوع أخرجني

نما هما األسودان الماء والتمر-عليه الصالة والسالم-ثم الهالل ثالثة أهلة في شهرين ال يوقد في بيته نار   .، وا 
 لهم فأمر" ليجدوا عنده شيئا  يأكلونه "األنصاري  التيهان بن الهيثم أبي إلى فذهبوا ((الجوع أخرجني وأنا))"

وأكرم على هللا يقدم له شعير، وهذا يدل على حقارة الدنيا، وأنها ليست بشيء،  ،أشرف الخلق "عمليُ  عنده بشعير
لى أن هللا ال يحبه؛ وأنها ال تزن عند هللا جناح بعوضة، وأن الذي يضيق عليه في أمور الدنيا أنه ليس بداللة ع

 ألن الدنيا يعطيها من يحب ومن ال يحب، بخالف الدين، فالعبرة بالتقوى.
 نكب)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،شاة لهم يذبح وقام "فأمر لهم بشعير عنده يعمل،يقول: 
 واستعذب ،شاة لهم فذبح" : ال تذبحهايعني ابتعد واجتنب عن ذات الدر ذات الحليب، يعني (("الدر ذات عن
 "أتوا بذلك الطعام الشعير والشاه "الطعام بذلك أتوا ثم ،نخلة في فعلق" يعني طلب لهم ماءا  عذبا   "ماء لهم

ويشربون من هذا الماء البارد، وخبز  هذه الشاة،يأكلون من لحم  بعد الجوع "الماء ذلك من وشربوا ،منه فأكلوا
نه الطعام المأكول ، حتى يقول القائل: إالشعير عموما  يؤكل عند الحاجة ،ذمهالشعير مع أن الناس يتفقون على 

 المذموم، ويقدم ألشرف الخلق، وهللا المستعان.
والحديث في  "((اليوم هذا نعيم عن لتسألن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال "وشربوا من ذلك الماء،

ن كان بعض  [( سورة التكاثر5)] مَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم{}ثُ إشارة إلى ما في سورة التكاثر  ،الصحيح وا 
، لكن السؤال عام؛ -جل وعال-إنها في الكفار الذين ال يستعملون هذا النعيم فيما يرضي هللا  :المفسرين يقول

وهذا السؤال  ،-سالمعليه الصالة وال-ألن من المسلمين من ال يشكر، ومنهم من يقصر في الشكر، فماذا عنه 



والالم واقعة  ؟))لتسألن((ثم يقول:  ، ويأكلون من لحم الشاةأشرف الخلق يأكلون من خبز الشعير، ويشربون الماء
 وهللا لتسألن عن نعيم هذا اليوم. ،في جواب قسم مقدر

ل عن الصغائر، ويسأ ،ومما يسأل عنه ما دونها من الذنوب ،وال شك أن السؤال شامل، فمما يسأل عنه العظائم
 -عليه الصالة والسالم-ال سيما إذا كان بهذه المنزلة؛ ألن هؤالء النفر الرسول  ،وقد يسأل عن خالف األولى
 فكونهم يشبعون هذا ال شك أنه بالنسبة لهم خالف األولى. ،-جل وعال-ومن معه أعرف الخلق باهلل 

 أهل من رجال   فدعا ،بسمن خبزا   يأكل كان الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
وضر الصحفة يعني الذي يتعلق به شيء من الدسم، من  "الصحفة وضر باللقمة ويتبع يأكل فجعل ،البادية

 السمن، يعني مثلما يبقى في اإلناء شيء يسير من اإلدام يتتبعه اآلكل بما معه من خبز ونحوه.
 ترأي وال ،سمنا   أكلت ما وهللا :فقال "كأنك مقفر، بخالف المخصبمقفر مجدب يابس  "مقفر كأنك :عمر فقال"

ال غير معذور؟ نعم معذور ما رأى، فهو حينئذ   "وكذا كذا منذ به أكال   يعني  "السمن آكل ال :عمر فقال" معذور وا 
هو يعني يصيبهم الحيا، و  "الناس يحيا حتى "ثم قال: ال آكل السمن مر يأكل سمن وخبز، أمير المؤمنينع

عمر، أما يأكل عمر دون الخصب، ويشترك الناس في المأكول من السمن ونحوه فيأكل  الخصب، تصيبهم الحيا
 ".يحيون  ما أول من "حتى يحيا الناس رعيته فال

 الخطاب بن عمر رأيت" :قال أنه مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"
يعني كونه يأكل هذا التمر بما فيه  "حشفها يأكل حتى فيأكله تمر من صاع له يطرح نالمؤمني أمير يومئذ وهو

ويحاسب نفسه  ،وهو أمير المؤمنين ،من جيد ورديء ورطب ويابس يدل على أنه متنعم؟ ال وهللا، عمر لم يتنعم
ف يدل على أنه ال يه من الحشوفيهم من ال يأكل، فأكله لهذا التمر كله بما ف هم من يأكلعن رعيته الذي في

 بع، وال يتنعم.يشوال  يأكل
رضي هللا -بن الخطاب  عمر سئل :قال أنه عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"

لما جاء الجراد قبل خمس سنوات قال الناس: هذه حشرات، وفزعوا منها،  ؟إيش رأيك بالجراد "الجراد عن -عنه
وال اضطروا إليها، مع أنها مباحة يعني،  ،حشرات، ما السبب؟ نعم أنهم ما احتاجوا إليها فزعوا منها وقالوا: هذه

واآلن  ،فلما جيء بها إلى الناس ،فهي مباحة الكبد والطحال(( ...السمك والجراد ...))أحلت لنا ميتتان ودمان
السم ضار، أما الجراد فليس  واختلط به يكون ضار؛ ألن ،يحذر منها، يقول: الجراد ضار، نعم إذا رش بالسموم

ذا قدم تقززت النفوس، والسبب في هذا أن  بضار، لكن الناس يسمونه اآلن حشرات، وينتقد بعضهم بعضا ، وا 
الدنيا فتحت على الناس، وكان الناس إلى عهد قريب يخرجون للبحث عنه، ويقول قائلهم: إن الجراد يرخص 

لمواسم في األضحية وشبهها، فيقولون: الجراد يرخص اللحم، أما اآلن اللحم، لماذا؟ ألن اللحم ال يعرف إال في ا
 فالجراد ال يعرف، ولو جيء به لم يؤكل، وهللا المستعان.

يشيعني زنبيل، إناء، قفعة، و  "قفعة عندي أن وددت" :فقال ،عن الجراد -رضي هللا تعالى عنه-"سئل عمر   ا 
 تسمونها يا أبو عبد هللا القفعة؟

 طالب:......
 ال يا أبو عبد هللا ال تجحد جزاك هللا خير......



 طالب:......
 ما تتسمى، ما تعرفه؟ ترى هذا يا أبو عبد هللا إن خالف الواقع فهو.

 طالب:......
 ال، تعرف المحدرة إيه بس؟

 طالب:......
 هذا اللي أنا أبيك تقوله، المحدرة تعرفها.

منى أن عنده لو جراد يأكل منه، وهللا المستعان، وهذا يدل يقول: وددت، يت "منه نأكل "وددت أن عندي قفعة
الداللة التي سبق أن ذكرناها أن الدنيا ال شيء، وال تزن عند هللا جناح بعوضة، وال يعرف قدرها إال أمثال 

 هؤالء.
 مع جالسا   كنت :قال أنه خثيم بن مالك بن حميد عن حلحلة بن عمرو بن محمد عن مالك عن وحدثني"قال: 

 ،أبو هريرة الذي يوجد مغمى  عليه بين المنبر والحجر من الجوع عنده أرض بالعقيق "بالعقيق بأرضه هريرة بيأ
بما يقرب من نصف قرن، عمر له أرض بالعقيق  -عليه الصالة والسالم-ر بعد النبي توسعوا، أبو هريرة عم  

 :فقل أمي إلى اذهب" :هريرة أبو فقال يدحم :قال" ضيوف "عنده فنزلوا دواب على المدينة أهل من قوم"فأتاه 
اآلن إذا نزل بك ضيف  "صحفة في أقراص ثالثة فوضعت :قال ،شيئا   أطعمينا :ويقول ،السالم يقرئك ابنك إن

أية ساعة من ليل أو نهار ال تحمل له أدنى هم، يؤتى بالطعام في أقرب وقت بالتليفون المطعم الفالني 
لناس إذا نزل بهم الضيف في منتصف الليل احتاجوا أن يعملوا له الطعام إلى ويحضر، وانتهى اإلشكال، كان ا

 صالة الفجر، ويسهرون الليل كله من أجل أن يجهزوا الطعام لهذا الضيف، وهللا المستعان.
 "وملح زيت من وشيئا   ،صحفة في أقراص ثالثة فوضعت :قال ،شيئا   أطعمينا :ويقول ،السالم يقرئك ابنك إن"

 أيديهم بين وضعتها فلما" إلى أبي هريرة وأضيافه "إليهم وحملتها رأسي على وضعتها ثم" دام زيت وملحهذا اإل
هللا أكبر، يعني هذه األقراص الثالثة التي وجدت مع الزيت والملح كأنه فتح، كبر أبو هريرة،  "هريرة أبو كبر

ة يوجد مغمى  عليه ما به إال الجوع، الذي وجد مثل هذا بعد سنين مضت، كان ما يوجد مثل هذا، أبو هرير 
 .-وأرضاه رضي هللا عنه-يظنون به شيء من الصرع 

 "والتمر الماء األسودين إال طعامنا يكن لم أن بعد الخبز من أشبعنا الذي هلل الحمد :وقال "كبر أبو هريرة،
ى معالجة، يحتاج إلى أن واآلن في بيوت المسلمين الخبز يرمى في القمائم؛ ألنه يحتاج إل ،شبعوا من الخبز

 تقطع منه وتضعه في طعام آخر، يبون شيء أسرع، وهللا المستعان، وصل األمر في بعض البلدان المجاورة
وصل بهم الحد إلى أن كانوا يمسحون الماصات، ماصات الموظفين، بل زاد  ،التي نكبت اآلن بالحروب والقالقل

حدود ثالثين سنة وهم في من  بز، ثم انظر ترى اآلن لهم أكثرلخاألمر عندهم إلى أن مسحوا الخفاف برقائق ا
والسنن اإللهية  [( سورة إبراهيم9)] }َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{حروب، نسأل هللا العافية، 

 واحدة ال تتغير وال تتبدل، وهللا المستعان.
 إلى أحسن أخي ابن يا :قال انصرفوا فلما" يعني ما كفاهم ثالثة أقراص "شيئا   طعامال من القوم يصب فلم"

وما يخرج من فمها وأنفها،  ،المخاط :الرعام "عنها الرعام وامسح "أحسن إلى غنمك،يوصيه بالغنم  "غنمك



ال شيء شوك أو يعني نظف المراح ال يصير فيه قطع خشب "مراحها وأطب "وامسح الرعام عنها، شيء يؤثر  وا 
في مرابض  لما سئل: نصلي -عليه الصالة والسالم-النبي  "الجنة دواب من فإنها ،ناحيتها في وصل" عليها
 .))ال((فقال:  ؟في مرابض اإلبل وسئل: نصلي ))نعم((قال:  ؟الغنم

 إلى بأح الغنم من الثلة تكون  زمان الناس على يأتي أن نليوشك بيده نفسي والذي "فإنها من دواب الجنة،
 ."مروان دار من صاحبها

ويذهب بها إلى شعب من الشعاب يشرب من لبنها، ويأكل من  ،يعني في أيام الفتن ال شك أن من عنده غنم
))يوشك أن يكون ؟ وماذا تنفعه ؟نسلها، ال شك أن هذه تكفيه وتغنيه، وأما دار مروان في أوقات الفتن ماذا تفيده

 يفر بدينه من الفتن((. ،الجبال خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف
 بطعام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتي: قال كيسان بن وهب نعيم أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ،-عليه الصالة والسالم-ابن أم سلمة، ربيبه ابن زوجته  عمر بن أبي سلمة "سلمة أبي بن عمر ربيبه ومعه

ألنه كانت يده تطيش في الصحفة،  (("يليك مما وكل ،هللا سم)) :-مصلى هللا عليه وسل- هللا رسول له فقال"
يعني  ))وكل مما يليك((وهذا أمر، واألصل في األمر الوجوب،  ))سم هللا((: -عليه الصالة والسالم-فقال النبي 

 وفي وسطها، وهذا من أدب الطعام. حفة؛ ألن البركة تنزل في أعاليهاال تأكل من أعالي الص
 عبد إلى رجل جاء" :يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثنيو "ثم قال: 

"وله  ابن عم، أو قريب، يكون وكيل عليهيعني يتيم إما أخ، أو  "إبل وله ،يتيما   لي إن :له فقال عباس بن هللا
والغنم  الخراج بالضمان، "عباس ناب له فقال" قريب منه ولو لم يكن هناك وكالة أو ؟"إبله لبن من أفأشرب إبل،

ال فال. اليتيم، ولمال هذا اليتيم انتفع تقدم شيء لهذا تنمع الغرم، إن ك  وا 
 إذا ضل منها شيء ذهبت لتبحث عنه فاستفد، الخراج بالضمان، "إبله ضالة تبغي كنت إن"فقال ابن عباس: 

يعني  "حوضها وتل " ان وتعالجها إذا مرضتها يعني تطليها بالقطر يعني إذا جرب بعضها تهنأ "جرباها وتهنأ"
يعني يجوز لك أن تشرب؛ ألنك  "بنسل مضر غير فاشرب ،وردها يوم وتسقيها" الحوض الذي فيه الماء تنظفه

 في ناهك وال"يعني ال تشرب اللبن كله عن ولدها،  "فاشرب غير مضر بنسل" قدم وهذا في مقابل هذه الخدمةت  
شيء بحيث أذن لك فتقول: هذه ل شيء، اشرب حاجتك، لكن ال تأتي على كل يعني ال تأتي على ك "الحلب
 ."وال ناهك في الحلب" فرصة
 "بطعامعروة بن الزبير  "بطعام أبدا   يؤتى ال كان أنه: "أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"قال: 
وهذا من شكر النعمة،  "وسقانا أطعمناو  هدانا الذي هلل الحمد :قال إال يشربه أو فيطعمه الدواء حتى شراب وال

 في آخره. -جل وعال-ويحمد هللا  ،أن اإلنسان يسمي في أول األكل
 ألفتنا اللهم ،أكبر هللا" وكثير من الناس يغفل عن هذا "ونعمنا وسقانا وأطعمنا هدانا الذي هلل الحمد :قال إال"

 "خير بكل وأمسينا منها فأصبحنا عمتك بكل شر،"ألفتنا ن شر بكل ووافتنا نعمتك يعني وجدتنا نعمتك "نعمتك
لمخالفات، ونحن على وأتتنا هذه النعم ونحن نقارف ا بنا ونحن نعصيك، يعني نزلت علينايعني أنت ترزقنا يا ر 

 ،خيرك إال خير ال ،وشكرها تمامها نسألك" مأمسينا بكل خير من هذه النع "وأمسينا بكل خير" حال ال ترضيك
 وال ،هلل الحمد ،العالمين وربَ  "يا إله الصالحين، يعني منادى حذف حرف النداء "الصالحين هإل غيرك إله وال



ذا توطأ  "النار عذاب وقنا ،رزقتنا فيما لنا بارك اللهم ،باهلل إال قوة وال هللا شاء ما ،هللا إال إله هذا الشكر، وا 
 القلب مع اللسان حصل المزيد.

 فقال" يعني بوجود محرمها ؟"غالمها مع أو منها محرم ذي غير مع رأةالم تأكل هل مالك سئل :يحيى قال"
ذا أمنت الفتنة بأن كانت امرأة كبيرة  ال سيما وأنهم ليس عندهم سرج "بأس بذلك ليس :مالك فال ترى، وا 

 ل.أن تخالط الرجال، أو تجلس مع الرجا وحضرت وأكلت هذا ال مانع منه إال إذا وجدت الفتنة، فال يجوز حينئذ  
يطرد هذا هو بيعني على الهيئة الموجودة عندهم، ما  "للمرأة يعرف ما وجه على ذلك كان إذا "ال بأس بذلك

توسع الناس، وفساد القلوب من ، وعادات الناس، وألبسة الناس، و الكالم مع االختالف الجذري في أحوال الناس
 معه تأكل أن ال يوجه إليهم مثل هذا الكالم،قبل بعض الرجال، كثير من الرجال قلوبهم فيها مرض، فمثل هذا 

 .الرجال من
وال يلزم الموافقة عليه أيضا ،  ،على كل حال مثل هذا الكالم هو رأي اإلمام مالك بهذه القيود، وبهذه االحتياطات

ن من توسع وفيه أيضا  ما يدعو إلى إثارة الغرائز والفت ،وفيه ما فيه من الفتن ،ال سيما في زماننا الذي نعيش فيه
 الناس رجاال  ونساء .

، على كل يؤاكل الزوج، يعني ال بد من وجود محرم "يؤاكله ممن غيره ومع زوجها مع المرأة تأكل وقد" :قال
والكراهة كراهة تحريم  "الرجل مع تخلو أن للمرأة ويكره ،ذلك مثل على أخيها مع أو" حال ال بد من وجود محرم
 لون رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما((.))ال يخفي عرف اإلمام مالك: 

 .وهللا أعلميعني ليس من محارمها،  "حرمة وبينها بينه ليس، الرجل مع تخلو أن للمرأة ويكره"
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (4) كتاب صفة النبي صلى هللا عليه و سلم –الموطأ شرح: 
 -نق الع من والجرس المعاليق نزع في جاء ما باب - الخاتم لبس في جاء ما باب -باب ما جاء في أكل اللحم 

 (العين من الرقية باب - العين من الوضوء بابكتاب العين: )
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 
 باب ما جاء في أكل اللحم:

 له فإن ،واللحم إياكم: "قال -عنه رضي هللا- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".الخمر كضراوة ضراوة
رضي - هللا عبد بن جابر أدرك -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،لحما   بدرهم فاشتريت اللحم إلى قرمنا المؤمنين أمير يا :فقال ؟هذا ما :فقال ،لحم حمال ومعه -ماهللا عنه

َباِتُكْم  اآلية هذه عنكم تذهب أين عمه ابن أو جاره عن بطنه يطوي  أن أحدكم يريد ماأ :عمر فقال }َأْذَهْبُتْم َطيِِ
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها{  ؟[( سورة األحقاف21)] ِفي َحَياِتُكُم الدُّ

أما ه أجمعين، بينا محمد وعلى آله وصحبن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب ما جاء في أكل اللحم:

 -جل وعال-مما أحله هللا  ،ز الطيبات التي أبيحتفي حي   ،-جلَّ وعال-من مأكول اللحم مما أباحه هللا  ،اللحم
والطيور غير  ،يمة األنعامعلى عباده، فما أباحه هللا عليهم من به -جل وعال-لعباده، ومن اللحم ما حرمه هللا 

ذات المخالب، والحيوانات غير ذات األنياب، وغير الحمر اإلنسية التي جاء النص على تحريمها، وغير ذلك 
مما دل الدليل على حرمته، ال إشكال في أكله كبهيمة األنعام، والدجاج والحمام، وما أشبه ذلك، واألصل 

ة أو األصل الحظر بمعنى أنك إذا وقع في يدك لحم ال تدري ما مختلف فيه بين أهل العلم هل األصل اإلباح
أو مما حرمه هللا عليك، كل على أصله، فمن يرى أن األصل اإلباحة  ،حيوان ال تدري أهو مما أحله هللا ،أصله



حتى يأتي دليل المنع، ومن كان أصله المنع يقول: ال تأكل حتى تقف على دليل اإلباحة، وال شك  ،يقول: كل
فمنهم من يقول: الحالل ما أحله هللا، ومنهم من يقول:  ،الثاني أحوط، لكن كل على أصله من أهل العلم أن

الحرام ما حرمه هللا، والسامع لمثل هذا الكالم يقول: ما بينهم خالف، مع أن الخالف كبير، حالل ما أحله هللا، 
ثاني يقول: الحرام ما حرمه هللا، فمعنى هذا أن األصل المنع، وال فال تأكل حتى تجد دليل الحل، فيكون حينئذ  

تأكل إذا جهلت حتى يأتي دليل المنع، وعلى هذا يكون األصل اإلباحة، وال شك أن اإلنسان مطالب بأن يطيب 
 المطعم ليكون مستجاب الدعوة.

يعرف حله،  ومقتضى ذلك أن يتورع عما فيه شبهة، فاألحرى واألجدر أن يتوقف المسلم وال يدخل جوفه إال ما
هذا األحوط، وكل على مذهبه من أهل العلم، إذا عرفنا حل هذا اللحم، لحم اإلبل أو الغنم أو البقر أو غيرها 

َباِت َوُيَحرُِِم َعَلْيِهُم اْلَخَبنِئَث{نقول: هو من الطيبات،  ،-جل وعال-مما أباحه هللا  ( سورة 499)] }َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِِ
 باح، هذا هو األصل، لكن قد يكون هذا المباح إذا اعتاده اإلنسان وعود جسمه عليه فإنه حينئذ  فأكله م [األعراف

ال يستطيع مفارقته، ولذا يقول جمع من سلف هذه األمة: تركنا تسعة أعشار الحالل خشية أن نقع في الحرام؛ 
شيء من األشياء فإنه  ألن النفس إذا تعودت على الشيء وقرمت عليه، وصار فيها شيء من اإلدمان على

يصعب فطامها عنه، وقد ال يتيسر في كل وقت، فقد يحتاج إليه اإلنسان فيبحث عنه عن طريق الحالل فال 
فيه شيء من الشبهة فيقدم عليه؛ ألن نفسه تتوق إليه، وتنازعه فيه، وقد يزيد  ملتو   يجد، قد يجده في طريق  

بطريق محرم، فهم يتركون الحالل خشية أن يقعوا في الحرام، ولو  ،توقانه وقرمه إليه، فيسعى للحصول إليه
 والكالم في الشبهات معروف.

مما يكون له ضراوة، بمعنى أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش  ،-جل وعال-مما أباحه هللا  ،واللحم من األشياء
يكن فيه لحم ما طبخوا ال غداء تجد البيت إذا لم  -وهلل الحمد والمنة-بدونه، واآلن وقد وسع هللا على المسلمين 

ذا جاء  ؟وال عشاء، ويش نطبخ على ماء عندهم كل شيء إال اللحم، ما يمكن أن يقدم الطعام بدون لحم، وا 
قالوا: وهللا ما عندنا  ؟وقال: أين الغداء ،إلى البيت من تعليمه، من تجارتهصاحب البيت من عمله، من دوامه، 
ما عندكم خضار؟ قالوا: ال، ما عندنا لحم، قد يمكن أن يقدم غداء  ؟كم رزشيء اليوم، إيش ما عندكم؟ ما عند

بدون لحم ما يمكن، هذا شيء اعتاده الناس، اللحم له ضراوة، وعلى المسلم أن يعود نفسه على التكيف على 
ه الحال شق مثل هذه الظروف؛ ألنه ال يمكن أن تستقيم له الحياة على حال، ال تتغير وال تتبدل، فإذا تغيرت عند

 عليه ذلك مشقة عظيمة.
تحذير، يعني اإلدمان  "واللحم إياكم: "قال الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 

وأباحه هللا على لسان نبيه،  ،-عليه الصالة والسالم-وأكله النبي  ،حاللهو و  ،عليه، وكثرة تناوله، نعم يؤكل
ك التعود عليه يولد عند اآلكل شيء من اإلدمان بحيث ال يستطيع تركه، يقول: ، ومع ذل-جل وعال-وفي كتابه 

 ."الخمر كضراوة ضراوة له فإن"
يعني مثل اإلدمان، مثلما نظرنا وذكرنا أن اإلنسان قد يحصل له النفي المطلق، ما عندنا شيء، وهم عندهم كل 

 ،شيء يطبخ؛ ألن ما عندهم لحم، هذا تعودهما كأن عندهم  ؟شيء إال اللحم، ويش لون نوقد النار على ماء



الناس مستحيل تجلس على مائدة بدون لحم في الظروف التي نعيشها، فعلى اإلنسان أن يتكيف حسب الظروف، 
 ؟ألن الدنيا ال تدوم على حال، نعم ؛يستعد لظروف الشدة

 طالب:......
 إيه.

 طالب:......
ذا كان المذكى هو ، فغير المباح كثير، وغير -جل وعال-المباح مما أباحه هللا  اللحم الممنوع فيه كثير، وا 

 المذكى كثير.
 طالب:......

 .حال على كل
 طالب:......
 ويش الفرق؟
 طالب:......

ال جراد.  ما عندك إال سمك وا 
 طالب:......

 الذبائح السمك والجراد، والباقي كله ال بد. ما عدا
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......
 أنا قلت هذا كله. ؟تويش أنا قل

 طالب:......
 ، منضبط، كالم أهل العلم منضبط يا أخي، منضبط ما فيه إشكال، كالمهم متسع.ال، ال

تجدون بعض األطعمة وبعض المشروبات إذا اعتادها  ة الخمر"او "فإن له ضراوة كضر على كل حال يقول: 
، ال ةأو غيره من المشروبات الغازي ،يبسي مثال  اإلنسان ال يمكن أن ينفك عنها، تجد بعض الناس اعتاد شرب الب

وال حضرا ، الحوار تجد بعض الناس من يجعله في جيبه، ال يستطيع بدونه، المكسرات  ن يخلو منه سفرا  يمكن أ
 ،وال ليل وال نهار يخلو جيبه من فصفص مثال ، تعود على هذا ،تجد بعض الناس ما يمكن ال سفر وال حضر

 كن اللحم فيه زيادة على ما ذكرنا.ل ،كل شيء له ضراوة
 "لحم حمال ومعه هللا عبد بن جابر أدرك الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
عند حمله من محل  يحمل بيده شيء من اللحم، وكان الناس يخفون اللحم ،يعني ما يحمله الحامل لحم حمال

 معه حمال لحم، يعني ما يحمل، -رضي هللا عنه-ن الناس، هذا جابر لقلته، فتجدهم يخفونه ع بيعه إلى البيت
ى اللحم، ليعني اشتدت شهوتنا إليه، اشتدت شهوتنا إ "اللحم إلى قرمنا المؤمنين أمير يا :فقال ؟هذا ما :فقال"

بدرهم  يعني ما كان عندهم ما يحفظ به اللحم، لو اشترى أكثر من ذلك يفسد، فاشتريت "فاشتريت بدرهم لحما "



 أن أحدكم يريد أما :عمر فقال "فاشتريت بدرهم لحما ، ن يقدد ويجفف، يحفظ بهذه الطريقةلحما ، اللهم إال أ
نعم ليكون مثله في عدم شراء اللحم، كانت بطونهم خاوية لقلة ذات اليد في  "عمه ابن أو جاره عن بطنه يطوي 

بي بكر، وأول خالفة عمر قبل أن تفتح الفتوح وتكثر، وأ -عليه الصالة والسالم-الصدر األول، في عهد النبي 
يربط الحجر على بطنه، بعض الناس ال يتصور  -عليه الصالة والسالم-وتوسع الدنيا على الناس، كان النبي 

ال يمكن، يريدون بذلك أن يعتدل  اإلنسان وببطنه حجر؟ ما يمكن، المعنى ربط الحجر على بطنه، يمشي 
 ،حتى قال القائل: كنا نظن أن األرجل تحمل البطون، فوجدنا العكس ،ا خال انحنى الظهرالظهر؛ ألن البطن إذ

البطن هو الذي يحمل األرجل؛ ألنه إذا فرغ البطن انحنى الظهر ثم برك خالص؛ ألنه إذا انحنى اإلنسان قرب 
ترون كثيرا  من  إذا انحنى الظهر، يعني نمثل بمثل هذا، ،جلوسه في األرض أكثر، كان سقوطه و من األرض

األحوال لو مدينا شوي سقط على وجهه؟ نعم، لكن لو استقام يمكن يسقط؟ ما يمكن يسقط، يعني كالمهم كنا 
يقول: ويش  اللي يسمعه ألول مرة ؟نظن أن األرجل تحمل البطون، فإذا البطون تحمل األرجل، ويش الكالم هذا

ذا  ،ال، إذا وجد البطن استقام الظهر !ي على بطنهيمش ؟ويش جاب البطون  ،هذا الكالم ما هو بصحيح ؟هو وا 
وأمن السقوط، ولذا يربطون الحجارة على بطونهم، والحجارة ليست حجارة من النوع  ،استقام الظهر اعتدل المشي

 الثقيل، يوجد حجارة مثل اللوح يربطونها على البطن بحيث يستقيم.
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها{ }َأْذَهبْ  اآلية هذه عنكم تذهب أين"أو ابن عمه،  َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ ( سورة 21)]ُتْم َطيِِ

يعني التوسع في أمور الدنيا ال شك أن له ضريبة، يعني اإلنسان في مقابل ما يعمله من األعمال  "[األحقاف
ما هو مكافئة لهذا العمل ، وبقدر ما يعطى من النعم، منها -جل وعال-الصالحة يستحق األجر العظيم عند هللا 

 الصالح
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها{ َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ ولذا جاء في الحديث الصحيح على ما  [( سورة األحقاف21)] }َأْذَهْبُتْم َطيِِ

ف بمن ويش هذا النعيم؟ أقراص شعير ولحم، وأخرجهم من بيوتهم الجوع، فكي ))لتسألن عن هذا النعيم((تقدم: 
يعني جيلنا مثال  ال أذكر أننا احتجنا شيئا  فلم  ؟!منذ ولد إلى أن مات ،يعيش هذه الحالة وهذه الحياة طيلة عمره

لكن  ؟نجده وهلل الحمد، بينما الجيل الذي قبلنا يذكرون بعض الشيء، وهللا أعلم في المستقبل ماذا سيكون 
بة، والشدة لها أيضا  ، ال شك أن هذا النعيم له ضرياإلنسان عاش اآلن خمسين ستين سبعين سنة ما احتاج

األعمال الصالحة كاملة، يعني ما يستعجل شيئا  من حياته، ولذا يقول الصحابي في مصعب بن  ضريبة، تدخر
 ماذا يقول؟ هاه؟ ،عمير

 طالب:......
ال ما هو بمعروف؟ ،إيه نبي من أول الحديث، من أول الحديث  معروف وا 

 طالب:......
 ما هو محفوو ما هو معروف. ما ينفع، الليال 

ودخلنا في اإلسالم  ،-عليه الصالة والسالم-: "إننا عشنا في زمن النبي -رضي هللا تعالى عنه-يقول الصحابي 
لم يستوف من حقه و يعني نقطفها، فمنا من مات  ،فصرنا نهدبها ،فأينعت هذه الدنيا لنا ،على شيء من الشدة

ن غطيت رجاله بدا رأسه، مات ولديه قطعة ك  شيئا ، مصعب بن عمير  فن فيها إن غطي بها رأسه بدت رجاله، وا 



ووفر لهم األجر كامل يوم القيامة، لكن من اقتصر على المباحات  ما استوفوا من دنياهم شيء، وادخرهؤالء 
من  توفى شيئا  شدائد أفضل بخالف من اسال شك أن من صبر على ال ،-جل وعال-الطيبات التي أحلها هللا له 

، ال سيما إذا شكر -إن شاء هللا تعالى-هذا على خير  ، لكن يبقى أن من لم يتعد الحالل ولم يتجاوزهحقه بدنياه
منهم من يرجح  ،هذه النعم، والخالف بين أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر معروف عند أهل العلم

 ،أرشدهم إلى الذكر -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  جور(())ذهب أهل الدثور باألالغني الشاكر لحديث: 
إضافة إلى ما يتصدقون به من هذه الدثور، فقال  ،-جل وعال-فسمع األغنياء هذا التوجيه فصاروا يذكرون هللا 

منهم من وفضل الشاكر على الصابر بهذا، و  ))ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء((: -عليه الصالة والسالم-النبي 
يقول: الصابر أفضل، وقد جاء في مدح الفقر نصوص، منها أن الفقير يدخل الجنة قبل األغنياء بخمسمائة 

والجمع بينها أن الفقر عند أهل العلم،  بأربعين عاما ، وكلها مصححة :عام، أو بمائة وعشرين عام، وفي رواية
سمائة، فمن دون األغنى ومن دون األفقر بينهما مائة والغنى أمور نسبية، فبين أفقر الناس وأغنى الناس كم؟ خم

 وعشرين وهكذا.
نما التمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى، إن  شيخ اإلسالم يرى أن مثل هذه األوصاف العارضة ال يفضل بها، وا 

ن كان الفقير الصابر أتقى هلل  -جل وعال-كان الغني الشاكر أتقى هلل  جل -من الفقير الصابر فهو أفضل، وا 
 وأخشى له من الغني الشاكر كان أفضل، نعم. ،-وعال

 أحسن هللا إليك.
 :الخاتم لبس في جاء ما باب

صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ألبسه ال)) :وقال ،فنبذه -سلمصلى هللا عليه و - هللا رسول قام ثم ،ذهب من خاتما   يلبس كان -عليه وسلم

 .خواتيمهمب الناس فنبذ :قال ((أبدا  
 وأخبر ،البسه :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيد سألت :قال أنه يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني
 .بذلك أفتيتك أني الناس
 يقول: 
 :الخاتم لبس في جاء ما باب

، وهو ما -رحمه هللا-كرها العلماء، واستوفاها الحافظ ابن حجر يعني حدود عشر لغات ذ ،الخاتم فيه لغات كثيرة
كما جاء في األحاديث  ،يوضع في األصبع، أصبع اليد، وموضعه أصبع اليد اليمنى الخنصر أو البنصر

 الصحيحة.
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"قال: 
في أول األمر ال يلبس الخاتم، حتى قيل له: إن  -عليه الصالة والسالم-كان النبي  "ذهب من خاتما   يلبس كان

- هللا رسول قام ثم" ، كان يلبس خاتما  من ذهبون الكتاب إال مختوما  فاتخذ الخاتم، اتخذ خاتما  ؤ فارس ال يقر 
 "فنبذه"حرام على ذكور هذه األمة حل إلناثها،  ألنه إنما يلبسه من ال خالق له، "فنبذه -صلى هللا عليه وسلم

، -عليه الصالة والسالم-ابتداء  به  "بخواتيمهم الناس فنبذ :قال ((أبدا   ألبسه ال)) :وقال" يعني طرحه وألقاه



فال يرجعون  ،-جل وعال-ولم يستفيدوا من قيمتها، لماذا؟ ألنها شيء تركوه هلل  ،نبذوها ولم يأخذوها ولم يبيعوهاف
ن كان اإلنسان إذا كان عنده شيء من المحرمات ف ما يستفاد منه على غير هذا الوجه فبلغه الحكم له أن ميه، وا 

ماذا يقال له؟ لو باعه ما عليه شيء، لكن لو نبذه وألقاه  ،يبيعه، شخص كان يلبس الخاتم من ذهب ثم تاب
 وتصدق به كان أفضل وأكمل. -جل وعال-وتركه هلل 

ون الكتاب إال إذا كان بعد أن قيل له: إن فارسا  ال يقرؤ لم يلبس الخاتم إال  -الة والسالمعليه الص-النبي 
ثيق عقوده ال بأس مختوما ، أخذ منه بعض أهل العلم أن الخاتم ال يشرع مطلقا  إال لمن احتاجه، الذي احتاجه لتو 

، يخشى أن يزور عليه هذا واسعةمراسالته من أمير وقاضي وشخص من أهل التجارة له معامالت أو خطاباته و 
لم يتخذه إال لهذا الغرض، ومنهم من  -عليه الصالة والسالم-يلبس الخاتم، أما من عداه فال؛ ألن النبي  محتاج

ومنهم من يرى أنه شيء من  ،يقول: إنه سنة مطلقا  كما سيأتي في كالم سعيد، وهو قول جمع من أهل العلم
ال فال؛ لئال يكون شهرة  ،ن جرى العرف في بلدهالعادات ال يلبس تعبدا ، فإن كا وأهل قريته أنهم يلبسون يلبس وا 

 بين الناس.
 ."فنبذ الناس خواتيمهم"

 :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيد سألت :قال أنه يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني"قال:  
في بعض األوقات، في بعض  ،الظروفيعني أحيانا  يوجد في بعض  "بذلك أفتيتك أني الناس وأخبر ،البسه

البلدان يكون هذا األمر الذي هو في أصله له أصل شرعي يكون سمة وعالمة على فئة من الناس ليست هي 
خيار الناس، مثل تربية الشعر، تجد الشباب الذين يربون الشعر في الغالب أمورهم غير مستقيمة، وأحوالهم غير 

ذا سئل، قال: وهللا ال عليه -يربي الشعر، لكن أنت تقتدي بالنبي  -عليه الصالة والسالم-نبي مستقيمة، وا 
، هذه القرائن تدل -عليه الصالة والسالم-وثوبك مسبل، ولحيتك محلوقة، وتقول: أقتدي بالنبي  -الصالة والسالم

نما اقتديت بفالن أو عالن من المخا -عليه الصالة والسالم-على كذبك، وأنك ما اقتديت بالنبي   لفين.وا 
والخاتم من هذا النوع، قد تجد أحيانا  الخاتم يلبسه من ال خالق له، ويصير شعارا  عليهم، ويبقى أن الحكم 

لكن إذا كان عالمة وداللة على نوع من الجيل ليسوا هم خيار الناس، ولم يتخذوه اقتداء   ،الشرعي ال يتغير
يلبس تقليدا  لفالن أو عالن ممن ال ترضى سيرته، فيحذر ه ، وال عمال  بسنته تجد-عليه الصالة والسالم-بالنبي 

 منه، فتجد التحذير منه أحيانا .
الشيوخ عموما  يلبسون  ))البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم((البياض أفضل من غيره من األلوان 

األحمر، ويلبسون  األحمر مع أنه جاء النهي عن األحمر الخالص، وهو ليس بأحمر خالص، جاء النهي عن
 ،الشماغ، وقد سئل بعضهم ،يلبسون الغتر الحمراء ؟األحمر، والبياض أفضل، لماذا ال يلبسون الغتر البيضاء

لكن لما لبسته أنت وأمثالك؛  ،وقال: أيهما أفضل الغترة أو الشماغ؟ قال له: الغترة أفضل ،سأله بعض الشباب
ن كان األصل أن يكون الرد  ،قد يحتاج إليه مثل هذا األسلوبة، قد يحتاج إلى ألن مظاهر الفسق عليه ظاهر  وا 

إذا كان اإلنسان الخصم فيه شيء من ال سيما أجمل ليكون أدعى إلى القبول، لكن قد يحتاج لمثل هذا األسلوب 
 الوقاحة، بعض الناس يسأل أسئلة ليس هذا محلها، أو يسأل أسئلة تعجيز فيحتاج لمثل هذا الرد.



وال يرى أحد،  ،وصار الناس كل رأيه في رأسه ،لمداراة والحكمة ال سيما إذا اختلط الحابل بالنابلعلى كل حال ا
 وأعجب كل ذي رأي برأيه، كل هذا المداراة مطلوبة.

لبسه،  -عليه الصالة والسالم-لماذا؟ ألن النبي  "البسه :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيد"سألت قال: 
 ، نعم.-رحمه هللا-يعني كأن سعيدا  جازم بأن هذه هي السنة، وهذا رأيه  "بذلك يتكأفت أني الناس وأخبر"

 أحسن هللا إليك. 
 نق:الع من والجرس المعاليق نزع في جاء ما باب

 أخبره -رضي هللا عنه- األنصاري  بشير أبا أن تميم بن عباد عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول فأرسل :قال أسفاره بع  في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع كان أنه

 .مقيلهم في لناسول :قال أنه حسبت :بكر أبي بن هللا عبد قال ،رسوال   -وسلم
.  والناس 

 .قطعت إال قالدة أو وتر من قالدة بعير رقبة في تبقين ال ،والناس في مقيلهم
 ".العين من كذل أرى " :يقولمالكا   سمعت يحيى قال

 : -رحمه هللا-يقول 
 العنق: من والجرس المعاليق نزع في جاء ما باب

 -جل وعال-؛ ألن التعلق بغير هللا لى الصبيان خشية العين هذه تنزعع وأالمعاليق التي تعلق على الدواب 
بأنها تنفع، وليست يعني ما جرت العادة  ،شرك، فإن كانت هذه المعاليق ليست من األسباب الشرعية وال القدرية

 الشرك األكبر نسأل هللا العافية، من تعلق شيئا  وكل إليه، فهذا يجب قطعههو فهذا  ،من األسباب الشرعية
أن هذه المعاليق تنزع من أي  ،-رضي هللا عنه-ونزعه، ومع ذلك األحرى واألحوط هو مذهب ابن مسعود 

جل -كانت، وينبغي أن يفرغ التعلق ويكون باهلل  وعلى أي صفة ،ولو كانت من القرآن، على أي هيئة ،شيء
نما ورد  -وعال ال بغيره، فتعليق شيء من القرآن ال شك أن القرآن لم يرد بهذا، لم يرد من أجل هذا أن يعلق، وا 

يعني من عنق الدواب، وجاء النهي عن صحبة من  ،لتعلمه والعمل به، فتنزع جميع المعاليق، والجرس من العنق
عرفه أهل العلم بأنه فيه جرس، والمالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس، وجرس الدواب معروف، ي   أو من ،معه

إذا مشت الدابة صار له صوت  ،منكوس فيه قطعة من الحديد ،سطل صغير منكوس من حديد أو نحاس
م مثل وطنين، هذا الصوت وهذا الطنين واإلطراب في هذا الصوت هو الذي من أجله ال تصحب الرفقة من معه

 .هذا الجرس
 صوت مثل هذا الجرس؟ يعني إطرابه ليس بقوي، ، يعني ما سمعتموأقول: إن مثل هذا الجرس وصوته معروف

ن  ،فأقول: هو الحد الفاصل بين هذه النغمات التي يختلف فيها فإن كانت مثل جرس الدواب أو أشد تمنع، وا 
 كانت أقل فاألمر في ذلك سهل.

وجهة إطراب،  ،ال تصحب رفقة فيها جرس، وله جهتان: جهة طنين وصوت متداركالجرس ممنوع، والمالئكة 
))أحيانا  يأتيني مثل صلصلة ومن جهة طنينه وصوته المتدارك شبه به الوحي،  ،فمن جهة اإلطراب يمنع

نقول: الجرس له أو  ؟مود بصوت الجرس وهو مذمومأن يقول: كيف يشبه الوحي وهو مح ولقائل الجرس((



وتدارك في الصوت، من هذه الحيثية شبه به الوحي، وجهة إطراب من أجل هذه  ،جهتان، جهة طنين صوته له
 فالتشبيه ال يقتضي المشابهة من كل وجه كما هو معلوم. ،الجهة منع الجرس

 مع كان أنه أخبره األنصاري  بشير أبا أن تميم بن عباد عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"
- رسوال   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأرسل :قال ،أسفاره بع  في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ون في وسط النهار قبل زوال والقيلولة تك "-والناس في مقيلهم :قال أنه حسبت :بكر أبي بن هللا عبد قال

ت هذه القالدة من وتر خاصة من سواء  كان "((قالدة أو وتر من قالدة بعير رقبة في تبقين ال))"قائال : الشمس 
 حماية لجنابة التوحيد، وسدا  للذرائع الموصلة إلى الشرك. ))إال قطعت((هذا الوتر أو أي قالدة كانت 

 ،فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين ال شك أن مثل هذا محرم "العين من ذلك أرى " :يقولمالكا   سمعت يحيى قال"
 ذي بيده النفع والضر دون ما سواه، نعم.ال ،-جل وعال-يجب أن يفرغ هلل  ، القلب-جل وعال-التعلق بغير هللا 

 طالب:......
 هذا ما في إشكال. ،يعني بسبب عادي ،إذا عرف السبب، يعني تستعمل استعمال بسبب ظاهر

 طالب:......
 .ت ليس فيه إطرابيعني ينظر إلى صو  ،ولو كان

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
 إليش؟

 ...طالب:...
 يعني على الحيطان؟

 طالب:......
أو حديث كفارة المجلس في المجلس موضوعة من أجل أن يتذكر اإلنسان إما أن يقرأ آية  ،آية الكرسي مثال  

الكرسي، أو يحفظ آية الكرسي إذا كان ال يحفظها، أو غيرها من اآليات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد 
لكن اللي أعرف أن المشايخ ما أجازوا وال مثل هذه الصورة، وأن القرآن ما هذا مقصد حسن وطيب،  ،االنصراف

 أنزل للتعليق، واالحتياط مطلوب.
 سم.
 ؟نعم

 طالب:......
أو يعرف بها ذات األقيام  ،يعني عالمة يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمه من غنم غيره مثال  المختلطة

صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة إذا عرف السبب  ،المرتفعة، ما في إشكال
 ارتفع الحكم.
 طالب:......



 ؟لتعليمهذه بعد ل
 طالب:......
 ويش تصير؟
 طالب:......

........ 
 ؟إذا أشبهه في اإلطراب منع كمنعه، نعم

 طالب:......
فإذا  ،وهو مثل الجرس ،ه صوت إطرابهذا يقول: النجر الذي يستعمل في طحن األشياء الصلبة ال شك أن في

 كان صوته يشبه صوته يمنع من هذه الحيثية.
 طالب:......
 النغمات؟ الجوال.....
 طالب:......

ن  ،ن الحد الفاصل الوارد في النص هو الجرس: إقلنا فإذا كانت النغمة تطرب مثل إطراب الجرس منعت، وا 
ن كانت دون فاألمر ف  .-إن شاء هللا-يه سهولة، سهل كانت أشد فمن باب أولى، وا 

 ...طالب: النجر يا شيخ يطير العنز.
 ويش هو؟

 ......طالب: أقول يا شيخ النجر يطير العنز
 أحيانا  مع بعض المهرة الذي يصدر صوتا  مطرب، نعم. ؟وهللا ما أدري ويش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب العين –الموطأ شرح: 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 كتاب العين: 

 : العين من الوضوء باب
 ليسه أبي اغتسل: يقول أباه سمع أنه حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن محمد عن مالك عن يحيى وحدثني

  ...بالخرار حنيف بن
 سهل، سهل.

 سم.
 اغتسل أبي سهل بن حنيف

 رجال   سهل وكان :قال ،ينظر ربيعة بن وعامر ،عليه كانت جبة فنزع ،اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار
 ،مكانه سهل فوعك :قال ،عذراء جلد وال كاليوم رأيت ما :ربيعة بن عامر له فقال :قال ،الجلد حسن أبي 
 رسول يا معك رائح غير وأنه ،وعك سهال   أن فأخبر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأتي ،وعكه واشتد
صلى - هللا رسول فقال ،عامرشأن  من كان بالذي سهل فأخبره -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأتاه ،هللا

 فراح ،عامر له فتوضأ ((له توضأ ،حق العين إن ؟!بركت أال ؟أخاه أحدكم يقتل عالم)) :-هللا عليه وسلم
 .بأس به ليس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع سهل

 بن سهل ربيعة بن عامر رأى: قال أنه حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 ...ليسه فلب  ،مخبأة جلد وال كاليوم رأيت ما :فقال ،يغتسل حنيف
 سهل. ،سهل

 ما وهللا حنيف بن سهل في لك هل هللا رسول يا :فقيل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأتي ،فلب  سهل
صلى هللا عليه - هللا رسول فدعا :قال ،ربيعة بن عامر نتهم :قالوا ((أحدا   له تتهمون  هل)) :فقال ؟رأسه يرفع
 ويديه وجهه عامر فغسل ((له اغتسل !؟بركت أال ؟أخاه أحدكم يقتل عالم)) :وقال ،عليه فتغيظ عامرا   -وسلم
  ...فقيهاومر 

 مرفقيه.
 .بأس به ليس ،الناس مع سهل فراح ،عليه صب ثم ،قدح في إزاره وداخلة ،رجليه وأطراف ،وركبتيهيه ومرفق
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

 كتاب العين: 
وى مؤثرة من عينه بتقدير ، فتنبعث قهي إصابة العائن غيره بسبب نظرة مع تحرك ما في قلبه غير السليم :العين
، ولو كان شيئا  سبق -عليه الصالة والسالم-يتأثر، والعين حق كما قال النبي إلى المعيون ف -جل وعال-هللا 



والمعتدل في هذا الباب قليل، تجد بعض الناس س في هذا الباب إما مفرط أو مفرط، القدر سبقته العين، والنا
ء هللا خشية من ، اذكر هللا، قل ما شا-جل وعال-عنده إفراط، بمعنى أنه يطلب من كل من قابله أن يذكر هللا 

هذه العين، ومثل هذا أكثر من يصاب بالعين، المسألة مسألة فيها شيء من التدافع، وغالب ومغلوب، فمثل هذا 
وليس فيه أدنى مسحة من  ،ضعيف هذا أمام العين، وأعرف شخصا  زاد على السبعين ،أكثر من يصاب بالعين

قل ما شاء هللا يكتب لك  :فإذا قابل أحدا   ،ي األسواقجمال، ولم يتزوج، وفقير، عائش على الزكوات، ويمشي ف
ما فيه،  ؟كيف يعان مثل هذا من العين المسكين، الناس يقولون: حسنة، قل ما شاء هللا يكتب لك حسنة، خائف

فهذا ال شك أن هذا النوع موجود، بعض الناس يخاف مخافة شديدة من العين، وال كأن هذه األوراد إنما شرعت 
أنا أفعل أنا أترك، أنا كذا  ،ضر، وبعض الناس مفرط، األسباب منعقدة، ومع ذلك يتحدث في المجالسلدفع ما ي

مطلوب،  -جل وعال-أنا كذا، وال يهتم، فال إفراط وال تفريط، العين حق، لكن مع ذلك التوكل على هللا 
 يكون متوسطا  في أموره كلها.واالستعانة به، وبذل األسباب الشرعية، لكن ال هذا وال هذا، فعلى المسلم أن 

 : العين من الوضوء باب
الوضوء على الصفة التي جاءت في هذا الحديث في بعض طرقه، وال يلزم أن يكون الوضوء المراد به الوضوء 

 .-جل وعال-الشرعي، بل المراد به الوضوء اللغوي، ولو توضأ وضوءا  شرعيا  نفع بإذن هللا 
 أبي اغتسل: يقول أباه سمع أنه حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن محمد نع مالك عن يحيى وحدثني"قال: 

 جبة فنزع"بالخرار، التي هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب  موضع قرب الجحفة سهل بن حنيف بالخرار"
عامر بن ربيعة صحابي، والعيان  "ينظر ربيعة بن وعامر" يعني ألقى ما على أعلى بدنه وكشفه "عليه كانت
نسأل هللا العافية، الذي يعين الناس يحرم عليه مثل هذا،  "العيان في النار" :في حقه الوعيد الشديد، جاءجاء 

والصحابة  "وعامر بن ربيعة ينظر إليه" ؛ لئال يتضرر الناس بهوعليه أن يكثر من الذكر، ويقلل من الخلطة
 رر ذلك أهل العلم.كما ق ،يوجد فيهم مثل هذا، لكنهم يوفقون للتوبة ،ليسوا معصومين

 وال كاليوم رأيت ما :ربيعة بن عامر له فقال ،الجلد حسن ،أبي  رجال   سهل وكان"وعامر بن ربيعة ينظر، 
وال جلد عذراء، وفي الرواية األخرى اآلتية: وال جلد مخبأة، يعني ال تبرز للشمس فتغير  ،يعني بنت "عذراء جلد

ألنها مباشرة، ما هي تأتي تدريجيا   "مكانه سهل فوعك :قال عذراء،"ما رأيت كاليوم وال جلد  اجلدها أو لونه
قد يقف عند حد، وقد يستمر  ،كالمرض يزيد شيئا  فشيئا  ال، مباشرة، يتأثر بها المعيون، ثم بعد ذلك األثر أيضا  

، وأكثر ..أنهاوالبعير القدر، ال شك  ،ويزيد شيئا  فشيئا  حتى يقضي على اإلنسان، فالعين تورد اإلنسان القبر
األمراض المستعصية اآلن ال سيما ما يعرف بالسرطان كثير منه بسبب العين، تجد اإلنسان سليم معافى ما في 

 ثم يقال: وهللا فيه سرطان منتشر، أكثر ما يكون بسبب العين. ،أدنى إشكال
 سهال   أن فأخبر -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول فأتي" يعني مرضه "وعكه واشتد "قال: فوعك سهل مكانه،

 من كان بالذي سهل فأخبره -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأتاه ،هللا رسول يا معك رائح غير وأنه ،وعك
يعني ذكرت هللا  ؟!(("بركت أال ؟أخاه أحدكم يقتل عالم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،عامرشأن 

 .له، ودعوت ألخيك أن يبارك هللا -جل وعال-



يقول: ما في شيء اسمه عين، هذا ال يلتفت إلى مثل هذه  ا  الناس أبد بعض ((له توضأ ،حق العين إن))
األمور، لكن لو أصيب عرف أن هناك عين، كما أن بعضهم يقول: ال يتصور دخول الجني في اإلنسي، لكن 

 وهللا المستعان. ،لو دخل فيه عرف أن هناك تلبس
 "بأس به ليس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع سهل فراح ،عامر له فتوضأ ))إن العين حق توضأ له(("

 والبرء منها سريع. ،فاإلصابة بها سريعة ،مباشرة
 ؟وسلم وبارك على عبدك ورسولك، نعم اللهم صل

 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......
، اتصاله -أبو أمامة-ل سمع أباه ، لكن عن محمد بن أبي أمامة بن سهقصة في الصحيحين ما في إشكاللهو ا

 .ظاهر ما في إشكال
 طالب:......

 ، أنه سمع أباه يقول، سمع تصريح، هذا في الصحيحين الحديث.إي نعم
 بن سهل ربيعة بن عامر رأى: قال أنه حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 
 رسول فأتي" يعني صرع، ووقع على األرض "ليسه فلب  ،خبأةم جلد وال كاليوم رأيت ما :فقال يغتسل حنيف
 :فقال ؟رأسه يرفع ما وهللا حنيف بن سهل في لك هل هللا رسول يا له: فقيل -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 -عليه الصالة والسالم-نعم إذا قويت التهمة ضد إنسان يطلب منه ما طلب النبي  ؟(("أحدا   له تتهمون  هل))

كن مجرد شكوك أو ظنون أو أوهام توجد البغضاء بين المسلمين بسبب هذه التهم فال، لكن إذا وقف من عامر، ل
وسمع الكالم من العائن، وكان هذا العائن مجربا  رآه على حال يغبط ويحسد عليها، ثم تلفظ  ،على الحقيقة

مال أن يكون فالن مر بي التهمة قوية، لكن إنسان أصيب فقال: وهللا احت ،صرع ولبط على إثرها ،بكلمات
هل ذكر شيء؟ أبد ما حصل شيء، هذا ال  ؟أو شيء، هل قال شيء ،أو قبل أمس، أو مر من عندنا ،أمس

وال يستند وال يعتمد على دليل يمكن أن يعول عليه،  ،شك أن مثل هذا مما يورث اإلحن والعداوات بين المسلمين
 .ما في دليل يستمسك به

فإن كان عنده مثل هذا جاءت المناسبة في الحال  ؟تتهم أحد ؟قول: أنت تذكر أحدولذا يخطئ بعض الرقاة ي
التي يغبط عليها، وجاء من عرف بالعين، وتكلم بكالم أصيب على إثره التهمة قوية، وتصل إلى غلبة ظن، 

 يمكن أن يعول عليها، أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فال.
يث ال يشعر، أصيب فالن فيطلب من مجموعة من الناس أن قد يطلب من العائن مثل هذا األمر من ح

هذا األمر؛ لئال يقع في نفسه يستغسلوا، وفيهم هذا الشخص الذي يتبادر إلى الذهن أنه هو العائن، فال يخص ب
هذا االغتسال المذكور في  ،يطلب منه ومن غيره ،أو شيء من ذلك ،لئال يوجد عداوة من أجل هذا شيء؛

ال االتهام  ،الغسل لبعض المواطن من جسدهالحديث، أو هذا  فيه هذا الحديث، فمثل هذا يزول ما في النفس، وا 
 إال إذا قويت القرائن والدالئل على أنه هو السبب. ،بمثل هذه األمور ال شك أنه ال يجوز



 ...، نعم؟ ))هل تتهمون له أحدا ؟((فقال: 
 طالب:......

 ؟إيه، لكن ويش معنى تتهموا؟ معناه تشكون 
 طالب:......

ال، االتهام ال بد أن يكون بأمر راجح، يعني هل لك إذا سرق من متاعك شيء أن تقول: وهللا أنا أتهم جاري 
ال ال؟ ليس لك ذلك، وهذا مثله، إذا كان هناك قرائن ودالئل تدل على أنه يغلب  بدون دالئل وال قرائن، لك ذلك وا 

مالبسات، مالبسات هذا أبرز جلده، وقال: ذاك وال جلد مخبأة، على الظن أنه هو السبب ال سيما مثل هذه ال
 ولبط على إثرها، يعني ما هي مسألة اتهام، هذه غلبة ظن قوية، بل قد يحلف عليها أنه هو السبب.

 طالب: لكن الرسول ما يعلم عن هذه القرائن إال بعدما أخبر.
مؤيد بالوحي، افترض أنهم اتهموا غيره،  -معليه الصالة والسال-على كل حال مسألة السؤال، لكن الرسول 

من هذا الرجل المتهم وهو غير المصيب بهذه العين، يطلب منه  -عليه الصالة والسالم-وبيطلب النبي 
 استغسال؟

 طالب:......
 ؟هاه

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 لو اتهموا غيره؟
 طالب:......

وال يمكن أن يدخل في مسألة يحصل  ،مؤيد بالوحي -عليه الصالة والسالم-ال، ما هو بالظاهر، ال ال، الرسول 
، وال يمنع أنه لما اتهموا فالن قال لهم: ما دليلكم ..فيها نزاع وال شقاق، لكن مثل هذا األمر هل تتهمون؟ إذا اتهم

ي جميع األبواب، على هذا االتهام؟ ألنه ال بد أن يناقش اإلنسان، يدعي دعوى ما يطاع في كل شيء، وهذا ف
 ؟ويش القرائن على ذلك ؟يعني لو جئت إلى القاضي وقلت: أتهم فالن بأنه سرق متاعي، يقول لك: ويش دليلك

 -عليه الصالة والسالم-ويتكلم عليه بكالم قوي قاسي كما فعل النبي  ،أو يقول: يا هللا هاتوا فالن، ويتغيظ عليه
من الدالئل، أما أصل السؤال ثم بعد ذلك الجواب والمناقشة هل  بدون دالئل؟ ما يمكن يحصل مثل هذا، ال بد

 المسألة قبل الوصول إلى الشخص ال بأس، هذه مقدمات وليست حكم. ؟يثبت أو ال يثبت
طالب: بع  الرقاة يا شيخ يقرأ على المري ، ويقول: هل تتذكر أحد في ذهنك، أو مر أحد في مخيلتك، 

حدث هذا المري  مع غيره حتى تقع هناك قطعية وكذا، لكن يستأنس بهذه وعنده ضواب  معينة يتحفظ أال يت
 له ذلك؟هل األشياء 



اآلن الناس توسعوا، ومظاهر االستعانة واإلعانة من الشياطين ظاهرة، إذا قرأ عليه قال: الذي عانك شخص هذه 
ال وهللا  ؟رق شرعيةواآلن أنا أرى صورته في صدرك، هل هذه ط ؟أوصافه، ما الذي يدريه بهذه األوصاف

 ليست بطرق شرعية، هذه إعانات شيطانية بال تردد، نسأل هللا العافية.
من القراءة تضرر هذا المري  يقول: هل يتبادر إلينا ..... طالب: هذا الذي أصابك سبب قريب الذي عانه

 ......بصورة ما
لصورة جلية فتوغرافية على صدره طالعة هذا ال، ال كل هذه أمور غيبية، ال يعول عليها وال يعتمد عليها، تظهر ا

 شغل ذا؟
 طالب:......
 ؟اآلن اإلعانة ظاهرة هذه، إعانة الشياطين ظاهرة هذه، نعم ،ال، ال أبدا  

 طالب:......
 هذه رقية، ما فيها إشكال.

 طالب:......
 ..على كل حال هذه رقية، واللي ما يقرأ هذا.

 طالب:......
هذه  ،ظن أن هذا العائن الذي يغلب على الظن أنه موجود بين الناس في مسجدو  ،على كل حال إذا كانت عين

 .-إن شاء هللا-ال إشكال فيها 
على اإلنسان، يسأل المري  طالب: استعملها بع  األخيار كنا نعرف عنهم صالحا ، يقول: يرقي ويقرأ 

ذهنك صورة شخص أو كذا، ثم  شخص أو في : هل مر بك....ال يحكم هو من عند ذاته، ولم يقل نفسه.....
 ...يغلب على ظنه أنه هو.

 .، يجزمون بهذاال ال
 طالب:......

 ، عندنا مقدمات شرعية تورث لنا النتائج الشرعية.ولو كان
 طالب: من أين تأتي الصورة؟

 إال الشياطين، شياطين، صور من شياطين، سواء  كانت مرئية أو متخيلة كلها شياطين. ،ما تجي
 ..طالب:....
أثره، أو شيء من هذا على كل أو  ..،أو شيء له ،عائن ولو كان فضل الطعامالأدنى شيء من إن  :هم يقولون 

 ...حال.
 طالب:......

 التي ال أثر لها وال حقيقة لها. ..، التعلق بالمعنوياتاألمور المحسوسة أمرها أسهل من األمور
صلى هللا عليه - هللا رسول فدعا :قال ،ربيعة بن عامر نتهم :قالوا ))هل تتهمون له أحدا ؟(("فقال: يقول: 
 ؟أخاه أحدكم يقتل عالم)) :وقال" يتغيظ عليه بمجرد دعوى؟ ال يمكن هل يمكن أن "عليه فتغيظ عامرا   -وسلم



 ((له اغتسل))" هذه العين قد تؤدي به إلى القتل ألن مثل ؟!بركت أال ؟أخاه أحدكم يقتليعني لما  "؟!((بركت أال
 سهل فراح ،عليه صب ثم ،قدح في ،إزاره وداخلة ،رجليه وأطراف ،وركبتيهومرفقيه  ويديه وجهه عامر لفغس
))هل تتهمون الثانية التي فيها:  ،اآلن الرواية األولى معروف أنها في الصحيحين" بأس به ليس الناس مع
أنه قال: رأى عامر بن ربيعة،  يعني عند مالك، مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ((؟أحدا  
على كل حال القصة أبو أمامة لم يشهدها، فهي مرسلة، هي مرسلة لكن الرواية األولى تدل على أنه لكن 

 سمعها من أبيه، سمعها من أبيه.
 طالب:......

 ؟على كل حال اإلزار الذي في الغالب يمس البدن وهو معقده، الحقو، مثل التكة هذه، نعم
 طالب:......
كان يعوذ ويبرك الحسن والحسين ويدعو لهم  -عليه الصالة والسالم-وما تدفع به الشرور النبي  ،هو التبريك

}َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاء َّللاَُّ اَل ُقوََّة ِإالَّ مثل هذا دعاء مطلق بالحفظ وشبهه، ومنه أيضا  ما شاء هللا 
 .[كهف( سورة ال57)] ِباّللَِّ{
 سم.

 طالب: أحسن هللا إليك....
 أو ما أشبه ذلك. -نوى التمر-أو النوى  ،إي نعم إما بقية فنجان

 طالب:......
باعتبار أنه مما مسه العائن، قالوا: إن له تأثيران، وعلى كل حال االقتصار على الوارد هو األصل، لكن قد ال 

 وقد يرفض، نعم. ،يتمكن من طلب االستغسال
  إليك. أحسن هللا

 :العين من الرقية باب
 بابني -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على دخل: قال أنه المكي قيس بن حميد عن مالك عن حدثنيو 

 يا :حاضنتهما فقالت ؟((ضارعين أراهما لي ما)) :لحاضنتهما فقال -رضي هللا عنه- طالب أبي بن جعفر
 رسول فقال ؟ذلك من يوافقك ما ندري  ال أنا إال لهما نسترقي أن يمنعنا ولم ،العين إليهما تسرع إنه هللا رسول
 ((.العين لسبقته القدر شيء سبق لو فإنه ،لهما استرقوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

صلى - هللا رسول أن حدثه الزبير بن عروة أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 له فذكروا ،يبكي صبي البيت وفي ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم بيت دخل -هللا عليه وسلم

 ((.العين من له تسترقون  أال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال :عروة قالف ،العين به أن
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 :العين من الرقية باب



إصابة ذوات السموم من الحيات  :والحمة ،معروفةالعين  ))ال رقية إال من عين أو حمة((وجاء في الحديث: 
فالرقية من جميع األمراض، لكن ال رقية أنفع وأولى من  ،والعقارب ونحوها، هذه يسترقى منها، والحصر إضافي

 الرقية من العين والحمة.
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على دخل: قال أنه المكي قيس بن حميد عن مالك عن حدثني"قال: 
عليه الصالة -دخل بابنيه على الرسول  ،يعني لما قتل في مؤتة كما هو معروف "طالب أبي بن جعفر بابني

، ضعيفي نحيلين ،يعني خفيفين ؟((ضارعين أراهما لي ما)) التي تولى تربيتهما: "لحاضنتهما فقال" -والسالم
 إال لهما نسترقي أن يمنعنا ولم ،العين اإليهم تسرع إنه هللا رسول يا :حاضنتهما فقالت" البنية نضوي الخلقة،

 في ذلك -عليه الصالة والسالم-ال بد من استئذانك، من أخذ اإلذن من النبي  "ذلك من يوافقك ما ندري  ال أنا
 سبق لو فإنه")) يعني اطلبوا لهما من يرقيهما (("لهما استرقوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"

خل، وهذا الحديث كما هو معلوم فيه سقط كبير، مالك عن حميد أنه قال: د   (("لعينا لسبقته القدر شيء
، وجاء موصوال  من جعفر بابني -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على خلد  : قال أنه، ط أكثر من واحدالساق

يس، لما وجوه صحاح عن أمهما أسماء بنت عميس، أمهما أسماء بنت عميس، أم أوالد جعفر أسماء بنت عم
 رضي هللا تعالى عنه-ولما مات تزوجها علي  ،، وجاءت بمحمد-رضي هللا عنه-قتل تزوجها أبو بكر 

 .-وأرضاه
يعني طلب الرقية، يعني اطلبوا الرقية لهما،  ))استرقوا لهما(( (("العين لسبقته القدر شيء سبق لو فإنه))"

عين األلف، وأنهم ال يسترقون يعني ألنفسهم، لكن ماذا ولهذا طلب الرقية للنفس جاء ما جاء فيها من حديث السب
ال  خل؟ يعني شخص يقول: أنا ال أسترقييدخل أو ال يد ))استرقوا لهما((هنا قال:  ؟لو طلبوا الرقية ألوالدهم

ال ما يالم؟ يدخل في السبعين أو  ،لكن ها البزارين اللي ما لهم ذنب، نطلب من يرقيهم ،أطلب من يرقيني يالم وا 
 ((.العين لسبقته القدر شيء سبق لو فإنه))استرقوا لهما،  يدخل؟ الظاهر أنه يدخل؛ ألنه قال: ال

 هللا رسول أن حدثه الزبير بن عروة أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
ن عروة بن الزبير حدثه اآل "-عليه الصالة والسالم- النبي زوج سلمة أم بيت دخل -صلى هللا عليه وسلم-

 وفي"وعلى كل حال الحديث في الصحيحين،  هو مرسل،، عروة يتحدث عن قصة لم يشهدها، فأن رسول هللا
 أال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال :عروة قال ،العين به أن له فذكروا ،يبكي صبي البيت

 -عليه الصالة والسالم-يعني كأن النبي  ؟تتهمون  من :يعني ليس في كل حادثة يقال ؟((العين من له تسترقون 
مثل هذا السؤال، أما إذا لم  مفطلب منه ،قصة سهل بن حنيف مع عامر بن أبي ربيعة ،بلغه شيء من القصة

ال من  :لالرقية، وال يقا فإنه المتجه حينئذ   ،يوجد شيء وال قرينة تدل على المتهم ال افعلوا، وا  ال سووا، وا  اغتسلوا وا 
 ال. ؟ون تتهم
وأن دعاءه  ،أقول: مثل هذا الكالم وطلب الرقية ممن يظن به الخير والصالح ؟((العين من له تسترقون  أال))

 ؟أو توجد القرائن الدالة على العائن، نعم ،مستجاب هذا في حالة ما إذا لم يغلب على الظن
 طالب:......



يبادر، لكن إذا جيء له بمن يحتاج إلى رقية فاستطاع  ولذا ال ينبغي للراقي أن يبادر برقية الناس، ال ينبغي أن
 أن ينفع أخاه فليفعل.

 طالب:......
 الراقي ال يبادر.
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

 عاد هذه من باب البر أمور تالحظ من جهات.
 طالب:......

عين ألف جاء ما يعني في أوصاف السبهاه؟  ؟بعد خاص هذا :كوى، نقول -عليه الصالة والسالم-النبي 
وليست  ،بالخصوص أيضا ؟ ال، هذا يبقى أن المسألة مسألة السبعين األلف مسألة كمال :يخالفها، فهل نقول

وفعل األسباب هذا له  ،ومن بذل األسباب ،يعني من صبر عليها أجر هذا األجر ،هي مسألة كمال ..،مسألة
 ..شأنه.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ( 2شرح: الموطأ كتاب العين )
 المريض تعالج باب - المرض من والرقية التعوذ باب -تابع: كتاب العين: باب ما جاء في أجر المريض 

 .والطيرة المريض عيادة باب - الحمى من بالماء الغسل باب -
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 باب ما جاء في أجر المري :
 إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن حدثني
 وأثنى ،هللا حمد وهؤ جا إذا هو فإن ؟لعواده يقول ماذا انظرا :فقال ،ملكين يهإل تعالى هللا بعث العبد مر 
ن ،الجنة أدخله أن توفيته إن علي لعبدي :فيقول ،أعلم وهو -عز وجل- هللا إلى ذلك رفعا ،عليه  أنا وا 
 ((.سيئاته عنه أكفر وأن ،دمه من خيرا   ودما   ،لحمه من خيرا   لحما   له أبدل أن شفيته
صلى هللا - النبي زوج عائشة سمعت :قال أنه الزبير بن عروة عن خصيفة بن يزيد عن مالك نع وحدثني

 إال الشوكة حتى مصيبة من المؤمن يصيب ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: تقول -عليه وسلم
 ؟عروة قال أيهما يزيد يدري  ال ((خطاياه من بها كفر أو ،بها قص

 :يقول يسار بن سعيد الحباب أبا سمعت :قال أنه صعصعة أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك وحدثني
 خيرا   به هللا يرد من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمعت
 ((.منه يصب

 فقال -سلمصلى هللا عليه و -النبي  زمان في الموت جاءه رجال   أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 هللا أن لو يدريك وما ويحك)) :-وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،بمر  يبتل ولم مات له هنيئا   :رجل
 ((.؟سيئاته من عنه به يكفر بمر  ابتاله

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

 : -رحمه هللا تعالى-ل المؤلف فيقو 
 باب ما جاء في أجر المري :

جل -يعني المصيبة التي تصيب المسلم سواء  كانت في نفسه أو ماله أو ولده رتب عليها أجر عظيم من هللا 
))ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى الشوكة ، حتى الشوكة يشاكها، كبرت هذه المصيبة أو صغرت، و-وعال

 -كما في الرواية األخرى - ها))حط هللا من خطايأو   من خطاياه كما تحت الشجرة ورقها((يشاكها إال حات هللا



فالمصائب مكفرات، والمصاب تكفر عنه ذنوبه بمجرد المصيبة عند جمع من أهل  كما تحت الشجرة ورقها((
يقول: إن األجر مرتب العلم، وأجر الصبر والرضا قدره زائد على ذلك، زائد على أجر مجرد اإلصابة، ومنهم من 

اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ على الصبر، والنصوص في ثواب الصبر  ال شك  [( سورة الزمر46)]}ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
ا كثيرة ومتضافرة في الكتاب والسنة، لكن هل أجر الصبر غير أجر المصيبة أو أنه إن صبر فله األجر، هأن

ن لم يصبر فعليه اإلث أن المصيبة لها  -رحمه هللا-خالف بين أهل العلم، والذي يرجحه ابن حجر  ؟م والوزروا 
ثم بعد ذلك إن صبر واحتسب فله أجر زائد على ذلك، وال شك أن المصائب تختلف  ،تكفر بها الخطاياأجرها، 

أو  صغائر فقطالمكفر بهذه المصائب الكما أن الذنوب تختلف في كبرها وصغرها، ولذا يختلف أهل العلم هل 
على أنهم يجمعون أن هذه المصائب ال تكفر الشرك، فمن أهل العلم من يرى أنها تكفر الصغائر  ؟عموم الذنوب

 ،))الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعةفقط، وأن الكبائر ال بد لها من توبة، كما جاء في األحاديث الكثيرة، 
فالكبائر  ))ما لم تغش كبيرة(( ،ت لما بينها ما اجتنبت الكبائر((كفارا ،ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة

نها تكفر الصغائر وهو قول األكثر، ومنهم من يقول: إ ،ال بد لها من توبة، هذا قول معروف عند أهل العلم
والكبائر؛ ألن األحاديث التي جاءت في هذا الباب مطلقة، ما فيها تقييد بنوع خاص من الذنوب، وال شك أن 

ذا كانت المصيبة كبيرة ال شك أن  ،لكل من القولين وجها   ووجه القول بأنها تكفر الكبائر إطالق النصوص، وا 
ذا كانت المصيبة يسيرة فإن هذه تكفر من الصغائر ما تكفر،  أجرها يكون أعظم بحيث يقابل المعصية الكبيرة، وا 

ذا كثرت المصائب وتوالت أتت على ما يوازيها ويوازنها من  فإن بقي منها شيء من أجر هذه  ،الذنوبوا 
ال رفعت بها الدرجات، والمسألة مسألة موازنة بين حسنات ومعها  المصائب ارتقى إلى تكفير الكبائر، وا 

فمن اقترف الموبقات وأكثر منها، وعمر عمره بها هذا يحتاج  ،وبين هذه المعاصي والذنوب ،المصائب المكفرة
نصوح تهدم ما كان قبلها، وأما الذي يلم بالذنوب والمعاصي أحيانا  فمثل هذا  إلى شيء عظيم، يحتاج إلى توبة

بل هناك  ،قد تأتي هذه المصائب على هذه الذنوب فتكفرها، فال يقال بالقول األول وال بالقول الثاني بإطالق
 موازنة بين هذه المصائب وبين هذه المعاصي.

 سان؟المصيبة أو ال بد أن يحتسب اإلن.......طالب:
 يقول: إن مجرد اإلصابة بهذه المصيبة مكفر.من ن من أهل العلم : إوقلنا هذا ما ذكرناه في بداية الكالم،

 طالب:......
المصيبة، فإن ، وتكفر عنه ذنوبه بولو ما صبر، لو جزع، تكفر عنه ذنوبه على هذا القول، يؤاخذ على الجزع

 -وهم األكثر-صيبة هذا ما يرجحه ابن حجر، ومن أهل العلم صبر واحتسب أجر على ذلك قدرا  زائدا   على الم
 أن األجر مرتب على الصبر، إذا لم يصبر ما له شيء

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن حدثني"يقول: 
لكنه مما وصله ابن عبد  ،شك أنه مرسلهذا ال  (("انظرا :فقال ملكين إليه تعالى هللا بعث العبد مر  إذا))

 ، هذا الحديث ليس من األحاديث األربعة التي لم يصلها ابن عبد البر.-رحمه هللا-البر 
أعلم  -جل وعال-وهللا  ؟(("لعواده يقول ماذا انظرا :فقال ملكين إليه تعالى هللا بعث العبد مر  إذا"))قال: 

على يد غيره، على يد  -جل وعال-ة اإللهية أنه يظهر ما يعلمه بذلك، هللا أعلم بما يقول، لكن جرت السن



فيختم على  ي،ال أرضى شاهدا  من غير  :على يد األطراف من األرجل واأليدي حينما يقول العاصي ،الملكين
ال يحكم على هذا الشخص بعلمه، وكذلك شرعه اقتضى أال يقضي  -جل وعال-فتنطق جوارحه، هللا  ،فيه

ظهار األمر من عالم الغيب إلىالقاضي بعلمه،   .عالم الشهود إلبطال حجة المحتج وا 
 إذا هو فإن))"لمن يزوره  "؟((لعواده يقول ماذا انظرا :فقال ،ملكين إليه تعالى هللا بعث العبد مر  إذا"))
وا: حمدك ))ماذا قال عبدي؟ قالوفي بعض األحاديث:  (("عليه وأثنى هللا حمد))" يعني العواد والزوار (("وهؤ جا

 واسترجع، فيقال: ابنوا له بيتا  يسمى بيت الحمد((.
ب أولى ما ألن الذي يعلم السر يعلم من با (("أعلم وهو -عز وجل- هللا إلى ذلك رفعا، عليه وأثنى هللا حمد"))

اه وهذا ما يتمن (("الجنة أدخله أن")) قبضت روحه (("توفيته إن علي لعبدي :فيقول))" يقوله لعواده وزواره
ن))" يدخل الجنة  وأن ،دمه من خيرا   ودما   ،لحمه من خيرا   لحما   له أبدل أن")) يعني وعافيته (("شفيته أنا وا 

وهذا الدم قد يكون نبت ونشأ على شيء من السحت المحرم، فإذا أصيب  ،ألن هذا اللحم (("سيئاته عنه أكفر
 لسحت، تغير دمه.وكفرت ذلك الذنب تغير لحمه الذي نبت على ا ،بهذه المصيبة

يكفر بهذه  -جل وعال-وهو أيضا  له ما يشهد له من أن هللا  ،هذا ما يفيده الحديث "((سيئاته عنه أكفر وأن"))
 الذنوب وهذه المعاصي بهذه المصائب ما يقترفه ويجنيه على نفسه من ذنوب.

 علقوا عليه؟ ؟ويش قال الشارح على الحديث
 طالب:......

 بد البر، لكن ما فيه كالم؟إيه، هذا وصله ابن ع
 ......وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وغيره عن زيد عن عطاء عن أبي ،طالب: قال: وليس بالقوي 

وهذا في  ))إن توفيته أن أدخله الجنة((ومسألة  ،على كل حال الحديث له ما يشهد له من األحاديث الصحيحة
 ه من ذوب.حالة ما إذا كان المرض شديدا  يقضي على جميع ما علي

صلى - النبي زوج عائشة سمعت :قال أنه الزبير بن عروة عن خصيفة بن يزيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
))من  (("مصيبة من المؤمن يصيب ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: تقول -هللا عليه وسلم

وكبير هذه  ،ير هذه المصائبنكرة في سياق النفي فتعم المصائب كلها صغيرها وكبيرها، صغ مصيبة((
 المصائب.

 حتى الشوكة  أو الشوكة  أو الشوكَة؟ ((الشوكة حتى))
 حروف الجر. حرف جر؛ ألن حتى من حتى الشوكة  

 هاك حروف الجر وهي من إلى
 حتى خال حاشا عدا في عن على   ج

 

ى ما إذا وجد الشوكة، فهي حرف جر، والشوكة  عاطفة على الضمير في يصيب، والشوكَة بإضمار عامل، حت
 أو حتى وجدانها الشوكة، ففيه الوجوه الثالثة.

أو من الخشب  ،والمراد بالشوكة ما ينفذ في جسد المرء من شيء حاد سواء  كانت من الحديد ))حتى الشوكة((
حتى اإلبر التي تحقن في جسد المريض، هذه حكمها حكم الشوكة، فإذا صبر واحتسب على  ،أو ما أشبه ذلك

 لك أجر عليه.ذ



قد ال تأتي على جميع أنها يدل على  ))من خطاياه(( ((خطاياه من بها كفر أو بها قص إال ))حتى الشوكة
يعني بذلك جميع الذنوب، وهذا يؤيد ما سبق ذكره من أن الذنوب  ))إال حات هللا بها خطاياه((الذنوب، وقوله: 

ة، فالذي يكفر بالزكام، ليس مثل الذي يكفر بسرطان أو كما أن هذه المصائب متفاوت ،تختلف في كبرها وصغرها
 هذه متفاوتة. ،أو ما أشبه ذلك ،بطاعون 

ال قص بها  بن الزبير" عروة قال أيهمابن خصيفة  يزيد يدري  ال" قص أو كفر؛ ألن هذه شك من الراوي، وا 
ثم بعد ذلك يأتون  ،نى شيءفهم يشكون في أد ،لكن من باب تحري اللفظ الوارد ،يعني كفر نفس الرواية األخرى 

 باللفظين المترادفين.
 :يقول يسار بن سعيد الحباب أبا سمعت :قال أنه صعصعة أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك وحدثني"

 خيرا   به هللا يرد من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمعت
ال لو خير اإلنسان أنب تأتيه رغم أنفه من غير طوعه ألن هذه المصائ (("منه يصب يصاب أو ال  واختياره، وا 

، لماذا؟ ألن العافية مطلوبة للناس كلهم، طلب الصحة يصاب ما اختار المرض، فإنه ال يختار المرض حينئذ  
واختياره هذا  فكونها تأتيه على غير طوعه ،إلى من يداويه ويعالجه يهرعولذا تجد اإلنسان إذا أصيب  ،غريزي 

سواء  كان ذلك برفع درجاته أو بالحط من  ،-جل وعال-خير له؛ ألن هذا من إعانته على ما يقربه إلى هللا 
أو ال يمرض إال نادرا  كما سيأتي  ،بخالف الذي ال يمرض مطلقا   ))من يرد هللا به خيرا  يصيب منه((، سيئاته

 في الحديث الذي يليه.
صلى هللا عليه -رسول هللا  زمان في الموت جاءه رجال   أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
لئال  ؛يعني كثير من الناس يتمنى أنه يموت ما ابتلي بمرض "بمر  يبتل ولم مات له هنيئا   :رجل فقال -وسلم

لى يشق على غيره، ولذا العامة كثير منهم يردد من حيلي ويصغرونها إلى قبري، يعني من نشاطي وقوتي إ
لئال يشق على من حوله حيث يمل، وما يدريه أن هذه المصيبة وهذا المرض الذي جاءه في آخر عمره  ؛القبر

 ؟يكون تطهيرا  له من الذنوب والمعاصي، نعم
 طالب:......

على كل حال المرض خير، على أي حال المرض خير له، لكنه مع ذلك ال يطلب، ولذا لو تسبب في مرضه 
ب، يقول: أنا وهللا أريد المرض يكفر عن سيئاتي فاغتسل وغسل ثوبه وخرج في يوم شديد البرد أثم، يأثم لو تسب

أو ما أشبه ذلك كل هذا إثم؛ ألنه ليس بدنه  ،لعلي أزكم، لعلي أمرض، هذا يأثم، أو لو أحرق أصبعه :يقول
منى تفال ت فاصبروا(( تموهتتمنوا لقاء العدو، فإذا لقي))ال بملك له يتصرف فيه، وجاء في الحديث الصحيح: 

 نى المصائب، لكن إذا ابتليت اصبر، نعم؟المرض، ال تمنى السجن، ال تم
 طالب:......

والموازين منصوبة، فإنه  ،-وهللا أعلم-يعني حجم المرض بقدر حجم الذنوب التي عليه  ،إن كان مقابال  للذنوب
ن  كان دونها يعني صاحب جرائم وموبقات وعظائم يأتي على الذنوب على التكفير تحت عنه هذه الخطايا، وا 

ال بطاعون : إاألمور ويزكم زكام، ما نقول  ،ن هذا يأتي على جميع ذنوبه، لكن لو عنده مثال  ابتلي بسرطان وا 



ويرفع الدرجات،  ،ال شك أن هذا يقضي على هذه الذنوب ،وهو ما عنده إال ذنوب يسيرة مثل هفوات وزالت
 ولذلك جاءت النصوص متفاوتة. ،المصائب وبين هذه المعاصي المسألة موازنة بين هذه

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
تكفير المعصية أولى من رفعة  ،ال، ال حتى المعصية، المعصية مرتب عليها عقاب أشد من رفعة الدرجات

 .الدرجات، نعم
 لو يدريك وما، ويحك)) :-يه وسلمصلى هللا عل- هللا رسول فقال"فقال رجل: هنيئا  له مات ولم يبتل بمر ، 

ولذلك الناس يغبطون الرجل الممتع في صحته، الذي تقل  (("سيئاته من عنه به يكفر بمر  ابتاله هللا أن
سواء  كانت في  ،عنده األمراض يغبطونه، ويعطفون بل بعضهم قد يحتقر الشخص هذا الذي يبتلى بالمصائب

وجد أحد يتمنى أنه مثل فالن، نعم تمني المرض ليس بمطلوب، لكن لو وال ي ،في ولده ،في ماله ،نفسه في بدنه
ال فالن؟ قال: وهللا تكن مثل  قيل: ممتع وقوي  -ما شاء هللا-ما يستصح، الثاني  سكينمبتلى مفالن فالن وا 

 ونشيط، وهذه المصائب كما في النصوص ال شك أنها مكفرات.
يعني بعض؛ ألن  ((سيئاته من به يكفر))، ((سيئاته من به فريك بمر  ابتاله هللا أن لو يدريك وما، ويحك))

هذه المصائب قد ال تأتي على جميع السيئات، فضال  عن أن تكون رفعة في الدرجات، وهذا يؤيد ما كررناه من 
 .أن الموازنة ال بد منها بين حجم المرض وحجم المعصية

 سم.
 طالب:......

 .ال، ال
 طالب:......

 ....هوما يصلح هذا، ما 
 طالب:......

سل ربك العافية، اإلنسان يسأل ربه العافية، وما يدريه أن يصاب بمرض ثم بعد ذلك يعوقه هذا المرض عن 
وال  ،وهو الذي دعا به، وقد يحمله على شيء من المحرمات، ثم بعد ذلك يضعف عن الطاعات ،الطاعات

 .يصبر وال يحتسب ويتحسر
 طالب:......

 ؟اللي يصيرال ال ما تدري ويش 
 طالب:......

 إيش فيه؟
 طالب:......



قد يتمناه اإلنسان نظرا  لهذه  ،يعني ما هو بمقعد على ما يقول بعض الناس ،على كل حال مرض خفيف
 والعافية أولى، سل ربك العفو والعافية. ،النصوص

 :المر  من والرقية التعوذ باب
 أخبره جبير بن نافع أن أخبره السلمي كعب بن هللا عبد بن عمرو أن خصيفة بن يزيد عن مالك عن حدثني
 ،يهلكني كاد قد وجع وبي :عثمان قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتى أنه العاص أبي بن عثمان عن
 من وقدرته هللا بعزة أعوذ :وقل ،مرات سبع بيمينك امسحه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال :قال
 .وغيرهم أهلي بها آمر أزل فلم ،بي كان ما هللا فأذهب ذلك قلتف :قال ((أجد ما شر

صلى - هللا رسول أن -ارضي هللا عنه- عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ،عليه أقرأ أنا كنت وجعه اشتد فلما :قالت ،وينفث بالمعوذات نفسه على يقرأ اشتكى إذا كان -هللا عليه وسلم

 .بركتها رجاء بيمينه يهعل وأمسح
 دخل -رضي هللا عنه- الصديق بكر أبا أن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 بكتاب ارقيها: "-رضي هللا عنه- بكر أبو فقال ،ترقيها ويهودية ،تشتكي وهي -ارضي هللا عنه- عائشة على
 ".هللا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :المر  من والرقية عوذالت باب

بشروطها  ،وهي نافعة بإذن هللا تعالى ،جاءت بها النصوص ،هي طب شرعي ،نوع من أنواع العالج :الرقية
 :المعتبرة عند أهل العلم

 .أن تكون بالقرآن، اآليات القرآنية واألدعية النبوية -
  ، وما يفهم معناه.وأن تكون بالكالم العربي -
 سبب، وأن الشفاء بيد هللا تعالى. راقي والمرقي أن الرقيةوأن يعتقد كل من ال -
 واليقين من الطرفين من الراقي والمرقي له مدخل كبير في الشفاء بإذن هللا تعالى. -
واستقامته على دين  ،أيضا  كون الراقي والرقية باب من أبواب الدعاء ممن ترجى إجابته لطيب مطعمه مثال   -

 ب الشفاء.هللا، هذا أيضا  من أسبا
اإلخالص من جهة الراقي أيضا  من أسباب الشفاء، ولذا يقولون: ال يوجد أنصح وأخلص لإلنسان من نفسه،  -

 فإذا كان يحسن الرقية عليه أن يرقي نفسه.
ن كانت خالف األولى ،والرقية جائزة كما جاء في حديث السبعين األلف الذين يدخلون الجنة من غير حساب  ،وا 
عليه -فالنبي  ،يهم الذين ال يسترقون، يعني ال يطلبون من يرقيهم، فإذا تمت هذه الرقية بشروطهاوف ،وال عذاب

رقى ورقي، رقاه جبريل، فهي جائزة بال إشكال، ال شك أنها سبب شرعي، ونافع بإذن هللا  -الصالة والسالم
ي الحديث الصحيح رقى وأنها نافعة حتى في حق الكافر، فأبو سعيد كما ف ،تعالى، وجاءت بها النصوص

وبرئ وهو كافر، واستحق أبو سعيد على ذلك الجعل الذي اشترط بينه وبينه؛ ألنهم  ،اللديغ، رقاه بالفاتحة
عليه -فرقاه أبو سعيد على ثالثين رأس من الغنم، فبرئ وأخبر النبي  ،فلدغ سيدهم ،استضافوهم فلم يضيفوهم



فأخذ األجرة على الرقية شرعي من هذا  خذتم عليه أجرا  كتاب هللا(())إن أحق ما أفقال:  ،بذلك -الصالة والسالم
الحديث، إال أنه ال يعرف في صدر األمة وأئمة اإلسالم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه جعل الرقية 

عني وكون أبو سعيد أخذ األجر والجعل من هذا اللديغ ي ))من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه((مهنة، نعم 
 معاوضة من باب أنهم رفضوا أن يضيفوهم فهم يستحقون مثل هذا.

 ؟نعم ..."مالك عن حدثني"يقول: 
 طالب:......

 .جاء عند الترمذي سبع مرات، الفاتحة سبع مرات
 طالب:......
 اصبر اصبر.
 طالب:......

 ؟أقول: جاء عند الترمذي قراءة الفاتحة سبع مرات من حديث أبي سعيد نفسه، نعم
 الب:......ط

 يقرأ على من؟
 طالب:......

بال شك، إذا تبرع الراقي برقيته هذا  هذا مسترق   ن ارقنيقال: يا فال ، إذا طلب الرقيةإذا قال: ارقني فهو مسترق  
يطلب  الال يسترقي، هذا رقي من غير استرقاء، يعني من غير طلب؛ ألن السين والتاء للطلب، وبعضهم 

لكن إذا زاره من يظن فيه الخير والصالح فتح أزاريره وتأهب للرقية، هذا ما طلب، لكنه ارقني،  :صراحة ما يقول
نما لسان حاله يطلب. ،لم يطلب بقوله  وا 

إذا نظرنا في حال الناس اليوم حتى من يتورع عن مثل  ،على كل حال منزلة السبعين األلف منزلة تراها عالية
زكم ، يعني مجرد ما ي-جل وعال-ا، تجد القلب معلق بغير هللا أضعاف هذ افهذا تجده يرتكب من األمور أضع

، ثم بعد ذلك إذا -جل وعال-أو التفات إلى هللا  ،قبل ما يقفل، ما في أدنى شيء الطفل يا هللا الطبيب الطبيب
من جاء قال: وهللا أنا ال أرقي وال استرقي، أنا أدخل في السبعين األلف، المسألة مسألة توكل ويقين، كثير 

الناس إذا أخذ يتكلم قلت: هذا ما شاء هللا، ثم إذا أصيب بأدنى مصيبة فاليقين صفر ما في شيء، مر علينا 
، نعم تجده إذا كان المصاب بعيدا  عنه تجده خبير بالتصبير والتسكين المستعان وعلى غيرنا مثل هذا وهللا

 وهللا المستعان. ،من هذا شيئا  انت المصيبة قريبة منه ما يجد لكن إذا ك ،والربط على القلوب
 طالب:......

 ))اعرضوا علي رقاكم((.إيه 
 طالب:......

وهللا هذا ما أدري عنه، عندهم رقية للعقرب، هم المنهج العام عندهم عند المشركين عموما  أنهم في حال الشدائد 
في القاعدة الرابعة من  لكفي حال الشدة، أما في حال الرخاء فهم مشركون، لذ -جل وعال-يلجئون إلى هللا 

يقول: إن مشركي زماننا أعظم شركا  من األولين؛ ألن األولين  -رحمه هللا-القواعد األربع من كالم اإلمام المجدد 



ننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، زما الشدة، يخلصون في الشدة، ومشركو يشركون في الرخاء ويوحدون في
من حضر بعض الظروف التي يموت فيها الفئام من الناس تجد الشخص قبيل  بل وجد ،وجدنا في الزحام الشديد
ال في حال حريق ،وفاته إما في حال دهس ال في حال هدم ،وا  ال شيء يقول: يا علي ،وا  يا حسين، نسأل هللا  ،وا 

 السالمة نسأل هللا-العافية، أو يا رسول هللا، أو يا بدوي، شركهم دائم نسأل هللا العافية في الرخاء والشدة 
 .-والعافية

 طالب:......
 إيش فيه؟

 طالب:......
 إنما هي طالسم وتعلقات. ،هذه طالسم، هذه ليست بنماذج للرقى

 طالب:......
إذا وضع في  ،، هذا هو الشرك بعينه، التعلق بهذه الحيوانات رأس الديكذه خواص الحيوانات التي يذكره

عينه، هذا الشرك األكبر، وفي أيضا  طالسم تعلق على كذا، وتباع ، هذا الشرك ب..الوسادة نفع من كذا ورأس
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-بكذا، 

 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......
ال، ال هذا رمز، هذا رمز بأن بعض األدوية مأخوذة من هذه السموم، ال ال، ليس لدفع شيء، هذا رمز متعارف 

 وية تركب من سموم.عليه عند الصيادلة أن بعض األد
 طالب:......

 على كل حال ليست هذه الحية المرسومة على لوحة الصيدلية أنها تعلق بها، ال، ال ليس من هذا.
يعني من بني  ،َسَلمي "السلمي كعب بن هللا عبد بن عمرو أن خصيفة بن يزيد عن"حدثني عن مالك قال: 

 ي النسب، سَلمي نَمري مَلكي، وهكذا.ن النسبة إلى مكسور الثاني يفتح ف: إسل مة، وقلنا
 قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أتى أنه العاص أبي بن عثمان عن أخبره جبير بن نافع أن أخبره"

 ))ضع عليه يدك((امسحه، وفي بعض األحاديث:  "((بيمينك امسحه)) :فقال ،يهلكني كاد وجع وبي :عثمان
 من وقدرته هللا بعزة أعوذ))، بسم هللا، بسم هللا، ثالث مرات، ثم قل: سبعا  ك، وقل: بسم هللالمضع اليد على ما يؤ 

 .وأحاذر(( أجد ما شر
قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال: فقال رسول  -صلى هللا عليه وسلم-"أنه أتى رسول هللا هنا قال: 

، وهنا لمرد وضع اليد على ما يؤ هناك وضع، مج ))امسحه بيمينك سبع مرات((": -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
والزيادة في الحديث اآلخر:  ((أجد ما شر من وقدرته هللا بعزة أعوذ :وقل))امسحه بيمينك سبع مرات، يقول: 

 .))وأحاذر((



سواء  كان بهذا  ،هذا مجرب ومعروف "وغيرهم أهلي بها آمر أزل فلم ،بي كان ما هللا فأذهب ،ذلك فقلت :قال"
وينفث  ،والمعوذتين ،إذا أوى إلى فراشه ،كما أن االسترقاء والنفث بقل هو هللا أحد ،الذي ذكرناهاللفظ أو باللفظ 

 وهو في الصحيحين. ،هذا أيضا  نافع ،وما استطاع مسحه من بدنه ،ويمسح بهما ما يؤلمه ،في يديه
ال غير جائزة؟ جائزة، ولذا الستعاذة بالصفة جائزة وا  فا ،-جل وعال-وهي صفته  ،يعني أعتصم بعزة هللا ))أعوذ((

ه ولو كانت كلمات ))أعوذ بكلمات هللا التامات((بقوله:  استدل اإلمام أحمد وغيره على أن القرآن غير مخلوق 
 .مخلوقة لما جازت االستعاذة بها

أو يعني من األلم الذي كان  "بي كان ما هللا فأذهب ذلك فقلت :قال ((أجد ما شر من وقدرته هللا بعزة أعوذ))"
فال شك أنه  ،وجد أثر ذلك ،اإلنسان إذا وجد ما ينفعه، ما ينتفع به "وغيرهم أهلي بها آمر أزل فلم"كاد يهلكه، 

 من باب النصيحة لغيره أن يدلهم عليه.
صلى هللا عليه - هللا رسول أن عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
قالوا: النفث مع الريق، والنفخ  وجاء النفث والنفخ، "وينفث بالمعوذات نفسه على يقرأ اشتكى إذا كان -وسلم

 بدون ريق، وسواء  كان هذا أو ذاك فكله نافع.
 فلما :قالت" ، يعني مع سورة اإلخالصثالثا   :بعض الروايات وينفث" بالمعوذات نفسه على يقرأ اشتكى إذا"

 أقرأ أنا كنت "لما اشتد وجعه فشق عليه ذلك،أو على نفسه  حيث كان يشق عليه أن ينفث بيديه "وجعه اشتد
رجاء بركة يمين النبي  "بركتها رجاء" هو ال بيمينها بيمينه "بيمينه عليه وأمسح، -عليه الصالة والسالم- عليه

ة، ، وهو الذي جعل هللا فيه البركة بخالف غيره، فالبركة في بدنه، ومن مسه بدنه ظاهر -عليه الصالة والسالم-
يا أيها العبد الصالح تعال امسح رجاء بركته ما يجوز، هذا ليس  ،وهللا يا فالن :وهذا خاص به، ما يقال

أو امسح رأسي، أو امسح بدني الذي يؤلمني ما  ،بصحيح، ولذا ما جاء أحد إلى أبي بكر فقال: امسح ولدي
 جاء أحد له، وهو خير الناس بعد النبي، خير هذه األمة بعد نبيها.

 دخل الصديق بكر أبا أن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"ثم بعد ذلك قال: 
يعني عمرة أدركت أبا بكر؟ ألنها تحكي هذه  "تشتكي وهي عائشة على دخل الصديق بكر أبا أن عائشة على

رضي هللا -رحمن عن عائشة القصة، يعني لو روت عن عائشة انتهى اإلشكال، لو قالت: عن عمرة بنت عبد ال
صار متصل، لكن هل أدركت عمرة أبا بكر؟ يعني أدركت هذه القصة  أن أباها دخل عليها وهي تشتكي -عنه

ال ما أدركتها؟ هاه؟ ما أدركت، إذن القصة منقطعة.  وا 
على عائشة، تشتكي الضمير يعود  وهي تشتكي" -رضي هللا عنها-"أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة 

ال  "هللا بكتاب ارقيها: "بكر أبو فقال ،ترقيها ويهودية "تشتكي من مر ، عني مريضةي يعني المتن مستقيم وا 
 يعني لفظه ظاهر النكارة، ويش قال الشارح؟ وارقيها بكتاب هللا، كر؟ يهودية ترقيمن

 .هات هات
 طالب:......

 ما له؟
 طالب:...... 



 دار الكتب، ما شاء هللا عليك.
القرآن  "هللا بكتاب ارقيها: "بكر أبو فقال ،ترقيها ويهوديةر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، "أن أبا بك

والتي ترقي عائشة، يعني كأنه انقلب على  ،التي تشتكي اليهودية ،إن رجي إسالمها، يعني كأن اللفظ مقلوب
 ،كانت معربة بالعربي، أو أمن تغييرهم لها الراوي، يقول: أرقيها بكتاب هللا القرآن إن رجي إسالمها، أو التوراة إن

وبما يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية ال  ،وباللسان العربي ،وبأسماء هللا وصفاته ،فيجوز الرقية به
 بل بتقدير هللا تعالى. ،تؤثر بنفسها

 معنى هذا الكالم؟، إيش ...قال عياض: اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني والمسلم وبالجواز
 طالب:......

 ويش هي ذه؟سلم، طيب وبالجواز طيب المسلم، اليهودي والنصراني الم
 طالب:......

تاب الترقيم غلط، وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: ال بأس أن ترقي بكإيه 
 لمسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا من كتاب هللا.قلت: أيرقي أهل الكتاب اهللا، وبما يعرف من ذكر هللا، 

وقد يكون بعض الناس ظاهره الفسق وباطنه  ،يعني إذا كان الفاسق من المسلمين والرقية حكمها حكم الدعاء
ومالمح الفسق ليس بأهل لئن  ،إذا كانت من عليه آثار الفسق ،الصالح، لكن الناس إنما يتعاملون مع الظاهر

 ؟!فكيف بيهودي أو مسلمأو شبهها،  يدعى لرقية
يقول: وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع يعني بن سليمان: سألت الشافعي عن الرقية فقال: ال بأس أن ترقي 

يعني قال: نعم إذا رقوا من كتاب هللا،  قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟رف من ذكر هللا، بكتاب هللا، وبما يع
 كتاب هللا ما يرقي به الناس. تصور أن يهودي أو نصراني يحفظ من

 ؟وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط، كيف الرقية بالحديد أو الملح وعقد الخيط
والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم، ال شك أن مثل هذه األمور واعتقاد الشيء 

 .-جل وعال-عادي ضرب من الشرك، وتعلق بغير هللا  سببا  وليس بسبب شرعي وال
 ؟في شرح غيره "في غير الزرقاني ؟في كالم غير هذا

 طالب:......
 ويش قال؟

 طالب:......
 وراه

 طالب:......
 إيه، أيهم التمهيد؟

 طالب:......
 إيه التمهيد يجيب األحاديث المرفوعة ما يذكر مثل هذا، هذا ليس بمرفوع.

 ى نسقه المذكور في الكتاب مشكل.على كل حال عل



 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :المري  تعالج باب
 فاحتقن جرح أصابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول زمان في رجال   أن أسلم بن زيد عن مالك عن حدثني
 قال -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول أن فزعما إليه فنظرا ،أنمار بني من رجلين دعا الرجل وأن ،الدم الجرح
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم ؟هللا رسول يا خير الطب في أو :فقاال ؟((أطب أيكما)) :لهما
 ((.األدواء أنزل الذي الدواء أنزل)) :قال

صلى هللا - هللا رسول زمان في اكتوى  زرارة بن سعد أن بلغني" :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فمات بحةلذُ ا من -عليه وسلم
 .العقرب من ورقي ،اللقوة من اكتوى  -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :المري  تعالج باب
 فاحتقن جرح أصابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول زمان في رجال   أن أسلم بن زيد عن مالك عن حدثني"

ن كان الحق كأن المقصود أنه "الدم الجرح  واالحتقان أصله في اإلمساك، يعني تحجر فيه الدم. ننزف الدم، وا 
 هللا رسول أن فزعما" يعني كشفا عليه "إليه فنظرا ،أنمار بني من رجلين دعا الرجل وأن ،الدم الجرح فاحتقن"
وال شك أن  ؟أيهم أجود ؟مهر في الطبيعني أيكما األ ؟(("أطب أيكما)) :لهما قال -صلى هللا عليه وسلم-

 ونه، ومنهم الدعي الذي يدعي الطب وليس بطبيب.ومنهم من د ،األطباء كغيرهم يتفاوتون، منهم الماهر الخبير
 يا خير الطب في أو :فقاال ))أيكما أطب(("هذا يدل على أن المطلوب األعرف في كل فن  ))أيكما أطب؟((

هل يفيد  (("األدواء أنزل الذي الدواء أنزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم ؟هللا رسول
كتب لهذا المريض أن يصاب بكذا، وأنه  -جل وعال-هل ينفع؟ وهللا  ؟الطب؟ أوفي الطب خير يا رسل هللا

 كاتب فما الفائدة من الطب؟ إن كان هللا ،يوم كذا، أو يقضى عليه في يوم كذا بسبب هذا المرضفي يشفى منه 
 يموت.بله الشفاء يشفى، إن كان هللا كاتب له وفاة 

 الذي الدواء أنزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد فزعم"أوفي الطيب خير يا رسول هللا؟ 
فال يوجد  وجهله من جهله(( ،علمه من علمه ،اء إال وقد أنزل له شفاءما أنزل هللا من د))، (("األدواء أنزل
ض داء إال وله دواء، ولذا يخطئ كثير من األطباء حينما يقول للمريض أو لولي المريض هذا الشخص ما له مر 

عالج، هذا الشخص ال عالج له، ميئوس منه، نعم هناك عالمات قد يستدلون بها، لكن مجرد ما يكشف على 
هو في األصل له عالج بالنص  المريض يقول: ما له عالج، يعني لو قال: عندي، وهللا أنا معترف أني عاجز،

لعله يجد، هذا هو العدل، وهذا هو  ي ما أعرف له عالج، اذهب إلى غير  ،الصحيح، لكن أنا وهللا عاجز
إال اء : ))ما أنزل هللا داإلنصاف، أما يقول مباشرة: ما له عالج، يعني عندك؛ ألن النص الصحيح الصريح

لكن الهرم هذا ليس له عالج، يعني ما يمكن يرجع ابن آدم  ((وجهله من جهله ،علمه من علمه ،أنزل له شفاءو 



إلى الضعف والشيبة إلى  ،ما يمكن، الهرم ال بد من الرد إليه ،ثالثين، ستين ،أربعين ،من مائة سنة إلى خمسين
 ن.، وهللا المستعا، ثم في النزولأرذل العمر، ثم بعد ذلك الوفاة، فالسنة اإللهية اقتضت التدريج في الطلوع

 طالب:...... 
))ما وجرت العادة أنه ال يشفى منها، لكن النص الصحيح أنه  ،ما أنزل هللا، مثل هذه األمور التي لها عالمات

وهي من األمور التي يقولون:  ،وكثير من هذه األمراض التي يفاجئ بها اإلنسان أنزل داء إال أنزل هللا له دواء((
يعني ما له عالج  ؟ما له عالج :كيف يقولن، فإذا استغسل العائن نفع، العيال عالج لها، كثير منها مرتبط ب

وقد يوجد من يحجم، قد يوجد من يسقى عسل  ،عندك، طبكم الحديث ما توصل إلى عالج، وقد يوجد من يكوي 
 ))ما أنزل داء إال أنزل هللاويشفى، اإلنسان ال يجزم بشيء؛ ألن هذه أمور غيبية، والنص الصحيح الصريح أنه 

أنزل هللا له شفاء، لكن على حد علم اإلنسان ينفي، يعني مثلما يؤتى العالم ويستفتى في مسألة من  له دواء((
ما لها جواب؟ يقول: أنا وهللا ما أعرف لها جواب اذهب  :، هل يمكن أن يقول...وهللا ما :عضل المسائل يقول

 إلى غيري.
ات ، وصحته تتدهور، ثم بعد ذلك يقرر األطباء أنه قد م، وفي كل لحظة أنزل...أما بالنسبة للمريض الذي

ه، ثم يسألون عن رفع األجهزة عنه لإلسراع بوفاته، نعم هذه األجهزة إن وجد من دماغيا ، أو أنه ميئوس من شفائ
وال طالب لها ممن  ،وفي األجهزة شح هنا يأتي النظر، أما إذا كانت األجهزة موجودة ،هو أرجى منه في الشفاء

قرر األطباء لجنة من  ، وقد وجد منأرجى منه فال يجوز بحال أن ترفع عنه؛ ألنه ما يدريك أنه يعافى هو
 عافاه هللا. ،ثم بعد ذلك شفي ،األطباء أنه ميئوس منه

صلى - هللا رسول زمان في اكتوى  زرارة بن سعد أن بلغني" :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
أو كية  ،وشرطة محجم ،))إن كان الشفاء ففي شربة عسل :يعني كما جاء "فمات الذبحة من -هللا عليه وسلم

لكن هذا اكتوى من الذبحة  ،جاء النص الصحيح أن فيها شفاء، يعني في الصحيحينو هذه فيها شفاء، نار(( 
 ؟...فمات، إيش هي الذبحة يا
 طالب: ما أعرفها يا شيخ.

 يموت اللي يكتوي منها؟
 ..، الكي ما أعرف عنه شيء....صد الكي ما عنديطالب: ال، أق

يقول: الذبحة بفتح الباء وقد تسكن وجع يعرض في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها 
شيء من هذا تسد النفس، واآلن هذه اللحميات يعالجونها بالكي، ال مو  وأ ،وينقطع النفس، يعني لحميات زائدة

 ر، إنما بالكي الكهربائي، وحكمه حكمه، لكنهم يعالجون بها، ويستأصلونها.بالكي الجمرة والنا
وهذا ال يعارض أن الشفاء منه ما هو بالكي؛  من الذبحة فمات" -صلى هللا عليه وسلم-"اكتوى في زمن النبي 

 ألن هذا قدره، وهذا أجله، فمات على إثر الكي، قد يكون منه أو من غيره.
اللقوة: داء يصيب الوجه، شيء من  "اللقوة من اكتوى  عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 

ميالنه يخلي الوجه يميل، اكتوى من اللقوة، وهذا المرض الذي يعتري الوجه كثير، يعني يدخل المحل وهو جاء 



مكيف هذا يصاب جلس تحت ثم يدخل إلى مكان بارد، أو ي ،من جو حار وقد عرق بدنه عرقا  كثيرا  حتى الوجه
 ، فتسترخي العضالت، عضالت الفم ثم يميل، وشاهدنا وشاهد غيرنا نماذج من هذا.بمثل هذا

 طالب: يسمونه في الطب الحديث ارتخاء األعصاب الساكنة.
 في األعصاب. إيه هو ارتخاء
 طالب:......

لمدة، وكثير منهم يعافيه هللا  فيميل وجهه ،ال، ال ما هي بجلطة، ما هي بالدم، ليست دم، ارتخاء في األعصاب
 ثم يعود، وقد يكون شديدا  فال يعود. ،وما أشبه ذلك ،وكثرة الحركة في الفم واللبان ،منها، يوصى بالرياضة

 طالب: زيت الزيتون يا شيخ.
 زيت الزيتون يدلك؟

 ...طالب: إي نعم في المنطقة.
 ..ر من األدواء، وقد رأى.ونافع في كثي مبارك :إيه، على كل حال الزيتون وزيته أقول

 النافعة..... طالب: وحجامة
 الحجامة؟ ،جاء لهذا

 طالب:......
 .-جل وعال-الشفاء بيد هللا ثل هذه األمور، و إيه، المقصود أن مثل هذا يعالج بم

ن المنام م فرأى في ،وطال به المرض ،أن رجال  مرض :بن كثير في البداية والنهايةاذكر الحافظ  ،زيت الزيتون 
}الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل  وقال له: عالجك في الزيتون وزيت الزيتون  ،ذهب إلى العابريقول له: عالجك في ال وال، ف

 ؟نعم [( سورة النااور59)] َغْرِبيٍَّة{
 طالب:......

 أيهما ،بينهم خالف طويل وكبير مع العراقيين في تفضيل الزيتون على التمر أو العكس ، لكن عاد األشوامإيه
ال الزيتون؟ ألن  .الشام أكثر ما فيه الزيتون، والعراق أكثر ما فيه التمر أفضل التمر وا 

 طالب:......
 هاه؟

 طالب: كل يدافع عن بضاعته.
 لكن الحاسم في النهاية قال العراقي: إننا نشتري الزيتون بالنوى. ،إيه في مناظرة بين هذا وهذا

 طالب:......
 منه؟طيب نوى الزيتون ويش يستفاد 
 طالب: تشب فيه النار يا شيخ.

 ...ال، النوى 
 طالب:......

 ؟على كل حال كان الناس يشترون بالنوى، نوى التمر األشياء التي يحتاجونها، نعم



 طالب:......
 إيه.

 طالب:......
 -مضايق األنظار-كوى، ورقى ورقي، فمثل هذه األمور التي فيها المضايق  -عليه الصالة والسالم-النبي 

وال يظن أن الشخص العادي بيصل إلى مثل هذه المنزلة بحيث لو  ،ينظر إلى العالي مرة التي وصل إلى منزلة
يتعاطى مثل هذه األسباب، لكنه  -عليه الصالة والسالم-تعاطى األسباب ال يلتفت إليها بوجه من الوجوه، النبي 

هللا أذهب إلى الطبيب مع علمي أن العالج وعدمه ال يلتفت إليها بوجه من الوجوه، يعني ما في أحد يقول: أنا و
عليه -سواء، ال يلتفت قلبه إلى الطبيب ما في أحد، ما في أحد يبي يكتوي وال يلتفت إلى هذا الكي، بينما النبي 

يموت ولده، وتدمع  -عليه الصالة والسالم-، فالناس منازل، يعني كون النبي وجد منه ذلك -الصالة والسالم
وال يعترض على القدر من قريب وال من بعيد، لكن يوجد هذا في سائر الناس؟ يعني ما في  ،ن قلبهعينه، ويحز 

ها خرط منزلة دون الوصول إليال هذه  ؟اعتراض على القدر من أي وجه من الوجوه مع دمع العين وحزن القلب
 .-ة والسالمعليه الصال-ما يصل إلى هذه المنزلة، وصل إليها النبي القتاد، يعني اإلنسان 

لما مات ولده ضحك، لماذا؟  ؟، نسيت من هو..ولذلك لما ضاق نظر الرجل العابد أظنه الفضيل أو ما أدري 
إما أن يفعل هذه  ،ألنه يريد أن يرضى بالقضاء من كل وجه، لكنه بضحكه هذا خالف السنة، فهو بين أمرين

 -جل وعال-ومع اعتماده وتوكله على هللا ، -الجل وع-األسباب أو يترك، إن فعل مع رضاه التام بقضاء هللا 
لكن  ،-عليه الصالة والسالم-مل، هذا ما فعله النبي ال يخدش من قريب وال بعيد هذا أك توكال  تاما  بحيث

ال ما ظهر؟   باعتبار أن عموم الناس ال يستطيعون مثل هذه المنزلة يقال: ال تكتوي وال تسترقي، ظهر الفرق وا 
 طالب:...... 

 .يعرفهم أبو عبد هللا ......بيكوي من غير حاجة أبد، ما في أحد بيكوي من غير حاجة إال ا في أحدم
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
احسر عن يديك؟ من أول يأتون بالنار ويضعونها على اليد، أنت أدركتها يا شيخ،  ؟يديك ؟تعرف يا أبو عبد هللا

 أدركت؟
 ... طالب:...

أئمة  ،مشايخ كبار شفناها تلمع بأيديهم، هذا يفعلونه في الصبا، صغار يعني، مشايخ كبار يعني هللا المستعان
 رأيناهم.

 طالب:......
 في إيش؟



 طالب:......
ال أبو عبد هللا  ال، ال رأيناها في األيدي، أنا ما سويت شيء، وال هو كله يعني خوف من النار، ال أتحملها، وا 

 اآلن لو تحسرون عن ذراعيه وجدتوها تلمع. ،موجود
ويحرقون أعالها فيتركونها على اليد حتى تنطفئ على  ،المهم يأتون بقطعة من القماش فيجعلونها مثل القلم هكذا

 م الوالد علمكم.اليد، لو سألت
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:...... 

بقعة تلمع تبقى مر، يستمر إلى أن يموت اإلنسان، علمكم، حتى إذا احترق الجلد قشعوا هكذا ثم يست لو سألتموه
 هنا، وبعضهم يشكها شك، يزعمون أن في هذا قوة لليد، يعطي اليد قوة ونشاط.

 طالب:......
 هاه؟

 طالب:......
 ...ال بس يعطيها قوة، يقولون 

 طالب:...... 
 .يسوونها

 طالب:......
ما تطاق، فمثل هذا العبث من يروح يبي  ن الناربر إلى أن تصير عميقة؛ ألإيه ال، ال بعضهم عاد ما يص

 ا.منهال، ال الحاجة ال بد  ،يكوي وهو غير محتاج
 من ورقي" قالوا: داء يصيب الوجه "اللقوة من اكتوى  عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
هي إصابة العائن بعينه من  العين ))ال رقية إال من عين أو حمة(( حصر الرقيةوجاء في الحديث  "العقرب

هي  :وفي العين كتاب من كتب الموطأ، والحمة ،ينظر إليه، وقد تقدم حديث سهل مع عامر بن ربيعة، تقدم
 نعم. ،وما أشبه ذلك، والرقية تنفع فيها نفعا  كبيرا   ،إصابة ذات السموم التي من العقرب والحية

 أحسن هللا إليك.
 :الحمى من بالماء الغسل باب
 -مارضي هللا عنه- بكر أبي بنت أسماء أن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشام عن مالك عن ثنيحد

- هللا رسول إن" :وقالت، جيبها وبين بينها فصبته الماء أخذت لها تدعو حمت وقد بالمرأة أتيت إذا كانت
 ".بالماء نبردها أن يأمرنا كان -صلى هللا عليه وسلم

 من الحمى إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة نب هشام عن مالك عن وحدثني
 ((.بالماء فابردوها جهنم فيح

  :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن نافع عن مالك وحدثني



 ((.بالماء فأطفئوها جهنم فيح من الحمى))
 : -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 

 :الحمى من بالماء الغسل باب
 الغسل وليس الغ سل واالغتسال، إنما تبرد بشيء من الماء، ليس معنى هذا أن المحموم من ارتفعت حرارته
يغتسل، بعض األطباء مجرد ما يقيس درجة الحرارة في الطفل يقول: أغمسوه في الماء، هذا ليس بصحيح، إنما 

الغتسال ضار بالنسبة لمن ارتفعت حرارته، غسل البدن كامل، ولذا قال: تبرد أطرافه، يذكر بعض األطباء أن ا
 بالمرأة أتيت إذا كانت بكر أبي بنت أسماء أن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشام عن مالك عن حدثني"

 "اجيبه وبين بينها صبهتف"ثم بعد ذلك تأخذ الماء  -جل وعال-بأن يعافيها ويشفيها هللا  "لها تدعو حمت وقد
 ، يعني فتحت الثوب أو القميص.جيبها وبين بينها الماء صبمن هنا، ت

ألن الماء  "بالماء" أن ن بردها أو َنبردها "بردهانُ  أن يأمرنا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :وقالت"
ن لم يكن باردا  فالم اء بطبيعته يخفض يخفض الحرارة، وال يلزم أن يكون ثلج، نعم إن كان بارد فهو أسرع، وا 

 الحرارة.
 من الحمى إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"

وتخرجه عن حد االعتدال، كما أن  ،يعني هذه الحرارة التي تصيب بدن اإلنسان (("بالماء فابردوها جهنم فيح
رفع درجته، فخروج الجسم عن حد االعتدال سواء  كان بارتفاع أو انخفاض الحرارة العكس يعطى من الحوار ما ي

 ، وكل مرض له حد، الحرارة لها حدخروج البدن عن حد االعتدال ،نزول هذا هو المرض، هذه حقيقة المرض
ن ارتفعت تحتاج إلى  خفض، الضغط له حد، السكري له حد درجة معينة إن انخفضت تحتاج إلى رفع، وا 

ن كان منخفضا  سعى إلى وهكذا، ومهمة الط بيب مالحظة هذا االعتدال، فإن كان مرتفعا  سعى في خفضه، وا 
 رفعه.

أذن  -جل وعال-وهللا  ))إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم((وجاء في الحديث الصحيح: 
 ،ارتفعت حرارته مطلوبونفس في الصيف، فاإلبراد مطلوب، والتبريد أيضا  لمن  لجهنم بنفسين نفس في الشتاء

 كما جاء في هذا الحديث وغيره.
 جهنم فيح من الحمى)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر ابن عن نافع عن مالك وحدثني"

 يعني أطفئوا حرارتها بالماء، نعم. (("بالماء فأطفئوها
 أحسن هللا إليك. 

 :والطيرة المري  عيادة باب
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- هللا عبد بن جابر عن غهبل أنه مالك عن حدثني
 .هذا نحو أو ((فيه قرت عنده قعد إذا حتى الرحمة خا  المري  الرجل عاد إذا)) :قال

صلى هللا عليه - هللا رسول أن عطية ابن عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 :فقالوا ((شاء حيث المصح وليحلل ،المصح على الممر  يحل وال ،صفر وال هام وال عدوى  ال)) :قال -وسلم

 ((.أذى إنه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟ذاك وما هللا رسول يا



 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :والطيرة المري  عيادة باب

))عودوا المريض وفكوا مر بها، جاء األمر بعيادة المريض: عيادة المريض سنة، جاءت النصوص الكثيرة باأل
رحمه هللا -وهكذا، ونقل النووي  ويتبعه إذا مات(( ،ده إذا مرضو ))حق المسلم على المسلم أن يعوالعاني(( 

ال فقد قال اإلمام اأن عيادة المريض سنة باإلجماع، ومراده بهذا أنه ال يوجد من يخالف في شرعيته -تعالى ، وا 
 .ي صحيحه: باب وجوب عيادة المريضبخاري فال

 يعني حكم الطيرة كما في الحديث الثاني. "والطيرة"
صلى هللا عليه - هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن بلغه أنه مالك عن حدثني"يقول في الحديث األول: 

كما  يزل في خرفة الجنة(())لم  ،((الرحمة خا  المري ))يعني المسلم أخاه  (("الرجل عاد إذا)) :قال -وسلم
الرحمة بالماء الذي يخاض إذا أريد قطعه فهو  شبه ((فيه قرت عنده قعد إذا حتى))جاء في الحديث الصحيح، 

 نحو أو ،-جل وعال-يعني ثبت أجره على هللا  ،وثبتت ،يخوض غمرات هذه الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه
 .هذا

صلى هللا - هللا رسول أن عطية ابن عن األشج بن هللا عبد بن كيرب عن بلغه أنه مالك عن وحدثني"قال: 
في البخاري  ال طيرة((و ))ال عدوى الحديث الصحيح:  (("صفر وال ةهام وال عدوى  ال)) :قال -عليه وسلم

 .((المصح على الممرض يحل وال ،صفر وال ةهام والوال طيرة  عدوى  ال))وغيره، 
ي هذا النفي هل هو نفي عام أو خاص؟ يعني تنفى العدوى في عموم أهل العلم يختلفون ف ))ال عدوى((

فجمع من أهل العلم يرون أن النفي على  ؟عدي البتةأو أن المرض ال ي   ؟األمراض أو في بعضها دون بعض
 حقيقته، وأن المرض ال يعدي، وأن مخالطة المريض مثل مخالطة السليم.

ليس  ))فر من المجذوم فرارك من األسد((في الحديث الصحيح:  وقوله ))وال يحل الممر  على المصح((قوله: 
نما هو خشية أن يصاب بالمرض نفسه فيقع في نفسه الحرج في الظن بتكذيب الحديث، كيف ال  إثباتا  للعدوى، وا 
عدوى وأنا مرضت لما جلست عند هذا المريض؟ فمن أجل هذا الحرج الذي يقع فيه المخالط للمريض قيل: 

ال األصل أن ما في عدوى. مجذوم(())فر من ال  وا 
ال فكون المخالطة سبب  منهم من يقول: المنفي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه إلى شخص آخر، وا 
لالنتقال هذا ما فيه إشكال، وعلى هذا جل األطباء، يرون أن العدوى موجودة، وأن مخالطة المريض سبب 

 وبعض األمراض لها محاجر صحية؛ ألن انتقالها سريع.حذرون، ي   ،النتقال المرض منه إلى المخالط
وعلى كل حال هما قوالن معتبران عند أهل العلم منهم من يقول: أبدا  ال عدوى مطلقا ، فمخالطة المريض مثل 

وتزور المريض في المستشفى ما في فرق  ،مخالطة الصحيح، يعني تزور شخص في بيته ليس به أدنى مرض
عدم إيراد الممرض على المصح إنما هو من أجل رفع الحرج الذي يلحق ر بالفرار منه و دوى أصال ، واألمال ع

 .الزائر بحيث لو أصيب وقع في نفسه تكذيب الخبر، فتحسم هذه المادة عنه



أن العدوى موجودة، ويقولون: إن الواقع يشهد بها، واآلالت الحديثة تثبت ذلك، واألطباء كأنهم  :والقول الثاني
كما يقوله  ،-جل وعال-لكن المنفي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه ال بتقدير هللا  ،ى مثل هذايتفقون عل

 العرب في الجاهلية.
جل -وبسراية هللا  -جل وعال-أما من اعتقد أن هذا المرض يسري من هذا المريض إلى الصحيح بتقدير هللا 

 له فال إشكال في هذا. -وعال
يسمى البوم، يقولون: إنه إذا وقع على بيت فهو عالمة على نعي أهله أو بعض أهله، الهامة طائر  ))وال هامة((
 يعني وقوع هذا الطائر أو وقوع غيره من الحمام وغيره كله ال أثر له. ))ال هام((

وكانوا يتشاءمون  ،ن صفر داء يصيب البطن، ومنهم من يقول: إنه هو الشهر: إمنهم من يقول ))وال صفر((
 به.

 ؛، إبله على اإلبل الصحيحة..يعني ال يورد أصحاب اإلبل المريضة على يحل الممر  على المصح(())وال 
فقيل له: إن  ))ال عدوى((عن العدوى فقال:  -عليه الصالة والسالم-خشية أن تصاب بمرضها، وسئل النبي 
من أصابه  ؟أعداهيعني األول من  ((؟))من أعدى األولقال:  ؟البعير األجرب يكون في اإلبل فيجربها

 بالمرض؟.
اللي إبله صحيحة ينزل في أي مكان غير هذا المكان الذي فيه اإلبل المريضة  ((شاء حيث المصح وليحلل))

 أو العكس.
يعني مخالطة المريض  (("أذى إنه)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟ذاك وما هللا رسول يا :فقالوا"

ء مما قد يقع في قلب الصحيح إذا سرى أو أصيب بهذا المرض ابتداء  عند من فيها شيء من األذى، فيها شي
  .وهللا أعلمسبب االختالط عند من يثبت العدوى، أو أصيب به ب ،ينفي العدوى مطلقا  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.على وصلى هللا وسلم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب الشعر –الموطأ شرح: 
 في جاء ما باب - التعوذ من به يؤمر ما بابباب إصالح الشعر(  -كتاب الشعر )باب السنة في الشعر 

 .هللا في المتحابين
 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبين ،وبارك على عبده ورسوله وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
يعني ما  ،فيستأنف الدرس في موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن، والخرم في الكتاب في موضعين

وينتهي بكتاب ، أما المجلد األول فقد فرغ منه، الثاني الذي يبدأ بكتاب الجهاد ،لم يشرح من الكتاب في موضعين
وجد خرم في أوله، وخرم في آخره، والذي في اآلخر بدأنا به سابقا  في كتاب الجامع، واألبواب الالحقة  الجامع

علنا نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الجامع من الموطأ، ثم بعد ذلك نعود إلى أول لكلها داخلة في الجامع، ف
كتاب الشعر، فليس  ، وأما ما كتب في بعض النسخعلق بالشعرما يت يد الثاني بدءا  من باب الشعر يعنالمجل

 بكتاب إنما هو باب من الكتاب الجامع، ويش عندكم يا اإلخوان الطبعات األخرى؟
 طالب: كتاب الشعر.

، إيه هذا بطبعة فؤاد عبد الباقي جرى على طريقة المفهرسين الذين فهرسوا الكتب التسعة، جرى على طريقتهم
 .مشى وراءهم

 الب:......ط
 نعم باب السنة في الشعر، يعني ما في كتاب.

 طالب:......
 إيه هو باب السنة في الشعر سهل ما هو مشكلة؛ ألنه تحت عنوان الجامع.

 طالب: كتاب اللباس.
أما السنة في الشعر هذا ليس فيه كتاب أصال ، واللباس والشعر كلها داخلة في كتاب الجامع، شف كتاب 

جاء في الطعام والشراب، دليل على أن الكتاب هذا كله ما له أصل، إنما الكتاب الجامع الذي  باب ما ،اللباس
 هو تنضوي تحته جميع هذه األبواب.

 سم.
 أحسن هللا إليك.



 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 ا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخن
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب الشعر: 

 باب السنة في الشعر:
 رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن وحدثني

عفاء ،الشوارب بإحفاء أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا  .لحىال وا 
- سفيان أبي بن معاوية سمع أنه عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

 المدينة أهل يا: "يقول حرسي يد في كانت شعر من قصة وتناول ،المنبر على وهو ،حج عام -رضي هللا عنه
 بنو هلكت إنما)) :ويقول ،هذه مثل عن ينهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت ؟علماؤكم أين

 ((.نساؤهم هذه اتخذ حين إسرائيل
صلى هللا عليه - هللا رسول سدل: "يقول سمعه أنه شهاب ابن عن سعد بن زياد عن مالك عن وحدثني
 ".ذلك بعد فرق  ثم هللا شاء ما ناصيته -وسلم
 .سبأ امرأته أم شعر أو ابنه امرأة شعر إلى ينظر الرجل على ليس :-رحمه هللا- مالك قال

 فيه :ويقول ،اإلخصاء يكره كان أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 .الخلق تمام

 له اليتيم وكافل أنا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن بلغه أنه سليم بن صفوان عن مالك عن وحدثني
 .اإلبهام تلي والتي لوسطىا بإصبعيه وأشار ((اتقى إذا كهاتين الجنة في لغيره أو

أما عين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب السنة في الشعر:

السنة في ذلك وما يزال  الخوافي في البدن، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر يعني شعر البدن، شعر الرأس،
 منه وما يترك.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن -مولى ابن عمر- نافع أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن وحدثني"
عفاء ،الشوارب بإحفاء أمر -صلى هللا عليه وسلم-  ".اللحى وا 

روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل،  مالك األصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه
إنما رواه  ،واألصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع

 عنه بواسطة ابنه أبي بكر.



الفطرة، واألمر  األصل في األمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وا عفاء اللحى، هذه من سنن "أمر"
 ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة. ،األصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق

بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، وصححها بعض أهل العلم، وأما اإلحفاء فهو 
وجاء النهي عن  ،هاعرض لها، جاء إكرامها وا عفاؤ كها على هيئتها دون أي تالتخفيف، وا عفاء اللحى يعني تر 

التشبه بالكفار بالمجوس وغيرهم بحلق اللحى، وكانت هذه العادة ال تعرف عند العرب أبدا ، حتى جاء طائفة من 
ثم ازداد األمر  ،نسأل هللا العافية ،فحلقوا لحاهم تشبها  بالمجوس ،المبتدعة يقال لهم: القلندرية في القرن العاشر

صاروا يترخصون ويأخذون باألقوال الشاذة من التخفيف ثم آل  ،ما اختلط المسلمون بالكفار بسبب االستعمارل
ذا كثر اإلمساس قل اإلحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس  األمر إلى الحلق، وا 

  .في شيء صار مآله إلى الزوال
ة من كبائر الذنوب باإلجماع، نقل على ذلك اإلجماع إجماع أهل العلم، ومن ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبير 

، يعني إن احتج من احتج بفعل الكراهة، وهو أمر ال صارف لهالفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا األمر على 
، الحلق الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة فلن يجد من يحتج بفعله فيما زاد على ذلك أبدا ، فضال  عن الحلق

يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع األقطار قبل مائة سنة ال يعرف بينهم الحق، لكن تساهل الناس لما 
ليهم، وكثر االختالط ،خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم وأعجب  ،وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وا 

لوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة كثير من الضعاف من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغ
وال شك أن هذه من العظائم، التشبه  ،ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا ،فصاروا يعجبون بهم ،الكفار

بالكفار من العظائم، وهذه منها، ولو لم يرد األمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كاف في تحريم حلق اللحية، 
 من الرجال الذين يتشبهون بالنساءالمخنثين  -صلى هللا عليه وسلم- النساء، ولعن رسول هللاوهو أيضا  تشبه ب

والعكس، والمترجالت من النساء، هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت 
في صالته باضطراب لحيته  -معليه الصالة والسال-على أن اللحية ال يتعرض لها بشيء، وتعرف قراءة النبي 

أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره، فهل يبقى لمتشبث  -صلى هللا عليه وسلم- من خلفه، وجاء في صفته
والضغوط  ،-نسأل هللا السالمة والعافية-أو لمستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى 

هم من ساداتهم إلى أن وصل األمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائ
فيستجيب، نهاية في السفال، يعني من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية ثم بعد ذلك تجده فجأة 

 إما أن يخففها تخفيفا  بالغا  أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت.
ر من مسألة التخفيف ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان على كل حال ما يثا

جمع في النسك بين الحلق والتقصير،  -جل وعال-يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن هللا 
ِريَن{ ماذا يبقى للتقصير؟ ما  ؟التقصيرفإذا تم حلق الرأس فماذا عن  [( سورة الفتح09)] }ُمَحلِِِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِِ

وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين األمرين،  (أو)بقي إال اللحية، فهذا فهمه لآلية، والواو هذه بمعنى 
ية، فكان وفهم من اآلية أنه ال بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبق شيئا  يقصر إال اللح

عليه الصالة -هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، ال يرفعه إلى النبي  لقبضةيأخذ ما زاد على ا



ن قال..، تتابع -عليه الصالة والسالم-وال يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من لحيته  ،-والسالم ، وا 
زن وزن الشعر قص فالو دام دخل الم الفقهاء على جواز األخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما متأخرو

، ..نقص هذا، وكثير منهم يقول: نعست عند الحالق وأخذ شيئا  ما رضيته، وبعضهم صعب، يقول: زاد هذا
سبحان هللا، يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئا  فشيئا ، وسمعنا 

ما زاد على القبضة باألصبع يجوز أخذه،  لقبضة بأصبع واحدة،نده يزعم أن ابعض من يعلم الفقه ممن ال علم ع
يعني ما هو بالقبض باألصابع كلها، ال، يقول: ما له داعي كل هذا، وصار الدين هوى، ويبرر لنفسه، والمسألة 

القائل،  مسألة اتباع، المسألة اتباع لألسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائنا  من كان
وبعضهم ممن يزاول التعليم يقول: إن األمر محمول على الندب، واألمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم 
األ صل فيه للوجوب إال إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من األوامر صرفت من الوجوب إلى 

ورأوا  ،له وأقرانه أنهم تتابعوا على هذاوعمل أمثا ،يتأول بهذا ليبرر عمله :الندب، وبعض الناس مثلما قلنا
 ،شيوخهم كذلك، وذهب شيخ أزهري ممن يقول بمثل هذا ويترخص، ويأخذ من لحيته شيئا  كثيرا  إلى طبيب هندي

 وافية ووافرة، وقال له..، -ما شاء هللا-كث اللحية الطبيب، على عادة كثير من الهنود والباكستانيين لحاهم 
شيخ يعلم العلم الشرعي، قال يا شيخ: أين اللحية؟ قال: سنة، قال: إيش معنى سنة؟ قال:  عرفه على نفسه، وأنه

ال مثلك؟  ا في غير هذا، منعم يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، قال: أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي وا 
ال مثلك؟ سنة ما سنة؛ ألن السنة هذا االقتداء، كون الرسول أسوة عليه الصالة -في اتباع النبي  هل هو مثلي وا 

، يعني حمل السنة على االصطالحية في جميع النصوص ما هو بصحيح، يعني جاء من السنة كذا، -والسالم
وهو من أوجب الواجبات، ومع األسف أنه يروج لمثل هذا القول على كافة األصعدة، اآلن حملة على اللحية، 

، األمر خطير، يعني إذا جاء في أوصاف بعض الفرق مثل أوصاف وعلى إعفاء اللحية، واتهام من يوفر اللحية
، يعني تنزيله على ..وتحقرون صالتكم رآن ويصلون ون القلنا في مقدمة ابن ماجه، أنهم يقرؤ الخوارج كما سبق 

وية، يعني خطب هذه أوصاف شرعية ونب ؟عموم الناس يعني كل من حمل هذه األوصاف هل يكون منهم
وحمل كتب الحديث، هل هذه  ،تقصير الثياب : من أوصافهمة مذمومة بال شك، لكنه قالفئ خطيب وتكلم عن

مذمة ذي يذم بها الناس؟ هذه فتنة نسأل هللا العافية، يعني يرغم الناس على أن يتبرءوا من هذه األوصاف 
وتركوا  ،ا لحاهموحلقو  ،وحمل هذا الكالم بعض اآلباء على أن ضغطوا على أوالدهم أن طولوا ثيابهم ،الشرعية

ن  ،العلم؛ ألن هذه أوصاف هذه الفئة المذمومة، هذا الكالم خطير، يعني هذا خلط، تبقى األمور شرعية وا 
ل قائل: اآلن اليهود وأوصاف مذمومة، يعني لما يقو  ،اتصف بها من اتصف، يعني تبقى أوصاف محمودة

ني اليهود كبارهم ورؤسائهم ورهبانهم كلهم حتى يع ،السؤال مطروق هذا فهل نخالفهم بحلق اللحى؟  يعفون لحاهم
نعم؟ هذا فيه نص على العكس، لكن واحد  ؟النصارى يعفون لحاهم، فهل من المخالفة أن يحلق المسلم لحيته

النصارى على  ؟قال: إذا كان اليهود والنصارى كلهم أجمعوا، كلهم كم عدة اليهود والنصارى  ،من باب اإللزام
ن ربع الدنيا أو أكثر، يقول: إذا أجمعوا على إعفاء لحاهم احلق لحيتك خالفهم، مع أن وجه األرض يعني يمك

المسألة فيها نص، لكن هذا من باب اإللزام، يعني أنت المسألة مسألة هوى، يكون واحد بالمائة من اليهود أو 
نا أمر بإعفاء اللحية، معلل إذا كان األمر المعلل عند ؟!من النصارى عفوا لحاهم تقول: أخالف اليهود والنصارى 



بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك األمر، والعلة سواء  وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، 
 يهمنا األمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة.

 يعني هو راوي الحديث، والراوي أعلم بمرويه. طالب: يقال: على فهم ابن عمر
 أي حديث؟ هذا الذي معنا؟

 طالب: هذا أو غيره؟
 بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟ إيه هذا األصل،

 طالب: ال.
 خالص انتهى اإلشكال، يأخذ في النسك لفهم اآلية، وبقيت عمره على الحديث.

 يكون فهمه لآلية غير فهمه للحديث.طالب: لكن 
 فهمه لآلية في النسك. ،ال، ال

 طالب:......
ذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى ال بما رأى.  ال، وا 

 طالب:......
 ر ما خالفه وال نقضه ال بقول وال بفعل، وأمر بألفاو متعددةأم   رَ مَ أَ  -عليه الصالة والسالم-، النبي ال ما يثبت

أو قصر بعضها، بعض الناس  ،كلها تدل على أن اللحية ال يتعرض لها بشيء طالت أو قصرت، طال بعضها
 ال ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب. -جل وعال-يقول: المنظر يا أخي ما هو بشكل هذا، هللا 

 طالب:......
 ؟نعم

 ...طالب: الموازنة بين طرفي الحديث أمر بإحفاء الشارب
ال ال؟ كما أننا نقول: إعفاء اللحية واجب، إي ن عم يعني اقتران األمر صدر لشيئين هل إحفاء الشارب واجب وا 

، لكن هل هو للوجوب في الطرفين؟ الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب ؟هل األمر للوجوب في الطرفين
 .يبقى أن األصل فيه الوجوب

 طالب:.......
وهو مصحح عند جمع من أهل العلم،  ،حفاء، جاء األمر بالحلق عند النسائيالذي في الحديث األكثر اإل

 مصححة.
 سفيان أبي بن معاوية سمع أنه عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
ثم  "حرسي يد في كانت" كبة من شعر في يده من شعر "شعر من قصة وتناول ،المنبر على وهو ،حج عام
على المدينة في طريقه إلى  حج ومر ..،يعني مرورا   "المدينة أهل يا: يقول" ولها وأراها الناس على المنبرتنا

"أين  ينهون وال يأمرون وال  عتب على العلماء الذين ال يغيرون،كأنه ي ؟"علماؤكم أين "يا أهل المدينة الشام
ألنه أخذ الكبة من الشعر ووضعها  "هذه مثل عن ينهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت علماؤكم؟

ألنهم اتخذوا  (("نساؤهم هذه اتخذ حين إسرائيل بنو هلكت إنما))"فقال:  لى رأسه، يعني القصد بذلك الزيادةع



ويستدل بهذا الحديث، وهو استدالل ليس بصحيح، إنما الحديث  ،القصة، وبعض الوعاو يتكلم عن قص الشعر
فالحديث يدل على تحريم الوصل؛ ألنه  ))لعن هللا الواصلة((ذي جاء فيه اللعن يدل على منع وصل الشعر، ال

شعر يضاف إلى شعر، وأما كونه ينهى عن القصة، أو تحرم القصة هذا المراد به، يعني القصة المزيدة ال 
ون حتى تك ،بعد وفاته كن يأخذن من شعورهن -صلى هللا عليه وسلم- المأخوذة، وأما األخذ فنساء النبي

كالوفرة، فاألخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالفساق أو بالرجال ال بأس به، يعني ثبت عن نساء 
 ، أما بالنسبة للزيادة فال تجوز بحال.-عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
الكافرة تفعل كذا ثم تفعله مسلمة متشبهة بالكافرة، يرى  ؟أول من يفعله متشبه، هذا ما فيه إشكال، ويش لون فعله

وصارت المرأة تنظر إلى أختها وعمتها وخالتها وجارتها وفالنة وفالنة من غير  ،إذا شاع بين المسلمين :لكن قل
 لكفار هذا ينتفي فيه التشبه.فعل انظر أو استحضار ل

صلى هللا عليه - هللا رسول سدل: "يقول سمعه أنه شهاب ابن عن سعد بن زياد عن مالك عن وحدثني"قال: 
ه أي أنزل شعر  ،سدل الشعر -عليه الصالة والسالم-الرسول  "ذلك بعد فرق  ثم هللا شاء ما ناصيته -وسلم

 ،يحب موافقتهم، رجاء أن يسلموا -عليه الصالة والسالم-، وكان في أول األمر على جبهته موافقة ألهل الكتاب
أيس منهم نهى عن مشابهتهم وفارقهم، بعد ذلك فرق الشعر، جعله فلقتين من  يعني من باب التأليف، فلما

 اليمين والشمال؛ ألنه أيس من استجابتهم فأمر بمخالفتهم.
ألنها من المحارم، زوجة االبن  "بأس امرأته أم شعر أو ابنه امرأة شعر إلى ينظر الرجل على ليس :مالك قال"

هذه من المحارم، فالشعر وما يخرج غالبا  ما يحتاج إلى  ئكم وأمهات نسائكمرم، حالئل أبناوأم الزوجة من المحا
إخراجه في الخدمة هذا يجوز للمحرم أن ينظر إليه، تحتاج إلى أن تكشف وجهها، تحتاج إلى أن تكشف شعرها 

آيتي  للوضوء مثال ، تكشف ذراعها، تكشف إلى أثناء الساق، فهذا يجوز إبدائه للمحارم المنصوص عليهم في
النور واألحزاب، بما في ذلك النساء، النساء المسلمات نسائهن، وما عدا ذلك وما زاد عليه ال يجوز إبدائه إال 
للزوج؛ ألنه دلت النصوص على أنه يختص بما ال يختص به غيره، وأما بقية المحارم يشتركون، اللهم إال إذا 

إذا خشيت  زوج ابنتها أو غيرهم من المحارمزوجها، أو خشي فتنة، فال تبدي ألخيها مع خشية الفتنة أو البن 
ذا أمنت الفتنة فما الذي يظهر غالبا  وما يحتاج إلى إبرازه في الخدمة  ،الفتنة، فتخفي كل ما يفتن هذا المخفي، وا 

في  غير الفطر، نعم تغيرت الفطر، والناس كثير منهم اجتالتهم الشياطينويراه المحارم في عموم الناس قبل أن ت  
ها إال للزوج، وتوسع النساء في إبداء فصاروا يبدون أشياء ال يجوز إبداؤ كثير من أقطار المسلمين مع األسف، 

شف عن العورات، استرسل الزينة للنساء، واألصل أن المرأة مثل المحرم ال يبدى لها إال ما يبدى للمحرم، حتى ك  
ال ويش فائدة النقش؟ ال شك مم ،الناس في ذلك حتى وجدت النقوش للعورات المغلظة ا يدل على أنها تظهر، وا 

أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة، فالمسلمات أهل حشمة، والتطهير مراد لجميع 



، ليس بخاص بأمهات المؤمنين، العلة هذه يشترك فيها جميع النساء المكلفات من المسلمات، ؤمنيننساء الم
 ؟نعم

 ...طالب:...
حاجة ما وجد من يطبها إال هذه المرأة هذه اليعني المسلمات، والكفار غالبا  إال عند  "نسائهن"وهللا الضمير 

 ا تقدر، نعم؟بقدره
 طالب:......

 ، ال دليل عليه، الدليل أن المرأة منسوقة على المحارم، فحكمها حكم المحارم....مر قول
 طالب:......

 ؟ الزوج الذي دلت النصوص على أنه يختص بما يختص به غيره، نعمال، ال ما استثني من ذلك إال
 طالب: بع  النساء ترضع طفلها أمام النساء يا شيخ من ثديها؟

عاد بالنسبة لهذا بعض الفقهاء ينص على أنه ال مانع؛ ألن الحاجة تدعو إليه، فيخرج عند النساء وعند المحارم، 
ا يفتن، يعني مشكلة أن األخت قد تبدي مثل هذا ألخيها فيفتتن بها، لكن مع ذلك بقدر اإلمكان تستر وتخفي م
 ؟فإذا خشيت الفتنة يزاد على ما ذكر، نعم

 طالب: بالنسبة لإلحفاء...
 األخذ منه حتى تبين الشفة، يعني على مستوى الشفة.

 تمام فيه :ويقول ،اإلخصاء يكره كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن حدثني": -رحمه هللا-يقول 
ألن إدخال مثل هذا الخبر في مثل هذا الباب في الشعر يعني بجامع أن كال  منهما يمكن أخذه، وجوده  "الخلق

المقصود في  ،من أصل الخلقة، وأخذه يعني أخذ هذا القدر الزائد من اإلنسان وهو سل الخصية أو جبها
: يقا ، في الحيوان يعني أخذه، قد يقول قائل: لماذا ال يقالالحيوان، وأما في اآلدمي ال يجوز محرم، ولو كان رق

نه مثل جز الشعر بالنسبة له؟ يقول: كان يكره اإلخصاء ويقول: فيه تمام الخلق، وأما جز الشعر فإنه ال يتأثر إ
صحيح أنه يطيب اللحم بعده، لكن مع ذلك ابن عمر  ستفاد منه، وأما بالنسبة لإلخصاءوي ،به، فيجوز أخذه

ذا تقرب اإلنسان بكبش تام الخلق بما في ذلك ما يؤخذ منه كاإلخصاء ي قول: يكره ذلك؛ ألن فيه تمام الخلق، وا 
 ال شك أنه أكمل.

 وكافل أنا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن بلغه أنه سليم بن صفوان عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ."((كهاتين الجنة في لغيره أو له اليتيم

يعني القائم بأمره ومصالحه المدبر لشئونه، سواء  كان من ماله هو وهذا أفضل، أو من مال  ((اليتيم كافلو  أنا))
ولو كان من مال اليتيم  ،اليتيم؛ ألن رعاية مصالح اليتيم وخدمة اليتيم فيها فضل عظيم، ويدخل في هذا الحديث

 كمل.أو من مال غيره، لكن كونه من ماله ليخدمه بماله وبدنه هذا أ
إذا كان دبر أمور هذا اليتيم من ماله واتقى  "((اتقى إذا كهاتين الجنة في لغيره أو له اليتيم وكافل أنا))"يقول: 

 في ماله، ورعى األصلح في بدنه ونفسه وماله، بهذا الشرط. -جل وعال-هللا 



 أو له اليتيم وكافل أنا)) طيب ويش دخل هذا الحديث بهذا الباب "اإلبهام تلي والتي الوسطى بإصبعيه وأشار"
 ؟اإلبهام تلي والتي الوسطى بإصبعيه وأشار ((اتقى إذا كهاتين الجنة في لغيره
الرأس فيه الشعر، يعني نلتمس مناسبة ولو بعيدة، و الرأفة باليتيم والرحمة له أن توضع اليد على رأسه، من  :أوال  

أو تركه إن احتاج  ،تى في أخذ شعره إن احتاج إلى ذلكاألمر الثاني: أن القيام على اليتيم بجميع ما ينوبه ح
إلى ذلك؛ ألن هذا من تمام رعايته، قد يكون في بلد يحتاج إلى إبقاء الرأس، وقد يكون في ظرف أو حال 

-بحلق شعر أوالد جعفر، فاليتيم كافله يتقي هللا  -عليه الصالة والسالم-يقتضي حلق الشعر، كما أمر النبي 
 ره أخذا  وتركا .عشفي حتى  -جل وعال

 سم.
 باب إصالح الشعر:

 لي إن :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال األنصاري  قتادة أبا أن سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني
 في دهنها ربما قتادة أبو فكان ((وأكرمها ،نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟أفأرجلها جمة
 ((.وأكرمها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول هل قال لما مرتين اليوم

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أخبره يسار بن عطاء أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ،اخرج أن بيده -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إليه فأشار ،واللحية الرأس ثائر رجل فدخل ،المسجد في
 أليس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،رجع ثم الرجل ففعل ،ولحيته أسهر  شعر إصالح يعني كأنه
 ((.شيطان كأنه الرأس ثائر أحدكم يأتي أن من خيرا   هذا

 ...-رحمه هللا تعالى-يقول 
ودنا ننتهي من الكتاب، يعني المقرر كثير، ودنا نفرغ من الكتاب، وكثرة  ،يا إخوان ترون األحاديث كثيرة جدا  

ألسئلة والمناقشات تعوق، فنقلل من ذلك، اللي بحاجة، إذا وصل األمر إلى أن السؤال أو االقتراح أو شيء ينفع ا
 أو تنبيه على شيء غفلنا عنه، أو أخطأنا فيه، هذا ما يخدم الكتاب مطلوب، وما عدا ذلك نتجاوزه. ،في الشرح

 : -رحمه هللا-قال 
 باب إصالح الشعر:

 ه وترجيله.إصالحه بتسريحه ودهن
صلى هللا - هللا لرسول قال األنصاري  قتادة أبا أن سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني" :-رحمه هللا-قال 

يعني  ؟"أفأرجلها إن لي جمة،" الشعر ينزل حتى يصل إلى المنكبينالجمة هي  "جمة لي إن :-عليه وسلم
يعني ما يكفي أنك مجرد تسرح وترجل  (("اوأكرمه ،نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" أسرحها

، ويزول ل الغبارليزو ورش بالماء  ،وتتركها شعثة بعد الترجيل، الترجيل يحتاج إلى دهن، ويحتاج إلى مالحظة
 ))وأكرمها((استجابة لقوله:  "مرتين اليوم في دهنها ربما قتادة أبو فكانقال:  ))نعم، وأكرمها(("قال:  الشعث

 ((.وأكرمها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له قال لما ي اليوم مرتين،ا فهنعم ربما دهن
 ،في هيئته ،المسلم عليه أن يتوسط في أموره كلها، فال إفراط وال تفريط، ال يترك نفسه بحيث يستقذر في شكله

ه يصرف في مثل أو مال ،أو جهده ،وال يبالغ في ذلك بحيث يكون وقته كله لهذه األمور ،في مسكنه ،في ملبسه



يعني يوم بعد يوم؛ ألنه  ،والفقهاء ينصون على أن االدهان يكون غبا   ،هذه األمور، بل عليه أن يتوسط في أموره
ينصرف بكليته إلى ما خلق  نلو ادهن في كل يوم هذا يحتاج إلى وقت، والمسلم الحازم الفطن الكيس ينبغي أ

 ثم بعد ذلك يلتفت إلى أمر دنياه. ،-جل وعال-من أجله، وهو تحقيق العبودية هلل 
يعني  ))وأكرمها((له:  -صلى هللا عليه وسلم- لما قال رسول هللا ؛فكان أبو قتادة ربما دهن في اليوم مرتين

ُسوِل{استجابة،  ِ َوِللرَّ فهذا من االستجابة، لكن صرف الوقت الطويل؛ ألن بعض  [( سورة األنفال01)] }اْسَتِجيُبوْا ّللِِ
وقتنا هذا يسرفون في مثل هذه األمور، تجد أكثر وقته أمام المرآة، هذه شعرة طالعة، وهذه نازلة، وهذا  الناس في

وتجده وهو في طريقه إلى عمله، أو فيما إذا خرج من البيت يقف، وينظر في  ؟الشماغ مايل، وهذا ما أدري إيش
ويوضب أموره ويناظر شماغه،  ف أمام مرآتهاوهو مار بسيارة يق ،يعني عند الشباب ،نفسه تجد هذا موجود بكثرة

عن كونه يجلس في صالونه في بيته الساعة والساعتين هذا ليس من شأن المسلم، وما خلق المسلم من  فضال  
، ، لكن أيضا  ال تنس نصيبك من الدنيا، بحيث ال تستقذر-جل وعال-أجل هذا، يعني خلق لتحقيق العبودية هلل 

 هذا.همك مثل أيضا  ن وال تك
صلى هللا عليه - هللا رسول كان: قال ،أخبره يسار بن عطاء أن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
 الرأس ثائر رجل فدخل" في المسجد -عليه الصالة والسالم-يعني على عادته، أكثر مقامه  "المسجد في -وسلم

إشارة مفهمة  "اخرج أن بيده -يه وسلمصلى هللا عل- هللا رسول إليه فأشار" شعث، كل شيء منتفش "واللحية
، كأنه أشار إلى شيء من الشعر، أما مجرد اإلخراج ألنه دخل هذا ما يكفي، يعني لو إصالح يعني كأنه للمراد،

 ففعل" ولحيته رأسه شعر ويطرد من المسجد ما يطرد، إال إلصالح حاله، فكأنه يعني إصالح ،دخل ثائر الرأس
يعني بعدما أصلح  (("هذا أليس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،رجع ثم" يعني فهم المراد "الرجل
، يعني يمثل بالشيطان ولو لم يرَ  ؟(("شيطان كأنه الرأس ثائر أحدكم يأتي أن من خيرا   ))أليس هذا" نفسه

َياِطيِن{ لم تر، كما أن الجميل المستحسن يمثل بها القبيح ولو  [( سورة الصافات09)] }َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشَّ
 يمثل بالملك ولو لم ير.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 باب ما جاء في صبغ الشعر:
 أن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن التيمي إبراهيم بن محمد أخبرني :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني
 عليهم فغدا :قال، والرأس اللحية أبي  وكان ،لهم جليسا   وكان قال يغوث عبد بن األسود بن الرحمن عبد
صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة أمي إن :فقال ،أحسن هذا :القوم له فقال :قال ،حمرهما وقد يوم ذات
 ".يصبغ كان الصديق بكر أبا أن وأخبرتني، ألصبغن علي فأقسمت نخيلة جاريتها البارحة إلي أرسلت -وسلم
 الصبغ من ذلك وغير ،معلوما   شيئا   ذلك في أسمع لم :بالسواد شعرال صبغ في يقولمالكا   سمعت :يحيى قال
 .إلي أحب
 .ضيقفي ذلك  الناس على ليس ،-هللا شاء إن- واسع كله الصبغ وترك :قال



 ولو ،يصبغ لم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بيان الحديث هذا في :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال
 .األسود بن الرحمن عبد إلى عائشة بذلك ألرسلت -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول صبغ

 
 

 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 باب ما جاء في صبغ الشعر:

الشعر كما هو معلوم في أول األمر يخرج أسود، ثم بعد ذلك يتغير إلى البياض شيئا  فشيئا  حتى يكون أبيض 
 خالص.
شعره كالثغامة شجر شديد البياض نبته شديد البياض لما رأى أبا قحافة و  -عليه الصالة والسالم-النبي 

عليه الصالة -فالصبغ جاء فيه هذا األمر، وثبت أن النبي  وجنبوه السواد(( ،))غيروا هذا الشعرفقال:  ،كالثغامة
مثل هذا العدد ال يبين فيه الشيب، فلم  ،عشرين شعرة :شاب فيه شعرات يسيرة، يعني أكثر ما قيل -والسالم

قال بوجوبه، والجمهور على أن هذا األمر لالستحباب ومنهم من  ،))غيروا((يحتج إلى الصبغ، مع هذا األمر 
 كدا .تأالمرجح عند أهل العلم أنه مستحب استحبابا  م لكن

وقال بعضهم: هي مدرجة،  ،-والسالم عليه الصالة-هذه الجملة من جملة المرفوع إلى النبي  ))وجنبوه السواد((
ومن  ،))جنبوه((نها من جملة المرفوع حرم الصبغ بالسواد : إفمن قالذا يختلفون في حكم الصبغ بالسواد، ول
إنها مدرجة تسامح وتساهل، وهذا قول معروف عند الفقهاء، وذكر عن بعض الصحابة أنهم صبغوا  :قال

 بالسواد.
مر بالتغيير، وهو متردد بين كونه للوجوب، وبين كونه لالستحباب، شخص يعلم عندنا األمر بتغيير الشيب، أ

العلم الشرعي حالق للحيته، فقال له شيخ من المشايخ: حلق اللحية حرام، الشيخ هذا ال يغير الشيب، لحيته 
عصيتك بحلق اللحية، فأنت عاص بترك التغيير، إذا  أنت عاصي وأنا عاصي، وم بيضاء، فقال: إن كنت عاص  

ومعصيتي بارتكاب المحظور،  ،يقول له: أشد من معصيتي، قال: لماذا؟ قال: ألن معصيتك بترك المأمور
، أو يذكر له بيان تحريم حلق اللحية، يرى رأي شيخ اإلسالم أن ترك المأمور أعظم من ..والشيخ الذي ينهاه عن

أن اإلنسان إذا أمر  يعني أن األصل ؟ارتكاب المحظور، فهل مثل هذا االستدالل يعني تدفع به النصوص
بمعروف أو نهي عن المنكر الذي دل عليه الدليل ما يدفع بصدر اآلمر والناهي، يقول: سمع وطاعة، ثم بعد 

مر وأنت تفعل كذا، هذا ما هو لآلذلك يناقش في المسألة األخرى، يعني بعض الناس إذا أمر بشيء قال 
ال يجوز مثل هذا، هذا رد الحق، أنت اقبل الحق إذا جاءك الحق بدليله بصحيح هذا، هذا الكالم ليس بصحيح، و 

عليك أن تقبل، ثم بعد ذلك بدورك وجه، قال: أنا عاصي وأنت عاصي، ومعصيتك أعظم من معصيتي ليش؟ 
قال: هذا أمر أنت تقرره، أن المعصية بترك المأمور أعظم من المعصية بارتكاب المحظور، وأنت معصيتك 

، هذه ال شك أنها حجة شيطانية، كل هذا من أجل أال يمتثل ..وهو تغيير الشيب، وأنا معصيتي ،ربترك مأمو 
 األمر.



 عبد بن سلمة أبي عن التيمي إبراهيم بن محمد أخبرني :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني"قال: 
 :قال، والرأس اللحية  أبي وكان ،لهم جليسا   وكان قال يغوث عبد بن األسود بن الرحمن عبد أن الرحمن
يعني صبغهما بالحمرة، بالحناء أو بغيره، أو بنحوه، بعض الناس يمتثل مثل  "حمرهما وقد يوم ذات عليهم فغدا

لكنه يصبغ اللحية وال يصبغ الرأس، يقول: الرأس يغطى، واللحية ما تغطى، األمر الثاني: أن  ))غيروا((األمر 
وفي  ،))غيروا((غيره، واللحية ما تحلق، فهل يكون من صنع هذا قد امتثل الرأس يحلق باستمرار في النسك وفي 

 حديث أبي قحافة: فإذا رأسه، يعني األمر نص في الرأس، ال يتم االمتثال إال بتغيير الرأس واللحية.
ين أم المؤمن "عائشة أمي إن :فقال ،أحسن هذا :القوم له فقال :قال، حمرهما وقد يوم ذات عليهم فغدا"قال: 

، ألصبغن علي فأقسمت نخيلة جاريتها البارحة إلي أرسلت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج" أمه وأم غيره
ألبيه أن  -عليه الصالة والسالم-يعني أبو بكر حضر أمر النبي  "يصبغ كان الصديق بكر أبا أن وأخبرتني

 و بكر يصبغ بالحناء مع الكتم.يغير فكان يصبغ، وكان عمر يصبغ، كان عمر يصبغ بالحناء الصرف، وأب
))جنبوه ، كأنه رأى معلوما   شيئا   ذلك في أسمع لم :بالسواد الشعر صبغ في يقولمالكا   سمعت :يحيى قال"

عني الحتمال ثبوت رفع ي" إلي أحب الصبغ من ذلك وغير، -عليه الصالة والسالم-ليس من قوله السواد(( 
يعني لو لم نصبغ واسع، األمر  "واسع كله الصبغ وترك" :قال "إلي أحب الصبغ من ذلك وغير" هذه الجملة

 ؛ ألنه يرى أن األمر ليس للوجوب.ضيقواسع، لو بقيت بيضاء واسع، ليس على الناس فيه 
 صبغ ولو ،يصبغ لم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بيان الحديث هذا في :يقولمالكا   وسمعت :قال"

لماذا؟ ألنها قالت له: إن " األسود بن الرحمن عبد إلى عائشة بذلك ألرسلت -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول
إن أبا بكر كان يصبغ، لقالت: إن  :يصبغ ما قالت -عليه الصالة والسالم-أبا بكر كان يصبغ، ولو كان النبي 

ألرسلت  ..؛غ أوصب -صلى هللا عليه وسلم- كان يصبغ، ولو كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
 بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن األسود، يعني ما احتجت بفعل أبيها، كانت تحتج بالمرفوع.

 لم يحتج إلى الصبغ، نعم. -عليه الصالة والسالم-على كل حال النبي 
 أحسن هللا إليك.

 :التعوذ من به يؤمر ما باب
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال لوليدا بن خالد أن بلغني :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني
 غضبه من التامة هللا بكلمات أعوذ :قل)) :-مصلى هللا عليه وسل- هللا رسول له فقال ،منامي في أروع إني

 ((.يحضرون  وأن ،الشياطين همزات ومن ،عباده وشر ،وعقابه
 من عفريتا   فرأى - عليه وسلمصلى هللا- هللا برسول أسري : قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 أعلمك أفال :جبريل له فقال ،رآه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول التفت كلما ،نار من بشعلة يطلبه الجن
 فقال ((بلى)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟لفيه وخر ،شعلته طفئت قلتهن إذا ،تقولهن كلمات
 من ينزل ما شر من فاجر وال بر يجاوزهن ال الالتي التامات هللا وبكلمات ،مالكري هللا بوجه أعوذ :فقل :جبريل
 ومن ،والنهار الليل فتن ومن ،منها يخرج ما وشر ،األر  في ذرأ ماوشر  ،وشر فيها يعرج ما وشر ،السماء
 .رحمن يا بخير يطرق  طارقا   إال والنهار الليل طوارق 



 :قال أسلم من رجال   أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن بيهأ عن صالح أبي بن سهيل عن مالكعن  وحدثني
 ،عقرب لدغتني :فقال ؟((شيء أي من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ؟الليلة هذه نمت ما

 شر من التامات هللا بكلمات أعوذ :أمسيت حين قلت لو إنك أما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
 ((.كتضر  لم خلق ما

 أقولهن كلمات لوال: "قال األحبار كعب أن حكيم بن القعقاع عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 وبكلمات ،منه أعظم شيء ليس الذي العظيم هللا بوجه أعوذ :فقال ؟هن وما :له فقيل ،حمارا   يهود لجعلتني

 شر من ،أعلم لم وما منها علمت ما ،كلها الحسنى هللا وبأسماء ،فاجر وال بر يجاوزهن ال التي التامات هللا
 ".وذرأ وبرأ خلق ما

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :التعوذ من به يؤمر ما باب

 ،يلجأ إليه ،يعوذ به ،أن يكفي المتعوذ شر ما يتعوذ منه، يتعوذ باهلل -جل وعال-التعوذ االلتجاء إلى هللا 
 ويستجير به من شر ما يقتضي هذا التعوذ.

صلى هللا عليه - هللا لرسول قال الوليد بن خالد أن بلغني :قال سعيد بن يحيى عن مالك عن حدثني"ال: ق
خالد بن الوليد يروع، الذي يروع األبطال في اليقظة يروع في المنام، هذا ما في  "منامي في أروع إني :-وسلم

نقطاع، لكن ما يمنع أن يكون خالد بن مهما بلغ يعني، الخبر فيه إرسال وا ،شك أنه برهان على نقص البشر
 الوليد يروع.

يعني  (("التامة هللا بكلمات أعوذ :قل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال "إني أروع في منامي،
يعني ألتجئ  (("عباده وشر))" وعقابه -جل وعال-من غضب هللا  (("وعقابه غضبه من))" ي ال نقص فيهاالت

يستدل به على أن القرآن الذي هو كلمات هللا منزل منه،  ، وهذاوأستجير به وبكلماته التامة ،به وأعتصم ،إلى هللا
 ليس بمخلوق، ولو كان مخلوقا  كما تقول المعتزلة والجهمية لما جازت االستعاذة به.

لغضب  غضبه من أن أرتكب ما يسبب الغضب، ما يكون سببا   ))أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وعقابه((
، وعقابه المرتب على هذا الفعل، هو يستعيذ باهلل أو بكلماته من غضبه الناشئ عن فعل -جل وعال-هللا 

لى انتفاء المانع مع المكلف، فعلى اإلنسان أن يستعيذ بلسانه ويترك، يعني يبذل السبب ويترك أو يحرص ع
 إيجاد السبب.

 نوا من اإلنس أو من الجن، ومن شر المخلوقات كلها،شر عباده سواء  كا ))من غضبه وعقابه، وشر عباده((
مالءهم للمخلوق بمعصية هللا  ((الشياطين همزات ومن)) جل -همزات الشياطين: يعني وساوسهم ونزغاتهم، وا 

 ، ويسبب عقابه.وما يغضبه ،-وعال
على أن  أن يحضره الشياطين، ويحرص -جل وعال-يستعيذ باهلل  ((يحضرون  وأن ))ومن همزات الشياطين،

يكون الحضور المالئكة، كل ما جاء فيه النص على أن المالئكة ال تصحب كذا، أو ال تدخل بيت فيه كذا، 
ذا منعت  ،يحرص على بذل األسباب ذا دخلت فال سلطان للشياطين، وا  وانتفاء الموانع أن المالئكة تدخل بيته، وا 

 و ما أشبه ذلك، فال محالة يحل محلهم الشياطين.أ ،المالئكة من الدخول بسبب ما يوجد فيه من كلب أو صورة



 عفريتا   فرأى -صلى هللا عليه وسلم- هللا برسول أسري : قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
 أفال :جبريل له فقال ،رآه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول التفت كلما ،نار من بشعلة يطلبه الجن من

 فقال"" يعني خر على وجهه، سقط على وجهه ؟لفيه وخر ،شعلته طفئت قلتهن إذا ،تقولهن كلمات أعلمك
وفيه إثبات صفة الوجه  "الكريم هللا بوجه أعوذ :فقل :جبريل فقال ((بلى)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 وال بر يجاوزهن ال الالتي" على ما تقدم التامات هللا وبكلمات على ما يليق بجالله وعظمته، -جل وعال-هلل 
 فاجر، ال يستطيع أن يتجاوزهن أحد.يعني ال يستطيع أن يتعدى هذه الكلمات ال بر وال  "فاجر

 -جل وعال-يعني من الشر المقضي الذي ينزل من هللا  "فيها يعرج ما وشر ،السماء من ينزل ما شر من"
ي خلق في يعن "األر  في ذرأ ما"و  يعرج فيها، بسبب الذنوب والمعاصيعلى عباده في األرض، وشر ما 

يعني على  ،يعني من جوفها، من شر ما ذرأ في األرض "منها يخرج ما وشر" األرض من مخلوقات األرض
عليه الصالة -نعم الناس يفتنون، والنبي  "والنهار الليل فتن ومن" وجهها، شر ما يخرج منها، يعني من جوفها

الفتن كمواقع القطر، فاإلنسان يستعيذ باهلل من الفتن، فتن الليل نظر إلى المنازل، ونظر إلى مواقع  -والسالم
أو  ،والنهار، وبعض الناس يفتن يوميا ، وبعضهم في الشهر مرة، وبعضهم مرتين، وبعضهم يفتن كل عام مرة

 "والنهار الليل طوارق  ومن" عظيمة فيستعيذ باهلل من شر الفتنمرتين وال يتوب، وقد تكون بعض هذه الفتن 
 "رحمن يا بخير يطرق  طارقا   إال" لتي توجد في الليل، وكذلك النهارارق الليل هي الحوادث اطو 

نما يستعاذ ممن يطرق بالشر.  الذي يطرق بخير هذا ال يستعاذ باهلل منه، وا 
 هذه نمت ما :قال أسلم من رجال   أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك وحدثني"قال: 
 هللا رسول فقال، عقرب لدغتني :فقال ؟((شيء أي من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له الفق ؟الليلة
 لم خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ :أمسيت حين قلت لو إنك أما)) :-صلى هللا عليه وسلم-

ي جاء التنصيص ال شك أن األذكار حصن يمنع من وصول الشر إلى قائلها، ال سيما األذكار الت" ((تضرك
لكنها تمنع من الضرر  ،فهذه ال تمنع من اإلصابة ))أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق((عليها، مثل: 

لكنها ال تضر، ليس فيه نفي عن أن يلدغ، لكنها تنفي الضرر  ،المرتب على هذه اإلصابة، فقد تلدغه عقرب
ر مع أن هنا التنصيص على المساء، فهل تقال في المرتب على هذا اللدغ، ومع ذلك إذا لزم هذه األذكا

فلو قال في المساء ما ضره، ولو كانت إصابته في الضحى مثال ، وقد  ،يعني هو أصيب في المساء ؟الصباح
قالها في المساء انتهى مفعولها؛ ألن المساء له حد، وأول النهار له حد، فإذا قالها في المساء ينتهي مفعولها 

أن يقولها في الصباح، يعني  ؟ن المساء انتهى، فما الذي يحفظه منها من الضحى مثال  بطلوع الصبح؛ أل
 ينفي قولها في الصباح؟ ))أما أنك لو قلت حين أمسيت((التنصيص على المساء، 

 طالب:......
التنصيص الصباح، أما  تقال في منع أنهو لدغ بالليل، ما نمت هذه الليلة، فال ي ،ال، حمل الواقع، واقعة العين

 ))أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم تضرك((.ن الواقعة حصلت في المساء، على المساء فلئ



 كلمات لوال: "قال األحبار كعب أن حكيم بن القعقاع عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني"قال: 
بالسحر، وهل السحر يصل إلى حد  كيف تجعله اليهود حمار؟ من السحر، يعني "حمارا   يهود لجعلتني أقولهن

 ينقلب فيه اإلنسان إلى صورة حمار؟ نعم؟ 
 طالب:......

 ؟يعني ينقلب، ينمسخ مرة من إنسان إلى حمار؟ ال، نعم
 طالب: يخيل للناس.

 ، وأيضا  قد ينقلب بأفعاله بتصرفاته بأشياء من ذلك فيما يشبه الحمار.ته تنقلبال حقيقيعني قد يخيل للناس، 
 هللا بوجه أعوذ "التامات هللا وبكلمات ،منه أعظم شيء ليس العظيم هللا بوجه أعوذ :فقال ؟هن وما :له فقيل"

هذا  "فاجر وال بر يجاوزهن ال التي التامات هللا وبكلمات ،منه أعظم شيء ليس" ، يعني استعاذ بعظيمالعظيم
 من ،أعلم لم وما منها علمت ما ،لهاك الحسنى هللا وبأسماء" لى كعب، وله ما يشهد له مما تقدمموقوف ع

 ؟نعم، "وذرأ وبرأ خلق ما شر
 طالب:......

إنما يفسر  ،ال، العقاب منصوص عليه، هو الغضب من الزمه العقاب الذي هو االنتقام، يعني ما يفسر باالنتقام
 الغضب باالنتقام من يفر من إثبات صفة الغضب كما هو معلوم.

 طالب:......
 سبب.االستعاذة مما ي
 طالب:......
ال يغضب إال بسبب، الغضب ال بد له من سبب، يعني على مقتضى كالمك أن  -جل وعال-كيف؟ الرب 

ويستعيذ من عواقبها، نقول: هو يستعيذ من األسباب قبل أن يستعيذ من عواقبها،  ،اإلنسان قد يفعل األسباب
 ؟لكن إذا وقع في السبب يستعيذ من العاقبة، نعم

 طالب:......
 ...، ما يؤمرهو أصل الكتاب جامع، أصل الترجمة الكبرى كتاب الجامع، يجمع أحاديث لها مناسبة، وأحاديث

 به من التعوذ، نعم جاء الباب الذي بعده.
 أحسن هللا إليك.

 :هللا في المتحابين في جاء ما باب
- هريرة أبي عن يسار بن سعيد الحباب أبي عن معمر بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 يوم يقول -تبارك وتعالى- هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه -رضي هللا عنه
 ((.ظلي إال ظل ال يوم ظلي في أظلهم اليوم ؟لجاللي المتحابون  أين :القيامة
رضي - الخدري  سعيد أبي عن عاصم بن حفص عن األنصاري  الرحمن عبد بن خبيب عن مالك عن وحدثني
 سبعة)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أو ،-هللا عنه
 إذا بالمسجد معلق قلبه ورجل ،هللا عبادة في نشأ وشاب ،عادل إمام ،ظله إال ظل ال يوم ظله في هللا يظلهم



 ففاضت خاليا   هللا ذكر ورجل عليه، وتفرقا ذلك على اجتمعا هللا في تحابا ورجالن ،إليه يعود حتى منه خرج
 شماله تعلم ال حتى فأخفاها بصدقة تصدق ورجل ،هللا أخاف إني :فقال وجمال حسب ذات دعته ورجل ،عيناه
 ((.يمينه تنفق ما

صلى - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثني
 أهل في ينادي ثم ،جبريل فيحبه فأحبه فالنا   أحببت قد :لجبريل قال العبد هللا أحب إذا)) :قال -ه وسلمهللا علي
ذا ،األر  في القبول له يوضع ثم ،السماء أهل فيحبه فأحبوه فالنا   أحب قد هللا إن السماء  هللا أبغ  وا 
 .ذلك مثل البغ  في قال أنه إال أحسبه ال :مالك قال ((...العبد
 فتى فإذا دمشق مسجد دخلت: "قال أنه الخوالني إدريس أبي عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن دثنيوح

ذا ،الثنايا براق شاب  :فقيل عنه فسألت ،قوله عن وصدروا ،إليه أسندوا شيء في اختلفوا إذا معه الناس وا 
 حتى فانتظرته :قال ،يصلي ووجدته ،بالتهجير سبقني قد فوجدته هجرت الغد كان فلما ،جبل بن معاذ هذا

 ،هللآ :فقلت ؟هللآ :فقال ،هلل ألحبك إني وهللا :قلت ثم ،عليه فسلمت وجهه قبل من جئته ثم ،صالته قضى
 سمعت فإني ،أبشر :وقال ،إليه فجبذني ردائي بحبوة فأخذ :قال ،هللآ :فقلت ؟هللآ :فقال هللآ :فقلت ؟هللآ :فقال
 ،في للمتحابين محبتي وجبت :-تبارك وتعالى- هللا قال)) :قولي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ((.في والمتباذلين ،في والمتزاورين ،في والمتجالسين
 ،والتؤدة القصد" :يقول كان أنه -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".النبوة من جزءا   وعشرين خمسة من جزء السمت وحسن

 : -رحمه هللا تعالى-ف يقول المؤل
 :هللا في المتحابين في جاء ما باب

لكن يختلف الباعث على هذه المحبة، هناك المحبة  ،المحبة والمودة توجد بين الناس، بين األقارب واألباعد
محبة والعكس، بين األم وولدها، بين الزوج والزوجة، ولكن العبرة بال يزية التي تجعل بين الولد ووالدهوالمودة الغر 

على مراد النفس وهواها، هنا يكون المحك، يعني كما جاء  -جل وعال-الشرعية التي يترتب عليها تقديم مراد هللا 
عن ابن عباس في الصدر األول كان يقول: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، كان يقول: هذا ال 

لوجهه الكريم لتثمر الثمار التي ذكرت في هذه  يجدي شيء، المودة والمحبة يجب أن تكون في هللا، خالصة
النصوص، أما المحبة من أجل الدنيا، من أجل أي هدف من األهداف التي عاقبتها الزوال إذا زال السبب هذه 

زاره مثال  ما استقبله االستقبال  ،ال تجدي شيئا ، كثير من الناس يبدي أنه يحب فالن في هللا، لكن لو جاءه
هذه المودة، تغيرت هذه المحبة، لو نقل عنه كالم صحيح أو غير صحيح ال يناسب مقام هذا  المناسب، تغيرت

وراجع  ،ثم إذا تحقق في أمره حب فالنا  في هللاالشخص انتهت هذه المودة وهذه المحبة، اإلنسان قد يظهر أنه ي
ب إلى فالن، ويأنس بفالن، نفسه وجد أن هذه المحبة ليست هلل، وجد أن هناك سبب آخر يجعله يرغب في الذها

ويرتاح إلى فالن، ثم إذا حصل أدنى خلل بهذا السبب انتهت المحبة، المحبة الشرعية التي جاءت النصوص 
بترتيب الثواب عليها هي التي ال تزيد مع الصفاء، وال تنقص مع الجفاء، وأما المحبة المرتبة على أمر تزول 

انتقل منه  -جل وعال-كان السبب الذي تزول بزواله هو مما يرضي هللا  بزواله هذه ليست بشرعية، اللهم إال إذا



فإنه بدال  من أن يحب في هللا يبغض في هللا، والحب في هللا والبغض في هللا من أوثق  ،إلى ما يغضبه ويسخطه
 عرى اإليمان كما جاء بذلك الخبر.

 هريرة أبي عن يسار بن سعيد الحباب أبي عن معمر بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"قال: 
 المتحابون  أين :القيامة يوم يقول -تبارك وتعالى- هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه

وفيه " ((ظلي إال ظل ال يوم ظلي في أظلهم اليوم))" يعني من أجلي، من أجل جاللي وعظمتي "((؟لجاللي
، وجاء أيضا  إثبات ظل العرش، وبعضهم يقول: إن ظل العرش قيد، واألصل أن -جل وعال-إثبات الظل هلل 

دام ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة فال مانع  ، ومع ذلكم ما-جل وعال-الظل إنما يكون للعرش ال هلل 
للعرش من إثباته على ما يليق بجالل هللا وعظمته كسائر ما يتعلق به مما ثبتت به النصوص، ويكون له ظل، و 

لكن كيفيته هللا  ،ومعناه واضح ومفهوم ،ه، يعني يبقى كما هوور وال يمكن تص ،ظل، وفيه أمر ال يمكن تكييفه
 أعلم بها كسائر الصفات.

 أو الخدري  سعيد أبي عن عاصم بن حفص عن األنصاري  الرحمن عبد بن خبيب عن مالك عن وحدثني"قال: 
 قال: قال أنه" ي هريرة سيان، كالهما من الصحابةعن أب وأد شك، وسواء  كان عن أبي سعي "هريرة أبي عن

يخرج بذلك  (("عادل إمام :ظله إال ظل ال يوم ظله في هللا يظلهم سبعة)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس  يخرج من هذا، إنما المطلوب العدل،الحاكم الظالم، أو القاضي الجائر،  َأن َتْحُكُموْا }َواِ 

أو كان عدل في نفسه وأهله  ،فمن لزم العدل سواء  كان فيما ولي من أمور المسلمين [( سورة النساء95)]ِباْلَعْدِل{ 
 .وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا ))المقسطون على منابر من نور((وولده، 

ال يعرف له  ))شاب نشأ في عبادة هللا(( صبوة يعني ليست له ((هللا عبادة في نشأ وشاب ))إمام عادل،
ن لم يكن معصوما    .لكنه على الجادة من بداية عمره ،مخالفة، وا 

قلبه متعلق بالمسجد، يعني ما يخرج من المسجد إال ويحن إلى الرجوع إليه،  ((جدابالمس معلق قلبه ورجل))
به ذلك تجد قلبه لضرورة أو لمعاش أو ما أش فتجده في المسجد قبل الصالة وبعد الصالة، فإذا خرج لحاجة أو

يعني  عليه(( وتفرقا ذلك على اجتمعا هللا في تحابا ورجالن ،إليه يعود حتى منه خرج إذا)) في المسجد متعلق
يعني ليس عنده أحد، لم يطلع  ((خاليا   هللا ذكر ورجل)) جمعتهم المودة، وتفرقا عليه حتى يجتمعا مرة أخرى،

 دعته ورجل)) يعني بدون رياء وال سمعة وال نظر ألحد، ((عيناه ففاضت)) ،-جل وعال- عليه أحد غير هللا
-يعني امرأة ذات حسب شرف نسب، ومع ذلك هي في نفسها مغرية، كما حصل ليوسف  ((وجمال حسب ذات

نه من حتى أ ((فأخفاها بصدقة تصدق ورجل)) يعني لم يستجب لها، ((هللا أخاف إني))فقال: ، -عليه السالم
وهذه رواية األكثر، وجاء  ((يمينه تنفق ما شماله تعلم ال حتى)) مبالغته في اإلخفاء ال يعلم بعض أطرافه بها

ألصل أن اإلنفاق ا ))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله((وحكم عليها أهل العلم أنها مقلوبة:  ،رواية بالعكس
لعلم بالقلب هي ثابتة في صحيح مسلم، ومع ذلك يمكن توجيهها الرواية المقلوبة التي حكم عليها أهل اباليمين، و 

أن اإلنسان قد يحتاج إلى اإلنفاق بالشمال، ال سيما وأن مضمون الحديث إخفاء النفقة، فقد يأتي السائل من 
أن النبي  :جهة الشمال، ويكون عن يمينه من يطلع على اإلنفاق، فيعطيه بشماله، فالمعنى صحيح، األمر الثاني

يعني ليلة ثالثة، ))ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا  تأتي علي ثالثة(( قال:  -عليه الصالة والسالم-



من أمامه ومن خلفه وعن يمينه  ))وعندي منه دينار، إال دينار أرصده لدين، إال أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا((
 خفاء يحتاج إليه.وعن شماله، فاإلنفاق عن الشمال ال سيما مع اإلكثار أو مع اإل

صلى هللا عليه - هللا رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن وحدثني"قال: 
يبلغ ويخبر  -جل وعال-يعني هللا  ((فأحبه فالنا   أحببت قد :لجبريل قال العبد هللا أحب إذا)) :قال -وسلم

" ينتشر يحب فالن هللا إن" :السماء أهل في يناديبريل بعد ذلك ج ثم ((جبريل فيحبه)) جبريل بأنه يحب فالن،
فيحبونه، يحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في األرض، من أهل العلم من وضع  ذكره في السماء

حتى أنه يحبه من ال يعرفه، ويحبه من لم يصل إليه نفعه،  ومن أهل العمل ه القبول في األرض، من أهل العلمل
وضع له القبول، والعكس بالعكس، إذا أبغض هللا العبد نادى جبريل قال: إني  -جل وعال-ن هللا لماذا؟ أل

 .إلى آخر ما جاء في مسألة المحبة ...أبغض فالن فأبغضه
، ومن أعظم ذلك فعل الفرائض، فعل ما افترض -جل وعال-ويسارع إلى فعل ما يقربه إلى هللا  فيحرص اإلنسان

 لك يتقرب إلى هللا بالنوافل، وال يزال يتقرب إليه حتى يحبه.هللا عليه، ثم بعد ذ
 ؟نعم "وحدثني عن مالك"قال: 

 طالب:......
 إيه مفاعلة إيه.
 طالب:......

 لكن مثل هذا مبني على المفاعلة. ،على كل حال له أجره، الحب في هللا أوثق عرى اإليمان
مفاعلة تقتضي المخالطة والمخالطة تشتمل أحيانا  على ألن ال" دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 

ها ما يقتضي شيء مما يخدش ه المخالطة التي قد يحصل في أثنائما ينافي المودة والمحبة، فإذا ثبت مع هذ
ال على هذه المحبة فأمرهم أعظم من شخص بعيد عنك ما تسمع عنه إ اإذا ثبت ،مما يؤثر على المحبة ،النفس

 ك.مع عنه شيء يسوؤ كل خير، وال تس
 إدريس أبي عن" يعني سلمة بن دينار الزاهد المعروف "دينار بن حازم أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 

ذا ،الثنايا براق شاب فتى فإذا ،دمشق مسجد دخلت: قال أنه" عائذ هللا بن عبد هللا "الخوالني  "معه الناس وا 
يرضون بقوله  ،قوله عن وصدروا ي توجهوا إليه ليفصل بينهم،يعن "إليه أسندوا شيء في اختلفوا إذا" يعني حوله

؟ توفي توفي وهو شاب، يعني كم عمره لما توفي جبل بن معاذ "جبل بن معاذ هذا :فقيل عنه فسألت" وبحكمه
يعني  "هجرت الغد كان فلما ،جبل بن معاذ"فقيل: هذا  طاعون عمواس، يعني في الثالثيناتب سنة ثمان عشرة

 قضى حتى فانتظرته :قال ،يصلي ووجدته" يعني جاء قبلي إلى المسجد "بالتهجير سبقني قد تهفوجد" بكرت
أن السالم يكون مع المواجهة، ولذا يستحب أهل هذا األصل  "عليه فسلمت وجهه قبل من جئته ثم ،صالته

 بل فيه جهة القبلة.العلم أنك إذا سلمت على حتى المقبور أن السالم يكون من جهة الوجه، بينما الدعاء يستق
يعني يخبر، من أحب شخصا  في هللا  "في هللا ألحبك إني وهللا :قلت ثم"ثم جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، 

 فأخذ"قال: دام األمر كذلك  ثالثا ، وما "هللآ :فقلت" يستحلفه، يتثبت ؟"هللآ :فقال" لحديثيخبره، كما جاء في ا
ساقيه المنصوبتين، االحتباء معروف أنه نصب الرجلين والجلوس على التي تجمع بين ظهره و  "ردائي بحبوة



جبذني وجذبني بمعنى   "إليه فجبذني"..، يجمع بين الرجلين مع الظهر المقعدة، يأتون بالحبوة رداء يربط على
 توجب :-تبارك وتعالى- هللا قال)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت فإني ،أبشر :وقال" واحد

، ما تروح -جل وعال-يعني جلسة هلل  (("في والمتجالسين))" والجزاء من جنس العمل (("في للمتحابين محبتي
 ،في والمتزاورين "))والمتجالسين في،أو تبيع معه وتشتري، إنما هلل تزوره،  ،لفالن من أجل أن تكسب منه شيئا  

 .-جل وعال-يعني كل واحد يبذل النفع ألخيه هلل  "((فيِ  والمتباذلين
 يعني التوسط في األمور، "القصد" :يقول كان أنه عباس بن هللا عبد عن بلغه أنه مالك عن وحدثني"قال: 

وهذا الحديث يقوله  "النبوة من جزءا   وعشرين خمسة من جزء" كل هذا يقول: "السمت وحسن" التأني "والتؤدة"
وعلى كل حال له ما يشهد بن عباس من تلقاء نفسه، أن يقوله اابن عباس، لكنه مما ال يدرك بالرأي، ال يمكن 

 له في المرفوع عند الطبراني في الكبير.
فاألمة وسط بين األمم وأهل  [( سورة البقرة415)] }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة  َوَسط ا{هذه األمور القصد يعني التوسط، 

 ))القصد القصد تبلغوا(( د القصد، جاء اإلغراء بهوب، القصوالقصد مطل ،الحق وسط بين أهل اإلفراط والتفريط
التؤدة التأني في األمور، العجلة من الشيطان، والتأني ال شك أنه محمود في الشرع، والرفق ما دخل شيئا  إال 

 زانه، وال نزع من شيء إال شانه.
لطالب العلم أيضا  سمته  فالمطلوب التؤدة، وأيضا  حسن السمت، يكون للمسلم سمته الذي يميزه عن غيره، يكون 

الذي يميزه عن العامة، يكون لحامل القرآن، لطالب السنة، للعالم أيضا  ما يميزه عن غيره، وكل هذه من األمور 
ن الرؤيا : إالمطلوبة، وأما كونها جزء من خمسة وعشرين جزءا  من النبوة فتقسيمها هللا أعلم به، يعني إذا قيل

إذا قسمت  ،وأمكن تخريجها أن مدة النبوة ثالثة وعشرين سنة ،جزءا  من النبوة الصادقة جزء من ستة وأربعين
دة خرجت مدة الرؤيا جزء من م -عليه الصالة والسالم-دة الرؤيا للنبي و نصف السنة معلى ستة أشهر الذي ه

 .وهللا أعلمالنبوة بواحد على ستة وأربعين، 
 ين.وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  كتاب الرؤيا –الموطأ شرح: 
 على السالم في جاء ما باب -باب العمل في السالم  - النرد في جاء ما باب - الرؤيا في جاء ما باب

 باب جامع السالم. - والنصراني اليهودي
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 من الرحيم.بسم هللا الرح
 :أما بعدآله وصحبه أجمعين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى  ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا-فقال المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب الرؤيا: 
 : الرؤيا في جاء ما باب

صلى - هللا رسول أن لكما بن أنس عن األنصاري  طلحة أبيبن  هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني
 .((النبوة من جزءا   وأربعين ستة من جزء الصالح الرجل من الحسنة الرؤيا)) :قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا - هللا رسول عن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 .ذلك بمثل -عليه وسلم
 أبي عن أبيه عنبن مالك  صعصعة بن زفر عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 .-رضي هللا عنه- هريرة

 ؟كعند ؟وين ابن مالك
 طالب: عندي بن مالك.

 صعصعة عن أبيه.
 طالب: صعصعة بن مالك عن أبيه.

 والسند األول: إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
 طالب: صحيح.

 ؟هاه
 ندك؟أما صعصعة بن مالك ع

 عندي صعصعة بن مالك.طالب: 
 ؟موجود عندكم
 طالب:......



 عن أبيه بدون مالك، نعم.
 صالة من انصرف إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  عن أبيه
 ((.الصالحة لرؤياا إال النبوة من بعدي يبقى ليس)) :ويقول ؟((رؤيا الليلة منكم أحد رأى هل)) :يقول الغداة

 لن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
 الرجل يراها الصالحة الرؤيا)) :قال؟ هللا رسول يا المبشرات وما :فقالوا ((المبشرات إال النبوة من بعدي يبقى

 ((.النبوة من جزءا   وأربعين ستة من جزء له ترى  أو الصالح
 ربعي بن قتادة أبا سمعت :قال أنه الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 فإذا ،الشيطان من والحلم ،هللا من الصالحة الرؤيا)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: يقول
 إن تضره لن فإنها ،شرها من باهلل وليتعوذ ،استيقظ إذا مرات ثالث يساره عن فلينفث يكرهه الشيء أحدكم رأى
 كنت فما الحديث هذا سمعت فلما ،الجبل من علي أثقل هي الرؤيا ألرى  كنت إن" :سلمة أبو قال ((هللا شاء

 ".أباليها
ْنَيا: اآلية هذه في يقول كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني  }َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحياِة الدُّ

 ".له ترى  أو الصالح الرجل يراها الصالحة الرؤيا هي" :قال [( سورة يونس61)] َوِفي اآلِخَرِة{
 ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعد
 :في كتاب الجامع -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 :الرؤيا في جاء ما باب
وبعض النسخ فيها كتاب الرؤيا، وفيها عدة كتب كل كتاب مستقل عن كتاب الجامع، ومع ذلك إذا نظرت في 

باب ما جاء في النرد، هل  :األبواب ما تجد هناك رابط، يعني مثال  كتاب الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا، بعدها
وباب ما جاء في النرد،  ،ل: باب ما جاء في الرؤيايصلح ما جاء في النرد تحت الترجمة كتاب الرؤيا؟ أو نقو 

وكالهما داخل في كتاب الجامع الذي تقدم، وغير ذلك، باب العمل في السالم، ليست تراجم كبرى، إنما جميع 
 هذه التراجم تحت الترجمة السابقة كتاب الجامع.

إن كانت بالعين المجردة صار مصدر رأى، يفرقون بين المصادر الثالثة من الفعل الواحد رأى، ف :الرؤيا
ن كان في المسائل العلمية والعقلية  ن كان في المنام فالمصدر رؤيا كما هنا، وا  المصدر رؤية، رأى رؤية، وا 

ورأى رأيا ، التفريق في المصادر من أجل التفريق في  ،ورأى رؤية ،قيل: رأيا ، رأى رأيا ، فعل واحد، رأى رؤيا
 قيقة الرؤية، وحقيقة الرؤية غير حقيقة الرأي، فيفرقون بالمصادر.الحقائق، حقيقة الرؤيا غير ح

وهي فيها شيء من الرؤية باعتبار أنه يرى أشياء إال أنها ليست برؤية  ،والرؤيا هي ما يراه النائم أثناء نومه
المنام فقد في  -عليه الصالة والسالم-تامة، إنما يعتريها ما يعتري النقص الالحق بسبب النوم، من رأى النبي 

عليه الصالة -رآه؛ ألن الشيطان ال يتمثل به، لكن اإلشكال في النقص الذي يعتري الرائي، يعني لو رأى النبي 
لكن ما يحدث أثناء هذه الرؤيا إن كان هناك ما يؤيده من  ،-عليه الصالة والسالم-نقول: رأى النبي  -والسالم

ن كان هناك ما يعارضه أيض ا  فال إشكال؛ ألن الرؤى ال يترتب عليها أحكام شرعية، وال الشرع فال إشكال، وا 



إذا كانت الرؤيا ال موافق لها من الشرع وال معارض فكذلك، إن كانت في أمور عادية  ،يغير بها أحكام شرعية
ن كانت في أمور شرعية فال؛ ألن كثيرا  ممن التبس عليه األمر يعمل بمقتضى الرؤى  فيقول:  ،فاألمر سهل، وا 

أو أهل البلد الفالني  ،وقال: صم هذا اليوم، أو قل للجماعة الفالنية -عليه الصالة والسالم-ت النبي رأي
وفي  ،يصومون هذا اليوم، نقول: ال، ال يصومون، طيب الرسول ال يتمثل به الشيطان، اإلشكال فيك أنت

بها أحكام يعارض بها  ، يسترسل بعضهم ويثبت-عليه الصالة والسالم-ضبطك، ليس اإلشكال في الرسول 
يقول له: الحديث الفالني أو يسأل الرسول عن  -عليه الصالة والسالم-نصوص، فمنهم من يرى الرسول 

-عليه الصالة والسالم-صحيح أو ضعيف، كل هذه ال تثبت بالرؤى، الدين كمل بوفاته  :الحديث الفالني فيقول
إنما الشك في أهلية الرائي؛ ألن األصل أنه  -ة والسالمعليه الصال-والسبب في ذلك ال الشك في رؤية النبي  ،

ويعارضون  ،نائم، والنائم ال يعقل تصرفاته، تجدون بعض من فيهم شوب من التصوف يسترسلون في هذا الباب
أحكام، ويبنون أحكام جديدة بمجرد رؤى، ويصححون أحاديث حتى تجاوز بعضهم مسألة الرؤيا، حتى زعم أنه 

وعن أحاديث فيجيبه، ويقول: إن الشيطان ال  ،ويسأله عن أحكام ،في اليقظة -ه الصالة والسالمعلي-يرى النبي 
، نقول: هذا الكالم صحيح، لكن اإلشكال فيك أنت، هل ضبطت هذه -عليه الصالة والسالم-يتمثل بالنبي 

ثرها، تفلت منه كثير منها؛ بدليل أن اإلنسان يرى رؤيا طويلة، ثم إذا أراد أن يعيدها ضاع تفلت منه أك ؟الرؤيا
ألنه ليس في حالة ضبط تامة، والكالم الصحيح عموما  سواء  كان من الحديث أو غيره يحتاج إلى الضبط التام، 
وهذا شرط من شروط صحة الخبر، فالنائم ليس من أهل هذا الوصف، والخلل يتطرق إلى محتوى ومفاد هذه 

 الرؤيا بسبب اختالل الضبط.
ويسجد إليها بناء  على رؤيا، وال هي من رؤيا النبي  ،ويتقرب إليها ،ويتمسح بها ،من دون هللا أماكن عبدت في
عليه الصالة -، يرى شخص من األشخاص يقول: إن المكان الفالني بات به النبي -عليه الصالة والسالم-

تأخرة في التاسع والعاشر، ، أو ما أشبه ذلك، في قرون م-عليه الصالة والسالم-أو ولد فيه النبي  ،-والسالم
 وهللا المستعان.
 طالب:......

 ال بد في الصورة التي نقلت إلينا بالنقل الصحيح.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

بأوصافه التي نقلت إليه، ثبت بالنقل الصحيح الشيطان ال  -عليه الصالة والسالم-إيه هو إذا تحقق أنه النبي 
عتمدون نقد المتون، يقول: جاءنا مدرس كان وزنه ثقيل جدا ، ودخل الفصل وقال: يتمثل به، بعض الناس اللي ي

ودار بي، قال: هذه رؤيا باطلة، هذا  ،فحملني على كتفه -عليه الصالة والسالم-أنا البارحة رأيت النبي 
 ، يا هللا سيارة تشيلك...الرسول



كام سواء  كانت إثبات أو إلغاء، قد يقول قائل: واإلشكال إذا أدخلت األح ،أقول: يسترسلون في مثل هذا الباب
اكتسبت الشرعية من إقراره  ،-عليه الصالة والسالم-لكنها مقرة من النبي  ألذان إنما ثبت برؤيا، نقول: نعم رؤياا
 .-عليه الصالة والسالم-

 أن مالك نب أنس عن األنصاري  طلحة أبيبن  هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني" :-رحمه هللا-قال 
 :وبعضها ))الصادقة((بعض الروايات:  (("الحسنة الرؤيا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

لكن الرجل ليس بصالح، وقد يكون الرجل صالحا ،  قد تكون الرؤيا حسنة ((الصالح الرجل من)) (())الصالحة
 والرؤيا ليست بحسنة.

 جزءا   وأربعين))جزءا  من ستة حة حسنة من رجل صالح فإنها تكون إذا توافر فيها األمران إذا كانت صادقة صال
والرؤيا منها مدتها ستة أشهر يعني  الة ثالث وعشرون سنة،هذه النسبة ألن مدة الرسوتخريج  ((النبوة من

نصف سنة، الثالث والعشرون سنة فيها ست وأربعون جزء من النصف الذي هو ستة أشهر، يعني لو قسمت 
من  ءعلى ستة أشهر ظهر عندك العدد ستة وأربعين جزء، إذ أن الستة األشهر عبارة عن جز  ثالث وعشرين

ابن عباس أنه  كن ما جاء في الجزئية السابقة أنستة وأربعين جزءا  من مدة النبوة؛ ألنها ثالث وعشرين سنة، ل
 ذه استخراج وجهها صعب.التؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا  من النبوة" هو كان يقول: "القصد 

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 . "ذلك بمثل
 هريرة أبي عن أبيه عن صعصعة بن زفر عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 
 يقول -صالة الصبح، صالة الفجر- الغداة صالة من انصرف ذاإ كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن

ألنه مؤيد بالوحي، ولن يخطئ في تعبيرها، ولذا ال يعرف  نعم "؟((رؤيا الليلة منكم أحد رأى هل)) ألصحابه:
رضي هللا -عن أحد من أصحابه ال من أبي بكر وال من عمر أنه كان يقول ذلك، فهذا خاص به، وأبو بكر 

: -عليه الصالة والسالم-، فقال له النبي -عليه الصالة والسالم-ر بين يدي النبي أفضل األمة عب   -تعالى عنه
المؤيد بالوحي يطلب مثل هذه  -عليه الصالة والسالم-ليس بمؤيد بالوحي، بينما الرسول  ))أخطأت وأصبت((

وأنها جزء  على ما تقدم ((الصالحة الرؤيا إال النبوة من بعدي يبقى ليس)) : هل يبقى، أوويقول الرؤى ويعبرها،
 من ستة وأربعين جزءا  من النبوة.

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
 يراها الصالحة الرؤيا)) :قال؟ هللا رسول يا المبشرات وما :فقالوا ((المبشرات إال النبوة من بعدي يبقى لن))

أو رئيت له هذه مبشرة، لكنه ال يتكل عليها ويعتمد عليها،  ،سواء  كان رآها بنفسه (("له ترى  أو الصالح الرجل
لكن مع ذلك يبقى بين الخوف والرجاء، مع  ،وال يخالف فيها نص، وال يضمن السعادة بسببها، نعم هي مبشرة

 .اتوجود هذه المبشر 
 ؟طالب: كل الناس
 كل الناس إيه.

 لب:......طا



ال، ال ما نقول هذا، الرؤيا الجارية على مقتضى الشرع هذه ما فيها إشكال، وقد يضبط نصف الرؤيا، ربع 
ال سيما إذا كانت قصيرة ومحددة بجملة، بعضهم يأتيه أحد في النوم ويلقي  ،الرؤيا، بعضهم يضبط الرؤيا كاملة

، كل يضبطها حتى ضعيف يضبط مثل ...ا ألنهاإليه جملة يعني سيحدث كذا، ثم يحدث بالفعل، هذه ضبطه
 ؟الشيء اليسير، لكن إذا كان طويل ما ينضبط، ومع ذلك األصل في النائم أنه عديم الضبط، نعم

 طالب:......
 إي نعم.

 طالب:......
هر أبدا ، وجميع ما ذكر عن ابن سيرين وهو أش ف هذه األمة من جعل التعبير مهنةال، ال أبدا ، وال عرف في سل

 ويأخذ عليها أجرا . ،من في الباب جميع ما ذكر عنه ما يعادل تعبير يوم لبعض الناس ممن يتخذها مهنة
يعني على ما  ((النبوة من جزءا   وأربعين ستة من جزء له ترى  أو الصالح الرجل يراها الصالحة الرؤيا)) قال:

 : -رحمه هللا-ثم قال بعد هذا تقدم، 
يعني – قتادة أبا سمعت :قال أنه الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سعيد نب يحيى عن مالك عن حدثني"

 "((هللا من الصالحة الرؤيا)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: يقول -ربعي بن الحارث
يعني واحد األحالم األضغاث، هذه من  ((الشيطان من والحلم)) ،-جل وعال-الصالحة الصادقة من هللا 

فال يسعى في تعبيره،  ((يكرهه الشيء أحدكم رأى فإذا)) تالعب ببني آدم، يتالعب بهم في النوم،ي ،الشيطان
نما ينفث عن يساره ثالث مرات، والرؤيا  عن فلينفث))إن أولت وقعت،  كما جاء في الخبر على رجل طائر وا 

فإنها لن تضره إذا فعل  ((هللا شاء إن تضره لن فإنها ،شرها من باهلل وليتعوذ ،استيقظ إذا مرات ثالث يساره
 .ذلك انتهى أثرها

وعلى هذا لو أن إنسانا  ممن يتصدى للتعبير ثم جاءه من رأى رؤيا ليست بصالحة، هي في ظاهرها، بعض 
ظاهره صالح، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى المؤول أو العابر تبين أنها ليست بصالحة، والرؤيا  ئا  الناس يرى شي

ومنها ما يتعلق بالظرف  ،ومنها ما يتعلق بالمرئي ،منها ما يتعلق بالرائي :وتعبيرها كثيرة المؤثرات على تأويلها
كلها على العابر أن يستحضرها، وبعد  ،، المقصود أن المتعلقات كثيرة...الذي يعيشه، ومنها ما يتعلق

ألونهم عن أشياء االسترسال الذي حصل من بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجد اآلن الناس يمتحنونهم فيس
هذا إشكال كبير؛ ألن تعبير الرؤيا له نهم في رؤى ما وقعت ويعبرونها، و يكذبون فيها ما حصلت، يختبرو 

يعبر لآلخر، يعني مثلما ذكر عن ابن سيرين أنه جاءه رجل قال:  وقد يعبر لشخص ما ال ،ظروفه، وله أحواله
، وجاءه آخر قال: رأيت أني أذن نفس الوقت، قال: سوف هذه السنة -إن شاء هللا-قال: تحج  ،رأيت أني أذن

تقطع يدك، فرق كبير بين من يحج ومن تقطع يده، وذلكم إال ألن األحوال التي احتفت باألول غير األحوال 
التي احتفت بالثاني، فالمؤلفات التي ألفت في التعبير ما تالحظ هذه األمور، من رأى كذا سوف يحصل كذا، 

 ينتبه لهذه المؤثرات، يعني هناك أمور دقيقة جدا . نعليه أبينما العابر 
شخص يقول: رأيت خيطا  انسل من شماغي، قال: شماغك اللي عليك اآلن؟ قال: نعم، قال: بيتصل عليك واحد 
من المسئولين الكبار، أمير، من أين أخذ هذا؟ قال: ألن الشماغ ملكي، وبالفعل يعني ما مضى إال وقت يسير 



هنة ذلك االسترسال واتخاذ التعبير م يه، يعني هذه وقعت، فهناك أمور ينبغي مالحظتها للعابر، ومعويتصل عل
ليس من عادة السلف، يعني مهنة يكتسب من روائها، ومثلها الرقية، يعني هذه لها أصول شرعية، الرقية لها 

ن نصب نفسه لهذا األمر، أصل شرعي، التعبير له أصل شرعي، لكن مع ذلك ال يوجد في سلف هذه األمة م
 ؟نعم

 طالب:......
عليه الصالة -، وحصلت للنبي -إن شاء هللا-حصلت لبعض الصحابة وبعض التابعين، هذه ما فيها إشكال 

في  -جل وعال-في الرؤيا، يعني من باب أولى، لكن حديث ما جاء أن هللا  -جل وعال-رؤية الرب  -والسالم
نه الرب يقال له: ال؛ ألن الذي : إيأتي بصورة غير صورته، ثم بعد ذلك إذا قال يوم القيامة أنه يأتي بصورته أو

عليه -وعن رسوله  ،على ما جاء عنه -جل وعال-ال عنده من النصوص الذي يثبت بها الصفات هلل  :يقول
ل أن يعني يحتاج إلى تحرير، واألص ،ثم يأتي على الصفة التي يعرفونها، فهذا محل نظر، -الصالة والسالم

 كذا، وأيضا  بالدربة.خبرة، وعنده من الفطنة، وعنده الشخص يكون مؤهل عنده من ال
 طالب:......
 ما أدري وهللا.
 طالب:......

والطير تأكل منه، يستدل به  ،على كل حال عبر لهم ووقع كما قال، لكن كون الهالك يحمل الخبز على رأسه
؟ لكن يحمله لكذا ؟الخبز هذا ويش المانع أنه يحمله للتصدق بهعلى أنه يصلب، قد يقول قائل: إن الذي يحمل 

 ؟، نعم-عليه السالم-لوحي يوسف مؤيد با
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ؟ال، ال مثل األحكام على األحاديث وغيرها، نعم

 طالب:...... 
 ؟تؤول، نعم ؟إيه إذا كان ظاهرها وهو صالح فتؤول ويش المانع

 طالب:......
 إيش؟ من

 طالب:......
، فتوى في األحكام الشرعية ال شك أنه أمره -جل وعال-لكن هو فتوى من جهة، لكنه ال يضيف هذا إلى هللا 

 خطير؛ ألنه يقول: إن هذا حكم هللا في هذه المسألة، إذا كان بغير علم فهو كذب بال شك.
 طالب:......

ال  هوال شك أن ،هذا الفن فن خفي غامض "أولت وقعتإذا  "الرؤيا على رجل طائر :يعني كما جاء في الخبر
يصلح له جميع الناس، إنما يصلح له فئة معينة عندهم شيء من الفطنة والنباهة، وأيضا  شيء من الخبرة 



يوفق لمثل هذه األمور،  ،والدربة، وأيضا  فيه شيء من التوفيق اإللهي، بعض الناس عرف بالعلم والفضل وكذا
 الخبرة والدربة حتى من غير أصحاب االستقامة، يعبرون عادي يعني.وبعضهم اكتسبها ب

 لن فإنها ،شرها من باهلل وليتعوذ ،استيقظ إذا مرات ثالث يساره عن فلينفث يكرهه الشيء أحدكم رأى فإذا))"
بة ألن ظاهرها ضار بالنس "الجبل من علي أثقل هي الرؤيا ألرى  كنت إن" :سلمة أبو قال ((هللا شاء إن تضره

يعني يفعل ما وجه إليه من كونه ينفث عن يساره ويستعيذ  "أباليها كنت فما الحديث هذا سمعت فلما" له، يقول:
 باهلل من شرها.

}َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحياِة  :اآلية هذه في يقول كان أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"قال: 
ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة{ تقدم أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولم  "الصالحة الرؤيا هي" :قال [( سورة يونس61)] الدُّ

يراها  "له ترى  أو الرجل يراها "هي الرؤيا الصالحةيراها الرجل، قال:  الحةيبق من المبشرات سوى الرؤيا الص
 .بنفسه أو ترى له

 سم.
 أحسن هللا إليك. 

 :النرد في جاء ما باب
صلى - هللا رسول أن األشعري  موسى أبي عن هند أبي بن سعيد عن ميسرة بن وسىم عن مالك عن حدثني

 .((ورسوله هللا عصى فقد بالنرد لعب من)) :قال -هللا عليه وسلم
 أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني
 ،داري  من ألخرجنكم تخرجوها لم لئن إليهم فأرسلت ،نرد وعندهم فيها سكانا   كانوا دارها في بيت أهل أن بلغها

 .عليهم ذلك وأنكرت
 .وكسرها ضربه بالنرد يلعب أهله من أحدا   وجد إذا كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن حدثنيو 

 وبغيرها بها اللعب رهيك وسمعته ،وكرهها ،الشطرنج في خير ال :يقول -رحمه هللا-مالكا   وسمعت :يحيى قال
اَلُل{: اآلية هذه ويتلو ،الباطل من  .[( سورة يونس42)] }َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِِ ِإالَّ الضَّ

النرد والشطرنج يقاس عليهما أيضا  األلعاب المحدثة مثل الورقة اللي يلعبون بها الشباب وغيرهم، ومثل أيضا  
من الميسر، إذا وضع جعل ألحد الطرفين هذا أمر مفروغ منه؛ اللعب بالكرة، كلها إذا اشتملت على جعل فهي 

مما يعين على الجهاد، وقيس عليه كما قال شيخ اإلسالم وابن القيم قاسوا  نه ال سبق إال في المنصوص عليهأل
 عليه العلم، وجعلوا مسائل العلم يسوغ فيها السبق، أما ما عدا ذلك من األبواب فكله داخل في الميسر.

والبالوت، أمور يعني ما تخفى على  لنردشير، ومثلها الشطرنج والورق : لعبة وجدها الفرس، وقد يقولون: اوالنرد
الشباب، هذه فيها الصد عن ذكر هللا، وفيها اللهو، وفيها أيضا  اللغو، وفيها أيضا  إحداث الضغائن واإلحن بين 

 لل التي من أجلها حرم الخمر يعني الالعبين، وفيها الكالم البذيء كما يشاهد من أربابها، فالع
ذا كانت بجعل فاألمر مفروغ منه التحريم محل اتفاق ذا كانت بدون جعل فقد قال جمع من أهل  ،موجودة، وا  وا 

ن ما جاء من النصوص غاية ما فيه الكراهة الشديدة، وال يصل إلى حد التحريم إال إذا كان من ضروب : إالعلم
 الميسر.



هة أخرى أنها من أعمال الفرس، ويكون في هذا التشبه بهم، فتحرم من هذه الحيثية؛ منهم من يحرمها من ج
 ألنها ليست من أعمال المسلمين.

 ويقول في الكتاب:
صلى - هللا رسول أن األشعري  موسى أبي عن هند أبي بن سعيد عن ميسرة بن موسى عن مالك عن حدثني"

والخبر مطلق، والمطلق ليس فيه ذكر للجعل  "((ورسوله هللا عصى فقد بالنرد لعب من)) :قال -هللا عليه وسلم
هللا  ، عصىوال عدمه، يعني الجعل مسكوت عنه، فدل على أن ما فيه جعل وما ال جعل فيه يدخل في المعصية

 ورسوله، ال شك أن هذه المعصية متفاوتة، منها المعصية الكبيرة، ومنها ما دونها.
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني"قال: 
 من ألخرجنكم تخرجوها لم لئن إليهم فأرسلت ،نرد وعندهمعندها  سكانا   كانوا دارها في بيت أهل أن بلغها أنه
كن من المالك مالك الدار أو مالك المحل إنما يمكن الساكن سواء  كان أجيرا  أو مم "عليهم ذلك وأنكرت ،داري 

 -جل وعال-المنفعة بدون أجرة، المالك يملك الرقبة، فإذا كان مما يستعان به هذا المحل على ما يرضي هللا 
ذا كان مما يستعان به على معصية هللا  مع علم المالك بذلك فهو شريك، وعلى  -جل وعال-فالمالك شريك، وا 

هللا، أو استعمال ما حرم هللا ال شك أن هذه  هذا تأجير المحالت على من يزاول فيها المعصية ببيع ما حرم
جارة مثل هذا الذي يستغل هذه األماكن بما حرم هللا  ،مشاركة من المالك ال تجوز محرمة،  -جل وعال-وا 

ن كان االحتياط في زماننا فيه شيء من الوعورة، وفيه شيء  واألجرة حرام، وعلى هذا يحتاط أهل المحالت، وا 
الشقق المفروشة بعض اإلخوان تحرى، وال وضع دشوش، وال كذا، وراقب مراقبة شديدة، من الصعوبة، يعني أهل 

وما وجد من يستأجر، هذا إشكال، وبعض الشقق التي تؤجر على من يريد سكناها بالسنة يشترط صاحب البيت 
كونه يؤجر  على المستأجر أنه ال يزاول فيها محرم، ال يضع فيها دش، وال أي محرم من المحرمات، فضال  عن

من يزاول ربا، أو أعظم من ذلك من يزاول الشرك، كل هذا حرام ال يجوز؛ ألن هذا إقرار ومشاركة وتعاون على 
جل -اإلثم والعدوان، هذا إذا كان الظاهر من المستأجر أنه يستعمل هذا المستأجر والمحل فيما فيه سخط هللا 

ذا كان ظاهره السالمة من ذلك تبرأ الذمة ال بد أن يشترط عليه، فإذا أخل بالشرط يب ،-وعال طل العقد، وا 
فإنه لصاحب الملك  -جل وعال-اطلع على شيء مما فيه معصية هلل  إن ولو لم يشترط عليه، لكن ،بتأجيره

 .-رضي هللا عنه-إخراجه كما فعلت عائشة 
 طالب:......

 .إذا استخفى بمعصيته ولم يدر، ولم يطلع عليه هذا سر بينه وبين ربه
 طالب:......

 الجعل حرام باالتفاق، ما يصير.
 طالب:......

 األمور التي تعين على الجهاد.في ولو كان؛ ألن ما فيه إال سبق 
 طالب:......

 في إيش؟



 طالب:......
 إيه ما في غيرها.

 طالب:......
م العلم، كل ها يعني من طرد العلة قال: كل ما يعين على الجهاد يدخل في الباب، حتى ألحق شيخ اإلسال

ال ما لها أصل، ما لها أصل إال اإللحاق بالجهاد، قالوا:  ،المسابقات العلمية التي تشوف كلها من باب اإللحاق وا 
 العلم نوع من الجهاد.

 بجامع ماذا يا شيخ على النرد؟ اطالب: قياس الورق أو أضرابه
 العلة مشابهة الفرس ما في مشابهة. :اللهو، لكن من قال

 أو االعتماد على الحظ مثال ، األلعاب المعتمدة على الحظ، كون النرد من ذلك.طالب: 
 لكن ممكن األلعاب هذه يصير فيها جعل.

العلة من خرج العلة في النرد أو النردشير على أنها مما يفعل يعني فيما تشتمل على نوع  كون أنطالب: ال، 
 من الحظ.

 ل ما أدى إلى هذا.وغيرها من األلعاب كذلك، العلة متعدية لك
 .....طالب: من ضعف حديث

 ؟اآلجري له مصنف في أحاديث النرد والشطرنج وجمعها بطرقها، نعم
 طالب:......

 ال، ال ما لها أصل.
 طالب:......

 ال، ال ما تقاس عليه.
 طالب:......

 بقية األلعاب إذا اشتركت معه في العلة أخذت حكمه.
 طالب: كون النرد منصوص عليه.

 ؟سنا بحاجة إليه، نعمبالقياس يقول به، وعلى كل حال ل منصوص عليه لكن غيره باإللحاق، كل من يقول إيه
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 في غير ما نص عليه في السبق؟

 طالب:......
 ما ينفع، ال ما يصلح.



يهم: لئن لم تخرجوها ألخرجنكم من بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا  فيها وعندهم نرد فأرسلت إل"قال: 
وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان له محل يؤجره على من يستعمله في معصية هللا  داري، وأنكرت ذلك عليهم"

 في ذلك. -جل وعال-أن يتقي هللا 
 طالب:......
 ويش فيها؟

 طالب:......
 ؟ويش دخله بالنرد
 طالب:...... 

ات على تربية األطفال، وهذه موجودة عند سلف هذه األمة، لكن العرائس أصل العرائس إنما تتخذ لتمرين البن
الصور المجسمة المجمع على  آلن بدقة هذا ال يجوز، هذهغير العرائس، يعني الشيء الموجود المصور ا

ن وجدت لهؤالء األطفال، لكن هذه حقيقة الصورة المجسمة المجمع على تحريمها، أما ما  تحريمها، يعني وا 
 ،عن وساد كبير في رأسه وساد صغير :به النصوص فكما قال أهل العلم بالنسبة للعب البنات عبارة قالواجاءت 

وفي رأسه وساد  ،تمرن عليه البنات ال فيه وجه، وال فيه شيء، وال، ما في قدر زائد على هذا، هذا الوساد الكبير
ثم بعد ذلك جاءوا بها  ،ويرا  دقيقا  بديعا  صغير، كأنها بنت، وزادوا بالمضاهاة اآلن، جاءوا بها مصورة تص

ذا  ،تتصرف تصرف العقالء ذا أضجعت أغمضت عينيها، وا  بمعنى أنها لو ضرب لها على شيء رقصت، وا 
حرمة، ، هذه كلها م-جل وعال-أجلست صفقت، المقصود أن مثل هذه التصرفات فيها المضاهاة لخلق هللا 

يأتون به، وأصحاب الحسبة عندهم أخبار سيئة من هذا النوع، يندى لها  ر مما كانواوجاءوا اآلن عاد بأحجام أكب
 الجبين يعني، والذي يريد أن يتأكد يسألهم.

 ضربه بالنرد يلعب أهله من أحدا   وجد إذا كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن حدثني"و قال: 
شيء من العبث مع األطفال أدبوهم عليه إال شيء  كانوا الناس إلى وقت قريب على هذا، إذا لقوا أدنى "وكسرها

 ما يدخل في أي نص من النصوص التي تمنع مثل هذه األمور.
 ومعروف أن الكراهة عنده األصل فيها التحريم، "وكرهها الشطرنج في خير ال :يقولمالكا   وسمعت :يحيى قال"

اَلُل{}: اآلية هذه ويتلو ،الباطل من وبغيرها بها اللعب يكره وسمعته  .[( سورة يونس50)] َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِِ ِإالَّ الضَّ
ن تعدى ذلك فهو الضالل،  ،ألنها ال تخلو إما أن تكون حق والحق له حقيقة وله حد، وله ما يميزه في الشرع وا 

ألرض بالعود، وعثمان نكت ا -عليه الصالة والسالم-نعم العبث اليسير يعني جاء به بعض النصوص، النبي 
وغيره، المقصود أن الشيء اليسير الذي ال تترتب عليه اآلثار المذكورة في علة تحريم الخمر، هذا  عبث بالخاتم

أمره يسير، يبقى أن هناك من األلعاب ما هو أعظم من الخمر في أثره المتعدي، والخمر ما في شك أنه يغيب 
ْيَطاُن{العقل، وله آثار سيئة ومحرم باإلجماع، لكن العلل التي ذكرت  هذه  [( سورة المائدة74)] }ِإنََّما ُيِريُد الشَّ

 موجودة في كثير من األلعاب.

 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لسالمكتاب ا –الموطأ شرح: 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 : -رحمه هللا-قال المؤلف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب السالم 

 باب: العمل في السالم:
 ،الماشي على لراكبا يسلم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أسلم بن زيد عن مالك عن حدثني
ذا  ((.عنهم أجزأ واحد القوم من سلم وا 

 بن هللا عبد عند جالسا   كنت" :قال أنه عطاء بن عمرو بن محمد عن كيسان بن وهب عن مالك عن وحدثني
، أيضا   ذلك مع شيئا   زاد ثم ،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم :فقال ،اليمن أهل من رجل عليه فدخل عباس
 :قال ،إياه فعرفوه ،يغشاك الذي اليماني هذا :قالوا ؟هذا من :-بصره ذهب قد يومئذٍ  وهو- سعبا ابن قال
 ".البركة إلى انتهى السالم إن :عباس ابن فقال
 ".ذلك أحب فال الشابة وأما ،ذلك أكره فال المتجالةعلى  أما :فقال ؟المرأة على يسلم هل مالك سئل :يحيى قال

 : -رحمه هللا-يقول 
 لسالم كتاب ا
 مثل سابقه، األصل أال تذكر هذه الترجمة فهي داخلة في ضمن الترجمة الكبرى لكتاب الجامع.وهذا 

 باب: العمل في السالم:
السالم المراد به التحية، تحية المسلمين السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وهي تحية أهل  العمل في السالم

إذا رد بعضهم  ،ردها واجب على القول الصحيح، لكنه واجب كفائيو  ،الجنة، السالم سنة بإجماع أهل العلم
ْيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها يكفي عن الجميع، وال بد أن يكون الرد بالمثل أو أفضل ال ينقص عنه،  َذا ُحيِِ }َواِ 

وَها{   وبركاته، يرد عليه بمثلها وال مزيد على السالم عليكم ورحمة هللا :فإذا قال المسلم [( سورة النساء50)]َأْو ُردُّ
ذلك، فإن اكتفى بمرحبا  رد على من سلم عليه فقد جاء في الحديث الصحيح أن أم هانئ قالت: السالم عليك يا 

رضي هللا -وكذلك سلمت فاطمة  ))مرحبا  بأم هانئ((قالوا: أم هانئ، فقال:  ))من هذه؟((رسول هللا، قال: 
فقال: مرحبا  بابنتي، فذهب بعض العلماء إلى أن كلمة مرحبا  تجزئ في  -لصالة والسالمعليه ا-عليه  -اعنه

وكونه ال يذكر في بعض  ،الرد، ومنهم من قال: إنها قدر زائد على الرد الواجب، وأنه محفوو بنصوص كثيرة
ما ، في بعض سال :قالوا -عليه السالم-النصوص ال يعني أنه غير مطلوب، المالئكة سلموا على إبراهيم 



سلم عليه  -عليه الصالة والسالم-نه ما رد السالم؟ النبي : إالمواضع قال: سالم، وفي بعضها ما قال، هل نقول
أو  ،ن الترك لبيان الجواز: إوفي بعض المواضع ما نقل، هل نقول ،ونقل في نصوص كثيرة ،بعض أصحابه

 فإذا ثبت فال يلزم أن ينقل في جميع الصور.يثبت بما يلزم به المكلف من نص صحيح،  : إن الحكمنقول
 الراكب يسلم)) :قال" هذا مرسل "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أسلم بن زيد عن مالك عن"هنا يقول: 

 الراكب يسلم)) ،))الماشي على الجالس، والصغير على الكبير((في بعض الروايات:  وجاء (("الماشي على
ل واألفضل، لكن لو أن الراكب ما سلم، أو الصغير ما سلم على الكبير، أو هذا هو األص ((الماشي على

 ؟خيرهما الذي يبدأ بالسالم :ن الطرف الثاني ما عليه شيء، أو نقول: إالماشي ما سلم على الجالس، هل نقول
ر من األحوال يعني تقابل كبير مع صغير ما بادر الصغير بادر الكبير، نعم خيرهما الذي يبدأ بالسالم، وفي كثي

تجد بعض الناس يمر وفيه عامل جالس ما يسلم عليه؛ ألن نظرة عموم الناس إلى العمال نظرة دون، وال شك 
أن هذا ضرب من الكبر نسأل هللا العافية، فتجد العامل يبادر بالسالم وهو جالس، ثم يلومه، يقول: شف ها 

دأ بالسالم، فأنت أولى خيرهما الذي يب ،بادرالمسكين، المسكين أنت الذي حرمت نفسك من السالم، هذا 
 .بالخيرية

السالم في بالد المسلمين األصل في الناس أنهم مسلمون يسلم عليهم، ولو كانوا عصاة، لكن أثناء المعصية هل 
أو يزاول معصية من المعاصي المسألة مسألة  ،الالئق السالم أو ترك السالم؟ يعني مررت بشخص يدخن مثال  

لصلة، يعني جالس والناس يصلون، يعني صعب على النفس أنك تبادره بالسالم وهو تارك ألمر واجب الهجر وا
لكن إذا كانت الصلة تدعوه إلى أن يستجيب، فإذا قلت: السالم عليكم، الناس يصلون، هذا  ،من أوجب الواجبات

تجابة، وكل منهما أعني الهجر هو األصل، والهجر أيضا  عالج، لكن الهجر في مثل هذه الصورة يبعد معه االس
الرد، يعني أنت إذا  لم عليك شخص ال بد منا سوالصلة عالج يفعل األصلح، هذا بالنسبة للبدء بالسالم، لكن إذ

حسب ما يغلب على على وال تدري هل هذا مسلم أو غير مسلم  ،كنت في بلد خليط فيه مسلمون وغير مسلمين
ال فال، لكن إذا سلم وأنت في هذا البلد الخليط هاه عليهغلب على ظنك أنه مسلم تسلم  ظنك، إن  ؟وا 

 طالب:......
يرد  -عليه الصالة والسالم-ه غير مسلم تقل: وعليكم، كما كان النبي فإذا غلب عليك أنال بد من الرد،  ترد،

ال فترد بأفضل مما قال.  على اليهود، وا 
ذا))"يقول:   على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ألنها (("عنهم أجزأ واحد القوم من سلم وا 
 عبد عند جالسا   كنت" :قال أنه عطاء بن عمرو بن محمد عن كيسان بن وهب عن مالك عن وحدثني"قال: 
هذا غاية السالم ينتهي  "وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم :فقال ،اليمن أهل من رجل عليه فدخل عباس بن هللا

حمة ، وكان الناس يقولون في سالمهم وفي مراسالتهم: السالم عليكم ور أيضا   ذلك مع شيئا   ادز  ثم عند بركاته،
المقصود أنهم يزيدون، السنة االقتصار على هذا،  "أزكى تحياتهللا وبركاته ومغفرته ومرضاته، ويزيدون بعد "

ابن عباس كف بصره قبل  "-صرهب ذهب قد يومئذٍ  وهو- عباس ابن قال"ثم زاد شيئا  مع ذلك أيضا ، ولذا قال: 
 إن :عباس ابن فقال :قال ،إياه"فعرفوه  يعني يتردد عليك "يغشاك الذي اليماني هذا :قالوا ؟هذا من" وفاته
يعني أنت زدت على ما جاء في النص، السالم يقول أهل العلم: يخير بين التعريف  "البركة إلى انتهى السالم



م عليكم ورحمة هللا وبركاته، ولك أن تقول: سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، والتنكير، يعني لك أن تقول: السال
 هذا بالنسبة إلى الحي، أما بالنسبة إلى الميت فيعرف كما جاء في النص.

هذه العجوز التي ال تلتفت إليها الهمم،  "المتجالةعلى  أما :قال ؟المرأة على يسلم هل مالك سئل :يحيى قال"
دها على والسالم منها، وكذلك ر  ال يوجد ريبة من السالم عليهاألنها  "ذلك أكره فال "المتجالةول: وال تثير، هذه يق

ويفتح مجال للوسوسة التي تؤدي به إلى أن يفعل  ،ألنه يفتح باب للشيطان "ذلك أحب فال الشابة وأما" المسلم
وأحبها في هللا هل له أن يخبرها بذلك  ما هو أكثر من ذلك، مثل هذا إبداء المحبة، يعني لو رأى امرأة صالحة

ال طالب علم  -لكنه جهل-أو تخبره؟ يعني وجد في رسائل الجوال من بعض طالبات العلم  إذا أعجبها عالم وا 
ال شيء قالت له: أنها تحبه، هذا ال ينبغي؛ ألن هذا يفتح باب مجال للشيطان يلج معه، فمثل هذا ينبغي أن  وا 

 ؟ن يوصد، نعميوصد، هذا الباب ينبغي أ
 طالب:......

 ؛ ألنه انتهت الحسنات ببركاته.-عليه الصالة والسالم-العبرة بما ثبت عن النبي 
 طالب: بالنسبة للضيف....

 ؟ويش فيهم
 طالب:......

 إن كانت عجوز ما يخالف، إن كانت شابة فال. :مثلما قال مالك
 طالب:......

 يجزئ نعم على الكفاية.
 طالب:......

 إيه.
 لب:......طا

 ورتب عليها حسنات فيتقيد فيها بالنص. ،األصل أن مثل هذه األمور يتقيد فيها بالنص؛ ألنها ألفاو يتعبد بها
 طالب:......

 ؟، اجتهاد منه، نعم-وأرضاه رضي هللا عنه-هذا اجتهاد منه  افأراد أن يزيد ليرد بأحسن منه
 طالب:......

لى رقم تعرفه أنه من محارمها، هذا الذي أنا أقوله: األصل أنها ما ترد، وهللا األصل أال ترد، هذا األصل إال ع
 ؟؛ ألن الشيطان في هذا الباب له حيل، نعمإال لحاجةاألصل أال تكلم الرجال 

 طالب:......
 جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن ابتداء السالم سنة، والرد هو الواجب.

 طالب:......
ذا زاد هذا األفضل، فإذا سلم بأقل ما تم امتثال اآلية، و األصل أن يرد بالمثل أقل شيءهلكن األجر  ءبجزي  ، وا 

 ما تم االمتثال. ل مما سلم عليه به أقل، ما امتثل،إذا سلم بأق



 طالب:......
 ....، التأثيم يحتاج إلى...وهللا هو االمتثال ما تم، لكن التأثيم بعد يحتاج إلى

 طالب:......
ولو لم يكن في ذلك إال  ،والرد ثابت بنصوص صحيحة وصريحة ،ل الخالف بين أهل العلم معروفعلى كل حا

 اآلية، فهل مرحبا  تعادل السالم عليكم؟ ما تعادل.
 طالب:......

 على العموم ما في إشكال، اإلشكال المحاورة بين الرجل وامرأة على الخصوص.
 طالب:......
؛ ألن ..ضل، رد ما تسمعه؛ ألن هذا يفتح باب بعد يمكن تبي تكلمه ثانية، وتبيما تسمعه هو أف ا  وهللا لو رد رد

 حيل الشيطان ما تنتهي.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :والنصراني اليهودي على السالم في جاء ما باب

- هللا رسول قال: قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن حدثني
 .((عليك :فقل ،عليكم السام :يقول فإنما أحدهم عليكم سلم إذا اليهود إن)) :-هللا عليه وسلم صلى
 .ال :فقال ذلك يستقيله هل النصراني أو اليهودي على سلم عمن مالك وسئل :يحيى قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 :والنصراني اليهودي على السالم في جاء ما باب

في صورة السالم، فيقولون: السام، يعني  -عليه الصالة والسالم-ون على النبي يعني ثبت أن اليهود يدع
تغضب؛ ألنها تفهم ما يقولون، وأنهم يدعون  -ارضي هللا عنه-الموت، السام عليك، فيقول: وعليكم، وعائشة 

يعني  ؟قال: ما سمعتي ويش أنا أقول ؟!وهم يدعون عليه -عليه الصالة والسالم-عليه، فكيف يرد عليهم 
 عليكم، يعني يرجع دعوتكم عليكم، دعوتكم هذه ترجع عليكم.

 ،عليكم السام :يقول فإنما أحدهم عليكم سلم إذا اليهود إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال"قال: 
، فتعود دعوته عليه، بالمناسبة بعض العمال أحيانا  ليس بمسلم، ومعروف أنه ليس بمسلم ووثني (("عليك :فقل

ال سيخي، وأنت تريد أن تنبهه لشيء هو عامل تدعوه، والناس تعارفوا على  ؟بوذي وا 
 طالب:......

ال ؟صديق وهو كافر صعبة، أو تدعوه باسمه ويش تقول له ؟ صديق، مشكلةال صديق، هاه   ؟يا هذا وا 
 طالب:......

: بدل ما أقول صديق، أقول: إيه بعض الناس يتحرج من بعض األلفاو فيقع في أمور يسأل عن حكمها، يقول
دام كافر ليس بصديق، وهذه  ويلتفت ويستجيب؛ ألنه ليس بصديق، ما ؟صديد، هو ما يدري ويش أنا أقول

، فيقول: أنا أبدل، مثلما كان اليهود : يا صديدالكلمة تداولها الناس، ويلتفت من دون يعني تردد، إذا قيل له



ما هو بصديق خليه يكون ما يشاء، هو أصله كافر نجس، فيه ما هو يبدلون السالم بالسام، وهذا يقول: بدل 
أخس من الصديد، فيسأل يقول: هل يسوغ مثل هذا العمل أو ال يسوغ؟ ألنه ال يمكن تقول له: يا محمد، يا 

 ؟حسين، ادن يا محمد يا فالن، ويش الكالم وهو كافر مشرك نجش
ن يقال بالمقابل ألمثالهم مثل هذا كالم لسيد ولد آدم يعني فلئهذا الإذا كان اليهود الكفار يقولون مثل  :نقول
 فاألمر سهل إن شاء هللا. [( سورة التوبة05)] }ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس{نجس:  مونص القرآن على أنه ،الكالم

 طالب:......
ن رغم أنفه  ؟ملكن هذا تشريف له، نع ،لكن األصل أن العبد الذي يحقق الوصف هو عبد وا 

 طالب:......
 إيه إذا كانت مسلمة فهي أخت.

 ...طالب: إذا كانت غير مسلمة، وهو يعرف أنها غير مسلمة.
 ال، ال ما يجوز، هذه سواء  كانت بالعربية أو غير العربية المعنى ما يتغير.

 طالب:......
 نسب ليس بدين، أخوة نسب. ةأخو 
نه ال يعرف أنه يهودي وال المفترض أيعني و  "نصرانيال أو اليهودي على سلم عمن مالك وسئل :يحيى قال"

ألن المسألة  "ال :فقال" ، وأنا أرجع عما قلت لكرد علي سالمي :يعني هل يقول ؟"ذلك يستقيله هل" نصراني
 .، يعني واالستقالة ما تفيد شيءيعني انتهت

 سم.
 أحسن هللا إليك. 

 :السالم جامع باب
 واقد أبي عن طالب أبي بن عقيل مولى مرة أبي عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن حدثني
 ،ثالثة نفر أقبل إذ معه والناس ،المسجد في جالس هو بينما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن الليثي
صلى هللا - هللا رسول مجلس على وقفا فلما ،واحد وذهب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى اثنان فأقبل
 الثالث وأما ،خلفهم فجلس اآلخر وأما ،فيها فجلس الحلقة في فرجة فرأى أحدهما فأما ،سلما -ه وسلمعلي

 أحدهم أما ؟الثالثة النفر عن أخبركم أال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فرغ فلما ،ذاهبا   فأدبر
 ((.عنه هللا فأعر  فأعر  اآلخر وأما ،منه هللا فاستحيامن هللا  فاستحيا اآلخر وأما ،هللا فنواه هللا إلى فأوى 

 الخطاب بن عمر سمع أنه" :مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 ذلك :عمر فقال ،هللا إليك أحمد :فقال ؟أنت كيففقال:  الرجل عمر سأل ثم ،عليه السالم فرد رجل عليه وسلم
 ".منك أردت الذي

 يأتي كان أنه: "أخبره كعب بن أبي بن الطفيل أن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 بن هللا عبد يمر لم السوق  إلى غدونا فإذا :قال ،السوق  إلى معه فيغدو -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد
 فجئت :الطفيل قال ،هعلي سلم إال أحد وال مسكين وال بيعة صاحب وال سقاط على -مارضي هللا عنه- عمر



 وال البيع على تقف ال وأنت السوق  في تصنع وما :له فقلت ،السوق  إلى فاستتبعني يوما   عمر بن هللا عبد
 :قال ،نتحدث هاهنا بنا اجلس :وأقول :قال ؟السوق  مجالس في تجلس وال ،بها تسوم وال ،السلع عن تسأل
 السالم أجل من نغدو إنما -بطن ذا الطفيل وكان- بطن اأب يا: -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد لي فقال
 ".لقينا من على نسلم

 السالم" :فقال -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد على سلم رجال   أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ثم ألفا   ليكوع: -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد له فقال ،والرائحات والغاديات ،وبركاته هللا ورحمة عليك
 ".ذلك كره كأنه

 .الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم :يقال المسكون  غير البيت دخل إذا بلغه أنه مالك عن وحدثني
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 :السالم جامع باب
  .يعني األحاديث التي ال تجتمع تحت ترجمة واحدة

 باب جامع السالم:
 عن طالب أبي بن عقيل مولى مرة أبي عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح نع مالك عن حدثني"يقول: 
عليه الصالة -كعادته  "المسجد في جالس هو بينما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن الليثي واقد أبي

ة ثالث- ثالثة نفر أقبل إذ ،معه والناس "بينما هو جالس في المسجد، وأكثر جلوسه في المسجد ،-والسالم
عليه -دخل الثالثة، فوجد النبي  "واحد وذهب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى اثنان فأقبل -أشخاص

 مجلس على وقفا فلما" وولى وأدبر الثالث -عليه الصالة والسالم-اثنان أقبال على النبي  -الصالة والسالم
إن هذا يدل على الجواز  :هل نقول ؟ميعني ما فيه نقل لرد السال "سلما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

"فأما أحدهما  ؟ ال سيما وقد جاء األمر بهجواز الترك، أو نقول: يكفي أن األدلة األخرى التي نقل فيها رد السالم
 وأما" ما وجد مكان في األخير "خلفهم"وأما اآلخر فجلس  وجد مكان وجلس فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها"

، وهذا يالحظ إذا شرع اإلمام يحدث قبل -عليه الصالة والسالم-راغبا  عما يقوله النبي  "ذاهبا   فأدبر الثالث
له ما يحتاج إلى دقيقتين أو تجده ينصرف، ما يجلس والكالم ك بعدها، والغالب اللي بعد الصالة الصالة أو

أن هذه رغبة عن الخير، ينصرف، هذا ال شك أنه إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل هذا االنصراف  ثالث،
 وعزوف عنه، وزهد فيه.

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فرغ فلما "وأما اآلخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا ،يقول: 
 وأما))"يعني يسر له المكان المناسب،  (("هللا فنواه هللا إلى فأوى  أحدهم أما :الثالثة النفر عن أخبركم أال))

الثاني يليه، أوى إلى هللا فآواه هللا، رغب فيما يقوله األول أفضل، و  "((منه هللا فاستحيامن هللا  استحياف اآلخر
ويشق على المتحدث أن  -عليه الصالة والسالم-، والثاني جلس حياء، رآه النبي -عليه الصالة والسالم-النبي 

ة على المتكلم، ال شك أن هذا قد يكون ينصرف أن يقف وينصرف، أو يقوم من الدرس وينصرف هذا فيه مشق
وما أشبه ذلك، كل هذه أمور واردة، لكنه  ،لهذا المنصرف حاجة، له عذر على موعد، يحتاج إلى قضاء حاجة

مثال  تجد طالب علم يدخل ويجلس بالحلقة  يه لم يجد شيء يغريه بالجلوس، يعنفي الجملة يدل على أنه إما أن



ال عنده موعد، قال: ترى ما لقى : إهل ما يقول ؟ماذا يقول للشيخربع ساعة ثم يقوم، الشيطان  نه يروح لدوره وا 
شيء ومشى يعني، يبي يغيظه الشيطان، وال شك أن هذا له أثر في نفس المتحدث، وبعض الناس اللي عندهم 

اني مع ثم الث ،شيء من حرارة الطبع، يعني وجد من يتكلم فخرج شخص فأتبعه بصره إلى أن خرج من المسجد
ما في داعي أجلس،  ،وأنا مشغول مشغولون الباب الثاني كذلك، ثم الرابع وكذلك قفل المكرفون قال: أنتم 

تب له محاضرة في جامع كبير، في جامع في ر   ،وبالمقابل واحد من الكبار من كبار المشايخ المعروفين يعني
ة صفوف، الشيخ يعني ارتاح لكثرة بلد كبير، لكن الجامع في وسط السوق، يعني صلى في الجامع عشر 

الحضور من أجل أن يكثر النفع، يقول الشخص الذي يقدم ويرتب لهذه المحاضرة: خرج الناس، وبقي صفين 
خرج صف، ثم أطراف الصف األول، في النهاية بعد ربع ساعة ما بقي إال أنا والمؤذن والشيخ، يقول: إن شاء 

ة صوته، التأثر ال بد أن يوجد يعني، النفس مجبولة على مثل هذه األمور، هللا أنه ما تغيرت لهجة الشيخ وال نبر 
 لكن من همه اآلخرة ما يتأثر، وهللا المستعان.

 هللا فاستحيا")) يعني مرتبة ثانية، والحياء مطلوب (("فاستحيا اآلخر وأما ،هللا فنواه هللا إلى فأوى  أحدهم أما"))
نه : إهل يقال ؟يعني هل ينصرف من غير حاجة داعية إلى ذلك" ((هعن هللا فأعر  فأعر  اآلخر وأما ،منه

ال يأثم كثير من ومن عداه ال يأخذ حكمه -عليه الصالة والسالم-إن هذا أعرض عن النبي  :أعرض أو نقول ؟ وا 
مدرس جلس عنده مجموعة ثم تركوه، وشيخ من المشايخ فتح درس  ؟إذا شرع اإلمام بالحديث طلعوا وخلوه الناس
ر عنده في الدرس األول مائة، والدرس الثاني خمسين، والدرس الثالث عشرة، ثم صفوا على اثنين أو ثالثة، حض

هذا بالنسبة للنبي  ))أعرض فأعرض هللا عنه((نعم؟  ؟ن اللي ينصرفوا هؤالء آثمون، رغبوا في العلم: إهل نقول
تكون ختلفون في تقدير األمور، قد وقد ي ،ظروفهمظاهر، وأما بالنسبة لغيره فالناس لهم  -عليه الصالة والسالم-

 ،إفادته من هذا الشيخ أقل، ويذهب إلى شيخ يستفيد منه، مع أنه حصل حرج كبير لبعض الكبار من المشايخ
يعني تجد بعض الطالب يحضر عند شيخ كبير، ويبي الفائدة كلها تحضر، تأتي في درس واحد، ما يمكن، قد 

؟ في اليوم األول استفدتيش مدة سنة، يعني إذا راجع نفسه و خالل منه الطالب إال يالزم الشيخ وال يستفيد 
هذا عليه أن يتابع، ال سيما إذا كان الشيخ يعني مشهود له بين األول ما يجد شيء يذكر، فمثل والشهر  والثاني

له هذا األمر، كثير  ليس ؟أهل العلم وطالب العلم أنه مفيد، أما كون اإلنسان شاب يقرر هل هذا الشيخ يصلح
وأنا عمري كذا، وأدرس في مرحلة كذا، فهل ترى أن الدرس  ،مما يأتينا أوراق، يقول: أنا أحضر هذا الدرس مثال  

الدرس فوق مستواه، واستيعابه  شك أنه من األدب، يجد أنه وجدوهذا ال  ،مناسب بالنسبة لي؟ يقولون مثل هذا
صح بأن ينصرف إلى من يناسبه من أهل العلم الذين يعرفون التعامل فين ،لما يقال أقل مما يصرف من الوقت

 مع مثله.
 الخطاب بن عمر سمع أنه :مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 
ال شوف هذا السؤ  "هللا إليك أحمد :فقال؟ أنت كيف: الرجل عمر سأل ثم، -عليه السالم- فرد رجل عليه وسلم

وجاء عن سفيان كما في  ،الخاص من عمر أو من غير عمر لهذا المسلم ال شك أنه يورث من المودة والمحبة
السير: إني أجد الشيء في نفسي على الرجل فيقول لي: كيف أنت؟ أو كيف أصبحت؟ فيزول بعضه، مثل هذه 

لكن " منك أردت الذي ذلك :عمر فقال ،"كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك هللا ملة ال شك أنها تزيل ما في النفسالمعا



ذا صلوا صالة الصبح كيف  ،اإلشكال أن بعض الناس يعني يبادل بمثل هذا األمر تجده مثال  كبير سن، وا 
ويكون هذا من حقه، بحيث لو  ،ثم بعد ذلك ستكون عادة ؟كيف أصبحت يا أبا فالن ؟أصبحت يا أبا فالن

وتعود  ،، خالص تمرن عليههألنه هذا يظن أنه من حق ..؟وم هذا ماتخلف واحد ولو ناسي يالم، ويش جاءه الي
-جل وعال-عليه، وكل إنسان مطالب بما يخصه، يعني هذا المبادر من الذي يسأل ال شك أنه له أجره من هللا 

وأيضا  هذا الكبير مخاطب  ،، يتألف هذا الشخص ويدخل إلى قلب هذا الكبير الذي يحتاج إلى رعاية وعناية
يعني بل المفترض العكس،  ؟كيف أصبحت :انصرف ما قال هكونر، يعني ال يجد في نفسه على شخص و بأم

المفترض أنه إذا غفل بعض الجماعة أو قام ولو في نفسه شيء، وأراد أن يقطع مثل هذا لما وجد في نفسه أن 
اس ال أصل تي تحصل بين النر؛ ليزول ما في النفس، كثير من الحساسيات الر يباد  هذا الكبير الذي كان يبادَ 

ال يهوجس مهموم لها إذا دقق في األمر ال شيء ، يعني لو أن إنسان مر بواحد وهو غافل يفكر وا  ثم  ،وما سلموا 
وهو في الحقيقة ما في نفسه شيء، لكن لو حصل  ،جفاه هذا الشخص؛ ألنه ما سلم يظن أن في نفسه شيء

ما في النفس، وجد أن ما هناك شيء، كثير من الحساسيات  العكس قام هذا وبادر وقال: كيف حالك؟ انتهى
 التي توجد بين المسلمين مع األسف الشديد ال أصل لها وال أثر، إنما هي مجرد إما غفلة أو انشغال.

 كان أنه: أخبره كعب بن أبي بن الطفيل أن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 
يعني يترددون إلى السوق يوميا   "السوق  إلى غدونا فإذا ، يقول:السوق  إلى معه فيغدو رعم بن هللا عبد يأتي

أو في األسبوع مرة أو مرتين، المقصود أنهم يترددون إلى السوق، فالذي لفت نظر الطفيل أن ابن عمر يتردد وال 
ا مجرد سالم وعليكم السالم، له شأن في السوق، ليس من أهل البيع والشراء، وال يجلس، وال يكلم أحد، بس إنم

 صاحب وال" من األمتعة الرديئة يعني يبيع "سقاط على عمر بن هللا عبد يمر لم "فإذا غدونا إلى السوق قال: 
وماذا يريد؟  ؟ماذا يقصد ابن عمر "عليه سلم إال أحد وال مسكين وال" يعني صاحب عقد يبرمه مع أحد "بيعة

 عمر بن هللا عبد فجئت :الطفيل قال" السالم يبعث على المحبة والمودة يريد األجر المرتب على السالم، وأن
يعني لك أنت تتردد على هذا السوق ما أشوفك  ؟"السوق  في تصنع وما :له فقلت ،السوق  إلى فاستتبعني يوما  

ال شيء؟ فيظنه ضربا  من العبث ال لك الزم وا   وال ،البيع على تقف ال وأنت "وما تصنع في السوق، غرض وا 
يعني ما أشوف مبرر ألننا نروح ونرجع على  ؟"السوق  مجالس في تجلس وال ،بها تسوم وال ،السلع عن تسأل

 الطفيل وكان- بطن أبا يا: عمر بن هللا عبد لي فقال :قال ،نتحدث هاهنا بنا اجلس :وأقول :قال" شان إيش؟
 ".لقينا من على نسلم السالم أجل من نغدو إنما :-كبير يعني- بطن ذابن أبي 

وما أشبه ذلك، وال يحقق مثل  ،أو قضاء الفراغ ،كثير من الناس يتردد إلى السوق من أجل الترويح على النفس
والسبيل الوحيد كما جاء في النص إلى المحبة هو بذل  ))ولن تدخلوا الجنة حتى تحابوا((هذا، وهللا المستعان، 

 ))أفشوا السالم بينكم((.السالم 
 ورحمة عليك السالم" :فقال عمر بن هللا عبد على سلم رجال   أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
يعني  "عليك ألفا  "و  يعني كأنه كره "ألفا   وعليك: عمر بن هللا عبد له فقال، والرائحات والغاديات وبركاته هللا

ه كأنه كره اللفظ الذي أبداه المسلم؛ ، وهذا قال: وعليك ألفا ، يعني رد عليوالرائحات الغادياتالسالم عليك بعدد 
وهناك ألفاو يعني  ،ألنه لم يرد به نص، وأنتم تجدون في الرسائل والمخاطبات والمكاتبات يعني في عصر قريب



مبالغات وأشياء وتكرار للسالم، وربطه بأرقام باأللوف بالماليين، كل هذا ما يجدي شيء، إنما العبرة بما ثبت 
 .-ة والسالمعليه الصال-عن النبي 

 هللا عباد وعلى علينا السالم :يقال المسكون  غير البيت دخل إذاأنه  بلغه أنه مالك عن وحدثني"قال: 
 الصالحين من يسلم اإلنسان على نفسه، وعلى عباد هللا [( سورة النااور04)] }َفَسلُِِموا َعَلى َأنُفِسُكْم{ "الصالحين

 .وهللا أعلمإنس وجن، 
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،بارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم و 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (1) االستئذانكتاب  –الموطأ شرح: 
 .والتماثيل الصور في جاء ما باب -باب ما جاء في التشميت في العطاس - االستئذانفي  باب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  سم.

 أحسن هللا إليك. 
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،رب العالمينالحمد هلل 
 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب االستئذان: 

 :االستئذانفي  باب
 رجل سأله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن سليم بن صفوان عن مالك حدثني
صلى - هللا رسول فقال ،البيت في معها إني :الرجل قال ((نعم)) :فقال ؟أمي على أستأذن هللا رسول يا :فقال

 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ،خادمها إني :الرجل فقال ((عليها استأذن)) :-هللا عليه وسلم
 .((عليها فاستأذن)) :قال ،ال :قال ؟((عريانة هاترا أن أتحب ،عليها استأذن))

  ...سعيدأبي  بن بسر عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن عنده الثقة عن مالك وحدثني
 ابن سعيد على طول.

 أحسن هللا إليك. 
 أنه -رضي هللا عنه- األشعري  موسى أبي عن -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي عنعن بسر بن سعيد 

ال فادخل لك أذن فإن ،ثالث االستئذان)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال  .((فارجع وا 
رضي هللا - األشعري  موسى أبا أن علمائهم من واحد غير عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك وحدثني

 الخطاب بن عمر فأرسل ،رجع ثم ،ثالثا   فاستأذن -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر على يستأذن جاء -عنه
 :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :موسى أبو فقال ؟تدخل لم لك ما :فقال ،أثره في
ال فادخل لك أذن فإن ،ثالث االستئذان))  ذلك يعلم بمن تأتني لم لئن هذا يعلم ومن :عمر فقال ((فارجع وا 

 إني :فقال ،األنصار مجلس :له ليقا المسجد في مجلسا   جاء حتى موسى أبو فخرج ،وكذا كذا بك ألفعلن
 لك أذن فإن ،ثالث االستئذان)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت أني الخطاب بن عمر أخبرت
ال فادخل  فليقم منكم أحد ذلك سمع كان فإن ،وكذا كذا بك ألفعلن هذا يعلم بمن تأتني لم لئن :فقال ((فارجع وا 



 ،الخطاب بن عمر بذلك فأخبر ،معه فقام أصغرهم سعيد أبو وكان ،معه قم :الخدري  سعيد ألبي فقالوا ،معي
صلى - هللا رسول على الناس يتقول أن خشيت ولكن ،أتهمك لم إني أما :موسى ألبي الخطاب بن عمر فقال

 ".-هللا عليه وسلم
أما وأصحابه أجمعين،  نا محمد وعلى آلهنبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 :االستئذانفي  باب
في كثير من النسخ؛ ألن هذا  االستئذان والبسملة فهذه ال توجد أو باب االستئذانل وأما الترجمة الكبرى كتاب

جامع كسوابقه  الباب من ضمن كتاب الجامع، ليس كتاب داخل في كتاب، إنما هو باب من ضمن أبواب كتاب
 ولواحقه.

بالدخول، فيستأذن اإلنسان إذا أراد أن يدخل على غيره  تاء للطلب، فاالستئذان طلب اإلذنلسين والواالستئذان: ا
ال فيرجع، وحينئذ   ؟قائال : السالم عليكم، أأدخل يكون الرجوع سواء  إذا لم يرد عليه، أو رد  ثالثا ، إن أذن له وا 

 جوع أزكى له من أن يحرج صاحبه بكالم زائد على االستئذان ثالثا .عليه بعدم اإلذن، فالر 
 سأله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن سليم بن صفوان عن مالك حدثني"قال: 
يعني الكلفة  ؟"أمي على أستأذن هللا رسول يا :فقال" يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر مرسلعطاء تابعي  "رجل

ال جاء  بين األم وولدها بين الوالد وولده مرفوعة، فظن هذا أن هذا سبب لعدم االستئذان، وأنه يعفيه منه، وا 
 ذا أن األم ال تحتاج إلى استئذانفظن ه [( سورة النااور09)] }اَل َتْدُخُلوا ُبُيوت ا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا{النهي: 

فهل يستأذن على زوجته أو ال يستأذن؟ ألن العلة هنا خشية أن يراها  "((عمن))"فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: 
ال ما يستأذن أستأذن على أمي؟ "هنا قال:  ؟عريانة، وهذه العلة مرتفعة بالنسبة للزوجة، يستأذن على الزوجة وا 

- هللا رسول فقال" ما أنا في بيت مستقل، نسكن جميع يعني "البيت في معها إني :الرجل قال ((نعم))فقال: 
يعني صلتي بها قوية، وحاجتها إلي  "خادمها إني :الرجل فقال ((عليها استأذن)) :-صلى هللا عليه وسلم

 تراها أن أتحب))نعم استأذن عليها، "قال:  ؟ يخدمهاشديدة، فكيف استأذن عليها والصلة على ما ذكر
 .(("عليها فاستأذن)) :قال ،ال :قال ؟((عريانة

من أجل التحفظ واالحتراز واالحتياط عما ال يجوز النظر إليه، لكن الزوجة يحتاج أن يستأذن يعني االستئذان 
وال تشعر به إال وهو بجوارها؟ مثل هذه التصرفات قد توجد ريبة في البيت  ،عليها، أو يدخل ولو لم تشعر بذلك

عليه، وعرفت ذلك وتهيأت ال بأس، بين الزوج وزوجته، نعم إذا بلغه أنها شعرت به يعني من فتح الباب أو قرع ن
أما أن ينساب بخفية كالمتجسس هذا ال شك أنه يروعها من جهة، ويجعلها في موطن الريبة من جهة أخرى، 
وقد تكون في وضع ال تحب أن يراها عليه، فال يلزم االستئذان، السالم عليكم أأدخل؟ ألنها ال تملك رده، لكن 

 ر به بدخوله البيت ووصوله إليها، فإذا قرب منها سلم.مع ذلك عليه أن يتصرف تصرفا  تشع
الرجل وهو جالس مثال  في المسجد مكان عام، لو دخل شخص بخفية ال شك أن هذا قد يريعه، يخيفه، والناس 

ولو  ؟يتفاوتون في مثل هذا، فعلى هذا غير الزوجة ال بد من االستئذان، االستئذان الشرعي، السالم عليكم أأدخل



لكن لو  ((؟))أتحب أن تراها عريانةه، ولو كانت بنته، ولو كان صاحب البيت يستأذن، والعلة في ذلك: كانت أم
وقال: نعم، يرتفع الحكم؟ نعم االستئذان الواجب لغير  ؟كانت الزوجة وكانت العلة هذه أتحب أن تراها عريانة

لكن دخول الرجل على زوجته بما  ،يه غيرهيطلع منها على ما ال يطلع عليلزم بالنسبة للزوجة؛ ألنه  الزوجة ال
يشبه دخول المتجسس، هذا ال شك أنه ال يجوز؛ ألنه يجعلها في موضع الريبة والتهمة وهناك أوضاع حتى 
الزوجة ال تريد من زوجها أن يطلع عليها والعكس، الزوج أيضا  عنده أسرار ال يريد أن تطلع عليها زوجته، إذا 

الزوجات تطلع على أشياء ال يريد أن يطلع عليها غيره، يعني له معامالت مع الناس، كانت الزوجة مثال ، بعض 
وقرأت ما في جيبه من أوراق هذا ال يجوز لها أن تفعل ذلك إال  ،وله صلة بغيره، فإذا تجسست عليه زوجته

ها، ويجعلها تشك بإذنه، وكذلك أيضا  دخوله عليها دخول المتجسس بحيث ال تشعر إال وهو فوق رأسها هذا يخيف
ويتطور مثل هذا التصرف إلى أمور ال تحمد، أما بالنسبة لغير الزوجة  ،فيه أنه يشك فيها، فيتبادالن الشك

 ؟نعم ))فاستأذن عليها((قال: ال، قال:  ((؟))أتحب أن تراها عريانةفالعلة فيها: 
 ......طالب: حديث السفر

وضع غير مطلوب؛ ألن بعض النساء يعني تختلف اختالفا  نعم، تطرق ليال  كي تستعد، كي تستعد له، على 
كبيرا ، بعض النساء يختلف وضعها اختالفا  كبيرا  إذا تهيأت لزوجها عما لو جاءها زوجها على غرة، وبعض 
النساء أمرها يسير يعني، حتى المحسنات والمجمالت يعني ما تصنع شيء كثير بالنسبة لها، على كل حال هذه 

 ن تدرس بعناية من قبل األزواج؛ ألن كثير من البيوت تهدمت بسبب مثل هذه التصرفات.أمور ينبغي أ
الثقة عنده على ما قال أهل العلم في كتب المصطلح أنه يريد به مخرمة  "عنده الثقة عن مالك وحدثني"قال: 

يث مروي من طريق ، مع أن الحداألشج بن هللا عبد بنبن بكير بن عبد هللا بن األشج، يعني عن أبيه بكير 
، وهل يكفي مثل هذا الوصف بالثقة لقبول الخبر أو ال بد أن حارث، فيمكن أن يكون المراد هذاعمرو بن ال
التوثيق على اإلبهام، حدثني الثقة ال بد أن يسمى، قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس يعني  ؟يسمى؟ نعم

 أن يسمى. بثقة، فال بد حينئذ  
 :قال أنه األشعري  موسى أبي عن الخدري  سعيد أبي عن سعيد بن بسر عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن"

يكررها  ؟يعني ثالث مرات، السالم عليكم أأدخل (("ثالث االستئذان)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال
ال رجع، فإن أذن له دخل ذنفإن أ ،ثالثا   ال فليرجع، والقصة مع عمر بن الخطاب له وا   -رضي هللا عنه- وا 

 توضح هذا.
 "األشعري  موسى أبا أن علمائهم من واحد غير عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك وحدثني"قال: 

 من واحد غير عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك حدثنيالحديث مخرج في الصحيحين، لكن هذا اإلسناد 
إنما يرويها بواسطة غير  ،ن عبد الرحمن ما شهد القصةيحكي قصة لم يشهدها، ربيعة ب موسى أبا أن علمائهم

واحد من علمائهم، فعلى هذا القصة، السند فيه مجاهيل غير واحد من علمائهم ما سموا، منهم من يقول مثل 
ذا كان التوثيق على اإلبهام ال يكفيمن هذا السياق مضعف للسند؛ ألنهم مجاهيل ما يدرى  فكيف بمثل  ،هم، وا 

ن مثل هذا السياق يجعل الخبر مقبوال ؛ ألنه غير واحد، أكثر من واحد، وموصوفين من يقول: إ؟ ومنهم هذا
بأنهم من العلماء، وجهالة مثل هؤالء ترتفع بالعدد، يعني هم مجموعة، يشهد بعضهم لبعض، وفي قصة امتحان 



دي يرويها عن عدة من لماذا؟ ألن ابن ع ،ضعفها جمع من أهل العلم بقلب األحاديث -رحمه هللا-البخاري 
ن لم يسموا إال أن بعضهم يجبر بعضا ؛  شيوخه، قالوا: ما سمى، ومنهم من قال: القصة صحيحة؛ ألن العدة وا 
 ،ألنهم عدد ومن شيوخ ابن عدي، يعني أئمة، وهنا غير واحد من علمائهم ال شك أنه يجبر بعضهم بعضا  

ين، لكن المسألة اصطالحية في مثل هذا يعني ال بد من وترتفع الجهالة بمثل هذا، مع أن الحديث في الصحيح
 التعرض لها.

 الخطاب بن عمر فأرسل ،رجع ثم ثالثا   فاستأذن الخطاب بن عمر على يستأذن جاء"أن أبا موسى األشعري 
 :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :موسى أبو فقال ؟تدخل لم لك ما :فقال -ردوه- أثره في
وغلب على ظن المستأذن أن من في البيت لم  ،لو كان الباب بعيد عن داخل البيت "((ثالث ذاناالستئ))

يسمعوا، ما سمعوا االستئذان، يكرر أكثر من ثالث حتى يغلب على ظنه أنهم سمعوا، أو يكتفي بالثالث ويرجع؟ 
عندهم وسائل توصل تعرفون اآلن األبواب بعيدة عن أجواف البيوت، ال سيما اللي ما عندهم أجراس و و 

ثم بعد ذلك يلتقيان يقول:  ؟االستئذان إلى أقصى البيت، افترض أنه طرقت الباب ما سمع، السالم عليكم أأدخل
جئت واستأذنت ثالثا  ما أذنت، قال: ما سمعناك يا أخي، وقد يكون على موعد معه في هذا الوقت، ثم يستأذن 

 يكرر؟ لى الظن أنه سمع فلم يؤذن له؟لة نقول: يكرر حتى يغلب عثالثا  ولبعده عنه ما يرد، في مثل هذه الحا
 طالب:......

ال يرفع  :القرينة أنهم ما يسمعون بعيدين، االرتداد عشرين متر، وما في جرس، ال تقولون  الجوال يحل اإلشكال وا 
ال ما يكرر حتى يغلب على الظن أنه  الحكم ال، أنت افترض المسألة على أصلها، وعلى طبيعتها، هل يكرر وا 

 .ج إلى تكرار؛ ألنه جاء بموعدسمع؟ أما إذا كان هناك ارتباط بموعد فال شك أن مثل هذا يحتا
 طالب:......

 سمع. إيه إيه
 طالب:......

ال فارجع(( ،))االستئذان ثالثلكن عموم الحديث السابق   ثم ثالثا   استأذن"وهنا يقول:  فإن أذن لك فادخل وا 
يعني الجواب معروف، استأذنت فلم تأذن،  ؟"تدخل لم لك ما :فقال ،أثره في لخطابا بن عمر فأرسل، رجع

 أذن فإن ،ثالث االستئذان)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :موسى أبو فقال" كيف أدخل؟
ال فادخل لك   عنهرضي هللا-أبو موسى ثقة عنده، فأراد أن يحتاط للسنة  -رضي هللا عنه-عمر  (("فارجع وا 

، في مناسبات كثيرة يقبل -صلى هللا عليه وسلم- خشيت أن يتقول الناس على رسول هللا ، وعلل ذلك:-وأرضاه
إن في مثل  :عمر خبر الفرد، خبر الواحد، لكنه أحيانا  إذا حصل عنده أدنى تردد طلب من يشهد له، وال يقال

حسين قبلون إال خبر اثنين فأكثر، صرح بذلك أبو الهذا مستمسك للمعتزلة الذين ال يقبلون خبر الواحد، ال ي
حتى وجد من يشهد  ولون: هذا صنيع عمر، رد أبا موسىوغيرهم من المعتزلة، ويق البصري، وأبو هاشم الجبائي

يحتاط للسنة، وليس هذا منهجه وديدنه أنه يرد خبر الواحد، ال، قبل خبر  -رضي هللا عنه-له، نقول: ال، عمر 
 اسبات، لكن إذا وجد في النفس أدنى تردد ال بد من االحتياط للسنة.الواحد في من



يعني هكذا يجب على من واله هللا  "وكذا كذا بك ألفعلن ذلك يعلم بمن تأتني لم لئن ؟هذا يعلم ومن :عمر فقال"
ال يتالعب الناس باألحكام، ألفعلن بك كذا وكذا، صحابي  ،-جل عال- معروف جليل األمر أن يحتاط للدين، وا 

 ال يحابي أحدا  في دين هللا. -رضي هللا عنه-ألنه ال يحابي في الدين، عمر  مقامه، ويقول عمر ذلك
رضوان -يدل على أن الصحابة  "األنصار مجلس :له يقال ،المسجد في مجلسا   جاء حتى موسى أبو فخرج"

ون في جهة، وجماعة أخرى الجماعة يجلس ،يعني يجلسون  -عليه الصالة والسالم-في مسجده  -هللا عليهم
ون، وبعضهم يعلمون، دثون، وبعضهم يذكرون، وبعضهم يقرؤ يجلسون يتحدثون في غير وقت صالة هذا، يتح

وبعضهم يتعلمون، المقصود أنهم مقسم المسجد يعني كل إلى جنسه، إلى قرابته ومعارفه وقبيلته مثال  أو زمالئه 
يعني معروف أن هذا يجلسون فيه، اآلن لو تجي الجامع  ،نصاراآلن يعني، مجلس األإلى  ، هو موجودوأقرانه

والباكستانيين على جهة، المغاربة  ،وجدت مثال  الهنود على جهة يتحدثون  مثال  في الحرم بعد صالة الجمعة أو
 وهكذا، يتخذون كل أهل قطر مع قومهم. ، المصريين على جهةعلى جهة

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت أني الخطاب بن عمر أخبرت إني :فقال "يقال له: مجلس األنصار،
ال فادخل لك أذن فإن ،ثالث االستئذان))" :يقول  كذا بك ألفعلن هذا يعلم بمن تأتني لم لئن :فقال ((فارجع وا 
كلهم سمعوا هذا من النبي  "معه قم :الخدري  سعيد ألبي فقالوا ،معي فليقم منكم أحد ذلك سمع كان فإن ،وكذا
 سعيد أبو وكان "قال: يد هو أصغر القوم، قالوا: قم معه، لكن باعتبار أن أبا سع-عليه الصالة والسالم-

؛ ألنه ثقة عنده "أتهمك لم إني أما :موسى ألبي عمر فقال ،الخطاب بن عمر بذلك فأخبر ،معه فقام أصغرهم
صلى هللا - هللا رسول على الناس ليتقو أن خشيت يولكن" س بمحل للشك أو الريبة أو التهمةوعند غيره، ولي

وهو االحتياط للسنة، قد يحتاج إلى التثبت من حديث الثبت؛  يختط منهج -رضي هللا عنه-عمر  "-عليه وسلم
ألنه إذا تثبت منه ال يلومه أحد أن يتثبت من غيره، قد يفعل هذا بأوثق الناس عنده؛ ألنه إذا طلب ممن هو 

تبة التثبت قد يقع في نفسه شيء، لكن إذا تثبت من الثبت فكونه يتثبت ممن دونه أو دون الذي دونه في المر 
 وال يقع في نفسه شيء. ،دونه من باب أولى

 ؟نعم "-صلى هللا عليه وسلم-"ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول هللا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 يعني عن طريقه؟
 طالب:......

ال ما تقوم به حجة  ،-عليه الصالة والسالم-وسى، ومرة يرويه مباشرة عن النبي ال، هو مرة يرويه عن أبي م وا 
 إذا كان يرويه من طريقه ما ازداد الخبر قوة.

 طالب:...... 
 وين؟

 طالب:......



بدون  -عليه الصالة والسالم-ومرة بدون واسطة، هو يرويه عن النبي  ،إيه هو يرويه مرة عنه، مرة بواسطة
 ؟ا، نعمواسطة ثبت هذ
 طالب:...... 

أن هذا الخبر معروف عند الكبار وعند الصغار من جهة، واألمر  -رضي هللا عنه-ما يلزم، ليبينوا لعمر 
 أنه إذا وجد من يقوم بالمهمة من الصغار ال داعي إلى أن يكلف الكبار، نعم. :الثاني

 أحسن هللا إليك.
 باب ما جاء في التشميت في العطاس:

 عطس إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني
 بن هللا عبد قال ((مضنوك إنك :فقل عطس إن ثم ،فشمته عطس إن ثم ،فشمته عطس إن ثم ،فشمتهأحدكم 

 ".الرابعة أو الثالثة أبعد أدري  ال" :بكر أبي
 :قال ،هللا يرحمك :له فقيل عطس إذا كان -ماضي هللا عنهر - عمر بن هللا عبد أن :نافع عن مالك وحدثني
ياكم هللا يرحمنا  ".ولكم لنا ويغفر ،وا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 التشميت في العطاس:ما جاء باب 

ج من البدن ما ال يخرج خر  ي   ،-جل وعال-إذا عطس اإلنسان، والعطاس كما يقرر أهل العلم نعمة من نعم هللا 
ره، وأيضا  هو بالنسبة للبدن شبيه بالزلزال يخلخل البدن، فإذا أخرج منه هذه الفضالت التي تضره مما يضبغيره 

على هذه النعمة، ثم بعد ذلك من يسمعه يشمته قائال :  -جل وعال-لو بقيت وعاد البدن إلى طبيعته يحمد هللا 
عليه -إنه ال يشمت؛ ألنه عطس عند النبي يرحمك هللا، هذا التشميت، هذا إذا حمد هللا، أما إذا لم يحمد هللا ف

صار في نفسه  -الذي لم يشمت كأنه-رجل فشمته، وعطس عنده آخر فلم يشمته، فكأنه  -الصالة والسالم
))فالن حمد هللا، وأنت لم تحمد قال:  ؟فقال: شمت فالنا  ولم تشمتني ،-عليه الصالة والسالم-شيء على النبي 

  ال يشمت.ولذا الذي ال يحمد هللا هللا((
بعضهم يستحب أن يذكر العاطس بالحمد، لكي ينال الجميع أجر الحمد والتشميت والرد، وجاء في ذلك خبر 

))من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص لفظه:  ،وما وجدناه في سنن ابن ماجه ،عزوه إلى سنن ابن ماجه
في سنن ابن ماجه، إال إذا كان في رواية  كلها أمور مؤذية فيأمن بهذا، والحديث ال يوجد واللوص واللعلوص((

ال كثير من المفسرين عزوه إلى ابن ماجه، فهل يذكر أو ال يذكر؟ ألنه إذا لم يحمد هللا ال  لم تصل إلينا، وا 
يشمت، يعني لو دخل شخص ما سلم، بعض الناس يقول له: السالم عليكم، من أجل أن يذكره، وهو بهذا 

و ال يذكر؟ المهم أنها فضيلة فاتته بسبب إهماله وتقصيره، لكن افترض أنه جاهل يخجله، بهذه الطريقة، يذكر أ
 ؟ما يعلم؟ نعم
 طالب: يسأل.
 نعم؟ ويش يسأل؟
 طالب:......



الجاهل ينبغي تعلميه على كل حال، ال بد أن يعلم، وهذه طريقته معروف أن ر الثاني الذي لم يحمد، لكن ما ذك  
 .))أنك لم تحمد هللا((عليمه بقوله: ، وتم ت-عليه الصالة والسالم-

ثالثا ، ثم بعد لك إن عطس في  ((فشمته عطس إن ثم ،فشمته عطس إن ثم ،فشمته عطس إن))يقول: 
وما فائدة اإلخبار بهذا؟ يعني مزكوم،  ))فقل: إنك مضنوك((الرابعة أو الثالثة على الشك الذي يذكر على ذلك، 

 إيش فائدة اإلخبار؟
 طالب:......

 ؟مضنوك، نعم ،ولو كان مزكوم، بعد ذلك يقال له: إنك مزكوم ،مزكوم يشمت األولى والثاني والثالثة إيه
 طالب:......

إيه ألنه احتمال يعطس عشر أو عشرين، فيشق على كل من سمعه يرحمك هللا، تصير المسألة، افترضنا أنه 
ل: يرحمك هللا، وعدة هؤالء خمسين ستين، في المسجد مثال  واحد عطس عشرين مرة، وكل واحدة من الجماعة قا

، لو ما شمت ..كم يرد؟ ال، ينتهي عند ثالث، ثم بعد ذلك يخبر، ومثلما تفضل الشيخ ليرتفع ما في نفسه عن
حنا ما إبعد ذلك يمكن يقع في نفسه شيء، لكن يقال له: أنت مزكوم يا أخي خالص   حنا بباتلين.تبي تبتل وا 

 طالب:......
 ؟نعم

 ....طالب:..
ثم إذا فصل قال:  ،إيه بعضهم ما يحمد هللا إال أن ينتهي، يعني بعضهم يعطس مرة ومرتين وثالث متواصالت

الحمد هلل، نعم يشمت بعدها، لكن هل يشمت لو عطس ثالث دفعة ثانية وثالث دفعة ثالثة، أو يكتفى بالعطسات 
يعني تكرار  ((فشمته عطس إن ثم ،فشمته طسع إن ثم ،فشمته عطس إن))قال:  ؟الثالث األولى بتشميتة واحدة

التشميت يدل على أنه، والعطاس ما له عدد، إن عطس ما في مرة واحدة أو مرتين أو ثالث، المقصود إن 
قال: ال  ))ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك((" مربوط بالتشميت هذه داللة الخبر عطس فحمد هللا شمته، فالعدد
واألصل أنها تكرر  ؟أو الرابعة : إنك مضنوكيعني ما أدري هل هو بعد الثالثة قال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة"

 ثالثا ، يعني هكذا كثير من النصوص تربط بالعدد الثالث، مثل ما في حديث ابن عمر اآلتي.
 هللا يرحمنا :قال ،هللا يرحمك :له فقيل عطس إذا كان عمر بن هللا عبد أن" :نافع عن مالك حدثني"يقول: 
ياكم  ."ولكم لنا ويغفر ،وا 

 طالب:......
إيه المشمت ما اقتصر على ثالث، إيه ينظر في السبب الذي يقتصر فيه على الثالث في الحديث، هل هو 

أو أنه حكم شرعي؟ القدر الزائد على ذلك يدخل في  -يعني رأفة به-السبب من أجل رفع المشقة على المشمت 
 حيز االبتداع؟
 طالب:......

هل هو من باب الرأفة بالمشمت، أو  .؟إلى الداعي، لماذا اقتصر على الثالث ،ا أقول: ينظر إلى السببال، أن
 ؟أنه حد محدد شرعا  ال يتجاوز إال إذا تجاوزنا حد المسنون دخلنا في حيز االبتداع



 في الثالثة يقول: عافاك هللا.طالب: 
عدها يدعى له، إنك مضنوك، ويدعى له بالشفاء والعافية ما شفاك هللا وعافاك هللا بعد الثالثة التشميت ثالث، وب

 في بأس.
 المقصود أن مثل هذا ال يتعدى فيه عدد الثالث، ال يتعدى فيه الثالث.

 طالب:......
 إيه ال هذا أوضح، هذا مفسر ذا، هذا مفسر.

 طالب:......
 إيه ال الثالث معروفة يعني جادة في النصوص.

 هللا يرحمنا :قال ،هللا يرحمك :له فقيل عطس إذا كان عمر بن هللا عبد أن :فعنا عن مالك حدثني"و قال: 
ياكم عني تجد بعض الناس في الرد يقول: يهدينا هللا ويهديكم، واألصل في الرد صيغته: ي "ولكم لنا ويغفر ،وا 

 يهديكم هللا ويصلح بالكم، هذا الرد، وهذا موقوف على ابن عمر من قوله، وما جاء في المرفوع هو األصل.
 سم.

 طالب:......
 عطس، يعني من أي باب؟ 

 طالب:......
 س، هاه؟يعط  

 طالب:......
 جيب كل المصادر عاد، لكن مصدر مناسب.ت، خلي المصادر س عطاسا  يعط  

 أحسن هللا إليك.
 :والتماثيل الصور في جاء ما باب

 أنا دخلت: قال ،أخبره الشفاء مولى قاإسح بن رافع أن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك حدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول أخبرنا" :عيدس أبو لنا فقال ،نعوده الخدري  سعيد أبي على طلحة أبي بن هللا وعبد
 ؟سعيد أبو قال أيتهما يدري  ال قاإسح شك "تصاوير أو تماثيل فيه بيتا   تدخل ال المالئكة أن -وسلم

 طلحة أبي على دخل أنه مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن النضر أبي عن مالك وحدثني
 سهل له فقال ،تحته من نمطا   فنزع ،إنسانا   طلحة أبو فدعا حنيف بن سهل عنده فوجد :قال ،يعوده األنصاري 

 ،علمت قد ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسولفيها  قال وقد ،تصاوير فيه ألن :قال ؟تنزعه لم :حنيف بن
 أطيب ولكنه ،بلى :قال ؟((ثوب في رقما   كان ما إال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يقل ألم :سهل فقال

 .لنفسي
 اشترت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن محمد بن القاسم عن نافع عن مالك وحدثني
 وجهه في فعرفت ،يدخل فلم الباب على قام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رآها فلما ،تصاوير فيها نمرقة
لى هللا إلى أتوب هللا رسول يا :وقالت ،الكراهة صلى هللا عليه - هللا رسول فقال؟ ذنبتأ فماذا ،رسوله وا 



صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،وتوسدها عليها تقعد لك اشتريتها :قالت ؟((النمرقة هذه بال فما)) :-وسلم
 الذي البيت إن)) :قال ثم ((خلقتم ما أحيوا :لهم يقال ،القيامة يوم يعذبون  الصور هذه أصحاب إن)) :-وسلم
 .((مالئكةال تدخله ال الصور فيه

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 :والتماثيل الصور في جاء ما باب

وأما ما ال  ،الغالب أن الصور يراد بها ما ال ظل له، والتماثيل ما له ظل، وما له ظل مجمع عليه بين أهل العلم
جمع من أهل  ظل له فعامة أهل العلم على تحريمه إذا كان لذي روح، إذا كان المصور من ذوات األرواح، وعند

ذا رسم  ،؛ ألن فيه مضاهاة-جل وعال-العلم أن النهي يشمل ما له روح وما ال روح له من مخلوقات هللا  وا 
إنسان أو حيوان أو شجرة هذه مخلوقات هللا، وهذا الذي رجحه القرطبي في التفسير أن التحريم ال يختص بذوات 

ح هاة متحققة، ومع ذلك عامة أهل العلم على أن ما ال رو األرواح، يشمل جميع مخلوقات هللا؛ ألن العلة المضا
 .فيه يجوز تصويره

ن من دون أي يعني من رآه قال: هذا فال ،اآلالت المحدثة في التصوير التي تظهر الصورة مطابقة لخلق هللا
خلق هللا، ن هذه اآللة تظهر شيئا  هو خلق هللا، ليس فيه مضاهاة لخلق هللا، إنما هو تردد، وبعضهم يقول: إ

واالرتباط بين الصورة والمصور هو نفس االرتباط بين االسم والمسمى، العلماء يختلفون في االسم هل هو عين 
تأثر ما في خالف؟ يختلفون، ويقولون: إن أريد به أن المسمى يتأثر بما ي؟ ما اختلفوا في هذا ؟المسمى أو غيره

ن كان لو كتب زيد وأحر  كنبه االسم فهذا ليس بصحيح؛ أل قتها بالنار ما تضرر زيد، فدل على أنه غيره، وا 
هذا هو  فاالرتباط وثيق ،المراد به أن هذا االسم يعبر عن هذه الذات بحيث لو قرئ هذا االسم عرفت تلك الذات

 ذاك، فهو عينه، يعني بالنظر األول غيره، وبالنظر الثاني عينه.
، ولكن من رآها كمن رأى االسم، ويش اللي يترتب على الصورة لو أحرقت تضرر المصور؟ كاالسم ال يتضرر

ن هذه عين المخلوق أو غير المخلوق؟ ألنه إذا قيل: مضاهاة لخلق هللا مقتضاه أن الموجود : إهذا؟ هل نقول
ذا قلنا بهذا شمل جميع الصور، إذا قلنا ن الصورة غير المصور : إغير خلق هللا شيء آخر يضاهي خلق هللا، وا 

 الصور سواء  كانت بآلة أو باليد.شملت جميع 
ن الوعيد شديد في حق المصورين، جاء فيهم أنهم أشد الناس عذابا  يوم القيامة، ومن المحال أن يقول بعضهم: إ

يرتب هذا العذاب الشديد على ضغطة زر في آلة أخرجت عدد كبير من الصور، أو صورت جمع غفير من 
كل واحد صور الناس وهم يصلون بالمسجد الحرام، صورة واضحة  ؟الناس، هل يؤمر أن ينفخ في جميع هؤالء

وجوههم، هل يكلف أن ينفخ الروح في مليون شخص بمجرد ضغطة زر؟ قالوا: هذا بعيد من و  عيونهم واضحة
 حكم التشريع، لكن نظير هذا أنه قد يقتل إنسانا  بضغطة زر، والقتل من عظائم األمور أشد من التصوير.

ا وقتل إنسان نقول: مستحيل أن يدخل في قوله:  -زر المسدس- الزر إذا ضغطأقول:  د  َتَعمِِ }َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمن ا مُّ
لة، كما يقول اآلخر: أنا قتلت اآل ؟! يقول: ما قتلت أنا؟ ألن المسألة ضغط زر[( سورة النساء75)] َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم{

 صورت اآللة. ما صورت



م أن هناك تسبب وهناك مباشرة للفعل، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا على العموم عند أهل العل
كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب بال شك، فالذي ضغط الزر هو المكلف، فالعلل التي تبدى 

في النصوص،  ا واهية، والصواب أن التصوير بجميع أشكاله وهيئاته وآالته كله داخلهفي هذا الباب ال شك أن
 ال سيما تصوير ذوات األرواح.

 دخلت: قال أخبره الشفاء مولى قاإسح بن رافع أن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك حدثني"قال: 
صلى هللا - هللا رسول أخبرنا" :سعيد أبو لنا فقال ،نعوده الخدري  سعيد أبي على طلحة أبي بن هللا وعبد أنا

 ؟"سعيد أبو قال أيتهما يدري  ال قاإسح شك" تصاوير أو تماثيل فيه بيتا   تدخل ال ةالمالئك أن -عليه وسلم
المالئكة ال تدخل بيت فيه كلب وال صورة، كما أنها ال تصحب رفقة معها جرس، اإلشكال أن األمور عمت، 

رم، يعني اآلن فيه مشقة، لكن ال يعني أن هذه المشقة تبيح المح ي مثل هذا الباب بل االحتياط فيهوالورع ف
أجراس السيارات إذا تعدى، أو مثال  ما ربط الحزام، أو تعدى السرعة، إذا ما ربط الحزام فهو جرس الدواب 
ال ما تصحبك المالئكة، نفس  مطابق مائة بالمائة، نفس الجرس الذي ال تصحبه المالئكة، إما تربط الحزام وا 

ما يحسبون لهذه األمور حساب، يعني إذا لم تصحبك جرس الدواب، موجود هذا في السيارات كلها، الناس 
المالئكة من يصحبك؟ ما في بديل إال الشياطين، إن المالئكة ال تدخل بيتا  فيه تماثيل أو تصاوير، أمور قد 
يكون االحتياط في مثل هذا حرج شديد، كل شيء فيه تصاوير اآلن، الكتب كتب العلم اآلن فيها تصاوير، يعني 

ألبي الهياج:  -رضي هللا عنه-تصاوير، ماذا تصنع؟ ال بد أن تطمس هذه الصور، كما قال علي تفاسير فيها 
 أال ترى صورة إال طمستها، وال قبرا  مشرفا  إال سويته. -عليه الصالة والسالم-أال أبعثك على ما بعثني به النبي 

لق يختلف عن المكشوف، يعني يختلف األعالم للزركلي ثمانية مجلدات كبار فيها ألوف من الصور، أو أن المغ
ال ما يختلف؟ يعني إذا كان مغطى وهذا يقودنا إلى تغطية وجه الصورة، يعني إذا لصقت عليها شيء  الحكم وا 
ال ما يكفي؟ أو ال بد من الطمس الذي يثير،  من غير طمس، أو خط عليها شيء والصورة موجودة، يكفي وا 

ه ال يبقى من المعالم شيء، يعني سمع من يفتي بالقنوات من يقول: إذا يغير المالمح والمعالم، هذا األصل أن
ال شبهها هذه ما فيها شيء، يعني كان  ذا كانت صغيرة في المحفظة وا  كانت الصورة كبيرة هذه ال يجوز، وا 

يقوم ويعظ الناس، ويحذرهم من الراديو، كان الراديو جريمة قبل  س يتندرون بشخص معتوه يعني مجنون النا
ربعين سنة، كان يعني شيء كبير عند الناس، يقول: الراديو الكبير هذا حرام، أما الصغير هذا ما فيه شيء، أ

كيف يقال مثل  ،غير مكلف أصال  ذاكأما ذاك شبيه بهذه الفتوى التي يتبناها بعض من ينتسب إلى العلم اآلن، 
يسرت بأيدي الناس، يعني وجدت هذه صغرت أو كبرت، اإلشكال أن األسباب توافرت وت ،هذا؟ الصور صور

 الجواالت وصار التصوير من أيسر األمور.
طالب علم أهل تحري نعرفهم صاروا يصورون، اقتنى اآللة فسهل عليه مزاولته، قد ال يعنيه أن يصور فالن 

ال كذا، يكون عنده طفل توه مولود، ثم يتصرف تصرف يعجبه فما يملك نفسه إال أن يصوره ال عالن وا  ، هذا وا 
ال خطوتين يصوره، ما يملك نفسه أمام ولده،  حصل، ثم بعد ذلك يحبو حبوة أو حبوتين يصوره، يخطو خطوة وا 

 ثم بعد ذلك ينظر في األقوال األخرى ومن أباحه من أهل العلم ومن كذا، وقبل ذلك ما ينظر إلى هذه األقوال.



ذا كثر اإلمساس قل اإلحساس، هذه مشكلة، شيوخ أئمة  اإلشكال إن تيسر مثل هذا األمر هونه عند الناس، وا 
أفاضل إلى وقت قريب يرونه من عظائم األمور ثم صار حالل، ال ينكر تغير االجتهاد، وكون األمر في أوله 
يكون مجهوال  ثم يكتشف حقيقته، هذا ما ينكر، يعني الساعة أول ما طلعت قالوا: سحر، بعضهم قال: سحر، ثم 

وأنها لما فككت وجدت صناعة ما فيها إشكال، فاإلنسان عليه أن يحتاط لنفسه،  ،هابعد ذلك اكتشفت حقيقت
 والمسألة كبيرة، يعني معضلة من المعضالت، يعني ليس التصوير باألمر الهين.

 طالب:......
 ؟يطمس الوجه، يكفي الوجه، إذا طمس الوجه كفى؛ ألن الصورة الوجه، نعم

 طالب:......
لذنب على من أكرهه، المكره ما عليه، مرفوع عنه الحكم، هذا إكراه ما تقدر تمشي إال يه، اعلهذه عاد المكره ما 

 به.
 طالب:......

، ال بد من طمسها أو خياطة كفيمعضلة كارثة، ما تجد مالبس أطفال حتى الكبار أحيانا  إال فيها صور، ما ي
 غيرها.

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
إذا ارتفع الحكم فيرجى إن اإلكراه، وأما بالنسبة للمالئكة ما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بفي صورة ما تدخل، أ ال،

 ؟نعم ،شاء هللا، إنسان مكره، غير مكلف
 طالب:......

إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخرجتها وتخاف عليها بطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها بس 
سترة المشترطة؛ ألن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم السترة شرط، وبين أن وال تكون في موضع ال ،تخفيها

تبعدها عن  ي بسترة حرير أو عليك أمامك حريرتصلي في غير محل االشتراط فيه محرم، الفرق بين أن تصل
 محل الشرط.
 طالب:......

 ؟نفس الشيء ما يختلف أبدا ، كله تصوير، نعم
 طالب:......
 ...المقصود أنها

 الب:......ط
الفرس اللي عند عائشة، ما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ يعني لو جبت خشبة  :ال، ال ما يباح، ال تقول لي

يعني لعب األطفال التي عند عائشة وغير عائشة تتصورها مثل  ؟ووضعت لها جناحين وقلت: فرس، ويش صار



يعني قالوا: وساد كبير في رأسه  ؟الصور من العهن اللي اآلن في األسواق؟ أنت ما أدركت ما يفعل لألطفال من
 وساد صغير، هذه الصور.

 طالب:......
هذه صورة، إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان  ها قال: هذا إنسان، أو هذا حيوانعلى كل حال إذا كان من رآ 

 صارت صورة.
 ..طالب: البث المباشر.

 لصورة بعده.يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد ا
 طالب:......

 ال، ال تعاد هذه.
 ....في وقتهالنقل في الحرم طالب: 

 في وقته، لكن لو أرادوا إعادته يحفظونه.
 طالب:......

إذا طلعت خالص  ،مثل مراقبة األسواق ،، لكن لو كان بالفعل يعني بث مباشر بدون حفظ، هذا تصويرال، ال
 وير، إذا حفظت صارت صورة.انتهى، هذا ما هو بتصوير، هذا ليس بتص

 طالب:......
ن لم تحفظ المقصود  وانتهت بنهاية صاحبها انتهى ليست صورة. ،إن حفظت صارت صورة، وا 

 طالب:......
اللي بيتعلل ويتعذر هذا أمره مفروغ منه، وقد أفتي بالجواز،  ؟اللي يتحجج يتحجج، يعني الصالة ويش الحجة

 أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده ما هو بالنقاش معه. يعني هذا ما في إشكال، الذي أفتي
 طالب:......

 كل الناس عابرين......... 
 طالب:......

ما هو  ،خالص أخذوا عليه، يسمونه ضرورة ،ال، الناس يتواطئون على شيء بحيث ال يستطيعون الفكاك عنه
 ؟ضرورة، نعم
 طالب:...... 

في كونها صورة موجود، يعني من أغرب األمور، يعني في ، وكون بعضهم ينازع هو مسألة الخالف موجود
 [( سورة األنفال15)]}َوَلْو َأَراَكُهْم َكِثير ا{ تفسير من التفاسير المعاصرة يقول صاحب التفسير عند قوله تعالى: 

كن، في الواقع ما يم يقول: هذا فيه دليل على جواز التصوير؛ ألنه كيف ترى الكثير قليل إال بالتصوير، أما
إال بالتصوير، تراها صغيرة ما ذلك والقليل قليل، لكن في التصوير يمكن ترى الكبير الجثة الكبيرة  الكثير كثير

فهذا دليل على جواز التصوير، يقول: فعرضت هذا االستنباط على شيخ من شيوخ األزهر فقال: إن هذا يدل 
 على وجوب التصوير.



 طالب:......
حل، إذا وجد الهوى ما في حل، ما تقدر تناقش إذا وجد الهوى، النقاش مع من يريد على كل حال الهوى ما معه 

ون بهم يعني أهل تحري وورع، وكان الناس يستدل ،اإلشكال أن عندنا علماء أئمة جبال كبار حفاوهو الحق، 
ش فيه، واآلن في يوم من األيام التصوير ما يمكن أن يناقعاد مشكلة هذه، يعني  ويقتدون بهم، وفجأة صوروا

القنوات؛ ألنه ما يرى حرام، أو يذكر أن فالن ما يطلع في  ن مثل هذا التصوير: إيتندر بعض الناس لو تقول له
ال ويش هو ؟التصوير، قال: ويش هو ذا  ترى يجي على لسان طالب علم هذا. ؟حجري ذا وا 

لعلم يكسرون الكاميرات بالمشاعر، يعني هو المسألة ترك اإلنكار، كان اإلنكار موجود، وعهدنا العلماء وطالب ا
شيء أدركناه، يكسرون الكاميرات بالمشاعر، ثم عاد اآلن يصورون بالمطاف، السبب أن بعض من تبرأ الذمة 
بتقليده يقول: ما هو بتصوير، صار من مسائل الخالف، فاإلنسان يعرض رأيه من باب المشورة ال من باب 

 ؟اإللزام في مثل هذا الظرف، نعم
 طالب:......
والمصلحة  ،أنا ال أستطيع أن أوصل الحكم الشرعي أو أوصل صوتي إال من خالل هذه القنوات :أما من يقول

 لكن ما يخرج الشيخ، كان الشيخراجحة، وكان الشيخ ابن باز يحث الناس على الخروج في التلفزيون وغيره، 
يضا  في مسألة التصوير في مسائل العلم والفيديو لكنه ال يخرج، الشيخ أ يشير على بعض الناس أنهم يشاركون 

وأردنا أن نوفق بين هذا وهذا ما مشى الكالم  ،التي ينتشر العلم بواسطته يتسمح فيه، لكن إذا نظرنا النصوص
دام محرم انتهى اإلشكال، وعلى كل حال كل له اجتهاده،  د هللا ال ينال بسخطه، مانهذا، ما يمشي، يعني ما ع

 ؟ى أحد، نعمال نحجر عل
 طالب:......

 هو شوف بعض أهل التحري يحتفظ يسمونه النجتف. ال
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:......

إيه المسودة السوداء هذه بحيث إذا احتاج مرة ثانية ما يروح يصور هو خالص تكرر هذه تحمض هذه وينتهي 
الجنايات وما الجنايات، يعني ما في  والحاجة قائمة يعني بحق يعني أمور ،اإلشكال، المسألة مسألة معضلة

 إشكال أن الحاجة داعية.
 طالب:......

ل له، موجود، لكن ما أعرف أحد من العلماء المعتبرين الف قديم في حكمه، في حكم ما ال ظال، هو وجد خ
 المعتد بهم يقول به.

 طالب:......
إن شاء -، أمره محرم قائم ال أثر له متعد   ، لكنهوهللا هذا أمره أخف بكثير، وما في شك أنه اطالع على محرم

 سهل. -هللا



 طالب:......
 ما هو بتصوير هذا....... 

 طالب:......
ال ما يجي؟ ،إيه  لكن الفيديو إذا انتقل من المكان يجي وا 

 طالب:......
 إال موجود، بحيث أن صاحب المرآة التي تذكر إذا خرج من المكان تقدر تعيده من المرآة؟ ما يمكن.

 طالب:......
 الحفظ تصوير.
 طالب:......

 ..يجيك يوم من األيام المنكر قد يوصف بأوصاف ما.هو ب
 طالب:......

وخالف فيها من تبرأ  ،إنكار من باب المشورة، يعني تشير عليه؛ ألن المسألة الخالف فيها ظهر، وبقوة ظهر
فيها ناس يعني حقيقة اإلنسان يتضاءل أمامهم،  يعني ما هم بأدعياء أو طالب علم، خالف ،الذمة بتقليده بالفعل

لكن مع ذلك من باب المشورة تقول: وهللا يا أخي ويش الفرق بين هذا وبين ما جاءت النصوص بتحريمه؟ إن 
ال  الشكوى إلى هللا.  قبل وا 

 طالب:......
راد بهم، شيخ المعهد الورع يترك، فيه كتاب طبع قبل ثمانين سنة فيه تراجم لشيوخ معهد أسيوط، الشيوخ الم

، كلهم الصورة بجانب مأو رئيس المعهد في عرفهم، وترجم يمكن لخمسين منه ،الفالني معناه مدير المعهد
قالوا: الشيخ  ،في مربع إلى أن وصلوا إلى شخص اسمه الشيخ محمد شريت بالتاء، وحقل التصوير مربع ،االسم

ال: رأيت في يه، وعلم وعمل، وفضل وما شاء هللا، في النهاية قلم يمثل أمام كاميرا التصوير، ترجم له وأثنى عل
في الغرفة مريض، فدخلت الغرفة فكشفت الغطاء فإذا  -عليه الصالة والسالم-ن النبي المنام من يقول لي: إ

شيخنا الشيخ محمد شريت هذا، يقول: لما ذهبت إلى المعهد في الصباح بلغت أن الشيخ توفي البارحة، يعني 
: إن هذه الخاتمة بسبب عدم  يؤخذ منها حكم، لكن أيضا  بعد هناك عبر، ال يؤخذ منها حكم، وال يقالهذه ال

أو مرتبطة هللا أعلم، قد يكون الرجل له سر بينه وبين ربه وصل به إلى هذه المنزلة، لكن مع ذلك  التصوير
صلنا إلى حد أن من ينكره يوصف ثم تساهل الناس فيه إلى أن و  ،التصوير إلى وقت قريب من عظائم األمور

 ، وهللا المستعان.بأوصاف ال تليق بطالب علم فضال  عن متحر  
 طلحة أبي على دخل أنه مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن النضر أبي عن مالك وحدثني"قال: 

التغيير شوف  "تحته من نمطا   فنزع إنسانا   طلحة أبو فدعا ،حنيف بن سهل عنده فوجد :قال يعوده األنصاري 
حسبة إلى شخص من أهل مع القدرة باليد، يعني كما حصل من بعض السالطين بعض الخلفاء، عين أو وكل ال

وأخذ البساط من تحته، قال: أتعلم أن الجلوس  ،أنت مسئول عن الحسبة، قال: قم، فأقام الخليفة العلم، خالص
 يعني بساط "تحته من نمطا   فنزع إنسانا   طلحة أبو فدعا": الحسبة اآلن بدأت، وهذا يقول ؟على الحرير حرام



 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسولفيها  قال وقد ،تصاوير فيه ألن :قال ؟تنزعه لم :حنيف بن سهل له فقال"
الرقم ال  ؟"((ثوب في رقما   كان ما إال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يقل ألم سهل فقال ،علمت قد ما

نه يشمل النقوش العادية، فيكون االستثناء منقطع كما قال جمع من أهل العلم، أو الرقم ما كانت الصورة شك أ
ألن مثل  "لنفسي أطيب ولكنه ،بلى :قال" قضى بمثل هذا على النصوص المحكمةفال ي ،فيه مقطعة وموزعة
 للنفس وأبعد عن الشبهة، هاه؟هذا ال شك أنه أطيب  ن الصور التي ال تدخل تحت المحرمهذا حتى ولو كان م

 طالب:......
 هذا الحديث أنه دخل على أبي طلحة يعوده، إال رقما  في ثوب؟

 طالب:......
 أنه دخل، عن عبيد هللا أنه دخل على أبي طلحة، لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه.

 طالب:......
 يحكي قصة شهدها، هو الذي دخل. وهنقول: يحكي قصة، ن أبا طلحة فعل، ف: إال، الدخول، ما هو بيقول

 طالب:......

 عبيد هللا إيه.

 طالب:......
 هللا أعلم، من خالل اإلسناد القصة أنه دخل يعني أدركه.

 أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن محمد بن القاسم عن نافع عن مالك وحدثني"قال: 
 على قام -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رآها فلما -ادة فيها تصاويروس- تصاوير فيها نمرقة اشترت
ألنها معصية، من كبائر  "هللا إلى أتوب هللا رسول يا :وقالت ،ةيالكراه وجهه في فعرفت ،يدخل فلم الباب

لى "فقالت: يا رسول هللا أتوب إلى هللا الذنوب -ب تابت يعني هذا قبل أن تعرف الذن ؟"أذنبت فماذا ،رسوله وا 
 اشتريتها :قالت ؟((النمرقة هذه بال فما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" -ا وأرضاهارضي هللا عنه

 يوم يعذبون  الصور هذه أصحاب إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،وتوسدها عليها تقعد لك
 ثم "))أحيوا ما خلقتم(( وا ما خلقوا؟ ال يستطيعون حيهل يستطيعون أن ي "((خلقتم ما أحيوا :لهم يقال ،القيامة

 ."((المالئكة تدخله ال الصور فيه الذي البيت إن)) :قال
 بسبب الكلب. -عليه الصالة والسالم-وكذلك الكلب كما في حديث عائشة أيضا ، وأن جبريل تأخر عن النبي 

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 لتعليق أشد، يعني له نصيبه أشد، لكن الصور محرمة على أي حال.ال، ال ما في فرق، التعظيم وا

 طالب:......
ر والمصَور هذا ما في إشكال داخل في النهي، هذا زاول المعصية، وأقر المعصية، وخالف األمر المصو  

 بالطمس.



 طالب:......
 كل له نصيبه.
 طالب:......

 لم للوجه؟ع  وصار ما في أدنى مَ 
 طالب:......

 كلها تزال، يعني يصير ما فيه أدنى شيء ما يخالف. الوا   أنففم 
 طالب:...... 

 ، قطعته وانتهت.إال، إال
 طالب:......

 إيه لكن بعد إزالة حقيقة الصورة.
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
ر أهل يعني ما يكفي وصفه بالثقة حتى يخبر حتى يظهر اسمه، يعني التعديل على اإلبهام ال يكفي عند جمهو 

 التوثيق.في به العلم، لكن المالكية يلزمهم، الذين يقتدون بمالك في األحكام يلزمهم أن يقتدوا 
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 كأنني أتوب إلى هللا على يد رسوله. ،أتوب إلى هللا ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله

 طالب:......
 في حياته ما في إشكال.

 لب:......طا
 ما في شيء اسمه مهان، هذه اللي تداس في الفرشاة؟ قطعه وال يظهر له وجه وال شيء ودوسها ما يخالف.

 طالب:......
 ويش فيه.

 طالب:......
 .له، يعني مما يضاهيه في اإلطرابإيه مث

 طالب:......
 كل الصور.
 طالب:......
 أال أبعثك... -رضي هللا عنه-دين، علي المسألة مشقة وعنت عظيم، لكن هذا  ،، كلهاكل الصور



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  (2) االستئذانكتاب  –الموطأ شرح: 
 في جاء ما باب -باب ما جاء في أمر الغنم  - الكالب أمر في جاء ما باب -باب ما جاء في أكل الضب 

 .الصالة قبل باألكل والبدء ،السمن في تقع الفأرة
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 حيم.بسم هللا الرحمن الر 
وصددلى هللا وسددلم علددى نبينددا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه وسددلم تسددليما  كثيددرا  إلددى يددوم  ،الحمددد هلل رب العددالمين

 الدين.
 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا رب العالمين.

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب ما جاء في أكل الضب:

 :قدال أنده يسدار بدن سدليمان عدن صعصدعة أبدي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك حدثني
 بدن هللا عبدد ومعده ،بدي  فيها ضباب فإذا ،الحارث بنت ميمونة بيت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول دخل

 هللا لعبد فقال ،الحارث بنت هزيلة أختي لي أهدته :فقالت ؟((هذا لكم أين من)) :فقال ،الوليد بن وخالد عباس
 ((حاضرة هللا من تحضرني إني)) :فقال ؟هللا رسول يا أنت تأكل أوال :فقاال ((كال)) :الوليد بن وخالد عباس بن

 ؟((هددذا لكددم أيددن مددن)) :قددال شددرب فلمددا ((نعددم)) :فقددال ؟عندددنا لددبن مددن هللا رسددول يددا أنسددقيك :ميمونددة قالددت
 كندددت التدددي جاريتدددك أرأيتدددك)) :-وسدددلم صدددلى هللا عليددده- هللا رسدددول فقدددال ،هزيلدددة أختدددي لدددي أهدتددده :فقالدددت

 .((لك خير فإنه عليها ترعى رحمك بها وصلي ،أختك أعطيها عتقها في استأمرتيني
 الوليدد بدن خالدد عدن عبداس بن هللا عبد عن حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن شهاب ابن عن مالك وحدثني

 ،-صدلى هللا عليده وسدلم- النبي زوج ونةميم بيت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع دخل أنه المغيرة بن
 بيدت فدي الالتدي النسدوة بعد  فقدال بيدده -صلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول إليه فأهوى  ،محنوذ بضب فأتي

 فرفدع ،هللا رسول يا ضب هو :فقيل ،منه يأكل أن يريد بما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أخبروا :ميمونة
 :خالددد قددال ((أعافدده فأجدددني قددومي بددأر  يكددن لددم ولكندده ،ال)) :فقددال ؟هللا رسددول يددا هددو أحددرام :فقلددت يددده

 .ينظر -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول فأكلته فاجتررته
 -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول ندادى رجدال   أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني
 .((بمحرمه وال ،بنكله لست)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الضب في ترى  ما هللا رسول يا :فقال



أماا نا محمد وعلى آله وأصاحابه أجمعاين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب ما جاء في أكل الضب:

عليااه الصااالة -عامااة أهاال العلاام، وحرمااه بعضااهم بناااء  علااى أن النبااي  يعنااي فااي حكمااه ماان الجااواز كمااا هااو قااول
حيااث أكاال بحضاارته ياادل علااى  -عليااه الصااالة والسااالم-اسااتقذره ولاام يأكلااه، ولكاان الاادليل باااإلقرار منااه  -والسااالم

 جواز أكله، وهذا قول الجمهور.
 أنده يسدار بدن سليمان عن عةصعص أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك حدثني"يقول: 
يحكااي قصااة لاام  ،ساايلمان باان يسااار ماان فقهاااء التااابعين الساابعة "-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول دخددل: قددال

مماا هاو مخارج  ،إال أنه لاه ماا يشاهد لاه مان الحاديث اآلتاي ،يشهدها، فالقصة مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف
 هد كما هو مقرر عند أهل العلم.في الصحيحين وغيرهما، والمرسل يرتقي بالشوا 

 فيهدا ضدباب فدإذا" أم الماؤمنين "الحدارث بندت ميموندة بيدت -صلى هللا عليه وسدلم-نه دخل رسول هللا إ"يقول: 
وقاد  ،وأهال العناياة بالضاباب ال شاك أن البايض عنادهم لاه ميازة يساتلذونه "فيهدا بدي "ضباب جمع ضب  "بي 

 عباس بن هللا عبد ومعه"ضباب فيها بي ، كل حال هذا الواقاف  يستعمل في أمور يزعمون أنها منشطة، على
-النباي  "؟((هدذا لكدم أين من)) ، ورضي عنهاا:-عليه الصالة والسالم- مخاطبا  لزوجته فقال ،الوليد بن وخالد

ون مماا ال يحال لاه مان صادقة يسأل، إذا وجد فاي بيتاه طعاماا  ساأل مان أيان لكام؟ لائال يكا -عليه الصالة والسالم
 (("كدال)) :الوليدد بدن وخالد عباس بن هللا لعبد فقال" أهدته "الحارث بنت هزيلة أختي لي أهدته :فقالت" بههاوش

 إني)) :فقاال ؟"هللا رسول يا أنت تأكل أوال :فقاال" -عليه الصالة والسالم-لماذا؟ ألنه مباح، طيب لماذا ال يأكل 
تااؤثر علااى الحضااور أو علااى المجااالس  يااه رائحااة متمياازة،: إذا كااان فوهااذا إنمااا يقااال ((حاضددرة هللا مددن تحضددرني

ويقصااد بااذلك  ))تحضاارني ماان هللا حاضاارة(( :يقااال مثاال هااذا الكااالم، لكاان إذا كااان ال يتميااز برائحااة فكيااف يقااال
المالئكااة؟ فالااذين اعتااادوا أكاال الضااباب هاال يمياازون رائحتااه ماان غيااره؟ الساامك لااه رائحااة متمياازة، لااه زفاار، لااه زفاارة 

 هل الضب له رائحة متميزة؟ واضحة، لكن 
 طالب:......

 البيض له رائحة؟
 طالب:......
 إيه معروف.
 طالب:......

وعلى كل حال إذا ما ظهر لنا التعليل فعلينا التسليم، لكان هاذه أماور محسوساة إذا  ،التعليل فيه زخم، يتجه حينئذ  
ن ال ننااجي، ويحضاره كماا جااء فاي حاديث عرفنا أنه إنما كرهه ألنه يناجي م ))تحضرني من هللا حاضرة((قال: 

الثاوم والبصاال وغيرهماا ماان ذوات الااروائح الكريهاة، وجاااء التعلياال أيضاا  بأنااه لاام يكان بااأرض قومااه، يعناي لاام يكاان 
ويشاربون أشاياء هاي مساتقذرة عناد بلادان  ،معهودا  عنده، وال أخذ عليه، لذلك تجد في بعض البلدان ياأكلون أشاياء



وجاادت الاانفس تتقاازز  ،و قاادم طعااام ماان أطعمااة البلاادان األخاارى فااي هااذا البلااد أو العكااسأخاارى، والعكااس، يعنااي لاا
ن كان مباحا  ال إشكال فيه.  منه؛ ألنه لم يعتد عليه، وا 

وشاربه  ،يعناي لايس بمساتقذر وال مساتنكر ،اللابن معاروف "؟عنددنا لدبن مدن هللا رسدول يا أنسقيك :ميمونة قالت"
أو  ))يحضاارني ماان هللا حاضاارة((مااا قااال مثاال الضااباب  "((نعددم)) :فقددال" ربهويشاا -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي 

 وهو من أطيب األغذية. ،-عليه الصالة والسالم-على كل حال اللبن شربه النبي  ))لم يكن بأرض قومي((
 وقااع قبال إرادة األكاال، إرادة ))مان أياان لكام هاذا؟((الساؤال عاان الضاب  "؟((هددذا لكدم أيددن مددن)) :قدال شددرب فلمدا"

لمااذا قادم الساؤال فاي مساألة الضاباب،  ))مان أيان لكام هاذا؟((أكل، وبالنسبة للابن شارب ثام قاال: : ما نقول نقول،
 ولم يقدمه في اللبن؟ نعم؟

 طالب:...... 
وبالنساابة للحاام قااد يكااون ماان أطعمااة تخااتص  لماااء، نعاام يتهاااداه الناااس بسااهولة،هااو فااي اللاابن الغالااب هااو مثاال ا

ة، بخالف اللبن، اللبن حكمه حكام المااء فيتساامح فاي أماره، تشارب اللابن لكان األكال ال بالمساكين فتلحق بالصدق
بخاالف  -علياه الصاالة والساالم-بد من الساؤال عان مصادره، واللابن مثلماا تفضال األخ كثيارا  ماا يوجاد فاي بيوتاه 

تصدق به على بريرة، يعني  قالوا: هذا لحم ))من أين لكم هذا؟((اللحم، لما وجد اللحم في البرمة على النار قال: 
 .ولنا هدية(( ،))هو عليها صدقةما تصدق به على أهل بيته من نسائه، ال، تصدق به على الخادمة، فقال: 

وأهادت اللابن تساتحق مكافئاة،  ،هزيلاة التاي أهادت الضاباب "هزيلدة أختي لي أهدته :قالت "))من أين لكم هذا؟((
 جاريتدك أرأيتدك)) :-علياه الصاالة والساالم-النبي  فقال تتصدق بها، ميمونة بنت الحارث عندها جارية أرادت أن

 ،يعني مكافئة لها، أخت بهذه المثابة تهدي ((أختك أعطيها ،عتقها في)) يعني أمرتيني ((استأمرتيني كنت التي
 وال شااك أن ماان أعظاام مااا ((رحمددك بهددا وصددلي)) ،))ماان صاانع إلاايكم معروفااا  فكااافئوه((تسااتحق أيضااا  أن تكافااأ 
 ويش معنى ترعى عليها؟ ))وصلي بها رحمك ترعى عليها((يوصل به الرحم الهدية، 

 طالب: تستخدمها.
ومان أعتاق عبادا   ،يعناي العتاق شاأنه عظايم فاي الشارع ((لدك خيدر))فإنده نعم تخدمها، ترعى عليهاا يعناي شائونها 

مما يادل علاى عظام شاأن الصالة،  كان فكاكه من النار، فأمرها أن تتصدق بها على أختها، يعني تهديها ألختها،
صلة الرحم، وأن لها شأن في الدين، قد يفاوق العتاق، فإناه خيار لاك، هاذا الحاديث مثلماا ذكرناا مان رواياة ساليمان 

 بن يسار يحكي قصة لم يشهدها فهي مرسلة، وعرفنا أن المرسل ينجبر بما بعده.
 بدن خالدد عدن عبداس بدن هللا عبدد عدن حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 
يعني الحديث مرة يروى من حديث خالد بان الولياد، ومارة ياروى مان حاديث  الوليد بن خالد عن "المغيرة بن الوليد

- هللا رسددول مددع"أندده دخددل  حضاار القصااة، وكال منهمااا يااروي الخبارابان عباااس لحضاورهما القصااة، كاال منهماا 
والقصاة الساابقة أنهماا دخاال  ،-علياه الصاالة والساالم-منفارد ماع النباي وهاذا كأناه دخال  "-صلى هللا عليه وسدلم

ذا أراد أن يتحادث شاخص عان اآلخار ميمونة بيت -صلى هللا عليه وسلم- مع النبي ، وال ماانع أن يادخال معاا ، وا 
وقااال: إنااه دخاال، فكالمااه صااحيح، ولااو روى خالااد باان الوليااد عاان اباان عباااس أنااه دخاال الكااالم صااحيح، والجمااع 

 .هتفريق في مثل هذه األمور ال إشكال فيوال



 بضب فأتي ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج بيت ميمونة -صلى هللا عليه وسلم-"أنه دخل مع رسول هللا 
 إليدده فددأهوى " ، يعنااي مشااوي يقااال: محنااوذ وحنيااذ، فعياال بمعنااى مفعااول بالحجااارة المحماااة،يعنااي مشااوي  "محنددوذ
ماد ياده ليأكال، هال لحام الضاب يلتابس  -علياه الصاالة والساالم-النباي  "بيده -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 بغيره؟ نعم؟
 طالب:......

 بع  فقال" بيده -عليه الصالة والسالم-، ولذلك أهوى النبي صغيرة وشوي الظاهر أنه يلتبس إذا قطع إلى قطع
 هدو :فقيدل ،منده يأكدل أن يريدد بمدا -صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول أخبروا :ميمونة بيت في الالتي النسوة
ألناه يكاره هاذا الناوع مان اللحام، وال يادل علاى تحريماه، كثيار مان النااس يجاد نفساه  "يده فرفع ،هللا رسول يا ضب

عان أكال الثاوم  -عليه الصاالة والساالم-تعاف لحم البقر، ومع ذلك ال يجوز أن يحرمه على الناس، ونهى النبي 
))إندي ال "أحدرام هدو يدا رسدول هللا؟ قدال: وماع ذلاك قيال:  بصال  فاال يقاربن مسااجدنا،وما  أو والبصل، ومن أكل ث
فااال يلاازم ماان كااون الشاايء ال يؤكاال أنااه حاارام، فقااد يمنااع ماان أكاال الشاايء لظاارف يخااتص بااه  أحددرم مددا أحددل هللا(("

تمار، قلات: ال ياا  أكالإذا أراد أن ي ،أو يعمه ويشامل غياره، يعناي بإمكاناك أن تنهاى أبااك الماريض ماثال   ،اإلنسان
وأنات تأكال، هال يعناي هاذا أناه حاالل لاك وحارام علاى أبياك؟ ال يعناي أناه حارام، لكان وجاود المضارة  أبي ال تأكال

  .المترتبة على أكله ينهى عنه
يعناي مثلماا قاال عان الثاوم والبصال، قيال: أحارام هماا ياا  (("ال)) :فقدال ؟هللا رسدول يا هو أحرام :فقلت"فرفع يده 
َباِت{فمن جهة أنه حالل داخل في  ))ال، أنا ال أحرم ما أحل هللا((قال:  رسول هللا؟ ( سورة 499)] }َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِِ

َوُيَحدرُِِم }وبهذا استدل ابن حزم علاى تحاريم أكال الثاوم والبصال،  ،وجاء تسمية هاتين الشجرتين الخبيثتين [األعراف
ماااع أن الخبياااث يطلاااق وياااراد باااه المحااارم، ويطلاااق وياااراد باااه األدناااى مااان  [راف( ساااورة األعااا499)] {َعَلدددْيِهُم اْلَخَبنِئدددثَ 

 لدم ولكنده ))ال،"فقال:  [( سورة البقرة009)] }َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن{ الطعام، يعني الذي يوجد أطيب منه،
لورع في مثل هذا، لكان كوناه لام يكان هذه العلة يعني ال تقوى على التحريم، حتى وال على ا "((قومي بأر  يكن

فقاد يكاون غيار مالئام لهاذا الجساد مان جهاة، وقاد يكاون أيضاا  مماا  ،ولام يابن الجساد علياه ،بأرض قومه فلم يعتاده
يعناي ال تجارؤ علاى األكال مناه حتاى يعتااده  ،تعافه النفس؛ ألنه شيء طارئ عليها، كالطعام الذي تاراه ألول مارة

بمجرد مرآك لها تتقزز منها، يعناي ولاو كانات مركباتهاا  ،-جل وعال-ن نعم هللا البصر، وبعض األطعمة وهي م
ال ماا تشارب؟ أو عنادك المارق  أنت تأكلها إذا ركبت بطريقة أخرى، يعني لو طبخ لك مثال  مرق مع لبن تشارب وا 

ن يقاادم وصاابيت عليااه لاابن، أكثاار الناااس مااا يشاارب مثاال هااذا، وهناااك مركبااات فااي بعااض البلاادان يعنااي مااا يمكاان أ
وأكااالت  ،عليهااا كثياار ماان الناااس، فهااو ماان هااذه الحيثيااة أن اإلنسااان مااا اعتاااد علااى هااذا، فمااثال  أكااالت مصاارية

والعكاااس، لاااو تقااادم بعاااض األكاااالت الشاااعبية لااابعض الجهاااات ماااا  أكاااالت هندياااة، يعناااي ال تساااوغ عنااادناو  ،يمنياااة
يجعله يحرم، ال يجوز له أن يحرم بهاذه  استساغها، على كل حال مثل هذا يعني يجعل اإلنسان ال يأكل، لكن ال

يعني نفسيا   (("أعافه فأجدني ))ال، ولكنه لم يكن بأر  قومي"أحرام هو يا رسول هللا؟ قال: العلل، ولذلك قال: 
ذا كان اإلنسان يعاف طعاما  من األطعمة فليس ألحد أن يلزمه كائناا  مان كاان، يعناي إذا كاان اإلنساان  ،أعافه، وا 

 ؟لبن، هل ألبيه أن يجبره على شرب اللبن؟ ما يجوز له يجبره، الطاعة بالمعروف، نعمال يستسيغ ال



 طالب: ما استدل عليه برائحته....
القصااة األولااى كااذلك، قااد تكااون هناااك علاال مركبااة تجتمااع، يعنااي افتاارض أنااك مااثال  مااا تجااده فااي أرض فااي لكاان 

ال ما تأكل؟ قد تأكل، لكن ما تج ولسات بحاجاة إلياه، تتعلال بمثال  ،ده في أرض قوماكقومك، لكنك جائع، تأكل وا 
هذه العلل؛ ألن مثل هذه العلل التي هي مجرد يعناي تارجيح لمازاج معاين، يعناي لايس تقاوى علاى تحاريم وال علاى 

ذا كاناات العلاال مبيحااة أو محرمااة و  ،ضاااف إليااه علااة أخاارى مااثال ، تركباات العلاالأن إذاكراهااة،  منصااوص عليهااا وا 
ء المركاااب منهاااا باااالحكم، فماااثال  لاااو أن شخصاااا  أكااال ثوماااا ، وصااالى ماااع جماعاااة فاااي غيااار جاااز فالمركباااة ال تساااتقل 

مسجده، أو أكل ثوما  ودخل مسجد ما فيه جماعة، وصلى بمفرده، فال يقربن مسجدنا، فال يؤذنا، فالمالئكة تتأذى 
لكااان فاااي خاااارج  مماااا يتاااأذى مناااه بناااو آدم، فاااإذا وجااادت هاااذه الرائحاااة وال فاااي أحاااد، أو وجااادت الرائحاااة وفاااي أحاااد،

 المسجد؛ ألن العلة مركبة من شقين، فالعلة المركبة أحد جزئيها ال يستقل بدوران الحكم عليه.
 طالب:......

 ويش المانع؟ ،إال إذا صرت تعافه ال تأكله
 طالب:......

ا البااب، وهللا يا أخي ما له داعاي، المجاملاة ماا هاي فاي هاذتقول: نفس هذا الموجود، يعني إذا كنت نفسك تعافه 
 ؟نعم

 طالب:......
ال يتثاااءب يخماار وجهااه وال عليااه  ))ال عاادوى وال طياارة(( .....مااا هااو لكاان يحتاااط اإلنسااان إذا أراد أن يعطااس وا 
 شيء.

 طالب:......
إيه معروف ميمونة خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحاارث، هاي خالتاه مان المحاارم، يمكان مان محارماه، العالقاة 

، فايمكن الموجاود مان النساوة بهاذه بااس وخالاد أيضاا  هناك عالقة خاصة، ميمونة خالاة ابان عاألسرية بينهم يعني 
 المثابة.

 طالب:......
 المالئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، من الرائحة التي يتأذى بها بنو آدم.

 طالب:......
 ويش هو؟ 

 طالب:......
المالئكاة يحضار، ومثلماا تفضال بالنسابة للبايض فيااه ؟ يعنااي مان ))إناي تحضارني مان هللا حاضارة((هاذه اللاي تاو 

 .-إن شاء هللا- زفر، يعني له رائحة غير مقبولة، ما فيها إشكال
ماان عاادة ماان يتصااف  "فأكلتدده فاجتررتدده :خالددد قددال ((أعافدده فأجدددني ))ال، ولكندده لددم يكددن بددأر  قددوميفقاال: "

هاات، وياش  ،رام هو أو حالل؟ قال: حاللوسأل ح ،دام اتصف بالشجاعة بالشجاعة تجده ال يهاب أي شيء ما
 ..فيها جرأة. ؟المانع



 طالب:......
ال النباي   -علياه الصاالة والساالم-أقول: الشاخص المتصاف بالشاجاعة والجارأة تجادها فاي كال مناسابة حاضارة، وا 

رب ضا هذه الشجاعة باعتباار أناه -عليه الصالة والسالم-لكن النبي  ،-عليه الصالة والسالم-من أشجع الناس 
بينماا خالاد بان  ، الجاود،الكارم ،ما تباين مثال هاذه الشاجاعة، بقادر ماا يباين الحلام بنصيب وافر في جميع الصفات

كارم إذا ذكار خالاد ماثال ، ماا الوليد هذه الصفة متميزة عنده، فتجده ما ياذكر إال وتاذكر الشاجاعة، لكان قاد ينساى ال
 ألنه ما هو من أميز الناس في هذا الباب. يذكر
كاال حااال ماان تميااز بصاافة معينااة تجااد عنااده جاارأة، تجااده جااريء فااي هااذا المجااال، جااريء فااي المجااال الثاااني علااى 
 ."ينظر -صلى هللا عليه وسلم-"فأكلته ورسول هللا  ، تجده في جميع أحواله عنده جرأةوثالث

صدلى هللا عليده - هللا رسدول نادى رجال   أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني"ثم قاال: 
 وال ،بنكلده لسدت)) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول فقدال ؟الضدب فدي تدرى  ما هللا رسول يا :فقال -وسلم

طعامك الذي تعتاده وتأكله باستمرار في بيتك لو طبخ في بيات ثااني قاد ال تأكلاه؛ ألن كيفياة اإلعاداد  "((بمحرمه
تأكلاه، يقادم لاك فاي  ،لاك رز ماع لحام فاي بيتاك قادرت علياه والتحضير تختلف من مكان إلى آخار، يعناي لاو قادم

بيت آخر تجده أفضل من صنيع أهل بيتك تأكله، لكان قاد يقادم لاك بطريقاة أخارى يمكان تجاد نفساك تعافاه، فمثال 
والعكس، فمثال هاذا ال يكفاي حتاى وال  افه نفسك قد يجد ناس يكون عنده مفضلهذا ال يعني أنه محرم، والذي تع

 وبعضهم أطلق الكراهة لكن ال وجه له، نعم.في الكراهة، 
 :الكالب أمر في جاء ما باب

 أزد مدن رجدل وهدو ،زهير أبي بن سفيان سمع أنه أخبره يزيد بن السائب أن خصيفة بن يزيد عن مالك حدثني
: فقددال ،المسددجد بدداب عنددد معدده ناسددا   يحدددث وهددو ،-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول أصددحاب مددن شددنوءة
 مدن نقدص ضدرعا   وال زرعدا   عنده يغندي ال كلبدا   اقتندى مدن)) :يقدول -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا لرسو سمعت
 هددذا ورب إي :فقددال ؟-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول مددن هددذا سددمعت أنددت :قددال ((قيددراط يددوم كددل عملدده

 .المسجد
 إال كلبدا   اقتندى من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني

 .((قيراطان يوم كل عمله من نقص ماشية كلب أو ،ضاريا   كلبا  
 .الكالب بقتل أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الكالب أمر في جاء ما باب

بها من أحكام، وتقدم ماا جااء فاي غسال اإلنااء الاذي ولاغ فياه الكلاب، وأكال ماا يصايده يعني في شأنها وما يتعلق 
 الكلب.

 أبدي بدن سدفيان سدمع أنه أخبره يزيد بن السائب أن خصيفة بن يزيد عن مالك حدثني": -رحمه هللا-وهنا قال 
 بداب عندد سدا  نا يحددث وهدو ،-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أصدحاب مدن شدنوءة أزد من رجل وهو زهير

 نعم؟  ؟الضمير هو يعود على "ناسا   يحدث وهو" -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من "المسجد



 طالب:......
 ن أبي زهير األسدي.سفيان ب

 اقتنددى مددن)) :يقددول -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول سددمعت: فقددال "يحدددث ناسددا  معدده عنددد بدداب المسددجد،
ويتحلاى باه، ال شاك أنهاا عاادة وافادة  ،لقنية، إما للزينة مع األسف أنه يوجد من يتزين باهيعني من اتخذه ل (("كلبا  

من عوائد الكفار، ويتشبه بهم بعض المسلمين، تجد الكالب في بيوتهم تغدو وتروح، وتلغ في األواني، وتشااركهم 
بعااض المجتمعااات  ومااع ذلااك بعااض األقطااار هااي عناادهم مثاال األوالد، وبعااض النساااء كمااا ذكاار عاان ،األطعمااة

 ، مسخ، نسأل هللا العافية.-نسأل هللا السالمة والعافية-الكافرة يستغنين بهم عن الرجال 
 يدوم كدل عمله من نقص ضرعا   وال زرعا  ")) وال يحفظ له ،يعني ال يفيده "((عنه يغني ال "))من اقتنى كلبا  يقول: 
قاال  ))أو زرع(( :حاديث أباي هريارة ،((ماشاية كلاب أوصايد  كلاب إال كلباا   اقتناى مان)) :والحديث اآلخار (("قيراط

ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع، يستغل مثل هذه الكلمة بعض المفتونين ويقول: إن ابن عمر يقدح بأبي 
هريارة؛ ألنااه زاد هاذه الكلمااة أنااه صااحب زرع، فيحتاااج هااذه الكلماة، زادهااا مان كيسااه، وهااذا الكاالم لاايس بصااحيح، 

عليااه الصااالة -هاام يجعلااون اباان عماار يثااق بااأبي هرياارة أكثاار، وأنااه حفااظ هااذه الكلمااة ماان النبااي يعنااي األئمااة كل
لماذا؟ ألنه يحتاجها، صااحب زرع، والاذي يحتااج الشايء يحفظاه أكثار مان  ،واهتم بها أكثر من غيرها ،-والسالم
 غيره.

الساكري، وذكار لكال واحاد  أو عان مارض ،لو أن طبيبا  ألقى محاضرة على فئاام مان النااس عان ضاغط الادم ماثال  
العشرين، في هذا المرض، وهذا  ،العاشرإلى الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهذا  ،منهما عشرين عالج، األول

؟ يمكاان مااا يعااد وال يمكاان يعااددهنوعالجاتااه، الماارض وماارض ثالااث، تجااد مااريض الضااغط ينتبااه لماارض السااكري 
ا تهماه، لكان ثالاث ال يهاتم بهاذا وال هاذا؛ ألناه باريء منهماا، ساليم رين بيسردهن سرد، لماذا؟ ألنهاواحد، لكن العش

 يهتم لهذه األمور، لكن لو تعرض لمرض ثالث ويهمه حفظه.ما ما في ضغط وال سكري، ومع ذلك 
عليااه -أبااو هرياارة صاااحب زرع، إيااش يعنااي صاااحب زرع؟ أنااه يحتاااج هااذه اللفظااة فحفظهااا وضاابطها عاان النبااي 

مان يرياد الطعان فاي الادين؛ ألن الطعان فاي أباي هرياارة  -نساأل هللا الساالمة والعافياة-، وبعاض -الصاالة والساالم
أول مان طعان فاي أباي هريارة ابان عمار، صااحب زرع، زاد هاذه الكلماة  طعن في الدين، يقاول: شاوف ابان عمار،

لية، يعناي على شان صاحب زرع، يبي يبرر لنفسه، نسأل هللا العافية، والطعن في أبي هريرة طعن في الدين بالك
وألغينااا مااا يااروى ماان طريقااه معناااه أنااا شااللنا الاادين شاالل، ولااذلك تجااد تركيااز  ،ا إذا طعنااا فااي أبااي هرياارةنااال شااك أن

، في أحد سمع أنه طعن ..وأذناب المستشرقين تركيزهم على أبي هريرة، ما في أحد ،أعداء الدين من المستشرقين
لماذا؟ ألنهم إذا طعنوا فاي أباي هريارة  ؟ليش ،مال اللي ما يروي إال حديث واحد؟ ما يطعنون فيهفي أبيض بن ح

بن حمال، أو خمسة آالف مان مثال أبايض بان  ضارتاحوا من نصف الدين، لكن يحتاجون إلى ألف من مثل أبي
 حمال على شان يطعنون في النصف الثاني.

))نقدص "وهاذا بالنسابة للحياوان يقاال لاه: ضارع،  ،ثدي بالنسابة للمارأةالضرع هو ما يقابل ال ""))وال ضرعا  نقص((
ويكساب الحسانات، ثام بعاد ذلاك يانقص كال ياوم مان  ،يحرص على األعماال الصاالحة من عمله كل يوم قيراط(("

هاال هااو بمنزلااة القيااراط الااذي وعااد بااه ماان  ،عملااه قيااراط، وأهاال العلاام يختلفااون فااي القيااراط المااذكور فااي هااذا الباااب



هاذا إن كاان مثال هاذا راح بياوم،  ،الذي جاء تقديره بالجبل العظايم ؟على الجنازة أو دفن الجنازة دفن الميت صلى
ن قيااراط الجنااازة قيااراط فضاال، فضاال هللا واسااع، وهااذا قيااراط عقوبااة وذم، فهااي لكاان جمااع ماان أهاال العلاام يقولااون: إ

فيماا يتعلاق بالصاالة علاى الميات ودفناه،  أضيق من الباب السابق، وعلى كل حاال اللفاظ لفاظ شارعي جااء تفسايره
 وكل هذا من باب التحذير الشديد في اقتناء الكالب. ،وهنا لم يأت  

ماع القسام أكاد،  "المسدجد هدذا ورب إي :فقدال ؟-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مدن هدذا سمعت أنت :قال"
 يحلف عليها. والصحابة كلهم عدول ال يحتاج إلى أن يحلف، لكن المسائل المهمة كهذه

ناي حفاظ األماوال الطائلاة يع ؟هل يقاس على ما نص عليه الماشية والصيد والزرع يقاس عليها ما هو أعظم منهاا
ليست أولى من الزرع؟ الكالب البوليسية التي تكتشف الطوام مما يهدم المجتمعات هل تقاس على األماور أ، مثال  

الذي  ،منهم من يقول: إن قياسها عليها من باب قياس األولى ،ون الثالثة التي جاء النص عليها؟ أهل العلم يختلف
هو القياس الجلي، فكل ما هو أعظم مما ذكر يقااس علياه مان بااب أولاى، ومانهم مان يقاول: هاذه ناص عليهاا وال 

 يلحق بها غيرها، وعلى كل حال المسألة اجتهادية.
 طالب:......

 على الفرد حرم على الجماعة.ال ما حرم على الفرد حرم على المجتمع، ما حرم 
 طالب:......

 أو ماشية. ...،الحراسة إذا كانت لزرع ما عدا ذلك
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

مااا يصاالح ال لاازرع وال لماشااية وال  ،لتكااون حارسااا ، يعنااي اآلن الكلااب ساااذج ؛أهاال العلاام يختلفااون فااي حكاام التربيااة
مان أجال أن يهياأ  -جارو الكلاب- لاى الصايد ماثال ، حكام تربياة الجارولصيد، يقول: أناا أشاتريه لتعوياده وتعليماه ع

لمثاال هااذا، المسااألة معروفااة عنااد أهاال العلاام، أنااه كثياار ماانهم يقااول: ال يقتنااى إال إذا تعلاام، مااع أنااه ال يجااوز بيااع 
أذون لاو كاان ماو  ،ولو تعلم عند جمع من أهل العلم الحنابلة وغيرهم ال يجيزون بيعه، ولو كان كلب صيد ،الكلب

ا قاالوا فاي كما ،به، لكنهم عند الحاجة يبيحونه للمشتري ال للبائع؛ ألنا قلنا: المشتري محتاج، والباائع غيار محتااج
 ه للحاجة.ؤ ، قالوا: ال يجوز بيعه، لكن يجوز شرا..ومثل الممنوعات مثل المصحف

 طالب:...... 
 في إيش؟

 طالب:......
مجاارد هوايااة، وليساات هناااك حاجااة ماسااة للصاايد، يعنااي مااا فااي علااى حسااب الحاجااة إلااى الصاايد، يعنااي إن كاناات 

قااال: يعنااي نهااى عاان ثماان الكلااب،  "وحدددثني"فمثاال هااذا غايتااه مباحااة فوساايلته كااذلك، قااال:  ،مصاادر إال الصاايد
 يحمل على األنواع األخرى. "مالك وحدثني"



 إال كلبا   اقتنى من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني"
لايم مياز الكلاب المعلام عان غياره يعني معلم، والتعليم يميز من اتصف به على غياره، فاإذا كاان التع (("ضاريا   كلبا  
 ن يميز المكلف المسلم من باب أولى.فلئ

لفات الرواياة يعناي لماا اخت ((قيراطدان يدوم كدل عملده مدن نقص ماشية كلب أو)) يعني للصيد (())إال كلبا  ضاريا  
علياااه -فاااي فضااال صاااالة الجماعاااة علاااى صاااالة الفاااذ خماااس وعشااارين أو سااابع وعشااارين، قاااال العلمااااء: إن النباااي 

، وهناا نقاول: أخبار باألقال أو بااألكثر ثام -جال وعاال-ثم زيد في فضل هللا  ،أخبر بالعدد األقل -الصالة والسالم
ألن القصد  ؟نعم ؟عني هل هذا يسوغ مع سياق الكالمنقص منه؟ أخبر أوال  باألقل، أخبر باألكثر ثم نقص منه، ي

قيراطين، جاء في بعاض الكتاب المحققاة لماا ذكاروا  :قيراط ما امتثل بعض الناس قيل :منه التنفير، فلعله لما قيل
وقاااال: لاااه  (وضااع نقطتاااين)وقااالوا: هاااي لمسااالم كاااذا، ثاام قاااال: وفاااي رواياااة  ،ونسااابوها للصاااحيحين ،القياااراط :روايااة

قيراطان،  أي لمسلم: كس المطلوب بسبب تقديم النقطتين، ولو وضع النقطتين بعد له، وفي رواية له،قيراطان، فع
انتهى اإلشكال، يعني ينقص قيراطان، فهذه مسائل التارقيم أو عالماات التارقيم، ينبغاي أن يهاتم بهاا؛ ألنهاا يترتاب 

 عليها فهم الكالم.
بحااث فااي كاال  ،وهااو ماان مشاااهيرهم ،مااا وجااد لااه ترجمااة ،واحااد يحضاار رسااالة بحااث عاان فقيااه ماان فقهاااء الشااافعية

وهااو أبااو الحساان الاازاز، أن، وبقيااة الكااالم  ،الكتااب كتااب الطبقااات، وكتااب الاادنيا كلهااا مااا وجااد أبااو الحساان الاازازان
 وذهب أبو الحسن الزاز أن كذا، أو قال: إن، فعالمات الترقيم يعني مهمة جدا  لفهم الكالم، عكس المراد.

 "الكدالب بقتدل أمدر -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني"قال: 
كماا هاو معلاوم، بقاي الكلاب األساود البهايم الاذي أول األمار ثام نساخ هاذا األمار يعني جاء األمر بقتل الكتاب في 

 هو شيطان.
 طالب:......

ال  ؟..كالب مملوكة وا 
 طالب:......
 يعني لجاره؟

 ....طالب:..
 ويزيل الضرر، الضرر ال بد من إزالته. ،يرفع أمره إلى ولي األمر

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
إيه لكن هي مملوكة ومأذون باتخاذها، إذا أذن باتخاذها وملكت ال يجوز التعدي عليها، إال ولي األمر هاو الاذي 

 ؟نعم ،اله مثل هذه األمور المتعدية، أفراد الناس ما يملكون مثل هذ
 أحسن هللا إليك. 

 ن والقيراط يعني يصعب أن نحدد إال بمعرفة تاريخ الحديث.يطالب: بالنسبة للقيراط



ماان اقتناااء الكلااب، والااذي يظهاار أن السااياق ياادل علااى أن  علااى كاال حااال كاال هااذه األحاديااث إنمااا ساايقت للتنفياار
 لتشديد.لالقيراط في أول األمر، ثم زيد في ذلك 

 ؟ثال  يا شيخطالب: أو النية م
ن عنااد الحاضاارة؛ ألن تااأذي الحاضاارة بة للقيااراط عنااد الباديااة والقيااراطي: بالنساا-ماان باااب الجمااع-ماانهم ماان يقااول 

يسمعون نباحها ليال نهاار، ونساائهم وأطفاالهم ماا  ،بالكلب أكثر من تأذي البادية، يعني البادية الكالب قريبة منهم
ثار، فاالنقص أكثار، هاذا قيال، ولاه وجاه، يعناي لاه وجاه إذا نظرناا إلاى يخافون منها، بينما الحاضارة يتاأذون بهاا أك

 التعليل.
 طالب:......

 ...المقصود أن هذه قنية، يقتنى ال للصيد وال للزرع، وال
 طالب:......

الخااالف اقتناااء الجاارو ماان أجاال تعليمااه هااذا شاايء، معااروف عنااد أهاال العلاام، أمااا إنسااان مساالم يبااي يتفاارغ لتربيااة 
 ست مهنة حقيقة.هذه لي !كالب
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
ال ال؟ نه اآلن في محالت تبيع الكالبأل  ؛مسألة ثمن الكلب طالب: تحرير  هل ينكر عليهم وا 

 هي أشد تحريم. ،الكالب ألي شيء؟ أظنها زينة ،ال، ينكر عليهم
 يعني نهى عن ثمن الكلب. ،طالب: لكن في ثمن الكلب

 طان جاء التعليل أنه شيطان.للتحريم هذا ما في إشكال، إيه، شي
 طالب:......

 كذلك ما يجوز بيعه، نفس الشيء، إيه.
 طالب:......

 وهللا النقص، هذا يدل على أنه محرم، نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 باب ما جاء في أمر الغنم:
 رأس)) :قدال -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن هريدرة أبدي عدن األعدرج عدن الزنداد أبدي عن مالك حدثني
 ((.الغنم أهل في والسكينة ،الوبر أهل والفدادين ،واإلبل الخيل أهلمن  والخيالء والفخر ،المشرق  نحو الكفر

 الخددري  سدعيد أبدي عن أبيه عن صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك وحدثني
 غدنم المسدلم مدال خيدر يكدون  أن يوشدك)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أنه -رضي هللا عنه-

 ((.الفتن من بدينه يفر ،القطر ومواقع ،الجبال شعف بها يتبع
 أحد ماشية أحد يحتلبن ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر ابن عن نافع عن مالك وحدثني
 ((خزانته فتكسر مشربته تؤتى أن أحدكم أيحب ،إذنه بغير



 ..الراء، الراء.
 ((مشربته تؤتى أن أحدكم أيحب))

َبته  .مشر 
نما ،طعامه فينتقل خزانته فتكسر بتهمشرُ  تؤتى أن أحدكم أيحب))   ((لهم ن خزَ تُ  وا 
 خز ن.تَ 

نما تخزن لهم   (( تهممأطعا مواشيهم ضروع))وا 
 أطعماتهم.

نما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم  ((.بإذنه إال أحد ماشية أحد يحتلبن فال ،))وا 
 :قيدل ((غنمدا   رعدى قدد إال نبدي مدن مدا)) :قدال -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن بلغده أنده مالك حدثنيو 

 ((.وأنا)) :قال ؟هللا رسول يا وأنت
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب ما جاء في أمر الغنم:
ت وأماااا بالنسااابة القتنااااء الطااااهرا يعناااي مااان حياااث االقتنااااء، أماااا بالنسااابة القتنااااء المحااارم فمعلاااوم، كالكلاااب ونحاااوه،

متفاااوت أيضااا ، ليساات علااى درجااة واحاادة، فجاااء ماادح الغاانم، وأنهااا تااؤثر علااى  اهااالمباحااات كبهيمااة األنعااام اقتناؤ 
أصحابها، تؤثر فيهم الساكينة، وأماا ماا هاو أكبار منهاا كاإلبال والخيال فإنهاا تاؤثر أيضاا  فاي أخاالق أصاحابها مان 

جااااء فيهاااا النصاااوص مااادحا  لهاااا وألصاااحابها، وأنهاااا لثالثاااة كماااا جااااء فاااي الحاااديث  الغلظاااة والجفااااء ماااع أن الخيااال
 على حسب النية التي تصاحب االقتناء. ))هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر((الصحيح: 

صددلى هللا عليدده - هللا رسددول أن هريددرة أبددي عددن األعددرج عددن الزندداد أبددي عددن مالددك حدددثني": -رحمااه هللا-قااال 
العاراق،  :وجااء التسامية بنجاد، وجااء بياان ذلاك عناد الطبراناي وغياره "((المشدرق  نحدو الكفدر رأس)) :قال -وسلم

حيااث ربيعااة ومضاار، لكاان روايااة الطبرانااي التحديااد بااالعراق،  :ونجااد يطلااق علااى كاال مااا ارتفااع ماان األرض، وجاااء
 ،مثاار للفاتن ومحال للفاتنزالات  وجاء منها مشاكل كثيرة في الصدر األول، الحروب أكثرها من تلك الجهات، وما

ومعااه ساابعن ألفااا  ماان يهودهااا، دلياال علااى أن  ،ومااا وراءهااا مااا هااو أشااد منهااا، حتااى يخاارج الاادجال ماان أصاابهان
 المشرق هي محل الفتن.

مدن  والخديالء والفخدر "))نحدو المشدرق،كل الفتن تأتي من هناك، أو جلهاا  ""))رأس الكفر نحو المشرق((قال: 
آلن يقام لها ما يقام مماا تظهار فياه مظااهر الفخار والخايالء والتعاالي علاى النااس، وصاار وا (("واإلبل الخيل أهل

 لها شأن، وهللا المستعان.
الفدادين بدل من أهل، أهل الخيل واإلبل  :أقول (("الوبر أهل والفدادين، واإلبل الخيل أهلمن  والخيالء الفخر"))

 أهل البيوت، بيوت الشعر، وأما أهل المدر فهم أهل البنيان. هم الفدادون، أهل الوبر بخالف أهل المدر، الوبر
ألناه  ؟الن الطباع بمعناى أناه كلماا صاغر الحجام يعناي هال الحجام ماؤثر فاي الطبااع ((الغدنم أهدل في والسكينة))

الشااحنات الكبيارة،  ،واحد ممن يعلق على بعض األمور قاال: إن الخيال واإلبال يقابلهاا اآلن أهال السايارات الكبيارة



ة شاوي، مناسابة لحجام ساياراتهم، هاو نظار إليهاا مان ظوأهل الغنم يقابلها السيارات الصغيرة، وأن ذوالك أخالقهم ف
 فال تدخل في هذا الباب. ،جهة أنها تستخدم وسائل نقل، لكن الغنم ما تستخدم وسائل نقل

صابي - ساأل وأناا أسامعن ي  يعناي خلقاه ماا شااء هللا يغابط علياه، وكاا ،حقيقة أدركنا شخص مات قبال ثالثاين سانة
يسأل، فقيل له: ماذا كان عملك؟ قال: كنت أعمل في اإلبل، أول عماره يبياع ويشاتري فاي  -في ذلك الوقت أسمع

اإلبل، ثم تركها إلى البقر، ثم تركها إلاى الغانم، ثام إلاى الادجاج، ثام إلاى المكسارات الموجاودة فاي ذلاك الوقات، ماا 
، فالحاديث يعناي هاذا مان ..حد صغير جدا ، يعني بدأ من اإلبل وتدرج إلىهي الموجودة عندنا، يعني وصل إلى 

بسااابب هاااذه  ذا تاادرج إلاااى أن وصاال إلاااى هاااذا الحاادإن هااا :وليساات يعناااي مااان متااين العلااام اللااي يقاااال ب الطرفاااةبااا
 ؟التنقالت، إنما المنصوص عليها ظاهر، يعني أهل اإلبل وأهل الخيل أهل جفاء، نعم

 طالب: الحلم بالتحلم.
إذا شردت اإلبل احتاج إلاى أن يكاون فياه شايء مان الغلظاة والشادة مان أجال أن يسايطر عليهاا،  ،ه هو عاشرهاإي

 لكن الغنم ما تحتاج إلى هذا كله.
والترفع عليهم في أهل الخير واإلبل، ولعل ذلك أيضا  مماا ينشاأ  ،الفخر والتعالي على الناس ))والفخر والخيالء((

بينمااا أهاال الغاانم يمشااون علااى األرض مااا  ،كلهاام تحتااه ،تااه إلااى الناااس رؤيااة دون ماان أنااه إذا ركبهااا صااارت رؤي
 .يركبونها

السكينة فاي أهال الغانم؛ ألنهاا فيهاا شايء مان الساكينة بطبعهاا،  ))والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم((
 يخالطه حتى في الحيوانات. والمجالسة والمخالطة ال بد لها من التأثير، المخالط ال بد له من األثر على من

 سدعيد أبدي عدن أبيده عدن صعصدعة أبدي بدن الدرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك وحدثني"قال: 
أو  ا (("غنمدد المسددلم مددال خيددرُ  يكددون  أن يوشددك)) :-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول قددال: قددال أندده الخدددري 

 ((الجبال شعف بها يتبع)) على التقديم والتاأخير مسلم غنم (())مال الكما في الصحيح  ))يوشك أن يكون خيَر((
يعني في البراري والقفار، ويعتازل  ((القطر ومواقع ))شعف الجبال،أعالي الجبال، يتبع هذه الغنم  ،رؤوس الجبال

ن ماع على الدين، لكاوهذا من األحاديث التي فيها فضل العزلة عن الناس خوفا   ((الفتن من بدينه يفر)) الناس،
ذلك ال يجوز له أن يترك الجمع والجماعاات إال إذا ترتاب علاى ذلاك شايئا  أعظام، إذا كانات الفاتن محققاة، أماا إذا 

 كانت مظنونة فال يجوز أن يترك الجمع والجماعات من أجلها.
وعلى كل حال جاء ما يدل على فضال االعتازال، وماا جااء مان النصاوص ماا يادل علاى فضال االخاتالط بالنااس 

رشادهم وتوجهيهم والصبر على أذاهم، جاء هذا وهذا، وال شك أن أحاديث العزلة محمولة علاىوتعل ماا إذا  يمهم وا 
 ص، والخلطة فيما إذا أمنت الفتنة.تحققت الفتنة في حق هذا الشخ

 يضاف إلى ذلك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يؤثر وال يتأثر، هذا يتعين في حقه الخلطاة، عكساه مان يتاأثر وال
يؤثر هذا يتعاين فاي حقاه العزلاة، وبعاض النااس ساجال، قابال ألن ياؤثر ويتاأثر، مثال هاذا علاى حساب ماا يتارجح 
ذا كاان ضارره أعظام مان نفعاه ولاو كاان النفاع موجاودا   عنده إذا كان نفعه أكثر مان تضارره هاذا يخاتلط بالنااس، وا 

سااه، يصاالح للناااس ويتعاارض هااو وأساارته فااإن مثاال هااذا يعتاازل؛ ألن كمااا يقااول العامااة: ألاازم مااا علااى اإلنسااان نف
 ألضرار بالغة هذا ليس من العقل وال من الدين.



 أحددد يحتلددبن ال)) :قددال -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول أن عمددر ابددن عددن نددافع عددن مالددك وحدددثني"قااال: 
ال غانم ثام بعاد ذلاك قلات: هاذه  (("إذنه بغير أحد ماشية ضاروعها أنت ماش فاي الطرياق فاي البار ووجادت إبال وا 

مألى نخفف عنها، يدعي هذا وهو ينتقل من قطين إلى آخر، وكلما مر على شيء شرب منه، ويتعايش ويتقاوت 
 من مواشي الناس، هذا ال يجوز له ذلك إال بإذن.

 طالب:......
وال يمنااع ال بااأس، لكاان شااخص مااا تاادري عاان وضااعه، األصاال أنااه ال يحاال  ،ال، إذا كناات تعاارف أنااه ال يكااره ذلااك

 ئ مسلم إال بطيبة نفس منه.مال امر 
وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كاان الراعاي مخاول مان قبال المالاك ال  ((إذنه بغير أحد ماشية أحد يحتلبن ال)) قال:

 بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شحيح ال يرضى ألحد ال لراع وال لغيره فيجتنب.
 طالب:...... 

 ويش هو؟
 طالب:......
 ويش هو له.
 .طالب:.....

ذا لم يرد، استأذن، حديث أبي موسى؟  وا 
 طالب:......

ذا ما جاء؟  طيب وا 
 طالب:......

 ال، ال ما يشرب إال بإذنه.
ة غرفااة مرتفعااة توضااع فيهااا المشاارب ((مشددربته تددؤتى أن أحدددكم أيحددب ،إذندده بغيددر أحددد ماشددية أحددد يحتلددبن ال))

نمدا تخدزن  خازون فاي الضارعألن اللابن طعاام، وم ((طعامده فينتقل خزانته فتكسر)) األمتعة ))فينتقدل طعامده، وا 
غلااق وال أبااواب، مااا فااي إال غيرهااا، مااا فااي أقفااال وال عناادهم هااذه خاازائنهم مااا  لهددم ضددروع مواشدديهم أطعمدداتهم((

 .((بإذنه إال أحد ماشية أحد يحتلبن فال)) الضروع
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

 لك ال بأس.إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل الما
 طالب:......

 إذا تبرع ويعرف أن صاحبه ال يمنع مأجور بإذن هللا. على كل حال الخازن األمين
 طالب:......

 على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له.



 طالب:......
 يعني اللبن تقطع به اليد؟

 طالب:...... 
 ال، ال هذا من وجه دون وجه.

 طالب:......
 ؟عمغير متخذ خبنة، ن

  طالب:......
 ...أقول: يأكل غير متخذ خبنة، يعني وهذا

 طالب:......
ذا يحتاج إلى معاناة، اللبن يحتاج إلى حلب، ويحتااج إلاى كاذا، هاذا ماا يحتااج إلاى معانااة، علاى كال حاال الفارق 

 ؟واضح، نعم
 ....أحيانا  قد ال المحالت قد يدخل واحد ويذوق شيء، طالب: اآلن في بع 

 اء؟بنية الشر 
 أحيانا  قد ال يكون بنية الشراء.طالب: 

 يقولون: الحبة والحبتين والثالث معفو عنها، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إذن.
 ..طالب: طيب إن عفا مثال  المحاسب وقال: خالص ما في مشكلة، وقد يكون.

 أو يأذن له في هذا ال بأس. ،على أن صاحبه ال يحاسبه إذا دلت القرائن 
 سأله؟: هل يشترط أن أطالب

 الورع أال يتعرض لشيء، نعم.
 ((غنمدا   رعدى قدد إال نبدي مدن مدا)) :قدال -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن بلغده أنه وحدثني مالك "قاال:
وهاذا  ،-عليه الصالة والسالم-وكان يرعى غنما  ألهل مكة على قراريط  (("وأنا)) :قال ؟هللا رسول يا وأنت :قيل

 معروف.
 م.س

 : -رحمه هللا-قال 
 :الصالة قبل باألكل والبدء ،السمن في تقع الفأرة في جاء ما باب

 عدن يعجدل فال ،بيته في وهو اإلمام قراءة فيسمع ،عشاؤه إليه يقرب كان عمر ابن أن نافع عن مالك وحدثني
 .منه حاجته يقضي حتى طعامه
رضدي - عبداس بدن هللا عبدد عدن مسدعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 عدن سدئل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج ميمونة عن -ماهللا عنه
 ((.فاطرحوه حولها وما انزعوها)) :فقال ؟السمن في تقع الفأرة
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 



 :السمن في تقع الفأرة في جاء ما باب
قعت في السمن ال يخلو إما أن يكون السمن مائعا  أو جامدا ، النص ليس فيه تفريق بين الجامد والمائع، مع إذا و 

وقاال باه جماع مان أهال العلام، لكان  ))فإن كاان جامادا  فألقوهاا وماا حولهاا((أنه جاء في خبر فيه كالم ألهل العلم 
ال د ما تموته الفأرة ماتت، والجامماذا عن المائع؟ المائع إذا وقعت في ، بينما المائع تموت فيه، يعني فاي فارق وا 

لكنهااا ال تمااوت فيااه، ونااأتي إلااى حااديث  ،مااا فيااه؟ المااائع تغاارق فيااه وتمااوت، بينمااا الجامااد قااد يغااوص بعضااها فيااه
 السمن.
 فدال ،بيتده فدي وهدو اإلمدام قدراءة فيسدمع ،عشداؤه إليده يقدرب كدان عمدر ابدن أن ندافع عدن مالدك وحدثني"قال: 
هاذا محماول علاى أناه كاان محتاجاا  مضاطرا  إلاى هاذا الطعاام، يعناي كماا  "حاجتده يقضدي حتى طعامه عن يعجل
نعم هذا عند الحاجة إليه، وال يعمد إلى أن يكون هذا  وا بالعشاء((حضر الَعشاء وأقيمت الصالة فابدؤ  ))إذاجاء: 

، وهذا محمول هذا أيضا  على أمر يسير عادته وديدنه كلما قربت اإلقامة قد يأكل إلى أن يفرغ الناس من الصالة
يمكان أن يتنااول ماع ذلاك تادرك الصاالة، أماا أن تضايع الصالوات ماع الجماعاة بسابب األكال ويكاون هااذا  ،خفياف

 فالنص دال عليه، النص المرفوع دال عليه. ،واضطر إليه ،ديدن المسلم فال، إال إذا احتاج إلى ذلك
 عن عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا دعبي عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 

صدلى هللا - هللا رسدول أن، وهدي خالدة ابدن عبداس علدى مدا تقددم -عليه الصدالة والسدالم- النبي زوج ميمونة
يعني إذا كاان جامادا  هاذا  (("فاطرحوه حولها وما انزعوها)) :فقال ؟السمن في تقع الفأرة عن سئل -عليه وسلم

؛ ألنها تلزم مكانا  واحدا ، حتى ولو ماتت يلقى ما حوله، لكن إذا كان مائعاا  وهاي تسابح وماتات وهاي تادور واضح
فيااه، غرقااات فياااه مااا ماتااات، فماااا الحكاام؟ مااانهم مااان يقاااول: إن حكاام الماااائع والجاماااد واحااد، والفاااأرة طااااهرة وليسااات 

، فاال يفارق اماا حولهاو لاه عالقاة، فتؤخاذ  بنجسة، ومع ذلك إذا ماتت في المائع فالذي قبل مكان الموت طااهر ماا
 ال طردا  وال عكسا  ال بين المائع وال الجامد.

ا قد ومنهم من يفرق فيقول: الجامد تلقى وما حولها؛ ألنها لن تغوص فيه، ولن تؤثر فيه كثيرا  بخالف المائع فإنه
  .وهللا أعلمتجوبه، وتمر على جميع أجزائه، 
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،ده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عب

 
 
  
 

 
 
 
 



 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (3) كتاب االستئذان –شرح: الموطأ 
 باب ما يكره من األسماء. - الشؤم من يتقى ما باب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحب ،الحمد هلل رب العالمين

 ؟-بهيمة األنعام-بحث كيف ينادى ثالثا  على راعي اإلبل 
قال: حدثنا  ،حدثنا عياش بن الوليد الرقام -بقوله: "صحيح" -رحمه هللا-وأشار األلباني -في سنن أبي داود 

- أن نبي هللا -رضي هللا عنه-عبد األعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 
 له أذن فإن ،فليستأذنه))إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها قال:  -هللا عليه وسلمصلى 
ال  فليستأذنه أجابه فإن ،ثالثا   فليصوت فيها يكن لم إنف ،وليشرب فليحتلب  .((يحمل وال وليشرب فليحتلبوا 

الجريري عن أبي نظرة عن أبي قال ابن قيم الجوزية: "وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد 
))إذا أتى أحدكم على راع فلينادي يا قال:  -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي -رضي هللا عنه-سعيد الخدري 

ذا أتى أحدكم على حائ  فلينادي ثالثا : يا  ال فليحلب وليشرب، وال يحملن، وا  راعي اإلبل ثالثا ، فإن أجابه وا 
ال ف ،صاحب الحائ  نما أعله البيهقي بأن  ليأكل وال يحملن((فإن أجابه وا  وهذا اإلسناد على شرط مسلم، وا 

وأعل  ،سعيدا  الجريري تفرد به، وكان قد اختل  في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختالطه
الحديثين عن درجة حديث سمرة باالختالف في سماع الحسن منه، وهاتان العلتان بعد صحتهما ال يخرجان 

الحسن المحتج به في األحكام عند جمهور األمة، وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين اإلمام أحمد في إحدى 
 الروايتين عنه.

 عن األعلى عبد حدثناقال:  ،خلف بن يحيى سلمة أبو حدثنا -وقال األلباني: صحيح-وفي جامع الترمذي 
 أحدكم أتى إذا)) :قال -هللا عليه وسلم صلى- النبي أن جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن سعيد
ن ،وليشرب فليحتلب له أذن فإن ،فليستأذنه صاحبها فيها كان فإن ماشية على  فليصوت أحد فيها يكن لم وا 
 .((يحمل وال وليشرب فليحتلب أحد يجبه لم فإن ،فليستأذنه أحد أجابه فإن ،ثالثا  
 على والعملغريب،  صحيح حسن حديث سمرة حديث :عيسى أبو قال ،سعيد وأبي عمر عن الباب وفي :قال
سح أحمد يقول وبه ،العلم أهل بع  عند هذا  الحسن سماع :المديني بن علي وقال :عيسى أبو قال ،قاوا 
 صحيفة عن يحدث إنما :وقالوا ،سمرة عن الحسن رواية في الحديث أهل بع  تكلم وقد ،صحيح سمرة من

 .سمرة



))فال يحتلبن أحد إال : -صلى هللا عليه وسلم- لك إلى موطأ مالك على قولهوقال الكاندهلوي في أوجز المسا
نما  بإذنه(( قال الحافظ قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا  إال بإذنه، وا 

سواء  كان خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، ولكن 
ن لم يقع منه إذن عام أو  بإذن خاص أو عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وا 
خاص، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا  في األكل والشرب سواء  علم بطيب نفسه، سواء  علم بطيب نفس 

ه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا : صححو ما أخرجه أبو داود والترمذي  مصاحبه أو لو يعلم، والحجة له
ال فليستأذن جابأ فان ،ثالثا   فليصوتفيها  صاحبها كان فان ماشية على أحدكم أتى إذا)) ، فإن أذن له وا 

 إسناده صحيح إلى الحسن. ((يحمل وال وليشرب فليحتلب
 فمن صحح يا شيخ؟

 سمرة صحح.إيه يعني فمن صحح رواية الحسن عن 
 عه.هنا قال: فمن صح سما

 صحح سماعه.
 أحسن هللا إليك. 

 ، ومن ال أعله باالنقطاع.هفمن صحح سماعه من سمرة صحح
 ومن ال، يعني ومن ال يصحح أعله باالنقطاع.

 ثالثا   هفناد راعي على أتيت إذا))أعله باالنقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا :  ومن ال
ال أجابك فإن ذا ،تفسد أن غير من اشربف وا  والطحاوي،  هفذكر مثله، أخرجه ابن ماج ((حائ  على أتيت وا 

 وصححه ابن حبان والحاكم.
وبأنه معار  للقواعد القطعية في تحريم مال  ،وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به

منها: حمل اإلذن على ما المسلم بغير إذنه، فال يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع 
 .يعلم لم إذا ما على والنهي ،صاحبه نفس طيبإذا علم 
 .متقاربة وهي ،مطلقا   المجاعة بحال أو ،بالمضطر أو ،غيره دون  السبيل بابن اإلذن تخصيص ومنها
 .المار من أحوج المالك كان إذا ما على النهي حديث حمل من ومنهم
 ومنهم ،مستغنيا   كان إذا ما على النهي وحديث، محتاجا   المالك يكن لم اإذ ما على اإلذن حديث فيحمل :قالوا
 .مصرورة كانت إذا ما على والنهي ،مصرورة غير كانت إذا ما على اإلذن حمل من

، الغزو في المسافر على ذلك قصر إلى السنن في داود أبو وأشار، العادة على الحمل العربي ابن واختار
 شرطه بما واستؤنس، للمسلمين كان ما على والنهي ،الذمة ألهل كان ما لىع اإلذن قصر إلى وآخرون 
 .المسلمين ضيافة من الذمة أهل على الصحابة

 بغير الغير ماشية يحلب أن يجوز ال أنه العلم أهل أكثر عند هذا على العمل: السنة شرح المرقاة عن فيو 
 ألن الشرع أباحه له. ، ويضمن، ومثل ال ضمان عليهمخمصة في اضطر إذا إال إذنه

سحاق أحمد وذهب  .حاضرا   المالك يكن لم إذا أيضا   المضطر لغير إباحته إلى وغيرهما وا 



 انتهى؟
 نعم انتهى.طالب: 

مر بنا أنه ال يجوز أن يحلب من الماشية إال بإذن  ،في الدرس الماضي ،يعني مر بنا في درس األمس
ير متخذ خبنة، وأن القياس متجه بالنسبة للبن في ضروع اإلبل صاحبها، وجاء في الزروع والثمار أنه يأكل غ

على الزرع والتمر في رؤوس النخل، يعني الباب واحد، لكن جاء النهي عن حلب اإلبل إال بإذن صاحبه، وأنه 
ن كان كل  ال يجوز ذلك بحال، وجاء في حديث جابر وأبي سعيد، وفي حديث سمرة وأبي سعيد كما سمعتم، وا 

ا له علة، وعلة ظاهرة وقادحة إال أن من أهل العلم من يرى أن أحدهما يجبر اآلخر؛ ألن السماع من واحد منهم
المختلط حال االختالط قادح مضعف للحديث، والخالف في سماع الحسن من سمرة أيضا  عند أهل العلم أكثرهم 

ه حديث العقيقة فقط، وهذا مصرح به نه سمع من: إأو الكثير منهم يرون أنه لم يسمع منه مطلقا ، ومنهم من يقول
قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال:  ،في الصحيح في البخاري عن حبيب بن الشهيد

ومنه حديث الباب، لكنه ينجبر  ،من سمرة، فدل على أنه سمع منه حديث العقيقة، ويبقى ما عداه على االنقطاع
العلم، ويصل إلى درجة الحسن لغيره، أما وصوله إلى درجة الصحيح فدونه بالحديث الثاني عند جمع من أهل 

 أما التصحيح فال. النزاع في كونه حسن لغيره،خرط القتاد، يعني 
أما المحتاج فالحاجة تبيح له مثل هذا  ،وسمعتم أقوال العلماء فيها ،وعلى كل حال المسألة خالفية بين أهل العلم

م يصل إلى حد الضرورة، أما حد الضرورة يبيح له المجمع على تحريمه، أما الحاجة ل المختلف فيه، الحاجة ولو
فتبيح له مثل هذا المختلف فيه، الذي فيه نوع شبهة من ورود الحديثين، وما عدا ذلك يبقى الورع أال يستعمل 

 مال امرئ  إال بطيبة نفس منه.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ، رب العالمينالحمد هلل
 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :الشؤم من يتقى ما باب

 -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول أن الساعدي سعد بن سهل عن دينار بن حازم أبي عن مالك وحدثني
 .الشؤم يعني ((والمسكن والمرأة الفرس ففي كان إن)) :قال

رضي هللا - عمر بن هللا عبد عن عمر بن هللا عبد ابني وسالم حمزة عن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 .((والفرس والمرأة الدار في الشؤم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -ماعنه

 يا :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى امرأة جاءت: "قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،المال وذهب ،العدد فقل ،وافر والمال ،كثير والعدد سكناها دار هللا رسول
 .((ذميمة دعوها)) :-وسلم



أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،ورسوله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 :الشؤم من يتقى ما باب

ما ، نقيضه ما يتشاءم به، يعني ما يتبرك به ،الشؤم والتشاؤم والتطير متقاربة المعاني، وهو خالف ما فيه بركة
وأنه ال يتطير بشيء وال يتشاءم به مطلقا ، وال شك أن   طيرة(())ال عدوى واليتقى من الشؤم، جاء النفي التام 

 .))ما يتقى من الشؤم((وهنا يقول:  ))ال عدوى وال طيرة((، تطير والتشاؤم مما يناقض التوكلال
يعني سلمة بن دينار، أبو حازم الذي يروي عن  "دينار بن حازم أبي عن مالك حدثني"ذكر الحديث األول قال: 

مطلقا  هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف، وأما الذي يروي عن أبي هريرة أبو حازم اسمه سلمان،  سهل بن سعد
 .غير سلمة بن دينار

يعني الشؤم، يعني إن  (("كان إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن الساعدي سعد بن سهل عن"
ن هذه إنما  التي ((والمسكن والمرأة الفرس ففي))كان موجودا  في شيء  تكثر مالزمتها، يعني هذا إن كان، وا 

ال فاألصل أنه ال يكون وال يوجد، ولذا يفرقون بين إن الشرطية  يؤتى بها لتضعيف األمر وتوهينه، إن كان، وا 
ذا، إن جاء زيد فأكرمه، يعني احتمال ضعيف جدا  أن يجيء، لكن إذا قال: إذا جاء زيد فأكرمه يعني يغلب  وا 

بل يجزم بمجيئه، خالص مجيئه مجزوم به، بخالف قولهم: إن جاء زيد فأكرمه، هذا بعيد  ،يجيء على الظن أنه
 ولذا يقول:  ،ضعيف ،جدا  

ذا جزمااااااااااااات فااااااااااااااإنني لاااااااااااااام أجاااااااااااااازم    ج  أناااااااا إن شاااااااككت وجااااااادتموني جازماااااااا    وا 
 

 التي تجزم الفعل، وجدتموني (إن)إن شككت من حيث المعنى، جئت إن شككت من حيث المعنى جئت بحرف 
 جازما .

ذا جزمت  يعني  ))إن كان((، جئت بإذا التي لم تجزم الفعل، وهنا يقول: فإنني لم أجزم   -من حيث المعنى -وا 
لكن ماذا عن الرواية األخرى، أو الحديث اآلخر حديث  ))إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن((على استبعاد 

 ابن عمر؟
- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن عمر بن هللا عبد نياب وسالم حمزة عن شهاب ابن عن مالك وحدثني"

))الشؤم في الدار هذا ما فيه شك، هذا جزم،  "((والفرس والمرأة الدار في الشؤم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
واالستبعاد، لكن الراوي رواه على  ))إن كان(( :ن األصل رواية الشك: إمن أهل العلم من يقول ((والفرس والمرأة

 وحذف حرف التشكيك. ،فجزم به ،حسب ظنه ووهمه، وأن الشؤم موجود في هذه األمور
 .-إن شاء هللا تعالى-نقرأه قريبا   ،له كالم جميل ونفيس في هذه المسألة -رحمه هللا تعالى-ابن القيم 

، ومرة ظهره، دهعلى كل حال كثير من الناس يشتري الفرس فيسقط منها مرارا ، مرة تنكسر رجله، ومرة تنكسر ي
 ،يتهمها بالشؤم والنحس، ويسكن الدار كما سيأتي في الحديث األخير: دار سكناها والعدد كثيرومرة ترفسه، ف

لكثرة ما يحصل من  ؛وذهب المال، فيقول: هذه فرس مشئومة، يعني يتشاءم بها الناس ،والمال وافر، فقل العدد
وأسبوعيا  تدخل الورشة، ويتحمل بسببها  ،ان يشتري سيارةالنقص بسببها، ومثل هذا في السيارات، تجد اإلنس



الديون، ويشتري سيارة تمر السنون ما حصل منها شيء، هذا الذي يجعل الناس يتشاءمون مع أن كل هذا 
 بقضاء هللا وقدره.

، هذا والنساء خلقن من ضلع، يعني كثرة المشاكل موجودة في القديم والحديث ،المرأة يعني لكثرة مجالسته لها
ال ال عدوى وال طيرة يجعل الناس يتشاءمون بالمرأة، يعني هذا يحكي واقع في الدار  ال يحكي حكم شرعي، وا 

 والمرأة والفرس.
قد يسكن دار كتب عليه أنه يحصل له في هذه المدة من سنة كذا إلى سنة كذا كتب عليه مما كتب عليه  الدار:

أو سكن  ،حصل له مشاكل بغض النظر عن كونه سكن هذه الدارفي القضاء والقدر في اللوح المحفوو أنه ي
فينسب ذلك إلى شؤم  ،غيرها، لكنه قدر له أيضا  أن يسكن هذه الدار فتحصل هذه المصائب في هذه الدار

ال الدار ال تقدم وال تؤخر، الفرس ال تقدم وال تؤخر، المرأة ما بيدها حل وال ربط، ولذلك تجده يقول: لو  الدار، وا 
ذت فالنة كان ما حصل لي ها المصائب والمشاكل، شوف أختها فالنة مع فالن وال مشكلة وال شيء، أخ

عائشين من أحسن ما يكون، وأنا ابتليت بهذه المرأة المشئومة، يا أخي أنت مقدر لك هذه المشاكل لو أخذت 
اب تترتب عليها هذه المسببات، أفضل النساء يمكن، ال بد أن تقع لك هذه المشاكل، وال ينفى أن يكون هناك أسب

، والمخلوق ليس له إال مجرد السبب الذي قد يترتب عليه أثره، وقد ال يترتب عليه -جل وعال-والمسبب هو هللا 
 أثره.
 :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى امرأة جاءت: "قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"قال: 

صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،المال وذهب ،العدد فقل وفير، والمال ،كثير والعدد سكناها دار هللا رسول يا
يعني هل هذا إثبات للشؤم؟ هذا حصل لهم هذه األمور في هذه الدار، وخشية أن  (("ذميمة دعوها)) :-وسلم

كما في  ،حسم هذه المادة -عليه الصالة والسالم-فأراد  ،يتطور األمر عندهم فينسبوا هذه األفعال إلى هذه الدار
))ال يورد و ))إذا وقع الطاعون بأرض قوم فال تدخلوها(( ))فال تقدموا عليها((و ))فر من المجذوم((قوله: 

لئال يتطور عندك األمر، أنت اآلن عندك ظن أن هذا  عني لحسم المادة هنا، دعها فإنهاي ممرض على مصح((
 لدار.بسببها ال يصير عندك يقين، انتقل عن هذه ا

فال شك أن هذه من األحاديث التي أشكلت عند كثير من أهل العلم حتى أنهم أثبت بعضهم الشؤم في هذه 
الثالث، قال: الشؤم مرتفع في كل شيء إال في هذه الثالث، واستدالله باألحاديث ظاهر، لكن يبقى أن الشؤم 

وهنا كالم ابن  ))ال عدوى وال طيرة((يقول:  -عليه الصالة والسالم-مرتفع، لماذا؟ ألنه منافي للتوكل، الرسول 
ن كان فيه طول لكنه مفيد، نعم -رحمه هللا-القيم   ؟وا 

 طالب:......
 ال، ال مفتاح دار السعادة.

 اقرأ من هذا الفصل؟
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ابن رواية من صحيح حديث فهو ،الحديث ...((ثالث في الشؤم)) :-صلى هللا عليه وسلم- قوله وأما :فصل
  حديث في يعني ،السيف تزيد كانت سلمة أم أن روى  وقد ،حكيم بن ومعاوية سعد بن وسهل عمر



 المؤمنين أم عائشة وكانت ،الحديث هذا في الناس اختلف وقد ،الشؤم في أبيهما عن وسالم حمزة عن ي الزهر 
- هللا رسول حكاه إنما" :وتقول -سلمصلى هللا عليه و - النبي كالم من يكون  أن تنكر -رضي هللا عنها-

 عمار بن هشام حديث من البر عبد بن عمر أبو فذكر "وأقوالهم الجاهلية أهل عن -صلى هللا عليه وسلم
 أبا إن :وقاال عائشة على دخال رجلين أن حسان أبي عن قتادة عن سعيد عن مسلم بن الوليد حدثناقال: 
 منها شقة فطارت ((والدابة والدار المرأة في الطيرة إنما)): قال -لمصلى هللا عليه وس- النبي أن يحدث هريرة
 ولكن ؟بهذا عنه حدث من ،القاسم بيأ على الفرقان أنزل والذي كذب :قالت ثم ،ر األ  في وشقة السماء في

 والدار المرأة في الطيرة نإ :يقولون  الجاهلية أهل كان)) :يقول كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
}َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اأْلَْرِ  َواَل ِفي َأنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  :-رضي هللا عنها- عائشة قرأت ثم ((الدابةو 

ن َقْبِل َأن نَّْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى َّللاَِّ َيِسيٌر{  .[( سورة الحديد22)] مِِ
 بأزواجهن البناء يكرهن كن لنسوة قالت حتى شيئا   منها تعتقد وال ،الطيرة تنفي عائشة وكانت :عمر أبو قال
 كان فمن ،شوال في إال بي دخل وما ،شوال في إال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تزوجني ما :شوال في
 .شوال في أزواجهن على يدخلن أن تستحب وكان ،عنده مني حظىأ
 فيما وأوهمت ،قدرت فيما غلطت بمعنى كذبت :تقول العرب فإن "كذب" هريرة أبي في وقولها :عمر أبو قالو 

 .هذا ونحو حقا   تظن ولم ،قلت
-ومن نقل عن النبي  ،في تخريج "كذب" في كالم عائشة بالنسبة ألبي هريرة -رحمه هللا-يعني أطال ابن القيم 
الكذب على وهو يقرر كما قرره غيره من أهل العلم أن عند قريش في لغة قريش إطالق  ،-عليه الصالة والسالم

يطلقونه على ما  ))صدق هللا وكذب بطن أخيك((الخطأ غير المقصود، يطلقون عليه الكذب، ومنه حديث: 
 يخالف الواقع، سواء  كان مقصودا  أو غير مقصود.

 تجاوز هذا تراه أطال عليه، نعم.
 .بالشرط والثاني ،بالجزم أحدهما :وجهين على روى  قد الحديث هذا
صلى - هللا رسول أن أبيهما عن عمر بن هللا عبد بن وحمزة سالم عن شهاب ابن عن مالك فرواه :األول فأما

 ال)) :عنه الصحيحين في لفظ وفي ،عليه متفق ((والفرس والمرأة الدار في الشؤم)) :قال -هللا عليه وسلم
نما ،طيرة وال صفر وال عدوى   .((والدار والفرس المرأة :ثالثة في الشؤم وا 
 كان إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال سعد بن سهل عن أيضا   الصحيحين فيف الثاني وأما
 .الشؤم يعني ((كنسوالم والفرس المرأة ففي
 الربع ففي شيء في كان إن)) :مرفوعا   جابر عن مسلم صحيح وفي ((شيء في كان إن)) :البخاري  وقال

 ((والفرس والخادم
.  ال، ال ففي الرب ع 

  إليك.أحسن هللا
 من يكن إن)) :مرفوعا   عمر ابن عن الصحيحين وفي ،((والفرس والخادم عبْ الرَ  ففي شيء في كان إن))

 .((والمرأة والمسكن الفرس ففي حقا   شيء الشؤم



 قال :يقول أنسا   سمع أنه بكر أبي بن هللا عبيد حدثني :قال ،حميد بن عتبة عن معاوية بن زهير وروى 
ن ،تطير من على والطيرة ،طيرة ال)) :-عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول  والدار المرأة ففي شيء في يكن وا 
 .عمر أبو ذكره ((والفرس
 ،الشرط على علقه بل الثالثة هذه في بالشؤم -صلى هللا عليه وسلم- النبي يجزم لم :أخرى  طائفة وقالت
 يصدق فقد ،مفرديها من احدو  كل صدق الشرطية صدق من يلزم وال ((شيء في الشؤم يكن إن)) :فقال

نما ،ثالثة في الشؤم :وقال ،غل  الراوي  أن وهو ،ذلك من وقع الوهم ولعل :قالوا ،المستحيلين بين التالزم  وا 
 ،عنه صحيحتان والروايتان ،عمر ابن على اختلف وقد :قالوا ((ثالثة ففي شيء في الشؤم كان إن)) :الحديث
 .الصواب وجه ويتبين ،اإلشكال يزول وبهذا :قالوا
 قد أي واتساع ،مجاز الثالثة هذه إلى الشؤم -وسلم عليهصلى هللا - هللا رسول إضافة :أخرى  طائفة وقالت
 ،لها نا  مقارَ  يحصل
 مقار نا .

 أحسن هللا إليك.
- هللا قضى قد الدار يكون  وقد :قالوا ،الشؤم يوجب مما أنفسها هي أنها ال ،وعندها لها نا  مقارِ  يحصل قد أي
 المكان وفي ،به الطاعون  ينزل الذي البلد في ذلك يقدر كما عباده من خلقا   فيها يميت أن عليها -وجل عز
 قتل عند الموت يخلق كما ،فيه وقدره ،عنده خلقه وهللا ،مجازا   المكان إلى ذلك فيضاف ،به الوباء يكثر الذي
 .ساكنيها أكثر بها يهلك التي فالدار ،الشارب وشرب اآلكل أكل عند والري  والشبع ،القاتل

هذا األسلوب وهذا التعبير إنما هو معروف عند األشعرية الذين ال يثبتون تأثير األسباب، فتجدهم يقولون: إن 
من أساليبهم، وابن القيم ينقل هذا القول عن  والري يكون عند الشرب ال به، فهذاالشبع يكون عند األكل ال به، 
ال فاألصل أن السبب له أثر، ال يؤثر بنفسه، إنما بجعل هللا غيره، وال يمنع أن يكون هذا ال جل -قائل منهم، وا 

رتب هذا المسبب على هذا السبب، وقد يتخلف  -جل وعال-األثر فيه، يعني ال يستقل بالتأثير، إنما هللا  -وعال
نما هو سبب مثلما قلنا سابقا : إو  ،المسبب لوجود مانع معارض ه هذه المشاكل، ن هذا الرجل الذي قدرت لا 

وكتبت عليه في اللوح المحفوو، قارنت وجود هذه المرأة، يعني وافقت أن تكون في عصمته هذه المرأة، فظن أن 
هذه المشاكل منها، وهي مكتوبة مقدرة عليه، ولو تزوج غيرها، وكذلك الدار مكتوب علي أنه يسقط مرارا  

شبه ذلك، سواء  كان في هذه الدار أو في غيرها، لكن لكثرة أو ما أ ،وينكسر، سواء  كان في الدار أو من الفرس
لناس ثم كثير من ا ،مالبسة الناس ومخالطتهم لهذه األمور الثالثة تجدهم يضيفون إليها هذه األشياء في الجاهلية

جل - فعلى اإلنسان أن يتوكل على هللا ))وما منا إال ولكن هللا يذهبه بالتوكل(( ال يستطيع التخلص من الطيرة
ذا وجدت هذه األمور، وخشي أن تتطور، وانتقل من البيت ال مانع من أن ينتقل ،-وعال وأن يبيع الفرس،  ،وا 

))ال عدوى وال ويبيع السيارة، ال مانع من ذلك خشية أن يقع في حرج أعظم، ولذلك لما جاء الحديث الصحيح: 
آخر الحديث ينقض أوله؟ ال، ال عدوى مطلقا ،  يعني هل ))فر من المجذوم فرارك من األسد((: هثم وفي طيرة((

على إثر مخالطة أو ولكن الفرار من المجذوم لئال يتفق إصابة الصحيح بهذا المرض عند مخالطة هذا المريض 
، وال شك أن هذا حرج عظيم، فيحسم -عليه الصالة والسالم-ثم يقع في نفسه إثبات ما نفاه النبي  ،هذا المريض



ال يورد على المصح، وكذلك يبتعد عن المجذوم؛ لئال يقع في الحرج من  ،المادة بالكلية، ويبتعد عن الممرض
 مخالفة النص الصحيح، من هذه الحيثية، نعم.

 أحسن هللا إليك.
فمن  ،فيها قب  من بكثرة صهاخ قد -عز وجل- هللا ألن ؛بالشؤم توصففالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها 

 ...نهااسكَّ  إليه حسن الدار تلك في الموت عليه هللا كتب
 ناها.ك  س  

 أحسن هللا إليك. 
 الذي المكان في روحه يقب  حتى إليها وحركه ،كناهاسُ  إليه حسن الدار تلك في الموت عليه هللا كتبفمن 
 .بها مدفنه يكون  أن قضى لتيا والبقعة لأثر بلد إلى بلد من الرجل ساق كما ،له كتب
 وال ،تربة طيب وال ،هواء صحة أجل من ذلك ليس البلدان أهل بع  أعمار طول من يوصف ما وكذلك :قالوا
 خلقه أطول يسكنه أن وقضى ،المكان ذلك خلق قد سبحانه هللا ولكن ،بفواته وينقص ،األجل به يزداد طبع

ذا :قالوا ،إليهم ويحببه ،فيه ويجمعهم ،إليه فيسوقهم ،أعمارا    والبقاع الدور في وصفنا ما على هذا كان وا 
 فال ،معها ويموتون  الرجال من عددا   تتزوج أن عليها هللا قدر قد المرأة فتكون  ،والخيل النساء في مثله جاز
 الطمع من لوجه عنها مات من بكثرة علمه بعد من عليها ليقدم الرجل أن حتى ،وقدره قضائه إنفاذ من بد
ن ،الفرس وكذلك ،لذلك بالشؤم المرأة فتوصف وقدره قضاؤه يتم حتى إليها دهيقو   ذلك من لشيء يكن لم وا 
 .تأثير وال فعل
 سكنها قد دار من كم نرى  فيما كذب ذلك إن :فقال ؟والدار الفرس في الشؤم عن مالك سئل :القاسم ابن وقال
 .أعلم وهللا ،نرى  يماف تفسيره فهذا :قال ،فملكوا آخرون  سكنها ثم ،فهلكوا ناس
 المرأة وشؤم ،هللا سبيل في عليها يغزى  الأ الفرس وشؤم ،السوء جار مجاورة الدار شؤم :أخرى  طائفة وقالت

 .الخلق سيئة وتكون  تلد ال أن
 يكره دار له يكون  أن إال عنها يمنه الطيرة أي ،الطيرة من مستثنى هذا :يبالخطا منهم أخرى  طائفة وقالت
 على يقيم وال ،ونحوه والطالق بالبيع الجميع فليفارق  خادم أو فرس أو ،صحبتها يكره مرأةا أو ،سكناها
 ذكر لما له الحديث مشكل :كتاب في قتيبة بن محمد أبو المسلك هذا سلك وقد ،شؤم فإنه به والتأذي الكراهة

 ...اعتر  المالحدة بع  أن
 تأويل مختلف الحديث. :اسمه

 أحسن هللا إليك.
 واحد، نعم.المعنى و 

 .الثالثة هذه بحديث اعتر  المالحدة بع  أن ذكر لما
 .عليه شؤمها فيكون  ،بها وتطير بها تشاءم من يلحق إنما الثالثة هذه في الشؤم :أخرى  طائفة وقالت

 بهذه االبتالءات بسبب تشاؤمه، نعم. يعني يعاقب
 أحسن هللا إليك.



 .عليه مشؤمة تكن لم يتطير ولم ءميتشا ولم هللا على توكل ومن ،عليه شؤمها فيكون 
ويقوى  ،-جل وعال-يعني مثل العين، الذي يخاف منها ويهابها أكثر من يصاب بها، والذي يتوكل على هللا 

 قلبه لمدافتها هذا ال تضره بإذن هللا.
 لحلول سببا   وتشاؤمه العبد تطير سبحانه هللا يجعل وقد "تطير من على الطيرة" :أنس حديث عليه ويدل :قالوا

فراده عليه والتوكل الثقة يجعل كما ،به المكروه  الشر بها يدفع التي األسباب أعظم من والرجاء بالخوف وا 
 .به المتطير
 كان به والثقة ،عليه التوكل وعدم ،غيره من والخوف ،تعالى باهلل الشرك تتضمن إنما الطيرة أن هذا وسر

 وكل ،واقية نةبجُ  والتوكل التوحيد من يتدرع لم ألنه ؛فيه وذهانف فيتسرع ،والبالء الشر لسهام غرضا   صاحبها
 من خذل غيره هللا مع رجا ومن ،به عذب غيره هللا مع أحب من أن كما ،عليه سل  هللا غير شيئا   خاف من

 .جهته
 يرهتط موجب يدفع يماناإل القوي  المؤمن ولكن ،تتطير أن بد ال والنفس ،أدلتها عن تكفي تجربتها أمور وهذه

}َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباّلِلِ ِمَن  :تعالى قال ،غيره من كفاه وحده هللا على توكل من فان ،هللا على بالتوكل
ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ُلونَ * الشَّ اُنُه َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه ِإنََّما ُسْلطَ * ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َربِِِهْم َيَتَوكَّ

 .[( سورة النحل111 - 98)] َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُمْشِرُكوَن{
 بن زبان قول هذا ومن ،بالتوكل يذهبه هللا ولكن -التطير يقارب من يعني- إال منا وما :مسعود ابن قال ولهذا
 يسار.
 زبَّان.

 أحسن هللا إليك.
 ومن هذا قول زبَّان بن سيار:

 زيددددددددداد سدددددددددرنا إذ الطيدددددددددر أطدددددددددار
 عدددددددداد بددددددددن لقمددددددددان نأكدددددددد أقددددددددام

 إال طيدددددددددددددددددر ال أنددددددددددددددددده تعلدددددددددددددددددم
       شددددديء بعددددد  يوافدددددق شددددديء ىبلددددد

 خبيدددددددددددرُ  فيهدددددددددددا ومدددددددددددا لتخبرندددددددددددا 
 مشدددددددددديرُ  بحكمتدددددددددده لدددددددددده أشددددددددددار
 الثبددددددددددورُ  وهددددددددددو متطيددددددددددر علددددددددددى

 كثيدددددددددددددددرُ  وباطلددددددددددددددده يندددددددددددددددا  يأحا 
 
 

 على توكل من وأما ،وتطير بها متشاء بمن مخصوصا   يكون  قد والفرس والمرأة الدار في الذي فالشؤم :قالوا 
 .حقه في شؤما   يكون  ال والدار والمرأة الفرس فان يتشاءم ولم يتطير ولم وحده وخافه هللا

 في الكامنة للطيرة المثيرة األسباب عن -صلى هللا عليه وسلم- إخباره الحديث معنى :أخرى  طائفة وقالت
 :فقال ،منها الحذر لنأخذ بهذا فأخبرنا ،الثالثة هذه يه الناس غرائز في للطيرة المثير أن يعنى ،الغرائز

 عندها تتوالى التي والمصائب األشياء هذه مع تكثر التي الحوادث نإ :أي ((والفرس والمرأة الدار في الشؤم))
- فخاطبهم ،قوم دون  قوم على فيها يقدره قد هللا أن :أي ،فيها الشؤم :فقال ،بها التشاؤم إلى الناس تدعو

نكار الطيرة إبطال من -صلى هللا عليه وسلم- منه عندهم استقر لما بذلك - عليه وسلمصلى هللا  ،العدوى  وا 



 يورد ال)) :قوله في لهم تقدم كما ،-صلى هللا عليه وسلم- أراده ما معنى عن ذلك في يستفهموا لم ولذلك
 ...((المصح على الممر 

 .يعني صاحب اإلبل المريضة على صاحب اإلبل السليمة
 الذي األذى ذلك في خاف أنه فأخبرهم ؟هللا رسول يا ذاك وما :عنده فقالوا ((المصح على الممر  يورد ال))

دخال ،بالتوادد أمر -صلى هللا عليه وسلم- ألنه ؛العدوى  ال المصح على الممر  يدخله  بين السرور وا 
صلى هللا عليه - هللا رسول أن قداعت فمن ،واألذى والتباغ  التقاطع عن ونهى ،التجاوز وحسن ،المؤمنين

 على الفرية أعظم فقد هللا دون  بذلك مؤثر إنه سبيل على األشياء من شيء إلى والشؤم الطيرة نسب -وسلم
 .بعيدا   ضالال   وضل ،رسوله وعلى هللا

 المنفية ملتوه قطعا   ة((ثالث في الشؤم)) :قال ثم ،والعدوى  الطيرة بنفي همأابتد -صلى هللا عليه وسلم- والنبي
 بالمؤخر فابتدأهم ((ثالثة في والشؤم ،طيرة وال عدوى  ال)) :فقال ،فيها يكون  الشؤم أن أخبر التي الثالثة في
 وبالجملة ((ثالثة في الشؤم)) :قوله من المتوهمة والطيرة العدوى  بفساد خبارباإل لهم تعجيال   ربالخ من

 .نفاها التي الطيرة إثبات فيه ليس الثالثة هذه في يكون  أنه بالشؤم -صلى هللا عليه وسلم- فإخباره
 فيكون من باب اإلخبار بالواقع، ال اإلخبار عن حكم شرعي؛ ألن الحكم الشرعي فيه النفي، نعم.

 أحسن هللا إليك.
نما  من يلحق ال مباركة وأعيانا   ،وسكنها قاربها من على مشؤمة أعيانا   منها يخلق قد سبحانه هللا إن غايته وا 
 يويعط ،وجهه على الخير يريان مباركا   ولدا   الوالدين سبحانه ييعط كما وهذا ،شر وال شؤم منها هاقارب

 والمرأة الدار فكذلك ،غيرها أو والية العبد يعطاه ما وكذلك ،وجهه على الشر يريان نذال   مشؤما   ولدا   غيرهما
 .والفرس

 وقد يعطى والية أخرى فتكون بالضد. ،والسعة البركةيولى والية فيصاحب هذه الوالية الخير و  يعطى والية، قد
مبارك قالوا: الذي لواله لما ورثت أخته، ، الاألخ المبارك، واألخ المشئومالعلماء في باب الفرائض يذكرون 

يجاب أخته، وليس من هذا الباب في شيء، إنما والمشئوم الذي لواله لورثت ، فمن المسألة مسألة تقرير، سلب وا 
 يكون النقص جاء من قبله، نعم. ، ومن يسلب منها اإلرث بسببهاإلرث تكون بركته تعدت إلى أختهثبت معه 

 أحسن هللا إليك.
 كلها مرتبطة بحكم شرعي، نعم.

 .األعيان هذه بع  فيخلق والنحوس والسعود والشر الخير خالق سبحانه وهللا
ببه صار الناس يشيرون إليه، هذا الرجل المبارك ثم واقع الناس إذا وجد زيد من الناس في ورثة وورثت أخته بس

الذي نفع هللا به أخته، يعني من باب اإلخبار، وبضده إذا وجد عمرو من الناس حرمت أخته الميراث بسببه 
وليس المعنى أنه يتشاءم بهذا، ويبغض من أجل أنه حرم أخته، ما  يشيرون إليه، هذا واقع الناس،صار الناس 

الذي ورثها الشرع، يعني ليس له أدنى  ،أن أخته ورثت بسببه الشرع، أو هذا يحب من أجل هاحرمها، الذي حرم
 نعم. ،دخل في المسألة
 أحسن هللا إليك.



 ..فيخلق بع  هذه األعيان.
ال يتعلق بها حكم شرعي إال إذا ترتبت جبلية مسألة التواد والتحاب التي أشار إليها ابن القيم، يعني مسألة و 

بينك وبينه حادث فانكسرت رجلك مثال  بسيارته أو بآلته أو ما أشبه  ا، يعني لو أن شخصا  حصلعليه آثارها
إن ولدك دهس يمكن ما تستطيع تقابل هذا تجد في نفسك عليه، هذا أمر طبيعي جبلي، لو قيل مثال : ذلك، 

وليست بعمد،  ة خطأمن هذا األمر، يعني المسأل الشخص الذي دهسه، األمر مقدر ومكتوب، وليس بيده شيء
 ومع ذلك تجد في نفسك عليه.

ما يترتب عليه حكم إال إذا تصرفت  ،وجود هذا في نفسك، وعدم إظهار هذا األمر على تصرفاتك هذا أمر جبلي
، يعني لو أن صاحب إبل مريضة ورد على صاحب إبل سليمة، ثم تؤاخذ بما يمليه عليك هذا الشعور، فحينئذ  

جد أن هذا الشخص صاحب اإلبل السليمة يحمل في نفسه شيء على صاحب اإلبل ماتت اإلبل السليمة ت
ال الذي أمرضها هو هللا، والذي أماتها هو هللا، وهللا  المريضة، ولذا جاء النهي عن اإليراد حسما  لهذه المادة، وا 

 نعم. ،المستعان
 أحسن هللا إليك.

 .والبركة له اليمن وحصول ،قارنها نم سعادة ويقضى ،مباركة سعودا   فيخلق بع  هذه األعيان
وانتهت يوم األربعاء، وصار يوم األربعاء يوم  ،اآلن قوم عاد أهلكوا بالريح، ثمانية أيام، بدأت يوم األربعاء

جاء في النص تسميته يوم نحس، والثمانية األيام نحسات، لكن هل معنى هذا أنه يضاف إليها شيء و نحس، 
، ومع ذلك جاء في يوم األربعاء -جل وعال-أوجد الفعل في هذه األيام؟ هو هللا من الذي  ؟من التصرف والفعل

بخصوصه أن فيه دعوة مستجابة بين الصالتين، ما يدل على أنه يوم مبارك، يعني نحس بالنسبة ألولئك الذين 
ال -جل وعال-حصل لهم العذاب في ذلك الظرف الذي قدره هللا  بركة؟ نعم، ، وأما بالنسبة لغيره فهو نحس وا 

في يوم األربعاء بين الصالتين، هذا ثابت من حديث جابر وغيره  -عليه الصالة والسالم-أجيبت دعوة النبي 
في المسند والسنن وغيرها، ومع ذلك كان جابر يتحرى الدعاء بين الصالتين صالتي الظهر والعصر من يوم 

ي هذا التطير وهذا التشاؤم في األيام واألعيان األربعاء، ويقول: إن فيه دعوة مستجابة، كل هذا من باب نف
 وغيرها، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 وربطها األسباب سائر خلق كما ،وقدره بقضائه ذلك وكل ،قارنها من بها يتنحس نحوسا   ذلك بع  ويخلق

 من نهاقار  من بها ولذذ ،الطيبة األرواح حامل من وغيره المسك خلق فكما ،والمختلفة المتضادة بمسبباتها
 ،بالحس يدرك النوعين هذين بين والفرق  ،الناس من قارنها من إليذاء سببا   وجعلها ضدها وخلق الناس
 .لون  الشركية والطيرة لون  فهذا ،والخيل والنساء الديار في فكذلك

 هنا في فصل آخر يا شيخ.
 ؟ما هو موضوعة

 ذكر أثر مالك اللي معنا في الباب.
 األخير، ذميمة؟



 إيه.
 م اقرأ.إي نع
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى امرأة جاءت سعيد بن يحيى عن مالك ذكره الذي األثر وأما :فصل
صلى هللا - النبي فقال ،المال وذهب ،العدد فقل ،وافر والمال ،كثير والعدد سكناها دار هللا رسول يا :فقالت

 .((ذميمة دعواها)) :-عليه وسلم
 يا :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى جاء رجال   أن أنس رواية من الكم غير الحديث هذا ذكر وقد

 وقل ،أموالنا فيها فقلت ،أخرى  إلى تحولنا ثم ،أموالنا فيها وكثرت ،عددنا فيها فكثر دارا   نزلنا أنا هللا رسول
 .وذكره -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،عددنا فيها
نما ،عنها منهيال الطيرة من هذا فليس  في وقع ما عند عنها بالتحول -صلى هللا عليه وسلم- أمرهم وا 
 لحقهم لما مستوحشون  ومنه ،مستثقلون  له هم لمكان مفارقتهم إحداهما :ومنفعتين لمصلحتين منها قلوبهم
 قد -لعز وج- هللا ألن ؛والهلع والحزن  المكان ذلك في الجزع من دخلهم مما الراحة ليتعجلوا ؛ونالهم فيه
ن ،فيه الشر نالهم ما استثقال وتركيبهم الناس غرائز في جعل  لهم جرى  ما وحب ذلك في له سبب ال كان وا 
ن ،الخير يديه على  يبعثه ولم رحمة بعثه -عز وجل- هللا ألن ؛كرهوه مما بالتحول فأمرهم به يردهم لم وا 
 عنده واستوحشوا ،به المقام أحزنهم قد مكان في بالمقام يأمرهم فكيف ،معسرا   يرسله ولم ميسرا   وأرسله ،عذابا  
 وصل ما بعد فيها مقامهم وطول سيما فال ؟وهدى تقوى  مزيد وال طاعة وال منفعته لغير فيه فقدوه من لكثرة
  :عظيمين أمرين في ذلك فيوقعهم والتطير التشاؤم إلى ويدعوهم يبعثهم قد وصل ما منها قلوبهم إلى

صلى - فحماهم ،المتطير تلحق إنما التي الطيرة بسبب أحزنهم مكروه حلول :لثانيوا ،الشرك مقارنة أحدهما
 ضرر غير من بها واالستبدال الدار تلك بمفارقة المكروهين هذين من ورحمته رأفته بكمال -هللا عليه وسلم

 أرادوه ما سؤالهم في عنهم فهم حين -صلى هللا عليه وسلم- وهو ،دين في نقص وال دنيا في بذلك يلحقهم
 بمنزلة وهذا ((ذميمة دعوها)) :قال ،الطيرة إلى مؤد ضار لهم ذلك هل عنها رحلتهم حال عن التعرف من

 ...الدار من الرحلة الناس منع ولو ،منه فار غير الطاعون  بها أر  من الخارج
 أحسن هللا إليك. 

ال م نع؟ مَنع  وا 
 التوحيد سالمة مع األرزاق وتعذر ،فيها والمحن لمصائبا عليهم تتوالى التي الدار من الرحلة الناس نعمُ  ولو
 ...عليه ضاق من كل نإ ذلك للزم الرحلة في

 أن كل.
 أحسن هللا إليك.

 ال أن صناعته فائدة قلت ومن ،آخر بلد إلى منه ينتقل ال أن بلد في رزق  عليه ضاق من كل أن ذلك للزم
 .غيرها إلى عنها ينتقل

 .-رحمه هللا-انتهى كالمه 
  .مس



 ؟الباب الذي يليه؛ ألن في كالم تبع الباب، نعم
 طالب:......

ال، هو قريب من الشرك، بحسب ما يقر في القلب منه، إن رأى أن هذا المتشاءم به له أثر مستقل بنفسه فهذا 
 هو الشرك.
 طالب:......

 كر الرجال والنساء تبع.المرأة شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، لكن الغالب أن الذي يرد في النصوص ذ
 ...طالب: النصيحة في المسائل االجتماعية هذه

 أن يقال له طلق.
 طالب: نعم.

 نعم. ،فارق  :يقال له -جل وعال-إذا وصل الحد إلى أنه ينسب الخير والشر إلى هذه المرأة وال يضيفه إلى هللا 
 ....طالب: مسألة العدوى بالمر 

ولهم مسالك في المسألة، منهم من يثبت العدوى، ويحمل  ،م مختلف فيهاعلى كل حال المسألة عند أهل العل
الحديث على تعدي المرض وانتقاله بنفسه من شخص إلى آخر، يعني ال عدوى يعني ال ينتقل المرض بنفسه 

فينتقل بسبب المخالطة، هذا قول  -جل وعال-، وأما كونه سبب والمسبب هو هللا -جل وعال-بغير تقدير هللا 
بقية الحديث، وأما بالنسبة للقول  ))فر من المجذوم((ر عند أهل العلم ومعروف وعليه األطباء، ويدل له: مقر 

وأنها ال أثر لها، وأن مخالطة المريض كمخالطة الصحيح، ال فرق، لكن يخشى  ،الثاني وهو نفي العدوى بالكلية
أصيب هذا الشخص ابتداء ، هذا المريض  ال بسبب المخالطة، يعني -جل وعال-أن ينتقل المرض بتقدير هللا 

ه على حد موجود يخدمه شخص سليم، أصيب هذا السليم بهذا المرض سواء  خالط هذا المريض أو لم يخالط
صريح في هذا، وأما  ))فمن أعدى األول((: -صلى هللا عليه وسلم- ، والنص في قولهسواء؛ ألنه ال عدوى 

ول حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد؛ لئال يصاب بنفس األمر بالفرار من المجذوم على هذا الق
وما أشبه ذلك، وهناك من يقول:  ،ثم يقول، يقع في نفسه أن هذا الحديث ليس بصحيح، مخالف للواقع ،المرض

في واألطباء لهم رأي  ،وعلى كل حال األقوال معروفة ))فر من المجذوم((ال عدوى مطلقا  إال في الجذام؛ لقوله: 
 ؟هذا، والحديث محتمل، نعم

 طالب:......
كم من صحيح خالط المرضى ولم يصب، كم من صحيح، كان الناس كلهم مرضى ما من بيت إال وفيه 

 ؟ن السبب يترتب أثره عليه حتما ، لصار كل الناس مرضى، نعم: إمريض، يعني لو قلنا
 طالب:...... 

  المستعان.عاد يقولون: إنهم يحتاطون وكمامات ومطهرات، هللا
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما يكره من األسماء:



 ؟((هذه يحلب من)) :تحلب للقحة قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 هللا رسول له فقال ،مرة :الرجل له فقال ؟((اسمك ما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال رجل فقام
صلى هللا - هللا رسول له فقال رجل فقام ؟((هذه يحلب من)) :قال ثم ((اجلس)) :-هللا عليه وسلم صلى-

 :قال ثم ((اجلس)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ،حرب :فقال ؟((اسمك ما)) :-عليه وسلم
 فقال ،يعيش :فقال ؟((كاسم ما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال رجل فقام ؟((هذه يحلب من))
 .((احلب)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له

 جمرة :فقال ؟اسمك ما" :لرجل قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر نأ سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 :قالف ،النار بحرة :قال ؟مسكنك أين :قال ،الحرقة من :قال أنت؟ ممن :قال ،شهاب بنا :فقال ؟من بنا :فقال
 ...كان امفك :قال ،احترقوا فقد أهلك أدرك :عمر قال ،لظى بذات :قال ؟بأيها

 فكان كما قال.
 أحسن هللا إليك.
 ".-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر قالقال: فكان كما 
هذا معضل بال شك، وهو موصول  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ سعيد بن يحيى عن مالكالخبر األول 

عليه -يعني لو ثبت الخبر الرسول  فيه ضعف، فالخبر ضعيف، ولو ثبت، لكن في إسناده من من طرق أخرى 
كان يعجبه الفأل، يعني يسمع االسم الحسن فيرتاح إليه، وهذا أمر طبيعي وجبلي كما في هذا  -الصالة والسالم
عليه الصالة -نبي لم يرض أن يحلب اللقحة من اسمه قبيح، وغير ال -عليه الصالة والسالم-الحديث أنه 

رضي -لكن لما جاء االسم الحسن مكنه من الحلب، ومثل ذلك أيضا  في خبر عمر  ،بعض األسماء -والسالم
فرتب النتيجة على هذه  ،نسأل هللا العافية ،اسمه جمرة بن شهاب من الحرقة، كلها نيران تتوقد -هللا عنه

ال فيحيى بن سعيد يحكي قصة   لم يشهدها.المقدمات إن صح الخبر، وا 
 :-رحمه هللا تعالى-فقال  ،كالم على هذين الخبرين -رحمه هللا-البن القيم 

 ...جمرةل: قا ؟اسمك ما :لرجل قال الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك ذكره الذي األثر وأما :فصل
رضي هللا - مؤمنينال أمير وحاشا ،الطيرة من شيء فيه هللا بحمد ليس أنه عنه فالجواب ،آخره لىإ الحديث

 لكن ؟تقدم ما اللقحة حديث في القائل وهو ؟!الجبت من شرك الطيرة أن يعلم وهو يتطير وكيف ،ذلك من -عنه
 اسمه في والحريق النار أسماء الجتماع؛ عليه اإلنكار في مبالغة منه كان القول هذا أن -أعلم وهللا- ذلك وجه
 وكثيرا   ،السبب كان قوله ولعل ا ،قدر  منزلك احترق  فقد اذهب :قوله فقفوا ،ومسكنه وداره وقبيلته وجده أبيه واسم
 كان إال كذا ألظنه نيإ :لشيء قال ما الذي الملهم بالمحدث فكيف ،بكثير عمر دون  هو لمن هذا مثل يجري  ما
 األمر وقوع فكذلك ،قوله بموافقة الديني األمر نزل ذاإ بموافقته القرآن فينزل به ويشير الشيء يقولو  ،قال كما

 .. إلى آخره، ثم جاء باألحاديث التي تمدح عمر..عائشة عن الصحيحين ففي ،لقوله موافقا   ي القدر  الكوني
 -رحمه هللا-كالم ابن القيم يعني قبل ذلك  -رحمه هللا-الحديث األول حديث اللقحة أيضا  تكلم عليه ابن القيم 

يزيل كثير من الشبهات؛ ألن المسألة من ن هذه األمور، و ، ويكشف كثير معن هذه المسألة طويل جدا ، ومحرر
 المضايق، من مضايق األنظار.



 وما فيها فواصل، وال فيها عناوين، وال فيها، نعم. ،الذي معي الطبعة األولى
 استحب فلهذا ،والشرك المعصية إلى بصاحبها تفضي والطيرة ،والتوحيد الطاعة إلى بصاحبه يفضي الفألقال: 
 .الطيرة وأبطل ،الفأل -ليه الصالة والسالمع-النبي 
 هذا فليس حلبها في ليعيش وأذنه ،حلبها من ومرة حربا   -عليه الصالة والسالم- النبي ومنع اللقحة حديث وأما
 من سبحانه هللا أعاذه وقد ،هو يتعاطاه ثم ،ويبطله شيء عن ينهى أن محال ألنه ؛الطيرة من شيء في هللا بحمد
 .ذلك
نما ،ويفعله شيء عن ينهى أن محال ألنه ؛الطيرة باب من عندي هذا ليس :عمر أبو قال  لأالف طلب من هو وا 

 من ساق ثم ،أحد بها يتسمى ال حتى ذلك فأكد ،ومرة حرب أنه األسماء أقبح عن أخبرهم كان وقد ،الحسن
 .. إلى آخره..جعفر عن ربيعة ابن طريق

لموضوع في أواخر الكتاب، أعني في آخر الجزء الثاني أو في أواخره، أشبع ا -رحمه هللا-المقصود أن ابن القيم 
  .وهللا أعلمديث الواردة في الباب وأجاب عنها، وذكر جميع األحا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
  (4) االستئذانشرح: الموطأ كتاب 

 في يقال وما الحيات قتل في جاء ما باب - المشرق  في جاء ما باب -باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 
 ما باب - والنساء للرجال السفر في الوحدة في جاء ما باب -السفر في الكالم من به يؤمر ما باب - ذلك

 باب ما جاء في المملوك وهبته. - بالمملوك بالرفق األمر باب - السفر في العمل نم به يؤمر
لكريم الخضير : عبد االشيخ  

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .سم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 .رحم الراحمينوالسامعين برحمتك يا أر لشيخنا والحاضرين اللهم اغف
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام
صلى - هللا رسول احتجم :قال نهأ -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالكعن  حدثني

 أن أهله وأمر ،تمر من بصاع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر ،طيبة أبو حجمه -هللا عليه وسلم
  .خراجه من عنه يخففوا
 فإن الداء يبلغ دواء كان ن))إ :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه نهأ مالكعن  وحدثني
 .((تبلغه الحجامة
 هللا صلى- هللا رسول استأذن نهأ حارثة بني أحد األنصاري  محيصة بن عن شهاب بن عن مالكعن  وحدثني
 يعني ((احكَض نُ  اعلفه)) :قال حتى ويستأذنه يسأله يزل فلم ،عنها فنهاه الحجام إجارة في -وسلم عليه
  .رقيقك

احك.   ن ض 
 أحسن هللا إليك.

 .رقيقك يعني ((احكِض نُ  اعلفه))حتى قال: 
، أما بعد: ه وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آل عبده ورسوله، وصلى هللا وسلم على ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-فقول المؤلف 
  :باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام

من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن، منه ما هو السليم النافع، ومنه ما هو الفاسد، والفاسد 
ما بالحجامة، فأما الفصد فإنه قطع عرق إبقاؤه كما هو معلوم في البدن يضره، فال بد من إخراجه، إما با لفصد وا 

يستخرج منه هذا الدم الفاسد، وأما الحجامة فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية، ثم صارت آلية، 



في نصوص  -عليه الصالة والسالم-والحجامة معروفة من القدم، من قبل اإلسالم وأقرها اإلسالم، وأشار النبي 
 يعالج به، وأنها من أنفع األدوية.  كثيرة إلى أنها مما

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
احتجم  "-صلى هللا عليه وسلم–"حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك  أنه قال: احتجم رسول هللا 

"فأمر له مولى  "حجمه أبو طيبة"ومن قوله  -عليه الصالة والسالم-يدل على مشروعية الحجامة من فعله 
بعض النصوص تدل على أنه أعطاه أجرته نقود، حتى جاء   صلى هللا عليه وسلم بصاع من تمر"رسول هللا

عليه -في الحديث، ولو كانت الحجامة حرام ما أعطاه أجرته، فالحجامة مباحة، لكن ما جاء فيها من قوله 
ذا يدل على أن كل ه ))أطعمه نواضحك((أو ))أطعمه نضاحك((و ))كسب الحجام خبيث((: -الصالة والسالم

نما هي مهنة مفضولة، ومما ينبغي أن تتداول بين المسلمين بانتفاع  هذه المهنة ليست من أفضل المهن، وا 
بمعنى أنه رديء،  ))كسب الحجام خبيث((بعضهم من بعض من غير مشارطة أجرة؛ ألنه لما أخذ األجرة قال: 

( سورة 817)] ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبنِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيِه{ }َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيثَ  :-جل وعال-كما في قوله 
ن كان مطعوما  ونافعا  مأكوال ، ولذا قال:  [البقرة فالحجامة  ))أطعمه نضاحك((يعني أنه الرديء من الطعام، وا 

ريفة عند عموم الناس؛ لكنها مباحة إال أنها ليست من المهن التي هي تعد من المهن المعظمة والمكرمة والش
ولو كانت الحجامة حرام، وفعلها محرم، وكسبها محرم لما قال:  ))كسب الحجام خبيث((مهنة دون، ولذا قال: 
يعني رقيقك، ولم يعطه أجرة؛ ألن المحرم ال يدفع عليه أجرة، وال يجوز أخذ األجرة عليه  ))أطعمه نضاحك((

جوز..، أجرتها سحت، ال يجوز أخذها، وال يجوز دفعها؛ ألنها أجرة على كحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه ال ي
نما  محرم، أما هذا فيأخذه، وينفق فيه األمور التي في المصارف التي أقل من األكل والشرب أو اللبس لنفسه، وا 

البهائم، حتى أقل أحوالها أن تكون من المال الذي فيه نوع شبهة، يعني يطعم النواضح، يطعم الرقيق، ويعلف به 
لو سددت به الديون ال بأس؛ ألن شيخ اإلسالم يرى أن المال الذي فيه شبه تسدد به الديون ال بأس، خالف 

 المال الذي فيه شيء محرم هذا ال يجوز أخذه البتة. 
"وأمر أهله يعني أجره له  حجمه أبو طيبة، فأمر له صاع من تمر" -صلى هللا عليه وسلم-"احتجم رسول هللا 

 الخراج: الذي يقرره السيد على رقيقه، نعم؟ ن يخففوا عنه من خراجه"أ
 طالب:.......

ال ال ما تخرجها، ما دام الدم الذي يخرج هو الفاسد هي الحجامة، بس الفرق من حيث النظافة، ومن حيث ترفع 
ألن  لحاجم والمحجوم(())أفطر ايمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث:  -الحجامون –الناس عنها، يعني الناس كانوا 

الحاجم احتمال أن يصل إلى فمه شيء من هذا الدم النجس، فعلى كل حال الحجامة ال إشكال فيها، وجاءت 
من قوله: بأنها دواء، واألحاديث صحيحة يعني ال مقدح فيها، ومن  -عليه الصالة والسالم-النصوص من فعله 

 بتة، هذا لجهله بالسنة، هذا إنما هو لجهله بالسنة. يكتب عن الحجامة، وأنها ضارة، وأنها ال تنفع ال
والخارج الذي يضربه السيد على رقيقه أن  "أن يخففوا عنه من خراجه"يعني مواليه؛ ألنه مولى  "وأمر أهله"

يحضره له في كل يوم، في مقابل أن يتركه يعمل، يتصرف بنفسه، لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا، وبعض 
لعامل ويكفله، ثم يقول له: اضرب لي خراج وأتركك، يعطي في الشهر ألف، أو أكثر أو أقل الناس يستقدم ا



مثال ، ويتركه ويسيبه هذا يختلف عما نحن فيه، العامل هذا حر ليس برقيق، ال تملك منفعته، إنما هو يملك 
اس بالباطل، على أن منفعة نفسه، منفعته له، وأكل شيء من ماله بغير طيب نفس منه هذا من أكل أموال الن

األنظمة المنظمة ألمور الناس في بلدانهم، ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه، 
وأما أمر أهله أن يخففوا عنه من خارجه فإنه يملك رقبته، ويملك منفعته، لو أخذ كل أجرته ما في إشكال؛ ألنه 

 هو وما يملك له. 
 (("الداء يبلغ دواء كان ن))إ :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه نهأ مالكعن  وحدثني"قال: 

))فإن من هذا الداء  -جل وعال-يعني يصل إليه، ويحقق الهدف في النفع، سبب رتب عليه الشفاء بإذن هللا 
ق عن أبي هريرة وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة، وهذا البالغ ال شك أنه موصول من طر  الحجامة تبلغه((

 وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد. 
محيصة هذا أو سعد بن  "حارثة بني أحد األنصاري  محيصة بنا عن شهاب بن عن مالكعن  وحدثني"قال: 

محيصة مختلف في صحبته، وأما ابنه الذي في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعا ، فالحديث مرسل، 
 نعم؟ 
 ب:.......طال

 ويش هو؟
 طالب:.......

إيااه معااروف أنااه جاااء ماان روايتااه عاان أبيااه، فهااذه الرسااالة التااي عناادنا روايااة يحيااى مرساالة، لكنااه فااي بعااض روايااة 
 عليده هللا صدلى- هللا رسدول اسدتأذن نده"عدن ابدن محيصدة عدن أبيده أالموطأ، وأيضا  عناد الترماذي وابان ماجاه 

-"اسدتأذن رسدول هللا  -علياه الصاالة والساالم-ة؛ ألناه لام يادرك النباي ال يمكن أن يستأذن ابان محيصا "-وسلم
))كساب يعناي كماا جااء فاي الحاديث اآلخار المتفاق علياه  "عنهدا فنهاه ،الحجام إجارة في -صلى هللا عليه وسلم

ة، يعني ينهى عن هذه األكساب الدنيئة، وتترك هاذا األماور مماا يتبادلهاا المسالمون مان دون أجار  الحجام خبيث((
 يسددأله يددزل فلددم" يعنااي ينتفااع بعضااهم ماان بعااض، وينفااع بعضااهم بعضااا  بمثاال هااذه األمااور دون مشااارطة أجاارة

يعنااي الااذي ينضااحون لااك الماااء، ويسااتقون لااك الماااء، وهاام الرقيااق،  "((احكَضددنُ  اعلفدده)) :قددال حتددى ،ويسددتأذنه
ذا األمااور، وأيضااا  تصاارف فااي ويطلااق الناضااح أيضااا  علااى اإلباال التااي يسااتقى عليهااا الماااء، فااتطعم بهااا مثاال هاا

المصارف الرديئة، يعني لو دورة المياه احتاجت إلى إصالح مثال  يصلح دورة المياه منها، ما فاي إشاكال، أماا أن 
ن لاام يكااون  ))أطااب مطعمااك تكااون مسااتجاب الاادعوة((يأكاال ويشاارب فهااذا ينبغااي أن يتحاارى لااه الكسااب الطيااب  وا 

 حرام إال أنه دنيء ورديء.
 سم.

  إليك أحسن هللا
 :المشرق  في جاء ما باب



- هللا رسدول رأيت :قال نهأ -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني
 يطلدع حيدث مدن ،هنا ها الفتنة إن ،هنا ها الفتنة إن ها)) :ويقول ،المشرق  إلى يشير -صلى هللا عليه وسلم

  .((الشيطان قرن 
 إليهدا تخدرج ال :األحبدار كعدب لده فقال العراق إلى الخروج أراد الخطاب بن عمر نأ بلغه نهأ مالكعن  وحدثني

 .العضال الداء وبها ،الجن فسقة وبها ،السحر أعشار تسعة بها فإن ،المؤمنين أمير يا
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب ما جاء في المشرق: 
أنده قدال: رأيدت رسدول هللا  -رضي هللا عنهمدا- بن عمر "حدثني مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللاقال: 

يعنااي مااا كااان شاارق الحجاااز، وجاااء فااي روايااة عنااد الطبرانااي أن  يشددير إلددى المشددرق" -صددلى هللا عليدده وسددلم-
المااراد بااه العااراق، يسااتوي فااي ذلااك عااراق العاارب، وعااراق العجاام، العراقااان: عااراق العاارب، وعااراق العجاام األدنااى 

))إن الفتندة يعني حيث يشير بيده  "))إن الفتنة ها هنا((هذه للتنبيه  ))ها((لى المشرق ويقول: "يشير إواألبعد 
قارن الشايطان يطلاع..، الشامس تطلاع باين قرناي شايطان، قارن الشايطان  ها هنا من حيث يطلع قدرن الشديطان((

أكثاار ماان ساابعين  يطلااع ماان جهااة المشاارق، والاادجال يخاارج ماان جهااة المشاارق، ماان أصاابهان، ويتبعااه ماان يهودهااا
ألاف، فتلااك الجهااات ال شااك أنهاا مااوطن للفااتن، ومااا زالاات، يعناي ماان أول األماار إلااى يومناا هااذا وهااي محاال للفااتن 
والقالقاال، علااى مااا هااو مشاااهد، ومااذكور فااي كتااب التاااريخ، هااذا مسااطر وماادون، وبهااا أيضااا  الكثياار ماان رؤوس 

لمقابل أيضاا  خارج منهاا أئماة كباار، يعناي ال يعناي البدع، كثير من البدع نشأت هناك، رؤوسهم نشأت هناك، وبا
أن البلد حينما يمدح أو يذم أنه إذا مدح فهو خير خالص، أو إذا ذم أنه شر خالص، ال، لكن الكالم في األغلب 
مقارنااة بغيااره، خاارج منهااا األئمااة كلهاام البخاااري ومساالم واألئمااة كلهاام ماان المشاارق، أئمااة التفسااير الطبااري، ساايبويه 

حاة، أئمة العربية جلهم من المشرق، فال يعني أن البلد إذا ذم أنه يذم جملة، يعني كل ما فيه ماذموم، ال، أئمة الن
كما أنه إذا مدح كالحرمين مثال  كمكة والمديناة ال يعناي أن كال مان فيهاا طياب، بال فيهاا مبتدعاة، وفيهاا أماور ال 

سانن ابان ماجاه ماثال  وقلناا: إناه أقال كتاب السانة ترضى، على كل حال المدح والذم جملي، يعني إذا تكلمنا علاى 
السااتة، هاال يعنااي أن كاال مااا فيااه مااذموم؟ ال، فيااه الصااحيح، وفيااه الحساان، وفيااه الضااعيف، لكاان المسااألة تفضاايل 
ذا فضالنا الرجاال علاى النسااء ال يعناي أن كال رجال مان الرجال أفضال مان كال امارأة  إجمالي، وهنا ذم إجماالي، وا 

النساااء ماان تعاادل المئااات ماان الرجااال، وماان أهاال العااراق وماان أهاال المشاارق ماان يعاادل ماان النساااء، ال، باال ماان 
العشاارات، باال المئااات ماان أهاال المغاارب، باال ماان أهاال الحجاااز، فهااذا التفضاايل اإلجمااالي ال يعنااي أن كاال ماان مااا 
 هناااك...، لكاايال يسااتدرك علااى هااذه النصااوص باألئمااة الااذين خرجااوا ماان المشاارق، خاارج ماان المشاارق أئمااة كبااار
البخاري يعني إمام أهل الحديث، مسلم، أبو داود من سجستان، الترمذي وكلهم من هناك، جل األئمة مان هنااك، 
اإلمام أحمد من العراق، المقصود أن مثل هذه النصاوص ال تعناي ذم األفاراد، ذم الجهاة ال يعناي ذم األفاراد، كماا 

 أن مدح الجهة ال يعني مدح األفراد. 
ه بلغده أن عمدر بدن الخطداب أراد الخدروج إلدى العدراق، فقدال لده كعدب األحبدار: ال تخدرج "وحدثني مالك أندقاال: 

يعناي كعاب األحباار معاروف أن أخبااره مان أخباار أهال  إليها يا أمر المدؤمنين، فدإن بهدا تسدعة أعشدار السدحر"



-ة، وفيهاا الكتاب التي ال تصدق وال تكذب، وهذه مشاهورة مناه لعمار إن صاح الخبار، وعلاى كال حاال فيهاا ساحر 
 فسقة الجن، معروف أن هناك أعداد كبيرة من هذا النوع.  -مثل ما ذكر

ن كاان لاه دواء؛ ألناه ماا أنازل مان  "وبها الداء العضدال" يعناي الاذي أعياا األطبااء، بحياث ال يساتطيعون دواءه، وا 
هاذا الاداء ماا لاه عاالج داء إال وأنزل معه دواء، علمه من علام، وجهلاه مان جهلاه، ال يعناي أناه إذا قاال األطبااء: 

 أن هذا الكالم صحيح، هذا ليس بصحيح، له عالج، لكن ينبغي أن يقول: أنا ال أعرف له عالجا ، نعم؟ 
 طالب:...... 

يعني هل الداء حساي أو معناوي؟ األصال فياه الحساي، لكان قاد يطلاق وياراد باه المعناوي، فيطلاق علاى األماراض، 
 مراض األبدان، يعني أعم من أن يكون حسيا  أو معنويا ، نعم. ويطلق أيضا  على أمراض القلوب، وعلى أ

 أحسن هللا إليك 
  :ذلك في يقال وما الحيات قتل في جاء ما باب

 عدن نهدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن -رضي هللا عنه-لبابة  أبي عن نافع عن مالكعن  حدثني
 .البيوت في التي الحيات قتل

 قتدل عدن نهدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن لعائشدة مدوالة سدائبة عدن عنداف عدن مالكعن  وحدثني
 ...الطفتين ذا إال البيوت في التي الجنان

 الطفيتين. 
 أحسن هللا إليك. 
 .النساء بطون  في ما ويطرحان ،البصر يخطفان فإنهما ،واألبترإال ذا الطفيتين 

 أبدي علدى دخلدت :قدال نهأ زهرة بن هشام مولى سائبال أبي عن فلحأ بنا مولى صيفي عن مالكعن  وحدثني
 فدإذا ،بيتده فدي سدرير تحدت تحريكدا   فسدمعت ،صدالته قضى حتى انتظره فجلست ،يصلي فوجدته الخدري  سعيد
 ؟البيت هذا أترى  :فقال ،الدار في بيت إلى أشار انصرف فلما ،اجلس أن :سعيد أبو فأشار ،ألقتلها فقمت حية
 إلدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مدع فخدرج ،بعدرس عهدد حديث فتى فيه كان قد نهإ :قال ،نعم :فقلت

 ...حدثأَ  لي ائذن هللا رسول يا :فقال ،يستأذنه الفتى أتاه إذ به هو امفبين ،الخندق
 أ حدث.

 أحسن هللا إليك.
 خدذ)) :وقدال ،-مصدلى هللا عليده وسدل- هللا رسدول لده فدأذن ،عهددا   بدأهليفقال: يا رسول هللا ائدذن لدي ُأحددث 

 ،البددابين بددين قائمددة امرأتدده فوجددد ،أهلدده إلددى الفتددى فددانطلق ((قريظددة بنددي عليددك أخشددى فددإني ،سددالحك عليددك
 هدو فدإذا ،فددخل ؟بيتدك فدي مدا وتنظدر تدخل حتى تعجل ال :فقالت ،غيرة وأدركته ،ليطعنها بالرمح إليها فأهوى 
 ،الدرمح رأس فدي الحيدة فاضدطربت ،الدار في فنصبه بها خرج ثم ،رمحه فيها فركز ،فراشه على منطوية بحية
صددلى هللا عليدده - هللا لرسددول ذلددك فددذكر ؟الحيددة أم الفتددى موتددا   أسددرع كددان أيهمددا ى يدددر  فمددا ،ميتددا   الفتددى وخددر
 ذلدك بعدد لكدم بددا فدإن ،أيدام ثالثدة فدنذنوه شديئا   مدنهم رأيدتم فدإذا ،أسدلموا قدد جندا   بالمديندة ))إن :فقدال -وسلم
 .((شيطان هو نمافإ ،فاقتلوه



 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 وما يقال في ذلك: ،باب ما جاء في قتل الحيات

الحيات من ذوات السموم الضارة التي تقتل من لدغته، وقتلها من باب الدفاع عن النفس، هذا هو األصال إال ماا 
ال قتلات، هاذا علاى جاء في حيات وجنان البيوت، فإنها يتعوذ باهلل من شرها ثالث، وتؤمر ب الخروج إن خرجت وا 

العموم فاي كال البياوت عناد جماع مان أهال العلام، ومانهم مان يخاص ذلاك ببياوت المديناة، وماا عاداها يقتال، يعناي 
ماذا لو وجد شخص من األشخاص في زماننا هذا حية في بيته؟ هل يطيق أن يساكنها ثالثاة أياام ويناذرها؟ اآلن 

تقتل، وحيات البيوت ال تقتل ثالثة أيام، حتى تستأذن، إيش معنى يخرج من بيته على القول بأن جنان البيوت ال 
هو وأهله يستأجرون مكان مؤقت حتى تنتهي الثالثة أيام؟ أو ينامون معهم ويجالسونهم؟ اآلن يوجد في وقتنا هذا 

ال مااا أشاابه ذلااك، يااروح إلااى شااارع األربعااي ن يجيااب لااه عاماال ماان إذا وجااد وزغااة مااا نااام فااي بيتااه، أو صراصااير وا 
يقتله، صحيح هذا موجود ما هو بمبالغ يا اإلخوان، فكيف إذا وجد حية فاي بيتاه؟ يعناي نرياد أن نتعامال ماع هاذا 
النص يعني بما يناسب، يعني فهم النص، يعني هل نستطيع أن نقول: اخرج أنت وأوالدك واساتأجر شاقة إلاى أن 

ال يعنااي؟ ولااذا ماان أهاال العلاا م ماان ياارى أن هااذا خاااص ببيااوت المدينااة، ومااا عاادها يقتاال ألنااه تنتهااي ثالثااة أيااام، وا 
ضار، كل من آذى طبعا  فإنه يقتل شرعا ، والفواسق الخمس تقتل في الحل والحرم، ومنها الحية، فالمتجه أن هذا 
ال ماااذا عاان شااخص مااا أدي يمكاان مااا  خاااص ببيااوت المدينااة، وساايأتي اإلشااارة إلااى مااا ياادل علااى الخصوصااية، وا 

د الااذي فيااه الحيااة، بعااض الناااس فضااال  عاان البياات، يعنااي إذا وجااد ماان ينفاار ماان الصراصااير يعنااي مااا يسااكن البلاا
ال وزغ، تارى هاذه ماا هاي مبالغاة، يمكان  ال صاغير وا  يدخل بيت إذا وجد صرصاور مان الصراصاير شايء كبيار وا 

 مر عليكم، موجود، يعني مر علينا، هاه؟
 طالب:......

أحيانا  كبير ما هو بصغير يخاف، وجاد يعناي مانهم مان يتقاذرها، وينفار منهاا وهللا من الرجال من هو كهل يعني 
وماانهم ماان يخاااف، مااع أنهااا غياار مخوفااة، يعنااي ليساات قاتلااة وال سااامة، باال أغاارب ماان ذلااك وجااد ماان يخاااف ماان 

ق لاه الجراد، إيه من الجراد يعني، ما مر عليكم مثل هذا؟ وهللا وجد، أنا رأيت واحد طفل عمره أرباع سانوات يالحا
ال تنكيات  شاب كبير، كبير يعناي فاي العشارين مان عماره بجارادة يالحقاه، يخوفاه، يعناي ماا هاي مساألة افتاراض وا 
هاذا واقاع، يعناي ماااذا عان هاذا الشااخص لاو وجاد حيااة فاي بيتاه؟ يعنااي مشاكلة هاذه، يعنااي يمكان يغماى عليااه، هللا 

لمثل هاذه األماور يعناي يمكان أن يعايش فاي أعلم، ما هو ببعيد، ولذلك على اإلنسان أن يوطن نفسه يوطن نفسه 
زجاج في قارورة ما يمكن يدخل عليه شيء، ما هو بصحيح، ال بد ماا يادخل علياه شايء فاي ياوم مان األياام، وال 

 بد أن يقع له شيء من هذا. 
 الحيدات قتدل عدن نهدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول لبابة أن أبي عن نافع عن مالكعن  حدثني"قاال: 
 ألنها في الغالب أنها فيها شيء، أو هي جن على كل حال، كما سيأتي.  "البيوت في التي
 عدن نهدى -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول أن لعائشدة مدوالة سدائبة عن نافع عن مالكعن  وحدثني"قال: 
 ون النسداء"واألبتر، فإنهما يخطفدان البصدر، ويطرحدان مدا فدي بطد تينيالطف ذا إال البيوت في التي الجنان قتل

الطفيتين خطان على ظهر الحية، األبتر قصير الاذنب، أو مقطاوع الاذنب، لكان قطاع الاذنب لايس بوصاف مطارد 



أو مؤثر، يعناي افتارض أن حياة عادياة، ثام انقطاع ذنبهاا، هال المقصاود هناا فاي الحاديث؟ ال، إنماا خلقتهاا هكاذا، 
ولعال هاذا  "ويطرحدان مدا فدي بطدون النسداء"رآهماا  يذهبان بنوره، قاد يعماى اإلنساان إذا "فإنهما يخطفان البصر"

مان شادة الخاوف، ولاذا ياذكر أهال العلام أن المارأة الحاملاة إذا اساتعداها السالطان وطلبهاا، وأساقطت الضامان علااى 
من؟ فمع شدة الخوف تسقط المرأة كما هو معلوم، فإذا خافت منه ساقطت، أماا بالنسابة إلاى خطاف البصار يعناي 

ماان بعااد يكاااد يخطااف أبصااارهم، لكاان الحيااة ذي الطفيتااين واألبتاار يعنااي كيااف يخطفااان  ماان بعااد معااروف الباارق 
 البصر من بعد؟ 

 طالب:......
 إيه يقذف سمه من بعد. 

 طالب:.....
 ال إله إال هللا، سبحان هللا العظيم، نعم؟

 طالب:...... 
وف الظاااهر، الظاااهر أنااه ماان ال ال مااا هااو..، اللدغااة للجسااد كلااه، يطرحااان مااا فااي بطااون النساااء يمكاان ماان الخاا

 الخوف.
 طالب:...... 

إيه ال ال أما بالنسبة لخطف البصر إن كان كما يقوله الشيخ أنه يقف كما يقف اإلنسان، ويوازي بصر اإلنسان، 
 ويقذف سمه في عينيه هذا ظاهر، أما إذا كان من بعد فيكون مثل البرق، يكون مثل خطف البرق، نعم؟ 

 طالب:......
 ال هذه أشد، هذان النوعان أشد من غيرهما، نعم؟  إيه، ال

 طالب:...... 
 نعم نفس ما قال، نعم؟ 

 طالب:.....
 إيه، على كل حال استثناء هذين النوعين يدل على جواز قتلهما في البيوت وغيرهما.

 علدى دخلدت :قدال نهأ زهرة بن هشام مولى السائب أبي عن فلحأ بنا مولى صيفي عن مالكعن  حدثني"قاال: 
 "بيتده فدي سدرير تحدت تحريكدا   فسدمعت ،صدالته قضدى حتدى انتظره فجلست ،يصلي فوجدته الخدري  سعيد أبي

بنااء علاى أن الحياة تقتال فاي الحال والحارم  "ألقتلهدا فقمدت حيدة فدإذا"تحت سريرا  في بيتده، تحريكا  يعني صوت 
الادار ماا يشامل أكثار مان دار، بيات  "رالددا فدي بيدت إلدى أشدار انصرف فلما" بيده "اجلس أن :سعيد أبو فأشار"

 فتدى فيده كدان قدد ندهإ :قدال ،نعدم :فقلدت ؟البيت هذا أترى  :فقال"يعني الغرفة يسمونها بيت، والدار تشمل غرف 
-هكاذا كاان حاال الصااحابة  "الخندددق إلدى -صددلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول مدع فخددرج، بعدرس عهدد حدديث

، مهما كان السبب المثبط، يعني حديث -عليه الصالة والسالم-روج معه ال يترددون في الخ -رضوان هللا عليهم
عهد بعرس مثل هذا يعني يصعب عليه فراق أهله، وهو فتى وشاب، وحديث عهاد، لكان يرجاو ماا عناد هللا أعظام 

يعنااي فااي - فبينمددا هددو بدده إذ أتدداه الفتددى -صددلى هللا عليدده وسددلم-"فخددرج مددع رسددول هللا ممااا يرجااو عنااد أهلااه 



 بددأهلي" ا  عهددد حدددثأَ  لددي ائددذن :هللا رسددول يددا :فقددال" -عليااه الصاالة والسااالم-يسااتأن النباي  يسددتأذنه" -دقالخنا
يحاادث عهااد بهاام، يعنااي يرجااع إلاايهم ويعهاادهم  -صاالى هللا عليااه وساالم-وحااديث عهااد بعاارس، ثاام خاارج مااع النبااي 

مراعااة لظرفاه  "- عليده وسدلمصدلى هللا-"فدأذن لده رسدول  -عليه الصالة والساالم-ويعاشرهم، ويرجع إلى النبي 
علياه الصاالة -يعناي مان اليهاود، خااف علياه النباي  "وقال: خذ عليدك سدالحك، فدإني أخشدى عليدك بندي قريظدة"

يعنااي بااين مصااراعي الباااب، قائمااة  "فددانطلق الفتددى إلددى أهلدده، فوجددد امرأتدده قائمددة بددين البددابين"ماانهم  -والسااالم
"فدأهوى مان البيات، لمااذا؟ ألن فياه هاذه الحياة المنطوياة علاى الفاراش  تريد أن تخرج "فأهوى إليها"بالباب تنتظر 

يعناي امرأتاه خشاي  "وأدركته غيره"طعن يطع ن الطعن الحسي، وفي العرض: طعن يطَعن  إليها بالرمح ليطُعنها"
فقالدت:  "فدأراد أن يطعنهدا بدالرمح،أنها ما دام أطال عليها الغيبة تبحث عن غيره، أو تتعرض لغيره، فغار عليها 

"ال تعجل حتى تددخل أو تنظدر مدا فدي بيتدك، فددخل فدإذا هدو بحيدة ال تعجل حتى تعرف إيش السبب؟  ال تعجل"
يعناي خاارج البيات، خاارج  ثدم خدرج بهدا فنصدبها فدي الددار" -حية قتلهاا–منطوية على فراشة، فركز فيها رمحه 

بوح، المذبوح يضطرب، وهاذه ضاربة قاتلاة، اضطراب المذ "فاضطربت الحية في رأس الرمح"الغرفة، التي يسكنها 
يعنااي خرجاات روحااه مااع خااروج روحهااا؛ ألن لهااا ماان ينااتقم لهااا، وهااذا يحصاال  "وخددر الفتددى ميتددا "فتضااطرب منهااا 

كثيرا  في القصص الكثيرة في القطط التي في البيوت، يتعرض لهاا إنساان فتتاأذى فياؤذى مقابال هاذا األذى، حتاى 
ما كسرت منها، فأصيبت بنزيف من األعلاى ومان األسافل، فلماا رقيات تكلام مان  قالوا: امرأة ضربت هرة، وكسرت

تكلااام، وقاااال: بسااابب أذاهاااا لفالناااة تعناااي بناااتهم هاااذه القطاااة، المقصاااود أن القصاااص مااان هاااذا كثيااار، ال ساااميا فاااي 
همدا كدان "خدر الفتدى ميتدا  فمدا يددرى أيالكالب، وفي القطط، يتمثل بها الجن كثيرا ، هناا تمثال الجناي بهاذه الحياة 

" هاذا ))إن بالمديندة جندا ((فقدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-أسرع موتدا  الفتدى أم الحيدة؟ فدذكر ذلدك لرسدول هللا 
عمدة من يقول: إن هذا خاص ببيوت المدينة، وما عدا بياوت المديناة يبقاى علاى األصال، تقتال فاي الحال، يعناي 

ن كاان مكااة يشاملها الحاارم   جنددا  قددد أسددلموا، فددإذا رأيددتم مندده شدديئا  فددنذنوه ثالثددا (())إن بالمدينددة يشاملها الحاال، وا 
 ))فإن بددا لكدم بعدد ذلدك((يحرج عليه، ويأمر بالخروج، يستعاذ باهلل من شره، ويأمر بالخروج ثالثا ، أو ثالثة أيام 

يعنااي بيااوت غياار  ))فإنمددا هددو شدديطان((يعنااي عذرتااه، يعنااي أنااتم محقااون فااي قتلااه  ))فدداقتلوه((يعنااي إن خاارج 
دينااة علااى القااول األول مثاال هااذا يااؤذن ثالثااا ، ثاام بعااد ذلااك يقتاال، وعلااى القااول الثاااني يقتاال ماان أول وهلااة، وال الم

 هذه عمدة من يقول: إن هذا خاص ببيوت المدينة.  ))إن بالمدينة جنا ((يستثنى من ذلك إال بيوت المدينة، 
 طالب:..... 

 يعني قصاص. 
 طالب:..... 

  ال، أي نعم؟ ما عليه شيء، ما يقتل، ال
 طالب:.....

بكونهااا تااؤذن، تااؤذن ثالثااا ، يعنااي علااى قااول ماان يقااول: إن هااذا خاااص بالمدينااة هااذا مااا فااي إشااكال، هااذا مااا  فااي 
 تعارض، بيوت المدينة خاصة، ومن يقول بالعموم األمر بقتلها بعد أن تؤذن، أو خارج البيوت، نعم؟ 

 سم؟ 



 طالب:......
 الخطين الطفيتين واألبتر. 

 طالب:..... 
بالنساابة للكلااب األسااود شاايطان هااذا معااروف، يعنااي األسااود، وال يعنااي أن الشاايطان ال يتمثاال بغياار األسااود، لكاان 

 األسود هو الغالب، نعم؟ 
 طالب:.......

 هذا تقول له: اخرج، اخرج ال تؤذنا، اتق هللا إن كنت مسلما  فاخرج، ويستعاذ باهلل من شره، نعم؟ 
 طالب:......

 إذا خرج ما عليك منه، أنت قل له: اخرج بس...ال ال 
 طالب:......

ألن كاناات البيااوت فااي السااابق مااا هااي بمثاال البيااوت اآلن، اآلن البيااوت محكمااة، يعنااي إذا أغلقاات الباااب والنوافااذ 
 يعني يندر أن يدخل عليك شيء، لكن قبل سهل يعني. 

 طالب:...... 
ذا قتله ولم يتعرض لشايء خاالف األمار: "فاآذنوهم"، أماا كوناه ال لو قتله يمكن يتعرض لألذى مثل هذا الشاب، وا  

 يطيق البقاء في البيت ويخرج منه هذا مما يتم به امتثال األمر، نعم؟ 
 طالب:...... 

 وما الذي يترتب على تصديقهم وتكذيبهم؟ 
 طالب:.....

 جناية منه؟ كيف تقتص منه؟ 
 طالب:.....

 ال بالرقية؟ إيه معروف، لكن أنت كيف تقتص منه إ
 طالب:......

أوال : الجاان عااالم خفااي يروننااا ماان حيااث ال نااراهم، وال نسااتطيع الوقااوف علااى حقيقااة أماارهم، وهاام أناااس مجهولااون، 
ذا كان المجهول من بني آدم ال يقبل خبره إال بعد التثبت فكيف بمن هذه حاله؟! نعم؟   خلق مجهول، وا 

 طالب:.......
 ع من أهل العلم أنه خاص بالمدينة. وهللا هذا اللي يظهر كالم جم

 طالب:......
 إذا وجد شيء يؤذنه.

 طالب:......
 ال ما هو باللي يرحل يقتله.

 طالب:......



 إيه بعد ثالث يقتله، نعم؟ 
 طالب:....... 

 مثل إيش؟
 طالب:......

 ذا قربت عليك خوف. قد تفتح الباب ويطلع يا أخي بعد، سهل يعني؛ ألنه ما يتعرض لك بأذى، مو مثل الحية إ
 طالب:......

 ال ال العقرب تقتل. 
 طالب:......

ال وبعاااد ذلاااك "فااااقتلوه" الااانص، إن كاااان شااايطان يصاااير صاااايل، شااايطان صاااايل يقتااال، يعناااي إذا كانااات فاااي غيااار 
 البيوت.

 طالب:.....
 يعني على الجوب مباشرة، نعم؟ 

 أحسن هللا إليك.
 :السفر في الكالم من به يؤمر ما باب

 يريدد وهدو الغدرز فدي رجلده وضدع إذا كدان -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول نأ بلغده ندهأ مالدكعدن  حدثني
 وهدون  ،األر  لندا ازو اللهدم ،األهدل فدي والخليفدة ،السدفر فدي الصداحب أندت اللهدم ،هللا بسدم)) :يقدول السفر
  .((واألهل المال في المنظر سوء ومن ،المنقلب كنبة ومن ،السفر وعثاء من بك أعوذ إني اللهم ،السفر علينا

 أبدي بدن سدعد عدن سدعيد بدن بسدر عدن األشدج بدن هللا عبدد بدن يعقدوب عن عنده الثقة عن مالكعن  وحدثني
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ -رضي هللا عنها- حكيم بنت خولة عن -رضي هللا عنه- وقاص

 .((يرتحل حتى شيء يضره لن فإنه ،خلق ما شر من ماتالتا هللا بكلمات أعوذ :فليقل منزال   نزل من))
 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 

 باب ما يؤمر به من الكالم في السفر: 
يعني من األذكار الذي يؤمر باه، الاذي ياؤجر علياه، الماأمور باه جانس األذكاار مان الكاالم، قاراءة القارآن، واألمار 

جاهااال هاااذا ياااؤمر باااه فاااي السااافر والحضااار، لكااان أذكاااار السااافر خاصاااة باااالمعروف والنهاااي عااان المنكااار، وتعلااايم ال
وهاذا صاح مان طارق عان  "-صدلى هللا عليده وسدلم-"حددثني مالدك أنده بلغده أن رسدول هللا بالسفر، ومنها قال: 
يعناي فاي الركااب  كدان إذا وضدع رجلده فدي الغدرز" -صدلى هللا عليده وسدلم-"أن رسدول هللا جمع مان الصاحابة 
 [( سورة الحديد5)] }َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم{ "))بسم هللا، اللهم أنت الصاحب في السفر((يقول: "وهو يريد السفر 

يعنااي اطوهااا لنااا، وقاارب بعياادها، ويساار  ))اللهددم ازو لنددا األر ((الااذي يخلفهاام بخياار  ))والخليفددة فددي األهددل((
لبخااري وغياره: أن السافر قطعاة مان عاذاب، ألناه جااء فاي الحاديث الصاحيح فاي ا ))وهون علينا السفر((قطعها 

أو قطعة من النار، تأتي اإلشارة إليه على كل حل هو في الصحيح في البخاري وغيره، "السفر قطعة من نار أو 
من عذاب" فال شك أناه ياؤثر فاي حيااة المساافر، األصال فياه المشاقة، فاال تجاده يناام مرتاحاا  كنوماه فاي بيتاه، وال 



طعم في بيته، وال تجده يتصرف، وال يتعبد أيضا  كما يتعبد في بيته وفي حيه، السفر مؤثر تجده يطعم كما كان ي
ن كان يوجد اآلن من الناس من سفره مريح مثل إقامته، ومن الناس من  في كل أمور الحياة، وهذا في األصل، وا 

قامته؛ ألن الظروف اقتضت بعض األمور التي ال ياد ركها كثيار مان النااس حتاى هو المشقة الزمة له في سفره وا 
))اللهددم إنددي ألن األصاال أنااه مصاااحب للمشااقة  ))وهددون علددى السددفر((فااي حااال اإلقامااة، علااى كاال حااال يقااول: 

المنقلاب المرجاع؛ لائن يرجاع  ))ومدن كنبدة المنقلدب((يعني شادته وخشاونته ومشاقته  أعوذ بك من وعثاء السفر((
مان ساوء المنظار فاي  في المال واألهل(( ))ومن سوء المنظرذلك كئيبا  فيه، أو فيما يبلغه عن أهله، أو ما أشبه 

ذا رجااع وجااد مالااه قااد تغياار، وجااد المزرعااة يبساات، والثمااار  المااال واألهاال يعنااي إذا رجااع وجااد أهلااه قااد تغيااروا، وا 
تغياارت، والولااد تجااده مااثال  مسااتقيم طاارأ عليااه شاايء ماان االنحااراف، الماارأة حصاال لهااا مااا حصاال ممااا ال يليااق بهااا، 

 كل حال يتعوذ من هذا كله. على 
من الثقة هنا؟ تقدم مرارا   أنه مخرمة بن بكير، فيما يرويه عن أبيه هناك،  "وحدثني مالك عن الثقة عنده"يقول: 

يعني يترجح أنه مخرمة؛ ألنه يروي عن بكيار بان عباد هللا، وهناا الحاافظ ابان حجار فاي تعجيال المنفعاة تكلام عان 
 الشافعي، والثقة عند األئمة، وذكر احتماالت، عندك؟ الثقة عند مالك، والثقة عند 

 طالب:.......
 ال عن يعقوب بن عبد هللا بن األشج، عن عمه، كان مخرمة إيش عندك؟

 طالب:.......
 إيه يكون مخرمة، لكن هنا يقول: عن عبد هللا، ما قال: الثقة؟ 

 طالب:.......
 الشروح؟  الشرح ما ذكر الثقة، يعني ما بين الثقة عندكم في

 طالب:.......
ذا كان بكير فالثقة عنده مخرمة.  الحارث بن يعقوب يعني عن أبيه، وا 

قدال:  -صلى هللا عليه وسلم-"عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول هللا 
باالجن، أعاوذ بسايد  كاان العارب يتعاوذون  "))من نزل منزل فليقل: أعوذ بكلمات هللا التامات مدن شدر مدا خلدق((

عليددده الصدددالة -"فقدددال النبدددي هاااذا الاااوادي مااان سااافهاء قوماااه، هاااذا الشااارك نساااأل هللا العافياااة، كاااانوا يقولاااون كاااذا 
))من نزل مندزال  فليقدول: أعدوذ بكلمدات هللا التامدات مدن شدر مدا خلدق، فإنده لدن يضدره شديء حتدى : -والسالم
 غ، ويقول هذا الكالم ويلدغ، لكنها ال تضره.لن يضره ولم يقل: لم يصيبه؛ ألنه قد يلد "يرتحل((

اساتدل بهااذا أحمااد وغيااره علااى أن القاارآن كاالم هللا مناازل غياار مخلااوق، إذ لااو كااان  ))أعددوذ بكلمددات هللا التامددات((
 مخلوقا  لما جازت االستعاذة به، نعم؟ 

 طالب:.......
ثاء يسكنونها ......نعم؟   وع 

 طالب:.......
 اء للسفر، نعم؟ في دعاء للركوب، وفي دع



 طالب:.......
 على كل حال لو قاله في أول األمر، أو في أثنائه، دعاء الركوب أثناء الركوب، ودعاء السفر حال السفر، نعم؟ 

 أحسن هللا إليك 
 :والنساء للرجال السفر في الوحدة في جاء ما باب

صدلى - هللا رسدول نأ جدده عدن أبيده عدن شدعيب بدن عمدرو عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  حدثني
  ((ركب والثالثة ،شيطانان والراكبان ،شيطان الراكب)) : قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا - هللا رسول قال :يقول كان نهأ المسيب بن سعيد عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  وحدثني
  .((بهم ميه لم ثالثة كانوا فإذا ،واالثنين بالواحد يهم الشيطان)) :-عليه وسلم
صلى هللا - هللا رسول نأ -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالكعن  وحدثني

 .((منها محرم ذي مع الإ وليلة يوم مسيرة تسافر اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة يحل ال)) :قال -عليه وسلم
 : -رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف 

 في السفر للرجال والنساء: -يعني اإلنفراد-الوحدة في باب ما جاء 
بالنساابة للرجااال ال يحتاااجون إلااى محاارم، والماارأة بحاجااة إلااى محاارم، فااال يجااوز لهااا الساافر بدونااه، باادون المحاارم، 
الرجل ال يحتاج إلى محرم، لكان ال ينبغاي لاه أن يساافر وحاده، أو ماع واحاد فقاط، بال يكاون الركاب ثالثاة فاأكثر، 

شاعيب بان  "جدده عدن أبيده عدن شدعيب بدن عمدرو عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  حدثني" قاال:ولذا 
 هللا رسول ن"أمحمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن جده عبد هللا بن عمرو كما جاء في بعض األحادياث 

رو بن شعيب عن وسبق مرارا  ذكر الخالف في االحتجاج بعم (("شيطان الراكب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-
أبيه عن جاده، وعرفناا أن مان أهال العلام مان يضاعف هاذه السلسالة مطلقاا  لالخاتالف فاي عاود الضامير فاي جاده، 
وهذه شرحت مرارا ، ومنهم من يقول: هو من قبيل الصحيح، والتوسط في مثال هاذا أن يكاون مان بااب الحسان إذا 

 صح السند إلى عمرو.
ألن  ))والراكبدان شديطانان، والثالثدة ركدب((المنفارد بمفارده يساافر شايطان  يعناي الواحاد ))الراكدب شديطان((قال: 

الواحد إذا رآه من يريد بسوء يطمع فيه، ساواء كاان مان شاياطين اإلناس أو مان شاياطين الجان، واالثناين كاذلك قاد 
ثاة ركاب، ولاذا يهم بهما الشايطان مان اإلناس أو الجان؛ ألن االثناين يعناي القادرة علايهم ممكناة، لكان الثالثاة، الثال

الراكب شيطان، قد يحتاج اإلنسان السفر في مثل هاذه األياام وماا يجاد أحاد  ))فإن كانوا ثالثة لم يهم بهم((قال: 
يصحبه، فيركب سيارته ويمشي، هل نقول: هذا راكب شيطان، ال بد أن يأخذ معاه اثناين، أو نقاول: إن الماراد باه 

ن واحاد، يعناي هال الماراد  فاي مركباة واحادة ال باد أن يكوناوا ثالثاة، السير في الطريق ال بد أن يكون فيه أكثار ما
أو في الطريق الواحد ولو كان كل واحد على مركبته ال بد أن يكونوا ثالثة؟ يعني إذا نظرنا إلى حال النااس فيماا 

ال يسالكه قبل هل يتجمل الثالثة على بعير واحد؟ ما يمكان، نعام؟ إذا  المقصاود فاي الطرياق، ال يكاون فاي طرياق 
الناس، طريق مهجور، يسافر فيه وحده، لكن في الطرق المعروفة التي مأهولة، الطرق المأهولاة التاي يساير فيهاا 
يابااا  لااو سااافر وحااده هااذا مااا هااو منفاارد هااذا، هااذا معااه ناااس كثاار، يعنااي كمااا لااو ركااب دابتااه  الناااس بكثاارة ذهابااا  وا 

فيه إشكال، وال يلزم أناه إذا أراد السافر قاال: اركاب ياا فاالن،  بمرده، وركب فالن دابته، وركب فالن دابته، هذا ما



اركب يا فالن، أنا ما أقدر أسافر وحدي، نعم ال تسلك طريقا  مهجورا  بمفردك، أما الطارق المأهولاة هاذه ال تادخل 
 في مثل هذا.

 ((ركب والثالثة))السفر  هذا من باب التنفير من هذا العمل، واإلنفراد في ((شيطانان والراكبان))الراكب شيطان، 
هاذا موصاول عان ساعيد  "وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كدان يقدول"قال: 

))الشديطان يهدم : -صدلى هللا عليده وسدلم-"أنده كدان يقدول: قدال رسدول هللا عن أبي هريرة في بعاض الرواياات 
))فدإذا كدانوا ثالثدة لدم يهدم علاى الواحاد، ويقادر علاى االثناين ألناه يغلاب علاى ظناه أناه يقادر  "بالواحد واالثنين((

والحاجاة إلاى الرفقاة مان اثناين فاأكثر ال شاك أنهاا داعياة؛ ألن اإلنساان قاد ينتاباه ماا ينتاباه، كام مان مشاكلة  بهم((
حصلت من شخص..، واحد سافر أو سافر بأهله مثال ، واحتاج إلى شيء، إلى عطل فاي سايارته، كياف يصانع؟ 

 صرف؟ فإذا كان معهم واحد أو اثنين خف عليه األمر. كيف يت
 طالب:.......

 أيو؟ 
 طالب:.......

إيه الكالم على الطريق المأهول هذا ما فاي إشاكال، تقاف وتشاتري وتخادم، لكان الكاالم فاي الطرياق المهجاور هاذا 
 ال يمكن يخدمك أحد.

 طالب:.......
بل يعناي وقات الحاديث هال يلازم يركاب ثالثاة علاى بعيار؟ ال هو منصب على..، لكن لو نظرت إلى الرواح من ق

 لنحقق الحديث؟ 
 طالب:.......
 ويش هو؟ 

 طالب:.......
ال ال الكالم على الراكب ما هو الراجل، الراكاب يعناي الواحاد علاى دابتاه، هال المقصاود باه يركاب ثالثاة فاي داباة 

 واضح هذا ما في إشكال إن شاء هللا، نعم؟واحدة؟ ال ركب يعني معهم دوابهم، كل واحد معه دابته، ال ال 
 طالب:.......

 العدد؟ 
 طالب:.......

ال الكالم فيما يكف الطمع، ما يطمع فيه، يحرص اإلنسان أال يعرض نفسه، ويعرض من تحت يده إلى الخطار، 
 وهذا هو مناط المسألة. 

قدال:  -صدلى هللا عليده وسدلم-ل "وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سيعد المقبري عن أبي هريدرة أن رسدوقال: 
" هاذا مثاال كأناه سائل ))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسيرة يوم وليلة إال مع ذي محرم منهدا((

عان السافر مسايرة ياوم وليلاة، وسائل عان مسايرة السافر ياومين، وسائل عان مسايرة السافر  -عليه الصاالة والساالم-
ر كله، قصيره وطويله، ال يجوز إال مع ذي محرم بالنسبة للمرأة وهو زوجها، أو ثالثة أيام، واألصل في ذلك السف



من تحرم عليه على التأبيد، بسبب مباح؛ لئال يأتي المالعان ماع المالعناة، تحارم علياه علاى التأبياد، لكان السابب 
مناه، فاإذا أخاذ ليس مباح، المقصود أنه ال بد من ذي محرم منها؛ ألن بعضهم يقول: ذي محارم يجاوز أن يكاون 

زوجتااه يكفااي، نقااول: ال مااا يكفااي، ال بااد أن يكااون ذي محاارم منهااا، محاارم منهااا يعنااي زوجهااا، أو ماان تحاارم عليااه 
على التأبيد، وتساهل الناس في مثل هذا، وجعلوا جمع من النسااء ماع أمان الفتناة كماا يقولاون مبارر للسافر بادون 

ي إذا أردنااا أن نتساااهل فااذكر عاان سااعيد باان جبياار أنهااا محاارم، وهااذا فااي الحقيقااة مخالفااة صااريحة للنصااوص، يعناا
تسافر مع مسلم ثقة، هو المحرم ماا اشاترط إال مان أجال هاذا المسالم، صاحيح ماو بالسافر متصاور فاي دار حارب 
أو فاااي دار كفاااار، فاااي باااالد مسااالمين، علاااى كااال حاااال ال باااد مااان المحااارم، تسااااهلوا ال سااايما فاااي نقااال المعلماااات، 

ب أحيااء البلاد مان منتصاف الليال، ويجماع هاؤالء النساوة واحادة بعاد األخارى مان أحيااء تساهلون تجد الساائق يجاو 
متباينة، ثم يسافر بهن مسيرة قصر فأكثر، ثم يحتاج إلى أن يصلوا الفجر في الطريق، فيقول: أنا ال أساتطيع أن 

يعملن فيهاا بعاد  ألنني أخاف عليهن، فال يصلون حتى يصلون إلى المدرسة التي -هذا سئل عنه-أصلي الفجر 
طلاااوع الشااامس، ظلماااات بعضاااها فاااوق بعاااض، وهللا المساااتعان، يعناااي إذا أردناااا النتاااائج الشااارعية ال باااد أن ناااأتي 
بالمقادمات الشارعية، ماا نقااول: وهللا الصاالة ضارورة الزم نااؤخر الصاالة خشاية علايهن، لماااذا ماا خشايت ماان أول 

ول األماار، نعاام البلااد ال يحتاااج إلااى محاارم، إنمااا تحاارم أمرهااا، يااوم خرجاات ماان بياات أهلهااا، هنااا تقااع الخشااية ماان أ
الخلااوة، لكاان مااع ذلااك هااذا التساااهل جاار إلااى بعااض المشااكالت، وكاام ماان حااادث حصاال ومااات السااائق، واضااطر 

 النساء إلى أن يلجوا إلى غير محارم، نعم؟
 طالب:.......

فتاى فاي الثالثاة عشار والرابعاة عشار ال ما يكفي، يعني الذي يناهز االحاتالم يتسااهلون، يعناي بعاض أهال العلام أ
والثانية عشر، يعني إذا كان يناهز االحتالم مع نباهته على أن يكون نبيهاا ؛ ألن بعضاهن تقاول: خاذ رياال اشاتر 
ال شاايء ويااروح مااا همااه أحااد يعنااي مااا كااأن معااه اماارأة، يختلفااون فااي األعمااى هاال يصاالح أن يكااون  ماان البقالااة وا 

ن فيه، لكن الجمهور على أنه محرم، وبعاض العمياان أشاد حارص مان كثيار مان محرما  أو ال يصلح؟ نعم يختلفو 
المبصارين، وتجاده ماان ردة الفعال قااد يكاون عنااده شايء ماان الظناة بالسااائق، بأهلاه، وتجااد حرصاه أشااد مان الااالزم 

 فهو محرم األعمى، نعم؟
 طالب:.......

يماا يكاون فاي آخار الزماان ال يخارج مان هذا حكما  قادريا ، كاوني ال شارعي، ماا تعاارض باه النصاوص، فماا جااء ف
 الحكم. 

 طالب:.......
 مع أمن الفتنة، أمن الفتنة مقرر في كل شيء. -إن شاء هللا-إذا انتفت الخلوة ال بأس 

 طالب:.......
 ؛ ألنك ما في خلوة، نعم؟ -إن شاء هللا-عدد من النساء ما في إشكال 

 طالب:.......
 حجة الخادمات مثل غيرهن، نعم؟ 



 حسن هللا إليك. أ
  :السفر في العمل من به يؤمر ما باب

 تبدارك- هللا ن))إ :يرفعده معددان بدن خالدد عدن الملدك عبدد بدن سدليمان مدولى عبيدد أبدي عدن مالكعن  حدثني
 العجدم الددواب هدذه ركبدتم فدإذا ،العندف علدى يعدين ال ما ،عليه ويعين ،به ويرضى ،الرفق يحب رفيق -وتعالى
 بنقدها(( عليها فانجوا جدبة األر  كانت فإن ،منازلها فأنزلوها

 بنقيها، بنقيها. 
 أحسن هللا إليك.

 تطددوى  ال مددا بالليددل تطددوى  األر  فددإن ،الليددل بسددير وعلدديكمبنقيهددا،  عليهددا فددانجوا جدبددة األر  كانددت فددإن))
ياكم ،بالنهار   .((الحيات ومأوى  ،الدواب طرق  فإنها ،الطريق على والتعريس وا 
- هللا رسدول أن -رضي هللا عنده- هريرة أبي عن صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن كمالعن  وحدثني

 أحددكم قضدى فدإذا ،وشدرابه وطعامده نومه أحدكم يمنع ،العذاب من قطعة السفر)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
 .((أهله إلى فليعجل وجهه من نهمته

 : -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 ن العمل في السفر: باب ما يؤمر به م

 مدولى عبيد أبي عن مالكعن  حدثني": من العمل في السفر ماذا يصنع مما يريحه في السفر ويعينه عليه؟ قال
الخبار اآلن  "((الرفدق يحدب رفيدق -وتعدالى تبارك- هللا ن))إ :يرفعه معدان بن خالد عن الملك عبد بن سليمان

ال مقطوع؟ نعم؟   موصول وا 
 طالب:.......

يس بمتصل، لكنه مسند مان وجاوه كثيارة، كماا يقاول ابان عباد البار، ومخارج فاي صاحيح مسالم عان خالاد بان نعم ل
رفيددق يحددب الرفددق،  -تبددارك وتعددالى-))إن هللا "، قااال: -عليااه الصااالة والسااالم-معاادان يرفعااه، يعنااي إلااى النبااي 

، الطمأنينااة واللااين -وعااال جاال-الرفااق محبااوب لاادى هللا  "((العنددف علددى يعددين ال مددا ،عليدده ويعددين ،بدده ويرضددى
، والعجلاة والطايش والشادة والعناف كلهاا صافات مذموماة، -جال وعاال-والتوأدة كل هذه مطلوبة ومحمودة عند هللا 

 ))فدإذا ركبدتم هدذه الددواب العجدم((يعين على الرفق، وال يعين على العنف وعلى الشادة، قاال:  -جل وعال-وهللا 
التااي تسااتفيد منهااا بااالرعي، إذا كاناات األرض خصاابة فااإن  )فأنزلوهددا منازلهددا(()التااي ال تااتكلم، وال ترفااع شااكايتها 

يعني أسرعوا، اقطعوا هذه األرض، ال تنزلوا  ))فانجوا عليها بنقيها((كانت األرض جدبة، يعني ما فيها ما تأكله 
كام إذا مكثاتم فااي فيهاا، اقطعوهاا وتجاوزهاا إلاى غيرهاا، ماا دامات اإلبال فاي نشااطها، وفاي شاحمها وفاي قوتهاا؛ ألن

هذه األرض فال شك أنهاا ولايس فيهاا مماا تأكلاه هاذه الادواب شايء أنهاا تنهاك هاذه الادواب فينتهاي ماا فاي بطونهاا 
 فتعود إلى ما في أجسادها فتهزل. 

))فددإن األر  تطددوى بالليددل مددا ال تطددوى هااذا إغااراء بسااير اللياال  ))فددانجوا عليهددا بنقيهددا، وعلدديكم بسددير الليددل((
هذا مشاهد، يعني أن سير النهار فيه شيء من الكلفة، ال سيما في األيام الشاديدة الحار، وأماا بالنسابة و  بالنهار((

وهااذا  ))تطددوى األر  بالليددل مددا ال تطددوى بالنهددار((للياال فااال شااك أنهااا كمااا جاااء فااي الحااديث هااذا الصااحيح: 



أنااك تحتاااج إلااى راحاااة مجاارب، يعنااي لااو سااافرت بعااد صااالة الصاابح، أو منتصااف النهااار إلااى المغاارب، وجاادت 
))فدإن  يومين، لكن لو سافرت بالليل إلى الفجر تناام إلاى صاالة الظهار خاالص انتهاى، ماا يتعلاق بالسافر ارتحات

يدداكم والتعددريس علددى الطرقددات(( يعنااي النااوم فااي آخاار اللياال علااى  األر  تطددوى بالليددل مددا ال تطددوى بالنهددار، وا 
ق، وأيضا  هي من جهة طارق الادواب وماأوى الحياات، الحياات الطرقات؛ ألنها خطر أن تطؤكم الدواب ألنها طري

 والدواب والهوام تأتي إلى هذه الطرقات لتأكل ما يلقى فيها من المسافرين. 
يعني العرس،  ))إياكم والتعريس((هذا بعض من يترجم من الجهلة ترجم قال:  ))إياكم والتعريس على الطرقات((

ال ال شاايء ماان..، وقااال: يعنااي إقامااة حفاال الاازواج بالشااوارع وا  }َوَتددَرى  بالطرقااات، ال بااد أن تأخااذوا قصاار أفااراح وا 
يقول: غير منتعلين، من هؤالء الذين يترجمون وهم جهال ما يعرفون المعناى،  [( سورة الزمر99)] اْلَماَلِئَكَة َحافِِيَن{

 وهذا حصل مدون يعني، ما هو باافتراض، وهللا المستعان، نعم؟ 
 طالب:.......

 م، النوم على الطرقات. النو 
 طالب:.......

 وهللا ما دام الضرر على حسب ما يغلب على الظن، إن يغلب على الظن الضرر خالص هو تحريم، نعم؟ 
 طالب:.......

 ممكن، يعان على قطعه، ويصل بنشاط أكثر، نعم؟ 
 طالب:.......

ساافر يقطعااه فااي  أول النهاااار ال  -ة والسااالمعليااه الصااال-بكاارة، مبكاار إال، إال إذا أراد أن يسااافر يتقاادي بااالنبي 
 بأس، لكن إذا كان يتجاوز أكثر النهار فالليل أفضل له. 

صدلى هللا عليده -"وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عدن أبدي هريدرة أن رسدول هللا وقال: 
حصالت فياه الارخص دون  يعناي لماا الزماه مان وصاف المشاقة، ولاذا "))السفر قطعة مدن العدذاب((قال:  -وسلم

المكاان أو الفاراش فإناه ال  -موضع الناوم-كثير من الناس إذا تغير عليه الموضع  ))يمنع أحدكم نومه((اإلقامة 
ال يتيسر له ما كان يتيسر لاه فاي بيتاه، وفاي بلاده وباين قوماه  ))يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه((ينام مرتاحا  
))فليعجدل إلدى يعني من سافره  ))من وجهه((انتهت حاجته من هذا السفر  ))فإذا قضى أحدكم نهمته((وعشيرته 
 يرجع إليهم فإنه أرفق به وبهم، نعم؟  أهله((

 طالب:.......
 نعم إيه ال تسأل اإلمارة هذا عام، لكن اإلمارة عموما  شرعية، حتى إذا كانوا ثالثة يؤمروا واحد عليهم. 

 طالب:.......
 عصية؛ ألن إمارته شرعية في السفر، نعم. إيه يأثم إذا لم يأمره بم

  أحسن هللا إليك. 
 :بالمملوك بالرفق األمر باب



 طعامدده للمملددوك)) :-صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول قددال :قددال هريددرة أبددا نأ بلغدده نددهأ مالددكعددن  حدددثني
  .((يطيق ما إال العمل من يكلف وال ،بالمعروف وكسوته
 فدإذا ،سدبت يدوم كل العوالي إلى يذهب كان -رضي هللا عنه-ب الخطا بن مرع نأ بلغه نهأ مالكعن  وحدثني

  .منه عنه وضع يطيقه ال عمل في عبدا   وجد
 وهدو -رضدي هللا عنده- عفدان بدن عثمدان سمع نهأ أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني
 وال ،بفرجهدا كسدبت ذلدك كلفتموهدا ىمتد فدإنكم ،الكسدب الصدنعة ذات غيدر األمدة تكلفدوا ال :يقدول وهدو ،يخطب
 .منها طاب بما المطاعم من وعليكم ،هللا أعفكم إذ وعفوا ،سرق  يجد لم إذا فإنه ،الكسب الصغير تكلفوا
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 باب األمر بالرفق بالمملوك: 
أناه ياؤثر فياه، فضاال  عان   المملوك ال شك أنه إنسان له حقوقه وله مشاعره، واألذى الذي ينالاه مان سايده ال شاك

 بلغه نهأ مالك حدثني"غيره، ولذا جاء األمر بالرفق به، وأن يطعمه اإلنسان مما يطعم، ويكسوه مما يلبس، قال: 
 للمملاوك" ((بدالمعروف وكسدوته طعامده للمملدوك)) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسول قال :قال هريرة أبا نأ

ا يتعارفااه الناااس، يعنااي يحتاااج إلااى الطعااام بمبلااغ كااذا، أو بمقاادار كااذا، ال ، يعنااي فيماابااالمعروف وكسااوته طعامااه
 ماا إال العمال مان يكلاف وال يجوز أن ينقص عنه بما يضره، ويحتاج من الكسوة كذا، فال يجوز أن يانقص عنهاا،

أن  ال يجوز أن يكلف أن يحمل أكثر فوق طاقته، وأن يعمل من الساعات أكثار مماا يطياق ويحتمال، كماا ،يطيق
الدواب كذلك، ال يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتها، وكان بعض الناس يظلم الدواب إلى وقت قرياب، يعناي 
قبل مجيء هذه الوسائل التي تحمل األمتعة والبضائع يحملاون هاذه الادواب أكثار مماا تطياق، فضاال  عان الرقياق، 

حمولتهااا خمااس طاان يقااول: األماار هااين، هااذا  فماااذا عاان تحمياال هااذه المركبااات، وهااذه الساايارات أكثاار ممااا تطيااق؟
حديااد يتحماال، نشاايل عليااه سااتة، هااذا إذا كااان يغلااب علااى الظاان أنهااا تتلااف بهااذا فهااذا ماان إضاااعة المااال، يعنااي 
ذا كانت تسبب  تحميلها أكثر مما تطيق هي ال يضر بها بقدر ما يضر بك أنت، هذا يكون من إضاعة المال، وا 

ماان هااذه الحيثيااة، ولااذلك تجاادون بااين كاال مسااافة وأخاارى مياازان ياازن الساايارات فااي إتااالف مااال غيااره أيضااا  يمنااع 
بحمولتها؛ ألن هذا يؤثر على الطرق، ويفسدها ويتلفها، فمثل هذا يمنع ال لذاته ال ألنه يؤثر على الداباة أو علاى 

 المركبة، لكنه يؤثر على المال العام. 
، له طعامه، ال يجوز أن ينقص من طعاماه ماا يضار باه، ملك اليمين سواء كان ذكر أو أنثى ))للملوك طعامه((

ال يكلاف أن ياأتي يومياا  أن ياأتي  ))وال يكلف مدن العمدل إال مدا يطيدق((وال من كسوته التي تعارف الناس عليهاا 
بألف ريال، وهاو ال يساتطيع أن يحقاق إال خماس مائاة ماثال ، أو أكثار أو أقال، ال يكلاف إال ماا يطياق، والعلاة فاي 

 سيأتي في الحديث األخير. ذلك ما 
 فدي عبددا   وجدد فدإذا ،سدبت يدوم كدل العدوالي إلى يذهب كانب الخطا بن عمر نأ بلغه نهأ مالك وحدثني"قال:  

يذهب إلى المزارع ويمرها ويدخل فيها، وينظر ماذا يفعلاه هاؤالء العبياد؟ إذا كاانوا  "منه عنه وضع يطيقه ال عمل
 هم، يخفف عنهم، وهذه وظيفة ولي األمر، أو من ينوب عنه. يكلفون أكثر من طوقهم فإنه يضع عن



 وهدو ،يخطدب وهدو عفدان بن عثمان سمع نهأ أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني"قاال: 
يعنااي التااي بياادها صاانعة تتقنهااا هااذه مااا فيهااا إشااكال، تصاانع وتأخااذ  "الصددنعة ذات غيددر األمددة تكلفددوا ال :يقددول

إذا اضاطررتموها أن تاأتي  "بفرجهدا كسدبت ذلدك كلفتموهدا متدى فدإنكم"نات لايس بيادها صانعة الكسب، لكن إذا كا
بااالخراج وبالجعاال الااذي وضااع عليهااا، ثاام لاام تسااتطع الحصااول إليااه بطريااق شاارعي، وهااي ال بااد أن تحصاال عليااه 

يق شرعي فإناه يعني لم يجد الكسب بطر  "يجد لم إذا فإنه ،الكسب الصغير تكلفوا وال"اكتسبت بفرجها يعني زنت 
عان تكلياف هاؤالء الاذين ال يساتطيعون  "وعفوا إذ أعفكم هللا"حتى يؤمن ما فرض عليه  "سرق "فإنه حينئذ  يسرق 

؛ ألنااه سااواء كساابت بفرجهااا كساابها خبيااث، أو كسااب منهااا طاااب بمااا المطاااعم ماان وعلاايكمالكسااب بطاارق شاارعية، 
 ؟ بالسرقة كسب خبيث، فعليك أن تطعم ما طاب من الطعام، نعم

 أحسن هللا إليك 
 :وهبته المملوك في جاء ما باب

 -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول نأ -مدارضدي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالكعن  حدثني
  .((مرتين أجره فله هللا عبادة وأحسن ،لسيده نصح إذا العبد)) :قال

 تهيدأت وقدد ،الخطداب بدن عمدر رآهدا الخطداب بدن عمدر بدن هللا لعبدد كاندت مدةأ أن بلغه أنه مالكعن  وحدثني
 ...جاريةتري أ ألم :فقال ،حفصة ابنته على فدخل الحرائر بهيئة

 ألم أرى. 
 طالب: سم يا شيخ. 
 ألم أرى جارية أخيك؟ 

 أحسن هللا إليك.
 .عمر ذلك وأنكر ،الحرائر بهيئة تهيأت وقد ،الناس تجوس أخيك ألم أرى جارية
 : - تعالىرحمه هللا-يقول المؤلف 

 باب ما جاء في المملوك وهبته:
يعني هل يعطي من مال سيده أو ال يعطي؟ هذا إذا كان يملك على رأي اإلمام مالاك فلاه أن يعطاي، ويهاب مان 
ملكه، أما إذا كان ال يملك فال بد من أن يعرف أن سيده ال يكاره ذلاك، والخاازن األماين لاه نصايبه مان األجار إذا 

 تصدق من مال سيده. 
 إذا العبدد)) :قدال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالكعن  حدثني"قال: 
))ثالثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجال يعني جاء في الصحيح:  "((مرتين أجره فله هللا عبادة وأحسن ،لسيده نصح

فله  -عليه الصالة والسالم-ثم لم بعث النبي آمن بعيسى، آمن بموسى،  من أهل الكتاب أمن بنبيه ثم آمن بي((
 ))ورجاال لااه جاريااة أعتقهااا ثاام تزوجهااا(( -عليااه الصااالة والسااالم-األجاار ماارتين، أجاار إيمانااه بنبيااه، وأجاار بااالبني 

العباااد إذا نصاااح لسااايده،  ))المملاااوك((، وأيضاااا  -علياااه الصاااالة والساااالم-وجعااال عتقهاااا صاااداقها، كماااا فعااال النباااي 
-جال وعاال-ه أجره مرتين؛ ألن التكليف عليه مضاعف، تكاليف تخص السيد، وتكاليف هلل وأحسن عبادة ربه، ل

 .-جعل وعال-، فإذا أحسن هذه له األجر مرتين، أما الحر فليس عليه تكليف إال تكاليف الرب 



 تهيدأت وقدد الخطداب بدن عمدر رآهدا الخطداب بدن عمدر بدن هللا لعبدد كاندت مةأ أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
"فدخل على ابنته حفصة فقال: لدم يعني لبست ما يلبسه الحرائر، وتشبهت بهم، تشبهت باالحرائر  "الحرائر بهيئة

يعني  عمر ذلك"  "وقد تهيأت بهية الحرائر، وأنكريعني تمشي بينهم وتتخطاهم  أرى جارية أخيك تجوس الناس"
ن كااان حجاااب الحرائاار أكثاار وأحااوط ماان للجااواري مااا يخصااهن ماان اللباااس، وللحرائاار مااا يخصااهن ماان اللباااس،  وا 

باه الحرائار، وهاذا ماع أمان الفتناة، أماا إذا وجادت الفتناة فإناه  كلافحجاب الجواري، إال أن الجاواري لام تكلاف بماا 
 يجب أن تحجب الجارية؛ لئال تفتن غيرها، وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
  
   
   
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  البيعةكتاب  –الموطأ شرح: 
 من يكره ما باب -باب ما يؤمر به من التحفظ في الكالم  - الكالم من يكره ما باب - البيعة في جاء ما باب

 .الغيبة في جاء ما باب - هللا ذكر بغير الكالم
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .سم
 أحسن هللا إليك. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب البيعة:

 :البيعة في جاء ما باب
 رسول بايعنا إذا كنا: "قال -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني

 فيما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لنا يقول والطاعة السمع على -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 .((استطعتم
صلى هللا عليه - هللا رسول أتيت: قالت أنها رقيقة بنت أميمة عن المنكدر بن محمد عن مالكعن  وحدثني
 وال ،نسرق  وال ،شيئا   باهلل نشرك ال أن على نبايعك هللا رسول يا :فقلن ،اإلسالم على بايعنه نسوة في -وسلم
- هللا رسول فقال ،معروف في نعصيك وال ،وأرجلنا أيدينا بين نفتريه ببهتان نأتي وال ،أوالدنا نقتل وال ،نزني

 نبايعك هلم ،أنفسنا من بنا أرحم ورسوله هللا :فقلن :قالت ((وأطقتن استطعتن فيما)) :-صلى هللا عليه وسلم
 كقولي امرأة لمائة قولي إنما ،النساء أصافح ال إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،هللا رسول يا

 .((واحدة المرأة قولي مثل أو ،واحدة المرأة
 بن الملك عبد إلى كتب -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن ينارد بن هللا عبد عن مالكعن  وحدثني
  :إليه فكتب ،يبايعه مروان
 الرحيم الرحمن هللا بسم
 :بعد أما
 بالسمع لك وأقر ،هو إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني ،عليك سالم المؤمنين أمير الملك عبد هللا لعبد

 .استطعت فيما رسوله وسنة هللا سنة على والطاعة



أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 كتاب البيعة

 وهذا الكتاب داخل في ضمن الكتاب الجامع: 
 :البيعة في جاء ما باب

إذ ال يصلح الناس  ،تكون للسلطان األعظم، ال شك أنها من ضرورات الحياة البيعة ،البيعة على اإلمارة والوالية
 فوضى، ال بد لهم من حاكم، وال بد لهم من سائس، وال بد لهم من قائد.

فالبيعة أمر ضروري، ال يصلح الناس أبدا  بدون بيعة، وال يصلح الناس بدون رأس، ال بد لهم من شخص 
 ،له أحكامه، وله حقوقه، وعليه أيضا  حقوق جاءت بها السنة النبويةو  ،يتبعونه، وهذا الشخص له شروطه

واألمور المجملة جاءت في الكتاب، وتفصيلها جاء في السنة، وفي كتب أهل العلم تفصيل، وألف في ذلك الكتب 
 الخاصة من األحكام السلطانية وغيرها.

ال سيما وأن الحاجة داعية إلى  ،كثيرة يحتاج إلى لقاءات ،على كل حال بسط هذا الموضوع يحتاج إلى دروس
الستخفاف كثير من الناس بأمر البيعة، كثير من الناس استخف بأمرها، ومن مات ولم يكن في عنقه بيعة  ؛ذلك

 ال شك أن ميتته جاهلية.
عليه  صلى هللا- هللا رسول بايعنا إذا كنا: "قال عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن مالك حدثني"يقول: 
ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر{ "والطاعة السمع على -وسلم فحديث عبادة بن  [( سورة النساء97)] }َأِطيُعوْا َّللِاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ

والمنشط والمكره"  ،على السمع والطاعة في العسر واليسر -صلى هللا عليه وسلم- الصامت: "بايعنا رسول هللا
عة والرخاء، أو في حال الشدة، في حال المنشط في حال المكره، فيما إذا كان يعني سواء  كان ذلك في حال الس

إذا بايع أهل الحل والعقد، ال بد من  ،السلطان مرضيا  لك، وفي حالة ما إذا كان ال يرضيك ال بد من البيعة
يس له كالم، إذا بايع يعت، أنا ما بايعت، لاأنا ب :والعقد، وال يقول اإلنسان بعد ذلكالبيعة إذا بايع أهل الحل 

أهل الحل والعقد فليس ألحد كالم، كائنا  من كان، ولذا ال تلزم البيعة، مباشرة البيعة من كل شخص بعينه، إذا 
 بايع أهل الحل والعقد فالناس تبع له.

 على أن نقول، أو نقومفي المنشط والمكره،  ،على العسر واليسر -صلى هللا عليه وسلم- "بايعنا رسول هللا
لمن  :، قلنا))الدين النصيحة((هذا ال ينافي األمر والنهي، والنصح واإلرشاد،  "بالحق ال نخاف في هللا لومة الئم

هذا ال ينافي البيعة، وال يعني أن اإلنسان  وألئمة المسلمين وعامتهم(( تابه))هلل ولرسوله ولكيا رسول هللا؟ قال: 
قض بيعته وانتقص حقه، أبدا ، هذا عليه أن يبايع، وذاك أيضا  إذا أسدى النصيحة لولي األمر أنه يكون قد ن

نسأل هللا العافية، فيه الوعيد  ))من مات وهو غاش لرعيته((عليه له الحقوق وعليه حقوق أيضا  لرعيته، وجاء: 
جماع أهل العلم.  الشديد، لكن مع ذلك حقوقه ثابتة في الكتاب والسنة، وا 

صلى هللا - هللا رسول لنا يقولعلى السمع والطاعة،  -صلى هللا عليه وسلم-"... بايعنا رسول هللا يقول: 
ألن هذا أمر، واألمر مقيد باالستطاعة، كأنه يقول: على كل مسلم أن يبايع،  (("استطعتم فيما)) :-عليه وسلم



ذلك على والمقصود بذلك المجموع ال الجميع؛ ألنه لو كلف الناس كلهم أن يبايعوا، يباشروا البيعة، لشق 
لهم، ثم من  ، والناس تبعالسلطان نفسه، ولحق الناس في ذلك المشقة العظيمة، يكفي أن يبايع أهل الحل والعقد

أنه من يشاقق بعد اجتماع الكلمة مثل هذا إن  :اإلثم العظيم، األمر الثاني :أوال   ..،نقض هذه البيعة بعد ذلك
ال لو يصل األمر  إلى قتله، ال سيما إذا رتب على ذلك ما يتطلبه نقض البيعة، ارتدع بالردع ورجع عن قوله وا 

ماذا نصنع  ))من جاءكم وأمركم جميع((: وعدم السمع والطاعة إذا رتبت عليه أحكامه فإنه حينئذ   ،وعدم اإلذعان
 به؟ يقتل.

فإذا كلف  تم(())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعيقول:  -عليه الصالة والسالم-النبي و  ))فيما استطعتم((
وأذعن له الناس، وثم أمر بما ال يطاق، أمر بما ال يستطاع،  ،الوالي الذي ثبتت بيعته من قبل أهل الحل والعقد

عليه الصالة -مثل هذا الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف كما هو معلوم، لذا األمير الذي أمره النبي 
))لو يقول:  -عليه الصالة والسالم-ادخلوا، فرفضوا، النبي  وقال لهم: ، ثم أوقد النارالسريةعلى  -والسالم

 .))فيما استطعتم((لماذا؟ ألن الطاعة بالمعروف، ولذا قال:  دخلوها ما خرجوا منها((
 والحديث الذي يليه.

صلى هللا عليه - هللا رسول أتيت: قالت أنها رقيقة بنت أميمة عن المنكدر بن محمد عن مالك حدثني"قال: 
 وال ،نسرق  وال ،شيئا   باهلل نشرك ال أن على نبايعك هللا رسول يا :فقلن ،اإلسالم على بايعنه نسوة في -وسلم
يعني على ما جاء في سورة الممتحنة، وبيعة النساء مدونة بالقرآن، يعني معروفة لدى الخاص والعام،  "نزني

عة النساء" وفهم منه بعضهم أن بيعة النساء على بي -صلى هللا عليه وسلم- ولذا يقول عبادة: "بايعنا رسول هللا
متقدمة على بيعة الرجال، وليس األمر كذلك، الرجال بايعوا قبل النساء، ولكن قال: "بايعنا على بيعة النساء" 

؛ ألن القرآن ، وما يدون في القرآن يحال عليهألن بيعة النساء محفوظة عند الناس كلهم، مدونة في القرآن
 والخاص من المسلمين بخالف ما جاءت به السنة قد يخفى على كثير من المسلمين.معروف عند العام 

 :، ما يقال، يقال: عليه كفارة ظهاروجاء فيه الحديث الصحيح المتفق عليه ،ولذا من وطأ في نهار رمضان
فارة الوطء كفارة وطء في رمضان، لماذا؟ ألن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب المعروف لدى الخاص والعام، وأما ك

في نهار رمضان فإنما ثبتت في السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، فالذي في القرآن يحال عليه، ولو 
  .كان متأخرا  
الزنا  "وال نزني" ألنه ال أعظم من الشرك "شيئا   باهلل نشرك ال أن على نبايعك هللا رسولفقلنا: يا "وهنا تقول: 

نعم هذا، وال نسرق وال نزني وال نقتل، هذه كبائر الذنوب التي رتبت عليها  "الدناأو  نقتل وال" من عظائم األمور
، وال نلصق بأزواجنا ما يعني ال نقذف "وأرجلنا أيدينا بين نفتريه ببهتان نأتي وال" آلخرةالعقوبات في الدنيا وا

-إذا كان هذا بالنسبة للنبي  "معروف في نعصيك وال ،وأرجلنا أيدينا بين نفتريه ببهتان نأتي وال" ليس منهم
ال طاعة لمخلوق في معصية  الذي ال يأمر إال بمعروف، فإن غيره من باب أولى، فإنه -عليه الصالة والسالم

يعني حتى الوالد  "((وأطقتن استطعتن فيما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال "في معروف، الخالق
وأنت ال تطيقها، الطاعة  وف، لو أمرك أبوك أن تتزوج فالنةالمعر طاعته بالمعروف، كل من له أمر طاعته ب

 وأنت ال تطيق فراقها، الطاعة بالمعروف. المعروف، لو أمرك أن تفارق فالنةب



))أطع قال له:  -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل: إن عمر بن الخطاب قال البنه: طلق زوجتك، والنبي 
ومع ذلك كل هذا من باب المشورة ال من باب اإللزام، لماذا؟  ؟!- عنهرضي هللا-يعني من مثل عمر  أباك((

أو تشرب هذا الشراب وأنت ال  ،ألن الطاعة بالمعروف، لو أمرك أبوك أن تأكل من هذا الطعام وأنت ال تطيقه
 ؟تطيقه الطاعة بالمعروف، نعم

 طالب:......
 ويش فيه؟

 طالب:......
وبالرجلين، وما  كذلك المعاصي التي تزاول باليدين، و إللصاق، إلصاق الولد بهذف واهذا كناية عن القعاد يعني 
 بينهما.

 طالب:......
 ؟-جل وعال-منعه من طاعة، لكن هل هذه الطاعة يترتب عليها معصية هلل 

 طالب:......
ه بترك لو ما اعتكف معصية؟ لو أمره بترك الصالة ال طاعة له، لو أمره بترك الجماعة ال طاعة له، أمر 

 ؛ ألن الوالد في الغالب إنما يمنع خشية على الولد.إما خوفا  عليه ،مسنون 
 طالب:......

 ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة.
 طالب:......

 إيش فيه؟
 طالب:......

ل لفالن: إيه ما في شك، المقصود أن السنن والواجبات على الكفاية هذه فيها مندوحة، يعني لو أن ولي األمر قا
، لو قال له: ال تعلم الناس، وفي البلد غيره من يقوم مقامه الطاعة نعم تلزم؛ ألن الواجبات تصل، ال طاعة لهال 

 ال تأويل له بها، لكن إذا أمر بمعصية بترك طاعة تعينت عليه، أو أمره بمعصية سبة له مسنونةعلى الكفاية بالن
فروض الكفايات هذه فيها مجال؛ ألن هناك مصالح ، الطاعة في المعروف، لكن األمور المستحبات، ..هذا ما

 تترتب على هذا األمر، أو مفاسد تترتب على تركه قد ال يدركها اإلنسان.
 طالب:......

 هو ثبت عن عثمان، ثبت شيء لعثمان من البيعة.
أن يبايع،  على كل حال األمر سهل، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى اإلشكال، وال يلزم كل إنسان بعينه

لكن مقتضى البيعة يلزمه، ولو لم يبايع بيده بنفسه بمفرده مقتضاها والزمها وأحكامها تلزمه، ما يقول: وهللا أنا 
 بالخيار ما عد بايعت ما هو بصحيح، ليس لك خيار.

 طالب:......
 ؟من علية القوم، نعم ،وأهل الرأي من المأل ،نعم أهل العلم



 طالب:......
 وين؟

 ...طالب:...
 كل من له شأن، وهو متبوع هذا ال شك أنه يتعين عليه.

 طالب:...... 
 كيف؟

 طالب: علي بن أبي طالب.
 .له تأويله إيه

 طالب:......
على كل حال مثل هذه األمور ال بد من حسمها، وال يترك مجال لألخذ والرد والنقاش والنزاع بحيث يتطرق 

 وأموالهم ودمائهم، مثل هذه األمور ال بد من حسمها. الفساد إلى أمور الناس وأحوالهم وأعراضهم
 طالب:......

 ؟نعم، ، من شرط السلطان اإلسالم، شرطه اإلسالم..ال، ال هذا إذا كان
 طالب:......
 إيش فيها؟

 طالب:......
الحرب  مع أن اإلقامة في دار ت ال بد أن يتفقوا على شيء،إذا كانوا مجموعة يبايعون أحدهم، إذا كانوا مجموعا

، يعني هذا [( سورة النساء75)] }اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلة { ، إال إنسان ال يستطيعتراها محرمة يعني، والهجرة واجبة
 المستثنى بالنص.

 طالب:......
 كل حال ال بد من االتحاد، ال بد من اتحاد الكلمة. على

 من بنا أرحم ورسوله هللا :فقلن :قالت ن(())فيما استطعتن وأطقت: -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 
يعني ما هو بالكالم، اآلن  "هللا رسول يا نبايعك هلم" ن بهذا الشرط، أو بهذا االستثناءيعني حيث ذكره "أنفسنا

وما مست يده يد  (("النساء أصافح ال إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" مصافحةهو يبايعهم بال
 إنما)) األجانب محرمة، هذا ال إشكال فيه، ومصافحة النساء من قبل الرجال -ه الصالة والسالمعلي-امرأة قط 

 .((واحدة المرأة قولي مثل أو ،واحدة المرأة كقولي امرأة لمائة قولي
والتزموا بما اشترط، وحصل اإليجاب والقبول انتهى، ما يحتاج أن  ..،يعني إذا بايع على العموم، بايعوه على ما

، ي  َ كون كل شخص بعينه يأتي إلى المبايع ويلتزم له بشروطه، أو يشترط عليه، ليس األمر كذلك، ما يلزم أبدَا
يقول: أنا وهللا ما رحت، ما بايعت، ما يمكن هذا، هذه  يار ألحد،لكن إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد فال خ

تستطيع أن تحمله رجاله وال يذهب يبايع فهو آثم ما نه من : إالفوضى بعينها، وال يلزم يعني مثلما قال بعضهم
 ، عموم الناس تبع، تبع لعلمائهم، وأهل الحل والعقد منهم...هو بصحيح، يعني كل إنسان إنما



 فكتب يبايعه مروان بن الملك عبد إلى كتب عمر بن هللا عبد أن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني"قال: 
ما كتب إليه؛ ألن التعبير هنا كتب إلى عبد الملك، فكتب إليه، يعني كأنه واحد كتب يعني كان م "هللا بسم :إليه

هو عبد والثاني رد عليه، يعني هذا األسلوب يقتضي هذا، لكن الكاتب واحد، فاعل كتب في الموضعين واحد، 
 عبد هللا لعبد :بعد أما ،الرحيم الرحمن "كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم هللا هللا بن عمر

 إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني ،عليك سالم" يعني يعترف له باإلمارة، أمير المؤمنين "المؤمنين أمير الملك
 فيما -عليه الصالة والسالم- رسوله وسنة هللا سنة على" ألنها ثبتت بيعته "والطاعة بالسمع لك وأقر ،هو

 ."استطعت
وكلفهم ما ال  ،اشتراطها، لو حمل اإلنسان السلطان حمل بعض الناس ما ال يطيقون االستطاعة ال بد من 

-وأوامر رسوله  ،-جل وعال-يستطيعون ال طاعة له في هذا؛ ألن االستطاعة شرط، فإذا كانت في أوامر هللا 
 ؟!فكيف بأوامر المخلوق  ،شرط -عليه الصالة والسالم

 طالب:......
 ؟عليه، نعم واقإيه لما استقر له األمر اتف

 سم.
 طالب:......

ال في النهايةإيه، إيه نعم، هو ما يباشر بالقتل مرة واحدة، يع  إن استمر على نزاعه يقتل. ني يدعى إن أجاب وا 
 طالب: يعني ليس مشروطا  بأن يبايع اآلخر؟

 كيف؟
 طالب:......

 وين؟
 طالب:......
يقتل هذا، هذا بعد أن  ، ويريد إراقة دماءريد أن يوجد فوضىوي ،فنازعه عمرو يريد الملك دونه لزيدثبتت البيعة 

 يدعى، وبعد أن يناقش، وبعد أن تنفذ جميع األسباب التي دون القتل.
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

 الحل والعقد يلزم الثاني ببيعته. فمن يبايعه أهل ا دام ما ثبتت البيعة ألحدهماال، ال م
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الكالمكتاب  –الموطأ شرح: 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 سم.
 أحسن هللا إليك.
 كتاب الكالم: 

 : الكالم من يكره ما باب
صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني

 .((أحدهما بها باء فقد كافر : ياهألخي قال من)) :قال -عليه وسلم
صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك وحدثني

 .((أهلكهم فهو الناس هلك :يقول الرجل سمعت إذا)) :قال -عليه وسلم
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالكعن  وحدثني
 .((الدهر هو هللا فإن ،الدهر خيبة يا :أحدكم يقل ال)) :قال -وسلم

 بسالم أنفذ :لهعيسى  فقال بالطريق خنزيرا   لقي مريم ابن عيسى أن سعيد بن يحيى عن مالكعن  وحدثني
 .بالسوء نطقال لساني أعود أن أخاف إني :مريم ابن عيسى فقال ؟لخنزير هذا تقول :له فقيل ،هللا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 كتاب الكالم: 

 : الكالم من يكره ما باب
 .، إما وجوبا  أو استحبابا  األلفاو التي على المسلم أن يجتنبها

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك حدثني"قال: 
 .(("أحدهما بها باء فقد فركا : ياألخيه قال من))

يعني إن كان من قيلت له أهل لهذه الكلمة فقد وقعت موقعها، والقائل صادق، لكن إن لم يكن أهال  لها فإنها 
ويخرج من الملة، لكنه قال كلمة عظيمة يبوء بإثمها، وكفره  ،ترجع إلى قائلها، وليس معنى هذا أنه يكفر بالفعل

 فر المسلم بدون مكفر عليه من هللا برهان.هنا دون كفر، إال إن استحل ك
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك وحدثني"قال: 
فهو أشدهم هالكا ، يعني بعض الناس مغرم  (("أهلكهم فهو الناس هلك :يقول الرجل سمعت إذا)) :قال

أس، فتجده دائما  ينذر بعين واحدة، ينظر إلى المساوئ فقط، ويدب إليه اليبالتشكي، وال ينظر إلى الواقع إال 
ما عاد فيهم خير، وبالمقابل بعض الناس ال ينظر إال بالعين خالص ويحذرهم، ويقول: الناس هلكوا  الناس

ال بد األخرى، فال ينظر إال إلى المحاسن، وال ينظر إلى شيء من المساوئ، فهو يطمئن الناس، لكنه مع ذلك 
من التوسط، ال بد من النظر بالعينين كلتيهما، ال ينظر إلى المساوئ فقط، ويؤيس الناس، ويقنط الناس، وال 



ينظر إلى المحاسن فقط، فيجعل الناس يأمنون من مكر هللا، وال يتوبون، وال يثوبون، وال يرجعون، عليه أن بين 
لى المساوئ،  لى  ،إلى المحاسن فيشيد بها ويذكرهاهذا وهذا، عليه أن ينظر إلى المحاسن وا  ويشجع أهلها، وا 

المساوئ فيحذر منها، وال يتم األمر إال بها؛ ألنه ليس من اإلنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقط، وال تذكر إال 
أال ينظر إال إلى المحاسن؛ ألنه إذا لم ينظر إلى  ،المساوئ، وأيضا  ليس من النصح ال للراعي وال للرعية

وهم ال  على غرةقد يؤخذون  ،إذا أمنوا من مكر هللا، إذا طمئنوا ؟متى يرتدعون  ؟متى يرعوي الناسالمساوئ 
نسأل هللا السالمة -يشعرون، وكل من األمن من مكر هللا، واليأس والقنوط من رحمة هللا من عظائم األمور 

 ويقتدى به. ،ن ليشجع فاعلها، فال بد من التوسط ينظر إلى المساوئ لتعالج، وينظر إلى المحاس-والعافية
هو الذي أهلكهم، يعني هو الذي سعى  ))أهلَكهم((بعض الروايات يضبط  ،يعني أشدهم هالكا   ))فهو أهلكهم((

 في هالكهم، حيث أيسهم وقنطهم.
 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك وحدثني"قال: 
 ))فإن هللا هو الدهر((جاء النهي عن سب الدهر، والعلة:  (("الدهر هو هللا فإن، الدهر خيبة يا :أحدكم يقل
إذا سببت الدهر تسب من؟ أنت تسب الدهر لما وقع فيه، وأنت في الحقيقة إنما تسب من أوقع هذه األمور أنت 

سنوات، ظروف، ال تصنع شيئا  بنفسها، ي هذا الظرف، الدهر أيام وليالي ونهار وليل وماشي، شهور وفصول و ف
إنما أنت في حقيقة األمر إنما تسب من أوقع هذا الذي جعلك تسب الدهر، وابن حزم تبعا  لظاهريته وجموده 

))فإن هللا ، هذا الكالم ليس بصحيح، إنما كونه يقول: -جل وعال-قال: إن الدهر من أسماء هللا  ،على الظاهر
؛ ألنه هو -جل وعال-وم بهذا األسلوب، إذا قلت: يا خيبة الدهر كأنك ذممت هللا يعني هو المذم هو الدهر((

 في هذا الدهر الذي ذممته من أجله. ،الموجد لهذه األشياء في هذا الظرف
القصة يحكيها يحيى بن  "بالطريق خنزيرا   لقي مريم ابن عيسى أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"قال: 
ن عيسى ابن مريم "إوا عضال شديد، يقول:  ،وفيها انقطاع طويل ،ابعين، ولم يشهدهاوهو من أتباع الت ،سعيد

سالم مني، بحيث يعني امض واذهب ب "بسالم نفذأ :له فقال" " وهي محتملة للثبوت وعدمهلقي خنزيرا  بالطريق
نعم  "بالسوء قنطال لساني أعود أن أخاف إني :عيسى فقال !؟لخنزير هذا تقول :له فقيل" ال أتعرض لك بسوء

الشافعي سمع المزني يقول لشخص: كذب فالن، قال: يا أبا إبراهيم نسان أن يعود لسانه جميل األلفاو، على اإل
ال ترك، فهذا من األدب الرفيع  ال فعل وا  أكس ألفاظك أجملها، يعني ال تعود لسانك كل من تكلم قال: كذب وا 

 الذي جاءت به النصوص، واقتفاه أهل العلم.
مام أحمد ذكر بعض األمراء وسأل، وذمه ذما  شديدا ، فقال له ابنه عبد هللا: أال تلعنه؟ أو قال: يجوز لعنه؟ واإل

أو هل  ؟!قال: نعم، هو من الظلمة المشهورين على مستوى األمة، يعني معروف، فقال: وهل سمعت أباك لعانا  
مه، إال إذا كنت في مقام يخشى من بعض يعني حتى من يستحق تعف عن لعنه وسبه وشت ؟!عرفت أباك لعانا  

السامعين أو الحاضرين أن يحسن به الظن؛ ألن من عظائم األمور كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "من 
 .عظائم األمور أن يظن بأهل الفجور خيرا "

الحديث الصحيح: فعلى اإلنسان أن يجعل لسانه عفيفا ، وكثيرا  من الناس يرسل اللعن على عواهنه، وجاء في 
 .))وليس المسلم باللعان وال بالطعان، وال بالفاحش البذيء(( ))لعن المؤمن كقتله((



يعني على اإلنسان أن يخطم لسانه،  "تقول هذا لخنزير؟! فقال: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء"قال: 
 ؟نعم ))يكثرن اللعن((من األسباب:  اء، وجويزمه بزمام العفة واألدب، وجاء في النساء أنهن أكثر أهل النار

 طالب:......
ََ عند أهل العلم...... ال ال، هذا ليس  إجماعا 
 طالب:......
 .عرفنا المعنى، المعنى بدقة واضحال، ال إذا 

 طالب:...... 
  وتر واحد، هو األحد، الفرد الصمد.وتر واحد يعني، 

 سم.
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ؟أمر بتسييبها، وال تصحبنا ملعونة، نعم -عليه الصالة والسالم-الدابة، وأن النبي  إيه جاء لعن
 طالب:......

 اللعن، لعن أي شيء هذا أمره عظيم.
 طالب:......

 هللا الذي أتقن كل شيء، نعم. صنعشكله ال، ال ما يجوز، 
 طالب:......

لة، أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة بينهما فإنه الظاهر، هذه كثيرا  ما يقولها أحد الزوجين حينما يحصل مشك
 والوسيط أيضا  يناله ما يناله، نعم؟ ،يسب اليوم الذي حصل التعارف

 طالب:......
 الشيطان أمره سهل، نعم ما في إشكال.

 طالب:......
 إيه يجوز لعنه ما في إشكال.

 طالب:......
كالم على إطالقه، نعم لكن اإلنسان يكون عفيف اللسان، يعني ليس ال ))فالعنوهن(( :جاء األمر بلعن المتبرجات

اس من يوم جلسنا اقتضى ظرف الحال أن نجلس فيه، وبجوارنا أن ،في مكان عام جلسنا فيهكنا بعض الناس 
كثير منهم يلعن نفسه، ويلعن أمه، ويلعن أبوه، كل واحد يلعن الثاني من يوم جلسنا إلى يوم قمنا، إلى أن قمنا و 

ذا عود اإلنسان نفسه هذه األلفاو خطر أن تطنسأل هللا عليه في وقت االحتضار، سمعنا في وقت غى  العافية، وا 
وفي العناية المركزة في المستشفيات ناس غابت عقولهم، لكن منهم من يؤذن، ومنهم من يقرأ القرآن،  ،االحتضار



مات عليه، هذا  ،يء شاب عليهومنهم من يلعن، ومنهم من يغني، يعني هذا كله موجود، فمن عاش على ش
 ظاهر، والفواتح عنوان الخواتم، نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 باب ما يؤمر به من التحفظ في الكالم:

صلى - هللا رسول أن المزني الحارث بن بالل عن أبيه عن علقمة بن عمرو بن محمد عن مالكعن  حدثني
 له هللا يكتب ،بلغت ما تبلغ أن يظن كان ما هللا ضوانر  من بالكلمة ليتكلم الرجل إن)) :قال -هللا عليه وسلم

ن ،يلقاه يوم إلى رضوانه بها  له هللا يكتب ،بلغت ما تبلغ أن يظن كان ما هللا سخ  من بالكلمة ليتكلم الرجل وا 
 .((يلقاه يوم إلى سخطه بها

 -رضي هللا عنه- رةهري أبا أن أخبره أنه السمان صالح أبي عن دينار بن هللا عبد عن مالكعن  وحدثني
ن ،جهنم نار في بها يهوي  باال   لها يلقي ما بالكلمة ليتكلم الرجل إن: "قال  لها يلقي ما بالكلمة ليتكلم الرجل وا 
 ".الجنة في بها هللا يرفعه باال  

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب ما يؤمر به من التحفظ في الكالم:

صلى - هللا رسول أن المزني الحارث بن بالل عن أبيه عن علقمة بن وعمر  بن محمد عن مالك حدثني"قال: 
تكون سبب  "((بلغت ما تبلغ أن يظن ما هللا رضوان من بالكلمة ليتكلم الرجل إن)) :قال -هللا عليه وسلم

ن كانت عنده مخالفات، كلمة  لرضوان هللا عليه وهي كلمة، وقد يفعل فعلة تكون هي السبب في دخوله الجنة، وا 
ينتفع بها أقوام وهي كلمة واحدة، وتجري له األجور بسبب نفعه هؤالء األقوام إلى قيام الساعة، وهي كلمة واحدة، 

ينوها،  : إنها لم يقصدها ولمال نقول ))ال يلقي لها باال ((ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني في بعض الروايات: 
وهو  ،-جل وعال-يها في موضع يظن أن أمرها سهل عند هللا إنما األعمال بالنيات، لكن ال يلقي لها باال  يلق

يعرف أنها نافعة ومطلوبة ومن رضوان هللا، ولذا معرفة حكم الشيء ال بد منه، لكن معرفة ما يترتب عليه ليس 
 :، وال يعرف أن من قال-جل وعال-ومحبوب عند هللا  ،أجر عظيمعني من يعرف أن التسبيح فيه بالزم، ي

ن كانت مثل زبد البحر، نقول: تحط عنه ولو لم يعرف. ،وبحمده مائة مرةسبحان هللا   حطت عنه خطاياه وا 
لكن ما يعرف أن فيه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، نقول:  ،من عرف أن الجماع في نهار رمضان حرام

 يلزمه، المقصود أنه عرف أنه حرام، فإذا عرف الحكم إجماال  لزمته توابعه.
، لكنها يسيرة، وكم من كلمة من رضوان هللا نفع هللا بها -جل وعال-أن هذه الكلمة مما يرضي هللا هذا يعرف 

ن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط هللا نفعا  عظيما ، وكم من كلمة من سخط هللا حصل بها الضرر العظيم،  ))وا 
 ة. نسأل هللا العافي ما يلقي لها باال  تهوي به في النار سبعين خريفا ((

ن هذا ثواب عظيم رتب على أمر يسير أو العكس، ال؛ ألن هذا الضابط : إوهذا الحديث في الصحيح، ال يقال
أن يرتب الثواب العظيم على العمل  :عند أهل العلم ليس على إطالقه؛ ألنه من ضوابط معرفة الموضوع عندهم

قرينة على أنه موضوع، تكون د له إسناد نعم، اليسير أو العكس، لكن هذا إذا لم يوجد للخبر إسناد، إذا لم يوج
 لكن إذا عرفنا إسناده ففضل هللا واسع، وعذابه شديد.



ن))  يوم إلى سخطه بها له هللا يكتب بلغت ما تبلغ أن يظن كان ما هللا سخ  من بالكلمة ليتكلم الرجل وا 
فعلى اإلنسان أن يحفظ  خريفا (())يهوي بها في النار سبعين جاء في الحديث الصحيح عند البخاري:  ((يلقاه

ال يعني هو ال عبث، وا  الناس، يتكلم بما  متروك لسانه على كتفه كما يقول لسانه، ال يظن أن المسألة همل وا 
نا لمؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال:  ،شاء، ال، ال وهل  ،))نعمكل شيء محاسب عليه، جاء في حديث معاذ: وا 

 .على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم(( :أو قال ،يكب الناس على وجوههم
 إن: "قال هريرة أبا أن أخبره أنه السمان صالح أبي عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني"قال بعد ذلك: 

ما يلقي لها باال ، وكم من كلمة تخرج من لسان  "جهنم نار في بها يهوي  باال   لها يلقي ما بالكلمة ليتكلم الرجل
باأللوف وهو ال يلقي لها باال ، وهذا إذا كان الضرر في أمر الدنيا، أو في أمر يقدح  شخص بالعشرات بالمئات

فكيف إذا كانت الكلمة مما يضل بسببها فئام من الناس، يقول الكلمة وهو ال يشعر، وال  ،في شخص في دنياه
 ؟نعمفية، قيام الساعة، نسأل هللا العا يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فعليه أوزار من عمل بها إلى

 طالب:......
إذا كان ما يعرف حكم هذه الكلمة، إذا ما كان ما يعرف، لكن إذا عرف الحكم هذه حرام، حتى لو شك كما جاء 

 يعني لو شك فيه أدنى شك يجب عليه أن يتوقف. رى أنه كذب(())من حدث عني بحديث ي  في الحديث: 
 طالب:......

 إيش لون العلم؟
 طالب:......
 يلزم باللوازم. ، وال األمر المترتب عليهاأن يعرف أنها محرمة، يعرف أنها ممنوعة، وال يعرف التفاصيلال، المهم 

 طالب:......
هناك كلمات واضحة يعرفها الخاص والعام، واضحة، ال يجهلها أحد، وهناك كلمات غامضة ال يعرفها إال أهل 

ال العلم، مثل هذه ال بد من أن يعرف حكمها؛ ألن بعض الكلم ات قد يخفى على كثير من الناس هل هي مدح وا 
 ؟نعم ؟ذم

 طالب:...... 
  ، وتطلق ويراد بها الكالم الكثير.الكلمة تطلق ويراد بها المفردة، وتطلق ويراد بها الجملة

   وكلمااااااااااااااة بهااااااااااااااا كااااااااااااااالم قااااااااااااااد يااااااااااااااؤم
 

 ................................... 
 

 ؟يعني يقصد، نعم
 طالب:......
ال السخط صفة ثابتة هلل  ن الواقعال، هذا بيا  ، ومثله الغضب.-جل وعال-وا 

ن" صحيح أنها  ؟يعني ما يدري ويش الكلمة "الجنة في بها هللا يرفعه باال   لها يلقي ما بالكلمة ليتكلم الرجل وا 
ى على لكن مع ذلك ما يقدر قدرها، ثم بعد ذلك تيسر له هذه الكلمة، وتلق ،من رضوان هللا، ويعرف أنها نافعة

 ؟لسانه فيفوز بسببها، نعم
 طالب:......



 كيف؟
 طالب:...... 

أن هذا  ، تعرف إجماال  ما يخفى على هذا، إن هذا الكلب قد بلغ به مثل ما بلغ بي، تعرف أن هذا في الجملة
 المسقي يستفيد، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :هللا ذكر بغير الكالم من يكره ما باب

 من رجالن قدم: قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن أسلم بن زيد عن مالكعن  حدثني
 أو ((لسحرا   البيان من إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،لبيانهما الناس فعجب ،فخطبا المشرق 

 .((لسحر البيان بع  إن)) :قال
 فإن ،قلوبكم فتقسو هللا ذكر بغير الكالم تكثروا ال" :يقول كان مريم ابن عيسى أن بلغه أنه مالكعن  وحدثني
 ذنوبكم في وانظروا ،أرباب كأنكم الناس ذنوب في تنظروا وال ،تعلمون  ال ولكن ،هللا من بعيد القاسي القلب
 ".العافية على هللا واحمدوا ،البالء أهل فارحموا ،ومعافى مبتلى الناس فإنما ،عبيد كأنكم

 بعد أهلها بع  إلى ترسل كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن بلغه أنه مالكعن  وحدثني
 ".تابالكُ  تريحون  أال" :فتقول العتمة

 : -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 :هللا ذكر بغير الكالم من يكره ما باب

 والكراهية أعم من أن تكون للتنزيه أو للتحريم، في عرف المتقدمين تتناول التحريم.
 ،فخطبا المشرق أهل  من رجالن قدم: قال أنه عمر بن هللا عبد عن أسلم بن زيد عن مالك يحدثن"قال: 
وألبابهم، فيتعجب الناس  لفصيح يعجب الناس، ويأخذ بعقولهمال شك أن الخطيب البليغ ا "لبيانهما الناس فعجب

حة في نصر الحق، ودحض من بالغته وفصاحته، لكن العبرة باستخدام هذا البيان، وهذه البالغة، وهذه الفصا
ن استعمل البيان في نصر الباطل  فهو مذموم. ،وغمط الحق ،الباطل، إن استعملت في هذا فهي ممدوحة، وا 

جعل هذا الحديث تحت هذه الترجمة فيما يكره من الكالم، وحمله على هذا المحمل،  -رحمه هللا تعالى-اإلمام 
ن كان العلماء اختلفوا في المراد به ال ذم؟ هل هو ،وا   مدح وا 

يعني بعض البيان سحر، ال سيما إذا  (("لسحرا   البيان من إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"
استخدم في نصر الباطل، والبيان مشابه للسحر، باعتبار أنه يؤثر في الناس تأثير السحر، كم من خطيب أقنع 

كما يخيل الساحر على الرائي وعلى السامع ما يخيله،  الناس ببيانه، وغير قناعات الناس ببالغته وفصاحته،
، ال يذم مطلقا ، وال يمدح مطلقا ، والتفصيل مثلما ..فتأثير الكالم نظير تأثير السحر، فهذا الكالم ليس على

ن استعمل بالعكس  سمعتم، إن استعمل هذا البيان في نصر الحق وقمع الباطل فإنه حينئذ   يكون ممدوحا ، وا 
 كون مذموما .فبالضد ي

هذه تبعيضية، ما يدل على أن منه ما هو ممدوح، يعني تشبيهه بالسحر يعني هل يقتضي  ))إن من البيان((
التشبيه من كل وجه؟ ال، التشبيه ال يقتضي مطابقة المشبه مع المشبه به من كل وجه، قد يكون التشبيه من 



، والوحي ممدوح؛ ألن صلصلة الجرس لها وجه دون وجه، كما شبه الوحي بصلصلة الجرس، الجرس مذموم
 ال المذمومة. ة فهو يشبه به من الجهة الممدوحةجهتان: جهة ممدوحة، وجهة مذموم

وهنا البيان له جهة مذمومة يشبه فيها بالسحر، وله جهة ممدوحة يمدح بها ويثنى على من نصر الحق ببيانه، 
 .((لسحر البيان بعض إن))وفي الرواية األخرى:  ))إن من البيان((ولذا قال: 

 ".قلوبكم فتقسو هللا ذكر بغير الكالم تكثروا ال" :يقول كان مريم ابن عيسى أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
ال شك أن فضول الكالم من أخطر األمور على القلب، إضافة إلى فضول الطعام، فضول السمع، فضول 

-ويغطيه، كما ذكر ذلك ابن القيم  مما يحجب القلب ة بالناس، كل هذهالبصر، فضول النوم، فضول الخلط
في مدارج السالكين، فعلى اإلنسان أن يقلل من الخلطة بقدر اإلمكان، ويخلو بما ينفعه، وما يقربه  -رحمه هللا
 .-جل وعال-إلى هللا 

أو يقرأ ما  ،ا كان منفردا  ألنه إذا كان بمفرده لن يكثر الكالم، بغير ذكر هللا، تجده يذكر هللا إذ "ال تكثروا الكالم"
 ينفعه، وقد يوجد منه ما يضره، لكن الغالب أن القيل والقال إنما يكون في الخلطة، وال يكون في العزلة.

السببية الواقعة  تقسو: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء "ال تكثروا الكالم بغير ذكر هللا فتقسو قلوبكم"
كم من شخص تجده طالب للعلم، مالزم  سي بعيد من هللا، ولكن ال تعلمون""فإن القلب القا في جواب النهي

للعلم، وتظن به خيرا ، وهو من هذا النوع، وأحيانا  تذرف الدمعة من عينيه وهو من هذا النوع قلبه قاسي، إذا كان 
ال فاعلم الحسن يقول: "ابحث عن قلبك في ثالثة مواطن: في الصالة، وعند قراءة القرآن، والذكر، فإن  وجدته وا 

بأن الباب مغلق" ومسخ القلوب ال شك أنه كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ األبدان، كثير من الناس قلبه 
ذا راجع اإلنسان نفسه مع األسف يجد أنه مع طول الوقت مع مالزمته للتعلم والتعليم  ممسوخ وهو ال يشعر، وا 

يء، لماذا؟ لألسباب بعضها موجود، وبعضها مفقود، لكن الموانع والقراءة يجده مع طول الوقت ال يستفيد قلبه ش
نعم الكسب له شأن عظيم في هذا الباب، إضافة  [( سورة المطففين41)] }َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم{أيضا  موجودة، 

ذا  فضل من الوقت شيء إلى ما ابتلي به الناس بعد انفتاح الدنيا من الفضول، كان الناس منشغلين بالمعيشة، وا 
يطلب فيه العلم، لكن اآلن ما في انشغال بالمعيشة، العلم له وقت يسير، والباقي قيل وقال، وخلطة، ونظر، 
رسال للبصر، وأكل كثير، ونوم كثير، هذه كلها مما يقسي القلب، فعلى اإلنسان أن يحرص على عالج قلبه  وا 

 قبل عالج بدنه.
ووضعه اليوم وجد الفرق  ،ونظر في وضعه قبل عشرين سنة ،وراجع نفسه ،يعني لو أن اإلنسان تحسس نفسه

كبير، كل بحسبه اللي ما وصل األربعين ينظر إلى نفسه قبل عشر سنوات يجد الفرق كبير، ولسنا نتقدم إلى ما 
ن كان الظاهر مالزمة علم وتعليم وقراءة وتذكير، لكن المدار  القلب؛  علىينفعنا، اإلشكال أننا نتأخر، يعني وا 

))إن هللا ال لكن الكالم على الباطن،  ،يكون الظاهر على السنةقد صلح الجسد كله،  ألنه هو الذي إذا صلح
 فالعبرة بالقلب. ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم((

 لبه وهو ال يشعر.نعم قد يكون اإلنسان ممن مسخ ق "تعلمون  ال ولكن ،هللا من بعيد القاسي القلب فإن"
ال تنظروا في ذنوب الناس، يعني عليك بنفسك، وانشغل بعيبك عن " أرباب كأنكم الناس ذنوب في تنظروا وال"

 عيوب الناس، ولست برب تحاسب الناس على أعمالهم.



 حاسب نفسك. -جل وعال-نعم أنت عبد مربوب هلل " عبيد كأنكم ذنوبكم في وانظروا"
ارحموهم، فإن كان البالء في البدن ساعدوهم على " البالء أهل فارحموا ،ومعافى بتلىم -اثنان- الناس فإنما"

ن كان البالء في القلب أو في الشكل فعليك أن تسعى إلى رفع هذا  ،أو في العمل ،ما يخفف عنهم هذا البالء، وا 
 البالء.

شفاق من دون أن تقدم له شيءوتنظر إليه نظرة رحمة و  ،مو معناه ترحمه تشفق عليه "البالء أهل فارحموا"  ،ا 
 وأنت تستطيع مما يخفف عنه هذا البالء.

 العافية. -جل وعال-قد جاء األمر بسؤال هللا " العافية على هللا واحمدوا ،البالء أهل فارحموا"
 بعد أهلها بع  إلى ترسل كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
يعني بعد صالة العشاء، جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، لكنه إذا صار ديدنا  لهذا المسمى بمعنى  "ةالعتم

يعني إذا كان  ))ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء((أنه ال يعرف بين الناس إال بالعتمة، ولذلك قال: 
ال تسميته مرة أو مرات مع حفظ اس  مها العشاء هذا ال يضر، وجاء ما يدل عليه.ال يسميها إال العتمة وا 

ويكون إراحة الكتاب بأي شيء؟ بالنوم؛ ألن المستيقظ ال سيما إذا كان عنده أحد ؟" الكتاب تريحون  أال" :فتقول"
 هذا هو الذي يشغل الكتاب بالقيل والقال.

لتكون كفارة لما بدر منه يختم ليله قبل النوم بركعتين، وينام عليهما؛  -مارضي هللا عنه-وكان ابن عمر 
 ، نعم؟وحصل

 طالب:......
 إيه يكتبون الحسنات والسيئات.

 طالب:......
 إيه هذا من باب التوسع في الكالم.

 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 ، لكن مخاطبة الطفل بهذا الكالم إنما هو من باب التوسع في الكالم.ال، األصل ما يكتب عليه شيء الطفل

 ....طالب:..
 إيه ريح مالئكتك.

 طالب:......
 .م شقوا بذلك، ال ما يلزميعني أنه

 طالب:......
 ال ما يلزم.

 ؟طالب: يعني ما في بأس
 نعم. -إن شاء هللا-ما في إشكال 



 طالب:......
 ما في جرس خير، الجرس كله شر.

 طالب:......
 منهي عنه، ال تصحبنا رفقة فيها جرس.

 ه السيارات.طالب: جرس السيارات، ومنب
نفس الشيء إذا كان صوته مثل جرس الدواب الذي جاء ذمه، فإن كان أمره أخف في اإلطراب فاألمر سهل، إذا 

 كان أشد فهو أعظم، نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 :الغيبة في جاء ما باب
 رجال   أن رهأخب المخزومي حنطب بن هللا عبد بن المطلب أن صياد بن هللا عبد بن الوليد عن مالكعن  حدثني
 من تذكر أن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الغيبة ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل
ن هللا رسول يا :قال ((يسمع أن يكره ما المرء  قلت إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ؟حقا   كان وا 
 .((البهتان فذلك باطال  
  :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :الغيبة في جاء ما باب

يعني ذكر اإلنسان في حال غيبته بما يكره، ذكره بما يكره حال غيبته، وأما ذكره بما يكره في حال حضوره، هذا 
ن  ن أمكن دفعه، وا  ليس بغيبة، لكن يلزم عليه أنه إذا كان يتأذى بذلك فإنه يأثم، والمواجهة بالكالم البذيء وا 

 ، فإنه لم يواجه أحدا  بما يكره ولو كان فيه.-عليه الصالة والسالم-النبي أمكن الرد عليه، ليس من هدي 
ابن صياد: هذا الذي  "حنطب بن هللا عبد بن المطلب أن صياد بن هللا عبد بن الوليد عن مالك حدثني"قال: 

ء ما يدل إنه هو الدجال، وكان بعضهم يحلف عليه، لكن جا :، حتى قيل-عليه الصالة والسالم-في عهد النبي 
وتسمى بعبد هللا، لكن ممكن أن يكون هو المراد باإلسناد عبد هللا بن صياد؟ الرواية عن الوليد  ،على أنه أسلم

 .درك الوليد بن عبد هللا بن صيادوال يمنع أنه أ ،بن عبد هللا بن صياد، مالك أدرك التابعين
 ؟شرحفي 

 طالب:......
 ما في شرح ثاني يصير؟ ؟قال عنه شيء

 ب:......طال
السيوطي، اللي معه تنوير الحوالك في آخره إسعاف المبطأ، وقد يذكر في تعجيل المنفعة  معك إسعاف المبطأ

وال ابن أبي حاتم، وال ثقات ابن حبان، أنه ميئوس منه،  ،يعني العادة أن الرجل الذي لم يذكر في تاريخ البخاري 
 ؟نعم ،هذه موسوعات الرجال

 طالب:......
 بعده، حديث مرسل.إيه  ضيناإيه ق



 فهو عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب. ....طالب: عنه
 بس يعني ما تعرض له؟

مالك، مع ذلك أنا أريد عالقة  بال شك؛ ألنه ال يروي إال عن ثقةعلى كل حال رواية مالك عن الراوي تقوية له 
 نسبة للسن يحتمل.يعني بال ،ابن صياد الذي ذكر أنه هو الدجال، وهو محتملبهذا الراوي 
 طالب:......

 ....على كل حال هللا أعلم يمكن نرجع له.
 طالب:......

 هو له عقب، لكن السن يحتمل اآلن، السن يحتمل أنه ولده.
 ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل رجال   أن أخبره المخزومي"أن المطلب بن عبد هللا بن حنطب 

 أين اإلرسال؟ نعم؟  ؟"الغيبة
 لب:......طا

 ال، ال الرجل في المتن، ما هو في السند، المطلب ليس بصحابي، يعني يحكي قصة لم يشهدها.
 أن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الغيبة ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل رجال  "أن 
ن هللا رسول يا :قال" يعني في حال غيبته "((يسمع أن يكره ما المرء من تذكر ن كان ؟حقا   كان وا  " هذا نعم، وا 
ن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا البهتان. حقا   ن كان فيه ما أقول؟ قال: نعم، وا  ن كان حقا ، وا   هذه الغيبة، وا 
 .((البهتان فذلك)) يعني مما ليس فيه (("باطال   قلت إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال"

 ؟غيبة، نعموهو أعظم وأشد من ال
 طالب:......
وال يعرفه أحد من الحاضرين؛  ،، يعني إذا كان المغتاب المذكور ليس بمعلوم، وال يؤول إلى العلم..ماال الجهالة 

ََ كاشفأو يذكر بوصف  ،ألنه قد تكون القصة معروفة ألحد من الحاضرين ، يعني اشتهر بين الناس أن فالنا 
وال  ،، فإذا كان غير معلوم، ولو لم يسم هذه غيبةالفتوى وينال من قائلها من الناس أفتى بكذا، ثم يتعرض لهذه

 ، المجهول ما له غيبة.-إن شاء هللا-وال يعرفه أحد من الحضور ال يضره  ،يؤول إلى العلم
 طالب:......

يركز يعني الكافر؟ الخالف في الفاسق من المسلمين، جمع من أهل العلم يقول: ال غيبة لفاسق، لكن بعضهم 
 ؟على ما يظهره مما يفسق به، الذي يظهره هو الذي أهدر عرضه، نعم

 طالب:......
أشد، يعني أهل العلم ينظرون إلى مثل هذا ويبحثونه في القذف، يعني من قذف شخص بعينه زيد من الناس 

 قال: زناة، أيهم أشد؟ زاني، أو أهل بلد كامل
 طالب:......

ن  ،بعينه مسمى، أما أهل البلد فهناك قرائن تدل على كذب هذا القولهذا يجب فيه الحد، إذا قذف شخص  وا 
، تدل على كذبه، ولذلك ..كان يعزر، نعم قرائن تدل على كذبه؛ ألن فيهم األخيار، وفيهم الصالحون، وفيهم



هل هل هو أشد من التعميم مع الظن؟ ألن يرمي أ  ؟ التحديد مع اليقينالفرق بين التحديد بالشخص هل هو أشد
بلد، أو يتكلم في أهل بلد ما هو مثل ما يتكلم بشخص بعينه، والخالف في كونهما كون هذا أشد أو ذاك يؤخذ 
من خرق السفينة، وقتل الغالم، خرق السفينة قال: إمرا ، وقتل الغالم قال: نكرا ، خرق السفينة ليس بمقطوع أن 

ماعة السفينة فيها يمكن مائة شخص، والغالم واحد، جأولئك جميع من في السفينة يغرق، مظنون، وقتل الغالم، 
لكن قتله مقطوع به، ويختلفون في أيهما أشد إمرا ونكرا ؟ مع أنه جاء في الحديث الصحيح قال: نكرا ، وهذه أشد، 
يعني قتل الغالم قال: وهذه أشد في الحديث الصحيح، فهذه تقطع الخالف بأن المقطوع به أقوى من المظنون 

ن كان ف ي جملته أشد وأعظم، ونستفيد من هذا أن كثير من الناس يقع في المحرم، مجزوم في تحريمه ويقع وا 
أننا ندفع  ،، هذه حجة كثير من الناس ترى محرم أمر أعظم، وأنت ما تدري فيه، فإذا نوقش قال: أنا دفعت بهذا ال

ألنه وهو مظنون،  ؛على حد زعمه أمر أعظم، وأنتم ما تدرون، فيقع في المحرم بيقين ليدفع ما هو أعظم منه
ن كان أعظم منه، مثلما وقع من قوله: إمرا ، أو نكرا ، هذه  نقول: المقطوع به أولى باالجتناب من المظنون، وا 

قرار وأنت على : أنت كيف مر من عندك هذا المنكريعني نناقش بعض المسئولين، لما يقال له  اطالع منه وا 
تدري، ما هو بأكيد أنه يقع المظنون المتوقع، وقد يعاقب اإلنسان يكون وقوعه  قال: نعم، أنت ما ؟وهذا توقيعك

 والمقطوع به. ،في المظنون األعظم من باب العقوبة له الرتكابه المجزوم به
 نقف على هذا.

 ...وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (2) كالمكتاب ال –الموطأ شرح: 
 الصدق في جاء ما :باب -باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد  - اللسان من يخاف فيما جاء ما :باب

 - الخاصة بعمل العامة عذاب في جاء ما :باب - الوجهين وذي المال إضاعة في جاء ما :باب - والكذب
 .-صلى هللا عليه وسلم- النبي تركة في جاء ما :باب - الرعد سمعت إذا القول :باب - تقىال في جاء ما :باب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  هذا كالم طويل عن المشرق والمراد به.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ينا محمد وآله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نب ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
  :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 اللسان من يخاف فيما جاء ما :باب
 من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالكعن  حدثني
 .نارُ تخبُ  ال هللا رسول يا :رجل فقال ((الجنة ولج اثنين شر هللا وقاه

نا.   ال تخبر 
 أحسن هللا إليك.

صلى هللا - هللا رسول عاد ثم ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فسكت ،تخبرنا ال هللا رسول يا :رجل فقال
صلى هللا - هللا رسول سكتف ،هللا رسول يا تخبرنا ال :الرجل له فقال ،األولى مقالته مثل فقال -عليه وسلم
 ،هللا رسول يا تخبرنا ال :الرجل فقال ،أيضا   ذلك مثل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم ،-عليه وسلم

 فأسكته األولى مقالته مثل يقول الرجل ذهب ثم أيضا   ذلك مثل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال ثم
 لحييه بين ما ،الجنة ولج اثنين شر هللا وقاه من)) :- عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول فقال ،جنبه إلى رجل
 .((رجليه بين وما لحييه بين ما ،رجليه بين وما لحييه بين ما ،رجليه بين وما

 بكر أبي على دخل -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالكعن  وحدثني
 .الموارد أوردني هذا إن :بكر أبو فقال ،لك هللا غفر مه :رعم له فقال ،لسانه يجبذ وهو الصديق

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد: 

 



 
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 اللسان من يخاف فيما جاء ما :باب
ال هي داخلة في هذا الباب، لكنه أفردها في باب خاص لالهتمام  قدم ذكر الغيبة لكثرة وقوعها بين الناس، وا 

 بشأنها والعناية بها، وشدة التحذير منها.
 يقول: 
 اللسان من يخاف فيما جاء ما :باب
 وقاه من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك حدثني"

نة إذا كفي ووقي شر هذين يعني من جسده، اثنين من جسده ولج الجنة، دخل الج "((الجنة ولج اثنين شر
يا رسول هللا " هذا الكالم يستعظم مثل هذا األمريعني الذي يستمع  "تخبرنا ال هللا رسول يا :رجل فقال" االثنين

ن ووضح وفصل عجز عن اتقاء والعلماء يوجهون مثل هذا أنه خشي من تبعة هذا القول، أنه إذا بي "ال تخبرنا
))ذروني ما  نصيص؛ ألن الشيء إذا نص عليه لزمشر هذين االثنين، فيبقى األمر على اإلجمال أيسر من الت

منه، ونص عليه صار لو بين ووضح وحذر  دام متروك مع أن في هذا المتروك الذي فيه سعة ما تركتكم((
لى اإلجمال ويكون األمر فيه أخف؛ ألن النصوص العامة والقواعد خلنا ع "يا رسول هللا ال تخبرنا" األمر فيه أشد

العامة يعني دخول بعض المفردات فيها أخف من أن ينص على بعض مفرداتها، يعني البدن فيه أكثر من 
اثنين، ما بين لحييه وبين رجليه، وفيه عينان، وفيه أذنان، وفيه يدان، وفيه أمور تزاول المعاصي بواسطتها، 

أعم من أن يكون بين اللحين، وبين الرجلين، لكن إذا نص على ما بين اللحين وبين الرجلين صار األمر  فاألمر
فيكون األمر فيها أخف، ال تخبرنا، يعني من عرف أنه  ،فيهما أشد، فهذا يريد أن تدخل في العموم في الجملة

يرهم، األبواب مغلقة، كون األمر يبقى رق له شيء، واالحتمال ال يتعدى الزوجة واألوالد ما في غفي بيته س  
ال بين أن يبقى منصوص على شخص بعي نه منهم؟ محتمل بين هؤالء المجموعة خمسة أو ستة أو عشرة أيسر وا 

، فخشي هذا أنه إذا نص وخصص شيء يكون فيه من الشدة بحيث ال يستطاع، العموم أخف من التخصيص
ال الرسول يقول:  فقال رجل: يا رسول هللا ال تخبرنا، كأن هذا فيه اعتراض  الجنة(())من وقاه شر اثنين ولج وا 
 ؟أن يخبر به، نعم -عليه الصالة والسالم-على ما أرد النبي 

 طالب:......
وهي رواية األكثر، لكن في رواية أخرى أنه  "ال تخبرنا" :في رواية أخرى، لكن الرواية التي معنا : "أال"في رواية

من  األمرين هذا أسلوب مقبول طلب منه برفق أال تخبرنا، من أجل أن نتقي هذينيعني  ،على سبيل العرض
 ؟أجل أن يحذر هذين االثنين ويحتاط لهما، نعم

 طالب:......
ال األصل أن النفي أو النهي ثابت، هذاك نفي، وهنا نهي، األمر  ،ال، ال ال بد أن تدل القرائن على الزيادة، وا 

 يدل على أنه قسم، القرينة تدل على أنه قسم.الثاني أن هناك جواب القسم 
 طالب:......



يقول ما يقول، ثم يقول: ال تخبرنا،  -عليه الصالة والسالم-إيه ال، معروف أنه ال سيما مع التكرار، يخبر النبي 
  ؟فيها العرض، يعني طلب اإلخبار برفق، يعني أال تخبرنا، نعمخرى ال تخبرنا، الرواية األ

 طالب:......
 ين؟و 

 طالب:......
ال تخبرنا الذي  :يكون على الضد، الذي خشي من اإلخبار الذي أسكته، يكون على الضد، يعني في رواية

خشي من تبعة اإلخبار هذا الرجل، والذي أراد اإلخبار الذي أسكته، وفي رواية العرض: أال تخبرنا، العكس، 
 الذي خشي من تبعة اإلخبار الذي أسكته.

 مقالته مثل فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عاد ثم ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فسكت"
فقال رجل، ثم في الموضع الثاني فقال  "تخبرنا ال :الرجل له فقال" ))من وقاه هللا شر اثنين ولج الجنة(( "األولى

ثم فقال له رجل يعني  ،ل رجلفقا :نفس الرجل، لكن لو قال ،له: الرجل، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها
صلى هللا - هللا رسول فسكت"ال تخبرنا يا رسول هللا،  معرفة صار عينه، عين الرجل األولآخر، فلما جاء به 

 .. إلى آخره..))من وقاه هللا شر اثنين(( "ذلك مثل قال ثم -عليه وسلم
صلى هللا عليه - هللا رسول قال ثم ،هللا رسول يا"ال تخبرنا  وهو الرجل عينه، األول "تخبرنا ال :الرجل فقال"

يعني من التكرار، من تكرار  "جنبه إلى رجل فأسكته األولى مقالته مثل يقول الرجل ذهب ثم ،ذلك مثل -وسلم
ال يحب  -عليه الصالة والسالم-لكن من أدبه  ،لهذا الخبر كأنه يود أن يخبر -عليه الصالة والسالم-النبي 

ن يسكت فأسكته رجل، ، لعل الرجل يفهم، لعله يترك، لعله يترك من نفسه من دون أالمصادمة من أول األمر
 دخل الجنة (("الجنة ولج اثنين شر هللا وقاه من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" نعم إلى جنبه

للسان، وما بين هو ا يعني ما بين لحييه يعني اللسان، بين الفكين اللحيين نعم ((رجليه بين وما لحييه بين ما))
 بين ما، الجنة ولج اثنين شر هللا وقاه من)): -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا  رجليه يعني الفرج

 ." كررها ثالثا  للتأكيد((رجليه بين وما لحييه بين ما ،رجليه بين وما لحييه
 يجبذ وهو الصديق بكر أبي على دخل الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك وحدثني"قال: 
أبو بكر الصديق أفضل األمة بعد نبيها، يعني أفضل المخلوقين بعد األنبياء على  "عمر له فقال لسانه

جذب بمعنى واحد، يجذب لسانه يجبذ وي "دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه"اإلطالق، دخل عمر 
 ."الموارد أوردني هذا إن :بكر أبو فقال !لك هللا غفر" ؟!ااكفف، ما الذي دعاك إلى هذ "مه"فقال له عمر:  بيده

وهو خير هذه األمة بعد نبيها؟ حاشاه، وليس بمعصوم، لكن  ،وهل تظنون أنه ينطق بمحرم عن علم بتحريمه
قوله: إن هذا أوردني الموارد يعني في الكالم بما هو مفضول مثال ، وبما هو خالف األولى، يعني عندنا كالم 

وكالم مستحب، وكالم مباح، وكالم مكروه، وكالم محرم، فالذي يتكلم بالمستحب مع إمكانه أن يتكلم واجب، 
ال تبعة فيه، بالواجب، هذا خالف األولى، يتكلم بمباح مع إمكانه أن يتكلم بمستحب بدال  من القيل والقال الذي 

األولى، فضال  عن أن يتكلم بالمكروه  ، صار يتكلم بما هو خالف-جل وعال-يسبح ويذكر هللا  وال تحريم فيه
 والمحرم.



وسلف هذه األمة يتعاظمون كثير من األمور التي هي ليست بشيء عند غيرهم، ليست بشيء، يعدون بعض 
األمور من العظائم وهي عندنا كأنه ذباب وقع على األنف فطرد، ال شيء، فأبو بكر يقول: إن هذا أوردني 

يره ممن اعتاد أن يقضي أوقاته بالقيل والقال، وال بد أن يخرج عن دائرة المباح إلى الموارد، فكيف بغيره؟ كيف بغ
ال بد أن يكون للشيطان فيه نصيب، ثم بعد ذلك هناك أقوام وفئام من  ، إذا كثر الكالم وطال المجلسالمكروه

عضهم كأنه نصب الناس ال يتورعون عن الكالم المحرم، ومع األسف أنه قد يوجد بين بعض طالب العلم، ب
حكما  بين العباد، إذا جلس في مجلس ليس له هم إال أن فالن قال، وفالن أفتى، وفالن زعم، وفالن ترك، فيأتي 

ن كان له أعمال.  يوم القيامة مفلسا ، وا 
المفلس كما قال في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ال درهم له وال متاع، يعني الحقيقة 

هي حقيقة شرعية هذا مفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هذا هو، يعني من زادت ديونه على موجوداته و 
هذا مفلس، لكن المفلس الحقيقي الخسارة الحقيقية خسارة اآلخرة، والدنيا كلها ال تعدل شيء بالنسبة لآلخرة، 

 ،يقع في عرضه، يقع في ماله، يقع بشتمهثم بعد ذلك يوزعها على من  ،المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال
بسفك دمه، يوزع هذه األعمال التي هي أمثال الجبال تعب عليها، لكنه لم يستطع صيانتها وال حمايتها،  ،بضربه

ويورد المهالك، قد ينطق بالكلمة كما تقدم  ،ال عن غيره بل عن نفسه، ما استطاع، اللسان هو الذي يورد الموارد
ذا كان أبو بكر هذا وضعه يقول: أوردني الموارد فكيف ال يلقي لها باال    تهوي به في النار سبعين خريفا ، وا 

 ؟نعم ؟!بغيره
 طالب:......

 إيه سيسترون عليه هذه عادتهم، يبهم سترا  عليه، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد :باب
 بن خالد دار عند -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا وعبد أنا نتك :قال دينار بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني
 الذي الرجل وغير ،غيري  أحد عمر بن هللا عبد مع وليس ،يناجيه أن يريد رجل فجاء ،بالسوق  التي عقبة
 ،شيئا   استأخرا :دعاه الذي وللرجل لي فقال ،أربعة كنا حتى آخر رجال   عمر بن هللا عبد فدعا ،يناجيه أن يريد
 .((واحد دون  اثنان يتناجى ال)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت يفإن

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالكعن  وحدثني
 .((واحد دون  اثنان يتناجى فال ثالثة كان إذا)) :قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 مناجاة اثنين دون واحد ما جاء في :باب

ثنين دون واحد، أما إذا كان أكثر من ل واحد يناجي الثاني، اما جاء من النهي في المناجاة، يعني المفاعلة ك
فال مانع، وال شك أن مناجاة اثنين دون  هو صدر الترجمة، المصدر به البابواحد كما بينه في الحديث الذي 

د يسول له إبليس، ويوسوس له أنهما يريدان اإلساءة إليه، ومناجاتهما الثالث يحزنه، ويوقع في قلبه شيء، ق
ذا وجدت مثل هذه الوساوس وهذه الخواطر حصلت البغضاء، وحصلت الشحناء،  بعيدة كل البعد عن هذا، وا 



ذا وجدت  وحصلت األحقاد بين المسلمين، وهذه أمور جاء الشرع بحسمها، وال تدخلوا الجنة حتى تحابوا، وا 
 .-جل وعال-اء والبغضاء انتفت هذه الصفة التي التحاب في هللا الشحن

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
 ه شيء، قد يأذن من باب المجاملة، لكن نفسه ال بد أنهو األمر ال يعدوه، لكن يبقى أنه ال بد أن يكون في نفس

 يبقى فيها شيء.
 التي عقبة بن خالد دار عند عمر بن هللا وعبد أنا كنت :قال دينار بن هللا عبد عن مالك حدثني"قال: 

 أحد عمر بن هللا عبد مع وليس" يناجي من؟ يناجي عبد هللا بن عمر "يناجيه أن يريد رجل فجاء ،بالسوق 
ق، قال: تعال يا أخي اجلس بالسو  "آخر رجال   عمر بن هللا عبد فدعا ،يناجيه أن يريد الذي الرجل وغير غيري 

 ع الثالث والرابع الذي أضيف إليهلمناجي والمناجى ما "أربعة كنا حتى  بن عمر رجال  آخر"فدعا عبد هللا مع هذا
ي، وال من أجل إيش؟ أال يسمعا الكالم؛ ألن المناجاة الكالم الخف "شيئا   استأخرا :دعاه الذي وللرجل لي فقال"

 ال)) :يقول - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول سمعت فإني "استأخرا شيئا ، يخفى إال من أجل أال يسمع
ن  "((واحد دون  اثنان يتناجى هذا في الكالم الخفي المخافتة في الكالم، إذا كان الكالم بلغة ال يفهمها الثالث، وا 

 كان مع رفع الصوت هل يدخل في هذا أو ال يدخل؟ 
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب: العلة موجودة.

ودخل مع  ،فدخل عامل المسجد من غير العربالمسجد  جاء واحد جالس فيالعلة موجودة، يعني لو دخل، 
 واحد ثاني ويتكلمون وأنت جالس، نقول: ال يجوز تتكلمون حتى يحضر رابع؟

 ثم تكلم اثنين منهم باإلنجليزية؟ طالب: يا شيخ لو كانوا ثالثة في مجلس ويتكلمون مع بع 
لها مدخل في مثل هذا،  علة واضحة؛ ألن القرائن..، الألنهم يعرفون، هذا ما فيه إشكال، القرينة تدل على أنهم

ال بد من إحضار رابع؛ ألن  :قد يكون االثنان ما لهم عالقة بالثالث ذا، يتحدثون في موضوع ال يعنيه، هل نقول
ها، و ثم انفردوا بكالم بحيث ال يفهموا، بلغة ال يفهم ،العلة موجودة؟ أو إذا دلت القرينة على أنهم مجموعة ثالثة

ن على قدام ئيلوفون مرتكو فال شك أن القرائن لها أثرها في مثل هذا، يعني لو أن اثنين يس ؟منهم وبينهموهو 
هناك يسولفون ودخل واحد، دخل ونحر البرادة يشرب، ثالث ما يسمع كالمهم، نقول: ال بد تجيب رابع معك؟ ما 

د بالثاني، صاروا يتناجون، والثالث ال شك أنه ثم انفرد واح ،له عالقة هذا، الكالم فيما إذا كانوا مجموعة ثالثة
 يحزنه، أما إذا كان ال ارتباط له بهم أو بهما فهذا األمر ال يدخل في مثل هذا.

 دون رابع أو خامس، نفس الكالم، نفس العلة، العلة موجودة. كانت المناجاة بين ثالثة وأربعة أيضا  لو
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -ضي هللا عنهمار - عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني"

 ؟وهو بمعنى ما تقدم، نعم (("واحد دون  اثنان يتناجى فال ثالثة كان إذا)) :قال



 طالب:......
ذا كانت مستقلة بالحكمإذا كانت م ،العلماء يقررون أن الحكم يدور مع علته وجودا  وعدما   ، أما إذا نصوصة، وا 

ه، جاء علة فال يدور معها الحكم، لكن يبقى أن العلة كالمنصوصة هنا؛ ألنه يحزنكان الحكم ألكثر من 
، لكن إذا دلت القرائن على أنه غير مقصود في الكالم أصال ، أو طارئ عليهما، اثنين التنصيص على أنه يحزنه

هل هو المكلف  ؟يتناجون وواحد دخل وجلس بزاوية من المسجد، نقول: ال يتكلمون، يسكتون إلى أن يجيب رابع
 ؟نعم ،تدل على عدم إرادتهأو هم؟ ال، القرائن أن يأتي 

 طالب:......
 ؟يعني صنيع ابن عمر

 طالب:...... 
للخروج من النص، يعني اإلتيان برابع للخروج من  ع العلة، يعني ابن عمر جاء بواحديعني هذه حيلة الرتفا

 النص.
 طالب:......

 ازه.التورق أمة اإلسالم كلهم على جو 
 طالب:......

أنت لو، ال، ال ما هو بحيلة وال شيء يا رجال، ال أنت لو قلت مثل صنيع ابن عمر في ترك المجلس، مجلس 
خطوات ابن عمر من أجل أن يبطل خيار المجلس، وهو الذي جاء  يار؛ لينهي خيار المجلس كان يخطوالخ

 النص بعدم جوازه.
 طالب:......

لدفع عنه هذا الرابع الذي  ؛رابع، بحيث لو تناجى هذان االثنان إليذاء هذا الثالث ال، ال العلة ارتفعت ويوجد
 فالعلة ارتفعت، نعم. ،معه

 أحسن هللا إليك. 
 والكذب الصدق في جاء ما :باب

 يا امرأتي أكذب :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال رجال   أن سليم بن صفوان عن مالكعن  حدثني
 أعدها هللا رسول يا الرجل فقال ((الكذب في خير ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟هللا رسول
 .((عليك جناح ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،لها وأقول

 الصدق فإن ،بالصدق عليكم :يقول كان -رضي هللا عنه- مسعود بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك وحدثني
ياكم ،الجنة إلى يهدي لبروا ،البر إلى يهدي  إلى يهدي والفجور ،الفجور إلى يهدي الكذب فإن ،والكذب وا 
 .وفجر وكذب وبر صدق :يقال أنه ترى  أال ،النار

 ،الحديث صدق :لقمان فقال ،الفضل يريدون  ؟نرى  ما بك بلغ ما :للقمان قيل أنه بلغه أنه مالكعن  وحدثني
 .يعنيني ال ما وترك ،األمانة وأداء



 في وتنكت يكذب العبد يزال ال :يقول كان -رضي هللا عنه- مسعود بن هللا عبد أن بلغه أنه مالكعن  ثنيوحد
 .الكاذبين من هللا عند فيكتب ،كله قلبه يسود حتى سوداء نكتة قلبه

 المؤمن أيكون  :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قيل: قال أنه سليم بن صفوان عن مالكعن  وحدثني
 :فقال ؟كذابا   المؤمن أيكون  :له فقيل ((نعم)) :فقال ؟بخيال   المؤمن أيكون  :له فقيل ((نعم)) :قال ؟جبانا  
 .((ال))

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 والكذب الصدق في جاء ما :باب

وهو كذب، الصدق هو الكالم المطابق للواقع، والكذب المخالف للواقع، هذا األصل فيه، وقد يكون مطابقا  للواقع 
ن طابق كالمه الواقع؛  ،حقيقة شرعية، يعني كما جاء في تكذيب العراف والكاهن، وتكذيب القاذف، هو كاذب وا 

ن صدق فيما يقول لكنه كاذب حقيقة شرعية؛ ألن بعض الناس  لعدم استكمال النصاب، والكاهن والعراف وا 
 :تقول نقول: ال بد أن تدفع التصديق، أناقع، يقول: ال يمكن أن أدفع التصديق عن نفسي وهو كالمه مطابق للو 

ما كذب، وال واسطة أنت  كذبت ولو طابق الواقع، وهذه حقيقة شرعية، أما األصل في الكالم أنه إما صدق وا 
بينهما عند أهل السنة، ويرى المعتزلة أن هناك واسطة كالم ليس بصدق وال كذب، والصدق والكذب يعني 

لواقع بغض النظر عن القصد، فيكون كذابا  لو أخطأ، لكن الفرق بينهما أن هذا يالم مخالفة الواقع أو مطابقة ا
 عليه، ويؤاخذ به إذا كان عن قصد، وذاك ال يؤاخذ به إذا كان عن غير قصد.

يعني  "امرأتي أكذب :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال رجال   أن سليم بن صفوان عن مالك حدثني"قال: 
مائة قال: بخمسمائة، أعدها وال أفي، إذا اشتريت لها شيئا  أزيد في قيمته، اشترى هذا القماش بأكذب عليها، 
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" ؟هللا رسول يا يعني أكذب عليها "قال: أكذب امرأتي" وقس على هذا

لما سئل عن  ))أكره العقوق((قال: كره الكلمة، األصل في الكذب أنه ال خير فيه، كما  (("الكذب في خير ال))
 ((الكذب في خير ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" لمة مكروهة، مادتها مكروهةالعقيقة، نفس الك

ألن  (("عليك جناح ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟لها وأقول أعدها هللا رسول يا :الرجل فقال
مطالب، وال تتخلص منها إال بمثل هذا أحيانا ، يعني في ظرف لو تقول لها: ال، ما النساء جبلن على كثرة ال

عندي استعداد مشكلة، تقوم مشكلة ال تسكن، والمشاكل ال تعد وال تحصى بين الزوجين، فينتهي من هذا الظرف 
هذا الظرف ال يمكن  وتنحل فيما بعد، يعني تهدأ فيما بعد، وتراجع نفسها، واآلن في ،الذي يعيش فيه بمثل هذا

مناقشتها، في ظرف ثاني يمكن مناقشتها، فالمرأة لو لم يسلك معها هذا المسلك ما يمكن تعيش مع زوجها عيشة 
 تضمن االستمرار.

 طالب:......
 ..يعني ما هي. زيادة فاحشة، على أنها تعرف هيبس عاد ال يزيد 
راهم من اإلمارات، وهو من أهل هذه البالد، فجاء شخص اشترى قماش لزوجته المتر بعشرة د يعني من الطرائف

وفصل ولبس في مناسبة في  ،به فقالت زوجته: بكم هذا؟ قال: المتر بمائة درهم، وال يوجد عندنا، ودته الخياط
جاءت بوصايا و وكل من رآه ما شاء هللا إيش هذا القماش؟ قالت: هذا من اإلمارات، المتر بمائة درهم،  ،زواج



وما يمكن إذا كذب على زوجته ما يمكن يكذب على الناس، فقال لها:  ،نسوة، فلما رأى الدراهم كثيرةكثيرة من ال
عت عليه بكالم شنيع وقبيح، د تر بعشرة دراهم، فدعت عليه، قالتالم أعجبك وأعجب النساء -الحمد هلل-دام  ما

 ،هم، قال: رجعي الدراهم على أهلهوهو معجب للناس كل ،إنك خجلتها بين الناس، تلبس الشيء الرديء وقالت:
ما يمكن نشتري هذا، فصار بدال  من أن يكون أطيب شيء صار أردأ شيء، تبعا  لقيمته، فمثل هذه األمور ال 
شك أنها تمشي األمور، لكن إذا أريد حقيقة األمر ال بد من المصارحة، يعني إذا دخل طرف ثالث ال يجوز 

 ألمر.الكذب عليه، هذا ال بد أن ينكشف ا
وقد يكلف األب يحتاج  ،هل يدخل في حكم المرأة الولد مثال ؟ الولد يحتاج إلى شيء "))ال جناح عليك((فقال: "

إلى شيء نظيره مع زمالئه وقيمته غالية، فيحضر بثمن مناسب لحاله ويقول: اشترينا لك بكذا، بعضهم يسلك 
، قال: بمائة أو مائتين، يعني قرش، قال: بمائة ريالا كان بخمسة ريال، وعشرة التورية، يصرف الريال، يعني إذ

ال سيما إذا كان فيها  ،إذا كان بخمسة، أو بمائتين يوري في مثل هذا ليسلم فاألمر في التورية أمرها واسع
تخلص من غير حق، يعني ما هو مطالب أن يشتري له بمائة، وهللا ظروفه ال تحمل المائة مثال ، فيشتري له 

بمائة، بعضهم يسلك مثل هذا، وهو مخرج حسن أحسن من الكذب الصريح، وليس الولد مثل رخيص ويقول: 
 المرأة.

 طالب:......
 مقام إبراهيم، ذكرنا هذا في درس.

 طالب:......
 قلنا: هذا لمقام إبراهيم، يعني عد كذب وليس بكذب.

 طالب:......
ألف، أو مائة ألف ريال يمني أو تركي، أو  :قولإال فيه، مائة قرش صحيح، صحيح هو بألف ليرة مثال ، خليه ي

 .الا.. شيء من العمالت
 طالب:......

 ؟وهأيش 
 طالب:......
 جاء من طريق داللة على جواز الكذب على المرأة، ما في إشكال. ))ال خير((

راء، إغ "بالصدق عليكم :يقول كان -رضي هللا عنه- مسعود بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
 ، وهو في الحقيقة مرفوعهنا وقفه على ابن مسعود ،هذا الحديث مرفوع "البر إلى يهدي هفإن "عليكم بالصدق

ياكم ،الجنة إلى يهدي والبر" البر الجامع ألبواب الخير كلها "فإن الصديق يهدي إلى البر" تحذير  "والكذب وا 
 أنه ترى  أال ،النار إلى يهدي والفجور" الشرورالذي يجمع أبواب  "الفجور إلى يهدي الكذب فإن" من الكذب

والشيء يعطف على  "وفجر وكذب" يعني يعطف الشيء على نظيره، البر عطف على الصدق "وبر صدق :يقال
نها، نظيره، فالفجور يعطف على الكذب، وال شك أن األمور قد تكون مقدماتها خفيفة، ثم يعاقب بما هو أشد م

َكاُنوْا َيْعَتُدوَن{} مفيقع فيه، ثم يعاقب باألعظ  عوقبوا بأي شيء؟ نعم؟ [( سورة البقرة04)] َذِلَك ِبَما َعَصوْا وَّ



 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
 ال، آية البقرة؟
 طالب:......

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَبنُؤْوْا{ نعم ( 04)] {ْا َيْكُفُروَن ِبنَياِت َّللاَِّ َكاُنو  }َذِلَك ِبَأنَُّهمْ نعم،  [( سورة البقرة04)] }َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِِ
َكاُنوْا{والمقدمة األخيرة، المقدمة األولى صارت اآلخر، يعني  [سورة البقرة  .[( سورة البقرة04)] }ِبَما َعَصوْا وَّ

 طالب:......
 ال، ال أنا أبي آية البقرة.

 طالب:......
سببه أنهم كانوا قبل ذلك عصوا وكانوا يعتدون، عوقبوا المقصود أن كل ذنب رتب على ما قبله، فكونهم كفروا 

 إلى آخره. ...غضب هللا عليهم ، فكانت النتيجة النهاية أنهمبما هو أعظم الذي هو الكفر
ثم بعد ذلك يعاقب بما هو أعظم منه، ثم يعاقب بأن يخرج من الدين  ،المقصود أن الذنب قد يكون صغير

  .بالكلية
ثم بعد ذلك يكون  ،اآلن كذب، تجد اإلنسان يتساهل بالكذبة والكذبتين إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور""

 الكذب خلق له كما سيأتي.
 الحديث صدق :لقمان فقال" الفضل يريدون  "نرى  ما بك بلغ ما :للقمان قيل أنه بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
ذا اؤتمن خان(( فقوالكذب من عالمات الن "األمانة وأداء ))من حسن  "يعنيني ال ما وترك" ))إذا حدث كذب، وا 

 .إسالم المرء تركه ما ال يعنيه((
 نكتة قلبه في وتنكت يكذب العبد يزال ال :يقول كان مسعود بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك وحدثني"قال: 
البدع على القلوب، فإذا أحبها  وتعرض ،يعني كما تعرض المعاصي على القلوب "كله قلبه يسود حتى سوداء
، وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، -نسأل هللا السالمة والعافية-سود قلبه، ، وتتابعت عليه أوأشربها

 .الكاذبين من هللا عند فيكتب تجتمع هذه األمور حتى يسود،
 المؤمن أيكون  :-عليه وسلم صلى هللا- هللا لرسول قيل: قال أنه سليم بن صفوان عن مالك وحدثني"قال: 
 ألنه جبل على حب البقاء، والشجاعة ال شك أنها موردة، قد يقتل بسببها. "((نعم)) :قال ؟جبانا  
 أيكون  :له فقيل ((نعم)) :فقال" ألنه جبل على حب المال ؟"بخيال   المؤمن أيكون  :له فقيل ))نعم(("قال: 
يا، جبل يجبل على الكذب، جبل على حب البقاء، جبل على حب الدنلماذا؟ ألنه لم  "((ال)) :فقال ؟كذابا   المؤمن

 .))يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان حب الدنيا وطول األمل(( على حب المال
ثم بعد ذلك يكون له سجية، فال يزال يكذب حتى يكتب عند هللا كذابا ، لكن على  ،الرجل يكذب ويتحرى الكذب

، إنما اعتاد هذا األمر، صار عنده الصدق والكذب قد يكذب ال لمصلحة ق، وبعض الناساإلنسان أن يلزم الصد
 نسأل هللا العافية. ،سواء، ثم ترجح عنده الكذب فصار هو ديدنه



 طالب:......
 يعني اللي سبق؟

 طالب:......
 .-إن شاء هللا- هذا معروف ما في إشكال ،إيه معروف
 طالب:......

 فعل...، ال، ال ما ينفعبها، يعني يكذب عليها أنه فعل وترك وشجاع و  يعني يكذب على امرأته فيما ال يتعلق
 كغيرها.فهي هذا، يكذب عليها فيما يتعلق بها، أما ما ال يتعلق بها 

 طالب:......
هذا أمره سهل إذا كان يتعلق بها، لكن لو وصف نفسه بأوصاف أو بأفعال أو كذا ليست صحيحة مثل غيرها، 

لكن قد  يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن(( ))اللكن مثل هذا يعني 
، ...تدعوه شهوته وغريزته إلى شيء من ذلك ثم يثوب ويعود ويتوب أو ال يتوب فيعاقب به، هذا ال يخرجه من

 ؟نعم
 طالب:......

ا، فيقول: أنت مثال  ال تعرفين الطبخ ، يعني يحرجها في أمور ال تستطيعهفق ما يجوز أن يكذب عليها بهفيما يوا
، يعني تتخلص منه مثلما ...أو فعلت هكذا عند أهلي، أو ،مثال ، ثم تقول: ال، أنا أطبخ كذا، أو طبخت كذا

 .يتخلص منها، يعني إذا عرفنا السبب والعلة التي يدور عليها الحكم تعدت، نعم
 أحسن هللا إليك. 

 لوجهينا وذي المال إضاعة في جاء ما :باب
صلى - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالكعن  حدثني

 ،شيئا   به تشركوا وال تعبدوه أن لكم يرضى ،ثالثا   لكم ويسخ  ،ثالثا   لكم يرضى هللا إن)) :قال -هللا عليه وسلم
 .((أمركم هللا واله من تناصحوا وأن ،جميعا   هللا بحبل تعتصموا وأن

ال ت ناصحوا؟  تَناصحوا وا 
 طالب: إيه فتحها يا شيخ.

 لكن معناها؟ ،إيه عندنا فتحها
 طالب: إيه ُتناصحوا.

ضاعة ،وقال قيل لكم ويسخ  ،أمركم هللا واله من تناصحوا وأن))  ((.السؤال وكثرة ،المال وا 
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالكعن  وحدثني
 .((بوجه وهؤالء بوجه هؤالء يأتي الذي الوجهين ذو الناس شر من)) :قال -وسلم

 : -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 الوجهين وذي المال إضاعة في جاء ما :باب

 .[( سورة النااور55)] الَِّذي آَتاُكْم{ }َوآُتوُهم مِِن مَّاِل َّللاَِّ  هو مال هللا، وصاحبه مؤتمن عليه وذو الوجهين، المال



 هريرة أبي عنأبي صالح السمان ذكوان  أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك حدثني": -رحمه هللا-قال 
ذكرنا مرارا  أن ذكر  (("ثالثا   لكم ويسخ  ،ثالثا   لكم يرضى هللا إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن

إلى آخره من دون  ...تعتصموا وأن ،شيئا   به تشركوا وال ،تعبدوهن هللا يرضى لكم أن : إو قاليعني ل ،العدد يفيد
ثالثا ، فحفظها اإلنسان وأراد استذكارها قد ينسى منها شيء، لكن إذا كانت ثالث وثالث حسب بأصابعه واحد 

 اثنين ثالثة، واحد اثنين ثالثة، إذا نسي شيء ال بد أن يراجع.
وهذا مع كونه  ((شيئا   به تشركوا وال تعبدوه أن لكم يرضى يرضى لكم ثالثا ، ويسخ  لكم ثالثا ، ))إن هللاقال: 

تفرقوا، بحبل هللا  وال :يعني ((جميعا   هللا بحبل))وأن تعتصموا  و فرض، بل ال يصح اإلسالم إال بهمرضي ه
))الدين لحقوق ما تقدم تجب طاعته وولي األمر له من ا ((أمركم هللا واله من تناصحوا وأن)) بكتابه بدينه
فهو أولى الناس  وعامتهم(( ،وألئمة المسلمين ،ولرسوله ،ولكتابه ،))هلللمن يا رسول هللا؟ قال:  :قلنا النصيحة((

أو أن هناك تعارض  ،بالمناصحة، وهذا ال يعني كونه يناصح أو كونه ينبه ال يعني هذا نزع اليد من الطاعة
على  -صلى هللا عليه وسلم-مع بينهما في حديث عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول هللا بينهما، ولذا جاء الج

 الحق، ال نخاف في هللا لومة الئم"على أن نقوم أو نقول ب، والمنشط والمكره، السمع والطاعة في العسر واليسر
اإلنكار أمره مقرر عند وشأن  ،؛ ألن شأن النصيحةالمصلحة، وال يترتب عليه مفسدة لكن باألسلوب الذي يحقق

 أال يغير بمنكر أعظم منه. ،أهل العلم
ذا لم يناصح ولم يبين له كيف تستقيم األمور  ((أمركم هللا واله من تناصحوا وأن))قال:  المناصحة ال بد منها، وا 

ن يثنى أنه من الغش لولي األمر أ ،إذا كان الديدن غشه بالثناء الكاذب، هذا أهل العلم يؤكدون على مثل هذا
ويغطى عنه الجانب اآلخر، بل العكس نصيحته هي التي  ؟وما أدري ويش ،عليه ثناء  كاذبا  أنت فعلت وتركت

 ،وألئمة المسلمين ،ولرسوله ،ولكتابه ،هلل ،وتنقذ غيره، فالنصح ال بد منه ،-جل وعال-تنقذه من عذاب هللا 
لكن بالشرط الذي  ))الدين النصيحة((ري قال: في األسلوب الحص -عليه الصالة والسالم-وعامتهم، والنبي 

ال يترتب على ذلك مفسدة أعظم، إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم ما حققت النصيحة وال  ،اتفق عليه أهل العلم
 حققت األمر والنهي الفائدة المرجوة منه.

لمرء إثما  أو كذبا  أن يحدث يعني كثرة الكالم، قيل كذا، وقال فالن كذا، وكفى با ((وقال قيل لكم ويسخ ))قال: 
وتتسع له مجالس الناس، إذا جلس وهللا  ،وينفق ،بكل ما سمع، تجد اإلنسان يفرح بأي خبر من أجل أن يروج به

وعنده أخبار، وعنده علوم، وتجد فالن يلزم عليه، وأنت من المبطئين  ،يسولف ما شاء هللا -ما شاء هللا-فالن 
ه من مجلس لمجلس من أجل إيش؟ أنه قيل وقال، كأنه إذاعة، ما يسكت أبد، وتجدما سيرت،  ما شفناك، وأنت

وهو مرغوب من أجل  ،ولو يقول: ال إله إال هللا من دون أن يتعرض لهم بشيء استثقلوه، إذا كان هذه عادته
 هذا، فكيف إذا أنكر عليهم شيئا  يكرهونه، والحق ثقيل على النفوس، يمكن ما يدعى مرة ثانية.

بجالله على ما يليق  -جل وعال-وفي هذا الحديث صفتي الرضاء والسخط هلل  خ  لكم قيل وقال(())ويس
ضاعة))هذا في المباح، فكيف بالحرام؟  ))يسخط لكم قيل وقال(( وعظمته أنت مؤتمن على هذا  ((المال وا 

ضاعة لك أن تضيعه، وال تؤتيه السفهاء المال، ليس لك، بل هو مال هللا، ال يجوز  ((السؤال وكثرة المال، ))وا 
سؤال تعنيت، سؤال إحراج،  ،كثرة السؤال فيما ال يعني، في أمور الدين، في أمور الدنيا، سؤال عن أمور غيبية



ال السؤال الذي وراءه الفائدة جاء األمر به  ،سؤال عن أمر ال يمكن أن يقع يدخل في هذا ْكِر وا  }َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِِ
 .[( سورة النحل15)] ْعَلُموَن{ِإن ُكنُتْم اَل تَ 

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك وحدثني"قال: 
وجه آخر يختلف تماما  يقابل  هين أنه له وجه يقابل به فئة، ولهمعنى ذو الوج (("الوجهين ذو الناس شر من))

 به فئة أخرى.
ذا جلس مع  (("بوجه وهؤالء بوجه هؤالء يأتي الذي))"قال:  تجده إذا جلس مع األخيار من خير الناس، وا 

ذا جلس مع الناس العاديين صار مثلهم، كل هذا ليمشي مع جميع الناس، ومع جميع  األشرار من شر الناس، وا 
 الطبقات.

وغضب من غضب، تجد  ،المسلم عليه أن يكون مستقيما  على الصراط المستقيم ظاهرا  وباطنا ، رضي من رضي
توسع أكثر من العامة، وهو في األصل طالب علم، بحيث  كان في مجالس يعني فيها توسعبعض الناس إذا 

ذا جلس مع األشرار  يتسع له مجالسهم، إذا جلس مع العباد والزهاد تجده مطأطئ الرأس كأنه أزهد الناس، وا 
وهؤالء بوجه، لكن لو  و الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجهبار، وجاذبهم الحديث، وتوسع معهم هذا ذبادرهم باألخ

ذا جلس مع األشرار مثلما يجلس مع األخيار  جلس مع األخيار مثل مجلسه السابق مع األشرار طردوه، وا 
استثقلوه، وال دعوه، ويمكن يتضايقون، ويمكن يلمحون، وأحيانا  يصرحون أن مجالسهم ال تتسع له، فيحتاج إلى 

ويمشي مع هؤالء على شان إيش؟ تنفق سوقه، هذا هو ذو الوجهين نسأل هللا  ،ويداهن هؤالء ،ءأن يداهن هؤال
 ؟العافية، نعم
 طالب:......

هذا في المداراة ال في المداهنة، فرق بين المداراة وبين المداهنة، المداراة ما تتنازل فيها شيء أبدا ، المداهنة ال بد 
وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن{ محظور، أو فعل أن تتنازل إما بترك واجب أما بالنسبة للمداراة هذه ما  [( سورة القلم7)] }َودُّ

عليه -فيها إشكال، هذه عالج، الداعي لها التأليف، كما يعطى من الزكاة ينال له الكالم، ومع ذلك قال النبي 
 .))إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره(( :-الصالة والسالم

 ...طالب:...
لكن الترجمة من  ؟ويش دخل الحديث الثاني ؟ما العالقة :باب ما جاء في إضاعة المال وسكت، قلنا :لو قال

 ؟شقين، شق له هذا وشق له هذا، ما في إشكال، نعم
 طالب:......

 ألن مثل هذا في الغالب أوال : يدرس وضع ولي األمر إذا كان ممن يتقبل الحق ممن جاء به، واألصل السر ال؛
هذا مفروغ منه، يعني وقع من أبي سعيد، ووقع من بعض الصحابة  ،وهو أقرب إلى اإلخالص ،هو األصل

يعني علنا ؛ ألن القلوب تتقبل مثل هذا، اآلن لو تبي تنصح أعلم الناس عالم زاهد عابد تبي تنصحه ما قبل، 
دد تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، القلوب تغيرت، والمسألة مسألة تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، المسلم بصيعني 

 ؟!فإذا كانت المصلحة تتحقق بمثل هذا فما الداعي إلى غيره
 طالب:......



 وين؟
 طالب:......

القلوب تتقبل، عمر ينكر عليه على المنبر، أبو بكر ينكر عليه، القلوب تتقبل ليش؟ ألن الحق هو رائد الجميع، 
ما تتحمل مثل هذه األمور، وبعض الناس  اآلن القلوب تغيرتالناس مشكلة  ، وأزهداآلن لو تشوف أعلم الناس

، مر عليكم في المصطلح ال تسدي إليش؟ ...ما يقبل ولو كان من أهل العلم النصيحة ولو سرا ، ولذلك جاء في
، يستفيد منك علما  ويتخذك عدوا ، هو بيغير هذه ا أو مغرور ال تسدي له نصيحةلمتكبر أو شيء من هذ

 أحد نصيحة، النصح لكل مسلم لكن هو بيتخذك عدو، مع أن المفترض أنك تسدي لكل ،فيد منهاالنصيحة فيست
 ؟كما في حديث جرير بن عبد هللا، نعم "والنصح لكل مسلم ...بايعنا رسول هللا"

 طالب:......
شات وكذا المناق وتكثر ،هو ينظر إلى الظرف المناسب، قد ال يحتمل الشيخ وال سؤال بعد الدرس، يطول الدرس

لكن إذا كان مثال  انتهى الدرس وبقي وقت يستغل هذا الوقت بأسئلة، إذا كان نفسية الشيخ خالص انتهى، 
 -ما شاء هللا-إلى دورة، أحيانا  يحتاج إلى الدورة، وتجد بعض اإلخوان  ،وال يحتاج إلى بيته مثال   ،منشرحة

بعض المحدثين قالوا: كان فالن أحسن  ...،وهو منفالن زالوا ب يمشي معه إلى الباب ويمسكه ويلح، لكن ما
الناس خلقا ، فما زالوا به حتى صار أسوأ الناس خلقا ، ومر بنا في آداب طالب الحديث أال يضجر الشيخ، يعني 
يرفق به؛ ألنه إنسان عادي مثل الناس، يعني تركيبته مثل الناس العاديين، لكن أيضا  بالمقابل عليه أن يبذل، 

 يجيب، فكل مخاطب بما يليق به. وعليه أن
 أحسن هللا إليك.

 الخاصة بعمل العامة عذاب في جاء ما :باب
 وفينا أنهلك هللا رسول يا :قالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم أن بلغه أنه مالكعن  حدثني

 .((الخبث كثر إذا نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الصالحون 
تبارك - هللا إن :يقال كان: "يقول العزيز عبد بن عمر سمع أنه حكيم أبي بن لإسماعي عن مالكعن  يوحدثن
 ".كلهم العقوبة استحقوا جهارا   المنكر عمل إذا ولكن ،الخاصة بذنب العامة يعذب ال -وتعالى

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 الخاصة بعمل العامة عذاب في جاء ما :باب

اس ولو لم يفعلوا المعاصي، يعني إنما فعله بعضهم وسكت الباقون، أو أنكر بعضهم وسكت بعضهم عموم الن
على ما جاء في آية األعراف؛ ألن من الناس من يفعل المعاصي، ومنهم من ينكر، ومنهم من يسكت، الذين 

وءِ أنكروا  ( سورة 409)] َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموْا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس{}والذين فعلوا المعاصي  {}َأنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ
ال أخذوا افهل نجو كت عنهم، فماذا عن الذين سكتوا؟ ابن عباس يقول: سكتوا فس   [األعراف  نعم؟ ؟وا 

 طالب: أخذوا؟



ظهر من وهي األمر والنهي، هذا الذي ي ،ألنهم تركوا فريضة من فرائض اإلسالم ؛أخذوا، لماذا؟ ألنهم عصاة
ومن النصوص األخرى، لكن مقتضى بعضهم أنا أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فقط،  ،القواعد العامة

 التنصيص عليهم يدل على أن من عاداهم سلم.
 على كل حال الساكت مع إمكانه أن ينكر بيده أو بلسانه لن ينجو؛ ألن بني إسرائيل إنما لعنوا بتركهم اإلنكار،

فاستحقوا اللعن، ومسخوا قردة وخنازير؛ ألنهم فعلوا المنكر  [( سورة المائدة97)] َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُلوُه{}َكاُنوْا اَل َيتَ 
 ولم ينكر بعضهم على بعض، والذين أنكروا نجوا. ،علنا  

 فيناو  أنهلك هللا رسول يا :قالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج سلمة أم أن بلغه أنه مالك حدثني"قال: 
الحديث في البخاري من حديث  (("الخبث كثر إذا نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الصالحون 

زينب بنت جحش، وهذا أنزل حديث في صحيح البخاري، يعني تساعي الحديث، وما عنده تساعي إال هذا 
إلى  ...((ومأجوج يأجوج ردم من حفت ،اقترب قد شر من للعرب ويل))الحديث، والحديث فيه طول عند البخاري: 

 . ((الخبث كثر إذا نعم)) :قال ؟الصالحون  وفينا أنهلكأن قالت: 
وكثرة طالب العلم، وطلب العلم على الجادة،  ،من إقبال الناس على االلتزام -وهلل الحمد-يعني رأينا ما يسر 

في صفوف جميع الفئات من الكبار العناية بالكتاب والسنة، وكثرة أهل االستقامة والخير والفضل، يعني 
والصغار رجال ونساء، هذا شيء ال شك أنه يسر، هذا شيء يشرح النفس، لكن إذا نظرنا في المقابل أسواق 
المسلمين تعج بالمنكرات، فكثر الخبث، فيخشى من مثل هذا نعم إذا كثر الخبث، ولو كثر الصالحون، إال إذا 

 أمر وينهى ممن يحصل به سقوط فرض الكفاية.وجد من يرفع التبعة عن البقية ممن ي
- هللا إن :يقال كان: "يقول العزيز عبد بن عمر سمع أنه حكيم أبي بن عيلاإسم عن مالك وحدثني"قال: 

جل -يعني إذا كانت الخاصة في بيوتهم يفعلون المنكرات هللا  "الخاصة بذنب العامة يعذب ال -تبارك وتعالى
؛ ألنهم مذنبون كلهم، هذا كلهم العقوبة استحقوا جهارا   المنكر ملع   إذا لكن هم،بسبب ال يعذب العامة -وعال

 العذاب، نعم. مذنب بمباشرة المنكر، وذاك مذنب بترك اإلنكار، فيستحقون حينئذ  
 أحسن هللا إليك. 

 التقى في جاء ما :باب
 سمعت :قال - عنهرضي هللا- مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالكعن  حدثني
 :الحائ  جوف في وهو جدار وبينه وبيني يقول وهو فسمعته حائطا   دخل حتى معه وخرجت الخطاب بن عمر
 .ليعذبنك أو هللا لتتقين وهللا ،بخ بخ المؤمنين أمير الخطاب بن عمر
 .القولب يعجبون  وما الناس أدركت :يقول كان محمد بن القاسم أن وبلغني: -رحمه هللا- مالك قال
 .قوله إلى ينظر وال ،عمله إلى ينظر إنما العمل بذلك يريد :مالك قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 التقى في جاء ما :باب

 لألولين واآلخرين، وجاء األمر بها في نصوص كثيرة. -جل وعال-التقى التلبس بالتقوى، التقوى هي وصية هللا 



 الخطاب بن عمر سمعت :قال مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك حدثني"قال: 
 "جدار وبينه وبيني يقول وهو فسمعته ،حائطا   دخل حتى" يعني والحال أني قد خرجت معه "معه وخرجت

استحسان أنه  "بخ بخ" يخاطب نفسه "المؤمنين أمير الخطاب بن عمر" الحائط جوف في وهويخاطب نفسه، 
 وهللا" د ذلك؟ يعني في أمور الدنيا ماشي، مستحسن أمير المؤمنين، لكن العاقبة:أمير المؤمنين، لكن ما بع

ال أسفل سافلين من طبقات الناس، إن لم تتق ليعذبنك هللا،  "ليعذبنك أو هللا لتتقين سواء  كنت أمير المؤمنين وا 
وفعل  ،المحظوراتوهللا لتتقين هللا، ولو كنت عمر بن الخطاب، أو ليعذبنك، يعني التقوى تحصل بترك 

وال يفعل المأمورات هذا ال شك أنه معرض نفسه لعقوبة هللا، ولو  ،المأمورات، يعني الذي ال يترك المحظورات
 كان من كان، وال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى.

سبعة، القاسم بن محمد من فقهاء التابعين ال "الناس أدركت :يقول كان محمد بن القاسم أن وبلغني: مالك قال"
 ويريد بالناس الصحابة الذين أدركهم.

، يعني تكلم ما تتكلم ال فرق، لكن العبرة بالعمل؛ ألن كثير من الناس يتكلم، بالقول يعجبون  وما الناس أدركت
فإذا سمعت كالمه أعجبت به، لكن إذا عرضته إلى عمله وجدت فرق كبير، أدركت الناس وما يعجبون بالقول، 

 ه رصيد من الواقع ال قيمة له.القول إذا لم يكن ل
فإن كان القول مطابق  "قوله إلى ينظر وال عمله إلى ينظر إنما" العبرة بالعمل "العمل بذلك يريد :مالك قال"

ال فالمعول على العمل، وهللا  إنما ينظر إلى القلوب واألعمال، ال ينظر إلى  -جل وعال-للعمل فبها ونعمت، وا 
ن عند هللا هذه كلها ال تعدل شيئا ، ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فال يز  المظاهرلصور واألبدان واألجسام و ا

 ، نعم.جناح بعوضة
 أحسن هللا إليك. 

 الرعد سمعت إذا القول :باب
 الذي سبحان :وقال الحديث ترك الرعد سمع إذا كان أنه الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالكعن  حدثني
 .شديد األر  ألهل لوعيد هذا إن :يقول ثم ،خيفته من مالئكةوال ،بحمده الرعد يسبح
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 الرعد سمع إذا القول :باب

ثابت، إنما يذكر عن عبد هللا بن الزبير، وهنا في الباب  سمع الرعد؟ ليس فيه حديث مرفوع يعني ماذا يقول إذا
 عامر. هعن ابن
 الذي سبحان :وقال ،الحديث ترك الرعد سمع إذا كان أنه الزبير بن هللا عبد بن عامر عن مالك حدثني"قال: 
هذا مأثور عن ابن الزبير نفسه عبد هللا بن الزبير، وهنا عن عامر  "خيفته من والمالئكة ،بحمده الرعد يسبح
يصاحبه الرعد ال شك أنه مخيف، يخوف هللا به عباده، وقد  "شديد األر  ألهل لوعيد هذا إن" :يقول ثم ابنه،

يوجل إذا سمع هذا الرعد إال  ، فعلى اإلنسان أنفال شك أنه مثار للخوف ،ما يصاحبه مما يحصل به الضرر
 ؟إذا تبعه المطر فإنه يسر عن اإلنسان، نعم

 طالب:...... 



وهو وارد في القرآن، نعم  ،بالنسبة للموقوف على الصحابي قد يكون استنباط، يعني أن هذا الكالم مناسب
هاد، يقولون: من باب اط منه مناسب للظرف، وال يلزم أن يكون مرفوعا ، ليس هذا مما ال يدخل االجتاستنب

 االستنباط، نعم؟
 طالب:......
 كلها مخيفة.
 طالب:......

 ؟نعم ،ما أعرف، كل شيء يخصه من هذه األدعية إال ما جاء في مثل هذا
 طالب: دعاء رؤية الهالل؟

ذكار، وذكره شيخ اإلسالم في الكلم الطيب، وذكره النووي وغيره، لكن فيه كالم، هذا مذكور يعني في كتب األ
 بعضهم يثبته لطرقه، نعم.

 أحسن هللا إليك. 
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي تركة في جاء ما :باب

صلى هللا - النبي أزواج أن المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالكعن  حدثني
 بكر أبي إلى عفان بن عثمان يبعثن أن أردن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول توفي حين -وسلم عليه

 هللا رسول قال قد أليس :عائشة لهن فقالت ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من ميراثهن فيسألنه الصديق
 ؟((صدقة فهو تركنا ما نورث ال)) :-صلى هللا عليه وسلم-

صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد بيأ عن مالكعن  وحدثني
 .((صدقة فهو عاملي ومئونة ،نسائي نفقة بعد تركت ما ،دنانير ورثتي يقتسم ال)) :قال -وسلم

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي تركة في جاء ما :باب

  حوه، هذه تركة، فهي بمعنى متروكة.الميت من مال ونالتركة ما يتركه 
صلى هللا -"حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي قال: 

-عليه الصالة والسالم-وال خبر عندهن من قوله  "-صلى هللا عليه وسلم-حين توفي رسول هللا  -عليه وسلم
عليه -ألنه هو الذي تولى األمر بعده  أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق" "أردن ))ال نورث((: 

سمعت التي  "عائشة لهن فقالت، -صلى هللا عليه وسلم-"فيسألنه ميراثهن من رسول هللا  -الصالة والسالم
 :-ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول قال قد أليس "فقالت لهن عائشة: معن، وحفظت ما لم يحفظنما لم يس

عليه الصالة -حتى قال  ،فاألنبياء ال يورثون، وليس همهم جمع الدنيا ((؟"صدقة فهو اتركن ما نورث ال))
 أن إال لدين أرصدهدينار  إال دينار منه وعندي ثالثة عليتأتي  ذهبا   هذا أحد مثللي  أن))ما يسرني : -والسالم
جباة، وال بعثوا مكتسبة مرتزقة يجمعون األموال، إنما بعثوا لتبليغ  فاألنبياء ما بعثوا ((وهكذا وهكذا هكذا به أقول

الدين، والحرص على هداية الناس، ولذا لم يورثوا دينارا  وال درهما ، إنما ورثوا العلم، فالوارث الحقيقي للنبي هو 
ة لألموال وحطام من هذا اإلرث، أما بالنسب -جل وعال-العالم، وكل له نصيبه ممن يسعى ويجتهد مخلصا  هلل 



فالمراد به ميراث  [( سورة مريم0-9)] َيِرُثِني{*  }َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا قول زكريا:، وأما الدنيا فال يورث النبي
 النبوة، ال ميراث المال.

 ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك وحدثني"قال: 
 وال غيره يا، ال دنانير وال دراهم وال عقار وال بيوت وال رباعيعني أي شيء من أمور الدن (("دنانير ورثتي يقتسم

يعني يتصدق به؛ ألنه ال  ((صدقة فهو عاملي ومئونة ،نسائي نفقة بعد تركت ما ،دنانير ورثتي يقتسم ال))
  .وهللا أعلميورث، 

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،رسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده و 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 هذا يقول: ما حكم القسم بنيات هللا؟ يقول: ما حكم صيغة القسم أقسم بنيات هللا؟ 
آيات هللا تطلق ويراد بها القرآن، والقرآن كالم هللا صفة من صفاته يجوز القسم به، كما أنها تطلق ويراد بها 

وهذه ال يجوز القسم بها إذا كان  ،والمخلوقات ،والشمس والقمر ،والنهارالعالمات الدالة على وحدانيته كالليل 
 فاألولى تركه. اللفظ مجمال  يحتمل الجواز وعدم الجواز

 . طالب:......
  .كالمه نعم هو رب نعم،

 

 هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ 
ن صرح بعضهم أنه شربه ليصل في العلم  ،مثل هذاوالنية كافية في  ))ماء زمزم لما شرب له(( :في الحديث وا 

ال فاألصل النية.  ،فظة فالن، أو ما أشبه ذلكاأو في الحفظ إلى ح ،إلى مرتبة فالن من أهل العلم  وا 
 

 أو رجوعه من الحج؟  هالحاج عند ذهاب هلو دعاء يق هل في
يابا ، وهو مسافر.   هو دعاء السفر ذهابا  وا 

 

وبعد العملية نصحها األطباء بعدم صيام  ،كلية قبل ثالث سنواتاعة ة زر يقول: عمتي أجريت أو أجرت عملي
وفي  ،واستمرت على تلك الحال لعامين ،كما أفتى أهل العلم ،فأفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين ،رمضان

السؤال: ماذا تفعل بالشهرين الذين لم  ،صيام رمضان كامال   -وهلل الحمد-استطاعت  (هد1428)هذه السنة 
: وهي ترغب في القضاء وتقول ؟تلك الشهرين مع العلم أنها أطعمت ؟ هل تقضيطع صيامهما في وقتهماتست
 تستطيع الصيام؟  -إن شاء هللا-نها إ

إن صيامك ميئوس منه في  :ونصحها األطباء بعدم الصيام إن كانوا قالوا لها ،هذه المرأة التي أجرت هذه العلمية
ن  ،يعني خالص الصيام ال تستطيعه إطالقا   ،المستقبل فأطعمت مستصحبة هذه النصيحة فيكفيها اإلطعام، وا 

 ؟ أعلم هل تستطيع أو ال تستطيعالثانية هللاواحتمال أن تكون السنة  ،كانوا نصحوها أال تصوم في هذه السنة
نصحه األطباء بعدم الصيام، هل فينظر فيما قيل لها، هي  ،ها أن تنتظر حتى تيأس من القدرة على الصياميفعل

ن قالوا: ال  ،وأطعمت من أجل هذا اليأس؟ هذا يكفيها اإلطعام ،مستقبال   امعنى هذا أنها ميئوس من صيامه وا 
الصيام فيما بعد انتظري، فعليها االنتظار؛ ألن اإلطعام ال يجوز  يواحتمال أن تستطيع ،تصومي من هذه السنة

 صيام. ما لم يحصل اليأس التام من ال
 

 يحصل التحلل األول؟  يقول: بم



ذا فعلت اثنين من هذه الثالثة حل لها  ،رمي، والحلق أو التقصير، والطواف"يحصل بفعل شيئين من ثالثة: ال وا 
 وحل له إال ما يتعلق بالنساء.  ..،كل شيء إال ما يتعلق

 

 سلمان العودة؟ :بلوغ المرام للشيخرأيك بشرح كتاب الطهارة ليقول: ما 
 ولذلك ال أستطيع الحكم عليه.  ،ما قرأت فيه

 

هل أفضل طريقة أن أبدأ في  ،يقول: أعيش في عشوائية وتخب  وتشعب في الحفظ والطلب خاصة في الفقه
ثم أنتقل إلى باب أخر، أو أني أتم الكتاب كامال   ،باب معين وأفصله وأحفظ األقوال واألدلة والراجح في المسألة

 أفيدونا؟  ،والدليل مع الراجح ،على قول واحد
 هل هو طالب مبتدأ أو متوسط أو منتهي، إذا كان مبتدأ ال ،وضع الطالب فعلى كل حال هذا يختلف باختال

يعني تصور المسائل ويفهمها يكفيه مثل هذا في هذه المرحلة، ثم بعد  بد أن ينهي الكتاب على وجه مختصر،
 ثم المرحلة الثالثة يقارن في هذه المسائل بين أقوال الموافقين والمخالفين مع أدلتهم.  ،ذلك يستدل لهذه المسائل

 

 يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة مع توضيح الخالف الواقع فيه؟ 
على كل حال الذهب المستعمل للقنية هذا كسائر ما يستعمل وما يقتنى ال زكاة فيه، إال أن أراد اإلنسان أن 

 سيما وأنه قول معتبر عند أهل العلم.  خرج الزكاة من باب االحتياط لوجود من يوجب الزكاة فيه، الي
 

 يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة؟ 
وال  لم يحصل فيه ال طلبتوى طرفاه من حيث الطلب والمنع، أي ساال يلزم أن يترتب عليه مفسدة، إنما ما 

 منع. 
 

مدرجة من كالم  "انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه اإلمام"ف :ب يقول: هل صحيح أن زيادةهذا من المغر 
 الزهري؟

))ال صالة : لحديث عبادة بن الصامت ؛على كل حال القراءة خلف اإلمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصالة
  المسبوق.، والزمة لكل مصل  إال وهذا هو المرجح يقرأ بفاتحة الكتاب(( ن لملم

 المأموم الفاتحة؟  فمتى يقرأ ،ورة بالنسبة لإلماموالس وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة
ذا كان ن يقرأ في سكتات اإلمام فبها ونعمت يقرأ المأموم الفاتحة إن تيسر له أ ليجمع بين النصوص كلها، وا 

 سكتاته فيقرأ واإلمام يقرأ، لكنه بفاتحة الكتاب فقط. وال يمكن المأموم من القراءة في  ،اإلمام يواصل القراءة
 

 مور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في صالة الصبح؟ يقول: لو فعل اإلمام بع  األ
ن كان الراجح عدمه ،وعلى كل حال لهم أدلتهم ،والشافعية عندهم القنوت في صالة الصبح حتى قال  ،وا 

مع واحد  يره، إن وجد غيره ال تصل معه، صلراتبا  وال يوجد غ ا  إماممحدث، في مثل هذا إذا كان : إنه بعضهم



ذا لم يوجد غيره فال مانع من متابعته؛ ألن له أصل ،ما يقنت ن كان الراجح  ،إذا كنت ال ترى القنوت، وا  وا 
يقول: ونصلي خلف  ،إلى أهل مكة -رحمه هللا-خالفه، ذكرنا مرارا  في رسالة الشيخ محمد ابن اإلمام المجدد 

  .الشافعي الذي يقنت في صالة الصبح، وال نصلي خلف الحنفي الذي ال يطمئن في صالته
 طالب:.......

داه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمي بتقليده، على كل مقلد يعني طالب علم أهذا 
ذا لم يوجد غيره فاالقتداء به ال بأس  ،معه العمل ال تصل  هذا ال ترى  توأن ،حال إذا وجد غيره   ؟نعم به،وا 

  طالب:......
يعني فرق بين مسألة ال دليل عليها  ،اعتبار أن هذه المسألة يعني ليست خالية من الدليلبلكن  ،ما في شك

 ؛مثل هذه ال يتابع عليها ،ال دليل عليها من بعض األئمة يعني هناك بعض األمور بعض التصرفات ،أصال  
يء مختلف لكن لو جاء بش من المشروع ما يتابع وال تعد هذه مخالفة، ، ولو ترك اإلمام شيئا  ألن العبرة بالمشروع

  مرجوح، ال مانع من متابعته في مثل هذا.إنما هو القول، يعني ليس باطل  ،له وجه فيه بين أهل العلم، وقول
 

وهم محتاجون  ،تصدق بمالنا الخاص لبع  أقاربي من جهة أمي في بلد آخريقول: أنا وأخوتي نريد أن ن
إن أرسلوا هذه  أبلغيهم أني غاضب عليهم إلى يوم القيامة :وقال لوالدتي ،ووالدي غضب حين علم ،جدا  

وال طاعة  ،فهل يجوز لنا إرسال هذه األموال ،ولسنا محتاجين لهذه األموال ،األموال، حالنا يا شيخ جيدة
 لمخلوق حيث أن األموال من أموالنا الخاصة؟ 

، ولو اقتضى ذلك التحايل على مثل هذا العمل ،ما أمركم به، وأن تطيعوا فيعلى كل حال عليكم أن تبروا بأبيكم
ورها واألم بدما أرسلتم أنتم ألخوالكم أعطيتم األم، كون ت ترسله إلخوانها في البلد الثاني، بأن تعطوا أمكم شيئا  
 خوانها. قامت بإرسالها إلى إ

 

 ورجمها القردة؟  ،هذا يقول: عن حديث القردة التي زنت في الجاهلية
الجاهلية هذا موجود، وليس هو بمرفوع امة في س: القباب ،أي نعم هذا في صحيح البخاري في أمور الجاهلية

 لكنه في الصحيح. 
 

}َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن  لليل كله أشكل علينا قول هللا تعالى:هذه من المغرب تقول: هل يجوز لإلنسان أن يقوم ا
ا َوِقَيام ا{ د   ؟ [( سورة الفرقان64)] ِلَربِِِهْم ُسجَّ

، جاء والخالف في العشر األخيرة من رمضان ،ما أحياء ليلة كاملة إلى الفجر -عليه الصالة والسالم-النبي 
، لكن مع ذلك ما ثبت عنه أنه صلى ليلة إلى -عليه الصالة والسالم-وأيقظ أهله  ،زرهوشد مئليله،  فيها أنه أحيا

ال ثبت عنه أنه ينام ويقوم.  الصبح، وا 
 

 يأتي إلي هل هو من إنشاد الضالة؟ ضائع فلمن له مبلغ من المال  :اإلمام بعد الصالة ليقول: هل قو



ن كان ال ، المساجد ما بنيت لإلنشاد مثل هذاالمسجد خارج المسجد ال بأس، أما الو صنع ذلك عند باب  هذال وا 
 لكن مع ذلك يتورع عن مثل هذا. ،لنفسه، وهو محسن في إنشاده يطلب شيئا  

 هل الحية والثعبان لها نفس الحكم؟  :يقول
ويش  كن يقصد هذا، الحية والثعبان منها،قتل جنان البيوت؟ يميعني يش؟ حية والثعبان لها نفس الحكم، حكم إال

  .الحيةهي  ؟يتمعنى جنان الب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  كتاب جهنم –الموطأ شرح: 
 باب: ما جاء في صفة جهنم 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير 
 سم. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

  .أرحم الراحميناللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب جهنم 

 صفة جهنمفي باب: ما جاء 
 التي آدم بني نار)) :قال  هللا رسول نأ  هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالكعن  دثنيح

 عليها فضلت ))إنها :قال ؟!لكافية كانت إن هللا رسول يا :فقالوا ((جهنم نار من جزءا   سبعين من جزء يوقدون 
  .((جزءا   وستين بتسعة
 أترونها" :قال نهأ -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني
 .الزفت :والقار "القار من سودأ لهي ؟هذه كناركم حمراء

، أما د وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا محم ،وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
  :بعد

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب: ما جاء في صفة جهنم 

  لنار، نسأل هللا السالمة والعافية.جنهم اسم علم من أسماء ا
))نار قال:  أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"حدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة  :يقول

))جزء من حتاج إلى طبخه، هذه النار المتعارف عليها إلنضاج ما ي   يعني في الدنيا "لتي يوقدون((بني آدم ا
من نار جهنم، من درجة الحرارة  ا  يعني التي درجتها مائة، جزء من سبعين جزء سبعين جزءا  من نار جهنم((

ني الزيت أشد درجتها عض المواد يعألنه حتى ب وبالنسبة للنار؟نعم، بالنسبة للماء  ؟نعم ،مائة لياندرجة الغ
 درجته أعظم. تكون الماء إذا غلى، والزفت والغار أشد إذا غلي  أعلى من درجة

تلين الحديد، هذه جزء من  ،ج هذه األمورالموقد عليه، هذه النار التي تنض فالكالم على النار، بغض النظر عن
هذه النار  ،ألنها ال تطاق "سول هللا إن كانت لكافية؟يا ر  :-يعني الصحابة- "قالوامن نار جنهم  ا  سبعين جزء

تكفي، قال:  ؟إذا كانت تلين الحديد فماذا عن أجساد بني آدمطاق، كافية ال تا  التي هي جزء من سبعين جزء
 هذا المقدار فضلت يعني زيد في نسبتهاهاه؟ والفضل هنا يراد به  بتسعة وستين جزءا (( ا))إنها فضلت عليه



يعني واحد على سبعين هذه النار التي تلين الحديد، فضال  عن المواد األخرى، لكن هي تلين  ا ،ن جزءتسعة وستي
هل تلينها النار؟ وهل ألينت ألحد؟ الحجارة  ؟، لكن ماذا عن الحجارة-عليه السالم-الحديد، والحديد ألين لداود 

لكنها ال تلين، والحديد يلين بالنار  ،زيد عليها الحرارةإذا تنكسر مثال   ...،تلينها النار؟ ال قد يحصل لها شيء من
وهذه إذا قلوب بعض الناس أشد من الحجارة،  فإذا كان الحجارة أشد من الحديد، وقلب أو ،والحديد ألين لداود

ْم }ِإنَّكُ  وقلوب بعض الناس أشد منها، ويحتاج إلى مثل هذه النسبة، إلى السبعين ،كانت الحجارة ال تلين بالنار
نسأل هللا  [( سورة البقرة24)] }َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة{ [( سورة األنبياء98)] َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ َحَصُب َجَهنََّم{

 ؟!كيف يكون أقسى من الحجارة ،هذا القلب كيف قلب يمكن أن يؤكل نيئا   :السالمة والعافية، قد يقول قائل
يدل  ظلمهم وعدوانهم وتعديهم ما، ويشاهد من بعض الظلمة في على ذلك، أقسى من الحجارة دلالنص القطعي 

عن ثقله لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا   -جل وعال-إذا كان القرآن الذي أخبر هللا  ،على أن قلوبهم أقسى
ما قيل في تأويله، ال  وعلى اطالع على ،وماهر في قراءته ،وتجد اإلنسان الذي لديه معرفة بالقرآن ،متصدعا  

وكلنا ذلك الرجل نسأل هللا أن -وعلى اإلنسان إذا كان من هذا النوع  ،يؤثر فيه، ومثل هذا يحتاج إلى ما يلينه
تفقد قلبك في ثالثة  :يقول -رحمه هللا-عليه أن يراجع نفسه، القلوب تحتاج إلى مراجعة، وذكر الحسن  -يردنا

ال فاعلم بأن الباب مغلق، وبعدين مغلق ترجع ،والذكر ،قرآنوعند قراءة ال ،في الصالة :مواضع إن  ؟إن وجدته وا 
ال تحاول وهللا  ،بد من المحاولة، نعم إذا أغلق الباب بينك وبين ربك فمن تصل ال ؟كان الباب مغلق ترجع وا 
 ويعد العدة للخالص من هذه النار.  ،المستعان، فعلى اإلنسان أن يستعد

 -يعني نار جهنم-عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها  "وحدثني مالك عنقال: 
هل من  القار معروف، من القدم وهو معروف، الزفت" :حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار" والقار

 نعم؟ قات البترول؟مشت
 طالب:.......

  ؟كيف
 طالب:.......

الهم استخرجوا بتر  ؟إيه لكن عندهم بترول هو معروف عندهم القار، لكن طريقة استخراجه قد تختلف عن  ؟ول وا 
  بترول المشتمل على مشتاقات كثيرة.طريقة استخراج ال

))أنها أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ثم أوقد  :وجاء في الخبر ""ناركم هذه ترونها حمراء كناركم هذه؟!
نسأل هللا العافية هذا  حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة(( عليها ألف عام حتى أبيضت، ثم أوقد عليها ألف عام

 .فله حكم الرفع ،ال يقال بالرأي لكن مثله ،موقوف على أبي هريرة
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب الصدقة –الموطأ شرح: 
 باب: ما يكره من الصدقة. -باب: ما جاء في التعفف عن المسألة  -باب: الترغيب في الصدقة 

 نعم
 أحسن هللا إليك 
 كتاب الصدقة

 الصدقة في الترغيب :باب
 تصدق من)) :قال  هللا رسول أن يسار بن سعيد الحباب أبي عن سعيد بن يحيى عن مالكعن  حدثني
 أحدكم يربي كما يربيها ،الرحمن كف في يضعها نماكأ كان -طيبا   إال هللا يقبل وال- طيب كسب من بصدقة
 .((الجبل مثل تكون  حتى فصيله أو فلوه

 طلحة أبو كان :يقول  مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالكعن  حدثني
 هللا رسول وكان ،المسجد مستقبلة وكانت ،بيرحاء إليه أمواله أحب وكان ،نخل من ماال   ينةبالمد أنصاري  أكثر
 َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا : اآلية هذه أنزلت فلما :أنس قال ،طيب فيها ماء من ويشرب يدخلها{

 -تبارك وتعالى- هللا نإ هللا رسول يا :فقال  هللا رسول إلى طلحة أبو قام [( سورة آل عمران92)] ُتِحبُّوَن{
نها ،بيرحاء ليإ أموالي أحب وان [( سورة آل عمران92)] }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{ :يقول  وا 
 ذلك بخ)):  هللا رسول فقال :قال ،شئت حيث هللا رسول يا فضعها ،هللا عند وذخرها برها أرجو هلل صدقة
 افعل :طلحة أبو فقال األقربين(( في تجعلها أن أرى  وأني ،فيه قلت ما سمعت وقد ،رابح مال ذلك ،رابح مال
 .عمه وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها ،هللا رسول يا

ن ،السائل أعطوا)) :قال  هللا رسول نأ  سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني  .((فرس على جاء وا 
 رسول قال :قالت أنها جدته عن األنصاري  األشهلي معاذ بن عمرو عن سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني

  .((محرقا   شاة كراع ولو لجارتها تهدي أن إحداكن تحقرن  ال المؤمنات نساء يا)) : هللا
 الإ بيتها في وليس ،صائمة وهي سألها مسكينا   نأ  النبي زوج عائشة عن بلغه نهأ مالك عن وحدثني
 ،ففعلت :قالت ،إياه أعطيه :فقالت ،عليه تفطرين ما لك ليس :فقالت ،إياه أعطيه :لها لموالة فقالت ،رغيف
 المؤمنين أم عائشة فدعتني ،وكفنها شاة لنا يهدي كان ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى أمسينا فلما :قالت
 .قرصك من خير هذا ،هذا من كلي :فقالت

 عنب يديها وبين ،-ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة استطعم سكينا  م إن بلغني :قال مالك عن وحدثني
 الحبة هذه في ترى  كم أتعجب :عائشة فقالت ،ويعجب إليها ينظر فجعل ،إياها فأعطه حبة خذ :إلنسان فقالت
 ؟!ذرة مثقال من

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 كتاب الصدقة 



 باب: الترغيب في الصدقة
لواجبة المفروضة تقدم، وهذا في الصدقة غير الواجبة، واألليق أن يكون بعد كتاب الزكاة، لكن كتاب الزكاة ا

اإلمام جعله في الكتاب الجامع، للمفارقة بينهما من حيث الحكم؛ ألن هذه أقرب إلى السنن واآلداب واألخالق 
 والكرم هذه أقرب ولكل وجه. 

 قال: 
 باب: الترغيب في الصدقة

 تصدق من)) :قال  هللا رسول أن يسار بن سعيد الحباب أبي عن سعيد بن يحيى عن كمالعن  حدثني"
}َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه : -جل وعال-وجاء قول هللا  ((-طيبا   إال هللا يقبل وال- طيب كسب من بصدقة
الرديء ال هل معنى هذا أن  طبيا (( ))وال يقبل هللا إال الخبيث هو مقابل للطيب [( سورة البقرة267)] ُتنِفُقوَن{

َباِت َوُيَحرُِِم َعَلْيِهُم اْلَخَبنِئثَ  ،؛ ألن الطيب يطلق ويقابله الخبيث...أو المقابل للطيب هنا ؟يقبل  {}َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِِ
ال  ،-ل وعالج-هللا  هأم الحرام فهذا ال يقبل ،الخبيث منه ما هو حالل ومنه ما هو حرام [( سورة األعراف057)]

ال يقبل الخبيث بمعنى الحرام، وأما الخبيث بمعنى الدون األقل فمثل هذا مقبول؛ ألنه ينتفع  ،يقبل هللا إال طيبا  
عنده أنواع من التمر كلها صالحة لألكل من قبل بني  ا  به، لكن المرغب فيه أكثر هو الطيب، ولو قدر أن إنسان

لو افترضنا أنه عنده نوع  ،ط أو األقل، لكنه يؤكل، كثير من الناس يتمناهآدم، وزاد عنده مقدار من النوع المتوس
 ،وعنده ثالث الكيلو بعشرة، اآلن األجود أبو الخمسين ،ثينجيد الكيلو بخمسين مثال ، وعنده نوع آخر الكيلو بثال

 {ُقوَن َوَلْسُتم ِبنِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيهِ }َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنفِ  ،واألقل أبو العشرة ،ودونه أبو الثالثين
أبو عشرة إال أن تقول: آخذ  جيد ما أنت بآخذيعني لو قدر لك تمر سلم عند أحد من النوع ال [( سورة البقرة267)]

دقة به، ألنه ما في بديل، إال أن تغمضوا فيه، هل نقول: إن هذا األردأ األقل ال تجوز الص ؛هذا وال يضيع مالي
قالوا: معناه أنه األقل، ومثله ما  [( سورة البقرة267)] {}َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقونَ يقول:  -جل وعال-وهللا 

 قيل في كسب الحجام ونحوه. 
 الحجام أجرته، يقابله -عليه الصالة والسالم-أما المحرم ألن كسب الحجام لو كان محرما  لما أعطى النبي 

َباِت }الخبيث بمعنى المحرم مثل مهر البغي، وحلوان الكاهن، وهو المقابل للطيب في قوله:  َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِِ
المنصوص  هذا ال يقبل، لكن الخبيث بمعنى األ قل جودة والدون  [( سورة األعراف057)] َوُيَحرُِِم َعَلْيِهُم اْلَخَبنِئَث{

ن كان الحث على األجود أكثر.و  عليه في اآلية هذا يرجى قبوله،   ا 
فيه إثبات  ((الرحمن كف في))كان إنما يضعها  ))إن هللا طيبا  ال يقبل إال طيبا (( ))وال يقبل هللا إال طبيا ((

وجاء  ،، وجاءت بذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة على ما يليق بجالله وعظمته-جل وعال-الكف هلل 
  .يديه يمين(())كلتا : في الحديث الصحيح

الصغير من نتاج الحيوان، يربى يربيه صاحبه حتى يكبر، وهذه  فصيله(( أو ،فلوه أحدكم يربي كما يربيها))
في هذا حث على الصدقة، وأن يحرص  ))حتى تكون مثل الجبل((لصاحبها  -جل وعال-الصدقة يربيها هللا 

ت عليه أن يكون من النوع الطيب تجود به اإلنسان أن يكون من كسب طيب، وهكذا ما يستعمل في العبادا
ذا حج فليحج بمال حالل حتى تكون مثل الجبل.  ذا أفطر فليفطر على حالل، وا   نفسه، وا 



 طلحة أبو كان :يقول مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالكعن  حدثني"و قال: 
"كانت أحب أمواله إليه لكن أفضل هذه المزارع عنده بيرحاء عنده مزارع،  "نخل من ماال   بالمدينة أنصاري  أكثر

وهللا ما قال: هذه بالمنطقة المركزية ما  "فجادت نفسه بها"قريبة من المسجد  "المسجد مستقبلة وكانت ،بيرحاء
 ويشرب يدخلها  هللا رسول وكان" ، قريب مستقبلة المسجديمكن نتصدق بها، نشوف لنا واحدة تشطر بعيدة

( سورة آل 92)] }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{: اآلية هذه أنزلت فلما :أنس قال ،طيب فيها ءما من
}َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى  :يقول -تبارك وتعالى- هللا نإ هللا رسول يا :فقال  هللا رسول إلى طلحة أبو قام [عمران

زائد نسخة من  هعند ،يعني على مستوى العلماء وطالب العلم لو زاد نسخة من كتاب "بُّوَن{ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتحِ 
ال يدفع األقل؟  تفع بها من طالب العلمكتاب، وأراد أن يدفعها لمن ين  هل يدفع األجود وا 

 طالب:......
العلم مفضول؟ يعني بعض فيكون اإليثار بالقرب عند أهل  ،طيب وهو؟ أو نقول: إن هذا من باب اإليثار بالقرب

}َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تكفيني المصورة وأدفع هذه قول: وعنده مصورة ي الا... عنده نسخة مثال  من البيهقي أصلية
أنا وهللا أحب هذه النسخة قيمتها ثالثين ضعف من النسخة الثانية، نقول: ادفع هذه النسخة  ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{

ألي طالب  هاادفع هامقام يعني المصورة هذه تقوم ال سيما أن الفارق ما هو بحسي معنوي، ؟ك المصورةوتكفي
قد تدفع األصلية لطالب علم ال يقدرها قدرها فيتلفها، ومثل هذا لو كان عنده نسخة من البخاري من  ،علم

هل  ،ثالث يعني أقل وأ ... ثانيالطبعات المعتبرة، وورق من النوع الفاخر الغالي، وعنده نسخة ورق ثاني..
؟ ندفع النسخة األصلية }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{: -جل وعال-نقول: إن هذا داخل في قول هللا 

ك لكن يبقى أن السبب اإلمسا ،ن اقتناء الكتاب قربةأل ؟أو نقول: إن هذا إيثار بالقربة ؟الغالية وأكتفي بالدون 
ي يتعلق بالعلم أو مادي؟ يعني بإمكانك تقول: وهللا أنا عر هل الدافع عليه ش إمساك النسخة ويش الدافع عليه؟

هذا مقصد  :علق عليها، نقولأ حتاج الحواشي و ا المجلد أهول يعني ما قصأمسك هذه النسخة، لماذا؟ ألنها أط
احتجت إلى بيعها تجيب قيمة أضعاف لو  ها بأن تقول: وهللااهذا مقصد شرعي، لكن إن كان إمساكك إي ،حسن

 الدافع مادي.  ،مضاعفة عن تلك، نقول: ال
 "قام أبو طلحة إلى رسول هللا  }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{هذه اآلية:  تقام أبو طلحة لما أنزل

 أموالي أحب نا  و  َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{ }َلنيقول:  -تبارك وتعالى-فقال: يا رسول هللا إن هللا 
نها ،بيرحاء ليإ "فضعها يا  -جل وعال-يرجو ثوابها وأجرها من هللا  "هللا عند وذخرها برها أرجو هلل صدقة وا 

عليه الصالة -في مصرفها، كيف يصرفها والرسول  -عليه الصالة والسالم- فوض النبي رسول هللا حيث شئت"
 -عليه الصالة والسالم-ال شك أنه أعرف منه بما يترتب عليه من الثوب أكثر؟ ففوضى النبي  -والسالم

الربح  ((رابح مال ذلك))يعني استحسان  "((بخ)) : هللا رسول فقال :قال ،شئت حيث هللا رسول يا فضعها"
ى سبعمائة ضعف، وماذا فوق هذا الربح؟ ظاهر، يعني أقل األحوال الحسنة بعشر أمثالها، عشر أضعاف إل

 ))رايح((وبعض الروايات:  ((رابح مال ذلك، رابح مال ذلك))فوقه فضل أرحم الرحمين، وفضل هللا ال يحد 
ني أرى أن تجعلها في  -جل وعال-بالياء، يعني ماضي في سبيله إلى هللا  ))وقد سمعت ما قلت فيه وا 



 ،هللا رسول يا فعلأ :طلحة أبو فقال"قة، وعلى القريب صدقة وصلة ألن الصدقة على البعيد صد ((األقربين
 ليجتمع له مع أجر الصدقة أجر الصلة، نعم؟  "عمه وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها

 طالب:.......
هذه صدقة، لكن ينظر مع القرب هناك أمور مرجحة، هناك أشياء مرجحة، لو كاان عنادك جاار، أو عرفات حاال 

الهالك، يعني حاجته أمس، فال شاك أن مثال هاذا مقادم؛ ألن إنقااذ حياتاه واجاب علاى مان يعلام  فقير يشرف على
 به، ولو كانت حاجته أكثر، لكن ال يصل إلى حد الضرورة، فالمسألة  تحتاج إلى موازنة بين هذه األمور.

ن ،السائل أعطوا)) :قال  هللا رسول نأ  سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني"قاال:   (("فدرس علدى اءجد وا 
الحديث مضعف عند أهل العلم، لكن مفاده أنه لو دلت القرائن على أنه ليس بحاجة إلى ما يسأل، هذا مفاده أناه 
لو جاء على وسيلة تدل على أنه غني، أو جاء بمظهر يدل على أنه ليس بحاجة، فإذا سأل يارد بالشايء اليساير 

لكان الاذي يخشاى مناه أن  و صادق الساائل ماا أفلاح مان رده(())ولامن الصدقة، خشية أن يكون صادقا  في سؤاله 
 يكون كاذبا ، وأنه غير محتاج. 

 قدال: قالدت أنهدا جدتده عدن األنصداري  األشدهلي معداذ بن عمرو عن سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني"قال: 
يااا نساااء  (("محرقددا   شدداة كددراع ولددو لجارتهددا تهدددي أن إحددداكن تحقددرن  ال المؤمنددات نسدداء يددا)) : هللا رسددول

))يااا نساااء المؤمنااات ال المؤمنااات ماان باااب إضااافة الموصااوف إلااى صاافته، ماان إضااافة الموصااوف إلااى صاافته 
ألن بعااض الناااس يحتقاار الصاادقة إذا كاناات قليلااة، وهااذا أشااير إليااه فااي القاارآن، وأنااه ماان صاانيع  تحاارقن إحااداكن((

إلااى أن يتصاادق عليااه، فااإذا جاايء لااه المنااافقين، حتااى بعااض الناااس ال ساايما فااي ظااروف السااعة، ولاايس بحاجااة 
بشاايء يسااير احتقااره، وأشااد ماان هااذا إذا حصاالت ضاايافة لشااخص تعااود علااى أنااه يساارف فااي إكرامااه، ثاام بعااد ذلااك 
وضاع لاه أقال مان ذلااك فإناه يتبارم بهاذا، ويضايق بااه ذرعاا ، بعاض النااس ماا يتحماال مثال هاذه األماور، عاود علااى 

ن كااان يساايرا  إن كناات ال شاايء ال يسااتطيع الفطااام عنااه، هااذا ال شااك أنااه ماا ن ازدراء نعمااة هللا، والشاايء اليسااير وا 
 تحتاجه اقبله من صاحبك، واجبر خاطره، وادفعه إلى غيرك. 
))ال تحقارن جاارة لجارتهاا وفاي بعاض األحادياث:  ))ال تحقرن أحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقدا ((

 ة.... مثله، المعنى واحد، ولو فرسن شا ولو فرسن شاة((
 ما تصلح يا أخي هذه النغمة، هذه موسيقى، فلتغير جزاكم هللا خيرا . 

رفيع، يؤدب فياه مان يتادين بهاذه الشاريعة  -أدب شرعي-وفي هذا أدب  ))ال تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها((
 الكاملة، يقبل. 

ال: عنادي لاك هدياة، عنادي واحد من الشيوخ الكبار قال له شخص: عندي لك يا شيخ هدية، لقيه فاي أول ياوم قا
في البيت هدياة، ثام لقياه مان الغاد قاال: عنادي لاك هدياة ياا شايخ، أناا جااي مان مكاة وعنادي لاك هدياة، فاي الياوم 
الثالث قال: عندي لك هدية جزآك هللا خير وين هي؟ ذهب وجاء بالهدية فإذا باه مساواك ساواك أعاوج، ثالثاة أياام 

احتقار بال شك، لكن يبقى أنه لو المسألة مرة جابه له، لكن مارارا  يتاردد تردد هدية هدية وآخرها سواك أعوج! هذا 
عليه عندي لاك هدياة، عنادي لاك هدياة، يقاول الشايخ: رجعات إلاى نفساي وقلات: إن هاذا الشاخص لايس لاي علياه 

 -جال وعاال-أدنى معروف، وخصني بهذه الهدية ولو كانت علاى هاذا المساتوى؛ ألنهاا فاي مقابال ال شايء، وهللا 



على  -جل وعال-ذي رباني بنعمه من أول لحظة إلى أن أموت تعاملي معه أعوج، فإذا تعامل اإلنسان مع هللا ال
، كاااون اإلنساااان ينظااار فاااي نفساااه قبااال النظااار فاااي غياااره هاااذا ال شاااك أناااه أدعاااى لتقاااويم -جااال وعاااال-ماااا أراده هللا 
 اعوجاجه. 

 نعم؟ "مالك عن وحدثني"قال:  
 طالب:.......

 ود ما في إشكال. مردود هذا، مرد
 طالب:.......

 اللي يعلم ال يصلي، اللي يعلم والذي ال يعلم صالته صحيحة، نعم. 
 بيتهدا فدي ولديس ،صدائمة وهدي سألها مسكينا   نأ  النبي زوج عائشة عن بلغه نه"وحدثني عن مالك أقال: 
كياف  ،ي الرغياف، ماا فاي غيار هاذاهذا المسكين إيااه تعنايعني  هأعطي "إياه أعطيه: لها لموالة فقالت ،رغيف إال

دخلناا فاي  "أمسدينا فلمدا: قالدت ،ففعلدت :قالدت ،إيداه أعطيده :فقالدت ،عليده تفطدرين ما لك ليس :فقالت"تفطر؟ 
يهادي أن يعناي عاادة كأناه معتااد  "لندا يهددي كدان ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى"وقرب وقت اإلفطار  ،المساء
د اآلن فاي بعاض المطااعم يسامونه وجايعناي ماا تلاف باه مان خباز ونحاوه، وي "وكفنهدا شاة"ما كان يهدي لنا لهم 

ألنااه يشاابه الكفاان  التساامية لهااا أصاال؛ ،المكفاان، يكفنااون الشاااة أو الخااروف بااأنواع ماان رقااائق الخبااز يساامون مكفاان
 هدذا ،هدذا مدن كلدي :فقالدت المدؤمنين أم عائشدة فددعتني"يعني ما تغطى باه مان الخباز  "شاة وكفنها" لنبي آدم

هاذا هااو  -جال وعااال-االعتمااد علااى هللا  ،-جال وعااال-هاذه نتيجااة التوكال واالعتمااد علااى هللا  "قرصددك مددن خيدر
 التوكل، وهذه آثاره. 

 نعم؟  "وحدثني عن مالك"وقال: 
 طالب:.......

 عادة يعني كان له عادة. 
 طالب:.......

 نعم تكون نافية، احتمال، نعم؟ 
 طالب:.......

  .خلنا نشوف هذه قبل
لايس مان عادتاه أن يهادي لناا، لكان أهادى لناا فاي هاذه المارة  أو إنسدان مدا كدان" "فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت

، وبعثناا ماا عنادنا، ولام يباق لناا شايء نفطار باه، هاذا الشاخص -جال وعاال-من أثر التوكال، لماا توكلناا علاى هللا 
"فقالت:  ،تقدم، وال شك أن داللته على المراد أكثروهو أولى مما  ،سيق لنا، ولم تكن عادته اإلهداء، وهذا واضح

 . كلي من هذا، هذا خير من قرصك"
خدذ  :استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يدديها عندب، فقالدت إلنسدان ا  "وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكين

طارق البااب  حباة وياش تساوي هاذه؟ يعناي لاو فجعدل ينظدر إليهدا ويعجدب" ،"فأعطده إياهداحبة عنب واحادة  حبة"



يعناي مان  خذ حبة" :إلنسان قالت"طارق وأعطي تمرة، احتمال في ظروفنا هذه يرميها في وجه الذي تصدق بها 
 نعم؟  ؟فجعل ينظر إليها هذا اإلنسان أو المتصدق عليه "فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب"العنب 

 طالب:.......
 ؟!تصادق بحباة عنابتلاون  شإيا "فجعدل ينظدر إليهدا ويعجدب"يء ما يادل علاى شا ،يعني تعيينه ما يلزم ،أحداهما

( سااورة 8)] }َوَمددن َيْعَمددْل ِمْثَقدداَل َذرٍَّة َشددرًّا َيددَرُه{ كددم تددرى فددي هددذه الحبددة مددن مثقددال ذرة؟" !"فقالددت عائشددة: أتعجددب
ى نصافه أو اإلنساان ال يحساب لهاا حسااب، تجاد الطعاام يبقا ،ألوف مؤلفاة ؟كم تزن من ذرة هذه ،هذا خير [الزلزلة

ويجد كبد رطبة بأمس الحاجة إليه، بقي طعام من وليمة في وقت  ،ثلثاه نقول: وهللا ما يسوى من يتصدق به هذا
إلاى الجمعياة، باه فاي السااعة الثانياة مان الليال، فقاال واحاد مان الحاضارين: دعاوني أذهاب  ا ،جادخر من الليل متأ

بودياه، أناا طريقاي علاى الجمعياة أناا بودياه، وذهاب باه، فمااذا قال واحد: اتصلوا على الجمعياة، قاال واحاد: ال أناا 
فاي آخار  ، وجد من ينتظره من الفقاراءكل فورا  مكان يحفظ فيه إلى الغد ليوزع؟ أ  صنع بهذا الطعام؟ هل أدخل في 
ن كانت قلية ألنه ،الليل، اآلن يوضع لهم ويأكلونه يوجد  ما يحتاج إلى أن يحفظ للغد، فاحتقار مثل هذه النعم، وا 

وضع المحتقر يعني يزدري مثل هذه األمور، لكن يوجد أناس  وأمن يقبلها، وقد يكون هذا االحتقار ألن وضعك 
يتمنونه، كما قال بعض الوعاو: إن بعض الفقراء ينظر إلى الرغياف عناد الخبااز يتارآءه كماا يتاراء الهاالل، يعناي 

 ،وجاود أنااس يموتاون علاى وجاه األرض مان المسالمينكأنه قمر في السماء، يعني مستحيل يناله، هاذا موجاود، م
 وهذه مسئولية القادر والمستطيع على إغاثته.  ،يموتون جوع
 طالب:.......

والحاجاة قائماة فالطعاام أفضال، يطعماون الطعاام علاى  ،إذا كان محتاج إلى طعام مهيأ ،على حسب الحاجةوهللا 
ن كااان الحاجااة ال مندفعااة اآلن وبحاجااة إلااى قاا وت مسااتقبل... علمااا  بااأن هااذه النوعيااات ماان الناااس يعنااي حبااه، وا 

فتصدق علياه بمبلاغ  -وحصل هذا- ه محتاج إلى أكل وشرب، تجدر منهم ال يحسن التصرف باألموالالفقراء كثي
تكسرت هذه التحف قبل ما يصال إلاى البيات، يعناي ماا يحسانون بعضاهم، ماا يحسان التصارف  ،فاشترى به تحف

وأمثلة واقعية، ولذلك  ،ما هي بافتراضات ،ترى هذا موجود يا اإلخوان ،يأكلونه نتظرون شيئا  ، وأوالده يفي األموال
، ماا -جال وعاال-خاوة أهال االحتسااب فاي هاذه المشاروعات النافعاة التاي أجرهاا عظايم عناد هللا ر مان اإليعمد كثي

يشرف على نفقتهم بنفسه، هاو ف ،يكون نائب عن الفقير في قبض األموال من األغنياء ،يسلم أموال بعض الفقراء
 الذي يصرف عليهم، نعم؟ 

 طالب:.......
 أكيد هذا موجود بكثرة.

 أي نعم بع  الناس يتساهل في..... طالب: 
 ، نعم؟ ))ال تحرقن أحداكن((، ولذلك قال: ا  يسير  ، ولو كان شيئا  ال يتساهل ،ال ،ال

 طالب:.......
 إيه. 

 طالب:.......



 مال محرم، ال أهل العلم يشددون فيما يتعلق بمواطن العبادة كالمساجد، نعم؟ ال، ال...ل هذا يتعبد ب
 طالب:.......
 بمال محرم؟ 
 طالب:.......

يمكن تصحيحه، يعني يكون بانيه من المال المحرم يخرج من ماله هذا المقادار إلاى صااحب الماال األصالي، إن 
ن كان كسب ربا يتخلص  منه وهكذا.  كان مغصوب يرد مثله من الغصب، وا 

 طالب:.......
 بعد التوبة، بعد التوبة، نعم؟ 

 طالب:.......
 أيهما؟ 

 طالب:.......
 إيه أنت بتدفع العنب كله. 

 طالب:.......
إيه لكن فرق بين القوت الضروري والقاوت الكماالي، هاذا فاكهاة، قاد زائاد علاى األكال، فارق باين القاوت الضاروري 

 لي هذا مثل الحالء هذا. كالرغيف، وفرق بين القوت الكما
 طالب:.......

 اللي هو عائشة. 
 طالب:.......

علااى كاال حااال المسااألة مسااألة ظااروف وأحااوال تتفاااوت، اإلنسااان قااد يجااود فااي يااوم وال يجااود فااي يااوم، والمعطااي 
، وعلاى كال حاال مثلماا قلناا لاك: القارص ضاروري، قاوت ضاروري، قاد يكاون الساائل -جل وعاال-والمانع هو هللا 

 الحاجة إليه، أما عنبة من العنب لو عاش عمره كله بدون عنب ما ضره. بأمس
 طالب:.......

 إيه. 
 طالب:.......

وهاو مماا يطعاام، لكان لايس ماان الضاروري، الطعاام أعاام مان أن يكاون ضااروريا  أو كمالياا ، يعناي أناات عنادك إيااش 
صاب لاي كاأس جازآك هللا خيارا ، يعناي  يسمونها؟ الحافظة التي تحفظ الشاي والقاوة ماثال ، ووقاف علاى رأساك قاال:

 هذا مثل لو عندك طعام ترى الناس حاجتهم له؟ ال يختلف.
 طالب:.......

 إيه أبد، بال شك، تفاوت هذا.
 طالب:.......
 ويش هو؟ 



 طالب:.......
، وهاي الئقاة -رضي هللا عنهاا-على كل حال النصوص العامة تدل على مثل هذا، يعني هذه أخبار عن عائشة 

 ا ما فيها إشكال؟ به
 طالب:.......
مثال هاذه البالغاة، وكلهاا موصاولة، يستصاحب هاذا، أن كال البالغاات موصاولة، وصالها مالك يثبات مالك بلغه، 

 ابن عبد البر إال أربعة ليست هذه منها، نعم.
 أحسن هللا إليك  

 المسألة عن التعفف في جاء ما :باب
 األنصدار مدن ناسدا   أن  الخدري  سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب بنا عن مالك عن وحدثني
 فلدن خيدر من عندي يكون  ما)) :قال ثم ،عنده ما ذنف حتى ،فأعطاهم سألوه ثم ،فأعطاهم  هللا رسول سألوا
 عطداء أحدد أعطدي ومدا ،هللا يصدبره يتصدبر ومدن ،هللا يغنده يسدتغن ومن ،هللا يعفه يستعفف ومن ،عنكم أدخره
  .((الصبر من وأوسع خير هو

 على وهو- قال  هللا رسول نأ -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،المنفقة هي العليا واليد ،السفلى اليد من خير العليا اليد)) :-المسألة عن والتعفف الصدقة يذكر وهو المنبر

  .((السائلة هي والسفلى
 بعطداء الخطداب بدن عمدر إلى أرسل  هللا رسول أن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني

 يأخدذ ال أن ألحددنا خيدرا   أن أخبرتنا أليس هللا رسول يا :فقال ؟((رددته لم)) : هللا رسول له فقال ،عمر فرده
 ق رز هدو فإنمدا مسدألة غيدر مدن كدان مدا فأمدا ،المسدألة عدن ذلدك إنمدا)):  هللا رسدول فقدال ؟شديئا   أحدد مدن

 غيدر مدن شديء يدأتيني وال ،شديئا   أحددا   أسدأل ال بيدده نفسدي والدذي أمدا بدن الخطداب: عمدر فقدال ((هللا يرزقكه
   .أخذته إال مسألة
 بيدده نفسدي والدذي)) :قدال  هللا رسدول أن  هريدرة أبدي عدن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني

 أو أعطداه فيسدأله فضدله مدن هللا أعطداه رجدال   يدأتي أن مدن لده خير ظهره على فيحتطب حبله أحدكم يأخذ ألن
 .((منعه

 ببقيع وأهلي أنا نزلت :قال نهأ أسد بني من رجل عن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
 فدذهبت ،حداجتهم مدن يدذكرون  وجعلدوا ،نأكلده شيئا   لنا فاسأله  هللا رسول إلى اذهب :أهلي لي فقال ،الغرقد
 عنده الرجدل فتدولى ((أعطيدك مدا أجدد ال)) :يقدول  هللا ورسدول ،يسدأله رجال   عنده فوجدت  هللا لرسو إلى
 مدا أجدد ال أن علدي ليغضدب نده))إ:  هللا رسول فقال ،شئت من لتعطي نكإ لعمري  :يقول وهو ،مغضب وهو

 ،أوقيدة مدن خيدر لندا حدةللق :فقلدت :األسددي قدال ((لحافا  إ سأل فقد عدلها أو أوقية وله منكم سأل من ،أعطيه
 ،وزبيدب بشدعير ذلدك بعدد  هللا رسدول ىعلد فقددم ،سألهأ ولم فرجعت :قال ،درهما   أربعون  واألوقية :مالك قال

 .-جل و عز- هللا أغنانا حتى منه لنا فقسم



 إال بعفو عبدا   هللا زاد وما ،مال من صدقة نقصت ما :يقول سمعه نهأ الرحمن عبد بن العالء عن مالك وعن
  ؟ال أم  النبي عن الحديث هذا أيرفع أدري  ال :مالك قال ،هللا رفعه إال عبد تواضع وما ،عزا  

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: ما جاء في التعفف عن المسألة 

 التعفف عن المسألة أما التعفف منها مع االكتفاء فواجب، ومع الحاجة مطلاوب إال إذا بلغات باه الحاجاة مبلغاا  ال
تبقى معه حياته، فحينئذ  يجب عليه أن يسأل، وال يجوز له أن يتعفف إذا وصل به األمار إلاى أن يماوت لاو تارك 
ذا كانات حاجتاه داعياة مان غيار ضارورة  المسألة، وأما التعفف عن المسألة إذا وجد عنده ماا يغنياه فهاو واجاب، وا 

 الحاجة داعية لكن ال يموت بسببها فهي محل التفصيل.
 مدن ناسدا   أن  الخددري  سدعيد أبدي عدن الليثدي يزيدد بدن عطداء عدن شهاب بنا عن مالك عن حدثنيو "قال: 

 قدال ثم ،عنده ما ذنف حتى ،فأعطاهم سألوه ثم" سألوه أول مرة فأعطاهم "فأعطاهم  هللا رسول سألوا األنصار
مااا  -الصااالة والسااالمعليااه -ألنااه  "((عددنكم أدخددره فلددن خيددر مددن عندددي يكددون  مددا)): -عليدده الصددالة والسددالم-

))مااا كمااا فااي الحااديث الصااحيح:  -عليااه الصااالة والسااالم-عاارف عنااه أنااه يكنااز األمااوال وياادخرها لنفسااه، وقااال 
 . تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينار أرصده لدين(( ا  يسرني أن لي مثل أحد  ذهب

 ما يكون عندي من خيرا  فلدن))يعني مااال ،  [081لبقرة:]ا }ِإْن َتَرَك َخْيرا {يعني المال  ))ما يكون عندي من خيٍر((
يوطن نفسه  ((هللا يعفه يستعفف ومن)) ،-عليه الصالة والسالم-يعني ما عرف في كنز األموال  أدخره عنكم((

جال -على العفة، تصير عنده ملكة، يصير السؤال عنده يستحضر الذل الناشائ عان الساؤال ويساتعفف، فاأن هللا 
وهكذا الغرائز التاي أصالها ثابتاة، وبعضاها مكتساب، قاد يكاون اإلنساان لايس عناده أو ماا جبال علاى يعفه،  -وعال

شاايء ماان الغرائااز أو األخااالق المحمااودة، لكنااه مااع ذلااك يحاااول أن يكتسااب هااذه األمااور فتحصاال لااه باالكتساااب، 
  يستعفف يعفه هللا، تعلم يعلمه هللا، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، وهكذا.

يعني يأطر نفسه على هذا، وال يلتفت إلى ما في أيادي المخلاوقين تحصال لاه النتيجاة،  ((هللا يغنه يستغن ومن))
لكن إذا نظر وعلق آمااله بالمخلوقين فإنه يوكل إلى مثل هذا، ويستمر وتستمر الحاجة عناده وتساتمر الفاقاة، وال 

 ينتفع بما يأخذ.
الصابر جااء مدحاه والحاث علياه  د عطاء هو خير وأوسع من الصدبر(())ومن يتصبر يصبره هللا، وما أعطي أح

اِبُروَن َأْجدَرُهم ِبَغْيدِر ِحَسداٍب{في نصوص الكتاب والسنة  هاذا إذا لام يحصال لاه  [( ساورة الزمار01)] }ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 ا يريااد مااع الصاابرمااا صاابر نفسااه عليااه فااي الاادنيا يكااون أجااره ماادخر يااوم القيامااة، وفااي الغالااب أنااه يحصاال لااه ماا

فااال بااد ماان الصاابر والمصااابرة ومداومااة ذلااك والمرابطااة عليااه  [( سااورة آل عمااران211)] {ُروْا َوَصدداِبُروْا َوَراِبُطددواْ }اْصددبِ 
 حتى تحصل النتيجة التي هي الفالح. 

 يدذكر وهدو المنبدر علدى وهدو- قدال  هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
 هددي العليددا واليددد))ثاام فسااره بقولااه:  "((السددفلى اليددد مددن خيددر العليددا اليددد)) :-المسددألة عددن والتعفددف الصدددقة
ألن السفلى تقول: هكاذا، ياد الساائل هاذا وضاع ياده، والمنفاق ياده فاوق، هاذا هاو  ((السائلة هي والسفلى ،المنفقة

زهاااد المتصااوفة الااذين يااؤثرون الكساال الواضااح منااه، وهااو تفسااير الحااديث فااي الحااديث، ومااع ذلااك يقااول بعااض ال



والخمول، وال يرغبون في العمل والتكساب، ويتوكلاون علاى أزواد النااس، يقولاون: ال الياد العلياا هاي اآلخاذة، والياد 
ددا َحَسددن ا{الساافلى المعطيااة، لماااذا؟ قااالوا: اآلخااذ نائااب عاان هللا  هااذا جاااء  [( سااورة التغااابن07)] }ِإن ُتْقِرُضددوا َّللاََّ َقْرض 

، وال يمكاان أن تكااون نائبااة عاان هللا وهااي الساافلى، -جاال وعااال-، فيااده نائبااة عاان هللا -جاال وعااال-أخااذ قاارض هلل ي
ال فالمشااهد والاذي يادل علياه الواقاع، وهاو أيضاا  الثابات فاي األخباار أن الياد  يعني هاذا تبريار لكسالهم وعجازهم، وا 

ومعنى، المعطية هي العليااء، فاي الحاس والمعناى،  العلياء هي المنفقة، والسفلى هي السائلة حقيقة ومعنى، حسنا  
الحس ظاهر ألن الياد فاوق، ماا فاي أحاد بيقاول لاك: خاذ، فاي أحاد بيقاول لاك: خاذ؟ ماا فاي، بيقاول: خاذ، هاذا مان 
حيااث الحااس، المعنااى أيضااا ، يعنااي إيااش معنااى العلااو والتعااالي؟ لكاان ال يستصااحب معنااى علااو وتجباار علااو فااي 

 ؛ ألن المال مال هللا. -جل وعال-ذلك عليه أن يتواضع هلل  األرض وما أدري إيش؟ ال، ومع
 الخطداب بدن عمدر إلدى أرسدل  هللا رسدول أن يسدار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
فاستعمله بعمومه، واللفظ العام يعمل به ماا  -عليه الصالة والسالم-ألنه سمع كالم من النبي  "عمر فرده بعطاء

 ال أن ألحدنا خيرا   أن أخبرتنا أليس :هللا رسول يا :فقال ؟((رددته لم)) : هللا رسول له فقال"خصص لم يرد م
"أن خيددرا  ألحدددنا أال هاذا عااام اسااتعمله عمار بعمومااه، وهاو فااي الحقيقاة يااراد باه الخصااوص  "شدديئا   أحددد مددن يأخدذ

تاروح تساأل النااس، تستشارف لماا فااي  " أن((المسدألة عدن ذلدك إنمددا)):  هللا رسدول قدال، يأخدذ مدن أحدد شديئا  
ال سايما إذا كاان مان  ((هللا يرزقكده رزق  هو فإنما مسألة غير من كان ما فأما))أيدي الناس، تطلب من الناس 

ذا كااان عاان مسااألة  الساالطان، ماان ولااي األماار، ماان بياات المااال، إذا جاااء ماان غياار مسااألة وال استشااراف فخااذه، وا 
ان مان غيار مساألة وال استشاراف كماا جااء فاي صاحيح مسالم: "ماا لام يكان ثمان واستشراف فال يأخذ، وأيضا  إذا ك

لدين، وأما إذا كان ثمن لدينك فال" هذا في صحيح مسلم؛ ألن بعض الناس يعطاي هاذا الشاخص ليتناازل لاه عان 
 بدن عمدر فقدال"شيء، سواء كان من أماور الادنيا، أو مان أماور الادين، فاإذا كاان مان أماور الادين فاالهرب الهارب 

 "شديئا   أحددا   أسدأل ال" على ماا يلياق بجاللاه وعظمتاه -جل وعال-إثبات اليد هلل  "بيده نفسي والذي أما الخطاب:
 غيددر مددن شدديء يددأتيني وال"أال يسااأل أحاادا  شاايئا   -جاال وعااال-يعنااي ولااو اضااطر إلااى المسااألة؟ عماار اقساام باااهلل 

لعااام فااي مااا لاام يدخلااه خصااوص، وعماال فهااو عماال بااالنص العااام وبالخاااص، عماال بااالنص ا أخذتدده" إال مسددألة
فعمال  شيئا ، وال يأتيني شيء من  غيدر مسدألة إال أخذتده" ا  "أما والذي نفسي بيده ال أسأل أحدبالنص الخااص 

 بالشقين.  -رضي هللا عنه وأرضاه-
 هبيدد نفسدي والدذي)) :قال  هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 أو أعطداه فيسدأله فضدله مدن هللا أعطداه رجدال   يدأتي أن مدن لده خير ظهره على فيحتطب حبله أحدكم يأخذ ألن
حث على العمل، وديننا دين العمل لآلخرة؛ لما خلاق لاه اإلنساان، تحقياق العبودياة، وماع ذلاك فاال تنساى  (("منعه

ال  يناسابك، ويلياق باك، وتحسانه، تنتفاع باه نصيبك من الدنيا، تأخذ الحبل وتتسابب وتحتطاب وتبياع، أو تعمال عما
ألن  ))أعطااااه أو منعاااه((يساااأله ويتكففاااه  ))خيااار لاااه مااان أن ياااأتي رجاااال  أعطااااه هللا مااان فضاااله((وتنفاااع باااه غيااارك 

 . -جل وعال-المعطي والمانع هو هللا 
 وأهلي ناأ نزلت :قال نهأ أسد بني من رجل عن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني"قاال: 
إذا كاان ماا عنادهم شايء هااذا  "نأكلدده شديئا   لندا فاسدأله  هللا رسددول إلدى اذهدب :أهلدي لددي فقدال ،الغرقدد ببقيدع



 مااان ياااذكرون  وجعلاااوا، -علياااه الصاااالة والساااالم-األسااادي ماااع أهلاااه ماااا عنااادهم شااايء يأكلوناااه، فجااااء إلاااى النباااي 
  "فددذهبت إلددى رسددول هللاهم، ويلبااي طلاابهم ، أهلااه جعلااوا يااذكرون لااه ماان حاااجتهم مااا يجعلااه يهااتم لطلاابحاااجتهم
 وهدو ،مغضدب وهدو عنده الرجدل فتدولى ((أعطيدك ما أجد ال)) :يقول  هللا ورسول ،يسأله رجال   عنده فوجدت
، جااء فاي -عليه الصالة والسالم-هذا ال يليق بمسلم أن يقول هذا في حقه  "شئت من لتعطي نكإ لعمري  :يقول

عليااه -ق األعرابااي مااا جاااء، عيينااة باان حصاان أو غيااره، ذكااروا ذلااك للنبااي حااق خااارجي: "اعاادل"، وجاااء فااي حاا
 مدا أجدد ال أن علي ليغضب نه))إ:  هللا رسول فقال "إنك لتعطي من شئت،، وأساءوا األدب -الصالة والسالم

وهللا  ،))إنماا أناا قاسامهو المعطي وهاو الماانع  -جل وعال-قاسم، وهللا  -عليه الصالة والسالم-النبي  "((أعطيه
كام أربعاين درهماا ،  ((لحافدا  إ سدأل فقدد عددلها أو ،أوقيدة ولده مدنكم سدأل مدن))ال أجد ما أعطيه،  هو المعطي((

بالريااال؟ المااائتين سااتة وخمسااين، يعنااي حاادود أحااد عشاار ريااال عربااي فضااة، إن قلنااا: إن الريااال العربااي  تعااادل
يعناي الاذي جااء  أوقياة أو عادلها فقاد ساأل إلحافاا ((ساأل ولاه مان ))بعشرين، يعني ماائتين رياال أو ثالثمائاة رياال 

 "أوقيدة مدن خيدر لندا للقحدة" :-علياه الصاالة والساالم-النهي عنه، قال األسدي هذا الاذي جااء يطلاب مان النباي 
لماذا؟ ألنه ماا دامات عناده  "اسأله ولم فرجعت :قال" ،"درهما   أربعون  واألوقية :مالك قال" هذه يمكن تسوى أواقي

 بعد  هللا رسول ىعل فقدم ،اسأله ولم فرجعت :قال"حة فقد يكون سؤاله إلحافا  على ما جاء في الخبر هذه اللق
يعنااي أخاذه ماان غيار مسااألة وال استشااراف،  "-لجدد و عددز- هللا أغنانددا حتددى مندده لنددا فقسددم ،وزبيددب بشددعير ذلدك

 ومثل هذا هو المأمور بأخذه.
هاذا خبار الصاادق  "مال من صدقة نقصت ما :يقول سمعه نهأ الرحمن عبد بن العالء عن مالك"وحدثني  :قاال

الذي ال ينطق عن الهواء، لكن قد يقول قائل: أنا عندي ألف زكاتاه خمساة وعشارون، خمساة وعشارون إذا حاذفنا 
الخمسة والعشرين من األلف صار الباقي تسعمائة وخمسة وسبعين نقص األلف، الزكاة معناها النمااء والتطهيار، 

يف؟ تصير األلف تسعمائة وخمسة وسابعين، يعناي نقاص حساي ظااهر، لكان الزياادة المعنوياة والحساية والزيادة ك
 أضعاف مضاعفة عن هذه النقص، والنصوص تدل على هذا، والواقع يشهد له. 

نعام؟ يعناي الزياادة  بال تزياده(( ،))بل تزيدهجاء بعض الزيادات التي ال أصل لها:  ))ما نقصت صدقة من مال((
ن كانات مان حياث عماوم النصاوص والقواعاد العاماة تادل علاى أن الزكااة زياادة ونمااءفي الخ  هللا زاد ومدا)) بار، وا 
بعااض الناااس يظاان أنااه إذا عفااا عماان ظلمااه يكااون مهضااوم، أو يظاان بااه أنااه ال يسااتطيع  ((عددزا   إال بعفددو عبدددا  

))وماا زاد هللا عبادا  م عجزا ، والحاديث يقاول: االنتقام، ال، يخيل إليه أنه يذل بهذا العفو؛ لئال يقال: إنه ترك االنتقا
 نعم؟  بعفو  إال عزا ((
 طالب:.......

هااذا األصاال، لكاان إذا كااان العفااو عاان فااالن ماان  [( سااورة البقاارة059)] }َوَأن َتْعُفددوْا َأْقددَرُب ِللتَّْقددَوى{هااذا يتفاااوت يعنااي 
 ة من ذلك هذا ال يعفى عنه. الناس الذي له سوابق، وله جرائم متعددة يغريه ويجرئه على الزياد

بعاض النااس يظاان أن التواضاع ضاعة، هاذا الكاالم لايس بصاحيح، التكبار هااو  ((هللا رفعده إال عبدد تواضدع ومدا))
 الضعة. 

 علاااااااى صااااااافحات الااااااانجم وهاااااااو رفياااااااع    تواضااااااااع تكاااااااان كااااااااالنجم الح لناااااااااظر  



                 وال تكااااااااااان كالااااااااااادخان يعلاااااااااااو بنفساااااااااااه

 إلااااااااى طبقااااااااات الجااااااااو وهااااااااو وضاااااااايع  
 

لمتواضع هذا هو الذي في أعين الناس رفيع ضاد المتكبار الاذي كال النااس يحتقروناه، كال النااس يحتقارون هاذا فا
 "قال ))وما تواضع عبد إال رفعه هللا((المتغطرس وهذا المتكبر، وأما المتواضع فإن كل الناس يقدرونه ويحترمونه 

ال يقاال باالرأي، وعلاى كال حاال الحاديث موصاول ومثلاه  ؟"ال أم  النبدي عدن الحديث هذا أيرفع أدري  ال :مالك
  في صحيح مسلم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 الصدقة من يكره ما :باب

 .((الناس أوساخ هي إنما ،محمد آلل الصدقة تحل ال)) :قال  هللا رسول نأ بلغه نهأ مالك عن حدثني
 األشدهل عبدد بندي مدن رجدال   عملاسدت  هللا رسدول نأ أبيده عدن بكدر أبدي بدن هللا عبدد عن مالك عن وحدثني
 ممدا وكان ،وجهه في الغضب رفعُ  حتى  هللا رسول فغضب ،الصدقة من إبال   سأله قدم فلما ،الصدقة على
 منعتده فدإن ،لده وال لدي يصدلح ال ما ليسألني الرجل ))إن :قال ثم ،عيناه تحمر أن وجهه في الغضب به يعرف
ن ،المنع كرهت  .أبدا   شيئا   منها أسألك ال هللا رسول يا :الرجل فقال ((له وال لي حيصل ال ما أعطيته أعطيته وا 

 المطايدا مدن بعيدر علدى دللنديا :األرقدم بدن هللا عبدد قدال :قال نهأ أبيه عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
 في بادنا   رجال   أن أتحب :األرقم بن هللا عبد :فقال ،الصدقة من جمال   نعم :فقلت ،المؤمنين أمير عليه استحمل

 لدي أتقدول ،لدك هللا يغفدر :وقلدت فغضدبتُ  :قدال ؟!فشدربته أعطاكده ثدم ،ورفغيه إزاره تحت ما لك غسل حار يوم
 .عنهم يغسلونها الناس أوساخ الصدقة إنما :األرقم بن هللا عبد فقال ؟هذا مثل

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 باب: ما يكره من الصدقة 

 لصدقة بالنسبة للمتصدق أو لآلخذ؟ يعني لآلخذ.باب ما يكره من ا
))لمحماد اللفاظ اآلخار:  "((محمدد آلل الصددقة تحدل ال)) :قال  هللا رسول نأ بلغه نهأ مالك عن حدثني"قاال: 

ذا منااع آل محمااد ماان أخااذ الصاادقة ألنهااا أوساااخ الناااس فإنمااا منعااوا ماان أجلااه  وال آلل محمااد(( عليااه الصااالة -وا 
في آله أولي، فال يحل لمحمد وال آلل محمد أن يأخذ من الصدقة، لماذا؟ ألنها أوساخ النااس، ، فدخوله -والسالم

والزكاة مجمع عليها، وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فمحل خاالف باين أهال العلام، والعلاة تشاملها، لكان مااذا عماا 
بياات المااال، ومثاال هااذا  لااو اضااطر ماان اتصااف بهااذا الوصااف ماان اآلل، وال ماادخل لااه، وال خمااس، وال أعطااي ماان

حاال الضارورة بالنسابة لاه عناد بعاض أهال العلام يجعلاه يأخاذ مان الصادقات غيار الواجباة، ماع أناه إذا لام يساتغني 
 عن الصدقة فعموم الحديث ال تبيح له ذلك، وتوجب نصيبه من بيت المال، كفافه إنما هو من بيت المال، نعم؟ 

 طالب:.......
 إيش فيها؟

 طالب:.......
 ة ال بأس، أما صدقة ال. هدي

 طالب:.......



ن كانت منة، أوساخ، تبقى أنها أوساخ.   وا 
 طالب:.......

 هم ناس، يعني هم ناس. 
 طالب:.......

 ال، ال.
 عبددد بنددي مددن رجددال   اسددتعمل  هللا رسددول نأ أبيدده عددن بكددر أبددي بددن هللا عبددد عددن مالددك عددن وحدددثني"قااال: 
يعناي  "الصددقة علدى األشدهل عبد بني من رجال   استعمل الصدقة من إبال   سأله قدم فلما ،الصدقة على األشهل

 رسدول فغضب من الصدقة، بال  فلما قدم سأله إ"يجبي الصدقة، ساعي، أو استعمله راعيا  عليها، االستعمال أعام 
علياه -" النباي عينداه تحمدر أن وجهده فدي الغضدب بده يعدرف ممدا وكدان ،وجهده في الغضب عرف حتى  هللا

غضب النباي  ))ال تغضب((يغضب مع كونه نهى عن الغضب، ووجه من استنصحه قال له:  -ة والسالمالصال
نمااا يغضااب إذا انتهكاات  -عليااه الصااالة والسااالم-، النبااي -عليااه الصااالة والسااالم- ال يغضااب انتصااارا  لنفسااه، وا 

" يعناي ال ((لده وال لدي يصدلح ال مدا ليسدألني الرجدل ))إن :قال ثم" ، يغضب هلل-جل وعال-المحارم، محارم هللا 
-عليه الصالة والسالم-ألنه جواد  ))فإن منعته كرهت المنع((يصلح لي أن أعطيه إياه، وال يصلح له أن يأخذه 

، يتحرج من المنع، عود نفسه وجبل نفسه على هذا، فإذا وقع منه خالف ما عود نفسه شاق علياه مشاقة عظيماة 
ن))فإن منعته كرهت المنع،   أسدألك ال هللا رسدول يدا :الرجدل فقدال ((لده وال لدي يصدلح ال مدا أعطيته أعطيته وا 

عليااه -غضاابه ماان يطيااق ماان المساالمين غضااب النبااي  -عليااه الصااالة والسااالم-ألن النبااي  ((أبدددا   شدديئا   منهددا
 ، مثل هذا ال يطاق. -الصالة والسالم
 طالب:.......

 ، نعم؟ -ه الصالة والسالمعلي-ممكن، ما ال يصلح لي وال له؛ ألنه ال يأخذ الصدقة 
 طالب:.......

 يعني تطهر بها األموال، الزكاة تطهر المال. 
 طالب:.......

 أي نعم كأن هذا ما يخرج من بعد التطهير، ويش اللي يخرج من بعد التطهير؟ 
 طالب:.......

 الوسخ. 
 مدن بعيدر علدى دللنديا :رقدماأل  بدن هللا عبدد قدال :قدال ندهأ أبيده عدن سدلمأ بدن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
"ادللندي علدى بعيدر يعني أطلاب مناه أن يحملناي عليهاا، يعناي أن أركبهاا  "المؤمنين أمير اعليه استحمل المطايا

 "الصددقة مدن جمدال   نعدم :فقلدت"يعناي أطلاب مناه أن يحملناي عليهاا  من المطايا استحمل عليها أمير المؤمنين"
يعناي رجاال  سامين  "حدار يدوم فدي بادندا   رجال   أن أتحب :األرقم بن هللا عبد :فقال" يعني يتحمل الحمال يصلح لك

يعناي ماا يقارب مان العاورة، بعاد العارق  "إزاره تحدت مدا لدك غسدل"في يوم حدار يعني مع العرق واألوساخ والغبار 
فخاذ أصاول األفخااذ، يعناي وماا باين أصال ال "ورفغيده"يغسدل لدك مثدل هدذا تحدت إزاره وبعد الغباار، وبعاد الشاعث 



"قدال: فغضدبت، وقلدت: يغفدر هللا في أحد يقبل مثل هذا؟ ماا فاي أحاد يقبال مثال هاذا  "فشربته أعطاكه ثم"والعورة 
 الصددقة إنمدا :األرقدم بدن هللا عبدد فقدال "قدال:يواجاه إنساان مثال هاذا الكاالم الشاديد  ؟!"هدذا مثدل لدي أتقدوللدك، 
ال: اشرب المااء، نظار إلاى أشانع مكاان أو أشانع بقعاة يعني ما قال: أوساخ اليدين غسل يديه، وق "الناس أوساخ

"قال: أتقول لي مثل هدذا؟! قدال: فقدال عبدد هللا بدن في البدن فمثل بها للتنفير، لن يقبل بعد هذا التصوير البشع 
يعنااي لااو غساال يديااه، يعنااي يمكاان يقباال علااى حسااب قااوة  "عددنهم يغسددلونهااألرقددم: إنمددا الصدددقة أوسدداخ الندداس 

ة وعدم قوتها، وعلى حسب ما جبل عليه من حب المال أو عدمه، لكان تلاك الماواطن مان البادن ال الحاجة الداعي
 يقبلها أحد. 

ناأتي  -إن شااء هللا تعاالى-على كل حال بقي شيء يسير من آخر الكتااب، يعناي ثاالث صافحات بقيات وبعادها 
 إلى كتاب الضحايا، في كتاب الضحايا، كيف؟ 

 طالب:.......
لضااحايا عناادك الجاازء األول؟ الثاااني؟ إيااه الباااب ثااالث وعشاارين، كتاااب الضااحايا، كتاااب الضااحايا ال، ال كتاااب ا

ثالثة وعشارين؛ ألناه مناساب لهاذا الوقات، وبعاده الاذبائح أيضاا ، نعام؟ وكتااب الصايد أيضاا  إلاى أن نصال إلاى ماا 
 وقفنا عليه ثم نعود. 

 طالب:.......
ما إحنا بنخليه، ثالث صفحات نأخذها في الدرس القادم مع الضاحايا، ما في تكثر، ال، ال، أصال  بنكمل الباقي، 

ونحاارص أننااا نكماال مااا نسااتطيع؛ ألن كاال هااذه متعلقااة بالهاادي واألضاااحي والعقيقااة والصاايد واألطعمااة هااذه مهمااة 
ى ساهل، يعناي نبادأ باه ماع ماا يبقا -إن شااء هللا-يعني في مثل هذا الوقت، وال يبقى إال الفارائض، الفارائض أماره 
 من أول الجزء، يعني كوننا نبدأ بالضحايا مناسب لهذا الوقت. 

 اللهم صل على عبدك ورسولك، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  كتاب العلم –الموطأ شرح: 
 باب: ما جاء في طلب العلم 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير 
 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .سم

  .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 برحمتك يا أرحم الراحمين.  اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين

 : -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 كتاب العلم 

 باب: ما جاء في طلب العلم 
 فإن ،بركبتيك وزاحمهم ،العلماء جالس بني يا" :فقال ابنه أوصى الحكيم لقمان أن بلغه نهأ مالك عن حدثني

 ".السماء بوابل الميتة األر  هللا يحيي كما ،الحكمة بنور القلوب يحيي هللا
  :أما بعد، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

  :أيديناكما في الكتب التي ب -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 كتاب العلم 

 واألصل أن هذا الباب داخل في ضمن الكتاب الجامع. 
 قال: 

 باب ما جاء في طلب العلم 
ما ذكر فيها شيء ال  -تعالى رحمه هللا-العلم تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلكم المؤلف طلب 

، ولعله رأى أن ما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة محفوو، لدى الخاص والعام ،من الكتاب وال من السنة
فال يحتاج  ،من الدين بالضرورة إليه ألنه مما عرف ال يحتاجقد ميع، واالستدالل عليه بالنص ومعروف عند الج

ال فالبخاري  ،إلى استدالل رحمه -وهنا ذكر المؤلف  ،والحث عليه ، وتقرير مسائله،أطال جدا  في كتاب العلم وا 
 قال:  -تعالى هللا

يعني ممن تقدم، وكأن ما جاء  ،هذا ال من الكتاب وال من السنة "الحكيم لقمان أن بلغه نه"حدثني عن مالك أ
ال يحتاج إلى تستطير وال تدوين، ولو لم يكن في ذلك إال  ،ب والسنة مثلما ذكرنا محفوو عند الجميعفي الكتا
ما اتفق موهذا  في الدين(( ه))من يرد هللا به خيرا  يفقه: في الحديث الصحيح -عليه الصالة والسالم-قوله 

: أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال عدل عن ذلك كله إلى ما بلغه -رحمه هللا-لكن مالك  ،األئمة في تخريجه
ألنه قد تكون النصوص في الحث على العلم معروفة لدى طالب  "بركبتيك وزاحمهم ،العلماء جالس بني يا"

أو يكتفي  ؟م من خالل الكتاب والمصنفات وهذا موجود قديما  للكن كيف يطلب العلم؟ هل يطلب الع ،العلم



أو  ؟أو يحضر الدرس من خالل الشبكة ؟على المتون  اوتفريغه ،شرطةيكتفي بسماع األ ؟باآلالت كما وجد اآلن
 ،والتماس العلم إنما هو بالذهاب إلى أهل العلم ،مرتب على سلوك الطريقالال شك أن األجر  ؟يزاحم العلماء

 ا ((يلتمس فيه علم ا  ))من سلك طريق" وزاحمهم بركبتيك ،يا بني جالس العلماء" :يقول ،ومزاحمتهم في أماكنهم
 ،هذا معذور ،إال هذه وسيلةسلك الطريق؟ نعم إذا لم يوجد  جل، أو اآللة في منزلهن الذي شغل المس: إهل نقول

ويرجى أن يدخل في الوعد، لكن من أمكنه الوصول إلى أهل العلم ثم جلس في  ،ويكون سلك طريقا  مناسبا  له
 ،سلوك الطريق إذا عجز عن ا ،للسالمة هذا ال يحصل له ما وعد به؛ ألنه ما سلك طريق ا  وطلب ،للراحة ا  بيته إيثار 

لكن من كان بإمكانه أن يسلك الطريق على  ،إذا منع من سلوك الطريق بغير إرادته هذا يثبت له األجر مثل هذا
يعني  ،زاحمهم م بركبتيك""جالس العلماء، وزاحمه ،أو عندهم ،بالمثول لديهم ،الجادة المعروفة عند أهل العلم

الم، يعني ليس المراد بالعلم هو مجرد الكلمات التي تخرج من الع ،كلما استطعت أن تقرب من الشيخ فاحرص
جميع الشيوخ من بعض : كثير من الطالب يستفيد من بعض الشيوخ ال أقول والتوجيهات التي تصدر منه، ال،

ي القلوب ي"وزاحمهم بركبتيك، فإن هللا يحمه، وعلى هذا قال: الشيوخ من سمته وهديه أكثر مما يستفيد من عل
نعم  "بنور الحكمة كما يحيي هللا األر  الميتة بوابل السماء"من الكتاب والسنة  يعني بالعلم بنور الحكمة"

  ، والجهل داء. إلى الشفاء من نصوص الكتاب والسنة ،القلوب تحتاج إلى الغيث الغيث المعنوي 
 تاااااااااااااااااااال وشااااااااااااااااااااافاؤهوالجهاااااااااااااااااااال داء قا

 ج  أمااااااااااااااران فااااااااااااااي التحقيااااااااااااااق متفقااااااااااااااان       ج
 ؟نعم

 طالب:......
 وش هو؟

 طالب:......
  .ه أمران في التحقيق متفقانال، في التحقيق وشفاؤ 

 نااااااااااص ماااااااااان كتاااااااااااب أو ماااااااااان ساااااااااانة 
 ج  وطبياااااااااااااااااب ذاك العاااااااااااااااااالم الربااااااااااااااااااني      ج

  .-رحمه هللا-أخذ يمدح الشيخ عاد ثم 
 طالب:......

ن، يجمع بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، يعني في القرن الماضي مثال  ما قال العلماء ال ال يجمع بين األمري
جمع يعني يشيوخنا، ونترك  نبي نجلس نقرأ كتب شيخ اإلسالم واإلمام أحمد واألئمة المتقدمين :أو طالب العلم
  .بين هذا وهذا
شك أن القلوب تحتاج إلى  ال يتتة بوابل السماء"ي القلوب بنور الحكمة كما يحيي هللا األر  المي"فإن هللا يح

وسواء كانت مادية أو معنوية، بما يخرج به عن دائرة االلتزام  ،به، وبالمقابل القلوب تموت بالمعاصي اعلم تحي
تدعة تميت كتب المبتدعة، أو عقديا  كالنظر في كتب المب ،سواء كان أمرا  عمليا  كفعل المنكرات والمحرمات

وكذلك النظر في الكتب المخالفة للكتاب والسنة، فإذا  ،الذنوب تميت القلوب ،لمعاصي تميت القلوبقلوب، اال
 -رحمه هللا-كانت حياة القلوب بالكتاب والسنة فموت القلوب بضد ذلك مما يخالف الكتاب والسنة، والنووي 



 ،فلم أستطع ،وعالجت الحفظ ،م قلبييقول: إنه اقتنى كتاب القانون البن سينا كتاب طب، يقول: لما اقتنيته أظل
 خرجته من بيتي، وهللا المستعان.ت، حتى أحاولت الفهم ما استطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 دعوة المظلومكتاب  –الموطأ شرح: 
  المظلوم دعوة من يتقى ما :باب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير 
  أحسن هللا إليك.

 المظلوم دعوة كتاب
  المظلوم دعوة من يتقى ما :باب

 يدعي له ىمول استعمل -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أبيه عن سلمأ بن زيد عن مالك عن حدثني
 .نيا  هَ 

 .ه نيا  
 أحسن هللا إليك

 جناحك اضمم هني يا :فقال ،الحمى على نيا  هُ  يدعي له مولى استعمل -رضي هللا عنه-أن عمر بن الخطاب 
ياي ،الغنيمة ورب ،الصريمة رب وأدخل ،مستجابة المظلوم دعوة فإن ،المظلوم دعوة واتقِ  ،الناس عن  ونعم وا 
 الغنيمة ورب الصريمة رب نا  و  ،وزرع نخل إلى يرجعان ماشيتهما تهلك إن إنهماف ،عفان بن ونعم ،عوف بن
 والكأ فالماء ،لك أبا ال أنا أفتاركهم المؤمنين أمير يا المؤمنين أمير يا :فيقول ببنيه يأتني ماشيته تهلك إن

 في عليها قاتلوا ،ههموميا لبالدهم نهاإ ،ظلمتهم قد إني ليرون  إنهم هللا يمأو  ،والورق  الذهب من علي أيسر
 حميت ما هللا سبيل في عليه حملأ الذي المال لوال بيده نفسي والذي ،اإلسالم في عليها واسلموا ،الجاهلية
 .شبرا   بالدهم من عليهم

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 كتاب دعوة المظلوم 

 ما يتقى من دعوة المظلوم  :باب
دعوة  ))واتق  لما بعث معاذ  إلى اليمن قال له:  -ليه الصالة والسالمع-الحديث الصحيح أن النبي يعني في 

 دعوة المظلوم مستجابة.  المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب((
اسمه  "نيا  هُ  يدعي له مولى استعمل الخطاب بن عمر أن أبيه عن سلمأ بن زيد عن مالك عن حدثني" قال:
فإن كان الحمى إلبل  ،ما يحميه السلطان :والحمى ،ف على الحمىمشر ، مراقب استعمله على الحمى ه ني،

ن كان ألمواله الخاصةالخلفاء حمو  ،هذا له سلف، وأنعام بيت المال وما يتعلق ببيت المال ،الصدقة فهذا لم  ا، وا 
ن استعمله الملوك من بعدهم، وجاء التشبيه بمن يقرب من المعاصي ،يسبق عند الراشدين هات ويتناول الشب ،وا 

وتعرض لألذى من قبل  ،فإذا رعى الراعي حول الحمى دخلت مواشيه حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى،
 من حماه. 



لو افترض يعني  ،وال تشدد عليهم، عليهميعني خفف عليهم، ال تشق  "يا ُهني اضمم جناحك عن الناس" فقال:
واكتفي  ،من الحمى ال تؤذي صاحبها عى شيئا  ور  أو جمل ،أو ناقة ،أنه دخلت شاة أو دابة أو شيء من ذلك

"فإن دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية فال تظلم  دعوة المظلوم" "اضمم جناحك عن الناس، واتقِ بإبعادها 
  .))ليس بينها وبين هللا حجاب(( :حديث معاذ الذي أشرنا إليهوفي  مستجابة"

أو من الغنم الشيء اليسير الذي ال  ،الذي عنده من اإلبل الشيء اليسير "وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة"
ألنه ليس له من  ؛هذا ال مانع من أن يمكن الصدقةوال أبل  ،بل بيت المال، وال تضرر به إيؤثر في المحمي

لولده كما  األمر النفقةوذهب يلتمس من ولي  ،وبأوالده هالمال إال الشيء اليسير، بحيث لو تلف ضاق ذرعا  بنفس
ياي ونعم بن عوف" في الخبر  عثمان بن عفان" -كذلك-"وأنعام كثيرة  عبد الرحمن بن عوف تاجر عنده "وا 

واستفادوا  ،يعني لو تضررت مواشيهم رجعوا إلى غيرهم ،وعندهم زروع ،عندهم نخيل ،وعندهم أمول أخرى  عنده،
 ،بلهم وغنمهم فإنهم ال شيء لهم يأوون إليهوا   إذا تضررت مواشيهملكن رب الصريمة ورب الغنيمة  ،من غيرهم

 ويحرجونه بالمطالب.  ،األمريعودون إلى ولي ، ثم بعد ذلك -جل وعال-إليه إال هللا جعون ير ال و 
إذا فاتهم اإلبل والغنم ما فاتهم النخل  ،عندهم مزارع "فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع" :قال
 ن"فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعاعندهم مزارع يرجعون إليها  ،والحب وغيره، والفواكهالتمر والزرع والعيش و 

ن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه" بنسائه انظر يا  ،يأتي بأوالده إلى نخل وزرع، وا 
صوت له من أجل أن يعطف ي فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين"" ؟أين نطعم هؤالء ،أمير المؤمنين

بيت المال شيء ال يجوز أن يجوع في نعم هذه مسئولية ولي األمر إذا كان  ""أفتاركهم أنا؟عليه وعلى ولده 
وعمر  أفتاركهم أنا ال أبا لك" "فيقول:وال يجوز أن يحتاج الصغار والكبار ما دام في بيت المال شيء  ،المسلم

فالماء " ؟!ونساء يتضورن جوعا   ،غون ئل عنها عمر، فكيف بصبية يتضا: لو عثرت دابة بالعراق لسالذي يقول
أيسر علي من  "الماء والكأهم ودوابهم تأكل، ممكنهم خل مواشيهم ونعا "أيسر علي من الذهب والورق  والكأ

أنه يرون  ،ظلمهم بالحمى ؟ظلمهم بم "تهممنهم ليرون أني قد ظلوأيم هللا إ"من الذهب والفضة  الذهب والورق"
نما حمى هذا الحمى إلبل الصدقة ،أو لمواشيه الخاصة ،وهو ما ظلمهم إلبل نفسه ،ظلمهم بالحمى ، أو لما وا 

األمور العامة المشتركة الناس فيها سواء، والناس  ألن هذه "إنها لبالدهم ومياههم" يحمل عليه في سبيل هللا
  ، ومنه الكأل.شركاء في ثالثة

واء، ال يجوز تخصيص نعم هي بالدهم، وهم فيها س ، وأسلموا عليها في اإلسالم""قاتلوا عليها في الجاهلية
يعني الدواب التي يحمل عليها  "والذي نفسي بيده لوال المال الذي أحمل عليه في سبيل هللا" بعضهم دون بعض

 .ألن العدل في مثل هذا واجب ""لوال هذه ما حميت عليهم من بالدهم شبرا  المجاهدون 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أسماء النبي صلى هللا عليه وسلمكتاب  –الموطأ شرح: 
 .-وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء : ما جاء فيباب

 الشيخ: عبد الكريم الخضير 
 

 نعم
 أحسن هللا إليك. 

 -وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء كتاب
 -وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء : ما جاء فيباب

 لي)) :قال -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب بنا عن مالكعن  حدثني
 الناس يحشر الذي الحاشر وأنا ،الكفر بي هللا يمحو الذي الماحي وأنا ،أحمد وأنا ،محمد أنا :أسماء خمسة
 .((العاقب وأنا ،قدمي على

، التي ذكر منها هذه الخمسة بهذا -عليه الصالة والسالم-النبي  في أسماء -تعالى رحمه هللا-نعم يقول المؤلف 
سمي  -عليه الصالة والسالم- وفهم من نصوص أخرى، من أوصافه ،في أحاديث أخرى  اوزيد عليه ،الحديث

عليه -قد تصل إلى األلف من األسماء والصفات  :بل قال بعضهم ،بها، حتى أوصلها بعضهم إلى مائتين
 ومنها هذه الخمسة.  ،لكن الصحيح من ذلك الذي يمكن أن يسمى أسم قليل جدا   ،-الصالة والسالم

 قال: 
  -صلى هللا عليه وسلم-أسماء النبي  :باب

))لي قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي 
ولذا ما جاء  ))أنا محمد، وأنا أحمد((ليس لي غيرها يعني  ،التأخير دليل على الحصرو تقديم ال "خمسة أسماء((

وغير ذلك مما اختلف فيه بين أهل العلم يخرجه هذا  ،سين، أو يابطه -عليه الصالة والسالم-من تسميته 
 ))وأنا أحمد((سمي محمد  ،سمي بذلك ،يعني جده ،وبه سماه والده ،هذا اسمه األشهر ))أنا محمد((الحصر 
ر ا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد{ه الواردة في القرآن ضا  من أسمائوهو أي ))وأنا  [( سورة الصف6)] }َوُمَبشِِ

ها من بالد الروم وفارس إلى الكفر في جزيرة العرب، وما واال نعم محا هللا به الماحي الذي يمحو هللا بي الكفر((
ن كان ،وصل إلى المشرق والمغربأن  واستمروا على ذلك، لكن المراد  ،بقي طوائف من الكفر على كفرهم وا 

ن وجد بعض البقاع واألصقاع مما ال يدين  ،بالماحي محا هللا به ظهور الكفر، وانتشار الكفر واشتهار الكفر، وا 
، -المعليه الصالة والس-يعني بعده،  ))وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي((باإلسالم فال يرد على هذا، 

وال نبي  ،خاتم األنبياء ،-عليه الصالة والسالم-وهو خاتمهم  ،خرهمالذي جاء عاقب األنبياء فهو آ هو العاقب
عليه الصالة -ومع ذلك هذا الكتاب فيه من أخبار النبي  ،بعده، وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أسماء بأدلتها

على أنه ال يسلم من بعض المالحظات التي  ،في غيره وصفاته وشمائله وفضائله وحقوقه ما ال يوجد -والسالم



وعلى كل حال فيه  ،ي كثير من أقطار المسلمين، فوهو محل عناية ،من أجلها تركه كثير من أهل التحقيق
على أنه ورد في صحيح السنة من البخاري ومسلم  ا،وفي شروحه أيضا  كذلك فيها فوائد ال توجد في غيره ،فوائد

 ما قد يستغنى به عن مثل هذا الكتاب.  -عليه الصالة والسالم-ه وشمائله وحقوقه والكتب من أوصاف
 طالب:......

 ويش المانع؟ لماذا؟ 
 طالب:......

دعوة  ))اتق  د كالم، على كل حال النص عام ما ألح ،ما دام ثبتت في الحديث الصحيح ،بها ما سمعولو 
  . أعلموهللا المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب((

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم على نب


